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Pasiuna

Si Presidente Joseph F. Smith miserbisyo sulod sa 52 ka tuig isip
usa ka General Authority sa Simbahan—isip sakop sa Korum sa
Napulog Duha, isip Magtatambag sa upat ka mga Presidente sa
Simbahan, ug sulod sa 17 ka tuig isip Presidente sa Simbahan.
Nagtudlo siya sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo uban sa
kalarino, kalumo, ug konbiksyon, miawhag sa mga tawo sa “pag-
puyo nga nahisubay sa mga plano sa atong Langitnong Amahan.”1

Ang iyang pangalagad nailhan pinaagi sa iyang gamhanang pag-
saksi kang Jesukristo: “Akong nadawat ang pagsaksi sa Espiritu sa
akong kaugalingong kasingkasing, ug ako mopamatuod sa atuba-
ngan sa Dios, sa mga anghel ug sa mga katawhan … nga ako na-
sayud nga ang akong Manunubos buhi.”2

Karon ang iyang mga mensahe ug mga sermon nagpadayon sa
paghatag og balaanong direksyon sa atong dalan sa mahangturong
pag-uswag. Ang atong buhat niini nga kalibutan, miingon si Presi-
dente Smith, “mao ang pagbuhat og kaayohan, ang paghunong
sa pagkadautan, ang pagbayaw sa pagkamatarung, kaputli, ug
kabalaan diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan, ug sa pag-
establisar diha sa mga hunahuna sa atong mga anak, labaw sa ta-
nang mga butang, og usa ka gugma alang sa Dios ug sa iyang
pulong.”3 Siya namahayag nga “aron mahimong usa ka Santos sa
Ulahing mga Adlaw nagkinahanglan og sakripisyo sa kalibutanong
mga tumong ug mga gusto; kini nagkinahanglan og pagkama-
tinud-anon, kalig-on sa pamatasan, gugma sa kamatuoran, kalig-
dong ngadto sa baruganan, ug madasigon nga tinguha nga
makakita sa kadaugan, padayon nga pagmartsa sa kamatuoran.”4

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles mi-establisar sa han-ay sa Mga Pagtulun-an sa
mga Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang sa mga miyem-
bro sa Simbahan nga madugangan ang ilang panabut sa doktrina
sa ebanghelyo ug mas mahiduol ngadto kang Jesukristo pinaagi



sa mga pagtulun-an sa mga propeta niini nga dispensasyon. Kini
nga libro nagpaila sa mga pagtulun-an ni Presidente Joseph F.
Smith, kinsa miingon: “Aron mahimong mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, ang mga lalaki ug mga babaye kinahanglang mahi-
mong mga tighunahuna, ug mga tigbuhat; kinahanglan silang
mahimong mga lalaki ug mga babaye kinsa mabinantayong mag-
hunahuna kalabut sa mga butang, mga lalaki ug mga babaye
kinsa maghunahuna og maayo sa ilang dalan sa kinabuhi ug sa
mga baruganan nga gipili nga sundon…. Kon ang mga tawo ma-
kasabut sa ebanghelyo ni Jesukristo, makita ninyo sila nga mag-
lakaw nga matarung, sumala sa pulong sa Ginoo, ug sa balaod sa
Dios, sa higpit nga paagi sumala nianang unsay makanunayon,
makiangayon, matarung, ug sa matag kahimtang madawat
ngadto sa Ginoo.”5

Matag kapitulo niini nga libro naglakip og upat ka mga sek-
syon: (1) usa ka pamahayag nga daklit nga nagtingub sa gitu-
mong sa kapitulo; (2) “Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith,”
nga nagpakita sa mga pagtulun-an sa kapitulo pinaagi sa ehem-
plo gikan sa kinabuhi ni Presidente Smith o sa iyang kaalam;
(3) “Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith,” nga nagtudlo sa im-
portante nga mga doktrina gikan sa daghan niyang mga mensahe
ug mga sermon; ug (4) “Mga Sugyot alang sa Pagtuon,” nga nag-
awhag og personal nga pagribyu ug pagpangutana, dugang nga
panaghisgutan, ug paggamit sa atong mga kinabuhi karon pina-
agi sa mga pangutana.

Unsaon Paggamit Niining Libroha

Alang sa personal nga pagtuon. Kini nga libro gituyo aron sa
pagpalambo sa panabut sa matag miyembro kabahin sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo nga gamhanang gitudlo ni Presidente Joseph
F. Smith. Pinaagi sa mainampoong pagbasa ug mahunahunaong
pagtuon, ang matag miyembro mahimong makadawat og personal
nga pagsaksi kabahin niini nga mga kamatuoran. Kini nga volume
modugang usab sa librarya sa ebanghelyo sa matag miyembro ug
magsilbi isip usa ka importante nga tinubdan alang sa panudlo sa
pamilya ug alang sa pagtuon diha sa panimalay.
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Alang sa panaghisgutan sa mga miting sa Dominggo. Kini
nga libro mao ang teksto alang sa mga miting sa Dominggo sa
korum sa Melchizedek Priesthood ug sa Relief Society. Ang mga
magtutudlo kinahanglang magpokus sa sulod sa teksto ug sa
may kalabutan nga mga kasulatan, magkuha og mga pangutana
diha sa katapusan sa kapitulo aron sa pag-awhag og panaghisgu-
tan sa klase. Ang pagribyu sa mga pangutana sa dili pa magtuon
sa mga pulong ni Presidente Smith mahimong makahatag og du-
gang nga panabut sa iyang mga pagtulun-an.

Ang mga miting sa Dominggo kinahanglang magpokus sa mga
baruganan sa ebanghelyo, personal nga mga ehemplo nga nag-
tudlo niini nga mga baruganan, ug mga pagpamatuod sa
kamatuoran. Kon ang mga magtutudlo mapainubsanong magti-
nguha sa Espiritu sa pagpangandam ug paggiya sa leksyon, ang
tanan kinsa moapil mahimomg malig-on diha sa ilang kahibalo
sa kamatuoran. Ang mga magtutudlo kinahanglang mopahinum-
dom sa mga sakop sa klase sa pagdala sa ilang mga libro ngadto
sa ilang mga miting ug kinahanglang motahud sa pagpangandam
sa mga sakop pinaagi sa pagtudlo gikan sa mga pulong ni Presi-
dente Joseph F. Smith. Kay nakabasa nang daan sa kapitulo sa
sayo, ang mga sakop sa klase mahimong andam sa pagtudlo ug
paghatag og kaayohan sa usag usa.

Wala kini kinahanglana o girekomendar nga ang mga miyem-
bro mopalit og dugang nga mga teksto sa mga komentaryo o pa-
kisayran aron pagsuporta sa materyal diha sa teksto. Ang mga
miyembro giawhag sa paggamit sa ilang mga kasulatan nga gi-
sugyot alang sa dugang nga pagtuon sa doktrina.

Kay kini nga teksto gitumong alang sa personal nga pagtuon
ug pakisayran sa ebanghelyo, daghang mga kapitulo tag-as ra ka-
ayo aron hingpit nga mahisgutan sa klase. Busa, ang pagtuon
diha sa panimalay nahimong mahinungdanon aron madawat sa
hingpit ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith.

Sa inyong pagtuon, unta makaila kamo niining mapainubsa-
non, matinud-anon, ug walay kahadlok nga propeta sa Dios, si
Presidente Joseph F. Smith. Unta inyong dawaton ang iyang tam-
bag “sa pagpili sa matarung tungod kay kini matarung, ug tu-
ngod kay ang inyong kasingkasing nahigugma sa matarung, ug
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tungod kay kini nga pagpili labaw sa bisan unsa pa.”6 Unta
moapil kamo kang Presidente Smith samtang siya nagpamatuod
sa gahum sa ebanghelyo ni Jesukristo: “Ang atong hugot nga pag-
tuo sa mga doktrina nga gipahiuli … nagpamatuod ug naglig-on
kanato ug nag-establisar sa dili ikapangutana o dili kaduha-
duhaan nga atong hugot nga pagtuo ug gituohan sa balaan nga
misyon sa Anak sa Dios.”7

Mubo nga mga Sulat

1. Deseret News: Semi-Weekly, 6 sa Peb.
1893, 2.

2. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 447.
3. Gospel Doctrine, 141.
4. “Editor’s Table: Principle, Not Popularity,”

Improvement Era, Hulyo 1906, 733.
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6. Deseret News: Semi-Weekly, 6 sa Peb.
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Katingbanan sa Kasaysayan

Kining libroha dili usa ka kasaysayan, apan usa ka hinugpong
sa mga baruganan sa ebanghelyo ingon nga gitudlo ni Presidente
Joseph F. Smith. Bisan pa man, aron mapahimutang ang mga
pagtulun-an sa makasaysayanon nga pagkahan-ay, ang mosunod
nga lista gihatag aron sa pagtingub sa pipila ka importanteng
mga panghitabo sa iyang kinabuhi nga adunay dakong kalabutan
sa iyang mga pagtulun-an. Kini nga katingbanan mitangtang sa
pipila ka importanteng mga panghitabo sa iyang personal nga ki-
nabuhi, lakip na ang iyang mga kaminyoon (ang dinaghan nga
pagminyo gihimo sa Simbahan niadtong panahona) ug ang mga
pagkahimugso ug mga pagkamatay sa iyang mga anak, kang
kinsa siya matinuoron.

1800, Pebrero 9: Si Hyrum Smith, ang amahan ni Joseph F.
Smith, natawo sa Tunbridge, Vermont.

1801, Hulyo 21: Si Mary Fielding, ang iyang inahan, na-
tawo sa Honeydon, England.

1837, Disyembre 24: Kasal nila ni Hyrum Smith ug Mary 
Fielding, Kirtland, Ohio.

1838, Nobyembre 13: Si Joseph F. Smith natawo sa Far West,
Missouri.

1844, Hunyo 27: Sila si Joseph ug Hyrum Smith gimartir,
Carthage Jail (5; ang mga numero nga
anaa sa parenteses nagpakita sa edad ni
Joseph F. Smith).

1846, Septyembre– Ang pamilya ni Mary Fielding Smith
Septyembre 1848: mibiyahe gikan sa Nauvoo, Illinois, 

ngadto sa Salt Lake Valley (7–9).

1852, Mayo 21: Si Joseph F. Smith gibunyagan ni Presi-
dente Heber C. Kimball (13).

1852, Septyembre 21: Si Mary Fielding Smith namatay sa Siyu-
dad sa Salt Lake (13).



1854–1857: Nagserbisyo og misyon didto sa Sand-
wich Islands (Hawaii) (15–19).

1860–1863: Nagserbisyo og misyon didto sa Great
Britain (21–24).

1864: Espesyal nga misyon didto sa Hawaii 
kauban nila ni Elder Ezra T. Benson ug
Lorenzo Snow (25–26).

1865–66: Sakop sa territorial legislature; usab
1867–70, 1872, 1874, 1880, 1882.

1866, Hulyo 1: Na-ordinahan isip Apostol ug Magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan (27).

1867, Oktubre 8: Gi-set apart isip usa ka sakop sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles (28).

1874–1875, 1877: Duha ka mga termino isip presidente sa
European Mission (35–36, 38).

1877, Agosto 29: Pagkamatay ni Presidente Brigham
Young, Siyudad sa Salt Lake (38).

1880, Oktubre 10: Gipaluyohan isip Ikaduhang Magtatam-
bag ngadto ni Presidente John Taylor
(41).

1887, Hulyo 25: Pagkamatay ni Presidente John Taylor,
Kaysville, Utah (48).

1889, Abril 7: Gipaluyohan isip Ikaduhang Magtatam-
bag ngadto ni Presidente Wilford
Woodruff (50).

1890, Septyembre 24; Nadawat ang Manifesto; ang Opisyal nga
Oktubre 6: Pahayag 1 gidawat sa Simbahan (51).

1893, Abril 6: Pagpahinungod sa Templo sa Salt Lake
pinaagi ni Presidente Wilford Woodruff
(54).

1898, Septyembre 2: Si Presidente Wilford Woodruff namatay,
San Francisco, California (59).

1898, Septyembre 13: Gipaluyohan isip Ikaduhang Magtatam-
bag ni Presidente Lorenzo Snow (59).
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1901, Oktubre 10: Pagkamatay ni Presidente Lorenzo Snow,
Siyudad sa Salt Lake (62).

1901, Oktubre 17: Gi-ordinahan ug gi-set apart isip Presi-
dente sa Simbahan (62).

1901, Nobyembre 10: Gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan
sa usa ka espesyal nga komperensya (62).

1906, Hulyo–Septyembre: Unang Presidente sa Simbahan nga mili-
but sa Europe atol sa iyang administras-
yon (67).

1909, Nobyembre: Ang Unang Kapangulohan miisyu sa
doktrinal nga eksposisyon sa “Ang
Sinugdanan sa Tawo” (70).

1911: Ang YMMIA mi-adopt sa programa sa Boy
Scout, ginganlan og MIA Scouts (72).

1912: Ang Granite Seminary sa Siyudad sa
Salt Lake mao ang gihimoan sa unang
mga klase inig kahuman sa regular nga
mga klase.

1913: Ang YWMIA mi-adopt sa programa sa
Campfire Girls inig ka-summer; 1914, 
gipulihan sa tibuok tuig nga programa
sa Beehive Girls (74).

1913, Hulyo 27: Mipahinungod sa luna alang sa Templo
sa Alberta (74).

1915, Abril 27: Ang Unang Kapangulohan miawhag sa
mga miyembro sa pagpahigayon og re-
gular nga mga gabii sa panimalay (76).

1915, Hunyo 1: Mipahinungod sa luna alang sa Templo
sa Hawaii (76).

1916, Hunyo 30: Ang Unang Kapangulohan ug ang Napu-
log Duha miisyu sa doktrinal nga ekspo-
sisyon sa “Ang Amahan ug ang Anak” (77).

1918, Oktubre 3: Nakadawat sa panan-awon kabahin sa
katubsanan sa mga patay, nga nahimong
Doktrina ug mga Pakigsaad 138 (79).
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1918, Nobyembre 19: Namatay sa Beehive House, Siyudad sa
Salt Lake (80).

1918: Katapusan sa tuig nga estatistika: 495,
962 ka mga miyembro; 75 ka mga stake;
839 ka mga ward; 22 ka mga misyon.
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xv

Ang Pangalagad ni 
Joseph F. Smith

Si Joseph F. Smith mao ang ikaunom nga Presidente sa Sim-
bahan ug ang katapusang Presidente nga personal nga nakaila
kang Propeta Joseph Smith. “Ang akong pagkabata ug pagkaba-
tan-on nagahin sa pagbalhin-balhin uban sa katawhan sa Dios, sa
pag-antus uban kanila ug sa pagmaya uban kanila. Ang akong ti-
buok kinabuhi naila na uban niini nga katawhan,” siya miingon.1

Matinguhaon kaayo siya nga nakaila sa Dios nga Amahan ug sa
Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug sa pagserbisyo kanila sa hingpit
nga debosyon. Napanalanginan og usa ka talagsaong panabut sa
ebanghelyo, nakahimo siya sa paggiya sa iyang katawhan diha sa
mga baruganan sa mahangturong kamatuoran ug sa pagpabilin
sa Simbahan nga lig-on sa pagpangataki gikan sa mga kaaway
atol sa sayong mga katuigan sa ika-20 nga siglo. Nagtinguha siya
nga mahimong “usa ka tigpasiugda sa kalinaw, usa ka tigsangyaw
sa pagkamatarung,”2 ug madasigon siyang nagtudlo og pagka-
masulundon, nagsaksi gikan sa iyang kaugalingong kasinatian
nga “ang tanan nga magmasulundon sa mga pag-aghat sa Espi-
ritu … makakuha og mas klaro, mas ekstensibo, ug mas direkta
ug sigurado nga kahibalo sa mga kamatuoran sa Dios kaysa ma-
angkon ni bisan kinsa.”3

Usa ka pagkabata nga giamuma 
pinaagi sa hugot nga pagtuo.

Ang unang anak nila ni Mary Fielding ug Hyrum Smith, si
Joseph F. Smith natawo niadtong 13 sa Nobyembre 1838 sa Far
West, Caldwell County, Missouri, taliwala sa pagpanggukod ug
kakabus. Duha ka semana sa sayo pa, ang iyang amahan gipriso
sa usa ka pundok sa mga manggugubot ug dili makiangayon nga
gibalhug sa prisohan. Sulod sa upat ka dugay nga mga bulan, si
Hyrum Smith, ang iyang igsoong lalaki nga si Propeta Joseph
Smith, ug uban pa nag-antus og kapait nga walay makaon ug



mainum didto sa Liberty Jail. Gibati ni Mary nga ang iyang bana
sa mapintas nga paagi gikuha gikan kaniya “sa panahon nga ako
nanginahanglan … sa labing mabination nga pag-atiman ug pag-
tagad sa ingon nga higala, hinoon, ang pag-atiman sa dako nga
pamilya kalit lang ug sa wala damha gibilin ngari kanako.” Usa ka
kinabig sa Simbahan gikan sa Canada, nakigminyo siya ni Hyrum
Smith human sa pagkamatay sa iyang unang asawa, si Jerusha, ug
nag-atiman siya sa lima ka Smith nga mga anak nianang pana-
hona nga ang “akong minahal nga gamayng anak nga si Joseph F.
nadugang sa gidaghanon.”4

Sa dihang ang mga Santos giabug gikan sa Missouri atol sa win-
ter sa 1838–39, si Joseph F. usa pa ka gamayng bata nga kina-
hanglang kugoson. Ang iyang amahan diha pa gihapon sa
prisohan, ug ang iyang inahan grabe nga nasakit ug “kinahang-
lang dad-on sa sobra sa duha ka gatus ka milya, nga diha lamang
sa [iyang] higdaanan.”5 Ang igsoong babaye ni Mary, si Mercy
Fielding Thompson, miamuma ug miatiman kang Joseph F. kau-
ban sa iyang kaugalingong anak nga babaye nga masuso pa. Ang
mga Santos nakakita og kadangpan didto sa Illinois, ug ang batan-
ong si Joseph F. migahin sa iyang unang walo ka tuig sa Nauvoo,
ang siyudad nga gitukod sa mga Santos sa mga daplin sa Suba sa
Mississippi. Didto, sulod sa pundok sa pamilya Smith ug sa ko-
munidad sa mga Santos, giamumahan siya diha sa kahibalo sa
ebanghelyo ni Jesukristo. “Gitudloan ako nga motuo sa misyon ni
Jesukristo,” nahinumdom siya sa kaulahian. “Gitudloan ako niini
gikan sa akong amahan, gikan kang Propeta Joseph Smith, pina-
agi sa akong inahan … ug sa tibuok nakong mga panahon sa pag-
kabatan-on ug sa tibuok nakong mga katuigan sa kalibutan ako
naghupot niana nga pagtuo.”6

Ang amahan ni Joseph F., nga si Hyrum, mitabang kang Pro-
peta Joseph sa pagpadayon sa buhat sa Pagpahiuli sukad sa pag-
organisar sa Simbahan, ug gani sa mas sayo pa sa dihang si
Joseph naghubad sa Basahon ni Mormon. Ang Propeta nagsalig
gayud sa iyang mas magulang nga igsoong lalaki nga si Hyrum,
ilabi na didto sa Nauvoo diin si Hyrum gitawag pinaagi sa pag-
padayag isip Patriarch sa Simbahan ug isip Luyo-luyo sa Presi-
dente. Si Hyrum, miingon ang Propeta, aduna “sa kalumo sa usa
ka nati nga karnero, ug sa kaligdong ni Job, ug sa laktod, sa ka-
aghup ug kamapainubsanon ni Kristo.”7
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Si Joseph F. Smith, ikaunom nga Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Painting pinaagi ni A. Salzbrenner.



Sama sa iyang amahan, si Joseph F. nakapalambo og dakong
gugma ug kamatinud-anon ngadto kang Propeta Joseph Smith. Sa
ulahing mga katuigan, kanunay siyang mipaambit sa bililhong
mga handumanan sa pagkabata sa iyang uyoan ug makanunayong
mipamatuod sa iyang tawag isip ang Propeta sa Pagpahiuli: “O,
puno siya sa hingpit nga kalipay; puno siya sa kamaya; puno siya
sa gugma…. Ug samtang siya makahimo sa pagpakigdula sa mga
bata ug malingaw sa simple, inosente nga mga dula apil sa mga
kalalakin-an, nakig-abin usab siya sa Amahan ug sa Anak ug nakig-
istorya sa mga anghel, ug sila mibisita kaniya, ug mitugyan sa mga
panalangin ug mga gasa ug mga yawe sa gahum ngadto kaniya.”8

Wala pay sais anyos si Joseph F. sa dihang ang iyang uyoan nga
si Joseph ug ang iyang amahan, nga si Hyrum, mitugyan sa ilang
mga kinabuhi alang sa gingharian sa Dios. Gipatay sila niadtong
27 sa Hunyo 1844 sa usa ka mabangis nga pundok sa mga mang-
gugubot. Ang Nauvoo kanunay nga mipukaw kaniya og “sagrado
nga mga handumanan sa nangagi, nga mas gipasagrado pa gayud
ug sa samang higayon Mahal ug makalilisang, pinaagi sa Sagra-
dong pahulayanan sa Lawas sa akong mga Amahan, ug sa Maka-
lilisang nga mga Talan-awon nga nianang higayuna, (ug sa akong
panumduman ingon ka Hayag sa adlaw) nagdala og kangitngit
ug Kalisang ngadto sa matinuoron nga kalibutan ug mipuno sa
10 ka libo ka mga Kasingkasing uban sa kasub-anan ug grabe nga
kalisdanan!”9

Human sa kamatayon ni Hyrum, sila si Mary ug ang iyang igso-
ong babaye, nga si Mercy, nga usa usab ka biyuda, manag-ubang
nagtrabaho aron sa pag-atiman alang sa dako nga pamilya ug na-
ngandam sa pag-apil sa mga Santos sa pagbalhin ngadto sa Kasad-
pan. Si Joseph F. Smith nahinumdom nga ang ilang mga
pagpangandam daling nahunong sa tinglarag sa 1846 sa dihang
ang nagahulga nga mga pundok sa mga manggugubot mipugos
kanila sa paglabang “diha sa walay atup nga sakayan, tabok sa suba
sa Mississippi ngadto sa Iowa, diin kami nagkampo ubos sa mga
kahoy ug naminaw sa pagpamomba sa siyudad. Among gibiyaan
ang among komportable nga panimalay nga ang tanang kasangka-
pan nahabilin sa balay, uban sa tanan namong yutan-ong mga kab-
tangan, nga wala na maglaum o maghunahuna nga makita pa kini
pag-usab.”10 Ang iyang inahan balik-balik nga mipaniguro sa iyang
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mga anak, “Ang Ginoo mobukas sa agianan,”11 ug ang kalig-on sa
iyang konbiksyon miamuma sa ilang kaugalingong hugot nga pag-
tuo. “Dili pa kami layo sa dihang among nadunggan ang buto sa
mga kanyon sa pikas bahin sa suba,” nahinumdom si Presidente
Smith, “apan akong gibati ang ingon ka sigurado diha sa akong hu-
nahuna nianang higayuna—ingon ka sigurado sa mabati sa usa ka
bata—nga maayo ra ang tanan, nga ang kamot sa Ginoo naggiya
kanamo, sama sa akong gibati karon.”12

Samtang nagbiyahe si Joseph F. Smith padulong sa kasadpan
uban sa iyang pamilya, iyang naobserbahan ang iyang inahan nga
misagubang og hagit human sa lain nga hagit uban sa hugot nga
pagtuo. Sa dihang ang kapitan sa iyang pundok dili mabinationg
miinsister nga ang biyuda mahimong palas-anon sa tibuok pun-
dok, iya siyang gipahibalo nga iyang buhaton ang iyang bahin ug
siya ray bahala sa iyang kaugalingon, ug moabut pa gani sa wa-
log nga mas mag-una pa kay kaniya. Ug sa katapusan, nahimo
niya! Ingon nga mao ang batang tigbantay sa baka, si Joseph F.
nasayud gayud sa kaimportante sa bililhong baka sa pamilya,
mao nga dili gayud siya makalimot kon sa unsang paagi nga sa
makausa pinaagi sa tinud-anay nga pag-ampo nakit-an sa iyang
inahan ang nawala nga parisan sa mga baka. Sa kaulahian, siya
nahinumdom, nag-ampo siya alang sa mga baka nga “naglubog
nga adunay karga nga morag nahiloan” nga unta kini mobarug
ug mopadayon, ug “sa katingala sa tanan kinsa nakakita,” kini
“mibarug ug kami mipadayon.”13

Si Joseph F. mao ang midala sa usa sa mga parisan sa baka sa pa-
milya ngadto sa Salt Lake Valley niadtong 23 sa Septyembre 1848.
Siya nuybe anyos pa niadto. Ang mga Smith nagpuyo sa yuta nga
habagatan sa Siyudad sa Salt Lake sa Millcreek, ug didto ang batan-
ong si Joseph F. nagtrabaho, siya nahinumdom, isip “tigdala sa kar-
wahe nga giguyod og mga baka, tigbantay sa mga baka, tigdaro,
tigbu-bu, tig-ani, gamit ang sanggot o pangputol, tigkarga og ka-
hoy, tiglubo, tig-ayag … [ug] trabahador sa bisan unsa.”14 Ang pa-
milya nagpuyo sa yano nga paagi sa usa ka gamay nga payag, apan
si Presidente Smith mikomentaryo sa kaulahian, “Nagpuyo kami
nga wala kaayo maglisud kaysa liboan pa, ug ang among kahim-
tang dili ingon ka grabe sama sa uban.”15 Nakakat-on siya sa pag-
trabaho og maayo ug sa pagbuhat sa iyang katungdanan, sa
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pagpuyo nga walay mga luho, sa pagdayeg sa Dios, ug sa pagba-
yad sa ikapulo sa tanan nga naabut sa pamilya.

Si Joseph F. Smith hangtud sa kahangturan nga mohambin sa
pagtrabaho ug pagsakripisyo sa iyang inahan, sa iyang walay
sama nga gugma ug hugot nga pagtuo. Hilabihan gayud ang
iyang kasub-anan sa dihang, human sa duha ka bulan nga pag-
kasakit, namatay siya sa edad nga 51. “Human sa kamatayon sa
akong inahan dihay misunod nga 18 ka bulan—gikan sa Sept.
21, 1852 hangtud sa Abril, 1854 sa makalilisang nga panahon
alang kanako,” misulat siya sa kaulahian ngadto sa usa ka higala
nga kababata. “Mora ako og usa ka kometa o nagdilaab nga bu-
lalakaw, nga walay kusog o gahum aron sa pagpabilin kanako
nga balanse o sa paggiya kanako sulod sa makatarunganon nga
mga utlanan.” “Walay amahan ug walay inahan” sa edad nga 13,
siya nahinumdom, siya “dili ingon nga hingpit nga walay hi-
gala.”16 Ang iyang “kanunay gayud nga higugmaon ug hinumdu-
man nga Tiya Mercy R. Thompson”17 nagpadayon sa pag-amuma
kaniya ug wala gayud siya makalimot sa pagtagad nila ni Brigham
Young, Heber C. Kimball, ug George A. Smith, ang ig-agaw sa
iyang amahan. Kini mao ang mga kalalakin-an, si Joseph F. na-
mahayag, “kinsa akong nakat-unan sa paghigugma sama sa
akong paghigugma sa akong amahan, tungod sa ilang kaligdong
ug paghigugma sa Kamatuoran.”18

Gitawag sa pagserbisyo sa Hawaii.

Sa dihang ang Unang Kapangulohan mipahibalo atol sa
kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril 1854 nga si Joseph F.
gitawag sa pag-apil sa grupo sa mga misyonaryo nga mobiya sa dili
madugay, mipakita siya sa hugot nga pagtuo nga iyang napundo sa
iyang pagkabata ug “masadyaong mitubag” sa tawag. Sa kaulahian
mapasalamaton siyang namalandong, “Ang akong upat ka tuig nga
misyon sa Sandwich Islands mipahiuli sa akong mental ug emos-
yonal nga balanse, ug lig-ong miestablisar sa mga utlanan nga mi-
dumala sa akong kinabuhi sukad niadtong panahona.”19

Si Elder Joseph F. Smith miabut sa Honolulu sa Sandwich Islands
(Hawaii) niadtong 27 sa Septyembre 1854, mga unom ka bulan sa
wala pa ang iyang ika-16 nga adlawng natawhan. Na-assign sa isla
sa Maui, sa wala madugay nagpabilin siyang nag-inusara sa Kula
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aron magpuyo uban sa mga tawo ug nakakat-on sa ilang pinulo-
ngan ug kultura. Ang batan-ong elder “kinasingkasing nga nagti-
nguha sa gasa sa pinulongan,” siya nahinumdom, “ug pinaagi niini
nga gasa ug pinaagi sa pagtuon, sa usa ka gatus ka mga adlaw hu-
man moabut didto nga mga isla makaistorya ako sa mga tawo sa
ilang pinulongan sama sa akong pagpakig-istorya kaninyo karon sa
akong lumad nga pinulongan.”20 Ang talagsaon kaayo nga kalarino
sa pinulongan nakapahimo kaniya nga personal nga nangalagad sa
mga katawhan sa Hawaii.

Bisan tuod nga siya bata pa, si Elder Smith gitudlo sa pagdu-
mala sa isla sa Maui, dayon sa Hilo sa isla sa Hawaii, ug sa kaula-
hian didto sa isla sa Molokai. Sa Molokai, sa dihang natakbuyan
siya og grabe nga hilanat ug grabe nga nasakit sulod sa tulo ka bu-
lan, usa ka buotan nga sister, si Ma Mahuhii, miatiman kaniya sa
ingon ka mahigugmaon nga daw siya iyang kaugalingong anak.
Wala gayud siya makalimot kang Joseph, ug si Joseph wala usab
makalimot kaniya, ug nagkumustahanay sila sa usag usa uban sa
halawom nga pagbati sa higayon nga sila magkita sa kaulahiang
mga katuigan. “Ang pagkamabination nga gipakita ngari kanako
sa daghang buotan nga mga lumad nga katawhan sa Hawaii”21 usa
ka bulahan nga handumanan alang kaniya.

Si Elder Joseph F. Smith mibiya sa Hawaii pagka Oktubre 1857
ug midawat sa nagkadaghan nga mga responsibilidad nga gisa-
ngon ni Presidente Brigham Young ngadto kaniya. Nagserbisyo
siya og misyon didto sa England (1860–63) ug sa ikaduhang mis-
yon didto sa Hawaii (1864). Human sa iyang pag-abut sa Siyudad
sa Salt Lake sa ulahing bahin sa 1864, nakatrabaho siya sa
Church Historian’s Office, nagtrabaho ubos sa pagdumala ni
Elder George A. Smith sa Korum sa Napulog Duha.

Serbisyo diha sa Korum sa Napulog Duha 
ug sa Unang Kapangulohan.

Dayon pagka 1866, ubos sa direksyon ni Presidente Young,
ang 28 anyos nga si Joseph F. Smith naordinahan nga usa ka
Apostol ug gitawag isip Magtatambag sa Unang Kapangulohan.
Iyang gitahud si Presidente Young isip ang tawo nga “giandam
ug gipaluyohan pinaagi sa gahum sa Labawng Makagagahum
nga Dios sa pagpadayon sa misyon [ni Propeta] Joseph ug sa
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pagtuman sa buhat nga iyang giestablisar sa tibuok niyang kina-
buhi.”22 Si Joseph F. Smith nagtinguha sa iyang tibuok kalag sa
pagtabang sa pagpadayon nianang “mahinungdanon ug mahi-
mayaon nga buhat.”23 Siya nagtudlo, “Inyong gihangup ang
ebanghelyo alang sa inyong kaugalingon, nan adto ug himoa
ang inyong tibuok katungdanan, dili kay mga katunga, o kaba-
hin lang, apan ang inyong tibuok katungdanan.”24 Mao kini ang
paagi sa pagpatunhay “sa mga interes sa Zion ug sa pag-es-
tablisar sa kawsa niini dinhi sa yuta.”25 Agig dugang sa ubang
mga responsibilidad isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha, nagserbisyo siya og duha ka mga termino isip presidente
sa European Mission (1874–75; 1877).

Bisan tuod nga ang pormal nga pag-eskwela ni Joseph F. Smith
limitado ra, iyang namaster ang halapad nga bokabularyo ug na-
kakat-on sa pagpamulong uban sa gahum ug pagdani. Niadtong
24 sa Hunyo 1866, namulong siya sa Salt Lake Tabernacle ug,
sama sa narekord ni Elder Wilford Woodruff sa Korum sa Napu-
log Duha, “namulong sa Hapon og 1 ka oras ug 15 minutos ug
ang gahum sa Dios diha kaniya ug iyang gipakita ang samang es-
piritu nga diha sa iyang Uyoan nga si Joseph Smith ang Propeta
ug sa iyang Amahan nga si Hyrum Smith.”26 Si Elder Joseph F.
Smith nailhan tungod sa gilapdon ug gahum sa iyang mga wali;
nagtinguha siya sa pagtudlo pinasubay sa Balaang Espiritu
“ngadto sa pagsabut niadtong kinsa nakadungog kanako.”27 Dili
“ang walay sayop nga hugpong sa mga pulong kondili ang espi-
ritu nga nag-uban sa mamumulong ang mopalagsik sa kinabuhi
ug kahayag diha sa kalag,” siya nagtudlo.28 “Kanunay akong mi-
sulay sa pagpabati sa akong mga tigpaminaw nga ako ug ang
akong mga kaubanan mga tigpasiugda sa kalinaw, ug mga mahi-
gugmaon sa kalinaw ug maayo nga kabubut-on, nga ang atong
misyon mao ang pagluwas, ug dili ang pagdaut, ang pagbayaw
ug dili ang pagbungkag,” siya kausa misulat sa usa ka misyonaryo
nga anak nga lalaki.29

Gikan sa kamatayon ni Presidente Brigham Young niadtong
1877 ngadto sa panahon nga si Joseph F. Smith gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan pagka 1901, padayon siyang nagtrabaho
aron sa pagpalagsik sa kinabuhi ug kahayag diha sa mga kalag sa
mga Santos ug miestablisar og kalinaw ug maayong kabubut-on.
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Sulod niadtong 24 ka tuig, sila si John Taylor, Wilford Woodruff,
ug Lorenzo Snow matag usa miserbisyo isip Presidente sa Sim-
bahan, ug si Joseph F. Smith gitawag isip magtatambag sa matag
sunod-sunod nga Unang Kapangulohan. Panahon kadto dihang
ang mga gituohan ug mga gipangbuhat sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw labihan gayud nga wala masabti, ug panahon sa mga
1880, ang mga kaaway mipasiugda og mapintas nga legal nga pa-
kigsangka batok sa Simbahan ug sa mga miyembro niini. “Dili
sila gusto nga kita, sa relihiyuso o sa laing paagi, mahimong usa
ka bulag ug lahi nga katawhan gikan sa tibuok kalibutan. Gusto
sila nga kita mahimong mailhan ug masagul sa tibuok kalibutan,
aron mapareha kanila, sa ingon motuis sa mga katuyoan sa
Dios,” pasabut ni Presidente.30

Bisan pa man niana, si Presidente Smith miawhag sa mga mi-
yembro sa Simbahan sa paghigugma ug sa pagpasaylo sa ilang mga
kaaway. “Kon makalimot kita sa tumong sa atong tawag ug mosi-
mang sa agianan sa katungdanan aron mobalus og pasakit niad-
tong mipasakit kanato, sa paghimo og dautan alang sa dautan, sa
paggukod tungod kay kita tingali gigukod, makalimot kita sa mga
mando sa Ginoo ug sa mga pakigsaad nga atong gihimo ngadto sa
Dios sa pagtuman sa Iyang mga sugo,” siya mitudlo.31 Iyang gipa-
hinumduman ang nawad-an og paglaum nga mga Santos kabahin
sa pagpasalig sa Dios nga ang kapalaran sa Simbahan “padayon ug
pataas hangtud nga ang mga katuyoan sa Dios niining mahinung-
danon nga buhat sa ulahing mga adlaw matuman.”32

Si Joseph F. Smith hilabihan gayud nga nasuod ngadto niad-
tong iyang giserbisyohan. “Kon akong masinati ang mga pagpa-
dayag sa pagsalig ug gugma sa akong mga kaigsoonan kinsa
akong gihigugma, motuhop kini sa akong kasingkasing,” miingon
siya.33 Sa tanan niyang mga pagpakig-uban, labi niyang gihambin
og maayo ang iyang mga relasyon ngadto sa iyang pinalangga nga
pamilya. Ang mahimong usa ka bana ug amahan alang kaniya
mao ang labing mahinungdanon sa mga tawag. Ganahan siya nga
anaa sa panimalay, aron sa pagtudlo sa iyang mga anak, sa pag-
saysay kanila og mga istorya, sa pagkanta ug pagdula ug pagka-
tawa uban kanila. Kon anaa sa layo tungod sa mga buluhaton,
naghandum siya sa iyang mga minahal. Sa Hawaii, niadtong 1 sa
Abril 1885, misulat siya sa iyang journal: “Adunay silangang
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hangin nga mihapak nga diin, sa mas bugnaw nga klima, mahi-
mong tugnaw ug mapintas. Kini ba hinay o dili mabinationg mi-
hapak sa akong mga hinigugma? Sila ba nainitan o gitugnaw? …
Sila ba gigutom o nakakaon? Taliwala sa mga higala o mga kaaway,
nabalaka ba o nagmalinawon? Kalinaw, pabilin!”34 Ang iyang anak
nga lalaki nga si Joseph Fielding Smith nahinumdom sa bililhong
mga panahon nga iyang gigahin diha sa kiliran sa iyang amahan
“naghisgut sa mga baruganan sa ebanghelyo ug nakadawat og pa-
nudlo sa ingon nga siya makahatag niini. Niini nga paagi ang pun-
dasyon alang sa akong kaugalingong kahibalo napahimutang diha
sa kamatuoran, aron ako usab makaingon nga ako nasayud nga
ang akong Manunubos buhi, ug nga si Joseph Smith sa karon, ka-
niadto, ug sa kanunay usa ka propeta sa buhi nga Dios.”35

Makanunayon siyang nag-atiman sa temporal ug sa espirituha-
nong mga panginahanglan sa iyang pamilya ug mihimo sa iyang
presensya nga mabati maanaa man siya sa panimalay o sa layo. Sa
mga pahinumdom, mga sulat, ug mga balak, iyang gipadayag ang
iyang malungtaron nga pagbati alang sa iyang mga hinigugma.
“Minahal Kong Kauban,” misulat siya sa iyang asawa sa iyang ika-
39 nga adlawng natawhan, “Ako mas naghunahuna kanimo, mas
nagmanggad kanimo, ikaw mas duol kanako ug mas gihigugma ko
ikaw karon kaysa akong paghigugma sa una… baynte ka tuig na
ang milabay. Ang matag oras, semana, bulan ug tuig, naglig-on sa
bugkos sa atong panaghiusa ug ang matag anak mipalig-on pa ga-
yud niini uban sa usa ka mahangturong pagsilyo.”36

Si Presidente Smith adunay dakong gugma alang sa templo ug
sa mga ordinansa niini nga mahimong posible sa mahangturong
panaghiusa sa mga pamilya. “Kinsa pa man gawas sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw ang namalandong sa paghunahuna nga la-
pas pa sa lubnganan magpadayon kita diha sa organisasyon sa pa-
milya?”37 Pagka 6 sa Abril 1853, sa edad nga 14, iyang nasaksihan
ang pagpahimutang sa mga tukurang bato alang sa Templo sa Salt
Lake, ug pagka 6 sa Abril 1892, sa edad nga 53, mihalad siya sa
pag-ampo alang sa pagpahimutang sa capstone sa templo.38 Sa mi-
sunod nga tuig, pagka 6 sa Abril 1893, si Presidente Wilford Wood-
ruff mipahinungod sa talagsaong estraktura, ang ikaupat nga
templo sa Utah. Namulong atol sa mga tulumanon sa pagpahinu-
ngod, si Presidente Smith mipahayag: “Kini mao ang ikaunom nga
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templo [lakip na ang mga Templo sa Kirtland ug Nauvoo], apan
dili kini ang katapusan.”39 Isip Presidente sa Simbahan, mipahinu-
ngod siya sa mga luna alang sa templo sa Cardston, Canada (27 sa
Hulyo 1913) ug sa templo sa Laie, Hawaii (1 sa Hunyo 1915).

Pangalagad isip Presidente sa Simbahan.

Niadtong 17 sa Oktubre 1901, usa ka semana human sa ka-
matayon ni Presidente Lorenzo Snow, ang Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles miordinar ug mi-set apart kang Joseph F.
Smith isip ang ikaunom nga Presidente sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Miserbisyo siya
isip Presidente sulod sa 17 ka tuig, gikan sa 1901 hangtud sa
1918. Sa iyang unang pakigpulong ngadto sa mga Santos isip
Presidente sa Simbahan, siya mipahayag: “Kini atong pribilehiyo
ang pagpuyo nga mas duol sa Ginoo, kon gusto nato, kaysa
atong nahimo sukad, nga kita mahimong motagamtam og mas
daghan nga pagbu-bu sa Iyang Espiritu kaysa atong natagamta-
man sukad, ug nga kita mas paspas nga mouswag, motubo diha
sa kahibalo sa kamatuoran sa mas kusog nga paagi, ug mahi-
mong hilabihan pa nga mas maestablisar diha sa hugot nga
pagtuo. Kining tanan, hinoon, magdepende sa nagkataas nga
pagkamatinud-anon sa mga tawo.”40 Ang iyang personal nga pag-
bisita sa mga Santos, ang iyang mga paningkamot sa pagpalig-on
sa pakigdait ug pagtudlo sa lokal nga mga ward, ang iyang kau-
galingon nga walay pagkakapoy nga pagsangyaw “sa mga baru-
ganan sa mahangturong kamatuoaran” tanang mga paagi sa
pagbayaw sa “pagkamatarung, kaputli ug kabalaan diha sa mga
kasingkasing sa mga katawhan.”41 Siya nasayud nga ang mata-
rung, putli, ug balaan nga mga tawo lamang ang makaabag sa
Manluluwas sa pagpahinabo “sa pagkalimpyo sa yuta ug sa kalu-
wasan sa tawhanong pamilya.”42

Ang gidaghanon sa mga miyembro hapit nadoble sa panahon sa
administrasyon ni Presidente Smith, gikan sa 278,645 pagka 1901
ngadto sa 495,962 pagka 1918. Bisan tuod nga ang kadaghanan sa
mga miyembro nagpuyo gihapon sa kasadpang Estados Unidos, si
Presidente Smith mibati og lig-on nga koneksyon sa mga miyembro
sa daghang kanasuran. Mibisita siya sa Europe pagka 1906, ang
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unang Presidente sa Simbahan nga nakabuhat sa ingon samtang
anaa sa katungdanan, mibalik didto pagka 1910, ug mihimo og
mga pagbisita sa mga Santos sa Canada ug sa mga Isla sa taga-
Hawaii. Siya ug ang iyang mga Magtatambag sa Unang Kapangulo-
han mitambag sa mga miyembro nga mahimong “matinud-anon ug
matinuoron sa ilang pasalig ngadto sa ilang mga gobyerno, ug ma-
himong maayo nga mga lumulupyo,”43 ug sa “pagpabilin sa ilang
mga yutang natawhan ug maghimo og permanente nga mga kong-
regasyon.”44 Ang mga miyembro sa Simbahan wala na giawhag nga
mobalhin ngadto sa Utah aron makigpundok uban sa mga Santos.

Ang unang henerasyon sa mga Santos kinahanglang magpun-
dok sa Zion pinaagi sa heyograpikanhong pagpalahi sa ilang kau-
galingon gikan sa kalibutan aron sa pagpalambo og panaghiusa
ug espirituhanong kalig-on. Si Presidente Smith mipasabut og
maayo sa nagsunod nga mga henerasyon sa kaimportante sa pag-
puyo nga malinawon taliwala sa kalibutan samtang nagpabilin sa
panulundon sa panaghiusa ug espirituhanong kalig-on nga nahi-
mong posible pinaagi sa han-ay ug mga ordinansa sa priesthood.

Si Presidente Smith namulong ug nagsulat sa hilabihan ka tag-as
kabahin sa walay ikatandi nga gahum sa priesthood ug naning-
kamot sa pagtabang sa tanang mga miyembro nga makasabut sa
kamahinungdanon niini. Sa panahon nga si Joseph F. Smith gi-
paluyohan isip Presidente sa Simbahan, ang mga eskedyul sa mi-
ting, mga leksyon, ug ang pagka epektibo sa mga korum sa
priesthood nagkalahi sa matag ward. Apan si Presidente Smith
nagpaabut sa adlaw “nga ang matag konseho sa Priesthood sa
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ma-
kasabut sa katungdanan niini; mohangup sa kaugalingon niini
nga responsibilidad, mopalambo sa tawag niini, ug mopuno sa
dapit niini diha sa Simbahan.”45 Pagka Abril 1908 nga kinatibuk-
ang komperensya, si Presidente Smith mipahibalo nga ang bag-
ong mga paningkamot gisugdan na “alang sa kaayohan ug
pag-uswag niadtong kinsa adunay kalabutan sa nagkalainlaing
mga korum sa Priesthood.”46

Ang mga korum sa Aaronic Priesthood mao gayud ang labi ni-
yang gikabalak-an. “Kinahanglan natong bantayan ang atong
mga batang lalaki kinsa naordinahan na nga mga Deacon, mga
Teacher, ug mga Priest sa Simbahan,” siya mitambag.47 Sulod sa
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misunod nga pipila ka mga tuig ang mga bishop mihatag sa
batan-ong mga naghupot sa priesthood og importante nga mga
buluhaton, kadaghanan niini mao na ang sumbanan nga gina-
buhat karon. Ang mga korum sa Aaronic ug Melchizedek Priest-
hood napalig-on samtang ang regular nga sinemana, tibuok tuig
nga mga miting sa priesthood lig-on nga naestablisar ug usa ka
sentro nga komitiba sa Simbahan miisyu og pareho nga mga
tun-anan alang sa mga korum.

Si Presidente Smith mibutang og dakong pagtagad sa home
teaching. “Ako wala nay laing nahibalon nga bisan unsa nga ka-
tungdanan nga mas sagrado, o mas gikinahanglan, kon kini hi-
moon lamang sa paagi nga kini kinahanglang buhaton, kaysa
mga katungdanan sa mga magtutudlo kinsa mobisita sa mga pa-
nimalay sa mga tawo, kinsa mag-ampo uban kanila, kinsa mo-
tambag kanila kabahin sa hiyas ug dungog, sa panaghiusa, sa
gugma, ug sa hugot nga pagtuo ug kamatinud-anon sa kawsa sa
Zion,” siya miingon.48 Aron mopalig-on og dugang sa mga pa-
milya sa Simbahan, pagka 1915 siya ug ang iyang mga Magta-
tambag sa Unang Kapangulohan mipaila ngadto sa Simbahan og
usa ka sinemana nga programa nga home evening, miawhag sa
mga ginikanan sa paggamit sa oras aron sa pagtudlo sa ilang mga
anak sa pulong sa Dios.

Mao usab kini ang usa ka panahon sa mahinungdanon nga
pag-uswag sa auxiliary nga mga organisasyon. Ang mga general
board sa Sunday School, ang mga organisasyon alang sa mga
batan-ong lalaki ug mga batan-ong babaye, ug ang Primary nag-
sugod sa pagmantala og pareha nga mga tun-anan. Ang ilang
mga leksyon, naobserbahan ni Presidente Smith, nagdala sa ba-
tan-ong mga miyembro “nga dungan ngadto sa mas mahinung-
danon nga mga kasinatian ug mas maayo nga panabut sa mga
baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo.”49 Aron sa pagtubag sa
hagit sa nagkadako nga panahon nga walay buhat ang mga
kabatan-onan, ang programa sa Boy Scout gihangup alang sa
mga batan-ong lalaki ug usa ka bag-ong programa sa Beehive ang
gipalambo alang sa mga batan-ong babaye. Ang Relief Society,
nga sukad pagka 1902 miawhag sa mga stake sa pagsulat og mga
leksyon alang sa mga sister, nagsugod sa pagmantala og pareha
nga mga leksyon pagka 1914 ug espesyal nga mga mensahe
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alang sa mga visiting teacher pagka 1916. Kini nga mga kausaban
nahimong kabahin sa bag-ong Relief Society Magazine [Magasin
sa Relief Society] ug mas nakasangkap sa mga kababayen-an sa
Relief Society “sa pag-atiman sa espiritwal, mental ug moral nga
kaayohan sa mga inahan ug mga anak nga babaye sa Zion.”50

Alang kang Presidente Smith, mahinungdanon kadto nga ang
mga auxiliary magtrabaho nga nahiuyon sa mga awtoridad sa
priesthood aron sa pagtudlo sa ebanghelyo ug sa pagpalig-on sa
mga bugkos sa pakigdait diha sa mga miyembro. “Sa ingon nag-
trabaho ang tanan sa lig-on ug malungtaron nga paagi alang sa
pag-establisar sa Simbahan.”51

Usa sa pinakadako nga mga hagit nga giatubang ni Joseph F.
Smith mao ang pag-atiman sa mga dili pagsinabtanay ug mga
pagpanggukod nga gitunong sa Simbahan. Bisan pa man niana,
namahayag siya nga ang mga paningkamot sa mga tigbutang-
butang “nahimo na hinoon nga mga pamaagi, sa dili direkta nga
paagi, sa pagpadayon sa buhat diha sa kalibutan. Ilang nakuha
ang pagtagad sa kalibutan ngari kanato, ug mao gayud kana ang
atong gusto…. Gusto kita nga makaila kanato ang kalibutan.
Gusto kita nga sila makakat-on sa atong doktrina, makasabut sa
atong pagtuo, sa atong mga katuyoan, ug sa organisasyon sa Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”52

Sa hinayhinay, ang mga gilauman ni Presidente Smith nagsugod
sa pagkatuman ug ang Simbahan nakadawat og mas dakong pagta-
hud sa Estados Unidos ug sa gawas sa nasud. Aron makahatag sa
mga turista sa Siyudad sa Salt Lake sa husto nga kasayuran kabahin
sa mga gituohan ug kasaysayan sa Simbahan, ang Simbahan mies-
tablisar sa una niining sentro alang sa mga bisita diha sa Temple
Square pagka 1902. Sa panahon sa unang tuig sa pagdumala, ang
25 ka mga boluntaryo sa Bureau of Information and Church Lite-
rature [Buhatan sa Kasayuran ug Literatura sa Simbahan] napuno
sa pagbati sa sobra sa 150,000 ka mga bisita. Pagka 1904, ang bu-
hatan nanginahanglan og dugang nga mga trabahante ug mas dako
nga bilding. Pagka 1911 ang Tabernacle Choir mipresentar og hila-
bihan nga gidayeg nga mga konsyerto sa 25 ka mga siyudad sa si-
langan ug tunga-tungang kasadpan sa Estados Unidos, lakip na ang
usa ka espesyal nga konsyerto sa White House alang sa presidente
sa Estados Unidos ug mga bisita.
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“Ang Ginoo mas mobayaw pa ug mopalambo kanato sa atuba-
ngan sa kalibutan ug mohimo kanato nga modawat sa atong ti-
nuod nga posisyon ug gibarugan taliwala sa yuta,” si Presidente
Smith misaad, agig tugbang sa “nagkadako nga pagkamatinud-
anon” sa mga miyembro ug sa pagkaandam nga mahimong “mas
hilabihan pa nga naestablisar diha sa hugot nga pagtuo.”53 Busa
siya kanunay nga miawhag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga mahimong mas makagamut sa ilang kaugalingon nga kasay-
sayan ug doktrina. Si Presidente Smith mipasiugda sa pagmantala
pag-usab sa History of the Church ni Joseph Smith ug misuporta
sa pagkolekta sa mga diary ug mga sinulat sa pioneer alang sa
Church Archives. Iya usab nga gitugutan ang mga opisyales sa
Simbahan sa pagpalit sa makasaysayanong mga luna nga sagrado
ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, lakip na ang Car-
thage Jail sa Illinois, diin si Propeta Joseph Smith ug ang iyang ig-
soong lalaki nga si Hyrum gimartir niadtong 1844 (1903);
kabahin sa luna sa templo sa Independence, Missouri (1904); ang
umahan sa Vermont diin si Joseph Smith natawo niadtong 1805
(1905); ug ang umahan ni Joseph Smith Sr. sa Manchester, New
York, luna sa kakahoyan diin unang nakita sa Propeta ang Ama-
han ug ang Anak (1907). Siya mipamatuod, “Adunay butang nga
balaan kalabut niadtong mga dapita, ngari kanako ug sa tanan, sa
akong hunahuna, kinsa midawat sa balaang misyon ni Joseph
Smith, ang Propeta.”54

Si Presidente Joseph F. Smith nagtudlo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw sa pagtahud sa Propeta alang sa “pagtangtang sa
tabil sa kahangturan nga morag gikuha gikan sa ilang atuba-
ngan.”55 Sa samang paagi, si Presidente Smith mismo nagtinguha
sa pagsabut ug sa pagtudlo sa malukpanon nga mga kamatuoran
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang iyang mga sulat ngadto sa pa-
milya ug mga higala, ang iyang mga editoryal ug ang mga tubag
sa mga pangutana sa mga magasin sa Simbahan, ug ang iyang
mga sermon tanan importante nga mga okasyon sa pagpasabut
og maayo sa doktrina. Sa dihang siya ug ang iyang mga Magta-
tambag sa Unang Kapangulohan mibati nga ang mahinungda-
nong mga doktrina mahimong masaypan pagsabut sa mga
miyembro sa Simbahan o sa uban, sila mihimo ug mimantala sa
makapaklaro nga mga pagpasabut. Ang “Ang Sinugdanan sa
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Tawo” (Nobyembre 1909)56 ug “Ang Amahan ug ang Anak: Usa ka
Doktrinal nga Eksposisyon pinaagi sa Unang Kapangulohan ug
sa Napulog Duha” (Hunyo 1916)57 nahimong importante nga
mga himan alang sa pagtudlo sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law sa tinuod nga kahimtang sa atong pakig-abin sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo.

“Naninguha ako gikan sa akong kabatan-on hangtud pagdako
… nga mahimong usa ka tigpasiugda sa kalinaw, usa ka tigsang-
yaw sa pagkamatarung, ug dili lamang sa pagsangyaw sa pagka-
matarung pinaagi sa pulong, apan pinaagi sa ehemplo,”58

miingon si Presidente Smith. Gikan sa edad nga 15 hangtud sa
iyang kamatayon sa edad nga 80, mihatag siya og gatusan ka mga
pakigpulong ug mga diskurso kalabut sa ebanghelyo aron sa
pagtabang sa mga Santos nga makasabut ug makasunod sa mga
pagtulun-an ni Jesukristo. Naghisgut kabahin sa iyang abilidad sa
pagtudlo, si Charles W. Nibley namahayag, “Isip usa ka tigsang-
yaw sa pagkamatarung kinsa man ang ikakompara niya? Siya ang
pinakabantugan nga akong nadungog sukad—lig-on, gamhanan,
klaro, madanihon. Talagsaon kadto kon sa unsa nga paagi nga
ang mga pulong sa buhing kamatuoran ug gamhanang pagpa-
matuod nagdagayday gikan kaniya.”59

Si Joseph F. Smith nagmaya kon ang mga miyembro sa Simba-
han mipatalinghug sa iyang mga pasidaan ug mga pag-awhag isip
usa ka propeta sa Dios. Ang pagkaandam sa mga Santos sa pag-
padayon diha sa “pagkamatarung, kaputli ug kabalaan” mao ang
pinakamahinungdanon alang kaniya.60 Nangulo siya sa agianan
uban sa iyang kaugalingong pagkamapainubsanon ug pagkada-
ling tudloan. “Usa lamang ako ka bata, nagkat-on pa lamang ako,”
siya miingon pagka 1916. “Kinasingkasing akong naglaum nga
samtang ako nagkat-on sa ginagmay, pagtulun-an human sa usa
ka pagtulun-an ug lagda human sa usa ka lagda, gamay dinhi ug
gamay didto, sa adlaw human sa laing adlaw, ug bulan human sa
laing bulan, ug tuig human sa laing tuig, nga adunay moabut nga
panahon nga sa pagkatinuod ako gayung makat-unan ang
kamatuoran ug masayud niini sama sa pagkasayud sa Dios niini
ug mahimong maluwas ug mahimaya sa Iyang presensya.”61

Kanunay nga girespeto tungod sa iyang pagka-walay kahadlok ug
lig-ong pagtuo, gitahud siya ilabi na tungod sa iyang kalooy.
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Si Mrs. Koleka, usa sa iyang pinakasuod nga mga kaubanan
nga taga-Hawaii, midayeg kaniya isip “ang sulugoon sa Labing
Halangdon nga Dios, ang tawo nga bukas ang kasingkasing nga
puno sa gugma.”62 Nakakat-on siya “dili lamang sa pagsangyaw og
pagkamatarung pinaagi sa pulong, apan pinaagi sa ehemplo,”63

pinaagi sa tinud-anay nga pagtinguha nga “mahimong mahiangay
sa pagkasama ug sa imahen ni Jesukristo.”64

Sa panahon sa katapusang pipila ka mga bulan sa iyang kina-
buhi, si Presidente Smith mibati og piho nga daling mobati sa Es-
piritu. “Ako tingali adunay pisikal nga mga balatian, apan daw
makita ngari kanako nga ang akong espirituhanong kahimtang
wala lamang magpabiling lig-on sama sa nangaging mga pana-
hon, apan naglambo, nagtubo,”65 miingon siya pagka Abril 1918.
Unom ka bulan ang milabay, pagka 3 sa Oktubre 1918, samtang
naglingkod siya sa iyang kwarto nga namalandong sa mga kasu-
latan ug “naghunahuna sa mahinungdanon nga maulaong sakri-
pisyo nga gihimo sa Anak sa Dios, alang sa katubsanan sa
kalibutan,”66 nakadawat siya og usa ka talagsaong pagpakita kala-
but sa pagbisita sa Manluluwas ngadto sa mga patay samtang ang
Iyang lawas anaa sa lubnganan. Ang pagpadayag, nga sa kaula-
hian gitawag nga Panan-awon kabahin sa Katubsanan sa mga
Patay ug gikanonisar isip Doktrina ug mga Pakigsaad 138, usa ka
haum nga mahinungdanong kalampusan sa kinabuhi sa usa ka
propeta kinsa walay hunong nga nagsangyaw sa kaimportante sa
pagdala ngadto sa tanang mga anak sa Dios sa plano sa kinabuhi
ug kaluwasan.

Ang himaya sa Dios, ang balaang sinugdanan sa tawo ug ang
iyang pagdepende sa Dios, ang kaimportante sa pagkamasulun-
don ug sa balaang mga ordinansa, mahigugmaong pasalamat, ug
matinud-anong debosyon—mao kini ang mga tema ni Presi-
dente Smith nga gibalik-balik og lala. Panagsa ra kaayo nga ma-
mulong siya og usa ka baruganan sa ebanghelyo nga gilain
sa tibuok plano sa kinabuhi ug kaluwasan. Makasangyaw siya sa
ebanghelyo sa kahingpitan niini sa usa ka wali, usahay sa usa ka
hugpong sa mga pulong, nga magpokus sa kaimportante sa pag-
kaila sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. “Pinaagi
kini sa gugma nga kita aduna alang Kanila, ug pinaagi sa atong
paglaum nga magpakabuhi nga nahisubay sa Ilang mga gikina-
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hanglan ug mahimong sama Kanila, nga kita makahimo sa pag-
higugma sa usag usa, ug nga kita makabaton og dugang nga ka-
himuot sa pagbuhat og maayo kaysa atong mabatunan sa
pagbuhat og dautan.”67
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Si Ginoong Jesukristo. Gikan sa painting nga Si Kristo ug ang Adunahan 
nga Batan-ong Magmamando, ni Heinrich Hofmann.



1

K A P I T U L O  1

Ako Nasayud Nga Ang 
Akong Manunubos Buhi

Pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu Santo, 
matag usa kanato mahimong masayud nga si 

Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sulod sa sobra sa tunga sa siglo, si Presidente Joseph F. Smith
nagserbisyo isip usa ka linain nga saksi sa Manluluwas isip usa ka
Apostol, isip usa ka Magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug
isip Presidente sa Simbahan. Ang iyang pagpamatuod—nga gipa-
mahayag gikan sa mga pulpito sa sulod sa nasud ug sa langyaw
nga mga dapit, diha sa mga konseho sa Simbahan, ug diha sa
pundok sa iyang kaugalingong pamilya—namulong kabahin sa
usa ka kasingkasing ug kalag nga mapasaligon ngadto kang Jesu-
kristo ug sa Iyang mahimayaong ebanghelyo. Ang iyang mga pu-
long larino; ang iyang mensahe klaro: “Gusto akong mosulti isip
usa ka sulugoon sa Dios, nga wala magsalig sa mga pagpamatuod
sa tanang mga tawo ug sa matag basahon nga nahisulat, nga ako
nakadawat sa pagsaksi sa Espiritu sa akong kaugalingong kasing-
kasing, ug ako mopamatuod sa atubangan sa Dios, mga anghel
ug mga tawo, nga walay kahadlok sa mga sangputanan, nga ako
nasayud nga ang akong Manunubos buhi, ug ako makakita ka-
niya nawong sa nawong, ug mobarug uban kaniya sa akong na-
banhaw nga lawas dinhi niini nga yuta, kon ako matinud-anon;
kay ang Dios mipadayag niini ngari kanako. Akong nadawat ang
pagsaksi, ug ako mohatag sa akong pagpamatuod, ug ang akong
pagpamatuod tinuod.”1

Sa katapusan sa iyang kinabuhi, usa ka espesyal nga funeral ser-
vice diha sa lubnganan ang gipahigayon didto sa Sementeryo sa Si-
yudad sa Salt Lake, diin ang mga sakop sa Tabernacle Choir



mikanta agig pasidungog sa usa sa iyang paborito nga mga himno,
“Ako Nasayud Nga Ang Akong Manunubos Buhi.” Kini nga hug-
pong sa mga pulong alang kaniya mao ang unod sa iyang hugot
nga pagtuo ug ang pokus sa iyang propetikanhong mensahe: “Ako
nasayud nga ang akong Manunubos buhi. Ako kining gibati sa ti-
buok nakong kalag. Ingon ako katagbaw niini sama sa akong pag-
katagbaw sa akong kaugalingong pagpakabuhi. Dili ako makabati
nga mas sigurado sa akong kaugalingong pagkatawo kaysa akong
gibati nga ang akong Manunubos buhi.”2

Ang mosunod nga pagpamatuod gikuha gikan sa usa ka pa-
kigpulong nga gihatag ni Presidente Smith sa usa ka komperen-
sya sa Weber Stake niadtong 18 sa Oktubre 1896.3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang kinabuhi ug mga pagtulun-an sa Manluluwas 
mga timailhan sa Iyang kabalaan.

Kitang tanan pamilyar sa kasaysayan sa atong Manluluwas ingon
nga kini narekord diha sa Bag-ong Tugon; sa unsang paagi nga Siya
natawo sa usa ka birhen; nga Siya nagtubo taliwala sa iyang mga ka-
igsoonan nga nahimong hingkod nga tawo, ug unsa katalagsaon
nga mga butang ang Iyang nahimo bisan sa Iyang pagkabata pina-
agi sa gahum sa Iyang pagkadinihugan ug misyon; kon giunsa Niya
pagtudlo ang mga abugado ug mga doktor diha sa sinagoga ug
diha sa templo, ug kon giunsa Niya pagpalibog niadtong kinsa nag-
tinguha sa paghimo Kaniya nga sad-an tungod sa usa ka pulong.
Kitang tanan pamilyar sa gahum nga Iyang gipakita sa pag-ayo sa
masakiton, sa pagpahiuli sa panan-aw sa buta ug pandungog sa
bungol, ug sa paghinlo sa sanglahon, ug sa paghimo sa bakul nga
molukso sa tumang kalipay.

Kitang tanan pamilyar sa mga doktrina nga iyang gitudlo; ug
kini sa kanunay daw para nako wala magkinahanglan og dugang
nga pruweba sa kabalaan ni Jesukristo kaysa doktrina nga Iyang gi-
tudlo nga ang mga tawo kinahanglang mohigugma niadtong kinsa
sa dakong pagtamay migamit kanila ug migukod kanila, ug nga sila
kinahanglang mobalus og kaayo alang sa dautan. Hangtud sa
Iyang panahon ang doktrina nga gitudlo sa kalibutan mao, “mata
tungod sa mata, ug ngipon tungod sa ngipon.” [Mateo 5:38.] Mao
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kini ang pilosopiya sa kapanahonan. Apan si Jesus direktang nag-
tudlo sa katugbang niini. Iyang gimandoan ang Iyang mga disipulo
nga kinahanglang dili sila magbalus sa dautan tungod sa dautan,
apan nga sila kinahanglang mobalus og kaayo alang sa dautan.
“Kon may mosagpa kanimo sa tuo mong aping, itahan mo kaniya
ang pikas usab.” [Mateo 5:39.] Kini nga doktrina bag-o sa kalibu-
tan. Usa kini ka doktrina nga wala mahisubay sa napukan nga ka-
himtang sa tawo…. Busa, dili kini iya sa tawo. Ang mga tawo dili
makahimo sa pagtudlo sa ingon nga doktrina ug motuman niini
diha sa ilang mga kinabuhi nga walay inspirasyon ug gahum gikan
sa kahitas-an.

“Bulahan ang mga kabus sa espiritu: kay ila ang gingharian sa
langit.

“Bulahan ang mga nagmasulub-on: kay sila pagalipayon.

“Bulahan ang mga maaghup: kay sila magapanunod sa yuta.

“Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, kay
sila pagabusgon.” [Mateo 5:3–6.]

Basaha ang Wali sa Bukid [tan-awa sa Mateo 5–7], ug dayon pa-
ngutan-a ang inyong mga kaugalingon kon kini lapas ba o ibabaw
sa tanan nga gitudlo sa tawo sukad. Kini mipanghimatuod sa
akong pagtuo nga si Jesus dili lamang usa ka tawo, apan Siya Dios
nga gipaila diha sa unod. Kini ang doktrina sa kinabuhing dayon,
nga kon ang usa ka tawo mabuhi dili gayud siya mamatay; nga
kon siya molakaw siya molakaw diha sa maayong mga dalan; ug
kon siya magmasulundon, siya masayud sa kamatuoran, ug ang
kamatuoran mohimo kaniya nga gawasnon.

Dayon kita moabut sa adlaw sa Iyang husay, sa dihang ang usa
ka tawo kinsa Iyang gipili nga mahimong usa ka Apostol ug usa
ka saksi Kaniya nahimong traydor ug miluib sa Ginoo ngadto sa
Iyang mga kaaway. Miabut sila dala ang espada ug mga puspus
aron sa pagdakop sa tawo sa kalinaw, ang tawo kinsa misalikway
sa kabayolente, kinsa wala gayud moisa sa Iyang tingog ni sa
Iyang kamot batok sa inosente ug sa maayo, ni sa pagkatinuod ba-
tok ni bisan kinsa nga tawo, gawas lamang batok sa ilang dautang
mga binuhatan—miabut sila aron sa pagdakop Kaniya ug sa pag-
tugyan Kaniya ngadto sa binuang nga husay, nga sila unta maka-
kita og rason sa pagpahamtang Kaniya og kamatayon.
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Sa usa ka higayon, sa dihang Siya nagtudlo sa mga tawo niining
matarung nga mga baruganan ug nagpamatuod nga Siya mao ang
Anak sa Dios, sila mipunit og mga bato aron ilabay ngadto Kaniya.
Si Jesus mitubag, “Gipakitaan ko kamog daghang mga maayong
buhat gikan sa akong Amahan, unsa ba niining mga buhata ang
hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatoon?” [Juan
10:32.] Siya walay nabuhat nga dautang mga binuhatan ngadto
kanila; ang tanan nga Iyang gibuhat maayo; ug sa gihapon sila
nagtinguha sa pagpatay Kaniya. Sa dihang si Pedro nasuko, mila-
nit sa iyang espada ug mitigbas sa dunggan sa ulipon sa labawng
sacerdote, si Jesus mibadlong kaniya ug miingon, “Iuli sa sakob
kanang imong espada: kay ang tanang maggamit og espada ma-
matay sa espada.” [Mateo 26:52.] Sa tunga-tunga sa Iyang husay,
sa dihang gibugal-bugalan, sa dihang gilatus, sa dihang gikorona-
han og mga tunok, ug sa dihang gibiay-biay, Siya wala mobalus og
biay-biay, apan mapaubsanong mitugyan sa Iyang kapalaran ug
miantus nianang gitugotan sa Dios nga ipahamtang sa dautan
ngadto Kaniya.

Gidala Siya ngadto sa mga kahimtang diin ang doktrina nga
Iyang gitudlo masulayan, ug diha sa tanan Iyang gipamatud-an
ang katinuod sa Iyang pagtulun-an. Bisan taliwala sa Iyang pag-
hingutas diha sa krus, Siya mituaw, “Amahan, pasayloa sila; kay
wala sila makasabut sa ilang ginabuhat.” [Lucas 23:34.] Ako ma-
ngutana, tinuod ba kini? Kon tinuod man kini, nan ako moingon
nga walay tawo nga makapamulong sa ingon nga mga pulong
sama niini sa ingon nga panahon; nagkinahanglan kini sa gahum
ug espiritu, sa gugma, kalooy, gugmang putli ug pagpasaylo sa
Dios mismo. Ako mohatag sa akong pagpamatuod nganha ka-
ninyo nga ang usa ka nilalang nga makahangyo sa Dios sa pag-
pasaylo sa mga tawo kang kinsa Siya nakadawat sa ingon ka
walay hinungdan nga kabangis walay lain kondili Dios. Kon wa-
lay laing pruweba kaysa niini mahitungod sa kabalaan sa misyon
ni Jesukristo, kini lang gani makakumbinser na kanako nga si Je-
sus mao ang Manunubos sa kalibutan. Siya nagtudlo ug mihi-
mong ehemplo diha sa Iyang kinabuhi sa mismong mga
baruganan nga motubos sa kalibutan….
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Si Jesus mihalad sa Iyang kinabuhi isip usa ka 
sakripisyo aron sa pagtuman sa plano sa kaluwasan.

Si Jesus … gilansang sa krus. Ang Iyang lawas gikuha gikan sa
krus sa Iyang mga higala, gihugasan ug giputos sa limpyo nga pa-
napton, ug gipahimutang sa usa ka bag-ong lubnganan, nga wala
pa gayud kalubngi og tawo. Sa wala pa kini, hinoon, si Jesus nag-
tudlo sa Iyang mga disipulo nga ang Anak sa Tawo pagapatyon.
Namulong Siya sa yano nga mga pulong, “Ako gihigugma sa Ama-
han sa katarungan nga mao kini, kay ako magahalad man sa pag-
pakamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad niini aron mabawi ko
ra usab unya. Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, hi-
nonoa ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. May ka-
gahum ako sa paghalad niini, ug may kagahum ako sa pagbawi
niini.” [Juan 10:17–18.] Siya mianhi aron sa pagtuman sa mga pa-
nagna sa mga propeta; kay maingon nga diha kang Adan ang ta-
nan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan
mangabuhi [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22]…. Kon ang
sala miabut sa kalibutan pinaagi sa kalapasan sa usa ka tawo, ug
ang mga sangputanan niini nga kalapasan midangat ngadto sa ta-
nang katawhan nga walay bisan unsa nga ilang gibuhat, dili kini
makiangayon, dili ba angayan lamang nga ang katawhan kina-
hanglang mahaw-as gikan niining mga sangputanan pinaagi sa
buhat sa usa ka tawo? Mao kini ang plano nga gipasiugdahan sa
sinugdanan, ug walay laing anaa niini kondili pagkamatarung la-
mang. Si Jesus mihalad sa Iyang kinabuhi isip usa ka sakripisyo
aron sa pagtuman niini. Gipatay Siya sa dautang mga tawo, kinsa
masaypunong miakusar Kaniya, ug kinsa mipiyung sa ilang mga
mata ug misira sa ilang mga kasingkasing batok sa tinuod nga
mga baruganan nga Iyang gitudlo.

Human Siya nalubong, atong mabasa sa Kasulatan nga sa
unang adlaw sa semana si Maria Magdalena miadto sa lubnga-
nan; apan tan-awa, giligid na ang bato ug nawala Siya. Iyang gi-
tan-aw ang lubnganan ug nakakita og duha ka mga anghel nga
nagsul-ob og puti, “ang usa diha sa ulohan, ug ang usa diha sa ti-
ilan,” [Juan 20:12] ug sila miingon ngadto kaniya:

“Babaye, nganong nagahilak ikaw? Siya miingon kanila, Kay ila
mang gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako masayud kon diin
siya nila ibutang.
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“Sa pagsulti niya niini, siya miliso ug nakita niya si Jesus nga
nagtindog, apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Jesus.

“Ug si Jesus miingon kaniya, Babaye, nganong nagahilak ikaw?
Kinsa may imong gipangita? Sa pagdahum niya nga kadto mao
ang magbalantay sa tanaman, si Maria miingon kaniya, Senyor,
kon ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ako diin mo siya ibu-
tang, ug ako siyang kuhaon.

“Si Jesus miingon kaniya, Maria. Siya milingi ug miingon ka-
niya sa pinulongan nga Hebreohanon, Raboni; nga sa ato pa,
Magtutudlo.

“Si Jesus miingon kaniya, Ayaw na ako pagkupti; kay wala pa
ako makasaka ngadto sa Amahan, apan adtoa ang akong mga ka-
igsoonan, ug suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong Ama-
han, ug inyong Amahan, sa akong Dios, ug sa inyong Dios.”
[Juan 20:13–17.]

Si Maria miadto dayon ug misulti sa mga disipulo nga nakakita
siya sa Ginoo, ug mipakita usab Siya ngadto kanila.

Karon, ato kining hunahunaon sa makadiyot. Ania ang usa ka
makasaysayanong kamatuoran nga nagsaysay nga si Maria mi-
adto sa lubnganan, ug nakakita og duha ka mga anghel didto, ug
pagkahuman nakakita sa nabanhaw nga Manunubos Mismo. Siya
adunay pagpamatuod sa langitnong mga mensahero, nga gipa-
matuoran sa Anak sa Dios Mismo, nga ang Manunubos naban-
haw. Ang iyang mga pulong gipasa ngari kanato diha sa
pagpamatuod. Inyo ba kining supakon? Inyo bang kadudahan
ang iyang pagpamatuod?… Pagkahuman naapsan Niya ang duha
ka mga disipulo kinsa nagbiyahe pagdulong sa Emmaus, ug mi-
kuyog kanila; apan “ang ilang mga mata nahipugngan aron dili
sila makaila Kaniya.” [Lucas 24:16.] Si Jesus nangutana kanila un-
say nakahimo kanila nga ingon ka magul-anon, ug sila mitubag:
“Ikaw ra ba ang bugtong dumoloong sa Jerusalem, nga wala ma-
hibalo sa mga butang nga nanghitabo didto sulod niining mga
adlawa.” [Lucas 24:18.] Pagkahuman ang ilang mga mata na-
buka, ug sila nakaila Kaniya.

Human niini mipakita Siya sa Iyang mga disipulo. Usa sa mga
disipulo nakadungog nga si Jesus nabanhaw, apan miingon siya
nga dili siya motuo niini gawas kon siya makakita Kaniya ug ika-
pasulod niya ang iyang kamot diha sa Iyang kilid ug ang iyang
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tudlo diha sa inagian sa mga lansang diha sa Iyang mga kamot.
Sa unsang paagi nga si Tomas kapareho gayud sa katawhan. Mi-
pakita na usab Siya sa mga disipulo, ug si Tomas kauban nila.

“Dayon Siya miingon kang Tomas, Ihikap dinhi ang imong
tudlo, ug tan-awa ang akong mga kamot; ug ambi ang imong ka-
mot, ug ipasulod kini sa akong kilid; ug ayaw na nianang pagka-
dili matinuohon, hinonoa magmatinuohon.

“Ug si Tomas mitubag ug miingon Kaniya, Ginoo ko ug Dios ko.

“Si Jesus miingon kaniya, Tomas, tungod kay nakita mo ako,
ikaw mituo; dalaygon kadtong wala managpakakita, ngani na-
nagpanuo.” [ Juan 20:27–29.]

Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kita mahimong
masayud nga ang atong Manunubos buhi.

Si Jesus nangalagad sa Iyang mga disipulo human Siya naban-
haw, ug mipanghimatuod diha sa ilang mga panabut sa kamatuo-
ran nga sila wala malingla, apan nga Siya tinuod gayud nga Anak
sa Dios, karon nabanhaw gikan sa pagkamatay ngadto sa pagka-
imortal ug kinabuhing dayon. Wala sila makakita gamit ang natu-
ral nga mata. Mahimo kitang makakita og daghang talagsaong
mga butang gamit ang atong natural nga panan-aw, apan mahimo
kanang malingla. Mahimo kitang makadungog gamit ang atong
mga dunggan, apan mahimo kining malingla. Ang atong natural
nga mga pagbati dali nga malingla…. Apan sultihan ko kamo nga
kon ang Labawng Makagagahum mopadayag sa Iyang kaugali-
ngon Mismo ngadto sa tawo, Iya kanang gibuhat pinaagi sa ga-
hum sa Espiritu Santo, ug dili pinaagi sa natural nga mata o
natural nga dunggan. Siya mamulong ngadto sa tawo ingon nga
Siya namulong ngadto kaniya nga wala magsalig sa iyang lawas;
Siya namulong ngadto sa espiritu. Busa, kon ang Dios nga La-
bawng Makagagahum mamulong nganha kaninyo ug mohatag og
panghimatuod sa Iyang kamatuoran pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo, … kamo masayud ingon nga ang Dios nasayud. Dili kini
butang nga inyo lamang nga gituohan; butang nga gipadangat
nganha kaninyo pinaagi sa inyong natural nga mga pagbati, diin
kamo mahimong masayop o malingla; apan mao kanang gipa-
mulong sa Dios ngadto sa kasingkasing, ngadto sa buhi nga kalag,
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ngadto sa pagka mahangturon sa tawo, diin, sama sa Dios, dili
magun-ob ug mahangturon.

Niini nga paagi nga si Jesus mibuka sa espirituhanon nga mga
mata ug panabut sa Iyang mga disipulo human sa Iyang pagka-
banhaw, mao nga sila nasayud nga Siya Ginoo ug Kristo. Sila na-
sayud nga Siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Sila nasayud nga
Siya mao ang Anak sa buhi nga Dios, tungod kay ang Dios mipa-
dayag niini ngadto kanila. Busa, sila makasulti sama sa gisulti sa
magbabalak,

“Matam-is nga pulong kini:

Ang Manunubos ko buhi.” [“Ako Nasayud Nga Akong Manunu-
bos Buhi,” Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 38.]

… Kinsa ang makasulti sa kalipay ug sa katagbawan nga moa-
but ngadto sa kalag sa tawo kinsa nakadawat niini nga pagsaksi
gikan sa Labawng Makagagahum nga Dios? Walay tawo nga ma-
kapamulong niini. Dili ako makasulti niini nganha kaninyo.
Walay mga pulong sa tawo nga makapamulong niini. Mahimo
lamang kini nga mabati. Mahimo lamang kini nga masabtan
pinaagi sa imortal nga bahin sa tawo. Dili mapamulong ang kali-
pay nga bation sa tawo kinsa nakadawat niini nga pagpamatuod
gikan sa Espiritu Santo….

Ang Espiritu Santo namulong ngari kanako—dili pinaagi sa
dunggan, dili pinaagi sa mata, apan sa akong espiritu, sa akong
buhi ug mahangturon nga bahin,—ug mipadayag ngari kanako
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios. Ako mo-
pamatuod kaninyo nga ako nasayud nga ang akong Manunubos
buhi. Dugang pa, ako nasayud nga ako Siyang makita dinhi niini
nga yuta, ug nga ako Siyang makita ingon nga Siya mao…. Kay
Siya moabut aron sa pagbisita pag-usab sa yuta; dili ingon sa
Iyang pag-anhi kaniadto, apan diha sa gahum ug dakong himaya,
manimalos diha sa mga dautan ug sa dili diosnon kinsa dili mo-
patalinghug ngadto sa tingog sa Espiritu, apan kinsa mopatig-a
sa ilang mga kasingkasing batok sa kamatuoran ug mosira sa
ilang panabut batok sa mga pagpamatuod sa mga sulugoon sa
Dios. Sila pagahukman; dili pinaagi sa nadungog sa dunggan, o
pinaagi sa nakita sa mata, apan pinaagi sa pagkamatarung sila
pagahukman, ug sila pagasilutan tungod kay ang kahayag miabut
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sa kalibutan ug sila nahigugma sa kangitngit kay sa kahayag….
Ang Ginoo mipadayag niini ngari kanako. Iyang gipuno ang
akong tibuok espiritu uban niini nga pagpamatuod, hangtud nga
wala nay lawak alang sa pagduhaduha….

Kita adunay pagpamatuod sa mga disipulo ni Kristo sa konti-
nente sa Asya ug sa pagpamatuod sa mga disipulo ni Jesus dinhi
niini nga kontinente, nga nagpamatuod sa samang mga kamatu-
oran. Dayon kita adunay Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad,
nga naglangkob sa mga pinadayag ug mga pagpamatuod sa Dios
ngadto sa iyang mga Sulugoon ug mga Santos sa panahon sa
atong pagpakabuhi, ang ikatulo nga pagpamatuod kabahin niini
nga mga butang. Agig dugang niining tanan, … kita adunay pag-
pamatuod sa Balaang Espiritu diha sa atong mga kasingkasing,
nga dili gayud mahimong ilimud; kay siya kinsa nakadawat niini
nga pagpamatuod pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo dili
gayud malingla. Ang Espiritu sa Dios dili magpamatuod nianang
dili tinuod. Busa, kon kamo nakadawat sa pagsaksi sa Balaang
Espiritu diha sa inyong kasingkasing, kamo nasayud nga ang in-
yong Manunubos buhi….

… Ako mohatag kaninyo sa akong pagpamatuod nga ang Ma-
nunubos buhi. Unta kini nga pagpamatuod makakita og dapit
diha sa inyong mga kasingkasing…. Kon kita mohigugma sa usag
usa ug mobuhat og maayo sa usag usa, nan kita makadala sa mga
pagtulun-an sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios, sa doktrina ni Kristo,
nga giisip nga motubos ug mohimaya sa kalibutan ug modala sa
katawhan balik ngadto sa presensya sa Dios, mao ang akong pag-
ampo nga unta kitang tanan adunay kahigayunan sa pagdawat ug
sa pagtagamtam.

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa nga mga panghitabo o mga pagtulun-an gikan sa kina-
buhi sa Manluluwas ang nakatabang kaninyo nga makadawat
og pagpamatuod nga Siya mao ang Anak sa Dios?

• Giunsa ni Jesukristo pagbalos og kaayo alang sa dautan sa di-
hang Siya gigukod? Unsa nga mga panalangin ang miresulta
gikan sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an sa pagbalos og
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kaayo alang sa dautan? Sa unsa nga paagi nga mas epektibo
natong masunod kini nga doktrina? (Tan-awa usab sa Mateo
5:38–47.)

• Unsaon nato paggamit ang tambag nga “sa pagtanom sa pu-
long diha sa inyong mga kasingkasing, nga kamo mahimo sa
pagsulay sa pagsusi sa iyang kaayo” (Alma 34:4) ngadto sa
mga tudling nga gipasabut ni Presidente Smith gikan sa Wali
sa Bukid? (Tan-awa sa Mateo 5:3–6.)

• Sa unsang paagi nga ang kalumo mahimo natong kalig-on?
Ngano nga ang kalumo lisud man kaayong mapalambo alang
sa kadaghanan sa kalibutan?

• Sa unsang paagi nga ang katapusang mga pulong sa Manlu-
luwas samtang Siya gilansang sa krus nagpakita og “gugma,
kalooy, gugmang putli ug pagpasaylo”? Unsaon man nato
pagsunod ang Iyang ehemplo atol sa atong kaugalingong
mga panahon sa mga pagsulay?

• Sa unsa nga paagi nga ang inyong pagpamatuod napalig-on
pinaagi sa pagsaksi ni Maria Magdalena sa nabanhaw nga Ma-
nunubos? (Tan-awa sa Juan 20:11–18.)

• Sa unsang paagi nga si Tomas “kapareho gayud sa katawhan ka-
ron”? Unsa nga mga panalangin ang atong madawat kon kita
“wala managpakakita, hinonoa nanagpanuo”? (Juan 20:29.)

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan ni Presidente Smith kala-
but sa paghatag og pagpamatuod kabahin sa Manluluwas?

• Unsa ang inyong gibati mahitungod sa pagpamatuod ni Pre-
sidente Smith kabahin sa Manluluwas? Sa unsang paagi nga
kini nga pagpamatuod makatabang kaninyo nga malig-on
ang inyong kaugalingong pagsaksi kabahin ni Jesukristo, ang
Anak sa Dios?

Mubo nga mga Sulat

1. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 447.
2. Gospel Doctrine, 69.
3. Deseret News: Semi-Weekly, 17 sa Nob.

1896, 1.
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Usa ka Personal nga Pagsaksi
kang Propeta Joseph Smith

Si Propeta Joseph Smith gipili sa Dios sa pagpahiuli 
sa kahingpitan sa ebanghelyo nganhi sa yuta.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sayo sa iyang kinabuhi, si Joseph F. Smith nakadawat og pag-
pamatuod nga si Propeta Joseph Smith gipili aron sa pagpahiuli
sa ebanghelyo ni Jesukristo niining katapusang dispensasyon.
Paglabay sa mga katuigan si Presidente Smith nakahinumdom:
“Isip usa ka bata nakaila ako kang Propeta Joseph Smith. Isip usa
ka bata nakapaminaw ako kaniya nga nagsangyaw sa ebanghelyo
nga gisangun ug gipaatiman kaniya sa Dios. Isip usa ka bata ilado
kaayo ako sa iyang panimalay, sa iyang kabanay, ingon nga ako
nailhan kaayo sa mga tawo sa panimalay sa akong amahan.
Akong napabilin ang pagsaksi sa Espiritu nga gisilsil ngari ka-
nako, isip usa ka bata, ug nga akong nadawat gikan sa diosnon
nga inahan, ang lig-on nga pagtuo nga si Joseph Smith usa ka
propeta sa Dios; nga siya nadasig ingon nga wala nay lain pang
tawo sa iyang henerasyon, o sulod sa mga siglo sa una, nga na-
dasig; nga siya gipili sa Dios sa pagpahimutang sa mga pundas-
yon sa Gingharian sa Dios.”1

Samtang nagserbisyo isip Presidente, si Joseph F. Smith mitu-
got sa pagpalit sa mahinungdanong mga lugar nga importante
ngadto sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith ug sa pagtubo sa
Simbahan, lakip na ang yutang natawhan sa Propeta didto sa
Sharon, Vermont; sa bilanggoan sa Carthage, Illinois; ug sa uma-
han ni Joseph Smith Sr. didto sa Manchester, New York.

Si Presidente Joseph F. Smith naghisgut sa buhat sa Propeta:
“Mohatag ako sa akong pagpamatuod nganha kaninyo ug sa



kalibutan, nga si Joseph Smith gibayaw pinaagi sa gahum sa Dios
aron sa pagtukod sa mga sukaranan sa dako nga buluhaton sa
ulahing adlaw, aron sa pagpadayag sa kahingpitan sa ebanghelyo
nganhi sa kalibutan niini nga dispensasyon, aron sa pagpahiuli
sa Priesthood sa Dios nganhi sa kalibutan, diin pinaagi niini ang
katawhan mahimong molihok diha sa pangalan sa Amahan, ug sa
Anak, ug sa Espiritu Santo, ug kini pagadawaton sa Dios; kini pi-
naagi sa iyang awtoridad. Ako mohatag sa akong pagpamatuod
ngadto niini; ako nasayud nga kini tinuod.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Si Propeta Joseph Smith mao ang pinili nga instrumento
sa Dios aron sa pagpahiuli sa ebanghelyo sa kaluwasan.

Si Joseph Smith mao ang instrumento nga gipili ug gitugahan
sa iyang awtoridad sa pagpahiuli sa balaan nga Priesthood, ang
gahum sa Dios nga mobugkos dinhi sa yuta ug didto sa langit,—
ang gahum sa Priesthood diin pinaagi niini ang katawhan mahi-
mong mopahigayon sa mga ordinansa sa ebanghelyo ni
Jesukristo alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi kang Joseph
Smith ang ebanghelyo sa paghinulsol, bunyag sa tubig alang sa
kapasayloan sa mga sala, ang bunyag sa Espiritu Santo ug pina-
agi sa kalayo napahiuli, ug ang kahibalo nga si Jesus mao ang
Kristo, ang Bugtong Anak sa Dios, gipakita pinaagi sa espiritu sa
kamatuoran. Kita adunay kapangakohan ngadto niining mapai-
nubsanon nga sulugoon nga gipili sa Ginoo aron sa pagtukod sa
pundasyon niini nga buhat alang sa mga ordinansa sa ebang-
helyo sa Anak sa Dios, nga nianang higayuna ug wala gihapon
mahibaloi sa kalibutan, diin pinaagi niini mahimo kitang mahi-
usa isip mga pamilya, mga kaliwatan, ubos sa mga higot sa bag-
o ug walay katapusan nga pakigsaad, karon ug alang sa tanan nga
kahangturan.

Kita adunay kapangakohan ngadto kang Propeta Joseph
Smith, isip usa ka instrumento diha sa kamot sa Ginoo, alang sa
kahibalo nga atong naangkon kabahin sa buhat nga kinahanglan
nga himoon diha sa balay sa Dios, alang sa kaluwasan sa mga
buhi ug sa katubsanan sa mga patay, ug alang sa mahangturong
panaghiusa sa mga kalag kinsa nahiusa niini nga kinabuhi
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Si Presidente Joseph F. Smith mipahayag kang Propeta Joseph Smith nga mao 
“ang instrumento nga gipili sa Dios ug gitugahan sa iyang awtoridad aron sa 

pagpahiuli sa balaan nga Priesthood” (Gospel Doctrine, 478).



pinaagi sa gahum sa Dios, ubos sa higot sa walay katapusan nga
pakigsaad. Kita utangan, o adunay kapangakohan, ngadto kang
Propeta Joseph Smith, isip mao ang instrumento diha sa mga ka-
mot sa Dios, alang sa kahibalo nga ato karong naangkon nga ang
tawo dili mahimaya ngadto sa presensya sa Dios ug sa hingpit
nga katagbawan niini nga himaya, nga mag-inusara. Wala kini gi-
mugna alang sa lalaki nga mag-inusara, kay diha sa Ginoo ang ba-
baye dili gawas sa lalaki, ni ang lalaki gawas sa babaye.3

Ang Dios buhi, ug si Jesus mao ang Kristo, ang Manluluwas sa
kalibutan. Si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios—buhi, dili pa-
tay; kay ang iyang pangalan dili gayud mahanaw. Ang anghel nga
mibisita kaniya ug mipadayag sa mensahe sa Dios ngadto kaniya,
misulti kaniya nga ang iyang pangalan pagalitukon alang sa maayo
ug alang sa dautan sa tibuok kalibutan [tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:33]. Kini nga panagna gihimo sa panahon sa iyang
kabatan-on, sa wala pa ma-organisar ang Simbahan, ug sa wala pay
bisan unsa nga pagpaabut nianang unsay natuman sukad. Ang pa-
mahayag nahimo, bisan pa man nga nianang higayuna daw labi-
han gayud ka imposible; apan gikan sa adlaw nga kini gipamulong
hangtud niining gutloa, ug gikan karon hangtud sa katapusang
mga adlaw sa yuta, ang pangalan ni Joseph Smith, ang propeta sa
ika-disenwebe nga siglo, nasangyaw, ginasangyaw, ug isangyaw sa
gawas ngadto sa mga nasud sa yuta, ug pagahuptan diha sa pag-
pasidungog o pagtamay sa mga tawo sa kalibutan …; kay siya mi-
himo ug naghimo sa buhat sa Manluluwas. Iyang gitukod ang mga
pundasyon niini nga dispensasyon alang sa pagpahiuli sa mga ba-
ruganan nga gitudlo sa Anak sa Dios, kinsa nagpakabuhi, nag-
tudlo, ug namatay alang niini nga mga baruganan, ug mibangon
gikan sa mga patay.4

Diin [ang pangalan ni Joseph Smith] gipamulong alang sa kaa-
yohan, pinaagi niadtong kinsa adunay pribilehiyo nga makadu-
ngog sa ebanghelyo nga miabut sa yuta pinaagi kaniya, ug kinsa
igo gayud nga nagmatinuoron ug mapainubsanon kaayo sa pag-
dawat sa ingon. Namulong sila kabahin niya uban sa kahibalo nga
ilang nadawat pinaagi sa inspirasyon sa Balaang Espiritu, pinaagi
sa pagkamasulundon ngadto sa mga baruganan nga iyang gi-
tudlo, isip usa ka propeta ug dinasig nga tawo. Namulong sila
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aron sa pagdayeg kaniya, aron sa pagpasidungog kaniya, ug ilang
gihuptan ang iyang pangalan sa madungganon nga paghinum-
dom. Ila siyang gitahud, ug ila siyang gimahal, ingon nga sila wala
maghigugma og laing tawo, tungod kay sila nasayud nga siya ang
gipili nga instrumento diha sa mga kamot sa Labawng Makagaga-
hum sa pagpahiuli sa ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan
ngadto kanila, sa pagbukas sa ilang mga panabut sa umaabut, sa
pagkuha sa tabil sa kahangturan, ingon nga kini mao kaniadto,
diha sa ilang atubangan. Kadtong kinsa nakadawat sa mga baru-
ganan nga iyang gisangyaw nasayud nga kini dili lamang kalabut
sa ilang kaugalingong kaluwasan, kalipay ug kalinaw, espirituha-
non ug temporal, apan sa kaayohan, kalipay, kaluwasan ug kahi-
mayaan sa ilang mga katigulangan kinsa namatay nga wala
kahibalo sa kamatuoran.

Ang buhat diin si Joseph Smith nahilakip wala malimitahi niini
nga kinabuhi lamang, apan may kalabutan usab kini sa kinabuhi
nga moabut, ug sa kinabuhi nga miagi. Sa ato pa, may kalabutan
kini ngadto niadtong kinsa nabuhi kaniadto dinhi sa yuta, ngadto
niadtong kinsa nabuhi karon ug ngadto niadtong kinsa moabut
human kanato. Dili kini butang nga adunay kalabutan lamang sa
tawo samtang nagpakabuhi siya sa iyang pagkamortal, apan
ngadto sa tibuok tawhanong pamilya gikan sa kahangturan
ngadto sa kahangturan…. Ug wala kini malimitahi ngadto sa usa
ka balangay, ni sa usa ka estado, ni sa usa ka nasud, apan moabut
ngadto sa matag kanasuran, kaliwatan, pinulongan ug katawhan.5

Alang kanako sa tinuod lang katingalahan gayud kaayo nga
adunay hilabihan kagrabe nga dili maayong pagbati nga gipakita
sa kalibutan batok kang Joseph Smith. Siya walay gibinuangan
nga tawo. Usa ako ka saksi niana, kay nahibalo ako sa iyang ki-
nabuhi. Ako siyang nakita sa buhi pa, ug akong nabasa ang iyang
mga gipanulti. Akong nabasa ang mga pinadayag nga gihatag sa
Ginoo ngadto kaniya. Sinati ako sa iyang buhat, ug ako nasayud
nga wala siya magbinuang og usa ka tawo. Wala siya makapasakit
sa iyang mga isigkatawo, apan siya daghan og nahimo aron sa
paghimaya kanila. Ug sa gihapon, ang katingalahan nga bahin ni-
ini mao nga ang mga tawo nga wala gayud makaila kaniya mo-
baton sa hilabihan ka pintas, mabinaslunon ug dautan nga mga
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pagbati ngadto kaniya nga posible nga bation sa mga tawo.
Akong gipangutana ang akong kaugalingon, Ngano man kini?
Ang mga katawhan wala mobati niana nga paagi, sa kasagaran,
ngadto sa mga impostor, o ngadto sa mga tigpasiugda sa bag-o,
binuhat sa tawo nga relihiyusong mga organisasyon. Apan, ingon
nga katingalahan, hapit kanunay silang moulbo sa kasuko kon
ang pangalan ni Propeta Joseph Smith ang hisgutan! Samtang,
bisan pa man, kini katingalahan sa natural nga panglantaw, kini
sumala lamang sa saad nga gihatag ngadto kaniya sa sinugdanan
pinaagi sa langitnong mga mensahero nga gipadala aron sa pag-
tudlo kaniya….

… Ang pundasyon sa buhat nga gitukod ni Propeta Joseph
Smith gitukod diha sa mahangturong kamatuoran. Dili kini ma-
buntog. Sama kini sa balay nga gitukod ibabaw sa bato. Ang mga
bagyo mahimong mokuso-kuso niini, ang mga ulan mahimong
mobundak, ang mga unos mahimong moabut, ang mga kasing-
kasing sa katawhan mahimong maukyab ngadto sa kasuko ug sa
pagpanggukod batok niini; apan ingon kini ka lig-on sama sa wa-
lay katapusang mga kabungturan, tungod kay gitukod kini diha
sa kamatuoran [tan-awa sa Mateo 7:24–25]. Ang pagkamatinuo-
ron, hiyas, kaputli sa kinabuhi, hugot nga pagtuo diha ni Gino-
ong Jesukristo ug sa Iyang pagkabanhaw, pagkamasulundon
ngadto sa mga sugo sa Dios, maoy nag-unang mga baruganan sa
atong pagtuo. Kita nasayud nga ang doktrina tinuod.6

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith mao ang
pinakamahinungdanon nga panghitabo sukad 

sa Pagkabanhaw sa Manluluwas.

Ang pinakamahinungdanong panghitabo nga sukad nahitabo sa
kalibutan, sukad sa pagkabanhaw sa Anak sa Dios gikan sa lub-
nganan ug sa iyang pagkayab sa langit, mao ang pag-anhi sa Ama-
han ug sa Anak ngadto nianang batang lalaki nga si Joseph Smith,
aron sa pag-andam sa dalan alang sa pagtukod sa pundasyon sa
iyang gingharian—dili ang gingharian sa tawo—nga dili na gayud
mohunong ni mapukan. Kay midawat niini nga kamatuoran,
akong nabantayan nga sayon ang pagdawat sa matag lain nga ka-
matuoran nga iyang gisulti ug gipahayag…. Wala gayud siya mag-
tudlo og usa ka doktrina nga dili tinuod. Wala gayud siya mosunod
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og usa ka doktrina nga wala siya sugoa sa pagbuhat. Wala gayud
siya magapasiugda og sayop. Wala siya nalingla. Siya nakakita; siya
nakadungog; iyang gihimo ang unsay gisugo nga iyang buhaton;
ug, busa, ang Dios maoy responsable alang sa buhat nga natuman
ni Joseph Smith—dili si Joseph Smith. Ang Ginoo maoy respon-
sable alang niini, ug dili ang tawo.7

Sa tingpamulak sa 1820, si [Joseph Smith] nakadawat sa
unang labing talagsaon o pagpakita sa mga langitnong nilalang.
Katorse anyos pa siya nianang panahona. Sa kasagaran wala kita
magdahum og hilabihan kadako gikan sa usa ka batang lalaki
kinsa katorse anyos pa lamang ang pangidaron, ug kini dili ka-
tuohan nga ang usa ka bata niana nga linghod nga pangidaron
mahimong hilabihan ka bisyuso o ka dautan, ilabi na nga siya na-
tawo ug nagdako sa umahan, layo sa makadaut nga mga bisyo sa
dagkong mga siyudad, ug gawasnon gikan sa makadaut nga im-
pluwensya sa dautang mga pundok. Kini dili katuohan nga siya
migahin og daghang mga gutlo nga walay gibuhat atol sa mga ka-
tuigan sa iyang kinabuhi nga angayang itrabaho, hangtud sa ka-
torse anyos ang pangidaron; kay ang iyang amahan kinahanglang
motrabaho alang sa iyang panginabuhian ug makaangkon niini
gikan sa yuta pinaagi sa paningkamot sa iyang mga kamot, kay
usa man ka kabus nga tawo nga adunay dakong pamilya nga su-
portahanan.8

Kalabut sa espirituhanong mga pagpakita ngadto kaniya, ma-
katarunganon ba kini nga maghunahuna nga tingali adunay gi-
hunahuna nang daan nga pagpanglingla diha sa bahin sa batang
lalaki, ug ilabi na ang batang lalaki nga sama kaniya, diha sa iyang
yano nga pamahayag sa unsay iyang nakita ug nadungog? Dili; ni
ang tubag nga gihatag sa langitnong mensahero ngadto kaniya,
gimugna-mugna diha sa kaugalingong hunahuna sa bata. Ang
pagpamatuod ni Joseph Smith kalabut sa pagpakita ngadto ka-
niya sa langitnong nilalang, sa kaulahian sa iyang kinabuhi,
ingon ka yano, madaygonon, tataw, ug tinuod, sama sa dihang
bata pa; ang kamatinud-anon, kaisug, ug gugma nga natisok ug
ang kinaiya sa iyang kinabuhi sa pagkabatan-on wala mohuyang
ni mausab sa pagkahamtong. Ang iyang kaalam miabut diha sa
mga pinadayag sa Dios ngadto kaniya.9
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Ang atong mga kritiko miingon nga usa kadto ka aparisyon nga
nakita ni Propeta Joseph, apan wala siya mosulti sa ingon. Miingon
siya nga ang mga personahe kinsa mipakita kaniya tinuod nga mga
tawo…. Ngari kanato miabut ang asoy kabahin sa pagkatawo, ki-
nabuhi ug buhat ni Kristo, ug walay butang diha sa asoy nga mas
makapatuo kanato niini kay sa istorya ni Propeta Joseph Smith. Si
Kristo nakiglakaw ug nakig-istorya ug nakigtambag sa iyang mga
higala sa dihang mikanaug siya gikan sa langit sobra sa 1900 ka
tuig na ang milabay. Aduna bay katarungan nganong dili siya ma-
kaanhi pag-usab, nganong dili siya mobisita pag-usab niini nga
yuta ug makig-istorya sa mga tawo karon? Kon aduna man mali-
payon akong maminaw niini. Ang butang nga gusto nakong ipa-
dayag kaninyo mao nga ang Dios tinuod, usa ka tawo nga adunay
unod ug mga bukog, sama kaninyo ug kanako. Si Kristo mao usab,
apan ang Espiritu Santo usa ka tawo nga espiritu.10

Si Propeta Joseph Smith mihubad sa Basahon ni 
Mormon pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.

Sa dihang si [Joseph Smith] naa pa sa mga 17 ug 18 anyos ang
pangidaron, nakadawat siya og laing langitnong pagpakita, ug pi-
pila ka mahinungdanon ug mahimayaon nga mga butang gipa-
dayag ngadto kaniya, ug sulod sa upat ka tuig human niana
nakadawat siya og mga pagbisita gikan sa usa ka langitnong men-
sahero…. Kini nga personahe, siya miangkon, mipadayag kaniya
sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo, ug mipakita kaniya sa ki-
naiyahan sa mahinungdanong buhat nga siya, diha sa mga kamot
sa Dios mamahimong instrumento sa pagtukod dinhi sa yuta sa
pag-abut sa panahon. Mao kini ang trabaho nga gipahigayon sa
anghel nga si Moroni, atol sa upat ka tuig taliwala niadtong 1823
ug 1827. Pagka 1827 iyang nadawat gikan sa mga kamot sa ang-
hel nga si Moroni, ang bulawang mga palid diin kini nga basahon
(Basahon ni Mormon) gihubad niya pinaagi sa inspirasyon sa
Labawng Makagagahum, ug sa gasa ug gahum sa Dios ngadto
kaniya….

Si Joseph Smith atol sa tulo ka tuig taliwala niadtong 1827 ug
1830, samtang nagtrabaho sa dili paigo nga kinitaan, milihay sa
iyang mga kaaway, ug misulay sa paglikay sa mga kamot niad-
tong kinsa nagtinguha sa paglaglag kaniya ug pagpugong sa

18

K A P I T U L O  2



katumanan sa iyang misyon, nanglimbasug sa tibuok panahon
batok sa wala masulti nga mga babag ug makapahigawad nga
mga pagpakaulaw sa pagkompleto sa paghubad niini nga basa-
hon, aduna bay dakong kahigayunan nga mahimong dautan o
tampalasan? Wala ako maghunahuna nga siya aduna. Sa dihang
iyang nahuman ang paghubad sa Basahon ni Mormon bata pa
gihapon siya, apan sa paghimo niini nga basahon nakapalambo
siya og makasaysayanon nga mga kamatuoran, mga propesiya,
mga pinadayag, mga panagna, mga pagpamatuod ug mga dok-
trina, mga lagda ug mga baruganan nga lapas pa sa gahum ug
kaalam sa makinaadmanon nga kalibutan aron sundugon ug
lalison. Si Joseph Smith usa ka batan-on nga walay kinaadman,
sigun sa kinaadman sa kalibutan ang hisgutan. Gitudloan siya ni
anghel Moroni. Nakadawat siya sa iyang edukasyon gikan sa
kahitas-an, gikan sa Dios nga Labawng Makagagahum, ug dili
gikan sa binuhat sa tawo nga mga institusyon; apan ang pag-
akusar kaniya nga ignorante dili makiangayon ug sayop; walay
tawo o hiniusa nga mga tawo ang nakabaton og mas labaw nga
salabutan kay kaniya, ni ang hiniusa nga kaalam ug pagkamali-
puton sa mga tawo sa iyang panahon makahimo og tugbang sa
unsay iyang nabuhat. Dili siya ignorante, kay siya gitudloan niya
kansang tanang salabutan naggikan. Nakabaton siya og kahibalo
kabahin sa Dios ug sa iyang balaod, ug sa kahangturan.11

Ang Basahon ni Mormon gihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa
Dios, pinaagi sa pagka-instrumento sa usa ka batan-ong lalaki;
dili pinaagi sa usa ka makinaadmanon nga tawo, usa ka tawo nga
adunay taas nga edukasyon, apan pinaagi sa usa ka tawo nga dili
taas og edukasyon, walay kasinatian, inosente nga batang lalaki!
Ug kanang tawo nga dili taas og edukasyon, walay kasinatian,
inosente nga batang lalaki walay lain kondili si Joseph Smith.
Siya wala sa kaalam, sa salabutan ni sa kahanas pinaagi kaniya sa
paghubad ngadto sa pinulongang Iningles sa mga sinulat diha sa
mga palid nga gitagoan sa karaan nga mga lumulupyo niini nga
kontinente. Wala gayud siya miangkon nga iyang gihubad kadto
nga mga sinulat pinaagi sa iyang kaugalingong kaalam. Sukwahi
niini, iyang gibarugan nga iya kining nabuhat pinaagi sa gasa ug
gahum sa Dios ngadto kaniya.12
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Ang Propeta nakahimo og daghan pa alang sa kaluwasan
sa mga tawo kay ni bisan kinsa nga tawo nga 
nakapuyo dinhi, gawas lamang kang Jesus.

Si [Joseph Smith] miabli sa komunikasyon ngadto sa kalangi-
tan sa iyang pagkabatan-on. Iyang gipagawas ang Basahon ni
Mormon, nga naglangkob sa kahingpitan sa ebanghelyo; ug sa
mga pinadayag nga nalangkob diha sa Basahon sa Doktrina ug
mga Pakigsaad; mipahiuli sa balaan nga Priesthood ngadto sa
tawo; miestablisar ug mi-organisar sa Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, usa ka organisasyon nga wa-
lay kapareha sa tibuok kalibutan, ug diin ang tanang kahibalo ug
kaalam sa tawo sulod sa taas nga panahon napakyas sa pagdis-
kobre o paghimo ug dili gayud makahimo. Mitukod siya og mga
pamuy-anan sa mga estado sa New York, Ohio, Missouri ug Illi-
nois, ug mitudlo sa dalan alang sa pagpundok sa mga Santos
ngadto sa Rocky Mountains; midala sa ebanghelyo ngadto sa Eu-
rope ug sa mga isla sa dagat; mitukod sa lungsod sa Kirtland,
Ohio, ug didto mitukod og usa ka templo nga migasto og liboan
ka mga dolyares; iyang gitukod ang siyudad sa Nauvoo taliwala
sa pagpanggukod; nagpundok ngadto sa Nauvoo ug sa kasili-
nganan og mga 20,000 ka mga tawo, ug misugod sa pagtukod sa
templo didto, nga sa dihang nahuman migasto og usa ka milyon
ka dolyares; ug sa pagbuhat niining tanan kinahanglan siyang
makigbatok sa mga pagdaot nga anaa nianang panahona, batok
sa walay kalooy nga pagpanggukod, sa naghari nga mga mang-
gugubot, ug sa dautan nga mga pamasangil ug pagpanamasta-
mas, nga gihan-ok ngadto kaniya gikan sa daghang mga tawo nga
walay pagpugong. Sa mubong pagkasulti, siya nakahimo og mas
daghan pa gikan sa katorse ngadto sa baynte ka tuig alang sa ka-
luwasan sa tawo kay ni bisan kinsa nga tawo, gawas lamang kang
Jesus, nga nakapuyo dinhi [tan-awa sa D&P 135:3], ug sa giha-
pon siya giakusahan sa iyang mga kaaway nga usa ka tapulan ug
walay pulos nga tawo!

Asa man kita mangita og laing tawo nga nakahimo og ikausa ka
libo nga bahin sa maayo nga nahimo ni Joseph Smith? … Walay
tawo sa ikadisenuybe nga siglo, gawas kang Joseph Smith, ang mi-
pahibalo sa kalibutan sa usa ka bidlisiw sa kahayag ngadto sa mga
yawe ug gahum sa balaan nga Priesthood, o sa mga ordinansa sa
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ebanghelyo, alang sa buhi o sa patay. Pinaagi kang Joseph Smith,
ang Dios mipadayag og daghang mga butang nga natago gikan sa
pagkatukod sa kalibutan sa katumanan sa mga pulong nga gipa-
mulong sa mga propeta…. Ug kini diha sa paghupot sa higpit nga
paagi sa mga butang ug karakter niining mahinungdanong buhat
sa ulahing mga adlaw, gitagana alang sa katumanan sa mahinung-
danong mga katuyoan ug mga laraw sa Dios kalabut sa dispensas-
yon sa kahingpitan sa mga panahon.13

Si Joseph ang Propeta … nahimong paagi, diha sa pagpaigo sa
Dios, sa pagpahiuli sa karaang mga kamatuoran sa walay katapu-
sang ebanghelyo ni Jesukristo, ang plano sa kaluwasan, nga mas
nauna pa kay sa kaliwatan sa mga tawo. Kini tinuod, usab, nga ang
iyang mga pagtulun-an bag-o ngadto sa mga tawo sa iyang pana-
hon tungod kay mibiya sila gikan sa kamatuoran—apan ang mga
baruganan sa ebanghelyo mao ang kinadugayan nga mga kamatu-
oran nga anaa. Bag-o kini ngadto sa henerasyon ni Joseph, ingon
nga ang bahin niini bag-o usab ngari kanato, tungod kay ang mga
tawo nahisalaag, gibiyaan nga walay giya, napadpad ngadto-
nganhi sa nagbalibali nga hangin sa doktrina nga gipasiugdahan sa
mga batid sa pagmugnag kasaypanan nga mga tawo—nga gitawag
og mga progresista. Mihimo kini kang Propeta Joseph nga usa ka
tigpahiuli, dili tigguba, sa karaang mga kamatuoran. Ug kini wala
mohatag kanato og katarungan sa pagsalikway sa simple, sukara-
nang mga baruganan sa ebanghelyo ug mag-apas sa moderno nga
doktrinal nga mga uso ug mga gituohan.14

Ako matinuorong mopahayag kaninyo, ug sa tumang kamati-
nguhaong kalag, nga ako nagtuo sa tibuok nakong kasingkasing
sa balaanong misyon ni Joseph Smith, ang Propeta, nga ako na-
kumbinsir sa tibuok nakong pagkatawo nga ang Dios mitagana
kaniya aron sa pagpahiuli dinhi sa yuta sa ebanghelyo ni Kristo,
nga sa pagkatinuod mao ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.
Ako mopamatuod nganha kaninyo nga si Joseph Smith nahimong
instrumento sa kamot sa Ginoo sa pagpahiuli sa kamatuoran sa
Dios nganhi sa kalibutan, ug usab ang balaang Priesthood, nga
mao ang awtoridad nga gidelegar ngadto sa tawo. Ako nasayud
nga kini tinuod, ug ako mopamatuod niini nganha kaninyo.
Alang kanako kini mao ang tanan; kini ang akong kinabuhi, kini
ang akong kahayag; kini ang akong paglaum, ug akong hingpit

21

K A P I T U L O  2



nga kalipay; naghatag kini kanako sa bugtong kasiguroan nga
anaa kanako alang sa kahimayaan, alang sa akong pagkabanhaw
gikan sa kamatayon, uban niadtong akong gihigugma ug gimahal
ninii nga kinabuhi, ug kang kinsa akong nakauban niini nga kali-
butan—madungganon nga mga tawo, putli, mapainubsanon nga
mga tawo, kinsa masulundon ngadto sa Dios ug sa iyang mga
sugo, kinsa wala maulaw sa ebanghelyo ni Kristo, ni sa ilang mga
hilabihan nga pagtuo o kahibalo bahin sa kamatuoran sa ebang-
helyo; mga tawo kinsa nakapahimo sa mga martir, ug kinsa an-
dam sa bisan unsang higayon sa pagtugyan sa ilang mga kinabuhi
alang kang Kristo, ug alang sa ebanghelyo, kon gikinahanglan,
nga ilang nadawat uban sa pagpamatuod sa Balaang Espiritu diha
sa ilang mga kasingkasing. Gusto akong mahiusa pag-usab uban
niining mga tawo kon akong matapos ang akong pagdagan sa
lumba dinhi. Kon ang akong misyon mahuman na dinhi, naglaum
ako sa pag-adto lapas pa sa kalibutan sa espiritu diin sila nagpuyo,
ug mahiusa pag-usab uban kanila. Mao kini nga ebanghelyo sa
Anak sa Dios nga naghatag kanako sa paglaum nga anaa kanako
kalabut niini nga pagkahiusa, ug sa pagkaamgo kalabut sa akong
tinguha niini nga direksyon. Akong gisalig ang tanan diha niini
nga ebanghelyo, ug wala nako kini buhata nga walay kapuslanan.
Ako nasayud kang kinsa ako mosalig. Ako nasayud nga ang akong
Manunubos buhi, ug nga siya mobarug ibabaw sa yuta sa katapu-
sang mga adlaw.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang mga paagi nga si Propeta Joseph Smith “usa ka in-
strumento diha sa kamot sa Ginoo”? Sa unsa nga mga paagi
nga kamo napanalanginan pinaagi sa mga butang nga gipa-
dayag sa Ginoo pinaagi kang Propeta Joseph Smith?

• Nganong importante man ang pagbaton og pagpamatuod nga
si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios niini nga dispensasyon?

• Unsa nga mahinungdanong mga kamatuoran nga nakat-unan
ni Joseph Smith gikan sa Unang Panan-awon? Unsa nga ma-
hinungdanong mga kamatuoran nga inyong nakat-unan
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gikan sa Unang Panan-awon? Sa unsang paagi nga ang pagpa-
matuod kabahin sa Unang Panan-awon usa ka pundasyon
alang sa pagdawat sa ubang mga kamatuoran sa ebanghelyo?

• Nganong importante man nga masayud nga ang Basahon ni
Mormon “gihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios”?

• Unsa ang pipila ka mga paagi diin si Propeta Joseph Smith
nakahimo og mas daghan pa “alang sa kaluwasan sa tawo kay
ni bisan kinsa nga tawo, gawas lamang kang Jesus”?

• Nganong importante man nga masayud nga si Propeta
Joseph Smith “usa ka tigpahiuli, dili tigguba, sa karaang mga
kamatuoran”?

• Sa unsang paagi kamo napalig-on pinaagi sa pakig-uban sa
mga kalalakin-an, kababayen-an, o kabataan kinsa adunay 
lig-on nga mga pagpamatuod ug “wala maulaw sa ebanghelyo
ni Kristo”? Sa unsang paagi nga kita makapalig-on sa uban
gamit ang atong mga pagpamatuod?

• Unsay labing nakapadayeg kaninyo sa mga pagpamatuod ni
Presidente Joseph F. Smith kabahin sa Propeta? Unsa man
ang inyong kaugalingong pagsaksi sa balaanong misyon ni
Propeta Joseph Smith?
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Matinuoron, Matinud-anon,
Matinguhaon nga Pag-ampo

Ang matinuoron nga pag-ampo maggikan sa 
kasingkasing ngadto sa Dios diha sa 

pangalan ni Jesukristo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa tinglarag sa 1847, ang nuybe anyos nga si Joseph F. Smith;
ang iyang biyuda nga inahan, si Mary Fielding Smith; ug ang
iyang uyoan nga si Joseph Fielding nagkampo daplin sa Suba sa
Missouri padulong ngadto sa Winter Quarters. Pagkasunod bun-
tag ilang nadiskobrehan nga ang ilang pinakamaayo nga pundok
sa mga baka nawala.

Si Joseph F. ug ang iyang uyoan dugay ug hilabihan nga na-
ngita sa mga baka, “nabasa og maayo sa singot, naluya, naguol,
ug gikapoy og maayo.” Si Joseph F. miingon: “Niining makalo-
looy nga kahimtang ako ang unang mibalik sa among mga kar-
wahe, ug samtang miduol ako nakita nako ang akong inahan nga
nagluhod diha sa pag-ampo. Mihunong ako og kadiyot ug hi-
nayhinay nga nagpaduol aron madungog ang iyang pangamuyo
sa Ginoo nga dili motugot nga kami mapasagdan niining walay
mahimo nga kahimtang, apan sa paggiya kanamo aron makit-an
ang among nawala nga pundok sa mga baka, nga kami unta ma-
kapadayon sa among mga pagbiyahe diha sa luwas nga kahim-
tang. Sa dihang mibarug siya gikan nga nagluhod ako nagbarug
sa duol. Ang unang ekspresyon nga akong nakita sa iyang bilil-
hong panagway mao ang usa ka maanindot nga pahiyum, diin bi-
san ako nga nawad-an og paglaum, nakahatag kanako og
nabag-o nga paglaum ug usa ka kasiguroan nga wala nako ma-
bati kaniadto.”
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Masadyaon siyang midasig kang Joseph ug sa iyang uyoan sa
paglingkod ug pagtagamtam sa pamahaw nga iyang giandam ug
miingon, “Molakaw lang ko sa gawas ug tan-awon kon akong ma-
kit-an ang baka.” Bisan pa sa mga pagsupak sa iyang igsoong la-
laki nga ang dugang nga pagpangita dili magmabungahon,
migawas gayud si Mary, mibiya kaniya ug ni Joseph F. aron mo-
kaon sa pamahaw. Iyang nasugatan ang usa ka magbalantay sa
mga hayop kinsa mipasabut nga iyang nakita ang nawala nga
mga baka sa direksyon nga sukwahi sa iyang gipadulngan. Si
Joseph F. miingon, “Klaro namong nadungog kon unsay iyang gi-
sulti, apan si mama mipadayon gihapon, ug wala gani milingi
aron motan-aw kaniya.” Sa wala madugay siya mikaway ngadto
kang Joseph F. ug sa iyang uyoan, kinsa midagan ngadto sa dapit
diin siya nagbarug. Didto ilang nakita ang mga baka nga nahigut
sa usa ka hugpong sa daghang mga sanga nga kahoy.

Si Presidente Joseph F. Smith sa kaulahian miingon, “Usa
kadto sa unang praktikal ug positibo nga mga pagpakita sa ka-
masangputon sa pag-ampo nga akong nasaksihan sukad. Mihimo
kini og dili mapapas nga impresyon sa akong hunahuna, ug na-
himong usa ka tinubdan sa kahupayan, kasiguroan ug giya ngari
kanako sa tibuok nakong kinabuhi.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Sayri kon unsaon sa pagduol sa Dios diha sa pag-ampo.

Ako nag-ampo nga kamo masayud kon unsaon sa pagduol sa
Dios diha sa pag-ampo. Dili kini ingon ka lisud nga butang nga
makat-on kon unsaon sa pag-ampo. Dili ang mga pulong nga
piho natong gigamit ang naglangkob sa pag-ampo. Ang pag-ampo
wala lamang maglangkob og mga pulong. Ang matinuoron, mati-
nud-anon, matinguhaon nga pag-ampo mas naglangkob og pag-
bati nga naggikan sa kasingkasing ug gikan sa tinguha sa sulod sa
atong mga espiritu sa pag-ampo ngadto sa Ginoo diha sa pagka-
mapainubsanon ug diha sa hugot nga pagtuo, nga kita unta ma-
kadawat sa iyang mga panalangin. Dili igsapayan kon unsa ka
simple ang mga pulong, kon ang atong mga tinguha tinuod ug
moduol kita sa Ginoo nga adunay masulub-on nga kasingkasing
ug mahinulsulon nga espiritu aron sa pagpangayo kaniya alang
nianang atong gikinahanglan.2



Dili Siya layo kaayo. Dili lisud nga moduol Kaniya, kon ato la-
mang kining buhaton nga adunay masulub-on nga kasingkasing
ug mahinulsulon nga espiritu, sama sa gibuhat ni Nephi sa ka-
raan. Mao kini ang paagi diin si Joseph Smith, sa iyang pagka-
bata, miduol Kaniya. Miadto siya sa kakahoyan, miluhod, ug sa
kamapainubsanon matinguhaon gayud siya nga masayud kon
unsa nga simbahan ang madawat sa Dios. Nakadawat siya og tu-
bag sa iyang pag-ampo, nga iyang gihalad gikan sa kinahiladman
sa iyang kasingkasing, ug iya kining nadawat sa paagi nga wala
niya damha.

Akong mga kaigsoonan, ayaw pagkat-on sa pag-ampo gamit
ang inyong mga ngabil lamang. Ayaw sag-uloha ang pag-ampo,
ug mamulong niini matag buntag ug gabii. Butang kana nga dili
gayud nako gusto. Tinuod nga daghang mga tawo ang naanad sa
pagpamulong og binalik-balik nga pag-ampo. Nagsugod sila sa
usa ka piho nga punto, ug ilang gihisgutan ang kasagarang mga
punto sa ilang pag-ampo hangtud nga moabut sila sa katapusan
sa pag-ampo; ug kon mahuman na sila, wala ako kahibalo kon
ang pag-ampo misaka ba lapas sa kisame sa lawak o wala.3

Akong mga kaigsoonan, atong hinumduman ug motawag sa
Dios ug matinguhaon sa iyang mga panalangin ug sa iyang pabor
ngari kanato. Ato kining buhaton, bisan pa man niana, diha sa
kaalam ug sa pagkamatarung, ug kon kita mag-ampo kinahang-
lan kitang motawag kaniya sa mapadayunon ug makatarunganon
nga paagi. Kinahanglan dili kita mangayo sa Ginoo alang nianang
wala kinahanglana o dili makaayo kanato. Kinahanglan kitang
mangayo alang nianang atong gikinahanglan, ug kinahanglan ki-
tang mangayo diha sa hugot nga pagtuo, “sa walay pagduha-
duha, kay siya nga nagaduhaduha,” sama sa giingon sa apostol,
“sama sa balod sa dagat, nga ginahandos ug ginakosokoso sa ha-
ngin. Ayaw ipadahum sa maong tawo nga siya adunay madawat
gikan sa Ginoo” [Santiago 1:6–7]. Apan kon kita mangayo sa
Dios alang sa mga panalangin mangayo kita diha sa hugot nga
pagtuo sa ebanghelyo, niana nga hugot nga pagtuo nga iyang gi-
saad nga ihatag niadtong kinsa nagatuo kaniya ug nagatuman sa
iyang mga sugo.4

Hilabihan ako nga nakadayeg ug natandog sa paagi ni [Presidente
Heber C. Kimball] sa pag-ampo diha sa iyang pamilya. Wala gayud
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ako makadungog ni bisan kinsa nga tawo nga nag-ampo sama sa
iyang gibuhat. Wala siya mamulong ngadto sa Ginoo ingon nga usa
ka tawo nga layo kaayo, apan daw nakigsulti kaniya nawong sa na-
wong. Daghang mga higayon nga hilabihan ako nga nakadayeg sa
ideya sa aktwal nga presensya sa Dios, samtang nakigsulti siya kaniya
diha sa pag-ampo, nga dili ako makapugong sa paghangad aron ma-
kita kon anaa ba gayud siya ug makita.5

Duol kanunay sa Ginoo diha sa 
pagpaubos ug hugot nga pagtuo.

Kita … midawat nga walay pagpangutana sa mga doktrina nga
gitudlo ngari kanato ni Propeta Joseph Smith ug sa Anak sa Dios
mismo, nga kon kita mag-ampo sa Dios, ang Mahangturong Ama-
han, diha sa pangalan sa iyang bugtong Anak, kang kinsa ang
atong amahang Adan usab ug ang iyang kaliwatan nag-ampo gi-
kan sa sinugdanan.6

Sa akong hunahuna mas matinguhaon alang kanato nga mo-
pili og maayo sa atong mga pulong kon mag-ampo kita sa Ginoo.
Iya kitang dunggon sa hilum, ug moganti kanato sa dayag. Dili
kita kinahanglan nga mangamuyo ngadto kaniya gamit ang dag-
hang mga pulong. Dili kita kinahanglan nga mopaluya kaniya tu-
ngod sa atong tag-as nga mga pag-ampo. Unsay atong
gikinahanglan, ug unsay kinahanglan natong buhaton isip mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, alang sa atong kaugalingong kaa-
yohan, mao ang pagduol kaniya sa kanunay, sa pagsaksi ngadto
kaniya nga kita nahinumdom kaniya ug nga kita andam sa pag-
dala ngari kanato sa iyang pangalan, motuman sa iyang mga
sugo, mobuhat og katarung; ug nga kita magtinguha sa iyang Es-
piritu sa pagtabang kanato. Dayon, kon anaa kita sa kalisud, mo-
duol kita sa Ginoo ug sa direkta ug sa piho mangayo kaniya ug
aron sa pagtabang kanato nga makalingkawas sa kalisud nga kita
anaa; ug himoa nga ang pag-ampo maggikan sa kasingkasing, hi-
moa nga dili kini sa mga pulong nga sama sa mga agi sa mga li-
gid diha sa dalan nga gisige og gamit, nga wala hunahunaa o
batia ang paggamit niadto nga mga pulong.

Mamulong kita sa simple nga mga pulong, mamahayag sa
atong panginahanglan, nga madani pag-ayo ang Tighatag sa ma-
tag maayo ug hingpit nga gasa. Makadungog siya sa hilum; ug
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siya nasayud sa mga tinguha sa atong mga kasingkasing sa wala
pa kita mangayo, apan iyang gihimo kini nga usa ka kinahanglan,
ug usa ka katungdanan nga kita motawag sa iyang pangalan—
nga kita mangayo aron kita unta makadawat; ug manuktok nga
kini mahimong ablihan ngari kanato; ug mangita aron kita ma-
kakaplag [tan-awa sa Mateo 7:7]. Sa ingon, ang Ginoo mihimo
niini nga usa ka mahigugmaong katungdanan nga kita kinahang-
lang mohinumdom kaniya, nga kita mosaksi ngadto kaniya sa
buntag, udto, ug gabii, aron kita dili makalimot sa Tighatag sa
matag maayo nga gasa ngari kanato.7

Tumana kanang mahinungdanong sugo sa Manluluwas, kanu-
nay nga mohinumdom sa Ginoo, sa pag-ampo sa buntag, ug sa
gabii, ug kanunay nga magpasalamat alang sa mga panalangin
nga inyong nadawat matag adlaw.8

Walay limitasyon ang kinahanglan o mahimong itakda ngadto
sa paghalad og pag-ampo ug sa paghatag og pagdayeg sa Tigha-
tag sa Maayo, kay piho kitang giingnan sa pag-ampo nga walay
paghunong, ug walay espesyal nga awtoridad sa Priesthood o ka-
tungdanan diha sa Simbahan ang kinahanglan sa paghalad og
pag-ampo.9

Ang usa ka tawo mahimong magpuasa ug mag-ampo hangtud
iyang mapatay ang iyang kaugalingon, ug walay bisan unsang
panginahanglan niini; ni kaalam diha niini. Ako moingon sa
akong mga kaigsoonan, kon sila magpuasa, ug mag-ampo alang
sa masakiton, ug alang niadtong kinsa nagkinahanglan og hugot
nga pagtuo ug pag-ampo, ayaw paglapas sa unsay maalamon ug
mabinantayon diha sa pagpuasa ug pag-ampo. Ang Ginoo maka-
dungog og simple nga pag-ampo nga gihalad diha sa hugot nga
pagtuo, sa tunga sa dosena nga mga pulong, ug siya moila og
pagpuasa nga dili magpadayon sobra sa baynte kwatro ka oras,
nga ingon ka andam ug ka epektibo sama sa pagtubag niya sa
pag-ampo gamit ang usa ka libo ka mga pulong ug pagpuasa su-
lod sa usa ka bulan.10

Unsa may atong buhaton kon atong napasagdan ang atong mga
pag-ampo? Magsugod kita sa pag-ampo. Kon atong napasagdan ang
bisan unsa nga laing katungdanan, tinguhaon nato ang Ginoo
alang sa iyang Espiritu, aron kita masayud kon asa kita nasayop ug
nawad-an sa atong mga oportunidad, o napasagdan kini nato nga
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wala mapahimusli. Magtinguha kita ngadto sa Ginoo diha sa pag-
kamapainubsanon, determinado nga mosalikway sa tanan nga ma-
himong babag sa atong pagdawat sa salabutan ug kahayag nga
atong gikinahanglan, ug sa tubag sa atong mga pag-ampo, aron kita
moduol kaniya nga masaligon nga ang iyang mga dunggan bukas
alang sa atong mga pangamuyo, nga ang iyang kasingkasing mami-
naw kanato diha sa kalooy, nga ang atong mga sala mapasaylo, ang
atong mga hunahuna malamdagan pinaagi sa impluwensya ug ga-
hum sa Dios, nga kita unta makasabut sa atong katungdanan ug
makabaton og disposisyon sa pagpahigayon niini, dili sa paglangay
niini, dili sa pagpadaplin niini.11

Kinahanglan atong dad-on uban kanato ang diwa sa pag-ampo
sa matag katungdanan nga kinahanglan natong ipahigayon sa ki-
nabuhi. Nganong gikinahanglan man nato? Usa sa simple nga
mga rason nga makadani ngari sa akong hunahuna uban sa da-
kong pwersa mao nga ang tawo hilabihan gayud nga nagdepende
sa Dios! Pagka wala nato’y mabuhat kon wala siya; pagkagamay sa
atong mabuhat kon wala ang iyang maloloy-on nga pagsangkap
alang kanato!12

Kon dili kamo makalimot sa pag-ampo ang Dios dili makalimot
kaninyo, ug dili Siya mopalayo sa Iyang kaugalingon gikan ka-
ninyo kon dili kamo mopalayo sa inyong mga kaugalingon gikan
Kaniya. Nganong mobiya man ang tawo gikan sa kamatuoran?
Nganong mawala man kanila ang pagtuo? Nganong ang ilang mga
hunahuna nangitngit man? Tungod kay misimang man sila sa
husto nga dalan; ilang gipasagdan ang ilang mga katungdanan ug
nakalimot sa pag-ampo, ug sa pag-ila sa Ginoo ug Siya mipahilayo
sa Iyang Espiritu gikan kanila ug gibiyaan sila diha sa kangitngit….
[Dili kini mahitabo] ngadto sa tawo kinsa mag-ampo sa buntag,
udto ug gabii ug mopaubos sa iyang kaugalingon sa atubangan sa
Ginoo, ug mag-ampo sa Ginoo diha sa iyang kausbawan ingon nga
siya mag-ampo ngadto Kaniya diha sa kalisdanan. Kana nga tawo
dili gayud mobiya gikan sa kamatuoran.13

Ang panimalay mao ang templo sa pamilya 
alang sa pag-ampo ug pagdayeg sa Dios.

Ang kasarangan nga panimalay sa “Mormon” mao ang tem-
plo sa pamilya, diin ang mga sakop sa panimalay magpundok

29

K A P I T U L O  3



sa buntag ug gabii, alang sa pag-ampo ug pagdayeg sa Dios, nga
gihalad diha sa pangalan ni Jesukristo, ug sa kasagaran inu-
banan sa pagbasa sa kasulatan ug sa pagkanta og espirituha-
nong mga awit.14

Kini usa ka simple nga butang ang pag-ampo, apan sa gihapon
unsa ka sagad nga kini nga katungdanan gipasagdan. Ang mga gi-
nikanan makalimot sa pagtawag og tingub sa ilang mga kabanay
ug mangaliyupo tungod kanila sa mga panalangin sa Dios; sila sa
kasagaran gayud nagdali-dali, o hilabihan nga nabalaka sa mga ka-
lihokan sa kinabuhi nga nakalimot na hinoon sa ilang mga obli-
gasyon ngadto sa Labawng Makagagahum. Ang pag-ampo diha sa
pamilya nga nag-alirong mahimong tan-awon sa uban nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw isip usa ka simple kaayo nga bu-
tang, apan ang pagpasagad niini makahimo og grabe kaayo nga
mga resulta…. Ang ubang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ma-
kahinumdom lamang Kaniya sa higayon nga ang kalisdanan moa-
but kanila; diha sa kausbawan sila makalimot kaniya. Karon ang
Ginoo mahimong mohukom sa paghikalimot kanato kon kita la-
bing nagkinahanglan sa iyang panabang, ug kon siya mobuhat sa
ingon atong makaplagan ang atong mga kaugalingon sa usa ka
makalolooy nga kahimtang. Ayaw gayud kalimti ang Dios; tingu-
haa siya diha sa pag-ampo sa buntag ug gabii…. Magmainampoon
diha sa dili maayo nga panahon ug sa maayo nga panahon, dayon
kon ang kangitngit moabut kaninyo, ang kahupayan sigurado ga-
yud nga moabut.15

Mga amahan, pag-ampo uban sa inyong mga pamilya; yukbo
uban kanila sa buntag ug sa gabii; pag-ampo ngadto sa Ginoo,
pasalamati siya alang sa iyang kaayo, kalooy ug kamabination sa
usa ka Amahan, ingon nga ang atong yutan-ong mga amahan ug
mga inahan hilabihan gayud ka mabination ngari kanato nga ka-
bus, masinupakon ug badlungon nga mga anak.

Nag-ampo ba kamo? Unsa may inyong gi-ampo? Pag-ampo
kamo nga ang Dios moila kaninyo, nga siya modungog sa in-
yong mga pag-ampo, ug nga siya mopanalangin kaninyo sa
iyang Espiritu, ug nga siya mogiya kaninyo ngadto sa tanang ka-
matuoran ug mopakita kaninyo sa husto nga dalan; nga siya mo-
pasidaan kaninyo batok sa sayop ug mogiya kaninyo ngadto sa
husto nga dalan; nga kamo dili mahisalaag, nga kamo dili kalit
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nga mosimang sa sayop nga dalan padulong sa kamatayon, apan
nga kamo magpabilin diha sa pig-ot nga dalan.16

Kon ang gamay nga bata moyukbo diha sa hingpit nga pagka-
yano ug mangayo sa Amahan alang sa usa ka panalangin, ang Ama-
han modungog sa tingog, ug motubag sa mga panalangin diha sa
iyang ulo, tungod kay ang bata inosente ug mangayo diha sa hing-
pit nga pagtuo ug pagsalig. Kini simple nga mga baruganan nga
akong gitinguha sa pagsilsil diha sa inyong mga hunahuna. Kini
simple, apan gikinahanglan, ug mahinungdanon.17

Gimandoan kita sa pagtawag sa Dios diha sa pangalan ni Jesu-
kristo. Gisultihan kita nga kinahanglan ato siyang hinumduman
diha sa atong mga panimalay, mopabilin sa iyang balaang panga-
lan nga presko diha sa atong mga hunahuna, ug mohatag kaniya
og balaang pagtahud diha sa atong mga kasingkasing; kinahang-
lan kitang motawag kaniya matag karon ug unya, matag adlaw;
ug, gani, matag gutlo sa atong mga kinabuhi kinahanglan kitang
magpakabuhi sa ingon aron ang mga tinguha sa atong mga ka-
singkasing mahimong usa ka pag-ampo ngadto sa Dios alang sa
pagkamatarung, alang sa kamatuoran, ug alang sa kaluwasan sa
tawhanong pamilya.18

Himoa nga ang inyong kalag mag-ampo 
alang sa kaayohan sa uban.

Kon kita magpundok ang matag usa kinahanglan adunay mai-
nampoong espiritu ug himoa ang iyang kalag nga mogawas, dili
lamang alang sa iyang kaugalingon, apan ngadto sa tibuok sim-
bahan. Kon kini gihimo, walay mogawas sa balay nga alampoa-
nan nga dili makasinati sa espiritu sa Dios…. [Kon ang pag-ampo
ihalad,] ang matag usa … kinahanglang mo-endorso niini pina-
agi sa pulong nga amen.19

Kon ang usa ka tawo magtinguha sa diwa sa kaalam ug sa ins-
pirasyon gikan sa Labawng Makagagahum, … ang Ginoo molig-
on kaniya, tungod kay siya adunay kahadlok sa Dios sa atubangan
sa iyang mga mata, tungod kay siya nahigugma sa iyang silingan
ingon nga siya nahigugma sa iyang kaugalingon, ug dili siya mag-
ampo og: “O Ginoo, panalangini ako ug ang akong asawa, akong
anak nga si John ug ang iyang asawa; kaming upat, ug wala nay
lain. Amen.” Ang ingon nga tawo dili mag-ampo niini nga paagi,
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apan siya mag-ampo alang sa kaayohan sa Zion, ug sa taas nga ki-
nabuhi niining mga kalalakin-an kinsa gibayaw sa Ginoo nga ma-
himo natong mga lider, atong mga magtatambag ug atong mga
adviser diha sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Mag-ampo siya
alang sa iyang silingan.20

Ang tawo kinsa mainampoon sa atubangan sa Ginoo mopakita
og ehemplo sa atubangan sa uban kinsa makakita ug mahibalo sa
iyang binuhatan.21

Wala gayud ako mag-ampo sa Ginoo nga wala maghinum-
dom sa Iyang mga sulugoon kinsa anaa sa mga kanasuran sa
yuta nga nagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang gibug-aton sa akong
pag-ampo mao, “O Dios, ipabilin sila nga putli ug walay lama
gikan sa kalibutan; tabangi sila sa pagpabilin sa ilang kalig-
dong, nga sila dili unta masugamak ngadto sa mga kamot sa
ilang mga kaaway ug mabuntog; giyahi sila ngadto sa matinuo-
ron sa kasingkasing.” Mao kini ang akong pag-ampo sukad anaa
ako sa misyon, ug magpadayon ako sa pag-ampo sa ingon sam-
tang buhi pa ako.22

[Ngadto sa iyang misyonaryo nga anak nga lalaki nga si Joseph
Fielding, si Joseph F. Smith misulat niadtong 18 sa Hulyo 1899:]
Ang among mga kasingkasing puno sa panalangin alang kanimo
ug … kauban ang tanan nimong mga kauban kamo among gihi-
numduman sa atubangan sa Ginoo sa higayon nga mag-ampo
kami. O! Dios, akong Amahan, panalangini, hupaya, paluyohi ug
himoa nga sarang ang akong mga anak nga lalaki, ug ang tanan
nimong mga sulugoon nga anaa sa misyon. Kon ang mga pulta-
han ilamba sa ilang mga nawong, hatagi sila og grasya, pagpailub
ug mapasayloon nga mga kasingkasing. Kon walay pagbati nga
isalikway sa mabiaybiayon nga mga tawo, painita sila pinaagi sa
imong bililhong gugma, kon trataron sa mapintas nga paagi ug
pagagukuron ikaw anaa aron sa pagpanalipod kanila pinaagi sa
imong gahum. Pahibaloa ang imong mga sulugoon nga Ikaw
Dios, ug sa pagpabati sa imong presensya. Pakan-a sila uban sa
espirituhanong kinabuhi ug uban sa hingpit nga gugma nga mo-
salikway sa tanang kahadlok ug unta ang tanan nilang mga pa-
nginahanglan sa lawas mahatag. Tabangi sila sa pagtipig diha sa
ilang mga hunahuna sa mapuslanong kahibalo, ug mapabilin
diha sa ilang mga panumduman ang imong kamatuoran ingon
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nga puno sa kaayo nga bahandi. Unta magmapainubsanon sila sa
Imong atubangan ug maaghup ug mapainubsanon sama sa
imong mahimayaon nga Anak! Ibutang ang ilang pagsalig diha
Kanimo, diha sa imong pulong, ug diha sa imong mabination
nga mga saad. Ug unta ang kaalam ug paghukom, pagkamabi-
nantayon ug presensya sa hunahuna, kahait sa salabutan ug gug-
mang putli, kamatuoran ug kaputli, ug dungog ug dignidad
mopakita sa ilang pangalagad ug mosul-ob kanila nga daw sama
sa balaang mga saput. O, Dios, panalangini sa buhong nga paagi
ang imong batan-ong mga sulugoon sa matag gikinahanglan nga
gasa ug grasya ug balaang hunahuna, ug gahum aron mahimo ni-
mong mga Anak nga Lalaki sa mismong buhat!23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsay gipasabut sa “pag-ampo ngadto sa Ginoo diha sa pag-
kamapainubsanon ug diha sa hugot nga pagtuo”? Unsay gi-
pasabut sa pagbaton og usa ka masulub-on ug mahinulsulon
nga espiritu? Sa unsang paagi nga ang usa ka masulub-on ug
mahinulsulon nga espiritu makatabang kanato sa pagduol sa
Langitnong Amahan diha sa pag-ampo?

• Nganong ang hugot nga pagtuo gikinahanglan man samtang
kita mag-ampo? (Tan-awa usab sa Helaman 10:5.) Nganong
kinahanglan man natong likayan ang mga pag-ampo nga
binalik-balik? Unsay atong mabuhat aron himoon ang atong
mga pag-ampo nga mas makahuluganon?

• Nganong kinahanglan man kita nga andam “mosalikway sa
tanan nga mahimong babag” sa pagdawat og tubag sa pag-
ampo? Unsa man ang pipila niini nga mga babag?

• Unsaon man nato sa “pagdala uban kanato ang diwa sa pag-
ampo sa matag katungdanan nga kinahanglan natong ipahi-
gayon sa kinabuhi”?

• Unsa ang “grabe nga mga resulta” nga tingali atong masagu-
bang kon atong ibaliwala ang pag-ampo sa pamilya?

• Unsa ang nakapahimong hilabihan ka epektibo sa pag-ampo
sa usa ka bata? Sa unsang paagi nga mahimo kitang mas ma-
hisama sa usa ka bata diha sa atong mga pag-ampo?
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• Nganong importante man ang “pag-endorso” sa mga pag-
ampo sa uban “pinaagi sa pulong nga amen”?

• Nganong importante man ang pag-ampo alang sa uban? Sa
unsa nga paagi nga ang pag-ampo alang sa kinatibuk-an ug
sa lokal nga mga lider sa Simbahan makapanalangin kanila?
Sa unsang paagiha kini makapanalangin kanato ug sa atong
mga pamilya?
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Ang Impluwensya 
sa mga Inahan

Ang mga inahan kinsa adunay ebanghelyo sa ilang 
mga kasingkasing mogiya sa ilang mga anak diha 
sa mga dalan sa pagkamatarung ug kamatuoran.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith adunay dako kaayo nga pagtahud
alang sa mga inahan. Ang iyang kaugalingong inahan mao ang
usa ka ehemplo ngadto kaniya kabahin sa hugot nga pagtuo ug
lig-on nga tinguha. Naghulagway sa iyang halangdon nga
impluwensya, siya miingon: “Akong mahinumduman ang akong
inahan sa mga panahon didto sa Nauvoo [1839–46]. Akong na-
hinumduman nga nakakita kaniya ug sa iyang makalolooy nga
mga anak nga paspas nga gibalhin ngadto sa usa ka lapad nga sa-
kayan dala ang pipila lamang ka mga butang kutob sa iyang ma-
dala gikan sa balay atol sa pagsugod og bomba sa siyudad sa
Nauvoo pinaagi sa manggugubot nga panon. Akong mahinum-
duman ang mga kalisdanan sa Simbahan didto ug sa pagpadu-
long ngadto sa Winter Quarters, didto sa Suba sa Missouri, ug sa
unsa nga paagi siya nag-ampo pag-ayo alang sa iyang mga anak
ug sa pamilya diha sa iyang makaluya nga biyahe…. Akong ma-
hinumduman ang tanang mga pagsulay nga adunay kalabutan sa
among mga paningkamot sa pagbalhin uban sa Kampo sa Israel,
pag-anhi niini nga mga walog sa kabukiran nga walay mga pun-
dok sa mga baka nga igo aron sa pagbira sa among mga karwahe;
ug kay walay mga kahimanan aron makabaton niadtong gikina-
hanglan nga mga pundok sa mga baka, iyang gipapas-an ang
iyang mga baka ug mga nati, ug mihigot og tingub sa duha ka
mga karwahe, ug nagsugod kami sa pag-adto sa Utah niining dili
maayo ug makalolooy nga kahimtang, ug ang akong inahan



miingon—’Ang Ginoo moabli sa dalan;’ apan kon unsaon Niya sa
pag-abli sa dalan walay usa nga nasayud….

“Wala ba ninyo mahunahunai nga kining mga butanga naka-
himo og impresyon diha sa hunahuna? Sa inyong hunahuna
makalimot ba ko sa ehemplo sa akong inahan? Dili; ang iyang
hugot nga pagtuo ug ehemplo kanunay gayud nga hayag sa
akong panumduman. Unsa man ang akong gihunahuna! Matag
ginhawa nga akong giginhawa, matag pagbati sa akong kalag
modangat ngadto sa Dios diha sa pagpasalamat Kaniya nga ang
akong inahan usa ka Santos, nga siya usa ka babaye sa Dios,
putli ug matinud-anon, ug nga siya moantus sa kamatayon kay
sa mobudhi sa pagsalig nga gisangun ngadto kaniya; nga siya
moantus sa kakabus ug kakapoy didto sa kamingawan ug ma-
ningkamot sa paghugpong sa iyang pamilya kay sa magpabilin
sa Babelon. Mao kana ang espiritu nga mipuno kaniya ug sa
iyang mga anak. Dili ba mahimong dili takus ang iyang mga
anak sa ingon nga inahan kon wala sila mipatalinghug ug misu-
nod sa iyang ehemplo? Busa ako moingon nga ang Dios mopa-
nalangin sa mga inahan sa Israel.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang impluwensya sa inahan molungtad gikan 
sa henerasyon ngadto sa laing henerasyon.

Unsa nako ka higugma ug gihambin ang tinuod nga pagka-
inahan! Walay butang ubos sa celestial nga gingharian ang maka-
labaw sa akong walay kamatayon nga gugma alang sa malumo,
tinuod, halangdon, nga kalag kinsa mihimugso kanako—ang
akong kaugalingon, kaugalingon, nga inahan! O siya maayo! Siya
tinuod! Siya putli! Siya sa pagkatinuod usa ka Santos! Usa ka ha-
rianon nga anak nga babaye sa Dios! Ngadto kaniya utang nako
ang ako gayud nga pagkatawo ingon man usab ang akong kalam-
pusan sa kinabuhi, inubanan sa pabor ug kalooy sa Dios!2

Isip usa ka lagda ang mga inahan sa Zion, ang mga inahan sa
Israel, mao ang pinakamaayo nga mga babaye nga nagpuyo sa
kalibutan, ang pinakamaayo nga makit-an bisan asa…. Ang maa-
yong impluwensya nga magamit sa usa ka maayong inahan
ngadto sa iyang mga anak sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa 
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Si Presidente Joseph F. Smith misulti kabahin sa iyang inahan, 
si Mary Fielding Smith, “Ang akong inahan usa ka Santos, … usa ka babaye sa 
Dios, putli ug matinud-anon” (Deseret News: Semi-Weekly, 5 sa Ene. 1892, 3)



ka babaye ug gilubong niya diha sa tulo ka takus nga harina,
hangtud mitubo ang tiubok minasa; ug kutob sa maabtan sa
iyang impluwensya, dili lamang sa iyang kaugalingong mga anak,
apan ngadto sa mga kaubanan sa iyang mga anak, kini mabati, ug
maayo ang resulta nga misangpot niini.

Ug, mga kaigsoonang babaye, wala kamo masayud kon asa ku-
tob ang maabtan sa inyong impluwensya. Ang inahan nga ma-
lampuson sa pagpadako og maayo nga batang lalaki, o batang
babaye, sa pagsunod sa iyang ehemplo ug sa pagsunod sa iyang
mga baruganan diha sa kinabuhi, nagtanum sa mga binhi sa hiyas,
dungog ug kaligdong ug sa pagkamatarung diha sa ilang mga ka-
singkasing nga mabati diha sa tanan nilang mga buhat sa kina-
buhi; ug bisan asa kana nga batang lalaki o batang babaye
moadto, isip usa ka lalaki o babaye, sa bisan unsa nga katilingban
sila maanaa, ang maayong mga epekto sa ehemplo niana nga ina-
han ngadto kanila mabati; ug dili gayud kini mamatay, tungod kay
molungtad kini gikan kanila ngadto sa ilang mga anak gikan sa
henerasyon ngadto sa laing henerasyon. Ug labi na kaming nag-
laum alang niini diha sa Ebanghelyo ni Jesukristo.3

Sa akong pagkabata …gitudloan ako nga motuo sa kabalaan sa
misyon ni Jesukristo. Gitudloan ako sa akong inahan, nga usa ga-
yud ka Santos—nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios; nga siya
sa pagkatinuod walay lain kon dili ang Bugtong Anak sa Dios diha
sa unod, ug nga, busa, walay lain kon dili ang Dios ang mahang-
turong Amahan mao ang iyang Amahan ug ang tigpasiugda sa
iyang pagpakatawo sa kalibutan. Gitudloan ako niini gikan sa
akong amahan, gikan kang Propeta Joseph Smith, pinaagi sa
akong inahan kinsa mihangup sa ebanghelyo tungod kay siya mi-
tuo sa pagpamatuod ni Joseph Smith, ug siya mituo sa dungog,
kaligdong ug pagkamatinud-anon sa iyang bana; ug sa tibuok pa-
nahon sa akong pagkabata ug sa tanan nakong mga katuigan sa
kalibutan mihupot ako ngadto niana nga pagtuo; sa pagkatinuod,
wala gayud ako makabaton og bisan unsa nga grabe nga pagdu-
haduha sa akong hunahuna, bisan pa sa pagkabata.4

Dakong responsibilidad anaa sa mga inahan sa Israel.

Ang pagka-inahan anaa sa pundasyon sa kalipay diha sa pani-
malay, ug sa kauswagan sa nasud. Ang Dios mitugyan sa mga
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kalalakin-an ug mga kababayen-an sa sagrado kaayo nga mga ob-
ligasyon nga may kalabutan sa pagka-inahan.5

Naghunahuna ako nga ang pinakamaayo nga mga inahan sa
kalibutan kinahanglan nga makita, ug kanunay nga makita, diha
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako nagtuo nga ang pina-
kamaayo nga mga asawa sa tibuok kalibutan makita diha sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako walay nahibaloan nga laing
mga kababayen-an sa kalibutan nga adunay sama nga pagsabut
kabahin sa pagka-asawa ug pagka-inahan nga naangkon sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang atong mga panag-uban wala
lamang eksklusibo nga gituyo alang niini nga kinabuhi…. Ma-
buhi kita karon ug sa kahangturan. Nagmugna kita og mga pa-
nag-uban ug mga relasyon karon ug sa kahangturan. Ang atong
mga pagbati ug atong mga tinguha makita nga haum ug giandam
nga molungtad dili lamang sa tibuok temporal o mortal nga ki-
nabuhi, apan sa tibuok kahangturan.6

Kita mouswag ug mopalambo sa Zion dinhi sa yuta; kay mao
kini ang atong misyon, ug ang buhat sa inyong mga inahan ug
mga anak nga babaye sa Zion—ang mga inahan karon, ug sa ka-
ulahian ang mga anak nga babaye, kinsa, mao usab, ang mahi-
mong mga inahan sa Israel. Dakong responsibilidad ang anaa
kaninyo. Diha kaninyo nagdepende ang pagbansay ug ang di-
reksyon sa mga hunahuna ug sa inspirasyon sa mga kasingkasing
sa inyong mga anak, kay sila mapanalanginan sa espiritu sa ilang
mga inahan, ug ang impluwensya sa inahan sa mga anak mao
ang labing molungtad nga impresyon nga mahimo. Walay butang
nga makadaut sama sa impluwensya sa inahan; kana kon siya ma-
ayo ug adunay espiritu sa Ebanghelyo diha sa iyang kasingkasing,
ug iyang napadako ang iyang mga anak diha sa dalan nga kina-
hanglan nilang adtoan.7

Ang atong mga inahan, ug ang mga inahan sa atong mga anak,
kansang mga kasingkasing napuno sa tinguha alang sa kaayohan
sa ilang mga anak, nga natugyan ngadto kanila ang gasa sa Ba-
laang Espiritu, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, makaadto
sa ilang tago nga mga lawak ug moyukbo sa atubangan sa Dios
ug makigsulti Kaniya ingon nga walay laing mga inahan sa yuta
ang makahimo, kon sila motuman lamang sa mga baruganan
nga ilang gihangup ug magpuyo nga takus sa mga pribilehiyo.
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Pinaagi sa impluwensya nga sa ingon ilang mabatunan diha sa
mga kasingkasing sa ilang mga anak sila mogiya kanila diha sa da-
lan sa pagkamatarung ug kamatuoran, ug momatuto kanila diha
sa pag-amuma ug pagpahimatngon sa Ginoo, diha sa paghi-
gugma sa kamatuoran, diha sa pagkamasulundon sa Iyang mga
sugo, sa ingon nga paagi ingon nga ang uban dili makahimo
kinsa wala niini nga mga pribilehiyo, mga panalangin ug mga
pagtuga, nga hilabihan ka gawasnon nga gitugyan diha sa mga
inahan sa Israel.8

Walay mahimong tinud-anay nga kalipay nga bulag ug layo gi-
kan sa panimalay, ug ang matag paningkamot nga gihimo aron sa
pagbalaan ug pagpreserbar sa impluwensya niini makabayaw ni-
adtong kinsa naghago ug nagsakripisyo alang sa pagtukod niini.
Ang kalalakin-an ug kababayen-an sagad magtinguha sa paghulip
og laing kinabuhi alang niana nga panimalay; ilang patuhoon
ang ilang kaugalingon nga ang panimalay nagpasabut og pagdili;
nga ang kinatas-ang kagawasan mao ang hingpit nga kahigayu-
nan nga makalihok sa kaugalingong kabubut-on. Walay kalipay
kon walay pagserbisyo, ug walay serbisyo nga labing mahinung-
danon kaysa nianang unsay makausab sa panimalay ngadto sa
usa ka balaanong institusyon, ug mag-awhag ug magpreserbar sa
kinabuhi sa pamilya.

… Ang pinakalig-on nga mga pagbati kabahin sa pagkabata
mao kadtong adunay kalabutan sa panimalay, ug ang labing gi-
hambin nga mga handumanan sa tigulang nga pangidaron mao
kadtong makapahinumdom sa mga panag-uban sa pagkabatan-
on ug sa malipayon niining mga palibut.9

Diha sa panimalay ang inahan mao ang nag-unang tigdisip-
lina sa sayo nga kinabuhi sa bata, ug ang iyang impluwensya ug
disiplina motino sa hilabihan sa abilidad sa iyang mga anak sa
pag-asumir diha sa pagkahingkod nga lalaki ug pagkahingkod
nga babaye sa mas dako nga mga panggobyerno sa simbahan ug
sa estado.10

Ako sa hilabihan kinasingkasing nga naglaum nga ang mga
inahan sa Israel manalipod sa tinud-anay ug mabinantayon
gayud sa mga kinabuhi sa ilang mga anak nga babaye ug sa ilang
mga anak nga lalaki. Ako mohimo kon anaa kini sa akong gahum
sa pagbuhat niini nga posible alang sa tanang mga inahan nga
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makabaton sa hingpit nga kalipay ug sa dili mapamulong nga ka-
tagbawan sa pagpadako sa ilang mga anak nga lalaki ug sa ilang
mga anak nga babaye nga dili masawayan sa mga tawo ug dili
mabuntog sa sala.11

Ang gugma sa usa ka tinuod nga inahan mas 
hapit mahisama sa gugma sa Dios.

Walay gugma sa tibuok kalibutan ang makatugbang sa gugma sa
usa ka tinuod nga inahan…. Usahay akong gibati, sa unsa nga paagi
gani nga ang Amahan nahigugma sa iyang mga anak labaw pa sa
paghigugma sa akong inahan sa iyang mga anak? Kinabuhi kadto
ngari kanako; kalig-on kadto; pag-awhag kadto; gugma kadto nga
nagbunga og gugma o pagkagusto sa akong kaugalingon. Ako nasa-
yud nga siya nahigugma kanako sa tibuok niyang kasingkasing. Siya
nahigugma sa iyang mga anak sa tibuok niyang kalag. Siya maghago
ug magtrabaho ug magsakripisyo sa iyang kaugalingon sa adlaw ug
gabii, alang sa temporal nga mga kahupayan ug mga panalangin nga
diyutay ra niya nga mahatag, pinaagi sa mga resulta sa iyang kauga-
lingong mga paningkamot, ngadto sa iyang mga anak. Walay pag-
sakripisyo sa kaugalingon—sa iyang kaugalingong oras, sa iyang
kahamugaway o kalingawan, o mga oportunidad alang sa pagpahu-
lay—nga gihunahuna sa makadiyot, kon itandi sa iyang katungda-
nan ug sa iyang gugma ngadto sa iyang mga anak.

Sa dihang kinse anyos pa ang akong pangidaron, ug gitawag
sa pag-adto sa langyaw nga nasud aron sa pagsangyaw sa ebang-
helyo—o sa pagkat-on kon unsaon, ug sa pagkat-on niini sa
akong kaugalingon—ang pinakalig-on nga suporta nga tinukod
diha sa akong kinabuhi, ug mitabang sa pagkupot sa akong am-
bisyon ug sa akong tinguha nga makanunayon, nga nagpabilin
kanako nga kalma ug walay pagpalingpaling ug nagpabilin ka-
nako nga matarung, mao kanang gugma nga akong nahibaloan
nga siya anaa alang kanako kinsa mihimugso kanako nganhi sa
kalibutan.

Ang usa lamang ka gamay nga bata, nga dili gayud hingkod sa
paghukom, nga walay bintaha sa edukasyon, gilabay diha tali-
wala sa pinakadako nga mga pagpangdani ug mga pagtintal nga
kadto posible alang sa bisan kinsa nga batang lalaki o bisan kinsa
nga tawo nga mosagubang—ug sa gihapon, sa higayon nga kini

41

K A P I T U L O  4



nga mga pagtintal nahimong pinakamadanihon ug hilabihan nga
makatintal ngari kanako, ang unang hunahuna nga moabut sa
akong kalag mao kini: Hinumdumi ang gugma sa imong inahan.
Hinumdumi kon giunsa niya pagpaningkamot alang sa imong
kaayohan. Hinumdumi kon unsa siya ka andam sa pagsakripisyo
sa iyang kinabuhi alang sa imong kaayohan. Hinumdumi kon un-
say iyang gitudlo kanimo sa imong pagkabata…. Kini nga pagbati
ngadto sa akong inahan nahimong usa ka panalipod, usa ka ba-
bag tali kanako ug sa tintasyon, mao nga ako makalikay gikan sa
tintasyon ug sala pinaagi sa tabang sa Ginoo ug sa gugma nga
anaa sa akong kalag, ngadto kaniya kinsa ako nasayud nga nahi-
gugma kanako labaw pa kay ni bisan kinsa pa sa tibuok kalibu-
tan, ug labaw pa kay ni bisan kinsa nga laing buhi nga nilalang
nga maghigugma kanako.

… Ang tinuod nga inahan, ang inahan kinsa adunay kahadlok
sa Dios ug sa gugma sa kamatuoran diha sa iyang kalag, dili ga-
yud motago gikan sa kakuyaw o dautan ug mobiya sa iyang anak
aron mapabantang niini. Apan ingon ka natural sama sa aligato
nga sa itaas mopaingon, sama ka natural sa paghuyop sa ginin-
hawa sa kinabuhi, kon adunay kakuyaw nga padulong sa iyang
anak, mopataliwala siya tali sa bata ug niana nga kakuyaw; ma-
nalipod siya sa iyang anak sa hilabihan gayud. Ang iyang kina-
buhi mahimong wala kon timbangon sa timbangan, kon itandi sa
kinabuhi sa iyang anak. Mao kana ang gugma sa tinuod nga pag-
kainahan alang sa mga anak….

Nakakat-on ako sa pagbutang og taas nga pagtamud ngadto sa
gugma sa inahan. Kanunay ako nga moingon, ug mobalik niini,
nga ang gugma sa usa ka tinuod nga inahan mas hapit na mahi-
sama sa gugma sa Dios kay sa bisan unsa nga laing matang sa
gugma.12

Tingali ang labing hingpit nga panabut diha sa buhat sa pag-
ayo mao ang inahan kansang malumo ug mabination nga gugma
mobarug sa kaugalingon niini sa pagkuha sa kahapdos sa usa ka
angay ug dili angay nga silot. Giunsa sa iyang gugma pag-ayo ang
matag samad! Pagkadali sa iyang parayeg sa pagpawala sa sakit
ug paghupay! Ang ehemplo sa iyang kinabuhi mao ang kaalam
nga gitudlo sa gugma.13
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Walay butang tali kanako ug sa kalangitan nga makabayad
alang sa pagbuhat og butang nga makapaguol o makapasakit sa
akong inahan. Ngano man? Tungod kay siya nahigugma kanako,
balik-balik siyang magpakamatay alang kanako, kon ang ingon
posible, aron lamang sa pagluwas kanako. Nganong himoon
man nako nga maguol, nganong himoon man nako siya nga ma-
higawad? Nganong mopili man ako og dalan nga sukwahi sa
iyang kaugalingong kinabuhi ug sa mga pagtulun-an sa iyang ki-
nabuhi ngari kanako, kay iya akong gitudloan og dungog, ug hi-
yas, ug kamatuoran, ug kaligdong ngadto sa gingharian sa Dios,
ug siya mitudlo kanako dili lamang pinaagi sa baruganan apan
pinaagi sa ehemplo.14

Dili nako mapahayag ang hingpit nga kalipay nga akong gibati
sa paghunahuna kabahin sa paghimamat sa akong amahan, ug sa
akong bililhong inahan, kinsa mihimugso kanako taliwala sa pag-
panggukod ug kakabus, kinsa mikarga kanako sa iyang mga buk-
ton ug mapailubon, mainantuson, malumo ug matinuoron atol
sa tanan nakong makalolooy nga mga gutlo sa kalibutan. Ang
paghunahuna sa paghimamat kaniya, kinsa man ang makapaha-
yag sa hingpit nga kalipay?15

Ang Dios mopanalangin sa mga inahan sa Zion.

Ang Dios mopanalangin sa mga inahan sa Zion, ug sa mga
anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Israel, ug mopahilayo
sa atong mga anak gikan sa mga paagi sa kalibutan, gikan sa pag-
lapas ug gikan sa tintasyon nga mopahisalaag kanila. Unta ang
gahum sa Dios maanaa sa tanang kabanayan nga adunay hugot
nga pagtuo.16

Nagtan-aw ako niining mga inahan sa Israel, kinsa natugahan
sa gasa sa Espiritu Santo, kinsa natawo pag-usab, … ang mga
anak nga babaye sa Israel natawo sa tubig ug sa Espiritu, ug sila
natugahan sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot niadtong kinsa adunay awtoridad sa pagpadangat ni-
ana nga gahum ug niana nga gasa ngadto sa mga anak nga ba-
baye sa Zion, ingon man usab ngadto sa mga anak nga lalaki sa
Zion. Ako nagtuo nga ang matag inahan adunay katungod nga
…masayud kon unsay angayang buhaton diha sa iyang pamilya
ug diha sa dapit sa iyang impluwensya, sa iyang mga anak, diha
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sa paggiya kanila ug sa pagdumala; ug nga ang inahan ug ang
matag inahan nga nakabaton niana nga espiritu adunay gasa sa
pagpadayag, ang gasa sa inspirasyon ug ang gasa sa kahibalo, nga
mao ang espiritu sa pagpanagna, ang espiritu sa pagkahibalo un-
say buhaton, usa ka gasa sa Dios ngadto kanila, sa pagdumala sa
ilang mga kabanayan ug sa paggiya sa ilang mga anak diha sa da-
lan sa pagkamatarung ug kamatuoran.17

Akong gibati sa akong kasingkasing sa pagpanalangin kaninyo,
mga inahan ug mga igsoong babaye, sa tibuok nakong kasingka-
sing ug sa tanang gahum ug katungod nga akong naangkon diha
sa priesthood nga sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios…. Ako
adunay katungod ug awtoridad diha sa priesthood sa pagpana-
langin sa Israel, ug sa pagpanalangin ilabi na niadtong kinsa ma-
tinud-anon; ug akong gibati sa akong kasingkasing sa
pag-ingon nga ako mopanalangin kaninyo.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang nakapadayeg kaninyo kabahin sa paghulagway
ni Presidente Smith sa iyang inahan? Unsa nga mga kinaiya sa
pagkamatarung ang inyong nakita nga gipakita isip panig-
ingnan sa mga inahan nga inyong nailhan?

• Nganong ang pagkainahan anaa “sa pundasyon sa kalipay
diha sa panimalay, ug sa kauswagan sa nasud”? Unsa man ang
“sagrado nga mga obligasyon” sa mga kalalakin-an ug mga
kababayen-an “nga may kalabutan sa pagka-inahan”?

• Sa unsang paagi nga ang atong panabut kabahin sa mahang-
turong mga pamilya makaimpluwensya sa atong mga aksyon
ug mga kinaiya ngadto sa mga inahan ug pagka-inahan?

• Sa unsang paagi nga ang usa ka inahan makaimpluwensya sa
mga hunahuna ug mga kasingkasing sa iyang mga anak alang
sa pagkamatarung? Sa unsang paagi nga kamo napanalangi-
nan pinaagi sa impluwensya sa usa ka inahan sa Zion?

• Unsa nga mga hagit ang giatubang sa mga ginikanan karon sa
pagpadako sa mga anak “diha sa gugma sa kamatuoran, diha
sa pagkamasulundon sa mga sugo [sa Dios]”? Unsaon man sa
mga ginikanan pagsagubang niini nga mga hagit?
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• Unsa nga espirituhanong mga panalangin ang giingon ni Pre-
sidente Smith nga katungod sa mga inahan kinsa nakadawat
sa gasa sa Espiritu Santo? Unsaon man sa paggamit sa mga
inahan kini nga mga gasa aron sa pagtabang sa ilang mga
anak nga maglakaw diha sa mga dalan sa pagkamatarung?

• Sa unsang paagi nga ang gugma ug mga pagtulun-an sa usa
ka inahan mahimong “usa ka panalipod, usa ka babag tali
[kanato] ug sa tintasyon”?
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Ang kopya ni Presidente Joseph F. Smith sa unang Hawaiian nga edisyon sa 
Basahon ni Mormon, 1905. Usab ang hubad sa Hawaiian nga Doktrina ug mga

Pakigsaad ug Perlas nga Labing Bililhon, gipresentar ngadto kaniya atol sa
dedikasyon sa luna sa Templo sa Hawaii niadtong 1915.
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Ang Inspirasyon ug Kabalaan 
sa mga Kasulatan

Ang mga miyembro sa Simbahan kinahanglang 
matinud-anong magtuon sa mga kasulatan ug 
makugihong magsunod sa mga baruganan nga 

gitudlo diha sa mga sumbanang basahon.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa tibuok biyahe ngadto sa Salt Lake Valley niadtong 1848, si
Mary Fielding Smith naglingkod uban sa iyang anak nga lalaki
nga si Joseph ug sa ubang mga sakop sa pamilya ug nagtuon sa
mga kasulatan gamit ang lampara ug sulo. Kini ang mga adlaw sa
pinakasayo nga espirituhanong edukasyon ni Joseph, nga na-
angkon gikan sa iyang inahan diha sa tolda, diha sa kampo, ug sa
kasagbutan.1 Sa kaulahian sa kinabuhi, si Presidente Joseph F.
Smith nahinumdom: “Isip usa ka bata nakadayeg ako, sa hilabi-
han, uban sa hunahuna, ug sa lig-ong paagi uban sa pagtuo, diha
sa akong kalag nga ang mga pinadayag nga gihatag ngadto ug pi-
naagi kang Joseph ang Propeta … mao ang pulong sa Dios, sama
sa mga pulong sa karaang mga disipulo sa dihang nagsulat sila
kabahin sa Amahan ug sa Anak. Kana nga impresyon nga nahimo
ngari kanako sa akong pagkabata nagpadayon hangtud na sa ta-
nang kamaayo ug mga kalisdanan sa sobra sa saysenta ka tuig sa
aktwal ug praktikal nga kasinatian sa misyon, sa tanang mga ka-
nasuran sa kalibutan, ug sa panimalay taliwala sa awtorisado nga
mga sulugoon sa Dios.”2

Atol sa kinatibuk-ang komperensya nga gipahigayon niadtong
10 sa Oktubre 1880, ang Unang Kapangulohan sa Simbahan—si
Presidente John Taylor ug ang iyang mga Magtatambag nga sila si
George Q. Cannon ug Joseph F. Smith—mipresentar ngadto sa
Simbahan sa Perlas nga Labing Bililhon ug pipila ka dugang nga



mga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad “isip mga pinadayag gi-
kan sa Dios ngadto sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ug ngadto sa tibuok kalibutan.”3 Pinaagi sa
pagbotar nga inuyonan sa tanan, ang mga miyembro sa Simbahan
midawat niini nga mga pinadayag, sa ingon mipalambo sa hug-
pong sa mga kasulatan sa Simbahan. Alang kang Presidente Smith,
ang mga kasulatan nagpabilin nga usa ka makanunayong tinubdan
sa “espirituhanong bahandi.”4  Iyang gihimo ang mga kasulatan
nga kabahin sa iyang pagtulun-an sa tibuok niyang kinabuhi, ug
nahitabo kadto samtang namalandong siya sa mga kasulatan nga
iyang nadawat ang mahinungdanong pinadayag nga nailhan isip
Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 138.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang mga kasulatan mopadangat sa mga pulong 
sa gugma ug espirituhanong bahandi.

Ngadto [niadtong kinsa] naglibug kon unsay buhaton, sa ta-
nang nagkadaiyang mga pagtulun-an nga anaa sa kalibutan, ako
moingon: Siksika ang mga Kasulatan, tinguhaa ang Dios diha sa
pag-ampo, ug dayon basaha ang mga doktrina nga napamahayag
na pinaagi ni Kristo diha sa iyang wali sa bukid, ingon nga makita
diha sa Mateo, ug sama sa gibalik og pagpasabut ngadto sa kara-
ang mga santos niini nga kontinente [sa Amerika] (III Nephi). Kay
nagtuon niining talagsaon nga mga sumbanan, ug nagsiksik sa hi-
labihan sa kamahinungdanon niining walay katugbang nga mga
sentimento, mahimo kamong mohagit sa mga pilosopiya sa kali-
butan, o bisan unsang moral nga mga baruganan sa paghimo sa
katugbang sa wali sa bukid. Ang kaalam sa mga tawo dili kina-
hanglang itandi ngadto niini. Gigiyahan niini ang malinawong
mga sumusunod ni Kristo aron makakaplag og kapahulayan, ug
mihimo sa katawhan nga mahimong hingpit ingon nga siya hing-
pit. Walay laing batid sa pangatarungan ang sukad nakasulti sama
sa gisulti ni Jesus, “Umari kanako.” Gikan sa sinugdanan sa kali-
butan hangtud karon, walay laing batid sa pangatarungan ang
sukad mituaw ngadto sa mga tawo sa mga pulong sa gugma, ni
migarantiya ug mipadayag og gahum sa sulod mismo sa iyang
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kaugalingon sa pagluwas. “Umari kanako, kamong tanan nga na-
budlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo,” mao ang iyang
tawag ngadto sa tanang mga anak nga lalaki ug mga anak nga ba-
baye sa mga tawo [Mateo 11:28].

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mitubag sa tawag, ug
sa ingon liboan ang nakakaplag og kapahulayan ug kalinaw nga
lapas sa tanang panabut; ug kini bisan pa man sa anaa sa gawas,
mapintas nga mga pagsulay, ang kagubot ug ang panagsungi,
diin ilang naagian. Nagsalig sila sa kahibalo nga walay tawo nga
makapadayag o makatudlo sa ingon nga doktrina; mao kini ang
kamatuoran gikan sa Dios.5

Kana diin nagpaila labaw sa tanan sa inspirasyon ug kabalaan
sa mga Kasulatan mao ang espiritu diin kini gisulat ug sa espiri-
tuhanong bahandi nga ilang gipadangat ngadto niadtong kinsa
matinud-anon ug makugihong nagbasa niini. Busa, ang atong ki-
naiya, ngadto sa mga Kasulatan kinahanglang nahiangay sa mga
katuyoan diin kini sila gisulat. Gitumong kini aron sa pagpa-
lambo sa espirituhanong mga pagtuga sa tawo ug sa pagpadayag
ug pagpalig-on sa higut sa relasyon tali kaniya ug sa iyang Dios.
Ang Biblia, sama sa uban pang mga basahon sa Balaang Kasula-
tan, aron mapasalamatan kinahanglang pagatun-an niadtong
hilig sa espirituhanong butang ug kinsa nagpangita og espiritu-
hanong mga kamatuoran.6

Ang pinakadakong makab-ot nga mahimo sa katawhan niini nga
kalibutan mao ang pagsinati sa ilang mga kaugalingon sa balaa-
nong kamatuoran, sa hilabihan, sa hingpit, nga walay ehemplo o
kinaiya sa usa ka nilalang nga nagpuyo sa kalibutan ang makapa-
hilayo kanila gikan sa kahibalo nga ilang naangkon. “Diha sa mga
tunob sa Manluluwas,” ang pinakabantugan sa tanang mga mag-
tutudlo nga sukad nadawat niini nga kalibutan, mao ang pinaka-
luwas ug ang pinakasigurado nga dalan nga agian nga akong
nahibaloan sa kalibutan. Atong matuhop ang mga lagda, ang mga
doktrina ug balaang pulong sa Manluluwas, nga walay bisan unsa
nga kahadlok nga ang panig-ingnan mapakyas sa pahinabo ug pag-
gamit sa iyang kaugalingong mga lagda ug pagtuman sa iyang ka-
ugalingong mga doktrina ug mga gikinahanglan.7
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Ang moderno nga mga kasulatan nagtudlo kanato 
sa pulong sa Dios ug nagpamatuod nga 

si Jesus mao ang Kristo.

Pinaagi sa pagpamatuod sa Espiritu Santo sa Dios ngari ka-
nako, ako nasayud nga kini nga basahon, ang Basahon sa Dok-
trina ug mga Pakigsaad, nga akong gikuptan, pulong sa Dios
pinaagi kang Joseph Smith ngadto sa kalibutan, ug ilabi na gayud
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan, ug nga pinaagi sa
gasa ug gahum sa Dios iyang nahubad kini nga basahon (ang Ba-
sahon ni Mormon) gikan sa orihinal niini nga pinulongan, ug gi-
kan sa mga kinulit nga mga palid nga bulawan ngadto sa
pinulongan nga ato karong gibasa sa sulod sa mga tabon niini
nga basahon; ug naglangkob kini sa kahingpitan sa walay kata-
pusang Ebanghelyo. Mogiya kini sa mga tawo ngadto sa pagba-
ton og kahibalo sa kamatuoran diin sila mahimong maluwas ug
madala pagbalik ngadto sa presensya sa Dios ug moambit sa
Iyang himaya ug walay katapusang mga kinabuhi.8

Si Kristo mismo misiak sa mga babag sa lubnganan, mibuntog
sa kamatayon ug sa lubnganan ug migawas “ang nahaunang gi-
banhaw sa mga nangamatay.” [1 Mga Taga-Corinto 15:20.] … Ang
[Iyang] mga disipulo nagsaksi ug nagpamatuod sa pagkabanhaw,
ug ang ilang pagpamatuod dili maduhaduhaan. Busa kini nagba-
rug nga matarung, ug tinuod ug matinud-anon.

Apan mao lang ba kini ang bugtong ebidensya nga atong ma-
sandigan? Wala ba kita’y lain gawas sa pagpamatuod sa karaang
mga disipulo nga masandigan sa atong mga paglaum? Salamat
sa Dios nga kita adunay daghan pa. Ug ang dugang nga ebiden-
sya nga atong gipanag-iya makapahimo kanato nga mga saksi sa
kamatuoran sa pagpamatuod sa karaang mga disipulo. Mobasa
kita sa Basahon ni Mormon; nagpamatuod kini sa kamatayon ug
pagkabanhaw ni Jesukristo sa yano ug dili masaypan nga mga
pulong; mahimo kitang mobasa sa basahon sa Doktrina ug mga
Pakigsaad nga naglangkob sa mga pinadayag niini nga dispen-
sasyon, ug atong makita ang klaro ug maayong pagkahulagway
nga ebidensya didto. Kita adunay pagpamatuod ni Propeta
Joseph Smith, ang pagpamatuod ni Oliver Cowdery, ug ang
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pagpamatuod ni Sidney Rigdon, nga sila nakakita ni Ginoong
Jesus—ang samang tawo nga gilansang didto sa Jerusalem—ug
nga iyang gipadayag ang iyang kaugalingon ngadto kanila [tan-
awa sa D&P 76:22–24].9

Ang Basahon ni Mormon [mao] ang usa ka basahon sa kasula-
tan nga gihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, kay ang tingog
sa Dios mipahayag ngadto sa tulo ka mga saksi nga kini gihubad
pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios nga kini tinuod. Ang tulo ka mga
saksi mipahayag ug mipamatuod sa kamatuoran niini, ug walo ka
laing mga saksi, gawas kang Propeta Joseph, mipahayag nga sila
nakakita sa mga palid ug nakahikap niini, ug nakakita sa mga ki-
nulit diha niini, ug nga sila nasayud nga si Joseph Smith aduna sa
mga palid diin ang Basahon ni Mormon gihubad.10

Ang Basahon ni Mormon, diin si Joseph Smith mao ang instru-
mento sa mga kamot sa Dios sa pagdala ngadto niini nga heneras-
yon, nahubad ngadto sa German, French, Danish, Swedish, Welsh,
Hawaiian, Hindustani, Spanish, ug Dutch nga mga pinulongan, ug
kini nga basahon pagahubaron ngadto sa laing mga pinulongan,
kay sumala sa mga panagna nga nalangkob niini, ug sumala sa mga
saad sa Ginoo pinaagi kang Joseph Smith pagadad-on kini ngadto
sa matag nasud, ug kaliwatan, ug katawhan ubos sa tibuok kala-
ngitan, hangtud nga ang tanang mga anak nga lalaki ug mga anak
nga babaye ni Adan makabaton sa pribilehiyo nga makadungog sa
ebanghelyo ingon nga kini napahiuli sa yuta sa dispensasyon sa ka-
hingpitan sa mga panahon.11

Nga ang Dios mopakita sa iyang mga katuyoan ngadto sa mga
Lamanite sa iyang kaugalingong panahon ug paagi nga walay
pagduhaduha sa mga hunahuna niadtong kinsa motuo sa balaa-
nong gigikanan sa Basahon ni Mormon—kay niana nga basahon
kini nga kamatuoran gihimo nga dili masaypan tungod sa ka-
klaro, apan kon unsaon niya sa pagbuhat sa ingon sa matag
pihong butang, ug kon unsa nga mga paagi nga iyang gamiton sa
pagpahinabo sa iyang mga katuyoan kalabut niini nga butang,
mahimong mga butang nga panaghap lapas sa unsa gayuy gipa-
dayag. Usa sa mga paagi, nga atong nahibaloan, mao ang Basa-
hon ni Mormon mismo.12

Ako moingon ngadto sa akong mga kaigsoonan nga ang basa-
hon sa Doktrina ug mga Pakigsaad naglangkob sa pipila sa
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pinakamahimayaong mga baruganan nga napadayag sukad
nganhi sa kalibutan, ang pipila nga napadayag sa mas dako nga
kahingpitan kay sa kini napadayag sukad nganhi sa kalibutan;
ug kini, agig katumanan sa saad sa karaang mga propeta nga sa
kaulahiang mga adlaw ang Ginoo mopadayag sa mga butang
nganhi sa kalibutan nga gitago gikan sa wala pa ang katukuran
sa kalibutan; ug ang Ginoo mipadayag niini pinaagi kang Pro-
peta Joseph Smith.13

Ako nagtuo sa kabalaan ni Jesukristo, tungod kay sukad labaw
pa akong mas nahiduol sa pagpanag-iya sa aktwal nga kahibalo
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios, pinaagi
sa pagpamatuod ni Joseph Smith nga nalangkob niini nga basa-
hon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, nga siya nakakita Kaniya,
nga siya nakadungog Kaniya, nga siya nakadawat sa mga panudlo
gikan Kaniya, nga siya mituman niadto nga mga panudlo, ug nga
siya karon nagbarug sa atubangan sa kalibutan isip ang katapu-
sang bantugan, aktwal, buhi nga saksi sa kabalaan sa misyon ni
Kristo ug sa Iyang gahum sa pagtubos sa tawo gikan sa temporal
nga kamatayon ug usab gikan sa ikaduhang kamatayon nga mo-
sunod sa kaugalingong mga sala sa tawo, pinaagi sa dili pagsu-
nod ngadto sa mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo.14

Tun-i ang sumbanang mga basahon aron makabaton 
og kahibalo kabahin sa pulong sa Dios.

Akong nakita kanunay sa akong kasinatian sa pagbasa sa mga
tudling sa Kasulatan nga ang Espiritu nakadala sa akong hunahuna
og bag-ong kahayag, ug mipakita sa akong panabut og mga huna-
huna ug mga panglantaw nga daw bag-o ngari kanako, bisan pa
man nga ako nahimong pamilyar niadtong mga Kasulatan ug na-
kabasa niini sa makadaghang higayon. Gani, adunay pagkalahi nga
akong nakita nga nag-uban sa pagbasa sa pulong sa Dios, nga sa hi-
gayon nga mabasa gitimbang-timbang kini nga mopalagsik sa kalag,
mopadasig sa espiritu sa tawo, ug mas mopaduol kaniya, kon ma-
himo, ngadto sa tuburan sa kahayag, kamatuoran, kaalam, gugma
ug kahibalo. Busa, usa kini ka maayong butang alang sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw sa kanunay ang pagbasa sa pulong sa
Dios ingon nga kini girekord diha sa Biblia, sa Basahon ni Mormon
ug Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ingon nga kini gihisgutan usab
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sa nag-unang mga Elder sa Simbahan uban sa panglantaw sa pag-
payano sa mga balaod sa Dios ngadto sa panabut sa mga katawhan.

Ug sa pagbasa sa pulong sa Ginoo kinahanglan kitang maghu-
nahuna sa paggamit niini ngari kanato ubos sa mga kahimtang ug
sa mga kondisyon kon asa nahimutang ang atong mga kaugali-
ngon, ug kinahanglan kitang mamalandong kon kita ba nakahimo
sa mga gikinahanglan sa Ebanghelyo o wala, ug kon kita aduna ba
sa Espiritu diha sa atong mga kasingkasing nga nag-uban sa buhat
ug pulong sa Ginoo. Kita kinahanglan dili lamang basta mobasa
aron makaingon nga kita nagbasa; apan kinahanglan kitang mag-
basa uban sa espiritu ug uban sa panabut, aron kita makadawat og
kaayohan, ug nga ang kamatuoran mahimong ipadayag, kutob sa
mahimo, ngari sa atong panabut, ug mahimo gayud nga masilsil sa
atong mga hunahuna aron dili gayud kini mobiya kanato, apan
maanaa kanato sama sa usa ka atabay nga magtubod ngadto sa wa-
lay katapusan nga kinabuhi, ug mahimong usa ka walay pagka-
pakyas nga tinubdan sa kamatuoran, sa kahayag, sa hingpit nga
kalipay ug sa kalinaw diha sa atong mga kasingkasing sa kanunay.15

Ang tanang mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang mahimong pamilyar
kutob sa mahimo sa mga pulong nga girekord diha sa Bag-ong
Tugon, ilabi na ang may kalabutan niadtong mga butang nga gi-
pamulong ingon nga girekord sa mga apostoles, ug sa Manlulu-
was Mismo. Ang Basahon ni Mormon kinahanglang basahon og
maayo, ug ang basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad kinahang-
lang basahon og maayo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini
ang sumbanang mga basahon sa Simbahan ug kini naglangkob sa
kamatuoran, dili sayop, dili basta lamang mga pulong ug opinyon
sa mga tawo, dili mga taas o mubo nga mga istorya nga dili ti-
nuod, dili mga pagpangagpas, apan ang kamatuoran, pulong sa
Dios, kay ang pulong sa Dios kamatuoran, ug kining mga butang
nga ang atong mga anak nga babaye, ug atong mga anak nga la-
laki, atong mga amahan ug mga inahan kinahanglang makasabut
og maayo. Atong hibaloan ang kamatuoran kay ang kamatuoran
makapahimo kanato ug mohimo kanato nga gawasnon gikan sa
sayop, gikan sa tuo-tuo, gikan sa sayop nga tradisyon, gikan sa sa-
yop nga siyensya o sa gitawag og siyensya, ug gikan sa walay kati-
noan nga mga ideya sa mga tawo ug sa walay pulos nga mga
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pilosopiya sa kalibutan. Kon kita makat-on sa kamatuoran nan
kita mahimong gawasnon gikan niining mga sayop ug gikan sa ga-
hum sa sayop nga abunda kaayo sa kalibutan.

… Gusto kita nga ang atong mga anak nga lalaki ug mga anak
nga babaye masayud sa kamatuoran sa Dios ug dili sa walay ka-
tinoan nga mga ideya sa kalibutan ug gusto kami nga magtuon
kamo niadtong mga basahon diin kamo makabaton og kahibalo
kabahin sa pulong sa Ginoo ngari kanato.

Ang uban sa atong maayo nga mga tawo magbasa og daghan
sa mga basahon nga gimantala karon, popular nga gitawag og is-
torya nga dili tinuod [fiction] apan sila walay oras sa pagbasa sa
Pulong sa Ginoo. Daghan niini nga mga basahon maanindot,
apan sa kasagaran daghang mga ideya gipadayag nga maanindot
lamang nga mga pulong, maayong pagkasumpay nga mga hug-
pong sa mga pulong o mga sentimento nga sama sa mga bulak
nga namukhad diha sa punoan nga walay gamut. Tinuod nga ka-
matuoran inyong maangkon gikan sa mga basahon nga gidawat
isip sumbanang mga basahon sa Simbahan. Akong nakita nga
daghan kaayo sa atong mga tawo mas nakabasa sa mga butang
nga gisulat sa pipila ka popular nga mga tagsulat kay sa mga bu-
tang kalabut sa Dios. Wala sila masayud sa usa ka butang kabahin
sa tinuod nga kahulugan sa Ebanghelyo ni Jesukristo, wala sila
masayud o makasabut sa usa ka butang kabahin sa mga tuluma-
non sa Priesthood ug sa mga baruganan sa panggobyerno sa Sim-
bahan nga gipadayag sa Dios ngadto sa katawhan aron sa
pagmintinar sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Mas daghan si-
lang nasayran kabahin sa mga istorya nga dili tinuod kay sa ilang
nasayran kabahin sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, ug sa Dok-
trina ug mga Pakigsaad—oo, daghan pa.16

Makapatingala kini nga makadungog sa daghang mga pangu-
tana nga padayong gipadala sa Kapangulohan sa Simbahan, ug
ngadto sa uban nakong mga kaigsoonan kinsa anaa sa nag-
unang mga posisyon, alang sa kasayuran kabahin sa pipila 
sa pinakasimple nga mga butang nga adunay kalabutan sa
Ebanghelyo. Gatusan ka mga pangutana, mga komunikasyon,
ug mga sulat nga gipadala ngari kanamo sa matag karon ug unya
nga mangutana alang sa kasayuran ug instruksyon kabahin sa
mga butang nga hilabihan gayud ka yano nga gisulat diha
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sa mga pinadayag sa Dios—nalangkob diha sa Basahon ni
Mormon, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, sa Perlas nga Labing
Bililhon, ug sa Biblia—nga daw si bisan kinsa nga tawo nga
makabasa kinahanglang makasabut.17

Kita aduna sa kamatuoran diha sa ebanghelyo. Kon mao kana
ang nahitabo, ug ako mohatag sa akong pagpamatuod nga kini
ingon, nan kini angayan sa atong matag paningkamot sa pagsabut
sa kamatuoran, ang matag usa alang sa iyang kaugalingon, ug sa
pagpakigbahin niini diha sa diwa ug paggamit ngadto sa atong
mga anak…. Kinahanglan kining buhaton matag adlaw, ug diha sa
panimalay, pinaagi sa lagda, pagtulun-an ug ehemplo…. Paggahin
og napulo ka mga minuto sa pagbasa og usa ka kapitulo gikan sa
mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, sa dili pa kamo mohigda, o sa dili pa
kamo moadto sa inyong inadlaw-adlaw nga trabaho. Pakan-a ang
inyong espirituhanong kaugalingon diha sa panimalay, ingon
man usab diha sa pangpublikong mga dapit.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang paagi nga ang mga kasulatan “mogiya sa malina-
wong mga sumusunod ni Kristo” ug makapahimo kanato nga
hingpit? Giunsa niini sa pagtabang kaninyo aron mahimong
usa ka malinawon nga sumusunod ni Kristo?

• Unsa ang “mga katuyoan diin [ang mga kasulatan] gisulat”?
Sa unsang paagi kini “nagpalig-on sa higut sa relasyon” tali
kanato ug sa Dios? 

• Unsa ang inyong bation kon magtuon kamo sa mga kasula-
tan? Uban sa unsa nga kinaiya kita kinahanglang magtuon sa
mga kasulatan?

• Unsa nga mga tudling diha sa Basahon ni Mormon, Doktrina
ug mga Pakigsaad, o Perlas nga Labing Bililhon ang hilabihan
nga nakapalig-on sa inyong pagpamatuod nga si Jesus mao
ang Kristo? Unsa nga mga tudling ang nakapalig-on sa inyong
pagpamatuod kabahin sa kabalaan sa tawag ni Propeta
Joseph Smith?
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• Sa unsang paagi nga ang mga katuyoan sa Dios gipakita ka-
ron sa mga kaliwatan sa mga katawhan diha sa Basahon ni
Mormon?

• Unsa ang pipila sa “pinakamahimayaong mga baruganan nga
napadayag sukad nganhi sa kalibutan” nga makita diha sa Ba-
sahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga
Labing Bililhon? Unsa nga kalainan ang nahimo niini nga
mga baruganan diha sa inyong kinabuhi?

• Unsa ang buot ipasabut sa pagbasa og maayo sa mga kasula-
tan? Nganong kinahanglan man natong buhaton ang ingon?
Sa unsang paagi nga kamo nahimong hilabihan ka malam-
puson sa pagbasa ug pagtuon niini?

• Unsaon man nato sa pagsiguro nga kita ug ang atong mga
pamilya dili motugot sa popular nga mga basahon, telebis-
yon, ug ubang kalingawan sa pagkuha og prayoridad kay sa
pagtuon sa mga kasulatan?

• Unsa man ang bili sa inadlaw nga personal ug pamilya nga
pagtuon sa kasulatan? Sa unsang paagi kamo o ang uban ma-
lampusong nakalakip sa pagtuon sa kasulatan ngadto sa bisi
nga personal ug pamilya nga mga kinabuhi?
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Hugot nga Pagtuo: 
Ang Pundasyon sa 

Tanang Pagkamatarung

Ang hugot nga pagtuo ngadto sa Dios nga 
Amahan ug sa iyang Anak, si Jesukristo, mao 
ang unang baruganan sa atong relihiyon ug 
ang pundasyon sa tanang pagkamatarung.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Joseph F. Smith misentro sa iyang hugot nga pagtuo diha sa
iyang Amahan sa Langit, kang Ginoong Jesukristo, ug sa simple
ug nagpadayong mga kamatuoran sa ebanghelyo. Sa dihang si
Joseph F. Smith batan-on pa, ang iyang hugot nga pagtuo hilabi-
han nga napalig-on pinaagi sa debosyon sa iyang inahan ngadto
sa katungdanan ug sa pagkamatarung.

Siya miingon: “Klaro kaayo nakong mahinumduman ang usa
ka kahimtang nga nahitabo sa mga panahon sa akong pagkabata.
Ang akong inahan usa ka biyuda, nga adunay dako nga pamilya
nga kinahanglang sangkapan. Usa ka tingpamulak [tunga-tunga
sa 1849 ug 1852] sa dihang miabli kami sa among kinalot nga
pundohanan sa among mga patatas, iyang gipakuha sa iyang mga
anak nga lalaki ang usa ka kargada sa pinakamaayong mga pata-
tas ug midala niini ngadto sa opisina alang sa ikapulo; ang mga
patatas nihit niana nga panahon. Gamay pa ako nga bata nianang
higayuna, ug maoy nagdala sa pundok sa mga baka. Sa dihang
miabut na kami ngadto sa mga hagdanan sa opisina alang sa ika-
pulo, andam na nga modiskarga sa gikarga nga mga patatas, usa
sa mga klerk migawas ug miingon ngadto sa akong inahan,
‘Biyudang Smith, makauulaw nga kinahanglan kang mobayad og
ikapulo.’ … Iyang gibadlong ang akong inahan tungod sa pag-
bayad sa iyang ikapulo, mitawag kaniya og bisan unsa gawas sa



maalamon o mabinantayon; ug miingon nga adunay uban kinsa
lig-on ug makahimo sa pagtrabaho nga gisuportahan gikan sa
opisina sa ikapulo. Ang akong inahan nawad-an og pailub
ngadto kaniya ug miingon: ‘… Imo ba akong hikawan og pana-
langin? Kon dili ako mobayad sa akong ikapulo, paabuton na
lang nako nga ang Ginoo mopugong sa iyang mga panalangin gi-
kan kanako. Mobayad ako sa akong ikapulo, dili lamang kay kini
usa ka balaod sa Dios, apan tungod kay nagpaabut ako og pana-
langin pinaagi sa pagbuhat niini.’ ”

Si Presidente Smith mipasabut: “Siya miuswag tungod kay siya
mituman sa mga balaod sa Dios…. Dayon kana nga biyuda mi-
himo nga ang iyang ngalan marekord diha sa basahon sa balaod
sa Ginoo. Kana nga biyuda nakabaton og katungod sa mga pribi-
lehiyo sa balay sa Dios. Walay ordinansa sa ebanghelyo ang dili
mahatag ngadto kaniya, kay siya masulundon sa mga balaod sa
Dios, ug dili siya mopakyas diha sa iyang katungdanan.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Gikinahanglan nga magbaton og hugot nga pagtuo 
diha sa Dios ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.

Kita nagtuo sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoo ug Manlulu-
was nga si Jesukristo, ang Tiglalang sa langit ug yuta, ang Ama-
han sa atong mga espiritu. Kita nagtuo kaniya nga walay
pagduhaduha, ato siyang gidawat diha sa atong kasingkasing,
diha sa atong relihiyusong gituohan, diha gayud sa atong pagka-
tawo. Kita nasayud nga siya nahigugma kanato, ug ato siyang gi-
dawat isip ang Amahan sa atong mga espiritu ug ang Amahan sa
atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo.2

Una … gikinahanglan kini nga adunay hugot nga pagtuo sa Dios,
kay ang hugot nga pagtuo ang unang baruganan sa gipadayag nga
relihiyon, ug ang pundasyon sa tanang pagkamatarung.

Ang hugot nga pagtuo sa Dios mao ang pagtuo nga siya mao,
ug “nga siya lamang ang labing halangdon nga Tigdumala ug ang
gawasnon nga Nilalang, kang kinsa ang tanang pagkamatarung ug
kahingpitan ug tanang maayong gasa ug baruganan anaa sa ga-
wasnong paagi,” ug kang kinsa ang hugot nga pagtuo sa tanang
may salabutan nga mga nilalang kinahanglang mosentro
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Siya Nabanhaw, ni Del Parson. Si Presidente Joseph F. Smith nagtudlo nga kini
“gikinahanglan ang pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios, … kang Jesukristo,

ang iyang Anak, ang Manluluwas sa katawhan ug ang Tigpataliwala sa 
Bag-ong Pakigsaad; ug sa Espiritu Santo” (Gospel Doctrine, 100).



alang sa kinabuhi ug kaluwasan; ug dugang pa, nga siya mao ang
halangdong Tiglalang sa tanang mga butang, nga siya gamhanan
sa tanan, nahibalo sa tanan, ug pinaagi sa iyang mga buhat ug ga-
hum sa iyang Espiritu nga anaa sa tanang butang [tan-awa sa
Joseph Smith, comp., Lectures on Faith (1985), 10].

Dili lamang nga kini gikinahanglan nga adunay hugot nga pag-
tuo sa Dios, apan diha kang Jesukristo usab, ang iyang Anak, ang
Manluluwas sa katawhan ug ang Tigpataliwala sa Bag-ong Pakig-
saad; ug diha sa Espiritu Santo, kinsa naghatag og pamatuod sa
Amahan ug sa Anak, “ang mao sa tanang mga kapanahonan ug
hangtud sa kahangturan.”3

Ang atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo anaa sa pundas-
yon sa atong relihiyon, ang pundasyon sa atong paglaum alang sa
kapasayloan sa mga sala, ug alang sa kahimayaan human sa ka-
matayon, ug alang sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon ngadto sa
kinabuhing walay katapusan. Ang atong hugot nga pagtuo diha sa
mga doktrina nga gipahiuli pinaagi kang Propeta Joseph Smith
nagpamatuod ug nagpalig-on kanato ug nag-establisar nga dili ika-
pangutana o maduhaduhaan, ang atong hugot nga pagtuo ug
pagtuo diha sa balaang misyon sa Anak sa Dios.4

Ang hugot nga pagtuo, si Pablo misulti kanato, mao ang pasalig
kanato sa mga butang nga atong gipaabut ug ang panghimatuod
sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita [tan-awa sa Mga
Hebreohanon 11:1]. Ang hugot nga pagtuo sa Dios [mao] ang
pagtuo nga Siya mao, ug mao ang tighatag og ganti ngadto kanila
nga nagtinguha Kaniya ug nga naghigugma Kaniya. Ang hugot nga
pagtuo sa Dios modala sa mga katawhan ngadto sa tanang kahi-
balo ug ngadto sa tanang kamatinuoron sa ilang atubangan….

Kitang tanan mga masuso pa niini nga baruganan sa ebanghelyo.
Kita nagsugod pa lamang, sa atong pinakamaayo, sa pagkasayud ni-
ini nga baruganan sa kinabuhi ug kaluwasan, kini nga baruganan sa
gahum. Pinaagi sa hugot nga pagtuo, kita gisultihan, ang mga kali-
butan gihimo. Kinsa man kanato ang adunay hugot nga pagtuo sa
pagbuhat og dako sa bisan unsang butanga? Ang atong hugot nga
pagtuo hilabihan ra ka limitado nga dili halos nato masunod ang gi-
nagmayng mga baruganan sa ebanghelyo nga gipadayag sa Dios
ngari kanato nga gikinahanglan alang sa sosyal nga kalinaw ug ka-
lingawan. Kita walay halos hugot nga pagtuo sa paghimo niining
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ginagmayng mga baruganan nga gipadayag ngari kanato alang sa
pagdumala sa atong inadlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Ang Ginoo
kinahanglan nga mosabut kanato ug magpasensya kanato ug sa
pagtudlo kanato og diyutay dinhi ug diyutay didto, pagtulun-an hu-
man sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda nga sa ka-
tapusan makabaton kita nianang hugot nga pagtuo nga sa makausa
gidala ngadto sa mga Santos diin pinaagi niini ang mga ba-ba sa
mga leon napugngan, ug ang kainit sa nagdilaab nga hudno nami-
nusan…. Ang atong bantugang magtutudlo, si Jesukristo, … nagti-
nguha sa pagtudlo kanato sa mga baruganan sa kinabuhi ug
kaluwasan nga mao ang mga baruganan sa gahum, nagtudlo sa
mga tawo sa pagbarug gikan sa mga giladmon sa kagul-anan, gikan
sa mga kinaubsang mga kahimtang sa katawhan ngadto sa mga
gitas-on sa himaya ug kahibalo kabahin sa Dios.5

Ang kamatuoran mao, ang matag anak nga lalaki ug anak nga
babaye sa Dios kinahanglang makabaton una og hugot nga pag-
tuo sa Dios—hugot nga pagtuo nga Siya mao, nga Siya matarung,
nga Siya labawng makagagahum, nga Siya nagdumala sa tanang
mga butang, ug nga diha kaniya ang tanang kahingpitan anaa.
Mahimong kamo walay kasayuran niini, apan kinahanglan ka-
mong makabaton og hugot nga pagtuo nga kini tinuod. Mao kini
ang unang baruganan sa gipadayag nga relihiyon. Kini nahisulat
nga kon walay hugot nga pagtuo kini imposible ang pagpahi-
muot sa Dios. Kini nahisulat usab nga ang makiangayon mag-
puyo pinaagi sa hugot nga pagtuo. Busa ako moingon nga kini
gikinahanglan alang sa tanang mga katawhan ang pagbaton og
hugot nga pagtuo sa Dios, ang Tigbuhat ug Tiglalang sa tanang
mga butang, ang Magmamando sa langit ug yuta. Kon walay hu-
got nga pagtuo ang mga kalibutan wala unta malalang; nga kon
wala kini wala kini diha sa ilang mga nahimutangan; apan pina-
agi sa hugot nga pagtuo ang tanang mga butang posible diha sa
Dios ug diha sa tawo.6

Ang Dios, diha sa iyang pagpadayag ngadto sa tawo, mihimo
sa iyang pulong nga yano kaayo nga ang pinakaubos sa mga
tawo, nga walay linain nga pagbansay, mahimong makatagam-
tam og hilabihan nga hugot nga pagtuo, makasabut sa mga
pagtulun-an sa ebanghelyo, ug magtagamtam sa ilang relihiyu-
song mga lig-ong pagtuo nga walay pagkabalda.7
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Walay hugot nga pagtuo sa tawo, walay relihiyon sa tawo, wa-
lay relihiyusong organisasyon sa tibuok kalibutan, ang mas mola-
baw pa sa kamatuoran. Ang kamatuoran kinahanglang anaa sa
pundasyon sa relihiyon, o kini walay pulos ug mapakyas kini sa
katuyoan niini. Ako moingon nga ang kamatuoran anaa sa pun-
dasyon, diha sa ubos ug sa taas, ug kini molukop sa kinatibuk-an
niining mahinungdanong buhat sa Ginoo nga naestablisar pina-
agi kang Joseph Smith, ang propeta.8

Ang hugot nga pagtuo, usa ka gasa sa Dios, 
maangkon pinaagi sa pagkamasulundon.

Ang hugot nga pagtuo sa kanunay usa ka gasa sa Dios ngadto
sa tawo, nga maangkon pinaagi sa pagkamasulundon, ingon nga
ang tanang mga panalangin mao usab. Ang lalaki o babaye niini
nga Simbahan kinsa nagtinguha sa pagpalambo sa iyang hugot
nga pagtuo ngadto sa kinatas-ang posible nga ang-ang magti-
nguha sa pagtuman sa matag tulumanon ug ordinansa sa Simba-
han agig pagpahiangay ngadto sa balaod sa pagkamasulundon sa
kabubut-on sa Dios. Niini nga mga butang, ug pinaagi niini, ang
tawo makaangkon og mas hingpit nga kahibalo sa mga katuyoan
sa Dios sa kalibutan. Ang napalambo nga hugot nga pagtuo nag-
pasabut og napalambo nga gahum, ug bisan tuod nga ang tawo
mahimong dili makabaton niini nga kinabuhi sa kahigayunan sa
paggamit sa tanang mga gahum nga moabut kaniya pinaagi sa
pagpalambo sa iyang hugot nga pagtuo, kadtong mga gahum
mahimong magamit sa kahingpitan niini didto sa kahangturan,
kondili karon.9

Ginaingon nga ang hugot nga pagtuo usa ka gasa sa Dios, ug
busa kini mao; apan ang hugot nga pagtuo dili moabut kon wa-
lay mga buhat; ang hugot nga pagtuo dili moabut kon walay
pagkamasulundon ngadto sa mga sugo sa Dios.10

Ang nag-unang misyon sa Simbahan mao ang pagtudlo sa
ebanghelyo ni Kristo sa kalibutan. Aduna kini importante nga
mensahe nga ihatag, nga wala lamang maglakip sa espirituha-
nong kaluwasan sa katawhan, apan sa ila usab nga temporal nga
kaayohan. Kini wala lamang nagtudlo nga ang hugot nga pagtuo
gikinahanglan, apan nagtudlo usab nga ang mga buhat gikina-
hanglan. Ang pagtuo kang Jesus maayo, apan kinahanglan kini
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nga usa ka buhi nga matang nga mag-awhag sa tumutuo sa pag-
buhat sa iyang kaugalingong kaluwasan, ug sa pagtabang sa uban
nga mohimo sa ingon.11

Nagtuo kita nga kini gikinahanglan ang pagsunod sa atong re-
lihiyon matag adlaw sa semana, matag oras sa adlaw, ug matag
gutlo. Ang pagtuo ug pagbuhat sa ingon, makapalig-on kanato
diha sa atong hugot nga pagtuo, ang Espiritu sa Dios molambo
sulod kanato, mouswag kita diha sa kahibalo, ug mas makahimo
kita sa pagpanalipod sa kawsa diin kita nahilakip.12

Nangamuyo ako kaninyo, akong mga kaigsoonan, kinsa adu-
nay mga anak sa Zion, ug kang kinsa anaa ang mas dako nga res-
ponsibilidad, tudloi sila sa mga baruganan sa ebanghelyo, tudloi
sila sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo,
ug sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala kon sila moabut
sa edad nga otso anyos.13

Ang hugot nga pagtuo sa Dios moagak kanato 
sa mga panahon sa kalisdanan.

Aron malampusong makabuntog sa mga kabalaka nga adunay
kalabutan sa mga pangutana nga nagkinahanglan og panahon
alang sa solusyon, usa ka hingpit nga hugot nga pagtuo ug pag-
salig sa Dios ug sa kalampusan sa iyang buhat ang gikinahanglan
gayud.14

Ang panginahanglan sa usa ka tawo nga makabaton og kahi-
balo sa kamatuoran mao ang labing dako. Mao usab kini nga ang
matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang adunay hila-
bihan ka lawom nga konbiksyon kabahin sa kaangayan sa Dios,
ug usa ka bug-os nga pagsalig ug hugot nga pagtuo sa iyang pag-
katawo ug kalooy. Aron makasabut sa ebanghelyo sa hustong pa-
agi ug aron makahimo sa pagtuman sa iyang mga sugo ang ingon
nga kahibalo hingpit gayud nga gikinahanglan. Tugoti ang matag
tawo nga mangutana sa iyang kaugalingon kon sa iyang kalag ba
adunay usa ka tataw ug dili matarug nga konbiksyon kabahin ni-
ini nga mga kamatuoran. Aduna bay bisan unsa nga butang nga
tingali mahitabo nganha kaninyo … ang makausab sa inyong hu-
got nga pagtuo diha sa mga katuyoan, ug sa hingpit gayud nga
kaangayan ug kalooy, sa Ginoo, o diha sa makaluwas nga gahum
sa iyang ebanghelyo, sa mensahe sa iyang kaluwasan? Kon mao,

63

K A P I T U L O  6



ang inyong hugot nga pagtuo dili lig-on, ug adunay dakong pa-
nginahanglan alang kaninyo nga mahimong makumbinsir.

Ang mga kasulatan puno sa mga ehemplo sa mga tawo kan-
sang makanunayon nga pundasyon anaa sa malungtaron nga hu-
got nga pagtuo sa Dios. Adunay panginahanglan alang sa matag
batan-ong lalaki sa pagsalig alang sa suporta sa ingon nga haligi
sa kalig-on.

Sa pagkawala sa tanan niyang yutan-on nga mga butang, ug bi-
san pa sa mas grabe nga kasubo nga miabut kaniya sa pagkawala
sa iyang mga anak, si Job sa gihapon bug-os nga misalig sa La-
bawng Makagagahum….

Kang Abraham kita adunay laing ehemplo sa debosyon ngadto
sa pulong sa Dios, ug hugot nga pagtuo sa pakig-ambit sa iyang
kaayo sa katapusan…. Sa pagkaandam ni Abraham sa pagsalig sa
Dios sa pinakalisud nga pagsulay nga mahimong moabut ngadto
sa usa ka amahan—ang pagsakripisyo sa iyang anak—atong ma-
bantayan ang hilabihan ka lig-on nga hugot nga pagtuo ug ma-
lungtarong pagsalig sa Labawng Makagagahum nga makahimo ug
andam sa pagtuman sa iyang mga saad, bisan pa man kon unsa
kini kawalay kalagmitan kon tan-awon sa hilabihan ka lisud nga
kahimtang…. Sa ingon siya mobuhat sa tanan kinsa misalig ka-
niya, kay ang saad alang man sa tanan.

Ang ingon nga kahibalo, hugot nga pagtuo, ug pagsalig, ma-
kahatag og importante nga bahin sa gipadayag nga relihiyon….
Si Abraham nakakat-on sa mahinungdanong kamatuoran, nga ki-
nahanglan usab nato nga itisok sa atong mga kasingkasing, nga
ang Dios makiangayon, ug motuman sa iyang mga saad ngadto
sa labing dako. Ug sa ingon siya napanalanginan, ingon nga kita
usab, sa hilabihan ka lisud nga mga kahimtang, tungod kay siya
misalig sa Ginoo ug misunod sa iyang tingog. Kini dugang pa nga
gisulti ngadto kaniya, Sa ingon namulong ang Ginoo: “Sa pagpa-
nalangin, ikaw pagapanalanginan ko, ug sa pagpadaghan, paga-
padaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bitoon sa
langit, ug ingon sa balas nga atua sa baybayon sa dagat; ug ang
imong kaliwatan manag-iya sa ganghaan sa iyang mga kaaway; ug
diha sa imong kaliwatan mapanalanginan ang tanan nga mga na-
sud sa yuta.” [Genesis 22:17–18.]
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Ang sitwasyon susama sa karon; gawas kon ang mga Santos
adunay aktwal nga kahibalo nga ang dalan nga ilang giagian na-
hisubay sa kabubut-on sa Dios, maluya sila diha sa pagsulay, ug
mawad-an og paglaum ubos sa pagpanggukod…. Apan, sukwahi
niini, pinaagi sa pagsalig sa Dios nga lig-ong nasilsil sa ilang mga
kalag, bisan unsa pa man ang moabut, malipayon sila sa pagbu-
hat sa iyang kabubut-on, hingpit gayud nga nasayud nga sa kata-
pusan ang saad mailaha. Sa ingon ang kalibutan nabuntog, ug
ang korona sa himaya naangkon nga gitagana sa Dios alang niad-
tong kinsa nahigugma, mipasidungog ug misunod kaniya….

Walay tawo ang makaangkon sa kahingpitan sa mga panalangin
sa Dios, gawas kon siya makapaduol, sa pipila ka ang-ang, dili mo-
minus sa sumbanan sa hugot nga pagtuo diha sa kaangayan sa
Dios, nga gipakita sa mga ehemplo nga gikutlo. Kinahanglan ni-
yang palig-onon diha sa iyang kaugalingong kalag ang pagtuo ug
pagsalig sa kaangayan ug kalooy sa Dios. Kinahanglan kini nga in-
dibidwal, walay tawo nga makalihok alang sa lain. Ang mga lek-
syon niini nga matang kinahanglan nga itudlo ug gamiton isip
ehemplo sa atubangan sa kabatan-onan sa Zion, nga lig-ong mag-
dala ngadto sa ilang mga hunahuna sa kamatuoran nga mao la-
mang ang makapahimo kanilang gawasnon ug makapahimo sa
pagbarug nga lig-on diha sa hugot nga pagtuo. Tugoti sila, ingon
nga sila dungan nga gitawag diha sa ilang mga panagpundok, mo-
presentar sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Dios, ug ma-
pahinumduman sa iyang mabinationg mga kaayohan, sa
pagpagawas sa Basahon ni Mormon, didto sa mga dapit sa Kirt-
land, sa Zion [Lalawigan sa Jackson, Missouri], sa Nauvoo, nga
puno sa pagsulay nga mga adlaw sa exodo, ug didto sa kaminga-
wan. Kini aron sila unta makasalig sa mga kalooy sa Dios diha sa
iyang mga saad, ug makakita kon sa unsa nga paagi nga ang na-
ngaging kalisdanan ug grabe kaayo nga pagsulay nahimo nga ka-
ayohan sa iyang katawhan; ug sa ingon mibag-o sa ilang mga
pakigsaad, mipuno uban sa hilabihan kalig-on, dili matarug nga
konbiksyon sa kaayo ug kalooy sa Ginoo. Ang matag indibidwal
kinahanglan nga makakat-on niini nga leksyon, kinahanglan ki-
ning masilsil sa iyang kalag, sa hilabihan ka lawom, ug sa hilabi-
han ka lig-on nga walay makabulag kaniya gikan sa kahibalo
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kabahin sa gugma sa Dios, bisan mobabag pa ang kamatayon ug
impyerno…

Ang Dios maayo; ang iyang mga saad dili gayud mapakyas; ang
bug-os nga pagsalig sa iyang kaayo ug kalooy, usa ka husto nga
baruganan. Busa, himoon nato, nga ibutang ang atong pagsalig
diha Kaniya.15

Adunay mga tawo nga hilig nga mosulti nga ang mga babaye
mao ang mas huyang nga mga nilalang. Dili ako motuo niini. Sa
pisikal nga paagi, sila tingali; apan sa espirituhanon, sa moral,
sa relihiyusong paagi ug diha sa hugot nga pagtuo, kinsa nga la-
laki ang makapareha sa usa ka babaye kinsa tinud-anay nga na-
kumbinsir? Si Daniel adunay hugot nga pagtuo nga mipalahutay
kaniya didto sa langub sa mga leon, apan ang mga babaye na-
kakita sa ilang mga anak nga lalaki nga naguhay-guhay ang mga
bahin sa lawas, ug nakalahutay sa matag pasakit nga mahimo sa
yawan-ong kapintas tungod kay sila mituo. Kanunay sila nga
mas andam sa paghimo og mga sakripisyo, ug ang mga kauban
sa mga lalaki diha sa kalig-on, pagka-Diosnon, moralidad, ug
hugot nga pagtuo.16

Ang mobarug nga lig-on atubangan sa hilabihan nga pagbatok,
kon mahimo na ninyo ang tanan kutob sa inyong mahimo, mao
ang kaisug sa hugot nga pagtuo. Ang kaisug sa hugot nga pagtuo
mao ang kaisug sa pag-uswag. Ang mga lalaki nga aduna niana
nga balaanong kinaiya magpadayon; dili sila tugutan nga magpa-
biling magbarug kon sila mohimo. Dili lamang sila mga nilalang
sa ilang kaugalingong gahum ug kaalam; sila mga instrumento sa
usa ka mas taas nga balaod ug usa ka balaanong katuyoan.17

Pinaagi sa hugot nga pagtuo makasulod 
kita sa kapahulayan sa Dios.

Ang karaang mga propeta namulong kabahin sa “pagsulod
ngadto sa kapahulayan sa Dios” [tan-awa sa Alma 12:34; D&P
84:23–24]; unsa may buot ipasabut niini? Sa akong hunahuna,
nagpasabut kini sa pagsulod ngadto sa kahibalo ug gugma sa
Dios, ang pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa iyang katuyoan
ug sa iyang plano, sa ingon nga matang nga kita nasayud nga kita
husto, ug nga kita wala mangita og lain pa, wala kita mahasol sa
matag hangin sa tuluhoan, o pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo
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nga batid sa pagmugnag kasaypanan. Nasayud kita sa doktrina
nga kini iya sa Dios, ug wala kita mangutana bisan unsa nga mga
pangutana ni bisan kinsa kalabut niini; sila gawasnon sa ilang
mga opinyon, sa ilang mga ideya ug sa ilang walay katinoan nga
mga hunahuna. Ang tawo kinsa nakaabot niana nga ang-ang sa
hugot nga pagtuo diha sa Dios nga ang tanang pagduhaduha ug
kahadlok gikuha gikan kaniya, siya nakasulod ngadto sa “kapa-
hulayan sa Dios.”18

Kon wala ang tabang sa Espiritu Santo walay tawo ang mahi-
mong masayud sa kabubut-on sa Dios, o nga si Jesus mao ang
Kristo—ang Manunubos sa kalibutan, o nga ang dalan nga iyang
giagian, ang buhat nga iyang gipahigayon, o ang iyang hugot nga
pagtuo, madawat ngadto sa Dios, ug ang ingon mosiguro ngadto
kaniya sa gasa sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon
sa tanang mga gasa.19

Walay tawo ang makaangkon og kinabuhing dayon gawas kon
siya andam nga mosakripisyo sa tanang yutan-ong mga butang
aron makaangkon niini. Dili kita makahimo niini hangtud nga
ang atong mga pagbati nakapunting sa kalibutan.

… Apan kon kita magtigum og mga bahandi sa langit; kon atong
ipalayo ang atong mga pagbati gikan sa mga butang niini nga kali-
butan, ug moingon ngadto sa Ginoo nga atong Dios, “Amahan, dili
ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo,” [tan-awa sa
Lucas 22:42] dayon unta ang kabubut-on sa Dios maoy matuman
dinhi sa yuta maingon nga kini matuman didto sa langit, ug ang
gingharian sa Dios diha sa gahum ug himaya niini matukod dinhi sa
yuta. Ang sala ug si Satanas pagagapuson ug mahanaw gikan sa yuta,
ug dili kini mahitabo hangtud nga kita makakab-ot niini nga kahim-
tang sa hunahuna ug hugot nga pagtuo.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang hugot nga pagtuo? Ngano nga ang hugot nga
pagtuo diha sa Dios ug kang Jesukristo mao “ang pundasyon sa
atong relihiyon”?

• Unsa man ang atong nahibaloan kalabut sa Dios ug ni Jesu-
kristo nga nakatabang kanato nga makabaton og hugot nga
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pagtuo diha kanila? Nganong kinahanglan man nga ang
atong hugot nga pagtuo magbase diha sa kamatuoran? (Tan-
awa sa Alma 32:21.)

• Sa unsang paagi maangkon ang hugot nga pagtuo? Unsaon
man nato sa pagpalambo ug pagpalig-on sa atong hugot nga
pagtuo? Unsa man ang relasyon tali sa hugot nga pagtuo ug
mga buhat?

• Sa unsang paagi nga kita epektibong makatabang sa atong
mga anak nga makapalambo og hugot nga pagtuo kang
Jesukristo?

• Aron makalahutay sa kalisdanan, nganong kinahanglan man
nga ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay kompleto
nga hugot nga pagtuo sa “hingpit nga kaangayan ug kalooy” sa
Ginoo ug “sa makaluwas nga gahum sa iyang ebanghelyo”?

• Unsa man ang atong makat-unan kalabut sa hugot nga pag-
tuo gikan sa mga ehemplo nila ni Abraham, Job, ug sa unang
mga lider ug mga miyembro niini nga dispensasyon? Taliwala
sa inyong hilabihan ka mahagiton nga mga kasinatian, sa
unsa nga paagi nga ang pagsalig sa Ginoo nakapalig-on ug
nakapanalangin kaninyo?

• Nganong importante man nga kita masayud nga ang dalan
nga atong giagian “nahisubay sa kabubut-on sa Dios”? Un-
saon man nato sa pagkasayud niini?

• Unsa man ang “kaisug sa hugot nga pagtuo,” ug sa unsang
paagi nga kini mahimong epektibo sa atong inadlaw-adlaw
nga mga kinabuhi?

• Nganong kinahanglan man nga kita andam sa pagsakripisyo
sa tanang yutan-ong mga butang aron makaangkon sa gasa sa
kinabuhing dayon?

• Unsa man ang buot ipasabut sa mosulod ngadto sa kapahu-
layan sa Dios? Unsaon man nato sa pagsulod ngadto niini
nga kapahulayan karon?
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Ang Mahimayaong Buhat sa
Paghinulsol ug sa Bunyag

Ang paghinulsol ug bunyag mahinungdanon 
aron mahimong mga manununod sa 

celestial nga gingharian.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Joseph F. Smith nabunyagan pagka 21 sa Mayo 1852 sa City
Creek duol sa amihanang-silangan nga bahin sa Temple Square sa
Salt Lake City. Ang ordinansa gipahigayon ni Presidente Heber C.
Kimball, usa ka sakop sa Unang Kapangulohan ug usa ka suod
nga higala sa gimartir nga amahan ni Joseph. Sa paghulagway ni-
anang adlawa, si Joseph F. Smith miingon: “Gibati nako diha sa
akong kalag nga kon ako nakasala—ug sigurado gayud nga ako
dili mahimong walay sala—nga napasaylo na ako; nga ako sa pag-
katinuod nalimpyohan na gikan sa sala; ang akong kasingkasing
natandog, ug akong gibati nga kinahanglang dili ko mapasakitan
ang kinagamyang insekto ubos sa akong mga tiil. Gibati nako nga
daw gusto ko nga mobuhat og maayo sa tanang dapit ngadto sa
tanang mga tawo ug ngadto sa tanang mga butang. Gibati nako
ang kabag-o sa kinabuhi, ang kabag-o sa tinguha sa pagbuhat ni-
anang unsay matarung. Walay bisan usa ka tipik nga tinguha alang
sa dautan ang nahabilin diha sa akong kalag. Ako usa pa lamang
ka bata, kini tinuod, dihang ako nabunyagan; apan kini mao ang
impluwensya nga miabut kanako, ug ako nasayud nga kini gikan
sa Dios, ug kaniadto ug sa gihapon mao ang usa ka buhi nga saksi
ngari kanako sa akong pagdawat sa Ginoo.”1

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Presidente Smith mitinguha sa
pagtahud sa mga pakigsaad nga iyang gihimo atol sa iyang bunyag.
Siya mitudlo nga ang paghinulsol gikan sa sala mahinungdanon
alang sa pagsunod niini nga mga pakigsaad: “Ako mituo sa baru-
ganan sa paghinulsol, tungod kay ako nakatilaw niini ug ako
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nasayud nga kini maayo. Kon diha sa usa ka dautang higayon ako
nakasulti o nakabuhat og bisan unsang butanga nga makahatag og
kasilo sa akong igsoon, ako dili mahimong makontento o mobati
nga gawasnon gikan sa usa ka pihong kahimtang sa pagkaulipon
hangtud nga ako moduol nianang igsoon nga akong nasad-an,
mohinulsol sa akong sala ug mohimo niining ensakto uban ka-
niya. Dayon ang palas-anon matangtang ug ako sa makausa mo-
bati sa maayong epekto sa paghinulsol sa sala.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang paghinulsol ug bunyag tinuod nga 
mga baruganan sa ebanghelyo.

Ako gusto nga moingon kaninyo nga ang mga baruganan sa
ebanghelyo kanunay nga tinuod—ang mga baruganan sa hugot
nga pagtuo diha sa Dios, sa paghinulsol gikan sa sala, sa bunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa katungod sa Dios, ug
ang pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo;
kini nga mga baruganan kanunay nga tinuod ug kanunay sa hing-
pit mahinungdanon alang sa kaluwasan sa mga katawhan, bisan
kinsa pa man sila o asa man sila…. Walay tawo nga makasulod sa
gingharian sa langit gawas kon siya matawo pag-usab sa tubig ug
sa Espiritu. Kini nga mga baruganan mahinungdanon kaayo, kay
ang Dios ang nagpahayag niini. Dili lamang nga si Kristo ang nag-
pahayag niini pinaagi sa iyang kaugalingong tingog, ug ang iyang
mga disipulo gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa laing hene-
rasyon, sa karaang panahon, apan niining ulahing mga adlaw,
ilang gidala ang samang pagpamatuod ug mipahayag niining
mga butanga ngadto sa kalibutan. Kini tinuod karon ingon nga
kini tinuod kaniadto, ug kita kinahanglang mosunod niining
mga butanga.3

Kita kinahanglan nga mosunod sa kabubut-on sa Amahan. Ka-
nunay akong makadungog sa mga tawo nga moingon, “Ang giki-
nahanglan lamang sa usa ka tawo dinhi niining kalibutan mao ang
pagkamatinuoron ug pagkamakiangayon,” ug nga ang ingon ni-
ana nga tawo makaangkon og kahimayaan ug himaya. Apan kad-
tong kinsa moingon niini wala makahinumdom sa gisulti sa
Ginoo, nga “Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab dili siya ma-



kakita sa gingharian sa langit.” [Tan-awa sa Juan 3:3.] … Bisan
unsa pa siya ka maayo, unsa ka madungganon, unsa ka matinuo-
ron, kinahanglan siya nga moagi niana nga pultahan aron maka-
sulod sa gingharian sa Dios. Ang Ginoo nagkinahanglan niini.
Busa, kon siya mobalibad o mosalikway sa pagsulod agi sa pulta-
han sa toril, siya dili gayud mahimong usa ka manununod sa Dios
ug isigka manununod uban kang Jesukristo.4

Ang paghinulsol sa sala usa ka mahangturong baruganan, ug
ingon kini ka mahinungdanon sa nahimutangan niini, ug ingon
ka mahinungdanong bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo sama sa:
“dili ka magpatay,” o, “dili ka magbaton og lain nga mga dios sa
atubangan ko.”

Ang bunyag alang sa kapasayloan sa sala, pinaagi sa usa ka tawo
nga may katungod, usa ka mahangturong baruganan, kay ang Dios
ang nagmugna niini, ug nagsugo niini, ug si Kristo mismo wala ma-
palingkawas sa pagsunod niini; siya kinahanglan nga mosunod ni-
ini aron sa pagtuman sa balaod sa pagkamatarung.5

Ang Ginoo nagtudlo pinaagi kang Joseph Smith; sa paghinul-
sol sa sala, dayon bunyag pinaagi sa pag-unlod uban ni Kristo,
nga gilubong uban Kaniya diha sa tubig, diha sa basa nga lub-
nganan, ug mihaw-as og usab gikan sa basa nga lubnganan nga
may pagkasama sa Iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon
ngadto sa kinabuhi, bunyag pinaagi sa pag-unlod, ug bunyag sa
Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot; kini giki-
nahanglan alang sa kaluwasan sa mga katawhan.6

Ang tinuod lamang nga paghinulsol 
mao ang dawaton sa Dios.

Ang mga tawo mahimo lamang nga maluwas ug mahimaya sa
gingharian sa Dios diha sa pagkamatarung, busa kinahanglan ki-
tang maghinulsol sa atong mga sala, ug maglakaw diha sa kaha-
yag ingon nga si Kristo anaa sa kahayag, nga ang iyang dugo
mahimong molimpyo kanato gikan sa tanang mga sala, ug nga
kita mahimong adunay pakigdait uban sa Dios ug makadawat sa
iyang himaya ug kahimayaan.7

Ang paghinulsol ba naglangkob sa pagkasubo tungod sa sayop
nga binuhatan? Oo, apan mao na ba kini ang tanan? Dili gayud.
Ang tinuod lamang nga paghinulsol mao ang dawaton sa Dios,
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walay kulang sa tinuod nga paghinulsol ang makatubag sa katu-
yoan sa paghinulsol. Nan unsa man ang tinuod nga paghinulsol?
Ang tinuod nga paghinulsol dili lamang pagkasubo alang sa mga
sala, ug ang mapainubsanon nga pagpenitensya ug pagbasol atu-
bangan sa Dios, apan naglangkob kini sa panginahanglan sa pag-
palayo gikan niini, usa ka paghunong sa tanang dautan nga mga
naandang buhaton ug mga binuhatan, usa ka pagkausab sa kina-
buhi, usa ka mahinungdanon nga kausaban gikan sa dautan
ngadto sa maayo, gikan sa bisyo ngadto sa hiyas, gikan sa ka-
ngitngit ngadto sa kahayag. Dili lamang kini, apan sa pagpahiuli,
kutob sa mahimo, alang sa tanang mga sayop nga atong nabuhat,
sa pagbayad sa atong mga utang, ug sa pagpahiuli ngadto sa Dios
ug sa tawo sa ilang mga katungod—kanang gibuhat ngadto ka-
nila gikan kanato. Mao kini ang tinuod nga paghinulsol, ug ang
paggamit sa kabubut-on ug sa tanang mga gahum sa lawas ug hu-
nahuna gikinahanglan, sa pagkompleto niining mahimayaong
buhat sa paghinulsol; dayon ang Dios modawat niini.8

Walay pamahayag sa ba-ba kabahin sa paghinulsol ang mada-
wat sa Dios gawas kon kini gipakita pinaagi sa pagbuhat niini.
Kinahanglan nga kita adunay mga buhat ingon man usab hugot
nga pagtuo; kita kinahanglang mobuhat ingon man usab mopa-
kita nga nagbuhat.9

Kinsa man ang makaingon sa iyang kasingkasing, diha sa pre-
sensya sa Dios ug sa tawo, “Ako tinuoray nga naghinulsol sa ta-
nan nakong mga sala.” … Ako adunay daghang mga kahuyang ug
mga pagkadili hingpit. Ako adunay ingon ka daghang mga kahu-
yang sama sa kadaghanan kaninyo, ug ako wala masayud apan
kon unsay anaa kanako nga mas daghan kaysa kadaghanan ka-
ninyo…. Wala pa nako hingpit nga masubay ug matahud kining
ikaduhang baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo; ug ganahan
akong makakita sa tawo kinsa nakahimo niini. Ganahan akong
makakita sa tigsangyaw kinsa nakabuhat niini. Apan ako naning-
kamot, gusto ako nga kamo makasabut, akong mga kaigsoonan,
nga naningkamot pa gihapon ako.10

Dili kamo makadala og usa ka mamumuno, ... usa ka manana-
paw, usa ka bakakon, o usa ka tawo kinsa kaniadto o karon grabe
ka salawayon sa iyang kinabuhi dinhi, ug sa yano nga paagi sa
pagpahigayon og usa ka ordinansa sa ebanghelyo, molimpyo
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kaniya gikan sa sala ug modala kaniya ngadto sa presensya sa
Dios. Ang Dios wala mopasiugda og usa ka plano niana nga ma-
tang, ug dili kini mahimo. Siya miingon nga kamo maghinulsol
sa inyong mga sala. Ang dautan kinahanglan nga maghinulsol sa
ilang kadautan. Kadtong kinsa namatay nga wala sa kahibalo sa
ebanghelyo makahibalo ra niini, ug kadtong kinsa nakasala ba-
tok sa kahayag kinahanglan nga mobayad sa katapusang sintabo
alang sa ilang kalapasan ug sa ilang pagpahilayo gikan sa ebang-
helyo, sa dili pa gayud sila makabalik ngadto niini. Ayaw kana ka-
limti. Ayaw kini kalimti, kamong mga elder sa Israel, ni kamo,
mga inahan sa Israel; ug, kon kamo magtinguha sa pagluwas sa
mga buhi o sa mga patay, hinumdumi kini nga makahimo lamang
kamo niini diha sa baruganan sa paghinulsol ug pagdawat sa
plano sa kinabuhi.11

Ang panahon alang sa pakig-uli miabut … nga kita kinahang-
lan … mangamuyo sa Ginoo alang sa espiritu sa paghinulsol, ug,
human maangkon kini, sundon ang mga pag-aghat niini; aron sa
ingon nga sa pagpaubos sa atong mga kaugalingon atubangan
Kaniya ug sa pagtinguha og kapasayloan gikan sa usag usa, kita
makahatag nianang gugmang putli ug pagkamahatagon ngadto
niadtong kinsa nangandoy sa atong pagpasaylo nga atong gipa-
ngayo ug gipaabut gikan sa Langit.12

Samtang adunay kinabuhi adunay paglaum, ug samtang adu-
nay paghinulsol adunay higayon alang sa pagpasaylo; ug kon
adunay pagpasaylo, adunay higayon alang sa pag-uswag ug pag-
lambo hangtud atong makab-ot ang kinatibuk-an nga kahibalo
niini nga mga baruganan nga makapahimaya ug makaluwas ka-
nato ug mag-andam kanato sa pagsulod sa presensya sa Dios nga
Amahan.13

Pinaagi sa bunyag kita misulod ngadto sa 
Simbahan ug gingharian sa Dios.

Human nga nakahinulsol sa ingon, ang sunod nga butang nga
gikinahanglan mao ang bunyag, nga usa ka mahinungdanon nga
baruganan sa ebanghelyo—walay tawo nga makasulod ngadto sa
pakigsaad sa ebanghelyo kon wala kini. Kini ang pultahan sa Sim-
bahan ni Kristo, kita dili makasulod diha sa bisan unsang laing pa-
agi, kay si Kristo ang nag-ingon niini, ang “pagwisikwisik,” o

74

K A P I T U L O  7



“pagbu-bu,” dili bunyag. Ang bunyag nagpasabut nga pagpaunlod
diha sa tubig, ug pagadumalaon sa usa ka tawo nga may awtori-
dad, sa pangalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang
bunyag nga walay balaang awtoridad walay silbi. Kini usa ka sim-
bolo sa paglubong ug pagkabanhaw ni Jesukristo, ug kinahang-
lang buhaton sa sama gayud nga paagi, pinaagi sa usa ka tawo nga
sinugo sa Dios, diha sa pamaagi nga gitudlo, kondili kini supak sa
balaod ug dili niya dawaton, ni kini adunay epekto sa pagpasaylo
sa mga sala, ang katuyoan diin kini gimugna, apan kadtong kinsa
adunay hugot nga pagtuo, tinud-anay nga naghinulsol ug “gikalu-
bong uban kang Kristo diha sa bautismo,” pinaagi sa usa ka tawo
nga adunay balaang awtoridad, makadawat sa kapasayloan sa mga
sala, ug adunay katungod sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pag-
pandong sa mga kamot.14

Kita gibunyagan diha sa pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa
Espiritu Santo. Kita nakasulod ngadto sa Simbahan ug Gingha-
rian sa Dios diha sa pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espi-
ritu Santo, ug kita nagsimba sa Amahan. Kita naninguha sa
pagtuman sa Anak ug sa pagsunod sa iyang mga tunob.15

Kini katungdanan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang
pagtudlo sa ilang mga anak sa kamatuoran, sa pagdala kanila
diha sa dalan nga ilang pagalaktan, sa pagtudlo kanila sa unang
mga baruganan sa ebanghelyo, sa kamahinungdanon sa bunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala, ug sa pagkamiyembro diha sa
Simbahan ni Kristo.16

Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa
mga sala, pinaagi sa usa ka tawo nga adunay awtoridad, usa ka ti-
nuod nga baruganan, tungod kay si Kristo mitudlo niini; si Kristo
misunod niini, ug wala mopakyas, sa bisan unsang butang, aron
sa pagtuman niini—dili tungod kay Siya makasasala ug gikina-
hanglan nga bunyagan alang sa kapasayloan sa mga sala, apan
Siya kinahanglan lamang niining mobuhat aron sa pagtuman sa
tanang pagkamatarung, nga mao, ang pagtuman sa balaod.17

Si Jesus mismo midumala sa ordinansa sa bunyag; siya mipa-
siugda sa sakrament sa panihapon sa Ginoo, ug mimando sa
pagpatuman niini; ug mihimo og uban pa nga mga tulumanon
nga sa iyang hunahuna mahinungdanon sa kaluwasan sa tawo.
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Sa sitwasyon ni Nicodemo, siya mipasabut og maayo sa bunyag
nga siya mihimo sa pagpakatawo sa tubig ug sa Espiritu nga ma-
hinungdanon sa kaluwasan sa tawo [tan-awa sa Juan 3:1–5].18

Adunay motunga, diha sa uban natong katawhan, ang kulang
nga pagsabut sa kabalaan sa pagdumala sa piho nga mga ordi-
nansa sa Balaan nga Priesthood. Tinuod, ang mga pagpangala-
gad niadtong adunay awtoridad diha kanato dili apilan uban sa
… bongga nga pasundayag ug kalibutanong mga seremonyas …,
apan ang kamatuoran nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ang naghupot sa Priesthood igo na
kaayo sa paghimo og bisan unsa ug matag ordinansa nga gidu-
mala pinaagi sa ensaktong awtoridad sulod sa Simbahan mao
ang hitabo nga hilabihan ka mahinungdanon. Sa paghimo og bi-
san unsang sama nga ordinansa ang usa ka tawo kinsa mopasi-
ugda mosulti ug mobuhat, dili sa iyang kaugalingon ug sa iyang
kaugalingon nga awtoridad, apan pinaagi sa katungod sa iyang
ordinasyon ug pagkapili isip tinugyanan sa mga gahum sa langit.
Kita dili … mohimo sa ordinansa sa bunyag nga mapasundaya-
gon; apan ang kayano sa han-ay nga gi-establisar sa Simbahan ni
Kristo ang angay kaysa dugangan o kuhaan ang sagrado nga tu-
lumanon sa pipila ka mga ordinansa.19

Ang Dios mohimaya niadtong kinsa naghinulsol, 
nabunyagan, ug nagpadayon nga matinud-anon.

Adunay mga panalangin nga may kalabutan sa ebanghelyo ni
Jesukristo ug sa umaabut nga kalibutan, nga dili mahimong ma-
angkon pinaagi sa kaugalingong impluwensya, ni mapalit og
kwarta, ug nga walay tawo pinaagi sa iyang kaugalingong salabutan
o kaalam ang makabaton gawas kon pinaagi sa pagsunod sa piho
nga mga ordinansa, mga balaod ug mga sugo nga gihatag. Ug ma-
ayo kini, sa akong paghukom, alang sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga padayong mohinumdom nga ang dili masukod nga mga
panalangin sa ebanghelyo gihatag ngadto kanila pinaagi sa ilang
hugot nga pagtuo, nga ang kapasayloan sa mga sala naangkon pi-
naagi sa bunyag ug paghinulsol, ug nga pinaagi lamang sa pagpa-
dayon nga matinud-anon nga sila makapabilin sa mga gasa ug mga
panalangin nga may kalabutan sa kinabuhing dayon.20
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Dayon, kami moingon nganha kaninyo kinsa naghinulsol sa in-
yong mga sala, kinsa nalubong uban kang Kristo diha sa bunyag,
kinsa mibangon gikan sa tubig nga lubnganan ngadto sa kabag-o sa
kinabuhi, natawo sa tubig ug sa Espiritu, ug kinsa nahimo nga mga
anak sa Amahan, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanunu-
nod uban kang Jesukristo—kami moingon nganha kaninyo, kon
kamo mosunod sa mga balaod sa Dios, ug mohunong sa paghimo
og dautan, … ug adunay hugot nga pagtuo sa Dios, motuo sa ka-
matuoran ug modawat niini, ug magmatinuoron sa atubangan sa
Dios ug sa tawo, nga kamo ibayaw sa itaas, ug ang Dios mobutang
kaninyo sa pangunahan, ingon ka sigurado sama sa inyong pagsu-
nod niini nga mga sugo. Bisan kinsa nga mosunod sa mga sugo sa
Dios, bisan kon kamo ba o bisan laing mga tawo, sila mosaka ug
dili mous-us, sila ang mag-una ug dili ang magsunod, sila mopa-
dulong sa itaas ug dili sa ubos. Ang Dios mobayaw kanila ug mo-
paila kanila atubangan sa mga nasud sa yuta, ug siya mohatag sa
silyo sa iyang pag-uyon ngadto kanila, paga-ilhon sila nga iyaha.
Kini ang akong pagpamatuod nganha kaninyo.21

Kini ang ebanghelyo ni Jesukristo, ang pagpakaila sa bugtong
tinuod ug buhi nga Dios ug sa iyang Anak nga iyang gipadala sa
kalibutan, kansang kahibalo naggikan pinaagi sa pagkamasulun-
don sa tanan niya nga mga sugo, hugot nga pagtuo, paghinulsol
sa sala, bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa
mga sala, gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot pinaagi sa balaang awtoridad, ug dili pinaagi sa kabubut-
on sa tawo. Kini, mao, ang ebanghelyo ni Jesukristo nga mao ang
gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan: ang pagkamasulundon sa
kamatuoran, pagpaubos ngadto sa kahusay nga gi-establisar sa
Dios diha sa iyang balay, kay ang balay sa Dios mao ang balay sa
kahusay ug dili usa ka balay sa kagubot.22

Kami nagpamatuod nga ang mga babag nga nakapahimulag sa
tawo gikan sa Dios nabuntog na, nga ang Ginoo mipahayag na pag-
usab sa Iyang kabubut-on ngadto sa tawo. “Apan,” ang usa ka tawo
miingon, “Sa unsang paagi nga kami mahimong masayud niining
mga butanga? Unsaon namo sa pagkasayud nga kamo wala ma-
lingla?” Sa tanan nga sama niana kami moingon, paghinulsol sa in-
yong mga sala sa hilabihan ka tinuoray, dayon lakaw ug
pagpabunyag, ug ipapandong ang mga kamot sa inyong ulo alang
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sa gasa sa Espiritu Santo, ug kana nga espiritu mosaksi nganha ka-
ninyo sa kamatuoran sa among pagpamatuod, ug kamo mahimo
nga mga saksi niini sama kanamo, ug lig-on nga mobarug ug mo-
pamatuod ngadto sa kalibutan sama sa among gibuhat.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang “tinuod nga paghinulsol”? Ngano nga ang pag-
hinulsol nag-una man sa bunyag?

• Sa unsang paagi nga kita maapektuhan kon kita mosupak sa
balaod sa Dios? Ngano nga mas maayo man ang pagsunod sa
mga balaod sa Dios kaysa pagbuhat og sala uban sa ideya nga
maghinulsol lang unya?

• Sa unsang paagi nga ang baruganan sa paghinulsol makaha-
tag kanato og paglaum? (Tan-awa usab sa Moroni 7:41.) Sa
unsang paagi nga ang paghinulsol matarung og tan-aw isip
“usa ka higayon sa pag-uswag ug paglambo”?

• Unsa man ang inyong gibati sa pagkasayud nga ang usa ka
tawo nga sinugo ni Jesukristo ang nagbunyag kanato diha sa
pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo? (Tan-
awa usab sa D&P 20:73.) Unsa man ang inyong gibati sa di-
hang kamo gibunyagan o sa dihang kamo mitambong sa mga
bunyag sa ubang mga tawo?

• Ngano nga ang awtoridad sa priesthood sa pagbunyag mas
importante man sa ordinansa sa pagbunyag kay sa bisan
unsa nga “bongga nga pasundayag ug kalibutanong sere-
monyas”? Sa unsang paagi nga ang kayano sa ordinansa sa
bunyag maampingan ug tahuron?

• Unsa nga kahibalo ug mga panalangin ang inyong nadawat
pinaagi sa paghinulsol ug bunyag? Sa unsa nga paagi nga
kamo makapabilin niadto nga mga panalangin?

• Unsa nga mga pakigsaad ang atong gisudlan dihang kita gi-
bunyagan? (Tan-awa usab sa Mosiah 18:8–10; D&P 20:37.)
Sukad sa inyong bunyag, giunsa man ninyo sa pagtahud ang
inyong mga pakigsaad ngadto sa Manluluwas?
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Ang Espiritu Santo

Ang Espiritu Santo nagpamatuod sa Amahan 
ug sa Anak ug naglihok isip usa ka sigurado 
nga giya ngadto sa tanan nga kamatuoran.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa Abril 1854 nga kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan, si
Presidente Brigham Young mitawag ni Joseph F. Smith sa pag-
alagad og misyon ngadto sa Sandwich Islands (Hawaii). Si
Joseph 15 anyos pa lamang. Ang iyang mama namatay di pa lang
dugay, mibiya kaniya nga usa ka ilo. Ang iyang journal gikan nia-
nang higayuna nagpakita nga siya nakat-on sa pagsalig sa Espiritu
Santo alang sa kahupayan ug giya.

Pagka 8 sa Pebrero 1856, human sa pakigpulong ngadto sa mga
Santos sa Hawaii, siya misulat, “Usa ka kusog nga presensya sa
Espiritu ang nabati.” Pagka 19 sa Marso 1856, human sa lain nga
pakigpulong, siya mirekord, “Sa unang higayon [ang mga Santos]
nanghilak.” Pagka 30 sa Marso siya misulat, “Dayon ako mibarug
ug misulay sa pagpamulong, apan gilupig sa mga luha…. Ang
mga Santos miduyog kanako sa usa ka mubo ug kinasingkasing
nga buhagay sa mga luha.” Pagka 29 sa Hunyo sa sama nga tuig
ang iyang sinulat nagpakita nga siya nagsugod sa pagbati sa ti-
buok gahum sa iyang pangalagad: “Ang Espiritu sa Dios miuban
kanamo sa tibuok adlaw…. Ako nagmalipayon, kay ang Espiritu
nagpamatuod ngari kanako kabahin sa buhat sa Ginoo”1

Sa kaulahian, isip sakop sa Korum sa Napulog Duha, si Joseph
F. Smith miingon: “Sa akong una nga misyon ako nagsugod sa
pagkat-on og usa ka butang alang sa akong kaugalingon; ako
hangtud karon mituo sa mga pagpamatuod sa mga sulugoon sa
Dios kinsa akong nadungog nga nakigsulti ug nagsangyaw, ingon
man sa mga panudlo nga akong nadawat gikan sa usa ka pinaka-
buotan ug mapinanggaon nga inahan, ingon man usab sa unsay



akong nasabtan pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa Biblia. Apan diha sa pagpanga-
lagad, diin ako nagkugi sa pagtrabaho, ako nagsugod sa pagkasa-
but og maayo, pinaagi sa pagdasig sa Balaang Espiritu, unsay
nabasahan ug natudlo ngari kanako, ug mao nga kini nahimo na
nga naestablisar nga kamatuoran diha sa akong hunahuna, diin
ako sa hingpit ingon ka sigurado sama sa akong kaugalingong
pagkaanaa.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang gasa sa Espiritu Santo usa ka malungtaron nga saksi.

Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu, siya naglang-
kob sa ikatulo nga tawo sa Trinity, ang Dios nga Kapangulohan.
Ang gasa o pagtugyan sa Espiritu Santo mao ang buhat nga adu-
nay awtoridad sa pagtugyan kaniya ngadto sa tawo. Ang Espiritu
Santo sa iyang kaugalingon mahimong mobisita sa mga tawo ug
mobisita niadtong kinsa angayan ug mohatag og pagsaksi ngadto
sa ilang espiritu mahitungod sa Dios ug ni Kristo, apan dili mahi-
mong magpabilin uban kanila [tan-awa sa D&P 130:22–23].3

“Ang gasa sa Espiritu Santo,” usa ka espesyal nga panalangin
nga gisilyo diha sa naghinulsol nga mga tumutuo ni Jesukristo,
ug “usa ka malungtaron nga saksi.” Ang espiritu sa Dios mahi-
mong matagamtam isip usa ka temporaryo nga impluwensya
diin ang balaanong kahayag ug gahum moabut ngadto sa kataw-
han alang sa espesyal nga mga katuyoan ug mga okasyon. Apan
ang gasa sa Espiritu Santo, nga … gihatag diha sa kumpirmasyon,
usa ka permanente nga saksi ug mas labaw nga tuga.4

Unsaon man nato sa pagbaton sa Espiritu Santo? Ang paagi o
matang klaro nga gipahayag. Kita gisultihan nga magbaton og
hugot nga pagtuo sa Dios, nga motuo nga siya mao, ug nga siya
magabalus ra sa tanan kinsa makugihong nangita kaniya; nga
maghinulsol sa atong mga sala, mobuntog sa atong mga pagbati,
kabuang, ug pagkadili tarung; nga magmahiyason, matinuoron,
ug matarung sa tanan natong mga gipangbuhat sa usag usa, ug
mosulod ngadto sa pakigsaad uban sa Dios nga kita sukad karon
mosunod sa mga baruganan sa kamatuoran, ug motuman sa mga
sugo nga iyang gihatag kanato, dayon magpabunyag alang sa
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kapasayloan sa atong mga sala, pinaagi sa usa ka tawo nga adu-
nay awtoridad; ug kon kini nga ordinansa sa ebanghelyo natu-
man na, kita mahimong modawat sa gasa sa Espiritu Santo
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadtong gihatagan sa aw-
toridad sa Priesthood. Sa ingon ang Espiritu ug ang gahum sa
Dios—ang Maghuhupay—maanaa kanato nga usa ka tubod sa tu-
big nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon. Siya mo-
pamatuod sa Amahan, mopamatuod kang Jesus, ug “modala sa
mga butang sa Amahan ug mopadayag niini nganha kanato,” nga
molig-on sa atong pagtuo, mo-establisar diha kanato sa kamatu-
oran, nga kita dili na igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang ha-
ngin sa tuluohan; apan mahimong “masayud sa doktrina” kon
kini gikan ba sa Dios o sa tawo [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:14;
Juan 7:17].5

Ang Espiritu Santo, kinsa nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak,
kinsa modala sa mga butang sa Amahan ug mopakita niini ngadto
sa mga tawo, kinsa nagpamatuod kang Jesukristo, ug sa buhi ga-
yud nga Dios, ang Amahan ni Jesukristo, ug kinsa naghatag og pag-
saksi sa kamatuoran—kini nga Espiritu, kini nga Salabutan, dili
ihatag ngadto sa tanang mga tawo hangtud nga sila maghinulsol sa
ilang mga sala ug moabut ngadto sa kahimtang nga angayan diha
sa atubangan sa Ginoo [tan-awa sa 3 Nephi 28:11]. Dayon sila ma-
kadawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot niadtong kinsa gitugutan sa Dios nga mohatag sa iyang mga
panalangin diha sa mga ulo sa katawhan.6

Ang pagtugyan o “gasa” sa Espiritu Santo mao ang yano nga
pagtugyan diha sa usa ka tawo og katungod sa pagdawat sa bisan
unsa nga panahon, kon siya angayan niini ug nagtinguha niini,
sa gahum ug kahayag sa kamatuoran sa Espiritu Santo, bisan
tuod nga tingali kanunay siya ang magbuot sa iyang kaugali-
ngong espiritu ug paghukom.7

Ang Espiritu Santo usa ka suga nga moiwag 
sa atong padayon nga paglakaw.

Ang katungdanan sa Espiritu Santo mao ang paghatag og
pagpamatuod kang Kristo, o sa pagpamatuod kabahin niya, ug
pagkumpirma sa tumutuo diha sa kamatuoran, pinaagi sa pag-
pahinumdom kaniya og balik sa mga butang nga nangagi na, ug
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sa pagpakita o sa pagpadayag ngadto sa hunahuna sa mga bu-
tang karon o sa umaabut. “Apan ang Manlalaban, diin mao ang
Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa akong Ama-
han, siya ang magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug maga-
pahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.”
[Juan 14:26.] “Siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa ti-
buok nga kamatuoran.” [Juan 16:13.]8

Katungdanan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang pag-
tudlo ngadto sa ilang mga anak … sa kamahinungdanon sa pag-
dawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot, nga modala kanila ngadto sa tanang kamatuoran, ug nga
mopadayag ngadto kanila sa mga butang nga nangagi na ug mga
butang nga moabut pa, ug mopakita ngadto kanila sa mas kla-
rong paagi niadtong mga butang nga anaa karon uban kanila,
nga sila unta makasabut sa kamatuoran, ug nga sila unta magla-
kaw diha sa kahayag ingon nga si Kristo anaa sa kahayag; nga sila
unta makabaton og pakigdait uban kaniya ug nga ang iyang dugo
unta makalimpyo kanila gikan sa tanang sala.9

Adunay dalan nga gitakda alang kanato nga atong pagalaktan—
mao kini ang higpit ug pig-ot nga agianan nga modala og balik
ngadto sa presensya saDios; ang suga nga moiwag sa atong pada-
yon nga paglakaw mao ang Espiritu Santo, nga atong nadawat sa
diha o human sa atong bag-o nga pagkatawo. Kon kita matumba o
moliko, ang atong suga magka-awop ug hangtud mapalong, kon
sa diha nga, ang Manlalaban, ang tinubdan sa pagpadayag, mobiya
kanato, ug ang kangitngit ang mopuli niini; dayon unsa kaha ga-
yud ka grabe niana nga kangitngit! Ang katimbang sa kahayag nga
atong naangkon mao ang kangitngit nga mobuntog kanato, ug ga-
was nga ang usa ka dinaliang paghinulsol pagahimoon ang ka-
ngitngit mag-anam og uswag diha kanato hangtud nga mawala na
ang atong panan-aw sa atong calling ug malimot Kaniya kinsa mi-
tubos kanato ug miangkon kanato nga iyaha.10

Ang katungdanan sa Balaang Espiritu mao ang paglamdag sa
mga hunahuna sa mga tawo kabahin sa mga butang sa Dios, sa
pagkumbinsir kanila sa panahon sa ilang pagkakabig sa ilang
pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan, ug maanaa kanila ang usa ka
malungtarong pagpamatuod isip usa ka kauban sa kinabuhi, nga
naglihok isip ang sigurado ug luwas nga giya ngadto sa tanan nga
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kamatuoran ug nagpuno kanila kada adlaw sa kalipay ug ka-
maya, uban sa tinguha sa pagbuhat og maayo ngadto sa tanang
mga tawo, sa pag-antus nga maoy masaypan kaysa mobuhat og
sayop, nga magmabination ug manggiloy-on, mainantuson ug
manggihatagon. Ang tanan kinsa anaa niining dili masukod nga
gasa, kining perlas nga labing bililhon, adunay padayon nga ka-
uhaw sa pagkamatarung. Kon wala ang tabang sa Balaang Espi-
ritu walay mortal nga tawo ang makahimo sa paglakaw diha sa
higpit ug pig-ot nga agianan, kinsa dili makaila sa ensakto gikan
sa sayop, ang tinuod gayud gikan sa sinundog, nga hilabihan ga-
yud ka pareha kini kon tan-awon. Busa mipahimo kining anga-
yan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagpuyo nga putli
ug ligdong, aron nga kini nga Espiritu mopuyo uban kanila; kay
maangkon lamang kini diha sa baruganan sa pagkamatarung.
Ako dili mahimong modawat niini alang kaninyo, ni kamo alang
kanako; matag usa kinahanglan nga mobarug alang sa iyang ka-
ugalingon, adunahan ka man o uyamot, maalam o walay kaalam,
ug kini parehas nga pribilehiyo sa tanan nga mahimong mga tig-
ambit niini.11

Ang Espiritu Santo moadto lamang ngadto sa matarung ug
ngadto niadtong kinsa napasaylo na sa ilang mga sala…. Sa
ingon nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpadayon sa
pagsunod sa mga sugo sa Dios, sa pagpasalamat sa mga pribile-
hiyo ug mga panalangin nga ilang natagamtam diha sa Simba-
han, ug mogamit sa ilang panahon, ilang kabtangan, sa pagdayeg
sa pangalan sa Dios, sa pagpalambo sa Zion, ug sa pag-establi-
sar sa kamatuoran ug pagkamatarung diha sa yuta, sa ingon nga
ang atong langitnong Amahan mapugos pinaagi sa iyang pa-
numpa ug pakigsaad sa pagpanalipod kanila gikan sa matag ka-
atbang nga kaaway, ug sa pagtabang kanila sa pagbuntog sa
matag babag nga posible nga gibutang batok kanila, o gilabay
diha sa ilang agianan; apan sa higayon nga ang usa ka komuni-
dad magsugod nga magpataas sa ilang mga kaugalingon, mahi-
mong hakog, mahimong linga sa temporaryong mga butang sa
kinabuhi, ug mobutang sa ilang pagtuo diha sa mga bahandi, ni-
anang higayuna ang gahum sa Dios mosugod sa pagpalayo gi-
kan kanila, ug kon sila dili maghinulsol ang Balaan nga Espiritu
mopahawa gikan kanila sa hingpit, ug pasagdan na lang sila nga
sila ra.12
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Kamo kinsa nakasunod sa mga gikinahanglan sa walay kata-
pusang Ebanghelyo, ug nga napili gikan sa kalibutan, nga naka-
dawat sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot, inyo kining pribilehiyo ang pagdawat sa pagsaksi sa Espi-
ritu alang sa inyong kaugalingon; inyo kining pribilehiyo sa pag-
ila sa hunahuna ug kabubut-on sa Amahan mahitungod sa
inyong kaugalingong kaayohan, ug mahitungod sa katapusang
kadaugan sa buhat sa Dios.13

Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, kita natawo pag-usab.

Ang Manluluwas miingon ngadto kang Nicodemo, “Gawas kon
ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa
Dios,” [tan-awa sa Juan 3:3] ug kana tinuod karon. Ang usa ka tawo
kinahanglan nga matawo gikan sa kawalay kahibalo paingon
ngadto sa kamatuoran, karon…. Kon wala man siya natawo, siya
mas buta pa kaysa usa ka tawo kinsa giayo ni Kristo, kay may mga
mata apan dili makakita, ug may mga dunggan, dili makadungog.14

Kana nga kausaban miabut karon sa matag anak nga lalaki ug
anak nga babaye sa Dios kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, kinsa
nagpaubos sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, ug
kinsa nagtinguha sa pagpasaylo ug kapasayloan sa sala pinaagi sa
bunyag pinaagi sa pagpaunlod, pinaagi sa usa ka tawo nga adunay
awtoridad sa pagpangalagad niining sagrado nga ordinansa sa
ebanghelyo ni Jesukristo. Kay pinaagi niining bag-ong pagkatawo
nga gipamulong ni Kristo ngadto kang Nicodemo nga ingon gayud
ka mahinungdanon aron ang katawhan mahimong makakita sa
gingharian sa Dios, ug kon wala kini walay tawo nga makasulod
ngadto sa gingharian. Matag usa kanato makahinumdom, tingali,
sa kausaban nga miabut sa atong mga kasingkasing sa dihang kita
gibunyagan alang sa kapasayloan sa atong mga sala…. Ako namu-
long kabahin sa impluwensya ug gahum sa Balaang Espiritu nga
akong nasinati dihang ako gibunyagan alang sa kapasayloan sa
akong mga sala. Ang pagbati nga miabut ngari kanako mao kanang
sa tinuod nga kalinaw, sa gugma ug sa kahayag…

O! nga ako untang napabilin kanang ingon nga espiritu ug ka-
nang ingon ka mainiton nga tinguha diha sa akong kasingkasing
matag gutlo sa akong kinabuhi gikan nianang adlawa hangtud
niini. Sa gihapon daghan kanato kinsa nakadawat niana nga
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pagsaksi, niana nga bag-ong pagkatawo, niana nga kausaban sa
kasingkasing, samtang kita mahimong masayop diha sa paghu-
kom o nakahimo og daghang mga sayop, ang sa kasagaran tingali
mapakyas sa pagsunod sa tinuod nga sumbanan sa atong mga ki-
nabuhi, kita naghinulsol sa dautan, ug kita nangayo matag karon
ug unya sa pagpasaylo diha sa kamot sa Ginoo; aron nga hangtud
niining adlawa ang ingon nga tinguha ug katuyoan nga mipuno
sa atong mga kalag sa diha nga kita nabunyagan ug nakadawat sa
kapasayloan sa atong mga sala, mao gihapon ang nagkupot sa
atong mga kasingkasing, ug mao gihapon ang nagdumalang pag-
bati ug kahinam sa atong mga kalag. Bisan may higayon nga kita
maaghat ngadto sa kasuko, ug ang atong kapungot makapahimo
kanato sa pagsulti ug pagbuhat sa mga butang nga dili ikahimuot
diha sa panan-aw sa Dios, apan sa kalit nga pagbalik sa atong ma-
linawong panimuot ug pagbawi gikan sa atong pagkaligas ngadto
sa gahum sa kangitngit, kita mobati og pagkamapainubsanon,
pagkamahinulsulon, ug pagpangayo og pasaylo alang sa sayop
nga atong nahimo sa atong mga kaugalingon, ug tingali ngadto sa
uban. Ang dako, mainiton, malukpanon nga tinguha, nga natawo
sa kamatuoran ug sa pagsaksi sa Balaang Espiritu diha sa mga ka-
singkasing sa mga tawo kinsa nagsunod sa kamatuoran, moang-
kon og impluwensya ug mao na usab ang manag-iya sa atong mga
kalag, nga magdala kanato ngadto sa dalan sa katungdanan. Kini
ang akong pagpamatuod ug ako nasayud nga kini tinuod.15

Ang sala nga dili mapasaylo mao ang tinuyo 
nga paglimud ug pagsupak sa Espiritu Santo 

human madawat ang Iyang pagsaksi.

Walay tawo ang mahimong makasala batok sa kahayag hangtud
nga siya aduna niini; ni batok sa Espiritu Santo, hangtud human
siya makadawat niini pinaagi sa gasa sa Dios pinaagi sa gitudlo nga
agianan o paagi. Ang pagpakasala batok sa Espiritu Santo, ang Es-
piritu sa Kamatuoran, ang Manlalaban, ang Saksi sa Amahan ug sa
Anak, tinuyong paglimud ug pagsupak kaniya, human makadawat
kaniya, nagbuhat og [sala nga dili mapasaylo].16

Walay tawo nga posible nga makahimo sa pagbuhat og sala
nga dili mapasaylo diha sa ka walay kahibalo. Ang usa ka tawo
kinahanglang modangat ngadto sa kahibalo kang Kristo; siya
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kinahanglang makadawat og usa ka pagpamatuod kang Kristo
diha sa iyang kasingkasing, ug makaangkon sa kahayag ug ga-
hum, kahibalo ug pagsabut, sa dili pa siya makahimo sa pagbu-
hat niana nga sala. Apan kon ang usa ka tawo mopahilayo gikan
sa kamatuoran, mosupak sa kahibalo nga iyang nadawat, moya-
tak niini sa iyang mga tiil, mopakaulaw pag-usab kang Kristo sa
dayag, molimud sa Iyang pag-ula, molimud sa gahum sa pagka-
banhaw, molimud sa mga milagro nga Iyang gihimo alang sa ka-
luwasan sa tawhanong pamilya, ug moingon diha sa iyang
kasingkasing, “Kini dili tinuod”, ug magpabilin niana nga pagli-
mud sa kamatuoran, human makadawat sa pagpamatuod sa
Espiritu, siya nakahimo og sala nga dili mapasaylo.17

[Human sa Paglansang sa Krus sa Manluluwas,] ngano man
nga [ang mga Apostoles] limtanon ug mora og walay kahibalo sa
tanan nga gitudlo kanila sa Manluluwas kabahin sa mga butang
sa iyang misyon sa yuta? Tungod kay sila kulang sa usa ka im-
portante nga kwalipikasyon, sila wala pa “masul-uban sa gahum
gikan sa kahitas-an.” [Tan-awa sa Lucas 24:49.] Wala pa sila ma-
kabaton sa gasa sa Espiritu Santo….

Kon ang mga disipulo natugahan pa sa “gasa sa Espiritu Santo,”
o “sa gahum gikan sa kahitas-an,” niining higayuna, ang ilang dalan
tingali sa hingpit lahi kaayo …, ingon nga makita sa sunod nga ka-
lamboan. Kon si Pedro, kinsa mao ang pangulo nga apostol, naka-
dawat pa sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa gahum ug pagpamatuod
niana sa wala pa ang makalilisang nga gabii diin siya mitunglo ug
nanumpa ug milimud sa iyang Ginoo [tan-awa sa Mateo 26:69–75],
ang resulta lahi unta kaayo ngadto kaniya, kay niana siya unta ma-
kasala batok sa “kahayag ug kahibalo,” ug “batok sa Espiritu Santo,”
kay ang sa ingon walay kapasayloan. Ang tinuod, tungod niini, nga
siya napasaylo, human sa mapait nga paghinulsol, usa ka ebidensya
nga siya wala pa sa pagsaksi sa Espiritu Santo, kay wala pa sukad
makadawat niini. Ang uban nga mga disipulo o mga apostoles ni
Kristo sa walay duhaduha anaa usab sa sama nga kahimtang, ug
ingon kini hangtud sa gabii sa adlaw nga si Jesus mibangon gikan
sa lubnganan nga siya mitugyan ngadto kanila niining dili masukod
nga gasa [tan-awa sa Juan 20:22].18

Sa wala pa ang nabanhaw nga Manunubos mibiya sa yuta siya
mimando sa iyang mga disipulo sa pagpabilin didto sa siyudad sa
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Jerusalem hangtud nga sila matugahan sa gahum gikan sa kahitas-
an. Sila mibuhat sa ingon, ug nahimuot sa saad, ang Manlalaban
miabut kon asa sila nagkapundok, mipuno sa ilang mga kasing-
kasing sa dili matukib nga kalipay, sa ingon nga sila namulong sa
mga pinulongan ug nanagna; ug ang makapadasig nga gahum ni-
ining balaang nilalang nag-uban kanila sa tibuok nila nga gidu-
malahan nga mga katungdanan, nakapahimo kanila sa
pagpahigayon og mahinungdanon nga misyon diin sila gitawag
sa Manluluwas.19

Si Saulo, nga taga-Tarsus, nga nakabaton og talagsaong salabu-
tan ug kaalam, gimatuto sa tiilan ni Gamaliel, natudloan sumala
sa hingpit nga pamaagi sa balaod, milutos sa mga Santos ngadto
sa kamatayon, migapos ug mipabalhug ngadto sa mga bilang-
goan sa mga lalaki ug mga babaye; ug sa diha nga ang dugo sa
Martir nga si Esteban mibanaw, si Saulo mibarug pinaagi sa pag-
hupot sa saput niadtong mipatay kaniya, ug mitugot sa iyang ka-
matayon. Ug “siya nagpadayon og daot sa Simbahan, sa
pagpanaka sa kabalayan, ug sa pagtaral sa mga lalaki ug mga ba-
baye sa pagbanlod kanila sa bilanggoan.” [Mga Buhat 8:3.] Ug sa
dihang gipamatay sila, siya mipahayag sa iyang tingog batok ka-
nila, ug siya “sa makadaghan midagmal kanila sa tanang mga si-
nagoga, ug mipugos kanila sa pagpanampalas; ug sa mabangis
nga kapungot batok kanila, migukod kanila hangtud sa mga
siyudad nga atua na sa gawas sa nasud,” [Mga Buhat 26:11] ug
sa gihapon kini nga tawo wala makahimo og sala nga dili mapa-
saylo, tungod kay wala siya masayud sa Espiritu Santo.20

Kon ang si bisan kinsa nga mga tawo sa yuta makahimo og
sala nga dili mapasaylo, kamo makakita kanila taliwala niadtong
kinsa nakadawat na, o modawat pa, sa kahibalo sa kamatuo-
ran…. Kamo ug ako nakadawat sa kahayag. Kita nakadawat sa
Balaan nga Priesthood. Kita nakadawat sa pagpamatuod sa Ba-
laang Espiritu, ug naluwas gikan sa kamatayon ngadto sa kina-
buhi. Busa, kita karon anaa sa hilabihan ka luwas o sa makuyaw
nga kahimtang,—makuyaw kon kita nagtiaw-tiaw uban niining
sagrado nga mga butang nga gisalig aron atong ampingan. Gi-
kan karon ako mopasidaan kaninyo, akong igsoong mga lalaki
ug mga babaye, labi na akong igsoong mga lalaki, batok sa pag-
tiaw-tiaw sa inyong [priesthood]…. Kon inyo kining buhaton,
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ingon nga ang Dios buhi Siya mokuha sa Iyang Espiritu gikan
kaninyo, ug ang higayon moabut nga kamo makita nga nakig-
away batok sa kahayag ug kahibalo nga inyong nadawat, ug
kamo mahimong mga anak sa kapildihan. Busa, mas maayo nga
mag-amping kamo basin unya og ang ikaduha nga kamatayon
ipahamtang diha kaninyo.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang kalainan tali sa temporaryo nga impluwensya
o pagpabati sa Espiritu Santo ug sa gasa sa Espiritu Santo?
(Tan-awa sa Moroni 10:4.) Unsaon nato sa pagdawat ang
gasa sa Espiritu Santo? Unsa man nga mga panalangin ang
moabut kanato kon atong tahuron kini nga gasa?

• Sa unsang paagi nga ang Espiritu Santo makagiya kanato
ngadto sa tanan nga kamatuoran? (Tan-awa sa Juan 16:13.)
Unsa man nga mga kamatuoran ang gipamatuod sa Espiritu
Santo nganha kaninyo?

• Ngano nga ang suga man ang usa ka maayo nga simbolo aron
sa pagrepresentar sa Espiritu Santo? Unsa man ang atong
buhaton aron sa pagsiguro nga kini nga suga hayag kaayo og
siga diha sa atong mga kinabuhi?

• Unsa man ang atong mabuhat aron molambo ang implu-
wensya sa Espiritu Santo diha sa atong mga kinabuhi? Un-
saon nato sa pagtabang sa uban nga masabtan kon sa unsa
nga paagi nga ang Espiritu Santo makapanalangin sa ilang
mga kinabuhi?

• Unsa man ang kinahanglan natong buhaton aron madawat
ang bag-o nga pagkatawo nga gipamulong sa Manluluwas?
(Tan-awa sa Juan 3:5.) Unsa man nga mga pagbati ang kau-
ban niini nga bag-o nga pagkatawo? Unsaon man nato sa
pagpabilin niini nga mga pagbati? (Tan-awa sa Alma
5:14–16, 26.)

• Unsa man ang sala nga dili mapasaylo? Unsay buot ipasabut
sa pagtiaw-tiaw sa “sagrado nga mga butang nga gisalig aron
atong ampingan”?
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Ang Atong Misyonaryo 
nga Katungdanan

Ang mga misyonaryo moanhi sa kalibutan aron 
sa pagpamatuod ni Jesukristo ug aron sa pagtanum 

sa bililhong binhi sa kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa wala madugay human sa iyang pag-abut sa Hawaii niadtong
20 sa Oktubre 1854, si Joseph F. Smith misulat ngadto sa ig-agaw
sa iyang amahan nga si George A. Smith, ang sakop sa Korum sa
Napulog Duha kinsa mi-ordinar niya sa pagka elder. Ang batan-
ong misyonaryo misaad sa iyang kaugalingon ngadto sa buhat sa
Ginoo, nga nag-ingon, “Malipayon akong moingon nga andam
ako nga mosagubang sa kahamugaway ug sa kalisud ug sa dau-
tang panahon alang niini nga katuyoan diin ako nahilakip; ug ti-
nud-anay nga naglaum ug nag-ampo nga ako makapakita nga
matinud-anon hangtud sa katapusan.”1 Ang iyang hugot nga pag-
tuo pagasulayan sa daghang mga higayon.

Sa usa ka higayon usa ka sunog ang mitupok sa kasagaran sa
iyang mga gamit, lakip na ang “sinina, mga kopya sa unang edis-
yon (European) sa Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pa-
kigsaad, nga gihatag isip gasa ngadto kang Patriarch Hyrum Smith.
Sa usa niining mga basahon gibutang ni Elder Joseph F. Smith ang
iyang sertipiko sa pagka Elder. Sa dihang ang balay natupok sa su-
nog uban sa mga sulod niini, ang kaban ni Elder Smith, ug ang ma-
tag butang nga sulod niini nahimong mga abu gawas sa iyang
sertipiko sa pagka misyonaryo. Sa talagsaong kahimtang napreser-
bar kini nga walay kadaut, gawas sa mga kilid niini nga nasunog,
apan walay usa ka pulong nga napapas bisan nga ang basahon nga
gisukipan niini nasunog gayud tanan. Dili lamang ang mga basa-
hon ang natupok apan ang mga journal usab ni Elder Smith nga
matinud-anon niyang gitipigan.”
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Pinaagi niini nga kasinatian migawas ang usa ka makapahi-
muot nga panghitabo, nga grabe gayud nianang panahona. Ang
sinina sa mga misyonaryo natupok sa sunog, busa si Joseph F.
Smith ug ang iyang kompanyon sulod sa mubo nga panahon ki-
nahanglan nga magpuli-puli og sul-ob sa usa ka parisan sa sinina.
Usa ka elder ang nagpabilin sa balay samtang ang lain nagsul-ob
sa parisan sa sinina ug miadto sa mga miting. Dayon ang sitwas-
yon nabali ug ang laing elder ang nagpabilin sa balay ug ang
iyang isigka kompanyon miadto sa mga miting. “Siyempre wala
kini magpadayon apan sulod lamang sa mubo nga panahon,
apan usa kadto ka talagsaon nga istorya nga kanunay nga gisay-
say sa ulahing mga katuigan, sa dihang gikuha sa panahon ang
nag-antus nga mga Elder palayo gikan sa dapit sa ilang kaulaw ug
mga kalisdanan.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang mga misyonaryo kinahanglang magpakabuhi 
sa ingon aron sila makabaton sa kanunay nga 

panag-abin uban sa Espiritu sa Dios.

Usa sa kinahanglanon kaayo nga mga kwalipikasyon sa mga el-
der kinsa moadto sa kalibutan aron magsangyaw mao ang pagka-
mapainubsanon, pagkamaaghup ug tiunay nga gugma, alang sa
kaayohan ug sa kaluwasan sa tawhanong pamilya, ug ang tinguha
sa pag-establisar og kalinaw ug pagkamatarung dinhi sa yuta tali-
wala sa mga katawhan. Dili kita makasangyaw sa ebanghelyo ni
Kristo kon wala kini nga diwa sa pagkamapainubsanon, pagka-
maaghup, hugot nga pagtuo sa Dios ug pagsalig diha sa iyang
mga saad ug pulong ngari kanato. Mahimo kamong makakat-on
sa tanang kaalam sa katawhan, apan dili kana mopasarang ka-
ninyo sa pagbuhat niining mga butanga sama sa mahimo sa ma-
painubsanon, magiyahon nga impluwensya sa Espiritu sa Dios.
“Ang pagkagarboso magauna sa pagkalaglag, ug ang mapahitas-
ong espiritu magauna sa pagkahulog.” [Mga Proverbio 16:18.]

Gikinahanglan kini alang sa mga elder kinsa moadto sa kali-
butan aron magsangyaw sa pagtuon sa diwa sa ebanghelyo, nga
mao ang diwa sa pagkamapainubsanon, ang diwa sa pagkamaag-
hup ug tinuod nga debosyon sa bisan unsa nga katuyoan
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Si Joseph F. Smith sa gibanabana nga edad nga 19 human gayud sa 
iyang pagbalik gikan sa Misyon sa Hawaii pagka 1858.



nga gitakda nga buhaton sa inyong kamot o inyong hunahuna.
Kon kini mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo, kinahanglan ki-
tang mohalad sa atong mga kaugalingon ngadto sa mga katung-
danan niana nga pangalagad, ug kinahanglan kitang
maningkamot sa kinadak-an natong abilidad aron mahimong sa-
rang sa pagpahigayon nianang piho nga trabahoon, ug ang paagi
sa pagbuhat niini mao ang pagpakabuhi sa ingon aron nga ang
espiritu sa Dios mahimong makig-abin ug maanaa kanato aron sa
paggiya kanato sa matag gutlo ug oras sa atong pangalagad, gabii
ug adlaw.3

Akong mga kaigsoonan, nahilakip kamo sa buhat sa Dios; nag-
trabaho kamo og maayo; nakadawat kamo sa hilabihan gayud sa
Diwa sa Ebanghelyo tungod kay nahilakip kamo niini nga eks-
klusibo. Mga tigpangalagad kamo sa walay katapusang pakig-
saad. Kamo nag-ampo; wala kamo makalimot sa inyong mga
pag-ampo, sigurado. Ang usa ka Elder dili makalimot sa iyang
mga pag-ampo; dili siya makalimot sa Ginoo; siya sigurado ga-
yud nga mahinumdom Kaniya kon anaa siya sa linya sa iyang ka-
tungdanan. Kon siya mobutang sa iyang kaugalingon sa usa ka
kahimtang diin siya makatuman sa labing maayo, dili siya maka-
limot sa Ginoo sa buntag, udto ug gabii. Mag-ampo siya ngadto
sa Ginoo, ug mopaubos sa iyang kaugalingon sa Iyang atubangan
ug moila Kaniya. Kon kamo anaa niini nga linya kamo makata-
gamtam sa Iyang Espiritu.4

Ang usa ka misyonaryo kinahanglan nga anaa sa iyang kaugali-
ngon ang pagpamatuod kabahin sa Espiritu sa Dios—ang pagsaksi
sa Espiritu Santo…. Ang mga tawo dili makabig pinaagi sa kalarino
o kabatid sa pamulong; sila makumbinsir kon sila matagbaw nga
kamo aduna sa kamatuoran ug sa Espiritu sa Dios.5

Ang mga misyonaryo kinahanglang mahimong 
matinuoron, hiyasnon, ug matinud-anon 

sa ilang mga pakigsaad.

Giisip kini nga sukwahi nga magpadala og mga kalalakin-an
ngadto sa kalibutan aron mosaad sa uban pinaagi sa pagkama-
sulundon sa ebanghelyo nianang mismo sila wala makadawat.
Ni gihunahuna kini nga angay nga magpadala og mga kalala-
kin-an aron mareporma sila. Himoa nga sila magreporma una
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sa balay kon wala sila hingpit nga nagsunod sa mga sugo sa Dios.
May kalabutan kini sa Pulong sa Kaalam ingon man usab sa uban
pang mga balaod sa langit. Walay pagsupak ang ihatag ngadto sa
mga kalalakin-an kinsa gitawag nga sa sayo nga mga katuigan ti-
ngali bagis o badlungon, kon sa kaulahiang mga katuigan nag-
puyo sila og usa ka diosnong kinabuhi ug nakapakita og mga
bunga sa paghinulsol.6

Gusto kita og batan-ong mga kalalakin-an … kinsa mipabilin sa
ilang mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, ug ma-
kaadto sa mga kanasuran sa yuta ug moingon sa mga katawhan,
“Sunda ako, sama nga ako nagsunod kang Kristo.” Dayon ganahan
kita nga mahibalo sila kon unsaon sa pagkanta, ug sa pag-ampo.
Nagpaabut kita nga sila mahimong matinuoron, hiyasnon, ug
matinud-anon sa ilang mga pakigsaad hangtud sa kamatayon,
ngadto sa ilang mga kaigsoonan, ngadto sa ilang mga asawa,
ngadto sa ilang mga amahan ug mga inahan, ngadto sa ilang mga
igsoong lalaki ug igsoong mga babaye, ngadto sa ilang mga kau-
galingon ug ngadto sa Dios. Kon kamo makakuha og mga kalala-
kin-an nga sama niini aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto
sa kalibutan, bisan kon sila kamao kaayo o dili kon unsaon sa pag-
sugod, ang Ginoo mobutang sa iyang Espiritu ngadto sa ilang mga
kasingkasing, ug iya silang panalanginan og salabutan ug gahum
aron sa pagluwas sa mga kalag sa mga katawhan. Kay ang tinub-
dan sa ilang kinabuhi anaa kanila. Wala kini nikunhod o nadaut;
wala kini gipahilayo gikan kanila.7

Wala kinahanglana nga ang atong mga kabatan-onan kinahang-
lang masayud kabahin sa kadautan nga nanghitabo sa bisan asang
dapit. Ang ingon nga kahibalo dili makapabayaw, ug maingon nga
sobra na sa usa ka batan-ong lalaki ang makasubay sa unang lakang
sa iyang pagkalaglag ngadto sa kakuryuso nga nagdala kaniya
ngadto sa kwestyonable nga mga dapit. Himoa nga ang mga batan-
ong kalalakin-an sa Zion, maanaa man sila sa mga misyon o maa-
naa sa balay, molikay sa tanang mga dapit nga dautan. Wala
kinahanglan nga sila kinahanglang masayud kon unsay nahitabo sa
ingon nga mga dapit. Walay tawo nga mas maayo o mas lig-on alang
sa ingon nga kahibalo. Himoa nga sila makahinumdom nga “ang
kahibalo kabahin sa sala manintal ngadto sa pagbuhat niini,” ug da-
yon likayi kadto nga mga tintasyon nga sa moabut nga panahon
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mahimong mobutang sa peligro sa ilang hiyas ug sa ilang nahimu-
tangan sa Simbahan ni Kristo.8

Ang mga kinaiya sa usa ka maayong misyonaryo mao ang: Usa
ka tawo kinsa kahibalong makig-uban sa laing tawo—kansang
pagpakighigala permanente ug madasigon—kinsa makapahiuyon
sa iyang kaugalingon ngadto sa pagsalig ug pabor sa katawhan
kinsa anaa sa kangitngit. Dili kini mahimo kon walay pagpangan-
dam. Kinahanglan nga makaila kamo sa usa ka tawo, makat-on ka-
bahin niya ug makabaton sa iyang pagsalig ug mohimo kaniya nga
mobati ug masayud nga ang inyong bugtong tinguha mao ang
pagbuhat kaniya og kaayohan ug pagpanalangin kaniya; dayon
mahimo ninyo siyang sultihan sa inyong mensahe, ug mohatag
kaniya sa maayong mga butang nga anaa kaninyo alang kaniya, sa
mabination ug mahigugmaong paagi. Busa, sa pagpili og mga
misyonaryo, pilia ang kinsa adunay kahibalo nga makig-uban sa
laing tawo, kinsa adunay pagpakighigala ug dili kasilag ngadto sa
mga tawo; ug kon kamo wala pay ingon niana sa inyong ward,
bansaya ug himoa nga sarang ang pipila ka batan-ong mga lalaki
alang niini nga buhat.9

Ang mga misyonaryo kinahanglang motudlo 
sa ebanghelyo sa kinabuhi pinaagi 

sa Espiritu sa yano nga paagi.

Ang atong mga elder gitudloan dinhi, ug sila gitudloan gikan
sa pagkabata hangtud sa pagdako, nga sila dili moadto ug ma-
kiglantugi sa relihiyusong mga organisasyon sa kalibutan kon
sila pagatawagon sa pag-adto aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo
ni Jesukristo, apan moadto ug mopamatuod kanila sa mensahe
nga gihatag ngari kanato pinaagi sa pagka-instrumento ni Pro-
peta Joseph, niini nga ulahing dispensasyon, diin ang mga ka-
tawhan mahimong makakat-on sa kamatuoran, kon sila buot.

Sila gipadala aron motanyag sa sanga sa oliba sa kalinaw ngadto
sa kalibutan, sa pagtanyag sa kahibalo nga ang Dios namulong gi-
kan sa kalangitan sa makausa pa sa iyang mga anak dinhi sa yuta;
nga ang Dios sa iyang kalooy mipahiuli pag-usab nganhi sa kali-
butan sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang Bugtong Anak, diha
sa unod, nga ang Dios mipadayag ug mipahiuli sa katawhan sa ba-
laang gahum ug awtoridad gikan niya mismo, diin sila makahimo
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ug awtorisado nga mopahigayon sa mga ordinansa sa ebanghelyo
ni Jesukristo nga gikinahanglan alang sa ilang kaluwasan; ug ang
ilang pagpahigayon niini nga mga ordinansa gikinahanglan nga
madawat gayud ngadto sa Dios kinsa mihatag kanila sa awtoridad
sa pagpahigayon niini diha sa iyang pangalan.

Ang atong mga elder gipadala aron sa pagsangyaw sa paghi-
nulsol sa sala, sa pagsangyaw sa pagkamatarung, sa pagsangyaw
ngadto sa kalibutan sa ebanghelyo sa kinabuhi, sa pakigdait, ug
sa pakighigala diha sa mga katawhan, sa pagtudlo sa mga kalala-
kin-an ug mga kababayen-an sa pagbuhat nianang matarung sa
atubangan sa Dios ug diha sa presensya sa tanang mga katawhan,
sa pagtudlo kanila sa kamatuoran nga ang Dios mi-organisar sa
iyang Simbahan, usa ka Simbahan diin siya, mismo, mao ang tig-
pasiugda ug nagtukod.10

Ang pangutana nga kanunay nga mosantup sa mga hunahuna
sa mga batan-ong mga kalalakin-an kinsa anaa sa misyon, “Unsa
man ang akong isulti?” Ug lain ang daling mosunod niini, “Unsaon
man nako sa pagsulti niini?” … Samtang walay piho nga lagda nga
mahimong ihatag, ang kasinatian nagtudlo nga ang pinakasimple
nga paagi mao ang pinakamaayo. Kay nakakat-on man sa mga ba-
ruganan sa ebanghelyo, pinaagi sa mainampoong espiritu ug pi-
naagi sa pagtuon og maayo, kini kinahanglang ipresentar ngadto
sa mga tawo diha sa pagpaubos, sa pinakasimple nga mga matang
sa pinulongan, nga walay pamasin o panghambug ug diha sa diwa
sa misyon ni Kristo. Dili kini mahimo kon ang usa ka batan-ong
misyonaryo mousik sa iyang paningkamot sa hinambug nga pag-
sulay nga mahimong usa ka sabaan nga mamumulong. Mao kini
ang punto nga gilauman nakong isilsil diha sa mga elder, ug sa
pagtambag nga ang tanang paningkamot sa larinong pagpamu-
long kinhanglang diha lamang sa tukma nga mga panahon ug mga
dapit. Ang misyon dili mao ang dapit alang sa maong paningka-
mot. Ang ebanghelyo dili malampusong matudlo pinaagi sa hi-
nambug nga pagpadayag sa mga pulong ug argumento, apan
mapadayag pinaagi sa ligdong ug sa maalam nga mga pamahayag
sa simple nga kamatuoran niini, gilitok sa paagi nga motandog sa
kasingkasing ug modani, usab, ngadto sa pangatarungan ug ma-
ayo nga panabut.
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… Ang espiritu kinahanglang anaa sa misyonaryo, kon kina-
hanglan siyang molampus sa pagpukaw og tubag niini diha sa
iyang mga tigpaminaw; ug tinuod kini bisan kon ang mga pulong
gilitok diha sa panag-istoryahanay, nag-atubangay, o diha sa pam-
publikong mga pundok. Ang espiritu dili mopabati sa kaugali-
ngon niini sa tawo kinsa miggahin sa iyang panahon sa
pagpadangat sa unsay iyang angayang isulti sa hinambug nga mga
pulong o sa pagpakita og kalarino sa pagpamulong. Naglaum siya
sa pagpahimuot sa artipisyal nga paagi, ug dili sa epektibong pa-
agi pinaagi sa kasingkasing.11

Walay tawo ang makahimo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni
Jesukristo sa iyang kaugalingon; kay walay tawo nga makasabut
sa mga hunahuna sa Dios gawas sa Espiritu sa Dios nga anaa ka-
niya [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:11]. Kay ang bisan kinsa
nga tawo nga mosulay sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo pina-
agi sa iyang kaugalingong kaalam ug kahibalo, nga walay inspi-
rasyon, yano nga usa ka pagbugalbugal. Walay tawo nga
makasangyaw kabahin sa Dios ug sa pagkadiosnon ug sa kamatuo-
ran ingon nga kini anaa kang Kristo Jesus gawas nga siya gidasig sa
Balaang Espiritu. Ang mga disipulo sa karaang panahon nakigla-
kaw ug nakig-istorya sa Manluluwas atol sa Iyang misyon diha sa
mga katawhan, ug sa gihapon … gimandoan sila sa pagpabilin sa
Jerusalem ug sa dili paggawas aron sa pagsangyaw hangtud nga
sila tugahan og gahum gikan sa kahitas-an; sa ato pa, hangtud
nga ang Balaang Espiritu mabu-bu ngadto kanila diin ang ilang
mga hunahuna malagsik, ang ilang mga panabut mapalambo,
ang pagpamatuod kang Jesukristo matanum sa ilang mga ka-
singkasing, nga sila unta modala niana nga pagpamatuod ngadto
niadtong kinsa kinahanglan sila nga moadto.12

Ang indibidwal nga elder mosalig og dako gayud ngadto sa
paggiya sa espiritu sa iyang calling, diin siya kinahanglan nga
mapatuhup. Kon siya mapakyas sa pag-amuma niana nga espi-
ritu, nga mao ang diwa sa kusog ug paggamit, sa dili madugay
siya mahimong mawad-an og kalagsik, tapulan ug dili malipa-
yon. Ang matag misyonaryo kinahanglan nga maningkamot sa
paggahin og bahin sa matag adlaw sa pagtuon ug mainampoong
paghunahuna kabahin sa mga baruganan sa ebanghelyo ug sa
teyolohiya sa Simbahan. Kinahanglan siyang magbasa ug mama-
landong ug mag-ampo. Tinuod, supak kita sa pagpangandam og
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gitakda nga mga wali nga ihatag uban sa paghunahuna sa
epekto sa larino nga pagpamulong ug pagpakita og kahanas sa
paggamit sa mga pulong; apan kon ang usa ka elder mobarug
aron mamulong sa usa ka kongregasyon sa sulod sa nasud o sa
gawas, kinahanglan siyang andam gayud alang sa iyang wali.
Ang iyang hunahuna kinahanglang adunay igong pundo sa mga
hunahuna nga angayang isulti, angayang paminawon, angayang
hinumduman; dayon ang espiritu sa pagdasig modala sa mga
kamatuoran diin mao ang gikinahanglan sa iyang mga tigpami-
naw, ug mohatag og gahum sa iyang mga pulong.13

Matinguhaon kini nga girekomendar nga ang mga elder nga
anaa sa mga misyon sa gawas sa nasud, ingon man usab ang
kinatibuk-ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, molikay og ma-
bingkilon nga argumento ug debate kalabut sa mga hilisgutang
doktrinal. Ang kamatuoran sa ebanghelyo wala magdepende sa
pagpakita niini diha sa mainitong panaghisgutan; ang mensahe
sa kamatuoran labing epektibo nga mahatag kon ipadayag sa
mga pulong nga yano ug may pagbati.

… Ang usa ka pagpamatuod sa kamatuoran mas labaw pa
kaysa pagsanung lamang sa hunahuna, usa kini ka konbiksyon sa
kasingkasing, usa ka kahibalo nga mopuno sa tibuok kalag sa na-
kadawat niini.

Ang mga misyonaryo gipadala aron sa pagsangyaw ug pagtudlo
sa unang mga baruganan sa ebanghelyo, kang Kristo lamang ug
kaniya ingon nga linansang sa krus, ug sa tinuod wala nay lain pa
sa paagi sa teyolohikanhong doktrina. Wala sila sugoa sa pagpasa-
but og maayo sa ilang kaugalingon nga hunahuna kabahin sa lisud
sabton nga mga pangutana sa teyolohiya, ni sa pagpalibug sa ilang
mga tigpaminaw uban sa pagpakita sa talagsaong kahibalo. Mga
magtutudlo sila ug kinahanglan gayud nga sila mahimo nga ingon,
kon sila makakab-ot sa bisan unsa nga ang-ang sa mga responsibi-
lidad sa ilang taas nga calling; apan kinahanglan silang motudlo
kutob sa ilang mahimo sunod sa paagi sa Manluluwas—magti-
nguha sa pagpangulo pinaagi sa gugma alang sa ilang mga isigka
ingon, pinaagi sa yano nga pagpasabut ug pagdani; dili sa pagsu-
lay sa pagkumbinsir pinaagi sa pagpugos.

Mga kaigsoonan, pasagdi kini nga mga tema sa walay kwenta nga
panaghisgutan; magpabiling duol ngadto sa mga pagtulun-an sa
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gipadayag nga pulong, ingon nga gihimong yano diha sa sumba-
nang mga basahon sa Simbahan ug pinaagi sa mga pamulong sa
buhi nga mga propeta; ug ayaw tugoti ang kalainan sa mga huna-
huna kabahin sa lisud sabton nga mga butang kalabut sa doktrina
nga maoy mokuha sa inyong pagtagad, basin hinoon kamo mahi-
layo sa usag usa ug mahibulag gikan sa Espiritu sa Ginoo.14

Ang misyonaryo nga pagserbisyo ingon gayud ka
gikinahanglan sa nasud ingon nga kini 

gikinahanglan usab sa gawas.

Makalolooy kini nga human nga daghan kaayo sa atong mga
batan-ong lalaki kinsa migawas sa nasud ug nakahimo og maayo
nga mga misyon nakapauli na, daw sila nakalimtan o napasagdan
sa nagdumala nga mga awtoridad sa Simbahan ug natugutan nga
nadala na usab ngadto sa pagkayam-angan ug pagkawalay pag-
pakabana, ug sa katapusan, tingali, naglatagaw palayo sa ilang
mga katungdanan sa Simbahan. Kinahanglan silang magtrabaho
sa ilang katungdanan, kinahanglan silang aktibo diha sa buhat sa
pangalagad, sa pipila ka paagi, nga sila unta mas makapabilin sa
diwa sa ebanghelyo diha sa ilang mga hunahuna ug diha sa ilang
mga kasingkasing ug mahimong mapuslanon sa nasud ug ingon
man usab sa gawas.

Dili ikapangutana ang kamatuoran nga ang misyonaryo nga
pagserbisyo gikinahanglan ug ingon ka mahinungdanon sa
Zion, o dinhi sulod sa nasud, ingon man sa gawas…. Nakakita
kita og daghan kaayo nga mga batan-ong lalaki nga nasugamak
ngadto sa pagkayam-angan, kondili man sa dautan, nga mga
pamaagi ug mga naandang buhaton. Ang matag misyonaryo nga
batan-ong lalaki kinsa mobalik gikan sa iyang misyon nga puno
sa hugot nga pagtuo ug maayong tinguha kinahanglang dad-on
niya nganha sa iyang kaugalingon nga mahimong usa ka tiglu-
was kutob sa mahimo sa iyang batan-on ug dili kaayo eksper-
yensyado nga mga kaubanan diha sa ilaha. Kon ang usa ka
mipauli na nga misyonaryo makakita og usa ka batan-ong lalaki
nga malambigit sa dili maayo nga mga pamaagi ug naanad na sa
dili maayong mga naandang buhaton, kinahanglan siyang mo-
bati nga iya kining katungdanan ang paggiya kaniya, kauban ang
nagdumalang mga awtoridad sa stake o sa ward diin siya nag-
puyo, ug mogamit sa tanang gahum ug impluwensya kutob sa
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iyang mahimo alang sa kaluwasan nianang nasayop nga batan-
ong lalaki kinsa wala sa kasinatian nga nabatunan sa atong mga
elder didto sa gawas sa nasud, ug sa ingon nahimong hinung-
dan sa pagluwas og daghan ug sa pag-establisar kanila nga mas
lig-on diha sa kamatuoran.15

Ang pagtrabaho sa usa ka tawo sa natad sa misyon mopa-
lambo sa iyang panglantaw, mopalagsik sa iyang mga kusog, mo-
padako sa iyang kapasidad alang sa maayo nga buhat sa bisan
unsa nga direksyon ug mohimo kaniya sa matag paagi nga mas
lig-on ug mas mapuslanon nga lumulupyo, ingon man usab usa
ka mas mapahinunguron nga miyembro sa Simbahan. Samtang
ang usa ka misyonaryo sa pagkatinuod nahilakip sa buhat diha
sa misyon kinahanglan siya nga sa kinatibuk-an usa ka misyo-
naryo, moggahin sa pinakamaayo niyang mga kusog ngadto sa
espesyal nga mga katungdanan nga gisangun kaniya. Kon siya
mobalik sa iyang gigikanan nga komunidad siya usa gihapon ka
misyonaryo sa kinatibuk-an nga kahulugan; apan kinahanglan
niyang hinumduman nga iya na usab nga giangkon ang iyang
dapit diha sa mga nagtrabaho, aron sa pagkaon sa iyang pan pi-
naagi sa singot sa iyang nawong…. Ang mipauli na nga mga mis-
yonaryo kinahanglan nga anaa diin ang maisugon nga mga
kasingkasing, lig-on nga mga hunahuna ug andam nga mga ka-
mot gikinahanglan. Ang kinaiya sa ebanghelyo dili kanang ne-
gatibo nga pagkamaayo—ang pagkawala lamang sa unsay dili
maayo; gibarugan usab niini ang agresibo nga kusog nga maa-
yong pagkagiya, alang sa positibo nga pagkamaayo—sa ato pa,
alang sa pagtrabaho.16

Isip mga tigdala ug mga tigtanum sa bililhong binhi sa kina-
buhing dayon, himoon nato ang atong mga kinabuhi nga mo-
tukma sa atong mga gipang-angkon, ang atong mga pulong
mahisubay sa kamatuoran nga atong gidala, ug ang atong mga li-
hok mahiuyon sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios; kay [gawas
kon] kini nga mga bunga mosunod sa atong mga pag-angkon sa
hugot nga pagtuo, kita, isip mga Elder o mga Santos, mga babag
lamang sa pag-uswag sa buhat, mga balda sa agianan sa praktikal
og hunahuna nga tig-obserbar, ug dili lamang nga dili makata-
bang sa mga gilauman nga kaluwasan sa uban, apan mobutang
sa pilegro sa atong kaugalingon.17
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Nganong ang “pagkamapainubsanon, pagkamaaghup ug tiu-
nay nga gugma” mahinungdanon man kaayo nga mga kwali-
pikasyon sa mga misyonaryo? Unsa man ang ubang mga
kinaiya nga makatabang sa mga elder ug mga sister nga ma-
himong epektibo nga mga misyonaryo? (Tan-awa usab sa
D&P 4.) Sa unsang paagi nga ang susama nga mga kinaiya
makatabang kanato nga mahimong epektibo nga miyembro
nga mga misyonaryo?

• Nganong mahinungdanon man nga ang mga misyonaryo
magpabilin sa ilang mga kaugalingon nga “walay buling gi-
kan sa kalibutan”? Sa unsang paagi ang Ginoo mopanalangin
niadtong mga misyonaryo nga nagbuhat sa ingon?

• Sa unsang paagi nga kita makaangkon sa pagsalig sa dili mi-
yembro nga mga higala ug mga kasilinganan ug sa pagtabang
kanila nga masayud nga ang atong “bugtong tinguha mao ang
pagbuhat [kanila] og kaayohan ug pagpanalangin [kanila]”? Sa
unsang paagi nga mas epektibo kita nga makapaambit sa ebang-
helyo ngadto sa atong dili miyembro nga mga higala?

• Unsa nga mga kamatuoran ang gikinahanglan sa mga misyo-
naryo nga mahimong andam sa pagtudlo?

• Unsa ang mga kakuyaw sa paggamit sa mga misyonaryo sa ar-
gumento, debate, ug walay kwenta nga panaghisgutan kon
magtudlo sa ebanghelyo? Nganong aduna may mas dako nga
gahum sa pagtudlo nga yano uban sa Espiritu? (Tan-awa sa
D&P 100:5–8.)

• Unsaon man sa usa ka misyonaryo sa pag-amuma “sa diwa sa
iyang calling”? Unsaon man nato isip mga miyembro sa pag-
baton ug pag-amuma sa “diwa sa kusog ug paggamit” sa pag-
paambit sa ebanghelyo?

• Unsaon man sa mipauli na nga mga misyonaryo nga magpabi-
lin nga “magtrabaho sa ilang katungdanan”? Unsa may mabu-
hat sa mga lider sa Simbahan ug sa ubang mga miyembro sa
Simbahan sa pagtabang sa mipauli na nga mga misyonaryo
nga magpabilin nga “aktibo diha sa buhat sa pangalagad”? Sa
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unsa nga mga paagi nga ang usa ka mipauli na nga misyonaryo
“nahimong hinungdan sa pagluwas og daghan ug sa pag-
establisar kanila nga mas lig-on diha sa kamatuoran”?
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Si Jesukristo Mitubos sa 
Tanang Katawhan gikan sa 
Temporal nga Kamatayon

Ang Pag-ula ni Jesukristo sa bug-os nga paagi 
mibuntog sa temporal nga kamatayon ug 
mihatag sa tanang katawhan sa gasa sa 

pagkabanhaw ug imortalidad.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Isip usa ka misyonaryo ug sa tibuok niya nga kinabuhi, si
Joseph F. Smith mipaambit sa mensahe sa gipahiuli nga ebang-
helyo sa kaluwasan niadtong kinsa maminaw. Siya mitudlo nga
ang Pag-ula ni Jesukristo mao ang sentro ug ang pinakamahi-
nungdanon nga buhat sa tibuok kasaysayan sa tawo.

Ang Pag-ula sa atong Manluluwas sa bug-os nga paagi mibun-
tog sa temporal nga kamatayon ug mihatag sa tanang mga tawo
sa gasa sa pagkabanhaw ug imortalidad. Dugang pa, ang Pag-ula
ni Jesukristo mibuntog sa espirituhanong kamatayon pinaagi sa
pagtubos kanato gikan sa atong mga sala ug naghimong posible
sa atong kahimayaan kon kita maghinulsol ug mosunod sa mga
sugo. Ang walay kondisyon nga mga aspeto sa Pag-ula gihisgutan
niini nga kapitulo; ang adunay kondisyon nga mga aspeto gihis-
gutan sa sunod nga kapitulo.

Atol sa pagkamatay sa iyang 19 anyos nga anak nga babaye nga
si Alice, ang iyang “Darling Alibo,” pagka 29 sa Abril 1901, si
Joseph F. Smith mipadangat sa iyang hugot nga pagtuo diha sa
Pag-ula sa usa ka sulat ngadto sa iyang anak nga lalaki: “Ang among
mga kasingkasing nakayukbo gihapon diha sa yuta diin ang lawas
sa among Pinanggang babaye ug niadtong iyang gagmay nga mga
igsoong Lalaki ug mga Babaye mipahulay diha sa abog…. Apan
among buhaton ang pinakamaayo nga among mahimo, pinaagi sa



tabang sa Ginoo, ug gikan sa among mga kasingkasing among gi-
bati nga ang among Natulog nga mga bahandi anaa ang tanan sa
Iyang balaan nga pag-amping ug sa dili madugay mobangon gikan
sa abog ngadto sa imortalidad ug kinabuhing dayon. Apan alang
sa bililhon nga kasiguroan ug mahimayaon nga paglaum diha sa
Ebanghelyo ni Kristo, ang kinabuhi dili lamang takus sa pagpaka-
buhi, apan mahimo kining usa ka salawayon nga gipanghimaraut
nga buhat nga binuang! Apan, ‘O, unsa ka dako sa kalipay ang na-
hatag niini nga mga pulong, Ako nasayud nga ang akong Manu-
nubos buhi!’ Salamat sa Dios.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Si Jesukristo mipahinabo sa mahimayaong 
katubsanan alang sa kaluwasan sa katawhan.

Kita nagtuo ni Ginoong Jesus ug sa iyang balaan, makaluwas
nga misyon nganhi sa kalibutan, ug sa katubsanan, ang talagsaon,
mahimayaon nga katubsanan, nga iyang gipahinabo alang sa
kaluwasan sa mga tawo.2

Si Jesus wala pa mahuman sa iyang buluhaton sa dihang ang
iyang lawas gipatay, ni siya nakahuman niini human sa iyang pag-
kabanhaw gikan sa mga patay; bisan tuod og iyang nahuman ang
katuyoan nganong siya mianhi sa yuta, wala pa niya matuman ang
tanan niya nga buluhaton. Ug kanus-a man niya mahuman? Dili
hangtud iyang matubos ug maluwas ang matag anak nga lalaki ug
anak nga babaye sa atong amahan nga si Adan nga natawo na o
matawo pa dinhi sa yuta hangtud sa katapusang panahon, gawas
sa mga anak sa kapildihan. Mao kana ang iyang misyon.3

Si Jesukristo, ang Anak sa buhi nga Dios, mao ang tinuod nga
sumbanan sa tanang katawhan nga angayang sundon, ang ehem-
plo sa tanang katawhan. Siya dili makasasala; Siya dili dautan.
Diha Kaniya walay bisan unsa nga kadautan, ni pagkawalay pag-
tuo, ni kabuang nga bisan unsa. Siya sa hingpit gitugahan og ka-
alam kabahin sa Dios gikan sa iyang pagkatawo ngadto sa iyang
pagkamatay, ug human sa Iyang pagkabanhaw Siya nakabaton sa
himaya sa Amahan, ug nahimong sama sa Dios mismo, nakaba-
ton og gahum ingon nga ang Dios nagbaton og gahum, kay Siya
namahayag nga ang tanan nga gahum gihatag ngadto Kaniya, ug
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Siya nagalingkod diha sa tuo nga kamot sa Labawng Makagaga-
hum, ug ang atong Tigpataliwala, atong Magulang nga Igsoon,
ug kita kinahanglan nga mosunod Kaniya ug walay lain pa.4

Walay laing pangalan ubos sa langit ang gihatag apan kana
kang Jesukristo, nga pinaagi niini kamo mahimong maluwas o
mahimaya diha sa gingharian sa Dios.5

Adunay pipila ka mahinungdanon nga mga kamatuoran diha
sa plano sa katubsanan nga kinahanglanon kaayo. Kini dili ma-
himong ibaliwala; walay lain ang mahimong ihulip niini. Ang
pagkaamahan sa Dios, ang gahum sa pag-ula sa atong Ginoo ug
Manluluwas, ang paghiuli sa ebanghelyo niining ulahing mga
adlaw, kinahanglan nga dawaton uban sa tibuok natong mga ka-
singkasing.6

Ang Pagkapukan ni Adan nagdala 
og kamatayon ngadto sa kalibutan.

Ang kamatayon dili kahadlokan. Kay niini kauban ang pipila
ka tulugkaron kaayo ug labihan ka importante nga mga kamatu-
oran sa kinabuhi sa tawo. Bisan tuod og sakit kaayo niadtong
kinsa kinahanglang mag-antus sa pagpanaw sa usa ka minahal,
ang kamatayon usa sa mga pinakadako sa mga panalangin diha
sa plano sa Dios.

Kita natawo aron kita masul-oban sa mortalidad, nagpasabut
nga, aron masul-oban nato ang atong mga espiritu og usa ka la-
was. Kana nga panalangin mao ang unang ang-ang paingon
ngadto sa usa ka imortal nga lawas, ug ang ikaduhang ang-ang
mao ang kamatayon. Ang kamatayon nahisubay sa dalan sa walay
katapusang pag-uswag; ug bisan og lisud dawaton, walay usa ka
tawo kinsa nagtuo sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug labi na sa pag-
kabanhaw, ang gusto nga mausab ang bisan unsa kalabut niini….
Ang kamatayon gikinahanglan gayud ingon man usa ka panala-
ngin, ug … kita dili ug dili matagbaw ug dili malipay sa hingpit
kon wala kini.7

Sa dihang ang tawo nga si [Adan] nakalapas niana nga langit-
nong balaod, nga nagdili nga siya mokaon sa mga elemento ni-
ini nga yuta, nga diin siya mahimong maangkon sa yuta,
mayutan-on, dayon siya midala diha sa iyang kaugalingon sa

106

K A P I T U L O  1 0



temporal nga kamatayon, sama sa gideklarar sa Dios nga mahi-
tabo kaniya, kon siya mokaon sa “gidili nga bunga.”8

Kay ang kamatayon mao ang silot sa balaod nga gisupak, nga ang
tawo walay gahum aron sa paglikay, kana nga sugo gikan sa Dios
nga nag-ingon, “Sa adlaw nga ikaw mokaon niana ikaw sa pagkati-
nuod mamatay,” [Moises 3:17] ug kini nga silot masunod sa tanan
nga unod, tanan nga tawo ingon nga walay mahimo ug nagsalig
sama nga siya ingon niini kaniadto kalabut niining butanga.9

Kita gitawag nga mortal nga mga binuhat tungod kay anaa ka-
nato ang mga binhi sa kamatayon, apan sa tinud-anay kita imor-
tal nga mga binuhat, tungod kay anaa usab sulod kanato ang
binhi sa kinabuhing dayon. Ang tawo duha ka binuhat, adunay
espiritu nga naghatag og kinabuhi, kusog, salabutan ug kapasi-
dad sa tawo, ug lawas nga mao ang puy-anan sa espiritu ug
tukma sa porma niini, mipahiangay sa mga panginahanglan ni-
ini, ug naglihok nga nahiuyon niini, ug ang kinadak-ang kapasi-
dad niini nagtugyan sa pagkamasunuron sa kabubut-on sa
espiritu. Ang duha nga gihiusa nahimong kalag. Ang lawas nag-
depende diha sa espiritu, ug ang espiritu sa panahon sa natural
nga pagpuyo sa lawas anaa ubos sa mga balaod nga naghimo ug
nagdumala niini diha sa mortal nga kahimtang. Anaa niining na-
tural nga lawas ang mga binhi sa kahuyang ug kadunot, nga, kon
hingpit na ang pagkahinog o gipu-pu nga wala pa sa saktong pa-
nahon, diha sa pinulongan sa kasulatan, gitawag og “ang tempo-
ral nga kamatayon.”10

Ang matag tawo nga natawo sa kalibutan mamatay. Walay pag-
pili kon si kinsa siya, ni kon asa siya, kon ang iyang pagkatawo
anaa taliwala sa mga dato o dungganan, o taliwala sa ubos ug ka-
bus diha sa kalibutan, ang iyang mga adlaw inihap uban sa Gi-
noo, ug sa saktong panahon siya moabut sa katapusan. Kita
kinahanglan nga maghunhuna niini. Dili ingon nga kita kina-
hanglan nga maglakaw uban sa bug-at nga mga kasingkasing o
magul-anon nga mga panagway; dili gayud. Ako nalipay nga ako
natawo aron mabuhi, mamatay, ug mabuhi pag-usab. Ako nag-
pasalamat sa Ginoo alang sa iyang salabutan. Kini naghatag ka-
nako og hingpit nga kalipay ug kalinaw nga ang kalibutan dili
makahatag, ni ang kalibutan makakuha niini. Ang Dios mipada-
yag niini ngari kanako, diha sa ebanghelyo ni Jesukristo.
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Nasayud ako nga kini tinuod. Busa, ako walay angayan nga ika-
guol, walay makahimo nako nga magul-anon.

Ang tanan nga akong kinahanglang buhaton sa kalibutan giplano
nga ako madasig, nga maghatag kanako og kalipay ug kalinaw,
paglaum ug kahupayan niini nga kinabuhi karon, ug ang usa ka
mahimayaon nga paglaum sa kaluwasan ug kahimayaan diha sa
presensya sa akong Dios sa umaabut nga kalibutan. Ako walay
katarungan nga magbangutan, wala bisan sa kamatayon. Tinuod
kini, ako huyang ra kaayo nga mohilak sa kamatayon sa akong
mga higala ug pamilya. Ako tingali makahilak kon akong makita
ang kaguol sa uban.

Ako adunay simpatiya diha sa akong kalag alang sa katawhan.
Ako mahimong mohilak uban kanila kon sila naghilak; ako mahi-
mong maglipay uban kanila kon sila nalipay; apan ako walay hi-
nungdan aron magbangutan, ni maguol tungod kay ang
kamatayon moabut ngadto sa kalibutan. Ako namulong karon ka-
bahin sa temporal nga kamatayon, ang kamatayon sa lawas…. Ang
mga [Santos sa Ulahing mga Adlaw] nasayud nga ingon nga ang
kamatayon miabut nganha kanila pinaagi sa sala ni Adan, sa ingon
pinaagi sa pagkamatarung ni Jesukristo nga ang kinabuhi moabut
ngadto kanila, ug bisan og sila mamatay, sila mabuhi pag-usab.11

Ang Pag-ula ni Jesukristo mibuntog sa temporal nga 
kamatayon pinaagi sa pagkabanhaw sa tanang katawhan.

Ang kamatayon miabut kanato nga walay paggamit sa atong
kabubut-on; kita walay kalabutan sa pagdala niini sa sinugdanan
nganha sa atong mga kaugalingon; kini miabut tungod sa kala-
pasan sa atong unang mga ginikanan. Sa ingon, ang tawo, kinsa
walay kalabutan sa pagdala og kamatayon nganha sa iyang kau-
galingon, walay kalabutan sa pagdala og balik sa kinabuhi
ngadto sa iyang kaugalingon; kay ingon nga siya mamatay agig
sangputanan sa sala ni Adan, sa ingon siya mabuhi og usab, siya
gusto man o dili, pinaagi sa pagkamatarung ni Jesukristo, ug sa
gahum sa iyang pagkabanhaw. Ang tanang tawo nga namatay
mabuhi pag-usab.12

Si Jesukristo … ang unang bunga sa pagkabanhaw gikan sa
mga patay, ingon nga siya nabanhaw, ingon man usab nga iyang
pagabanhawon ang tanan nga mga anak sa iyang Amahan
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nganha kang kinsa ang tunglo ni Adan miabut. Kay maingon nga
pinaagi sa usa ka tawo miabut ang temporal nga kamatayon sa ta-
nang katawhan, pinaagi usab sa pagkamatarung ni Kristo nga
ang tanan mangabuhi, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga pa-
tay sa tanang katawhan; sila matarung man o sila dautan, sila
itom man o puti, ulipon o gawasnon, may kaalam o wala, o sila
batan-on man o tigulang, wala kini igsapayan [tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 15:21–22; Alma 11:44]. Ang kamatayon nga miabut
pinaagi sa pagkapukan sa atong unang mga ginikanan gipapas
pinaagi sa pagkabanhaw sa Anak sa Dios, ug ikaw ug ako walay
mahimo niini.13

Kitang tanan nasayud nga [ang Anak sa Dios] gituboy diha sa
krus; nga siya giduslak sa kilid, ug nga ang iyang dugo sa kina-
buhi mibuhagay gikan sa lawas; ug nga siya nakatuwaw sa ma-
kusog nga tingog diha sa krus ug nabugtuan sa ginhawa; nga ang
iyang lawas gikuha gikan sa krus … ug giputos og limpyong pa-
napton nga lino ug gipahimutang sa usa ka bag-o nga lubnganan
nga wala pa gayud kalubngi.14

Si Kristo mismo mitangtang sa mga ali sa lubnganan, mibuntog
sa kamatayon ug sa lubnganan ug nabuhi “ang nahaunang giban-
haw gikan sa mga nangamatay.” [1 Mga Taga-Corinto 15:20.]15

Siya mianhi sa kalibutan … sinul-oban sa duha ka gahum—ga-
hum aron mamatay, nga nakuha niya gikan sa Iyang inahan; ug ang
gahum aron pagpugong sa kamatayon, kon gustohon Niya kini, nga
Iyang napanunod gikan sa Iyang Amahan. Sa ingon Siya aduna sa
duha ka gahum nga mabuhi hangtud sa kahangturan ug usab ga-
hum nga moagi ngadto sa mapait nga kasinatian sa kamatayon, nga
kini Iyang mahimong pagaantuson alang sa tanang katawhan, ug
mibangon gikan sa lubnganan ngadto sa usa ka kabag-o sa kina-
buhi—usa ka nabanhaw nga nilalang, nga pagasul-oban og imorta-
lidad ug kinabuhing dayon, nga ang tanang katawhan mahimong
mobangon gikan sa lubnganan ngadto sa kinabuhing dayon, kon
sila mosunod Kaniya. Sila mobangon bisan pa, isip mga panudlanan
man sa dungog o isip mga panudlanan sa walay dungog. Sila mo-
bangon gikan sa lubnganan gusto man nila o dili. Sila walay mahimo
sa ilang kaugalingon. Kita walay mahimo sa tunglo sa mortal nga ka-
matayon nga moabut nganha kanato, ni kita mahimong makalikay o
makapugong sa pagkabanhaw niini nga lawas gikan niana nga
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lubnganan; kay ingon nga ang Dios nabanhaw gikan sa mga patay,
ingon man usab ang tanang katawhan.16

Kita klaro nga nagtuo nga si Jesukristo mismo mao ang ti-
nuod, ug bugtong tinuod nga paagi sa pagkabanhaw sa tanang
katawhan gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kita nagtuo
nga walay lain nga matang sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon
ngadto sa kinabuhi; nga sa iyang pagbangon, ug sa iyang pag-
preserbar sa iyang kaugalingon, gani sa iyang mga uwat diha sa
iyang mga kamot ug sa mga tiil ug sa kilid, nga iyang mapakita
ang iyang kaugalingon ngadto niadtong mga nagduhaduha sa
posibilidad sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, nga tinuod nga
nahitabo kaniya, ang Ginoo gilansang, gilubong sa lubnganan,
ug nabuhi og usab gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi,
ingon man usab kamo ug ang tanang mga anak ni Adan, nga
natawo sa kalibutan.17

Kita [mo] bangon gikan sa lubnganan, inig tingog sa trum-
peta, ug kini nga atong mga lawas mobangon ug ang atong mga
espiritu mosulod ngadto niini pag-usab, ug sila mahimo nga
buhi nga mga kalag, dili na mawala o magbulag pa, apan mahi-
mong dili mabulag, imortal, walay katapusan.18

Ang mga elemento nga nasagol niining temporal nga lawas
dili madugta, dili mohunong sa pagkaanaa, apan sa adlaw sa pag-
kabanhaw kini nga mga elemento maghiusa og usab, bukog
ngadto sa bukog, ug unod ngadto sa unod. Ug ang lawas moba-
ngon ingon nga kini gipahimutang aron mopahulay, kay walay
pagtubo ug paglambo diha sa lubnganan. Ingon sa pagpahimu-
tang niini, mao usab ang pagbangon niini, ug ang kausaban
ngadto sa kahingpitan moabut pinaagi sa balaod sa pagpahiuli.
Apan ang espiritu mopadayon sa pagdako ug paglambo, ug ang
lawas, human sa pagkabanhaw molambo ngadto sa hingpit nga
katubuan sa tawo.19

Ang espiritu ug lawas pagahiusahon pag-usab. Kita magkita sa
usag usa diha sa unod, sa sama nga tabernakulo nga anaa kanato
samtang naa sa mortalidad. Ang atong mga tabernakulo paba-
ngunon ingon nga kini gipahimutang, bisan og adunay usa ka
paghiuli nga mahitabo; ang matag parte sa lawas, matag bahin sa
lawas nga naputol, matag kadaut nga hinungdan tungod sa aksi-
dente o sa laing paagi, mapahiuli ug mabutang sa sakto. Ang mga
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bahin sa lawas ug ang mga lutahan mapahiuli sa iyang tukma nga
bayanan. Kita magkahimamat sa usag usa ug malingaw sa pakig-
uban sa usag usa hangtud sa walay katapusang panahon sa ka-
hangturan, kon kita nagsunod sa balaod sa Dios.20

Pagkamahimayaon nga hunahunaon kini, bisan lamang ka-
nako, ug ingon man ngadto sa tanan kinsa naghunahuna sa ka-
matuoran o midawat diha sa ilang mga kasingkasing, nga
niadtong kinsa mibiya gikan kanato dinhi, atong mahimamat
pag-usab ug makita ingon nga sila mao. Atong mahimamat ang
sama nga nailhang tawo nga atong nakauban dinhi sa unod—dili
lain nga kalag, lain nga tawo, o sama nga tawo sa laing hitsura,
apan sama nga kaila ug mao nga hitsura ug panagway, sama nga
tawo nga atong nakaila ug nakauban sa atong mortal nga pag-
puyo, bisan ngadto sa mga samad sa unod. Dili nga ang usa ka
tawo sa kanunay madaut pinaagi sa mga uwat, mga samad, mga
pagkadaut, mga depekto o mga balatian, kay kini pagakuhaon
diha sa ilang dalan, diha sa ilang saktong panahon, sumala sa ma-
loloy-on nga pag-alima sa Dios. Ang pagkadaut pagakuhaon; ang
mga depekto pagatangtangon, ug ang mga lalaki ug mga babaye
makabaton sa kahingpitan sa ilang mga espiritu, sa kahingpitan
nga giplano sa Dios sa sinugdanan. Mao kini ang iyang katuyoan
nga ang mga lalaki ug mga babaye, iyang mga anak, natawo nga
mahimong manununod sa Dios, ug isigkamanununod uban
kang Jesukristo, mahimo nga hingpit, sa pisikal ingon man sa es-
piritwal, pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa balaod nga diin
siya mihatag og mga paagi nga ang kahingpitan moabut ngadto
sa tanan niya nga mga anak.21

Ingon nga ang mga ang-ang sa walay katapusan nga pag-us-
wag ug pagkat-on gipahibalo pinaagi sa balaan nga pagpadayag,
kinahanglan atong masabtan nga ang nabanhaw ug nahimaya
nga mga tawo lamang ang mahimong mga ginikanan sa espiritu
nga mga anak. Ang ingon lamang nga nahimaya nga mga kalag
ang nakaabut sa pagkahingkod diha sa gipili nga dalan sa kina-
buhing dayon; ug ang mga espiritu nga matawo ngadto kanila
diha sa walay katapusan nga mga kalibutan moagi sa tukma nga
pagkasunod-sunod sa pipila ka mga ang-ang o mga kahimtang
diin ang mga nahimaya nga mga ginikanan nakaangkon og ka-
himayaan.22
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Ako walay mahunahunaan pa nga bisan unsang mga mas tili-
nguhaon nga butang kaysa nahatag kanato sa ebanghelyo ni
Jesukristo—nga bisan og kita mamatay, sa gihapon kita mabuhi
pag-usab, ug bisan og kita mamatay ug mahanaw ngadto sa wala
himoa nga mga elemento diin ang atong pisikal nga lawas gi-
himo, sa gihapon kini nga mga elemento usab mapahiuli ngadto
sa usag usa ug ma-organisar og balik, ug kita mahimo na usab
nga buhi nga mga kalag sama sa nahitabo sa Manluluwas sa wala
pa kita; ug ang pagbuhat niya sa ingon ang nakapahimo niini nga
posible alang kanatong tanan.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang “balaan, makaluwas nga misyon” ni Jesukristo
sa plano sa katubsanan?

• Ngano nga ang kamatuoran ug gahum sa Pag-ula kinahang-
lan man nga “dawaton sa tibuok natong mga kasingkasing”?
Unsa nga mga panalangin ang moabut ngadto niadtong
kinsa mohimo niini?

• Sa unsang paagi nga ang tawo nahimong “duha ka binuhat”?
(Tan-awa usab sa D&P 88:15–16.) Unsa nga mga panalangin
ang moabut kanato tungod kay kita nasayud niini?

• Unsa man ang temporal nga kamatayon? Sa unsang paagi nga
nakatabang kini kaninyo sa pagkasayud nga “ang kamatayon
nahisubay sa dalan sa walay katapusang pag-uswag”?

• Unsa nga mga doktrina ang nakatabang kanato sa pagwag-
tang sa kahadlok sa temporal nga kamatayon gikan sa atong
mga kinabuhi? Ngano nga kita maglipay nga kita “natawo
aron mabuhi, mamatay, ug mabuhi pag-usab”?

• Sa unsang paagi nga si Jesukristo “sinul-oban sa duha ka gahum”?

• Unsa man ang buot ipasabut nga mabanhaw? Sa unsa nga hit-
sura ang atong mga lawas tan-awon kon kita mabanhaw?

• Unsay inyong gibati nga inyong nahibaloan nga si Jesukristo
ang mihimo niini nga posible alang kaninyo nga mabanhaw
ug mabuhi sa kahangturan? Sa unsang paagi nga kining ka-
hibalo makatabang kaninyo sa pagsunod sa mga pakigsaad
nga inyong gihimo ngadto sa Dios?
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• Ngano nga importante man nga atong hinumduman nga usa
ka adlaw kita mamatay gayud ug mabanhaw?
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Si Jesukristo Motubos sa 
Mahinulsulon gikan sa 

Espirituhanong Kamatayon

Ang Pag-ula ni Jesukristo motubos niadtong 
kinsa mahinulsulon ug matinud-anon gikan 

sa espirituhanong kamatayon.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

“Ako batan-on ug walay kasinatian karon,” si Joseph F. Smith
misulat samtang didto sa iyang misyon sa Hawaii. “Busa ako
nanghinaut nga magmapaubsanon, mainampoon atubangan sa
Ginoo, nga ako unta mahimong angayan sa mga panalangin ug
gugma sa Dios.”1 Sa bag-o pa sa iyang pagserbisyo sa Hawaii, ang
batan-on nga misyonaryo adunay usa ka espirituhanong kasina-
tian nga nagpakita sa makalimpyo ug makahupay nga gahum sa
Pag-ula ni Jesukristo: Siya miingon nga siya “gidaugdaug og ma-
ayo” sa iyang misyon diha sa usa ka “kahimtang sa kakabus, ka-
kulang sa salabutan ug kahibalo.”

“Samtang anaa niana nga kahimtang ako nagdamgo nga ako
anaa sa usa ka biyahe, ug ako giaghat nga kinahanglan ako nga
magdali—nagdali sa tibuok nakong kusog, sa kahadlok nga basin
og maulahi kaayo ako. Ako mipaspas sa paglakaw kutob sa akong
mahimo, ug mao na lang ang akong namatngunan nga adunay
usa ka gamay lang nga putos, usa ka panyo uban sa usa ka gamay
nga putos nga miputos niini. Wala ako kahibalo kon unsa kadto,
sa dihang nagdali ako kutob sa akong mahimo; nga sa katapusan
ako miabut ngadto sa usa ka talagsaon nga mansyon, kon kini gi-
tawag man og mansyon. Mora og dako ra kaayo kini, labihan ra
ka nindot nga pagahimoon pinaagi sa kamot, apan ako naghu-
nahuna nga ako nasayud nga kana ang akong paingnan. Sa
akong pag-agi padulong niini, paspas kutob sa akong mahimo,



ako nakakita og usa ka gisulat, ‘Kaligo.’ Dali akong mibalik ug
miadto paingon sa kaligoanan ug giligo ang akong kaugalingon
aron malimpyo. Akong giablihan kining gamay nga putos nga
anaa kanako, ug adunay usa ka pares sa puti, limpyo nga mga sa-
put, usa ka butang nga wala na nako makita sulod sa taas nga pa-
nahon…. Gisul-ob ko kini. Dayon nagdali ako nga miadto sa
unsay makita nga usa ka dakong agianan, o pultahan. Ako mi-
tuktok ug ang pultahan naabli, ug ang tawo nga nagbarug didto
mao si Propeta Joseph Smith. Siya mitan-aw kanako nga may
gamayng kasuko, ug ang unang mga pulong nga iyang gisulti:
‘Joseph, naulahi na ka.’ Sa gihapon ako nakakuha og kompi-
yansa ug miingon:

“ ‘O, pero ako limpyo—ako limpyo!’

“ … Kana nga panan-awon, kana nga pagpakita ug pagsaksi
nga akong natagamtaman nianang higayuna nakapahimo kanako
kon unsa ako, kon ako usa man ka maayo, o limpyo, o matarung
sa atubangan sa Ginoo, kon adunay bisan unsa nga butang nga
maayo diha kanako. Kana nakatabang kanako nga makalatas sa
matag pagsulay ug ngadto sa matag kalisdanan.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Pinaagi sa Pagkapukan ni Adan, ang espirituhanong 
kamatayon miabut ngadto sa kalibutan.

Ako gusto nga mamulong sa usa ka pulong o duha kabahin
ngadto sa laing kamatayon, nga mao ang mas makalilisang nga
kamatayon kaysa niianang sa lawas. Sa dihang si Adan, ang atong
unang ginikanan, mikaon sa gidili nga bunga, nakalapas sa ba-
laod sa Dios, ug nahimong ulipon ngadto ni Satanas, siya gipa-
pahawa sa presensya sa Dios…. Mao kini ang unang kamatayon.
Bisan og buhi, siya usa ka patay—patay ngadto sa Dios, patay sa
kahayag ug kamatuoran, patay sa espirituhanong paagi; gipapa-
hawa gikan sa presensya sa Dios; ang komunikasyon tali sa Ama-
han ug sa Anak naputol. Siya sa hingpit gisalikway gikan sa
presensya sa Dios sama kang Satanas ug sa mga panon nga mi-
sunod kaniya. Mao kana ang espirituhanong kamatayon.3

Gusto nakong isilsil sa inyong mga hunahuna—“diin si [Adan]
namatay sa espirituhanong paagi.” Karon unsa man ang iyang
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kahimtang sa dihang siya gibutang sa Tanaman sa Eden? Maka-
duol siya sa Amahan. Siya anaa sa Iyang presensya. Siya nakig-
uban ug nakig-istorya uban Kaniya nawong sa nawong, ingon sa
usa ka tawo nga nakigsulti sa lain. Mao kini ang kahimtang ni
Adan ug ni Eva sa dihang sila didto pa sa tanaman. Apan sa di-
hang sila mikaon sa gidili nga bunga sila gisalikway ug gipapa-
hawa gikan sa presensya sa Dios, … “Diin sila namatay sa
espirituhanong paagi, nga mao ang unang kamatayon.” [Tan-awa
sa D&P 29:41.] Ug imposible alang kang Adan nga anaa niana
nga kahimtang sa pagpalingkawas sa iyang kaugalingon gikan sa
lugar diin siya mibutang sa iyang kaugalingon. Siya anaa sa pag-
hawid ni Satanas… Siya “patay sa espirituhanong paagi”—gipa-
pahawa gikan sa presensya sa Dios. Ug kon wala pa unta ang usa
ka paagi sa paglingkawas nga gihatag alang kaniya, ang iyang
kamatayon mahimo unta nga mahangturon, walay kinutuban,
walay katapusang kamatayon, walay bisan unsa nga paglaum sa
katubsanan diha niana.4

Walay usa ka tawo nga maluwas sa 
gingharian sa Dios diha sa sala.

Walay tawo nga makasulod ngadto sa presensya sa Dios diha
sa iyang mga sala, ug walay tawo nga makadawat sa kapasayloan
sa iyang mga sala gawas kon siya maghinulsol ug [ilubong] uban
kang Kristo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 6:4]. Kay ang Dios mi-
himo kanato nga mga gawasnon, sa pagpili ug maayo o dautan,
sa paglakaw diha sa kahayag o diha sa kangitngit, samtang kita
nagpili, ug siya mi-orden niini sa ingon nga kita unta mahimong
sama Kaniya, nga kon kita mopakita sa atong mga kaugalingon
nga angayan sa kinabuhing dayon ug sa himaya diha sa Iyang
presensya, kini tungod kay kita naghinulsol sa atong mga sala ug
misunod ug mituman sa Iyang mga sugo.5

Walay tawo nga maluwas sa gingharian sa Dios diha sa sala.
Walay tawo gayud nga pasayloon sa iyang mga sala pinaagi sa
matarung nga Maghuhukom, gawas kon siya naghinulsol sa
iyang mga sala. Walay tawo gayud nga mahimong gawasnon gi-
kan sa gahum sa [espirituhanon] nga kamatayon gawas kon siya
natawo pag-usab ingon sa gimando sa Ginoo nga Labawng
Makagagahum.6
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Ang Dios mihatag ngadto sa tanang katawhan sa kabubut-on ug
mihatag kanato sa pribilehiyo sa pagserbisyo kaniya o sa dili pag-
serbisyo kaniya, sa pagbuhat niana nga husto o niana nga sayop,
ug kini nga pribilehiyo gihatag ngadto sa tanang katawhan walay
pagtagad sa tinuohan, kolor o kahimtang. Ang adunahan aduna
niini nga kabubut-on, ang kabus aduna niini nga kabubut-on, ug
walay tawo ang gihikawan pinaagi sa bisan unsa nga gahum sa
Dios gikan sa paggamit niini sa pinakahingpit ug sa pinakagawas-
non nga paagi. Kini nga kabubut-on gihatag ngadto sa tanan. Kini
ang panalangin nga gihatag sa Dios ngadto sa kalibutan sa kataw-
han, ngadto sa tanan niya nga mga anak walay gipili. Apan siya is-
trikto nga mohukom kanato sa tulubagon alang sa paggamit nga
atong gihimo niini nga kabubut-on, ug ingon nga kini gisulti
ngadto kang Cain, kini usab isulti ngari kanato; “Kon maayo ang
imong gibuhat, kini dili ba pagadayegon? ug kon dili ka magbu-
hat og maayo, ang sala nagahay-ad sa ganghaan” (Gen. 4:7)….
Samtang ang Dios mihatag ngadto sa tanang katawhan, walay
pagtagad sa kahimtang, niining kabubut-on sa pagpili og maayo o
dautan, siya dili ug dili mohatag ngadto sa mga katawhan og ka-
pasayloan sa mga sala apan pinaagi sa ilang pagkamasulundon
nagdto sa balaod. Busa, ang tibuok kalibutan naglunang sa sala
ug ubos sa tunglo, sanglit ang kahayag miabut na sa kalibutan ug
ang katawhan wala mobutang sa ilang mga kaugalingon diha sa
husto nga lugar atubangan sa Ginoo.7

Ang Pag-ula ni Kristo nagtubos kanato gikan 
sa espirituhanong kamatayon pinaagi sa 

paghinulsol ug pagkamasulundon.

Ang Dios miplano sa sinugdanan sa pagbutang atubangan sa
tawo sa kahibalo sa maayo ug sa dautan, ug mihatag kaniya og
sugo sa paghangup sa maayo ug pagdumot sa dautan. Apan kon
siya mapakyas, siya mohatag ngadto kaniya og balaod sa sakripisyo
ug mohatag og usa ka Manluluwas alang kaniya, nga siya mahi-
mong mahibalik pag-usab ngadto sa presensya ug pagdapig sa
Dios ug makakaon sa kinabuhing dayon uban kaniya. Mao kini ang
plano sa katubsanan nga gipili ug gitukod sa Labawng Makagaga-
hum sa wala pa ang tawo ibutang ibabaw sa yuta. Ug kon ang tawo
mapukan man pinaagi sa paglapas sa balaod nga gihatag kaniya,
ang Ginoo mihatag kaniya og balaod sa sakripisyo, ug mipatin-aw
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ngadto sa iyang panabut, nga kini alang sa katuyoan sa pagpahi-
numdom kaniya nianang mahinungdanon nga hitabo nga nahi-
tabo sa kinatung-an sa panahon, diin siya ug ang tanan niya nga
kaliwatan pagabangunon pinaagi sa gahum sa katubsanan ug pag-
kabanhaw gikan sa mga patay, ug makaangkon sa kinabuhing da-
yon uban sa Dios sa iyang gingharian.8

Adunay usa ka plano nga gihimo alang sa katubsanan ni
[Adan]. Kini giplano sa Labawng Makagagahum nga siya dili mag-
antus sa temporal nga kamatayon hangtud nga siya matudloan sa
paagi sa paglingkawas gikan sa espirituhanong kamatayon nga
moabut nganha kaniya tungod sa sala. Busa ang anghel miabut
ug mitudlo kaniya sa Ebanghelyo sa kaluwasan, anaa sa atuba-
ngan niya si Kristo, ang Manunubos sa kalibutan, kinsa moabut
sa kinatung-an sa panahon nagkupot sa gahum sa pagbuntog sa
kamatayon ug sa pagtubos ni Adan ug sa iyang kaliwatan gikan
sa pagkapukan, ug gikan sa paghawid ni Satanas…. Usa ka tawo
kinahanglan mokanaog ug motabang kaniya sa pagsaka. Lain ug
mas taas nga gahum kay sa iyaha ang kinahanglang modala ka-
niya paggawas sa kahimtang diin iyang gibutang ang iyang kau-
galingon: kay siya naulipon ni Satanas ug walay gahum ug dili
makahimo diha ug sa iyang kaugalingon.

Ang Ebanghelyo, sa ingon, gisangyaw ngadto kaniya, ug ang
paagi sa paglingkawas gikan niana nga espirituhanong kamatayon
gihatag ngadto kaniya. Kana nga paagi sa paglingkawas mao pi-
naagi sa hugot nga pagtuo sa Dios, paghinulsol sa sala, bunyag
alang sa kapasayloan sa sala, gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pag-
pandong sa mga kamot. Pinaagi niana siya makadawat sa kahibalo
sa kamatuoran ug sa pagpamatuod ni Jesukristo, ug naluwas gi-
kan sa espirituhanong kamatayon nga miabut gikan kaniya, nga
mao ang unang kamatayon, ug usa ka kompleto ug hingpit nga
kamatayon, kon bahin sa espiritu ang hisgutan, bisan og siya buhi
ug naglihok ug anaa sa iyang kaugalingon, ingon sa wala pa siya
mokaon sa gidili nga bunga ug nahimo nga patay sa espirituha-
nong paagi; siya anaa sa iyang kaugalingon ug sa iyang lawas;
apan siya patay sa espirituhanong paagi, ug kinahanglan nga pa-
gatubson gikan niana nga kahimtang.9

Si Adan … kinahanglan nga pagatubson gikan sa [espirituhanong
kamatayon] pinaagi sa dugo ni Kristo, ug pinaagi sa hugot nga
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pagtuo ug pagkamasulundon ngadto sa mga sugo sa Dios. Pinaagi
niini si Adan naluwas gikan sa unang kamatayon, ug nabalik pag-
usab ngadto sa presensya sa Dios, nabalik pag-usab ngadto sa pag-
dapig sa Labawng Makagagahum, nabalik pag-usab ngadto sa
dalan sa walay katapusang pagtubo ug paglambo.10

Kon ang Ginoo mipadayag ngadto sa kalibutan sa plano sa
kaluwasan ug katubsanan gikan sa sala, diin ang tawo mahi-
mong mahimaya pag-usab ngadto sa iyang presensya ug maka-
baton sa kinabuhing dayon uban kaniya, ako mouyon, ingon sa
gipahayag nga dili mahimong ilimud, nga walay tawo nga ma-
himaya diha sa presensya sa Dios ug makakab-ot ngadto sa
hingpit nga himaya ug kalipay diha sa iyang gingharian ug pre-
sensya, gawas kon siya mosunod sa plano nga gimugna ug gi-
padayag sa Dios.11

Kon kita nagpuyo nga nahiuyon sa mga plano sa atong La-
ngitnong Amahan, kon ang atong mga kasingkasing mopaduol
ngadto Kaniya, ug ngadto sa atong Magulang nga Igsoon, ang
Anak sa Dios, ang atong mahimayaong Manunubos, pinaagi Ka-
niya kita pagabangunon dili lamang gikan sa mga patay, apan
usab pagatubson, o mahimong matubos, gikan sa espirituha-
nong kamatayon, ug pagadad-on og balik ngadto sa presensya sa
Dios.12

Si Kristo sa balaanong paagi gipili ug gipadala sa kalibutan
aron sa pagpalingkawas sa katawhan sa sala pinaagi sa paghinul-
sol; sa pagpalingkawas sa katawhan gikan sa kamatayon nga mi-
abut nganha kanila tungod sa sala [kalapasan] sa unang tawo.
Ako nagtuo niini sa tibuok nakong kalag.13

Kon kita makahimo og sala, kinahanglan nga kita maghinulsol
niini ug mohimo og pakighiuli kon kini maabut sa atong gahum.
Kon kita dili makahimo sa pakighiuli alang sa sayop nga atong
nahimo, dayon kita kinahanglang mohangyo sa grasya ug kalooy
sa Dios aron sa paglimpyo kanato gikan niana nga kadautan.

Ang mga tawo dili mahimong mopasaylo sa ilang kaugalingon
nga mga sala; sila dili mahimong molimpyo sa ilang mga kaugali-
ngon gikan sa mga sangputanan sa ilang mga sala. Ang mga tawo
makahimo sa paghunong sa pagpakasala ug makahimo sa pagbu-
hat og matarung sa umaabut, ug sa ingon nga ang ilang mga bu-
hat kahimut-an sa atubangan sa Ginoo ug angayan sa pagtugot.
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Apan kinsa man ang moayo sa mga sayop nga ilang nahimo ngadto
sa ilang mga kaugalingon ug ngadto sa uban, nga mora man og im-
posible alang kanila ang pag-ayo sa ilang kaugalingon? Pinaagi sa
pag-ula ni Jesukristo ang mga sala sa mahinulsulon mahugasan; bi-
san pa sila lubos nga mapula sila mahimong sama sa maputing ba-
lahibo sa karnero [tan-awa sa Isaias 1:18]. Kini ang saad nga
gihatag nganha kaninyo.14

Pinaagi sa Pag-ula ug sa atong pagkamatinud-anon, kita
mamahimong isigkamanununod uban kang Jesukristo.

Kita mobarug sa atubangan sa hukmanan sa Dios aron paga-
hukman. Sama sa giingon sa Biblia, ingon usab sa Basahon ni
Mormon, ug maingon usab sa mga pinadayag nga miabut sa pag-
giya kanato pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Ug dayon kadtong
kinsa wala magpaubos ug magmasulundon sa celestial nga ba-
laod dili mapabuhi pinaagi sa celestial nga himaya. Ug kadtong
kinsa wala magpaubos ug magmasulundon sa terrestrial nga ba-
laod dili mapabuhi pinaagi sa terrestrial nga himaya. Ug kadtong
kinsa wala magpaubos ug magmasulundon sa telestial nga ba-
laod, dili mapabuhi pinaagi sa telestial nga himaya; apan sila ma-
kaangkon og gingharian nga walay himaya.15

Ang tanan nga mga lawas nga naghigda sa lubnganan paga-
banhawon; dili ang tanan sa unang pagkabanhaw, ni sa sayo sa
buntag sa unang pagkabanhaw, apan ang uban tingali sa katapu-
sang pagkabanhaw; ug ang matag kalag gikinahanglan nga mo-
adto sa atubangan sa hukmanan sa Dios ug pagahukman sumala
sa mga binuhatan nga gibuhat sa kaugalingon. Kon ang iyang
mga buhat maayo, dayon siya makadawat sa ganti sa maayong bi-
nuhatan; kon [kini mga] dautan, dayon siya papahawaon gikan
sa presensya sa Ginoo.16

Kita mabuhi, nianang higayuna; kita dili mamatay; kita dili mag-
paabut sa kamatayon apan kita magpaabut sa kinabuhi, imortali-
dad, himaya, kahimayaan, ug pagpabuhi pinaagi sa himaya sa
celestial nga gingharian, ug ang pagdawat sa ingon gani sa kahing-
pitan. Kini ang atong padulngan; kini ang nahimaya nga kahimtang
diin mahimo natong maangkon ug walay gahum nga makakuha o
makakawat niini kanato, kon atong ipakita nga matinud-anon ug
matinuoron ngadto sa pakigsaad sa ebanghelyo.17
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Ang katuyoan sa atong yutan-ong pagpakabuhi mao nga kita ma-
himong makabaton og hingpit nga kalipay, ug nga kita mahimong
anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, sa hingpit nga
pagsabut sa pulong, mahimong mga manununod sa Dios ug isigka
mga manununod uban kang Jesukristo, nga mamahimong mga hari
ug mga pari ngadto sa Dios, nga makapanunod sa himaya, kaman-
duan, kahimayaan, mga trono ug matag gahum ug kinaiya nga na-
palambo ug naangkon sa atong Langitnong Amahan. Kini ang
tumong sa atong pagkaania dinhi sa yuta. Aron makakab-ot ngadto
niining hinimaya nga kahimtang, kinahanglan nga kita moagi nii-
ning mortal nga kasinatian, o pagsulay, diin atong mapakita sa atong
mga kaugalingon nga angayan, pinaagi sa tabang sa atong magulang
nga igsoon nga si Jesus.18

Ang mga tawo mahimo lamang maluwas ug mahimaya sa ging-
harian sa Dios diha sa pagkamatarung, busa kita kinahanglan nga
maghinulsol sa atong mga sala, ug magalakaw diha sa kahayag
maingon nga si Kristo anaa sa kahayag, nga ang iyang dugo ma-
kahimo sa paglimpyo kanato gikan sa tanan nga mga sala, ug nga
kita makaangkon sa pakigdait sa Dios ug makadawat sa iyang hi-
maya ug kahimayaan.19

Pinaagi sa pag-ambit sa sakrament kita naghinumdom
kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula.

Si Adan, human siya gisalikway sa tanaman, gisugo sa paghalad
og mga sakripisyo ngadto sa Dios; pinaagi niini nga buhat, siya ug
ang tanan nga mihimo sa mga paghalad sa mga sakripisyo, gipa-
hinumduman kabahin sa Manluluwas kinsa moabut aron sa pag-
tubos kanila gikan sa kamatayon nga, kon dili pa tungod sa
pag-ula nga gihimo niya, sa kahangturan dili makapaapil kanila gi-
kan sa pagpuyo ngadto sa presensya sa Dios pag-usab. Apan sa
iyang pag-abut ug kamatayon, kini nga sugo natuman; ug siya mi-
sugod sa Panihapon ug misugo sa iyang mga sumusunod sa pag-
ambit niini sa tanang umaabot nga panahon, aron nga sila
makahinumdom kaniya, nga maghunahuna nga siya mitubos ka-
nila, usab nga sila nakigsaad sa pagsunod sa iyang mga sugo ug
sa paglakaw uban kaniya sa espirituhanong pagpakatawo pag-
usab. Sukad niini kinahanglan nga moambit sa Sakrament, isip
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usa ka saksi kaniya nga kita gayud maghinumdom kaniya, ug
andam sa pagsunod sa mga sugo nga iyang gihatag kanato, nga
kita unta makabaton sa iyang Espiritu uban kanato sa kanunay—
gani hangtud sa katapusan, ug usab nga kita unta magpadayon
diha sa pagpasaylo sa mga sala.20

Sa dihang si Jesus miabut ug nag-antus, “ang matarung alang sa
dili mga matarung,” siya kinsa walay sala alang kaniya nga naka-
sala, ug anaa ubos sa silot sa balaod nga ang makasasala nakalapas,
ang balaod sa sakripisyo natuman, ug imbis niana siya mihatag og
lain nga balaod, nga atong gitawag og ang “Sakrament sa Paniha-
pon sa Ginoo,” diin ang iyang kinabuhi ug misyon, iyang kamata-
yon ug pagkabanhaw, ang dakong sakripisyo nga iyang gihalad
alang sa katubsanan sa tawo, kinahanglan nga tipigan sa walay ka-
tapusang paghinumdom, kay, nag-ingon siya nga “buhata ninyo
kini … sa paghandum kanako, kay sa matag kaon ninyo niining ti-
napay ug matag inom ninyo niining kopa, ginasangyaw ninyo ang
kamatayon sa Ginoo hangtud sa iyang pag-anhi.” Busa kini nga ba-
laod mao ang alang kanato kon ang balaod sa sakripisyo alang ni-
adtong kinsa nagpuyo sa wala pa ang unang pag-anhi sa Anak sa
Tawo, hangtud nga siya moanhi pag-usab. Busa, kita kinahanglan
nga motahud ug mopabilin niini sa sagrado nga paagi, tungod kay
adunay silot ang nakataput sa pagsupak niini [tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 11:25–29].21

Ang Sakrament sa Panihapon sa Ginoo … usa ka baruganan
sa Ebanghelyo, ang usa nga ingon ka mahinungdanon nga pa-
gasundon sa tanan nga mga tumutuo, sama sa uban nga mga
ordinansa sa Ebanghelyo. Unsa man ang katuyoan niini? Aron
nga atong ibutang sa atong hunahuna sa kanunay ang Anak sa
Dios kinsa mitubos kanato, gikan sa walay katapusang kamata-
yon, ug mihatag pag-usab kanato sa kinabuhi pinaagi sa gahum
sa Ebanghelyo. Sa wala pa moanhi si Kristo sa yuta, nabutang
kini sa hunahuna sa mga lumulupyo sa yuta diin ang Ebang-
helyo gisangyaw, pinaagi sa laing ordinansa, nga naglakip sa
sakripisyo sa kinabuhi sa hayop, usa ka ordinansa nga nagsim-
bolo sa dako nga sakripisyo nga moabut sa kinatung-an nga
panahon.22
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang Pag-ula? Kanus-a ninyo nabati sa makusganong
paagi ang gahum sa Pag-ula diha sa inyong kinabuhi?

• Unsa man ang espirituhanong kamatayon? Ngano man nga
kini “usa ka mas makalilisang nga kamatayon kaysa niana sa
lawas”?

• Kon “wala pa unta ang usa ka paagi sa paglingkawas nga giha-
tag” alang kang Adan ug sa iyang kaliwatan, unsa man ang ma-
himong sangputanan kanato? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 9:6–9.)

• Unsa man ang gibuhat sa Manluluwas aron mahimong po-
sible ang atong paglingkawas gikan sa espirituhanong
kamatayon? Unsa man ang angay natong buhaton aron ma-
buntog ang espirituhanong kamatayon? Unsaon man nato sa
“paghangyo sa grasya ug kalooy sa Dios aron sa paglimpyo
kanato gikan sa … kadautan”?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut sa inyong kinabuhi tu-
ngod sa inyong kasayuran nga si Jesukristo makahimo sa pag-
limpyo sa mga sayop nga atong nahimo sa atong mga
kaugalingon ug sa uban? Sa unsang paagi nga kamo nakakita
niining ingon nga mga panalangin diha sa kinabuhi sa uban?

• Unsa man ang buot ipasabut sa gipabuhi? Sa unsang paagi
kita karon gipabuhi sa espirituhanong paagi? (Tan-awa sa
Moises 6:64–68.) Unsa nga mga panalangin ang moabut ni-
adtong kinsa “gipabuhi pinaagi sa himaya sa celestial nga
gingharian”? (Tan-awa usab sa D&P 88:28–29.)

• Unsa man ang “katuyoan sa atong yutan-ong pagpakabuhi”?

• Sa unsang paagi nga ang pag-ambit sa sakrament makata-
bang kanato sa pagbuntog sa espirituhanong kamatayon? Sa
unsang paagi nga kita makahinumdom sa Manluluwas sa ka-
nunay? Unsa man ang atong buhaton aron sa pagtahud sa
sakrament ug sa pagpabilin niini nga sagrado?

• Sa unsang paagi nga kita mapasalamatong modawat sa gasa
sa Pag-ula diha sa atong mga kinabuhi?
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Magmaisugon diha 
sa Katuyoan ni Kristo

Kita kinahanglang magmaisugon diha sa katuyoan ni
Kristo ug magmatinud-anon sa atong mga pakigsaad,

ngadto sa atong Dios, ug ngadto sa buhat sa Zion.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Niadtong tinglarag sa 1857 si Joseph F. Smith, 19 anyos pa
lang ang panuigon, mibiya sa iyang misyon sa Hawaii aron mo-
pauli. Siya mipauli agi sa San Francisco, Los Angeles, ug San Ber-
nardino. “Sa kasadpang California, paghuman gayud nga ang
gamay nga grupo sa mga sakyanan nakabiyahe og dili kaayo layo
ug naabut sa ilang kampo, pipila sa mga anti-‘Mormon’ nga mga
bugoy miadto sa kampo nga nagsakay og mga kabayo, nanunglo
ug namalikas ug nanghulga unsay ilang buhaton ngadto sa mga
‘Mormon.’ Si Joseph F. distansya og gamay gikan sa kampo na-
nguha og kahoy aron idaub, apan siya nakakita nga ang pipila ka
mga sakop sa iyang kaugalingong grupo hinayhinay nga miadto
ngadto sa kalibunan paubos ngadto sa sapa, dili na makit-an. Sa
dihang nakita niya kini, … naghunahuna siya, ‘Modagan ba kaha
ko palayo niining mga tawhana? Nganong mahadlok man ko?’
Uban niana siya milakaw nga ang iyang mga bukton puno sa ka-
hoy paingon ngadto sa daubanan diin ang usa sa mga maldito,
naggunit pa gihapon og pistola sa iyang kamot, misinggit ug mi-
tunglo mahitungod sa mga ‘Mormon,’ sa kusog nga tingog mii-
ngon ngadto ni Joseph F.

“ ‘Ikaw “Mormon” ka ba?’

“Ug ang tubag miabut nga diretso, ‘O, ako; lawom nga naka-
gamut; dili matarug sa pagkamaunungon, sa hingpit.’

“Niana ang maldito migunit kaniya sa iyang kamot ug miingon:
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“ ‘Mao ba, ikaw ang ——— ——— pinakamaayong tawo nga
akong nakaila! Lamano ta, batan-ong kauban, nalipay ko nga na-
kakita og usa ka tawo nga mobarug sa iyang gituohan.’ ”1

Si Presidente Smith nagpuyo og usa ka kinabuhi nga matinud-
anon ngadto sa Ginoo, bisan unsa pa man ang mga babag o ka-
lisdanan. Ang suod nga higala ug Presiding Bishop sa Simbahan,
si Charles W. Nibley, nag-ingon kabahin kaniya, “Walay kasing-
kasing nga nagpitik sukad nga mas matinuoron sa matag baru-
ganan sa pagkatawo ug kamatarung ug katarungan ug kalooy
kaysa iyaha; kana nga dalaygon nga kasingkasing, nga gisul-
oban sa iyang matahum nga bayanan, nga nakapahimo niya nga
pinakadako, pinakaisug, pinakamalumo, pinakaputli ug pinaka-
maayo sa tanang mga tawo kinsa naglakaw sa yuta sa iyang pa-
nahon!”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Kita kinahanglan nga magmatinuoron sa 
atong mga pakigsaad, ngadto sa atong Dios, 

ug ngadto sa katuyoan sa Zion.

Kita kinahanglan nga mopakita og ehemplo; kita kinahanglan
nga magmatinuoron ngadto sa atong pagtuo…. Kita kinahanglan
nga magmatinuoron ngadto sa atong mga pakigsaad, magmati-
nuoron ngadto sa atong Dios, ug magmatinuoron ngadto sa usag
usa, ug ngadto sa mga kaayohan sa Zion, bisan unsa pa man ang
mahimong mga sangputanan, bisan unsa pa man ang mahimong
resulta…. Ang tawo kinsa magpabilin sa gingharian, ang tawo
kinsa matinuoron niini nga mga katawhan, ang tawo kinsa nag-
himo sa iyang kaugalingon nga putli ug walay lama gikan sa kali-
butan, mao ang tawo nga dawaton sa Dios, nga suportahan sa
Dios, nga siya makapadayon, ug nga siya molambo diha sa yuta,
siya anaa man sa pagtagamtam sa iyang kagawasan o anaa sulod
sa mga selda sa bilanggoan, walay mahimo niini nga kalainan kon
asa man siya, mamaayo ra ang iyang kahimtang sa katapusan.3

Atong makita nga ang kalibutan nagkakunhod karon kon re-
lihiyon ang hisgutan. Kon ila kining makuha sa sayon, kon wala
kaayo sila maghago niini, dili nila igsapayan kon sila adunay
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gamay lang niini. Apan dili ingon niini ang sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw. Ni ang sa usa ka buhi nga relihiyon. Kay ako
gusto nga moingon kaninyo nga ang relihiyon ni Kristo dili lang
pang-Dominggo nga relihiyon; dili kini usa ka makadiyut nga re-
lihiyon; kini usa ka relihiyon nga walay katapusan; ug kini nag-
kinahanglan og mga buluhaton sa mga dumadapig sa Lunes,
Martes, Miyerkules ug sa tanang adlaw sa semana ingon ka ma-
tinuoron, ingon ka lig-on, sama sa adlaw nga Igpapahulay. Ug
dili ko ibaylo bisan ang abo nga walay bili, alang sa usa ka pang-
Dominggo nga relihiyon, o alang sa relihiyon nga hinimo sa
tawo, mga pari man o mga layko [laymen].

Ang akong relihiyon mao ang relihiyon sa Dios. Kini ang reli-
hiyon ni Jesukristo, kon dili man wala gayud kini kapuslanan
ngari kanako, ug wala kini kapuslanan ngadto sa tanan nga
ubang mga tawo, kon ang relihiyon ang hisgutan. Kon wala kini
diha sa akong kalag, kon wala ko kini dawata diha sa akong ka-
singkasing, o kon ako wala motuo sa tanan nakong gahum, hu-
nahuna ug kusog ug mahimong ehemplo niini, mosunod niini,
ug mopabilin niining inampingan sulod sa akong kasingkasing
sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi—sa mga adlaw sa se-
mana ingon man usab sa mga adlaw sa pahulay, diha sa tago
ingon man usab diha sa dayag, sa sulod sa nasud o sa gawas sa
nasud, bisan asa pareho; dayon ang relihiyon ni Kristo, ang re-
lihiyon sa maayong binuhatan, ang relihiyon sa pagkamatarung,
ang relihiyon sa kaputli, ang relihiyon sa kabuotan, hugot nga
pagtuo, kaluwasan gikan sa temporal nga mga sala, ug kaluwa-
san ug kahimayaan diha sa gingharian sa Dios—ang akong reli-
hiyon mahimong dili ang ebanghelyo sa Anak sa Dios ngari
kanako. Kini ang “Mormonismo;” ug kana ang matang sa relihi-
yon nga gusto natong itudlo ngadto sa atong mga anak. Kita mo-
dawat niini mismo ug motudlo niini gikan sa atong mga
kasingkasing ngadto sa ilang mga kasingkasing ug gikan sa
atong mga pagbati ngadto sa ilang mga pagbati, ug dayon kita
makadasig kanila tungod sa atong kaugalingon nga hugot nga
pagtuo ug sa atong kaugalingong pagkamatinud-anon ug mga
pagpamatuod sa Simbahan.4

128

K A P I T U L O  1 2



Atong katungdanan ang pagbarug nga 
lig-on atubangan sa kaaway.

Usa sa pinakataas nga kalidad sa tanan nga matinuoron nga
pagpangulo mao ang taas nga sumbanan sa pagkamaisugon. Kon
kita maghisgut og pagkamaisugon ug pagpangulo kita naggamit
og mga termino nga nagpasabut sa kalidad sa kinabuhi diin ang
mga tawo makahukom og maayo sa saktong dalan nga padayu-
non ug barugan uban sa kamaunungon ngadto sa ilang pagpa-
matuod. Wala gayuy panahon diha sa Simbahan nga wala
kinahanglana sa mga lider niini nga mahimong magmaisugon
nga mga tawo; dili lamang magmaisugon sa kahulugan nga sila
makasugat ug pisikal nga mga kakuyaw, apan usab sa kahulugan
nga sila dili matarug ug matinuoron ngadto sa klaro ug matarung
nga pagpamatuod.5

Makapamahay nga adunay pipila ka mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, kinsa misulay, nga gibutang sa peligro ang baruga-
nan, aron mainila ang “Mormonismo.” Sila nagtinguha sa pag-
himo sa atong relihiyon nga mahiuyon ngadto sa mga doktrina
ug sa mga gusto sa uban nga mga tawo. Sila makita nga daw mas
nagpakabana sa paghiuyon uban sa mga tawo sa kalibutan, kaysa
pagpuyo sumala sa mga baruganan sa ebanghelyo…. Ang ingon
nga mga kaigsoonan kinahanglan nga mohinumdom nga ang
mga teyorya sa kalibutanong kaalam dili mahimo nga isagul
ngadto sa baruganan sa ebanghelyo….

… Aron mahimong usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw nag-
kinahanglan og sakripisyo sa kalibutanong mga tumong ug mga
gusto; kini nagkinahanglan og pagkamatinud-anon, kalig-on sa
pamatasan, gugma sa kamatuoran, kaligdong ngadto sa baruga-
nan, ug madasigon nga tinguha nga makita ang kadaugan, pada-
yon nga pagmartsa sa kamatuoran. Kini nagpasabut sa kasagaran
ang atong kahimtang dili inila. Kini nagpasabut nga walay hu-
nong nga gubat batok sa sala ug pagka-kalibutanon. Dili kini sa-
yon nga dalan nga pagalaktan, … apan aron lamang kita
makaestablisar og kamatuoran, makalig-on og pamatasan, ug
makahupot og putli nga mga baruganan sa ebanghelyo nga gisa-
lig nganha kanato.6

Adunay mga tawo kinsa maisugon sa pagbuhat sa tanan nga
ilang mahimo aron sa pagpadangat og piho nga mga resulta. Sila
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makig-away sa mga dautan ug makigbatok sa mga sayop nga gi-
pahamtang ngadto kanila ug ngadto sa uban; apan kon sila ma-
pildi, kon ilang makita nga ang mga matarung mao ang
nag-antus, ug ang dautang napahiluna nga mga tawo nagmadau-
gon, sila mosibug. Unsa pa may kapuslanan? Kana nga pangutana
ang mopatigbabaw sa ilang mga hunahuna. Ilang makita ang da-
utang mga tawo nga nagmalampuson. Ilang makita nga ang mga
tawo nga dautan og dungog gipasidunggan sa mga katawhan
hangtud nga hapit na sila madani nga ang kapalaran makaangkon
sa iyang ganti sa sayop nga binuhatan. Alang kanila, unsay nakita
nga kapildihan ang nakahatag og kawalay paglaum. Kapildihan
kini, sila nag-ingon, ug among buhaton ang makaayo niini, ug ila
kining buhian. Ang ilang kasingkasing nawad-an og kadasig. Ang
uban hapit na lang mangutana sa mga katuyoan sa Dios. Sila
aduna sa kaisug sa tawo kinsa maisug diha sa kasingkasing, apan
sila walay kaisug sa hugot nga pagtuo.

Pagkalahi niini ngadto kang Pablo! Siya nagtrabaho nga walay
kahadlok, siya nakahimo sa pagpamulong og usa ka balaan nga
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mensahe, siya nakahimo sa pagbatok sa mga kaaway, ug sila sa
dayag nagmadaugon ibabaw kaniya. Siya gidakop ug napaubos
sa makalolooy nga pagtratar sa mga namuno sa balaod. Siya gi-
gapos, ug ang kamatayon naghulat kaniya, apan sa gihapon siya
maisugon. Ang iyaha mao ang kaisug sa hugot nga pagtuo. Ba-
saha ang makapatandog nga mga pulong nga iyang gipadala
ngadto sa Mga Taga-Efeso, nga gisulat diha sa Mga Taga-Efeso
6:13, nga gipadala sa dihang ang kadaghanan sa mga tawo nag-
hunahuna nga ang ilang katuyoan nawala: “Tungod niini dad-a
ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron makasukol kamo inig-
abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo sa inyong
baruganan tapus sa inyong tanang pakigbisog.”

Human kita makahimo sa tanan nga atong mahimo alang sa ka-
tuyoan sa kamatuoran, ug nakasukol sa dautan nga gipahamtang
sa mga tawo nganha kanato, ug kita napiog sa ilang mga sayop,
katungdanan gihapon nato ang pagpakigbisog. Dili kita mahi-
mong mohunong; kita kinahanglan nga dili lang mohigda. Ang
dagkong mga katuyoan dili mapadaug sa usa ka henerasyon. Ang
mobarug nga lig-on atubangan sa hilabihan nga pagbatok, kon
mahimo na ninyo ang tanan kutob sa inyong mahimo, mao ang
kaisug sa hugot nga pagtuo. Ang kaisug sa hugot nga pagtuo mao
ang kaisug sa pag-uswag. Ang mga lalaki nga aduna niana nga ba-
laanong kinaiya magpadayon; dili sila tugutan nga magpabiling
magbarug kon sila mohimo. Dili lamang sila mga nilalang sa ilang
kaugalingong gahum ug kaalam; sila mga instrumento sa usa ka
mas taas nga balaod ug usa ka balaanong katuyoan.

Ang uban moundang, sila molikay sa kasamok…. Ang ingon ni-
ana nga mga tawo nagbasa og kasaysayan, kon ila man gani nga na-
sulayan og basa o sabut ang kasaysayan, gawas kon sila naghimo
niini; sila dili makakita sa kamot sa Dios diha sa mga panghitabo
sa mga tawo, tungod kay sila nakakita lamang uban sa mata sa
tawo ug dili uban sa mata sa hugot nga pagtuo. Ang tanang pakig-
batok nahanaw gikan kanila—wala nila iapil ang Dios. Sila wala
nagsul-ob sa iyang tibuok hinagiban. Kay wala kini sila napuno sa
kahadlok ug pagduhaduha, ug sila naunlod. Ang ingon niana nga
mga tawo ang tanan nga nagdala og kasamok daw gikinahanglan.
Isip mga Santos sa Dios, atong katungdanan ang “pagpakigbisog,”
bisan kon kita napiog sa dautan.7
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Kon ang usa ka tawo makahukom sa pagsalikway sa kalibutan
ug sa mga kabuang niini ug mga sala ug mopaila sa iyang kau-
galingon uban sa mga katawhan sa Dios, kinsa bisan asa gipaka-
dautan, nagkinahanglan kini og kaisug, pagkalalaki, pagsalig sa
kaugalingon, labing hataas nga salabutan ug determinasyon nga
dili kasagaran diha sa mga tawo; kay ang tawo mosibog gikan ni-
anang dili inila, gikan nianang dili makahatag nila og pagdayeg
ug pasidungog, gikan nianang makapamantsa sa bisan unsang
paagi niana nga gitawag nila og dungog o maayong pangalan.8

Tuguti nga ang espiritu niining ebanghelyo masilsil og ma-
ayo diha sa akong kalag nga bisan og ako moagi ngadto sa ka-
kabus, ngadto sa kalisdanan, ngadto sa pagpanglutos, o ngadto
sa kamatayon, tuguti ko ug ang akong panimalay nga moalagad
sa Dios ug mosunod sa iyang mga balaod. Bisan pa, ang saad
mao nga ikaw panalanginan pinaagi sa pagkamasulundon. Ang
Dios mopasidungog niadtong kinsa mipasidungog kaniya, ug
mohinumdom niadtong kinsa mihinumdom kaniya. Siya mo-
bayaw ug mopaluyo sa tanan niadtong kinsa mopaluyo sa ka-
matuoran ug nagmatinud-anon niini. Ang Dios nagtabang
kanato, tungod niini, nga magmatinud-anon ngadto sa kama-
tuoran, karon ug sa kahangturan.9

Kita mahimong maisug nga mga manggugubat 
diha sa katuyoan ni Kristo.

Samtang naminaw sa mga kaigsoonan niining hapona ako
nakahunahuna ngadto sa pipila namo ka higala nga namatay na.
Kon atong lingion og balik ug maghunahuna nila ni Presidente
Young, Heber C. Kimball, Willard Richards, George A. Smith,
Orson Pratt, Parley Pratt, Presidente John Taylor, Erastus Snow,
ug sa liboan ka mga matinud-anon, maisug nga mga Santos sa
Dios kinsa namatay pinaagi sa mga pagpanglutos didto sa Ohio,
sa Missouri, ug sa Illinois, ug gipalayas gikan sa ilang mga pani-
malay sa daghang mga higayon, ug sa katapusan paingon
ngadto sa kamingawan, nga walay kasayuran, gawas sa mga saad
sa Balaang Espiritu diha sa ilang mga kasingkasing, nga sila ma-
kakita ra gayud ug usa ka lugar nga kapahulayan alang sa ilang
gikapoy nga mga tiil—gipalayas gikan sa ilang mga panimalay, sa
ilang mga pamilya, ug sa ilang mga higala, uban sa pinakangit-
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ngit nga pagdahum diha sa kalibutan, kon ang tawhanong kasa-
yuran o panglantaw ang hisgutan, nga makakab-ot og usa ka
dangpanan sa pagpahulay, apan sa pagbaktas tabok sa kapata-
gan uban sa gikapoy nga lakang, bisan pa man uban sa dili ma-
tarug nga pagsalig sa Dios ug dili mapakling nga pagtuo diha sa
Iyang pulong—kon kita molingi og balik ug maghunahuna ni-
adto nga mga talan-awon dili nato mahimong makalimtan ang
mga matinud-anon nga mga lalaki ug mga babaye kinsa miagi ni-
ini. Sila wala makuyapi sa dalan; sila wala mobalik sa dautang bi-
nuhatan; sila wala mobiya gikan sa kamatuoran. Sa labing lisud
nga pagsulay, labing lisud nga pagpanaw, sa labing daghan nga
mga babag, sila labing milig-on ug determinado.10

Ako nakaserbisyo gikan sa akong pagkabatan-on uban sa
ingon nga mga tawo sama nila ni Brigham Young, Heber C. Kim-
ball, Willard Richards, George A. Smith, Jedediah M. Grant,
Daniel H. Wells, John Taylor, George Q. Cannon, ug Wilford
Woodruff ug sa iyang mga kauban, ug ni Lorenzo Snow ug sa
iyang mga kauban, ang mga sakop sa napulog duha ka mga apos-
toles, ang mga seventy, ug ang mga high priest diha sa Ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw lapas sa
saysenta ka tuig; ug, nga ang akong pulong madunggan unta sa
matag estranghero diha sa tunog sa akong tingog, gusto ko nga
mopamatuod kaninyo nga wala pay nagpuyo nga mas maayo pa
nga mga tawo kaysa niining mga tawhana sulod sa pundok sa
akong kaila. Ako makapamatuod gayud tungod kay ako nasinati
niini nga mga tawo, nagtubo gikan sa pagkabata uban kanila, na-
kauban sila diha sa konseho, diha sa pag-ampo ug pagpanga-
muyo, ug diha sa pagbiyahe gikan sa panimuyo ngadto sa laing
panimuyo sa atong nasud dinhi, ug sa pagtabok sa kapatagan.
Ako nakadungog kanila sa pribado ug sa publiko, ug ako moha-
tag sa akong pagpamatuod nganha kaninyo nga sila mga tawo sa
Dios, matinuoron nga mga tawo, putli nga mga tawo, halangdon
nga mga tawo sa Dios.11

Ania ang atong mga sister nahiapil sa buhat sa Relief Society….
Ania ang mga sister kinsa konektado sa Mutual Improvement nga
mga pundok, ug kadto usab nga konektado sa buhat sa Primary
ug sa atong mga tinguha sa Sunday school…. Silang tanan aduna
sa atong mga panalangin, tungod kay kita adunay pagsalig
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kanila. Kita nagtuo nga sila mismo nasayud sa kamatuoran ug
dili kinahanglan nga manghulam og kahayag gikan sa laing tawo.
Kita nasayud nga ang ilang integridad dili malalis; kita nasayud
nga sila nahigugma sa Dios ug sa kamatuoran ug nga sila nahi-
gugma sa buhat labaw pa sa ilang kaugalingon nga tinguha. Kita
nakaila sa kadaghanan kanila ug kita nasayud nga kini ang ilang
mga pagbati. Ato silang gihigugma; anaa kanila ang atong pagta-
hud, ang atong hingpit nga pagsalig; ang mga panalangin sa
Ginoo maanaa kanila.12

Ang mga sister sa Relief Society, kanunayng aktibo ug matina-
bangon, anaa ra sa duol bisan asa sa panahon sa panginahang-
lan, nagtabang sa mga kabus, naghupay sa masakiton, nagbisita
sa mga balo ug sa mga ilo, ug nagbiyahe ngadto sa layong mga
dapit sa paghatag og mahinungdanong mga pagtudlo.13

Si Presidente Heber C. Kimball usa sa halangdong mga tawo
sa Dios. Matinuoron sama sa puthaw ngadto sa mga gisalig ka-
niya. Putli sama sa hinapsay nga bulawan. Walay kahadlok sa mga
kaaway o sa kamatayon. Madasigon sa panglantaw, puno sa espi-
ritu sa mga propeta. Dinasig sa Dios. Maisugon sa iyang pagpa-
matuod kang Kristo; sa tibuok kinabuhi, walay paglubad nga
higala ug saksi sa balaang tawag ug misyon ni Joseph Smith. Siya
gitawag pinaagi sa grasya sa Dios, gi-ordinahan pinaagi sa buhi
nga awtoridad, ug nagpuyo ug namatay nga usa ka apostoles ni
Ginoong Jesukristo.14

Ako nagtuo nga ang mga kaigsoonan sa Napulog Duha kinsa
nagpabilin sa ilang nahimutangan, nagbuhat sa ilang katungda-
nan, nagbarug nga lig-on alang sa kauswagan sa gingharian sa
Dios, ug nagkahiusa sa ilang mga panglantaw ug mga buhat
alang sa pagtukod sa Zion…. Sila angayan sa pagsalig sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug nagmaisugon sa ilang mga pag-
pamatuod alang sa kamatuoran, makugihon ug mabinantayon
diha sa ilang pagbantay sa kaayuhan sa Zion.15

Karon, ang Dios mopanalangin kaninyo. Unta ang kalinaw mag-
pabilin diha sa inyong mga kalag, ug ang gugma ug kamatuoran
mopuno kaninyo. Unta ang hiyas modayandayan sa tanan ninyo
nga mga dalan. Unta kamo magpuyo nga matarung ug matinuo-
ron atubangan sa Ginoo, hupti ang pagtuo, ug magmaisugon sa
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pagpamatuod kang Jesukristo; kay siya nga maisugon makadawat
sa iyang ganti. Ang Dios mopanalangin kaninyo, mao ang akong
pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen.16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsay buot ipasabut sa magmaisugon diha sa pagpamatuod
kang Kristo? Sa unsang paagi nga atong mapakita diha sa
atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi ang pagkaandam nga
magmatinuoron ngadto sa atong relihiyon ug ngadto sa
atong Dios?

• Ngano nga ang relihiyon ni Kristo “dili pang-Dominggo nga
relihiyon” lamang? Unsaon nato sa pagtudlo sa atong relihi-
yon ngadto sa atong mga anak “gikan sa atong mga kasing-
kasing ngadto sa ilang mga kasingkasing ug gikan sa atong
mga pagbati ngadto sa ilang mga pagbati”?

• Sa unsa nga paagi nga kita isip mga miyembro sa Simbahan
nga mosulay usahay aron “mainila” ang ebanghelyo nga “gi-
butang sa peligro ang baruganan”?

• Sa unsang paagi nga kita makapakita og saktong pagkama-
tugtanon alang sa mga opinyon ug pamaagi sa pagpuyo sa
ubang mga tawo nga dili masakripisyo ang integridad ngadto
sa baruganan?

• Unsaon man nato sa pagtudlo sa mga baruganan sama sa ka-
isug, integridad ngadto sa baruganan, ug pagkamaisugon sa
pagpuyo sa ebanghelyo ngadto sa uban, lakip na ang atong
mga anak?

• Unsa man ang pipila sa mga paagi diin ang unang mga lider
sa Simbahan nagmaisugon sa ilang pagpamatuod? Unsa man
ang atong makat-unan bahin sa pagkamaisugon gikan sa mga
kinabuhi niini nga mga lider?

• Unsa man ang “kaisug sa hugot nga pagtuo”? Kanus-a man
nga kamo nakapakita niini nga kaisug sa mga panahon sa
pagbatok?

• Sa unsang paagi nga kita mahimong magmaisugon sa pagtu-
man sa atong mga calling sa Simbahan?
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• Unsa nga mga panalangin ang moabut kanato ug sa atong
mga pamilya isip usa ka resulta sa atong pagkamaisugon nga
pagpuyo sa ebanghelyo? (Tan-awa usab sa D&P 14:7.) Unsa
ang mga mahangturong sangputanan alang niadtong dili ma-
isugon diha sa pagpamatuod kang Jesus? (Tan-awa usab sa
D&P 76:79.)
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Magmatinud-anon ngadto 
sa Kamatuoran Aron 
Dili Kamo Malingla

Kita kinahanglan nga mopabilin sa putli, 
tinuod nga mga baruganan sa ebanghelyo 
ni Jesukristo ug molikay sa mga bakak ug 

mga sayop sa mga manglilingla.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Joseph F. Smith nauli gikan sa misyon sa Great Britain lima
pa lang ka buwan sa dihang si Presidente Brigham Young mita-
wag kaniya sa pagserbisyo sa iyang ikatulo nga misyon—ang
iyang ikaduhang misyon sa mga Isla sa Hawaii. Tungod sa iyang
pagkalarino sa pinulongan sa Hawaii, si Presidente Young mi-
hangyo kaniya sa pagserbisyo isip usa ka maghuhubad alang nila
ni Elder Ezra T. Benson ug Lorenzo Snow, mga sakop sa Korum
sa Napulog Duha. Sa dihang mibiya sila paingon sa Hawaii niad-
tong tingpamulak sa 1864, si Joseph F. Smith 24 anyos ang
pangidaron.

Si Joseph F. Smith miingon mahitungod sa iyang misyon: “Ang
espesyal nga tumong sa among buluhaton [mao] ang pagpahu-
nong sa malimbungon nga kalihokan sa [usa] ka impostor …
kinsa milingla sa … lumad nga mga miyembro sa Simbahan, dili
lamang kabahin sa doktrina, apan sa mangil-ad nga paagi sa sa-
yop nga pagrepresentar sa iyang kaugalingon nga gahum ug ka-
tungod. Siya mi-organisar pag-usab sa Simbahan sumala sa iyang
kaugalingon nga mga hunahuna, miorden ug Napulog Duha ka
mga Apostoles ug uban nga mga opisyales, mibaligya kanila sa
ilang mga ordinasyon, ug mipugos sa iyang kaugalingon ngadto
sa mga tawo isip usa ka pari ug hari nga magmando, diin kinsa
sila mopakita ug mapainubsanong pagtahud. Kami misukmat



kaniya, miakusar kaniya sa iyang sayop nga mga binuhatan, ug
mitrabaho sa matinud-anon nga paagi aron siya makuha og ba-
lik, apan siya mipadayon sa sayop nga binuhatan ug wala maghi-
nulsol ug busa gitangtang gikan sa Simbahan. Dayon kami
mitumong sa among mga kusog ngadto sa pagkuha og balik ni-
adtong kinsa iyang napahisalaag, ug sa niini nga buhat, ubos sa
panalangin sa Dios, kami nagmalampuson gyud kaayo.”1 Human
sila si Elder Benson ug Snow mibiya sa mga isla, si Joseph F.
Smith nagpabilin hangtud sa sunod nga tingtugnaw aron sa pag-
pahimutang sa mga buluhaton sa Simbahan. Niining panahona
siya mitambag sa mga miyembro sa Simbahan kinsa nadala
ngadto sa sayop pinaagi niining mibiya sa kamatuoran ug giki-
nahanglan nga maghinulsol. Sa tibuok niya nga kinabuhi si Pre-
sidente Smith mitudlo sa mga Santos sa kamahinungdananon sa
pag-ila ug pagsalikway sa sayop nga mga pagtulun-an.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kinahanglan nga mobarug sa kamatuoran, 

bisan unsa pa man ang mahitabo.

Kita kinahanglan nga makabaton og igo nga kasinatian niining
panahona aron makahibalo nga walay tawo, walay indibidwal, wa-
lay nagkinaugalingong pundok, ug walay sekretong organisasyon
ang makahimo sa paghiusa uban sa pwersa ug gahum nga igong
makapapukan sa mga katuyoan sa Labawng Makagagahum, o nga
makapausab sa dagan sa Iyang buhat. Dagkong grupo sa mga indi-
bidwal natukod sa nangaging mga panahon, ug kini nga mga indi-
bidwal nagtuo sa sayop nga ideya nga sila makahimo sa pagbuhat
og usa ka talagsaon nga pagreporma diha sa Simbahan; sila nagda-
hum nga diha sa mubo kaayo nga panahon ang tanang mga tawo
mobiya sa ilang sumbanan, ang sumbanan sa kamatuoran nga ilang
gipundokan ug gi-alirongan nga ilang gitiguman gikan sa sinugda-
nan sa Simbahan hangtud nianang panahona. Kining mga tawhana
nagtuo nga ang mga tawo mosunod sa “bag-o nga magbalantay,”
apan ang katawhan sa Dios nakaila sa tingog sa tinuod nga magba-
lantay, ug sa lain nga tingog sila dili mosunod, ni sa mga tambag
niya kinsa nangangkon og katungod nga dili iyaha. Wala gayuy
sama niana nga ilang pagasundon. Ang mga Santos sa Ulahing mga
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Adlaw nakaila sa diwa sa Ebanghelyo; sila nasayud sa espiritu sa ka-
matuoran. Sila nakakat-on sa ilang katungdanan, ug sila mobarug
sa kamatuoran, bisan unsa pa man ang mahitabo.

Gikan sa sinugdanan hangtud karon, kita kinahanglan nga
moatubang sa tibuok kalibutan; ug ang tibuok kalibutan, daw, gi-
butang aron makig-away batok sa buhat sa Ginoo, dili tanan nga
kasuko ang hinungdan, dili lamang uban sa katuyoan o tinguha
diha sa ilang kasingkasing sa pagbuhat og dautan o sa pakig-away
sa kamatuoran, apan tungod kay sila mga ignorante sa kamatuo-
ran, ug tungod kay sila wala masayud kon unsa ang ilang gibu-
hat. Daghan ang nalingla sa tingog sa dili tinuod nga
magbalantay, ug napahisalaag sa sayop nga mga impluwensya.
Sila nalingla; sila wala nasayud sa kamatuoran; sila wala makasa-
but sa ilang gibuhat ug, busa, sila gibutang aron makig-away,
sama kaniadto, batok sa kamatuoran, batok sa buhat sa Ginoo;
maingon sa sinugdanan. Gikan sa adlaw nga si Propeta Joseph
Smith unang mipahayag sa iyang unang panan-awon hangtud ka-
ron, ang kaaway sa tanang pagkamatarung, ang kaaway sa kama-
tuoran, sa hiyas, sa dungog, kaligdong, ug kaputli sa kinabuhi;
ang kaaway sa bugtong tinuod nga Dios, ang kaaway sa direkta
nga pagpadayag gikan sa Dios ug sa mga pagdasig nga moabut
gikan sa kalangitan ngadto sa tawo, gibutang aron makig-away
batok niini nga buhat.

Dili ninyo makit-an ang higala sa pagkamatarung, ang higala
sa pagpadayag, ang higala sa Dios, ang higala sa kamatuoran,
ang higala sa matarung nga pagpuyo ug kaputli sa kinabuhi, o
siya kinsa maunungon sa pagkamatarung ug may igong kaalam
aron masabtan ang kamatuoran gikan sa sayop ug ang kahayag
gikan sa kangitngit—ako nag-ingon nga dili ninyo makit-an ang
sama niini nga gibutang aron makig-away batok sa katuyoan sa
Zion. Ang ipasabut sa gibutang aron makig-away batok sa katu-
yuoan sa Zion mao ang gibutang aron makig-away batok sa
Dios, batok sa pagpadayag gikan sa Dios, batok niana nga espi-
ritu nga naggiya sa mga tawo ngadto sa tanang kamatuoran nga
moabut gikan sa tinubdan sa kahayag ug salabutan, batok nia-
nang baruganan nga nagdala sa pagkahiusa sa mga tawo ug ang
hinungdan sa ilang pagsalikway sa ilang mga sala, sa pagpangita
sa pagkamatarung, sa paghigugma sa Dios sa tibuok nila nga
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kasingkasing, hunahuna ug kusog, ug sa paghigugma sa ilang
mga silingan sama sa ilang kaugalingon.2

Pagbantay sa sayop nga mga pagtulun-an.

Ang pipila sa mga tawo diha kinsa mohatag og kinutuban sa
gahum sa Dios ngadto sa gahum sa tawo, ug kita aduna sa pipila
niini uban kanato ug sila anaa uban sa atong mga magtutudlo sa
eskwelahan. Himoon nila nga kamo dili motuo sa dinasig nga
mga asoy diha sa mga Kasulatan, nga ang mga hangin ug ang
mga balod ubos sa gahum sa Dios; ug motuo sa giangkon sa
Manluluwas sa pagpagula sa mga yawa, pagbanhaw sa patay, o
paghimo og mga milagroso nga mga butang, sama sa paghinlo sa
sanlahon, mga sugilanon lamang. Sila mohimo nga kamo motuo
nga ang Dios ug ang iyang Anak nga si Jesukristo wala mopakita
ngadto ni Joseph Smith, nga kini usa ka sugilanon lamang, apan
kita mas nasayud; ang pagsaksi sa Espiritu nagpamatuod nga kini
ang kamatuoran. Ug ako moingon, pagbantay sa mga tawo nga
moduol kaninyo uban sa mga patuotuo nga ang mga butang
moabut pinaagi sa balaod sa kinaiyahan sa ilang mga kaugali-
ngon, ug nga ang Dios walay gahum.3

Uban sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang pagsangyaw
og sayop nga mga doktrina nga nagtakuban isip mga kamatuo-
ran sa ebanghelyo, mahimong mapaabut gikan sa mga tawo nga
duha ka klase, ug sa praktikal nga paagi gikan niining mga taw-
hana lamang; sila mga:

Una—Ang dili matabang nga kaignorante, kinsa ang kakulang
sa salabutan tungod sa ilang kataslakan ug katapulan, kinsa nag-
buhat apan kulang nga paningkamot, kon nagbuhat man gani,
nga mohimo sa ilang mga kaugalingon nga mas maayo pa pina-
agi sa pagbasa ug pagtuon; kadto kinsa nataptan og usa ka ma-
kalilisang nga sakit nga mahimong mosangput ngadto sa walay
kaayohan nga sakit—katapulan.

Ikaduha—Ang mga tawo nga mapahitas-on ug mapasigarbuhon
sa ilang nakab-ot, nga nagtuo nga mas maayo sila kay sa uban; kinsa
mohubad sa mga balaod nga ilang kaugalingong gimugna; kinsa
nahimong kasuguan na sa ilang kaugalingon, ug sa ingon mobarug
isip bugtong nga mga maghuhukom sa ilang kaugalingong mga bi-
nuhatan. Mas peligro nga kaignorante kay sa nag-una.
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Pagbantay sa tapulan ug sa mapahitas-on.4

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niining higayuna kina-
hanglan nga maayo kaayong pagkatukod diha sa konbiksyon nga
ang Dios miestablisar sa iyang Simbahan sa yuta sa katapusang
higayon, nga magpabilin, ug dili na mahimong pukanon o gub-on;
ug kana nga balay sa Dios usa ka balay sa kahusay, sa balaod, sa
sistema, kanang matang sa mga tawo kinsa walay pahulay ug nag-
himog mga kagubot, kinsa, tungod sa pagka ignorante ug kaha-
kog, nahimong walay kapuslanang mga tawo nga nag-istorya og
walay pulos, apan sa gihapon naghimog dakong mga paaron-ing-
non ngadto sa mapanagnaong mga gahum ug uban nga espiri-
tuhanong mga grasya ug mga gasa, kinahanglan nga dili
magpaimpluwensya kanila, ni kinahanglan nga ang mga Santos
dili madisturbo diha sa ilang espiritu pinaagi sa ingon nga mga
tawo ug sa ilang mga teyorya. Ang Simbahan ni Jesukristo mo-
dapig sa mga Santos. Nakapasalig ngadto niini ang balaod sa
Dios alang sa kaugalingon niining pagdumala ug pagtabang.
Anaa niini ang tanang mga paagi alang sa pagkorihir sa matag dili
sakto o abuso o sayop nga sa matag karon ug unya mahimong
motunga, ug kana walay anarkiya, o bisan rebolusyon; kini ma-
kahimo niini pinaagi sa proseso sa ebolusyon—pinaagi sa pag-
uswag, pinaagi sa paglambo sa kahibalo, kaalam, pailub ug
gugmang putli.

Ang nagdumala nga mga korum sa Simbahan sa kanunay gi-
langkuban sa ingon niana nga mga tawo, sila pagapilion sa ingon
nga paagi, aron ang mga Santos makasiguro nga ang lig-on nga
kaalam, pagkamatarung, ug ang makugihong pagtuman sa bulu-
haton, mapaila sa polisiya niadtong kinsa gisaligan sa pagdumala
sa mga kalihokan sa Simbahan.5

Gikan sa panahon ni Hiram Page (Doktrina ug mga Pakigsaad,
Sek. 28), sa lainlaing mga panahon adunay mga pagpakita gikan
sa malimbungon nga mga espiritu ngadto sa mga miyembro sa
Simbahan. Usahay kini moabut ngadto sa mga lalaki ug mga ba-
baye kinsa tungod sa sala nahimong daling biktimahon ni Sata-
nas. Sa laing higayon ang mga tawo kinsa mapahitas-on sa ilang
kaugalingon sa ilang higpit nga pagsunod sa mga balaod ug mga
ordinansa ug mga tulumanon sa Simbahan napahisalaag sa mga
espiritu nga dili tinuod, kinsa migamit sa impluwensya nga
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maayo kaayong pagkasunod nianang nagagikan sa Balaanong ti-
nubdan nga bisan kini nga mga tawo, kinsa naghunahuna nga sila
“mga pinili,” naglisud sa pag-ila sa mahinungdanong kalainan
[Mateo 24:24]. Si Satanas mismo makabalhin sa iyang kaugali-
ngon nga daw “usa ka anghel sa kahayag” [2 Mga Taga-Corinto
11:14; 2 Nephi 9:9].

Kon ang mga panan-awon, mga damgo, mga pinulongan, pa-
nagna, mga pagbati o bisan unsa nga dili ordinaryong gasa o pag-
dasig nga nagpahayag og usa ka butang nga wala mahiuyon sa
gidawat nga mga pagpadayag sa Simbahan o supak sa mga de-
sisyon sa gipili nga mga may katungod niini, ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mahimong makaila nga kini dili iya sa Dios,
bisan kon unsa pa kini ka daw kasaligan nga tan-awon. Usab sila
kinahanglang makasabut nga ang mga pagdumala alang sa pag-
giya sa Simbahan moabut, pinaagi sa pagpadayag, pinaagi sa pro-
peta o Presidente sa Simbahan. Ang tanan nga matinud-anon nga
mga miyembro adunay katungod sa pagdasig sa Balaang Espiritu
alang sa ilang mga kaugalingon, sa ilang mga pamilya, ug alang
niadtong mga tawo diin sila gipili ug giorden nga mangulo. Apan
bisan unsang butanga nga kasumpaki niana nga nagagikan sa
Dios pinaagi sa pangulo sa Simbahan dili pagadawaton isip may
katungod o kasaligan.6

Ang mga gasa sa espiritu ug ang mga gahum sa balaan nga
Priesthood iya sa Dios, kini gihatag alang sa pagpanalangin sa
mga tawo, alang sa ilang pagdasig, ug alang sa paglig-on sa ilang
hugot nga pagtuo. Niini si Satanas nasayud kaayo sa hingpit,
busa siya nagtinguha pinaagi sa sinunod nga mga milagro sa
pagbuta ug paglingla sa mga anak sa Dios. Hinumdumi ang mga
salamangkero sa Ehipto milampos sa ilang mga paningkamot sa
paglingla sa Paraon ingon man sa kabalaan sa misyon ni Moises
ug Aaron….

Nga ang gahum sa paghimo og mga katingalahan mahimong
nagagikan sa dautan nga tinubdan mao ang gipahayag ni Kristo
sa iyang panagna kalabut sa dakong paghukom: “Daghan unya
ang magaingon kanako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba
nanaghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan?
ug nanagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan? ug naka-
himog daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Ug unya
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magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila; pahawa
kamo kanako, kamong mga mamumuhat og dautan.” (Mat.
7:22–23.)

Ang kapeligro ug gahum alang sa dautan diha sa pamarang dili
ingon ka dako diha sa pamarang mismo apan sa kabuang nga da-
ling motuo nga ang matuotuohon nga mga tawo mihatag niana
nga pangangkon nga gihimo sa ngalan niini. Makalilisang kini nga
tuohan nga ang yawa mahimong makapasakit o makapasipala sa
usa ka inosenteng lalaki o babaye, labi na kon sila mga miyembro
sa Simbahan ni Kristo—[gawas kon] kana nga lalaki o babaye
adunay hugot nga pagtuo nga siya mahimong madaot pinaagi sa
ingon nga impluwensya ug pinaagi sa ingon nga mga pamaagi.
Kon ilang tagdon kini nga ideya, dayon sila malagmit monunut
ngadto sa ilang kaugalingong pagtuotuo. Walay gahum diha sa pa-
marang mismo, gawas kon kini gituohan ug gidawat.7

Paglikay sa relihiyosong mga gikaikagan [hobbies].

Mga kaigsoonan, walay [relihiyosong] mga kaikagan [hob-
bies]. Ang mga kaikagan peligro diha sa Simbahan ni Kristo. Kini
peligro tungod kay sila naghatag og dili angay nga pagpatugbaw
ngadto sa pipila sa mga baruganan o mga ideya nga mabaliwala
ug dili na matagad ang uban nga ingon ka importante, ingon ka
bililhon, ingon ka makaluwas sama sa gipaboran nga mga dok-
trina o mga sugo.

Ang [relihiyoso] nga mga kaikag naghatag ngadto niadtong kinsa
nagdasig niining usa ka sayop nga aspeto sa ebanghelyo sa Manu-
nubos; kini nagtuis ug nagbutang sa wala mahiuyon sa mga baru-
ganan ug mga pagtulun-an niini. Ang panghunahuna dili natural.
Ang matag baruganan ug gipangbuhat nga gipadayag gikan sa Dios
mahinungdanon sa kaluwasan sa tawo, ug ang pagbutang bisan usa
niini sa dili husto diha sa atubangan, sa pagtago ug pagbaliwala sa
uban pa dili maalamon ug makuyaw; kini mibutang sa peligro sa
atong kaluwasan, kay kini mopadulom sa atong mga hunahuna ug
motabon sa atong mga panabut. Ang ingon niana nga panan-aw, bi-
san asa pa man kini gitunong, mopahiktin sa panglantaw, mopa-
huyang sa espirituhanong panabut, ug mopadulom sa hunahuna,
ang resulta niini mao nga ang tawo nga sa ingon nag-antus uban ni-
ining pagkamasupakon ug pagkahiktin sa panglantaw sa pangisip
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nagbutang sa iyang kaugalinon diha sa usa ka kahimtang aron pa-
gatintalon sa yawa, o, tungod sa kangitngit sa panan-aw o kahiktin
sa panglantaw, sa sayop nga paghukom sa iyang igsoon ug mihatag
og luna ngadto sa espiritu sa apostasiya. Siya dili matinuoron atu-
bangan sa Ginoo.

Kita nakamatikod niini nga kalisud: nga ang mga Santos nga
may mga kaikag hilig manghukom ug manunglo sa ilang mga ka-
igsoonan kinsa dili kaayo madasigon sama kanila diha sa usa ka
piho nga direksyon sa ilang paborito nga baruganan. Ang tawo
nga adunay Pulong sa Kaalam lamang diha sa iyang utok, hilig
mangita og dili maihap nga mga sayop ngadto sa mga miyembro
sa Simbahan kinsa maghatag og pagtagad sa matugtanon nga
mga ideya sama sa kamahinungdanon sa uban nga mga doktrina
sa ebanghelyo.

Adunay laing bahin niini nga kalisud—ang tawo nga may kai-
kag hilig mangangkon nga “Mas maayo pa ko kay kanimo”, nga
mobati og kahambog ug kamapahitas-on, ug motan-aw uban sa
pagduhaduha, kon walay mas grabe nga pagbati, ngadto sa iyang
mga kaigsoonan kinsa wala kaayo makasunod sa hingpit sa usa
ka piho nga balaod. Kini nga pagbati makapasakit sa iyang mga
isigka-alagad ug makapasilo sa Ginoo. “Ang pagkagarboso maga-
una sa pagkalaglag, ug ang mapahitas-ong espiritu magauna sa
pagkahulog.”—(Prov. 16:18.)

Adunay pipila sa dagkong mga kamatuoran diha sa plano sa
katubsanan nga mga mahinungdanon. Kini dili mahimong ibali-
wala; walay lain nga mahimong ipuli niini. Ang pagka amahan sa
Dios, ang kamasangputon sa pag-ula sa atong Ginoo ug Manlu-
luwas, ang paghiuli sa ebanghelyo niining ulahing mga adlaw, ki-
nahanglang dawaton sa tibuok natong kasingkasing. Dili nato
mahimong mapulihan ang kakulang sa hugot nga pagtuo dinhi
niining mahinungdanon nga mga doktrina pinaagi sa hingpit
nga paglikay gikan sa mga butang nga dili maayo, pinaagi sa hig-
pit nga pagbayad sa ikapulo sa atong “anis ug yerbabuena” [tan-
awa sa Mateo 23:23], o pinaagi sa pagsunod sa bisan unsa nga
panggawas nga ordinansa. Ang bunyag lamang nga walay hugot
nga pagtuo sa Dios walay kapuslanan.8
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Ang pagbaton sa kamatuoran makapagawasnon 
kanato gikan sa sala ug kangitngit.

Aron kita dili mahimong malingla, madala ngadto sa sayop,
igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuluohan, sa bi-
nuang nga sayop o dili matagna nga mga hunahuna o batid sa
pagmugnag kasaypanan nga mga tawo, o mosunod ngadto sa sa-
yop nga magaingon nga, Tan-awa, ania ra ang Kristo, o atua ra
siya [tan-awa sa Mateo 24:23], ang Dios mitukod sa tinuod nga
han-ay sa komunikasyon tali sa iyang kaugalingon ug sa tawo, ug
miestablisar niini diha sa iyang Simbahan, ug ngadto niini nga
kamatuoran ang tanang katawhan kinahanglan nga maminaw og
maayo, aron dili sila malingla. Kana nga anaa sa kauyonan niini
iya sa Dios, kana nga sukwahi niini iya sa lain.9

Ang inadlaw nga pagpraktis … sa pagpangayo og balaanong
kalooy ug kapasayloan samtang kita nagpadayon, maghatag ka-
nato og gahum sa paglingkawas sa mga dautan, nga mahimo la-
mang mabuntog pinaagi sa luwas nga pagpalayo gikan niini.10

Sa hingpit dili mahitabo alang sa usa ka tawo kinsa nagtagam-
tam sa Balaang Espiritu sa Dios nga motuo bisan nianang [pa-
marang ug uban pa nga ingon ka dautan] nga mga impluwensya
ang mahimong makaapektar niya. Ang pagtagamtam sa Balaang
Espiritu ang hingpit nga pruweba batok sa tanang mga implu-
wensya sa dautan.11

Ako nagtuo nga kadaghanan sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law nagkalambo diha sa ilang hugot nga pagtuo. Ako nagtuo,
sab, nga kadaghanan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adu-
nay igong kaalam, nga sila adunay igo nga salabutan ug igo nga
bahin sa Espiritu sa buhi nga Dios diha sa ilang mga kasingka-
sing, sa pagdesider tali sa kamatuoran ug kasaypanan, tali sa
sakto ug sayop,ug tali sa kahayag ug kangitngit; ug ako moingon
nga ako nagtuo nga sila adunay igong panabut sa pagpabilin sa
simple, putli, tinuod nga mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesu-
kristo, labi pa kaysa tanan nga mga sayop o dili matagna nga mga
hunahuna sa mga pilosopher, o mga scientist, o bisan kinsa pa.
Walay siyensya, ni pilosopiya ang mahimong makapuli sa kama-
tuoran sa Dios nga Labawng Makagagahum.
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Ang Ginoo nag-ingon, “Ang akong pulong mao ang kamatuo-
ran” [tan-awa sa Juan 17:17], ug kini sa tinuod mao gayud; ug
ako nagtuo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay
igo nga kasayuran mahitungod sa pulong sa Dios nga masayud
nga kini mao ang Iyang pulong kon sila makakita niini ug dili
modawat sa bisan unsa nga dili Iyang pulong; ug nga sila mopa-
bilin sa pulong sa Dios, kay mao kini ang kamatuoran. Sama sa
giingon sa Manluluwas, “Kon pabilin kamo sa akong pulong, nan
kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an; ug kamo mahibalo
sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawa-
san” [tan-awa sa Juan 8:31–32].

Ako nagtuo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug labi
na ang nagdumala nga mga lalaki sa Israel, adunay igo nga kasa-
yuran ug panabut sa mga baruganan sa ebanghelyo nga sila na-
sayud sa kamatuoran, ug sila nahimo nga gawasnon pinaagi sa
pagbaton niini—gawasnon gikan sa sala, gawasnon gikan sa sa-
yop, gawasnon gikan sa kangitngit.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang paagi nga kita makalikay nga “malingla sa tingog sa
dili tinuod nga magbalantay” ug makaila sa tingog sa Tinuod
nga Magbalantay? Sa unsang paagi nga kini makatabang ka-
nato nga “mobarug sa kamatuoran, bisan unsa pa man ang
mahitabo”?

• Sa unsang paagi nga kita mismo makabarug batok niadtong
mga impluwensya diha sa atong komunidad nga “gibutang
aron makig-away batok sa buhat sa Ginoo”?

• Sa unsang mga paagi nga ang mga tawo karon misulay sa
“paghatag og kinutuban sa gahum sa Dios ngadto sa gahum
sa tawo”?

• Sa unsang paagi nga ang garbo modala kanato ngadto sa sa-
yop? Sa unsang paagi nga ang katapulan makahimo sa sama
nga butang? Ngano nga importante man kaayo nga kita dili
magpalingla sa “pagsangyaw og sayop nga mga doktrina” sa
“tapulan ug sa mapahitas-on”?
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• Unsa nga mga pasidaan ang gihatag sa Ginoo mahitungod ni-
adtong naghimo og “mga pakaaron-ingnon ngadto sa mapa-
nagnaong mga gahum”? (Tan-awa usab sa D&P 42:11.)

• Sa unsang paagi nga ang relihiyosong mga gikaikagan maku-
yaw ngadto sa mga indibidwal ug ngadto sa Simbahan?
Ngano nga ang higpit nga pagsunod sa bisan unsa sa “pang-
gawas nga ordinansa” dili igo nga makapuli sa hugot nga
pagtuo diha sa “mahinungdanon nga mga doktrina”?

• Sa unsang paagi nga atong malikayan ang pagkalingla ug
pagkadala nga “igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin
sa tuluohan”?

• Sa unsang paagi nga ang pagbaton sa kamatuoran makahimo
natong gawasnon? Unsaon nato sa paggamit sa gasa sa Espi-
ritu Santo sa pagtabang kanato sa pag-ila sa maayo gikan sa
sayop ug sa pagbuntog sa tanan nga impluwensya sa dautan?

Mubo nga mga Sulat
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Ang Pagkamatinud-anon 
nga mga Lumulupyo

Kinahanglan kitang mosunod sa mga balaod 
sa Dios ug sa katawhan, motahud sa atong 
pagkamiyembro sa Simbahan ug sa atong 

pagka-lumulupyo sa nasud diin kita nagpuyo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Ang personal nga kinabuhi ni Presidente Joseph F. Smith usa
ka ehemplo sa maayong pagka-lumulupyo ug pagserbisyo sa
iyang komunidad. Nagserbisyo siya isip usa ka magbabalaod sa
Territorial Legislature sa Utah sulod sa pipila ka nagkalainlaing
mga panahon gikan sa 1865 ngadto sa 1882; nagserbisyo siya sa
konseho sa siyudad pagka 1867; ug usa siya ka sakop sa 1895
konbensyon nga mihimo sa konstitusyon sa estado sa Utah.

Si Presidente Smith, kinsa nakasaksi sa pagkamapintas sa
manggugubot nga panon didto sa Nauvoo, kanunay nga mamu-
long kabahin sa kaimportante sa lagda sa balaod sa usa ka sibili-
sado nga katilingban. Siya ug ang iyang mga Magtatambag sa
Unang Kapangulohan miawhag sa mga Santos nga mahimong
masulundon sa balaod ug matinud-anon nga mga lumulupyo bi-
san asa sila nagpuyo ug magmatinud-anon sa ilang panumpa sa
pagdapig ngadto sa ilang mga gobyerno.1 Sa usa ka okasyon sa di-
hang ang usa ka opisyal sa gobyerno mipadayag og pagtamay sa
Konstitusyon sa Estados Unidos, si Presidente Smith misupak:
“Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dili makatugot sa ingon
niini nga kinaiya. Usa kini ka anarkiya. Nagpasabut kini og kalag-
lagan. Mao kini ang diwa sa paghari sa mga manggugubot, ug ang
Ginoo nasayud nga nag-antus na kita og igo gikan sa paghari sa
mga manggugubot, ug dili na kita ganahan pa og dugang niini….
Dili kita makatugot sa pagnunot ngadto niana nga diwa o
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motampo ngadto niini bisan gamay. Kinahanglan kitang mobarug
nga lig-on batok sa matag diwa o mga matang sa pagtamay o dili
pagtahud sa konstitusyon sa atong nasud ug sa konstitusyonal
nga mga balaod sa atong yuta.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
matinud-anon ngadto sa ilang nasud.

Buhaton nato ang husto, motuman sa mga balaod sa Dios, ug
sa mga balaod sa tawo, motahud sa atong pagkamiyembro sa ging-
harian sa Dios, sa atong pagka-lumulupyo … sa nasud diin kita ka-
bahin, ug dayon ang Dios mopaluyo ug mopreserbar kanato, ug
mopadayon kita sa pagtubo sama sa atong nabuhat gikan pa sa si-
nugdanan, ang ato lamang umaabut nga pagtubo ang mas mopas-
pas pa ug mas modako kaysa unsa kini sa nangagi.3

Tudloi ang inyong mga anak sa pagtahud sa balaod sa Dios ug
sa balaod sa estado, ug sa balaod sa nasud. Tudloi sila sa pagres-
peto ug sa pagtahud niadtong kinsa gipili sa mga tawo nga mo-
barug sa pagpangulo kanila ug sa pagpatuman og kaangayan ug
pagdumala sa balaod. Tudloi sila nga mahimong matinud-anon
sa ilang nasud, matinud-anon sa pagkamatarung ug kaligdong ug
dungog, ug sa ingon sila motubo nga mahimong mga kalalakin-an
ug kababayen-an nga pinili labaw sa tanang mga lalaki ug mga
babaye sa kalibutan.4

Ang mahimong usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw sa mis-
mong buhat mao ang mahimong usa sa pinakamaayo nga mga
tawo o mga anak sa Dios diha sa kalibutan…. Ang maayong San-
tos sa Ulahing mga Adlaw mahimong maayo nga lumulupyo, dili
magsapayan kon siya ubos ba sa Great Britain, sa Estados Unidos,
Holland, Germany o bisan unsa nga nasud sa kalibutan. Kon siya
usa ka maayong Santos sa Ulahing mga Adlaw siya gitakda nga
mahimong usa ka maayong lumulupyo sa yuta nga iyang nataw-
han o nga iyang gihangup isip iyang panimalay…. Ang lumulupyo
sa gingharian sa Dios kinahanglang magbarug nga una sa pinaka-
maayong mga tawo sa Dios sa tibuok kalibutan.5

Ako nag-ampo dili lamang alang sa pag-uswag sa Zion, apan alang
sa pag-uswag sa atong nasud. Kinahanglan natong hunahunaon nga
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dili lamang kita mga lumulupyo sa Gingharian sa Dios, apan mga lu-
mulupyo kita sa … mga estado diin kita nagpuyo. Kita nahimong ma-
tinud-anon gayud sa atong Estado ug Nasud, ingon man usab ngadto
sa Simbahan sa Dios…. Kita nahimo nang andam sa pagpakig-away sa
mga gubat sa atong nasud, sa pagpanalipod sa iyang dungog, sa pag-
tuman ug pagpanalipod sa iyang maayong pangalan, ug kita mosug-
yot sa pagpadayon niini nga pagkamatinud-anon ngadto sa atong
nasud ug sa atong katawhan hangtud sa katapusan.6

Kon ang paghigugma sa nasud ug ang pagkamatinud-anon
mga kinaiya nga gipakita sa mga panahon sa kalinaw, pinaagi sa
makiangayon, mapugnganon, manggihatagon, makugihon ug hi-
yasnon nga pagpakabuhi; sa mga panahon sa pagsulay, pinaagi
sa pailub, mobatok lamang sa paagi nga nahisubay sa balaod sa
tinuod o sa hinanduraw nga mga sayop, ug pinaagi sa pagpau-
bos ngadto sa mga balaod sa yuta sa katapusan, bisan tuod nga
naglangkob og kalisdanan ug kasub-anan; ug sa panahon sa gu-
bat, pinaagi sa pagkaandam nga makig-away sa gubat sa nasud,—
dayon, dili ikapangutana, ang “Mormon” nga katawhan
mahigugmaon sa nasud ug mga matinud-anon.7

Ang Ginoong Dios nga Labawng Makagagahum mopanalangin
kaninyo. Ang akong kasingkasing puno sa panalangin alang sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Gihigugma ko ang tawo, sa
tibuok nakong kasingkasing, kinsa ako nasayud nga usa ka mati-
nuoron, ligdong, tinuod, matinud-anon nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Ang tawo nga gihulagway niini mao ang usa sa pina-
kamaayo nga mga lumulupyo sa bisan unsa nga nasud; usa siya
ka maayong lumulupyo sa bisan unsa nga siyudad, sa bisan unsa
nga nasud, sa bisan unsa nga estado, o sa bisan unsa nga nasud
diin siya nahimutang; ug usa siya sa pinakamaayo. Ang tinuod
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, usa ka maayo nga bana, usa
siya ka maayo nga amahan, usa siya ka maayo nga silingan, usa
siya ka maayo nga lumulupyo, ug usa ka maayo nga tawo sa ta-
nang aspeto sa kinabuhi.8

Ang pagkamatarung makapabayaw sa usa ka nasud.

Ang kasarangan nga “Mormon” nga panimalay mao ang tem-
plo sa pamilya…. Dinhi gitudlo ug malumong gipatuman, ang
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moral nga mga lagda ug relihiyusong mga kamatuoran diin, kon
tipunon, makapahimo nianang pagkamatarung nga mopahimaya
sa usa ka nasud, ug manalipod batok nianang sala nga usa ka hi-
nungdan sa kaulawan sa bisan unsa nga katawhan…. Dinhi ang
atong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, mopaubos
kanila sa bisan unsa nga pagsulay sa pagtandi nga inyong buha-
ton; pagtagad alang sa kamatuoran, pagtahud sa edaran, balaang
pagtahud sa Dios, gugma sa tawo, pagkamatinud-anon ngadto sa
nasud, pagrespeto sa balaod, paghimo nga dalisay sa mga kina-
iya, ug sa katapusan, … kalimpyo sa hunahuna ug kaputli sa ki-
naiya. Dili kini pagpatuyang sa pagdayeg sa kaugalingon ang
pagsulti kabahin sa mga henerasyon sa atong katawhan, natawo
ug nagdako sa “Mormon” nga mga panimalay, nga sila angayan
nga matandi, sa Kristohanong mga hiyas, ug sa tanan nianang
makapahimo nga maayong lumulupyo, sa bisan unsa nga komu-
nidad dinhi niini o bisan unsa nga nasud.9

Ang “Mormonismo” ania sa kalibutan alang sa kaayohan sa ka-
libutan. Magtudlo sa kamatuoran, kanunay nga motudlo og mo-
ralidad, mobantay sa kaputli sa panimalay, pagtahud sa awtoridad
ug gobyerno, mopalambo sa edukasyon, ug mobayaw sa lalaki ug
babaye, ang atong relihiyon mosaway sa krimen, ug kaaway sa
pagpanglupig sa tanang matang. Ang “Mormonismo” nagtinguha
sa pagbayaw, dili sa pagguba sa katilingban.10

Ang maayong Santos sa Ulahing mga Adlaw usa ka maayong
lumulupyo sa tanang paagi. Nagtinguha ako nga moingon
ngadto sa mga batan-ong kalalakin-an sa atong komunidad:
magmahimong panig-ingnan nga mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, ug ayaw tugoti nga adunay mopugong kaninyo sa pagti-
nguha sa pinakadakong mga posisyon nga gitanyag sa atong na-
sud. Kon makaangkon man, himoa nga ang inyong hiyas, ang
inyong kaligdong, ang inyong pagkamatinuoron, ang inyong
abilidad, ang inyong relihiyusong mga pagtulun-an, nga natisok
diha sa inyong mga kasingkasing sa dihang mga bata pa kamo sa
mapahinunguron nga “Mormon” nga mga inahan, “mosiga sa
atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong mga maa-
yong buhat, ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa la-
ngit.” [Mateo 5:16.]11
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Unta ang Ginoo mopanalangin sa atong gobyerno ug mogiya
niadtong naghupot sa gahum diha sa ilang mga kamot aron
mobuhat nianang unsay matarung, makapahimuot ug madawat
sa Dios.12

Atong gihuptan ang doktrina sa panagbulag 
sa Simbahan ug estado.

Ang mga miyembro sa Simbahan gimandoan pinaagi sa Balaang
pinadayag … : “Ayaw itugot nga ang usa ka tawo molapas sa mga
balaod sa yuta, kay siya nga nagsunod sa mga balaod sa Dios dili
na kinahanglan nga molapas sa mga balaod sa yuta.” [D&P
58:21.]13

Kalabut sa mga balaod sa Simbahan, mapahayagon kining nag-
ingon: …

“Tan-awa, ang mga balaod nga inyong nadawat gikan sa akong
mga kamot mao ang mga balaod sa Simbahan, ug diha niini nga
kahayag kamo modawat kanila.” [D&P 58:23.]

Kana maingon, nga walay balaod o lagda nga gipatuman, o pi-
nadayag nga nadawat sa Simbahan, nga gipahibalo alang sa Es-
tado. Ang ingon nga mga balaod ug mga pinadayag ingon nga
nahatag alang lamang sa panggobyerno sa Simbahan.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law naghupot sa doktrina sa panagbulag sa simbahan ug estado;
ang dili pag-apil-apil sa awtoridad sa simbahan sa politikanhong
mga butang; ug ang hingpit nga kagawasan ug pagkagawasnon
sa indibidwal sa pagpahigayon sa iyang politikanhong mga ka-
tungdanan. Kon adunay panahon nga may paghimo og kalainan
niini nga doktrina, nahisupak kini sa maayong pagkatakda nga
mga baruganan ug lagda sa Simbahan.

Kita namahayag nga gikan sa baruganan ug lagda, kita mopa-
bor: Sa hingpit nga panagbulag sa simbahan ug estado; Walay
pagdominar sa estado pinaagi sa simbahan; Walay pag-apil-apil
sa simbahan sa mga gimbuhaton sa estado; Walay pag-apil-apil
sa mga gimbuhaton sa simbahan, o sa gawasnon nga pagpada-
yag sa relihiyon; Ang hingpit nga kagawasan sa indibidwal gikan
sa pagdominar sa eklesyastikanhong awtoridad sa politikan-
hong mga butang; Ang pagkapareho sa tanang mga simbahan
atubangan sa balaod.14
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Ang Simbahan wala moapil sa politika; ang mga miyembro ni-
ini nahisakop sa politikanhong mga partido sa ilang kaugalingong
kagustuhan…. Wala sila hangyoa, labi na nga gikinahanglan, nga
mobotar niini nga paagi o niana…. Apan dili sila sa makiangayong
paagi hikawan sa ilang mga katungod isip mga lumulupyo, ug wa-
lay rason nganong sila kinahanglang buhatan sa ingon, kay, sa ka-
sagaran, sila sama ka matinud-anon, sama ka kalma, sama ka
edukado, sama ka matinuoron, sama ka kugihan, sama ka hiyas-
non, sama ka moral, sama ka madaginuton, ug sama ka takus sa
uban pang mga aspeto sama sa bisan unsa nga tawo sa nasud, o
dinhi sa yuta.15

Kita ubos sa mga gahum nga anaa karon hangtud 
sa pag-abut sa gingharian sa Dios.

Ang Biblia, nga usa sa gisulat nga mga sumbanan sa “Mormon”
nga Simbahan, puno sa mga panagna ug mga saad sa pag-establi-
sar sa Balaang paghari dinhi sa yuta; sa pag-abut sa paghari sa
pagkamatarung nga mokanap sa tibuok kalibutan. Si Kristo mao
ang mahimong Hari ug ang tanang mga kanasuran ug mga ka-
tawhan moserbisyo ug mosunod Kaniya. Mao kana ang Gingha-
rian sa Dios sa tinuod gayud. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw gitukod agig pagpangandam niana
nga Gingharian. Ang ebanghelyo niini mao “ang ebanghelyo sa
gingharian.” Ang mga baruganan, mga ordinansa, awtoridad ug
mga gasa niini adunay langitnong gigikanan. Busa kini ang espi-
rituhanong “gingharian sa langit,” nga nagdala diha sa sulod ni-
ini sa impluwensya ug gahum nga mobukas sa agianan alang sa
katumanan sa mga panagna kalabut sa kinatibuk-ang pagdumala
sa Anak sa Dios.16

Kini gipasabut usahay, nga ang mga miyembro sa Simbahan
nangita alang sa aktwal nga pag-abut sa Gingharian sa Dios dinhi
sa yuta, nga mopundok sa tanang mga gingharian sa kalibutan
ngadto sa usa ka makita, balaang kagamhanan, diin ang naban-
haw nga Mesiyas maghari.

Kining tanan, gituohan, nga makapahimo niining imposible
alang sa usa ka “Mormon” nga mohatag og tinuod nga pagpa-
numpa og pagdapig sa iyang nasud, o sa bisan unsa nga yutan-
ong panggobyerno.
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… Dili tinuod nga ang atong pagtuo sa balaang pagpadayag, o
ang atong paghulat sa pag-abut sa gingharian sa Dios nakapahu-
yang sa bisan unsa nga matang sa katinuod sa atong pagpa-
numpa og pagdapig sa atong nasud. Kon ang balaang
kagamhanan maestablisar, mahimong dili kita masayud labaw pa
kaysa laing mga Kristiyano kinsa nag-ampo, “Paanhia ang Imong
gingharian, pagabuhaton unta ang Imong kabubut-on, dinhi sa
yuta maingon sa langit;” [Mateo 6:10] apan kita nasayud nga ang
atong pagpanumpa og pagdapig ug pagkamatinud-anon sa
atong nasud gipalig-on sa kamatuoran nga samtang naghulat sa
pag-abut sa gingharian sa Mesiyas, kita ubos sa usa ka sugo gikan
sa Dios nga mahimong ubos sa mga gahum nga anaa karon,
hangtud nga Siya moabut “kansang katungod mao ang paghari.”
[D&P 58:22.]17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Nganong magmatinud-anon man ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw ngadto sa nasud diin sila nagpuyo? (Tan-awa usab sa
D&P 134:5.) Unsaon man nato sa pagpakita og pagkamatinud-
anon ug pagtahud sa atong nasud bisan tuod nga mahimo
kitang dili mouyon sa pipila sa mga polisiya niini?

• Unsaon man nato sa pagtudlo ang atong mga anak nga ma-
himong maayong mga lumulupyo?

• Unsa man ang atong mga responsibilidad isip mga lumulu-
pyo? Nganong ang usa ka matinud-anong Santos sa Ulahing
mga Adlaw mahimong “usa sa pinakamaayo nga mga lumu-
lupyo sa bisan unsa nga nasud”?

• Sa unsang paagi nga ang personal nga pagkamatarung ma-
kapabayaw sa usa ka nasud? Ngano nga ang personal nga
pagkamatarung usa man ka importante nga elemento sa ma-
ayong pagka-lumulupyo? Unsang bahina ang tahas sa perso-
nal nga pagkamatarung diha sa mga kinabuhi niadtong
nagtinguha o naghupot og katungdanan sa publiko?

• Sa unsang paagi nga ang panagbulag sa simbahan ug estado
makatabang sa mga tawo sa pagbuhat sa ilang relihiyusong
mga gituohan? (Tan-awa usab sa D&P 134:7, 9.) Nganong
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importante man ang pagbaton og indibidwal nga kagawasan
gikan sa eklesyastikanhong awtoridad sa politikanhong mga
butang?

• Unsa nga gingharian sa Dios ang moabut pa, ug kinsa man
ang mapaubos niini nga gingharian?
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Ang Kaluwasan sa 
Gagmay nga mga Bata

Ang gagmay nga mga bata kinsa namatay sa wala 
pa sila moabut sa panuigon sa pagkamay-tulubagon 

gitubos pinaagi sa dugo ni Kristo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Bisan tuod nga si Presidente Joseph F. Smith nasayud gikan sa
sinugdanan sa kasakit, kamingaw, ug sa gugma nga nagtambong
sa kamatayon sa usa ka bata, ang iyang mga pagtulun-an sa kalu-
wasan sa gagmayng mga bata makapadasig ug makahatag pag-
usab og kasiguroan. Sa tunga-tunga sa 1869 ug 1898, naglubong
siya og siyam ka gagmay niyang mga anak.

Human sa kamatayon sa iyang unang natawo nga anak, si
Mercy Josephine, pagka 6 sa Hunyo 1870, iyang gipahayag ang
iyang hilabihan nga kasubo: “O ang Dios lamang ang nasayud kon
unsa nako kamahal ang akong anak nga babaye, ug siya ang ka-
hayag ug ang hingpit nga kalipay sa akong kasingkasing. Sa bun-
tag sa wala pa siya mamatay, human sa pagtukaw uban kaniya sa
tibuok gabii, kay ako siyang gibantayan matag gabii, ako siyang gi-
sultihan, ‘Ang akong gamayng hinigugma wala matulog sa tibuok
gabii.’ Iyang gilingo-lingo ang iyang ulo ug mitubag, ‘Matulog ako
karon, papa.’ O! nakatandog pag-ayo sa akong kasingkasing kad-
tong mubo nga mga pulong. Ako nasayud nga bisan dili ako mo-
tuo, lain kadto nga tingog, nga nagpasabut kadto sa pagkatulog
ngadto sa kamatayon ug siya natulog. Ug, O! ang kahayag sa
akong kasingkasing napalong. Ang hulagway sa langit nga nakulit
diha sa akong kalag hapit mobiya…. Usa ikaw ka langitnong gasa
nga direkta sa kinahiladman sa akong kasingkasing.”1

Pagka 6 sa Hulyo 1879, si Joseph F. Smith misulat sa iyang
journal bahin sa kasubo atol sa kamatayon sa iyang anak nga
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babaye nga si Rhonda: “Ako siyang gibutang diha sa usa ka unlan
ug milakaw-lakaw sa salug uban kaniya, naulian siya pag-usab
apan nagpabilin lamang sa mga usa ka oras ug namatay diha sa
akong mga bukton pagka 1:40 sa kaadlawon. Karon ang Dios la-
mang ang nasayud kon unsa ka grabe ang among pagbangutan.
Ika-5 kini nga kamatayon diha sa akong pamilya. Ang tanan
akong hilabihan ka pinangga nga gagmayng mga anak! O! Dios
tabangi kami nga makaagwanta niini nga pagsulay!”2

Apan nakakaplag siya og kahupayan diha sa kahibalo nga, pi-
naagi sa Pag-ula sa Manluluwas, maayo ra ang tanan sa iyang pi-
nalangga nga mga anak. Atol sa kamatayon sa iyang anak nga
babaye nga si Ruth, pagka 17 sa Marso 1898, nakadawat siya og
usa ka mahimayaong pinadayag: “O akong kalag! Akong nakita
ang mga bukton sa akong kaugalingong inahan nga gibukhad
nga nagtimbaya ngadto sa paggakus sa gitubos nga espiritu sa
akong kaugalingong minahal nga gamayng anak! O Dios ko! Tu-
ngod niining mahimayaong panan-awon, ako nagpasalamat Ka-
nimo! Ug didto usab nagpundok sa balay sa akong Amahan ang
tanan nakong mga minahal sa kinabuhi; dili sa pagkawalay ma-
himo nga bata, apan diha sa tanang gahum ug himaya ug kahari-
anon sa nabalaan nga mga espiritu! Puno sa salabutan, sa hingpit
nga kalipay ug grasya, ug kamatuoran.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang gagmay nga mga bata kinsa nangamatay sa 
wala pa ang ilang pagkamay-tulubagon gitubos.

Alang sa gagmay nga mga bata kinsa gikuha sa dihang masuso
pa ug sa pagka-inosente sa wala pa sila moabut sa panuigon sa
pagkamay-tulubagon, ug dili makahimo sa pagpakasala, ang
ebanghelyo mipadayag ngari kanato sa kamatuoran nga sila na-
tubos, ug si Satanas walay gahum diha kanila. Ni ang kamatayon
adunay bisan unsa nga gahum diha kanila. Sila gitubos pinaagi sa
dugo ni Kristo, ug sila naluwas ingon ka sigurado nga ang ka-
matayon miabut sa kalibutan pinaagi sa pagkapukan sa atong
unang mga ginikanan….

… Ang atong minahal nga mga higala kinsa gihikawan karon
sa ilang gagmayng mga anak, adunay dakong hinungdan nga
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maglipay ug magmaya, gani taliwala sa hilabihan nga kasubo nga
ilang gibati tungod sa pagkawala sa ilang gagmayng mga anak sa
sulod sa usa ka panahon. Sila nasayud nga maayo ra ang ilang ka-
himtang; sila duna sa kasiguroan nga ang ilang gagmayng anak
namatay nga walay sala. Ang ingon nga mga bata anaa sa dughan
sa Amahan. Makapanunod sila sa ilang himaya ug sa ilang kahi-
mayaan, ug dili sila pagahikawan sa mga panalangin nga ilaha;
kay, sa maayo nga pagdumala sa langit, ug sa kaalam sa Amahan,
kinsa nagbuhat sa tanang mga butang nga maayo, kadtong na-
ngamatay isip gagmayng mga bata walay bisan unsa nga respon-
sibilidad sa ilang pagbiya, sila, mismo, walay salabutan ug kaalam
sa pag-atiman sa ilang mga kaugalingon ug sa pagsabut sa mga
balaod sa kinabuhi; ug, diha sa kaalam ug kalooy ug sa pagdu-
mala sa Dios nga atong Langitnong Amahan, ang tanan nga ila
untang maangkon ug matagamtaman kon gitugutan pa unta sila
nga mabuhi diha sa unod ihatag ngadto kanila human dinhi. Wa-
lay mawala kanila pinaagi sa ilang pagbiya gikan kanato niini nga
paagi….

Uban niini nga mga panabut diha sa akong hunahuna, nahupay
ako sa kamatuoran nga akong mahimamat ang akong mga anak
nga nangamatay na; nawad-an ako og daghan, ug akong nabati
ang tanan nga bation sa usa ka ginikanan, sa akong hunahuna, sa
pagkawala sa akong mga anak. Mapait nako kining gibati, kay
akong gihigugma ang akong mga anak, ug ganahan gayud ako sa
gagmayng mga bata, apan mibati ako og pagpasalamat sa Dios
alang sa kahibalo kabahin niini nga mga baruganan, tungod kay
karon ako aduna sa matag pagsalig sa iyang pulong ug sa iyang
saad nga akong maangkon sa umaabut ang tanan nga akoa, ug
ang akong kalipay mahimong hingpit. Dili ako mahikawan sa bi-
san unsa nga pribilehiyo o bisan unsa nga panalangin nga ako ta-
kus ug nga mahimong angayan nga isalig ngari kanako. Apan ang
matag gasa, ug ang matag panalangin nga posible alang kanako
nga mahimong takus akong maangkon, sa karon man o sa ka-
hangturan, ug dili kini magsapayan, mao nga ako moila sa kamot
sa Dios sa tanan niini nga mga butang, ug moingon diha sa akong
kasingkasing, “Ang Ginoo mihatag ug ang Ginoo mikuha, bulahan
ang ngalan sa Ginoo” [tan-awa sa Job 1:21]. Mao kini ang paagi
nga kinahanglan natong bation kalabut sa atong mga anak, o sa
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atong mga kaparyentihan, o mga higala, o bisan unsa nga mga bu-
tang nga wala damha nga mahitabo nga atong sagubangonon.4

Human sa pagkabanhaw, ang lawas sa bata 
motubo aron mohaum sa gidak-on sa espiritu.

Matagbaw ba kita nga makita ang mga bata nga atong gilubong
sa ilang pagkamasuso nga magpabilin isip mga bata lamang, hang-
tud sa dili maihap nga mga kapanahonan sa kahangturan? Dili! Ni
ang mga espiritu nga nakaangkon sa mga lawas sa atong mga anak
matagbaw nga magpabilin niana nga kahimtang. Apan kita nasayud
nga ang atong mga anak dili pugson nga magpabilin isip usa ka
bata sa gidak-on kanunay, kay gipadayag kini gikan sa Dios, ang ti-
nubdan sa kamatuoran, pinaagi kang Joseph Smith ang propeta, ni-
ini nga dispensasyon, nga sa pagkabanhaw sa mga patay ang bata
nga gilubong sa pagkamasuso niini mobangon diha sa porma sa
bata nga kini mao sa dihang kini gilubong; dayon magsugod kini sa
pagtubo. Gikan sa adlaw sa pagkabanhaw, ang lawas motubo hang-
tud nga kini moabut sa hingpit nga sukod sa gidak-on sa espiritu
niini, malalaki man kini o mababaye. Kon ang espiritu nakaangkon
sa salabutan sa Dios ug sa mga paninguha sa mortal nga mga kalag,
dili kini matagbaw sa bisan unsa nga mas ubos pa kay niini. Maka-
hinumdom kamo nga gisultihan kita nga ang espiritu ni Jesukristo
mibisita sa usa sa karaang mga propeta ug mipakita sa iyang kau-
galingon ngadto kaniya, ug siya namahayag sa iyang pagkatawo,
nga siya mao ang samang Anak sa Dios nga moabut sa tunga-tunga
nga kapanahonan. Siya miingon nga siya mopakita diha sa unod
ingon gayud nga siya mipakita ngadto niana nga propeta [tan-awa
sa Ether 3:9, 16–17]. Dili siya usa ka masuso; siya usa ka hamtong,
napalambo nga espiritu; nakaangkon sa porma sa tawo ug sa
porma sa Dios, ang samang porma sa dihang siya mianhi ug mi-
angkon ngadto kaniya og usa ka lawas ug mipalambo niini ngadto
sa sukod sa gidak-on sa iyang espiritu.5

Ang matag espiritu nga moabut niini nga yuta aron makaang-
kon og lawas usa ka anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios,
ug nakaangkon sa tanang salabutan ug sa tanang mga kinaiya nga
ang bisan kinsa nga anak nga lalaki o anak nga babaye mahimong
makatagamtam, ma-didto man sa kalibutan sa espiritu, o dinhi ni-
ini nga kalibutan, gawas nga diha sa espiritu, ug sa pagkabulag gi-
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kan sa lawas, sila nagkulang lamang sa lawas sa pagkasama sa
Dios nga Amahan. Ginaingon nga ang Dios usa ka espiritu, ug sila
nga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu
ug sa kamatuoran [tan-awa sa Juan 4:24]. Apan siya usa ka espi-
ritu nga adunay lawas nga unod ug mga bukog, nga mahikap
ingon sa tawo ug busa aron mahisama sa Dios ug ni Jesus ang ta-
nang mga tawo kinahanglang makabaton og lawas. Dili magsapa-
yan nga kining mga lawas mohamtong dinhi niining kalibutan, o
kinahanglang maghulat ug mohamtong sa kalibutan nga moabut,
sumala sa pulong ni Propeta Joseph Smith, ang lawas molambo,
karon man o sa kahangturan, ngadto sa sukod sa gidak-on sa es-
piritu, ug kon ang inahan mahikawan sa kahimuot ug sa hingpit
nga kalipay sa pagpadako sa iyang masuso ngadto sa pagkaham-
tong nga lalaki o pagkahamtong nga babaye niini nga kinabuhi,
pinaagi sa kamot sa kamatayon, kana nga pribilehiyo pagabag-
ohon pag-usab ngadto kaniya human dinhi, ug siya makatagam-
tam niini ngadto sa mas hingpit nga katumanan kaysa unsay
posible niyang mabuhat dinhi. Kon iya kining buhaton didto, kini
uban sa piho nga kahibalo nga ang mga resulta wala gayuy pag-
kapakyas; kon dinhi, ang mga resulta wala mahibaloi hangtud nga
makapasar kita sa pagsulay.6

Ang mga espiritu sa atong mga anak mga imortal sa wala pa
sila moabut kanato, ug ang ilang mga espiritu, human sa kama-
tayon sa lawas, mahimong sama kon unsa kini sa wala pa sila mi-
anhi. Sila mao kon unsa unta sila makita kon nagpuyo pa sila
diha sa unod, aron motubo ngadto sa pagkahamtong, o aron
mopalambo sa ilang pisikal nga mga lawas ngadto sa sukod sa
gidak-on sa ilang mga espiritu. Kon inyong makita ang usa sa in-
yong mga anak nga namatay na mopakita kini nganha kaninyo sa
porma diin kamo makaila niini, ang porma sa pagkabata; apan
kon kini miabut nganha kaninyo isip usa ka mensahero nga nag-
dala og importante nga kamatuoran, tingali moabut kini sama sa
espiritu sa anak nga lalaki ni Bishop Edward Hunter (kinsa na-
matay sa dihang gamay pa nga bata) nga miadto kaniya, sa gidak-
on sa hamtong na gayud nga lalaki, ug mipaila sa iyang
kaugalingon ngadto sa iyang amahan, ug miingon: “Ako ang
imong anak nga lalaki.”
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Si Bishop Hunter wala makasabut niini. Miadto siya sa akong
amahan ug miingon: “Hyrum, unsa may buot ipasabut niana?
Akong gilubong ang akong anak nga lalaki sa dihang gamay pa
lamang siya nga bata, apan miari siya kanako isip usa ka hamtong
na gayud nga lalaki—usa ka halangdon, mahimayaon, batan-ong
lalaki, ug mipaila sa iyang kaugalingon nga akong anak nga la-
laki. Unsa man ang buot ipasabut niini?”

Si Papa (Hyrum Smith, ang Patriarch) misulti kaniya nga ang
Espiritu ni Jesukristo hamtong na gayud sa wala pa siya matawo
sa kalibutan; ug busa ang atong mga anak mga hamtong na ga-
yud ug nakaangkon sa ilang sukod sa gidak-on sa espiritu, sa
wala pa sila mosulod sa pagkamortal, ang samang gidak-on nga
ilang maangkon human sila mamatay gikan sa pagkamortal, ug
sama nga sila makita human sa pagkabanhaw, kon sila makahu-
man na sa ilang misyon.

Si Joseph Smith nagtudlo sa doktrina nga ang masuso nga bata
nga namatay na mobangon sa pagkabanhaw isip usa ka bata; ug,
nagtudlo ngadto sa inahan sa wala nay kinabuhi nga bata, siya mi-
ingon ngadto kaniya: “Makabaton ka sa hingpit nga kalipay, sa ka-
himuot, ug katagbawan sa pag-amuma niini nga bata, human sa
pagkabanhaw niini, hangtud nga makab-ot niini ang sukod sa
gidak-on sa espiritu niini.” Adunay pag-uli, adunay pagtubo, adu-
nay kalamboan, human sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Gi-
mahal nako kini nga kamatuoran. Nagdala kini og dakong kalipay,
sa hingpit nga kalipay ug pasalamat sa akong kalag. Salamat sa Gi-
noo nga iyang gipadayag kini nga mga baruganan ngari kanato.7

Maayo ra ang tanan sa gagmay nga 
mga bata nga namatay na.

Kon kita nakadawat sa pagpamatuod sa diwa sa kamatuoran
diha sa atong mga kalag kita masayud nga maayo ra ang tanan sa
atong gagmay nga mga anak kinsa namatay na, nga kita dili na
makahimo, kon atong gustohon, nga himoong mas maayo ang
ilang kahimtang; ug dili gayud kini makahimo nga mahimong
mas maayo ang ilang kahimtang kon ato silang tawagon og balik
dinhi, sa hinungdan nga hangtud nga ang tawo ania sa kalibutan,
anaa sa mortal nga lawas, gilibutan sa mga dautan nga ania sa ka-
libutan, siya anaa sa kakuyaw ug ubos sa mga peligro, ug adunay
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mga responsibilidad nga anaa kaniya nga mahimong mopugong
kaniya aron makab-ot ang iyang umaabut nga kauswagan, kali-
pay ug kahimayaan.8

Lisud kaayo kini nga butang ang mosulti og bisan unsa sa pa-
nahon sa kagul-anan ug kasubo sama sa gasa nga makahatag og
hinanaling kahupayan sa naguol nga mga kasingkasing niadtong
kinsa nagbangutan. Ang ingon nga mga kasub-anan hingpit la-
mang nga mahupay pinaagi sa paglabay sa panahon ug sa im-
pluwensya sa maayo nga espiritu diha sa mga kasingkasing
niadtong nagbangutan, diin sila makabaton og kahupayan ug ka-
tagbawan sa ilang mga paglaum sa umaabut…. Akong nakat-
unan nga adunay hilabihan ka daghan nga mga butang nga mas
grabe pa kaysa kamatayon. Uban sa akong mga pagbati karon ug
mga panghunahuna ug sa panabut nga akong nabatunan kaba-
hin sa kinabuhi ug kamatayon mas palabihon ko pang mosunod
sa matag bata nga akong naangkon ngadto sa lubnganan diha sa
ilang kainosente ug kaputli, kaysa makita sila nga magtubo
ngadto sa pagkahamtong nga lalaki ug babaye ug mopaubos sa
ilang mga kaugalingon pinaagi sa makadaut nga mga gipangbu-
hat sa kalibutan, molimut sa Ebanghelyo, molimut sa Dios ug sa
plano sa kinabuhi ug kaluwasan, ug motalikod gikan sa bugtong
paglaum sa mahangturong ganti ug kahimayaan sa kalibutan nga
moabut.9

Kon kita matinud-anon, mahiusa kita pag-usab 
uban sa atong mga anak nga namatay na.

Si propeta Elijah motanum diha sa mga kasingkasing sa mga
anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa ilang mga amahan, mila-
rawan daan sa mahinungdanong buhat nga pagahimoon diha sa
mga templo sa Ginoo sa Dispensasyon sa Kahingpitan sa mga Pa-
nahon, alang sa katubsanan sa mga patay ug sa pagsilyo sa mga
anak ngadto sa ilang mga ginikanan, tingali unya og ang tibuok
kalibutan hampakon sa usa ka tunglo ug sa hingpit malaglag sa
iyang pag-anhi.10

Kon kita magpakabuhi ug motalikod gikan sa kamatuoran kita
mahibulag sa kinatibuk-an sa dili maihap nga mga kapanahonan sa
kahangturan gikan sa pakig-uban niadtong atong gihigugma. Dili
nato sila maangkon, ug sila dili makaangkon kanato. Adunay dili
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malabang nga gulpo tali kanato diin kita dili makalabang, usa
ngadto sa lain. Kon kita mamatay diha sa pagtuo, namatay nga nag-
puyo og matarung nga mga kinabuhi, kita iya ni Kristo, kita aduna
sa kasiguroan sa mahangturong ganti, kay nakaangkon sa mga ba-
ruganan sa mahangturong kamatuoran ug pagahatagan og hi-
maya, imortalidad ug mga kinabuhing dayon. Samtang nagpuyo
kita sa unod molabang kita og dakong bahin sa atong kinabuhi
diha sa kasubo; ang kamatayon mobulag kanato sa mubo nga pa-
nahon, ang uban kanato moagi sa mortal nga kamatayon, apan
ang panahon moabut nga atong mahimamat kadtong kinsa nama-
tay na, ug makatagamtam sa pakig-uban sa usag usa hangtud sa ka-
hangturan. Ginaingon, ang panagbulag sulod lamang sa mubo
nga gutlo. Walay gahum nga makabulag kanato nianang pana-
hona. Kay ang Dios mihiusa man kanato kita makaangkon sa usag
usa—usa ka dili malimud nga pangangkon—ingon nga kita gihi-
usa pinaagi sa gahum sa priesthood diha sa Ebanghelyo ni Kristo.
Busa mas maayo pa nga mahibulag dinhi niini nga kinabuhi sulod
sa mubo nga panahon, bisan tuod nga kinahanglan kitang moagi
og kapait, kasubo, kasamok, paningkamot, pagkabiyudo o pagka-
biyuda, pagka-ilo ug daghan pa nga wala damha nga mga kausa-
ban, kaysa mahibulag sa tibuok kahangturan.11

Kita gipanganak diha sa pagkasama ni Kristo mismo. Nagpuyo
kita uban sa Amahan ug uban sa Anak sa sinugdanan, isip mga
anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Dios; ug sa panahon
nga gitakda, mianhi kita niini nga yuta aron makabaton sa atong
mga kaugalingon og mga lawas, nga kita unta mahisubay sa pag-
kasama ug sa imahen ni Jesukristo ug mahimong sama kaniya;
nga kita unta makabaton og lawas, nga kita unta makaagi og ka-
matayon ingon nga siya nakaagi og kamatayon, nga kita unta
mobangon pag-usab gikan sa mga patay ingon nga siya miba-
ngon gikan sa mga patay…. Ang hunahuna nga mahimamat ang
akong mga anak kinsa nag-una kanako nga namatay, ug ang pag-
himamat sa akong mga kaliwatan ug akong mga higala, pagka-
dakong kalipay ang gihatag niini! Kay ako nasayud nga ako silang
mahimamat didto. Ang Dios mipakita kanako nga kini tinuod.
Iya kining giklaro ngari kanako, agig tubag sa akong pag-ampo
ug debosyon, ingon nga iya kining giklaro ngadto sa panabut sa
tanang mga tawo kinsa makugihong nagtinguha aron makaila
kaniya.12
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[Ngadto kang Elder Joseph H. Dean sa Oahu, Hawaii, si Presi-
dente Joseph F. Smith misulat:] Nakadungog ako uban sa hilabi-
han nga kasubo kabahin sa kamatayon sa imong anak sa inyo.
Nasayud ako kon unsaon sa paghatag og pahasubo, kay akong
naagian ang samang matang sa mapait nga kasinatian samtang
anaa didto. Mosulat unta ako kanimo, apan mihukom ako ka-
nimo pinaagi sa akong kaugalingon ug mipugong sa pagbuhat sa
ingon. Ubos sa ingon nga mga kahimtang mas gibati nako nga
moadto sa layo nga hilum, mingaw nga kapahulayan, diin walay
mata apan ang sa Dios lamang ang makakita kanako, ug didto,
nag-inusara, mibati ug miila sa akong kaguol, ang Dios lamang
ang nasayud niini…. Ang panahon, ug ang panahon lamang—ka-
nang pinakamahinungdanon nga tig-ayo sa mga samad—ang ma-
katandog sa akong kalag, ug sa akong hunahuna walay duda nga
ikaw mobati sa sama. Apan kon ang unang masakit nga mga pan-
limbasug naagian na ug ang kalag gihupay pinaagi sa panahon ug
kapalaran, dayon ang usa ka pulong nga tukma nga gipamulong
mahimong motandog sa malumo nga higut sa pakigdait nga mi-
dagayday gikan sa kasingkasing ngadto sa kasingkasing diha sa
magkapareho nga mga kasubo. Ang Ginoo tinud-anay nga nasa-
yud kon unsay pinakamaayo ug kita nasayud nga ang mga ino-
sente kinsa gitawag na og balik gikan sa yuta, sa dili madugay
human sa ilang pag-anhi nga wala mamansahi sa mahugaw nga
mga elemento niining napukan nga kalibutan mobalik ngadto Ka-
niya kon diin sila naggikan, putli ug balaan, gitubos gikan sa si-
nugdanan, pinaagi sa sakripisyo sa usa kinsa miingon “ang
gingharian sa langit ila sa mga sama kanila.” Ang akong tinud-
anay, kinasingkasing nga pag-ampo mao, O! Dios tabangi ako nga
makapuyo ug mahimong takus nga motipon sa akong inosente
nga mga anak diha sa ilang panimalay uban kanimo!13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa nga mga panalangin ang gisaad ngadto sa gagmay nga
mga bata kinsa namatay sa wala pa ang panuigon sa pagkamay-
tulubagon? (Tan-awa usab sa D&P 29:46.) Unsaon man niini
sa pagdala kanato og kahupayan ug paglaum kon kita nag-
bangutan sa kamatayon sa usa ka gamay nga bata?
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• Kon ang usa ka gamay nga bata mamatay, unsa man ang ka-
himtang sa iyang espiritu? Kanus-a man motubo ug moham-
tong ang lawas sa bata?

• Kinsa man ang responsable alang sa pagpadako sa usa ka bata
kinsa namatay samtang bata pa? Unsa man nga mga panala-
ngin ang gisaad sa sunod nga kinabuhi ngadto sa matarung
nga mga ginikanan kansang mga anak namatay nga bata pa?

• Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa mga baruganan sa plano
sa kaluwasan makahupay ug makatabang niadtong kinsa nag-
subo tungod sa kamatayon sa usa ka gamay nga bata?

• Sa unsang paagi nga ang mga ordinansa sa pagsilyo diha sa
templo makadala og kahupayan ug paglaum ngadto sa mga
ginikanan kon ang usa ka bata mamatay? Unsa man ang
atong buhaton aron mahiusa pag-usab uban sa atong gagmay
nga mga anak kinsa namatay na?

• Sa unsa man nga paagi nga “ang usa ka pulong nga tukma
nga gipamulong” makadala og kahupayan ngadto sa usa ka
nagsubo nga kalag atol sa kamatayon sa usa ka minahal sa
kinabuhi? Unsaon man nato sa pagpangandam sa pagpamu-
long sa ingon nga mga pulong?
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Si Presidente Joseph F. Smith niadtong mga 1860, usa ka 
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug 
Magtatambag ngadto kang Presidente Brigham Young.
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Priesthood, ang 
Balaan nga Pagdumala

Ang balaan nga priesthood mao ang awtoridad 
ug gahum sa Dios nga gitugyan ngadto sa tawo 

aron sa pagdumala ug pagpanalangin 
sa Iyang katawhan.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa edad nga 28, si Joseph F. Smith nagserbisyo isip secretary sa
Konseho sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha.
Pagka 1 sa Hulyo 1866, samtang ang regular nga miting sa pag-
ampo sa Konseho hapit na mahuman, si Presidente Brigham
Young mipahibalo sa iyang mga kaigsoonan: “Kanunay nakong
gibati nga maayong buhaton sama nga ang Espiritu mopugos
kanako. Ako kining hunahuna ang pag-ordinar kang Brother
Joseph F. Smith ngadto sa pagka-Apostol, ug mahimong usa sa
akong mga magtatambag.” Iyang gitawag ang matag usa sa Kaig-
soonan sa pagpahayag sa ilang mga pagbati kabahin sa tawag, ug
silang tanan misuporta kang Presidente Young uban sa “ma-
sadyaong pagtugot.”

Sila dayon mipatong sa ilang mga kamot sa ulo ni Joseph F., ug
si Presidente Young miingon: “Brother Joseph F. Smith, among gi-
patong ang among mga kamot sa imong ulo sa pangalan ni
Jesukristo, ug pinaagi sa hiyas sa Balaan nga Priesthood kami mi-
ordinar kanimo nga mahimong usa ka Apostol sa ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug mahimong usa
ka linain nga saksi ngadto sa kanasuran sa yuta. Among gisilyo sa
imong ulo ang tanang awtoridad, gahum ug mga yawe niining ba-
laan nga pagka-Apostol; ug kami mi-ordinar kanimo nga mahi-
mong usa ka magtatambag sa Unang kapangulohan sa Simbahan
ug sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kini nga mga panalangin



among gisilyo diha kanimo sa pangalan ni Jesukristo ug pinaagi sa
awtoridad sa Balaan nga Priesthood. Amen.”1

Pagka 8 sa Oktubre 1867, si Joseph F. Smith gipaluyohan ug
gi-set apart isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles atol sa kinatibuk-ang komperensya, usa ka mahinung-
danong punto sa iyang tibuok kinabuhi nga paningkamot isip
usa ka sakop sa nagdumalang konseho sa priesthood sa Simba-
han. Sa panahon sa iyang pagserbisyo nga sobra sa 50 ka tuig,
ang iyang dakong kasinatian ug kaalam sa priesthood ug sa pa-
ngagamhanan sa Simbahan nakahatag og kaayohan sa Simbahan
sa tibuok kalibutan.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang priesthood mao ang awtoridad diin ang Dios 
midumala ug mipanalangin sa Iyang katawhan.

Ang Balaan nga Priesthood mao kana nga awtoridad nga gi-
tugyan sa Dios ngadto sa tawo, diin siya mahimong mamulong
sa kabubut-on sa Dios nga ingon og ang mga anghel ania dinhi
aron mamulong niini mismo sa ilang mga kaugalingon; diin ang
mga tawo gihatagan og gahum sa pagbugkos dinhi sa yuta ug
didto sa langit kini pagailhon nga binugkos, ug sa pagluag dinhi
sa yuta ug didto sa langit pagailhon kini nga linuagan; diin ang
mga pulong sa tawo, nga gipamulong agig paggamit niana nga
gahum, mahimong pulong sa Ginoo, ug ang balaod sa Dios
ngadto sa katawhan, kasulatan, ug balaang mga mando…. Mao
kini ang awtoridad diin ang Ginoo nga Labawng Makagagahum
midumala sa iyang katawhan, ug diin, sa panahon nga moabut,
siya modumala sa kanasuran sa kalibutan.2

Mahimong daghan na kaayo ang nasulti kalabut sa awtoridad
ug sa mga katungod sa priesthood. Mao kini ang mahinungda-
nong baruganan kabahin sa pagdumala ug kabahin sa organisas-
yon, diin ang mga kusog ug mga pwersa sa katawhan sa Dios sa
tanang mga kapanahonan nagiyahan ug magiyahan. Mao kana
nga baruganan diin ang Dios nga Labawng Makagagahum midu-
mala sa tibuok Niyang kalibutan. Mao kini ang baruganan diin
ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
gidumala…. Mao kini ang awtoridad diin ang Dios mipadayag ug
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mipahiuli ngadto sa mga katawhan alang sa ilang pagdumala ug
paggiya as pagtukod sa Zion ug sa pagsangyaw sa Ebanghelyo
ngadto sa kanasuran sa yuta, hangtud nga ang matag anak nga la-
laki ug anak nga babaye ni Adan makabaton sa pribilehiyo nga
madungog ang tingog sa Ebanghelyo, ug madala ngadto sa pag-
kahibalo sa kamatuoran, dili lamang dinhi niini nga yuta, apan
didto sa kalibutan sa espiritu.3

[Ang] Melchizedek o Balaan nga Priesthood … mao ang awto-
ridad diin ang mga indibidwal o ang … mga korum … naglang-
kob sa priesthood sa Simbahan, mahimong lehitimong molihok
diha sa pangalan sa Ginoo; o ang naglihok, naggiya, nagkontro-
lar, nagdumala o nangulo nga ahensya, katungod ug awtoridad,
nga anaa sa Dios nga Kapangulohan ug gitugyan ngadto sa tawo
alang sa katuyoan sa iyang panudlo, pagsulod ngadto sa Simba-
han, espiritwal ug temporal nga giya, pagdumala ug kahima-
yaan.4

Ang Ginoo miestablisar dinhi sa yuta sa Priesthood diha sa ka-
hingpitan niini … pinaagi sa direkta nga pinadayag ug sugo gi-
kan sa langit; … siya mipasiugda og usa ka han-ay o pagdumala
nga lapas sa kapasidad, ug nga labaw gayud sa kaalam ug kahi-
balo ug panabut sa tawo, kutob dinhi, sa pagkatinuod, nga daw
imposible alang sa hunahuna sa tawo, nga walay tabang sa Espi-
ritu sa Dios, sa pagsabut sa mga katahum, mga gahum, ug kina-
iya sa Balaan nga Priesthood. Daw lisud alang sa mga tawo sa
pagsabut sa mga buhat sa Priesthood, ang lehitimo niini nga aw-
toridad, ang sakop ug gahum niini; ug sa gihapon pinaagi sa ka-
hayag sa espiritu sayon ra kini nga masabtan.5

Bisan unsa pa man sila ka dili perpekto, ang mga tawo gihata-
gan niini nga awtoridad, diin sila makapamulong ug makalihok
diha sa pangalan sa Amahan ug sa Anak, ug katungdanan sa Dios,
kon sila mamulong pinaagi sa Iyang espiritu sa pagbuhat sa ilang
mga katungdanan isip Iyang mga sulugoon, sa pagrespeto ug sa
pagtuman sa unsay ilang gisulti, tungod kay sila namulong pina-
agi sa awtoridad nga Iyang gihatag…. Siyempre, ang tanang mga
butang kinahanglan nga buhaton diha sa pagkamatarung. Walay
tawo ang makabuhat og bisan unsa diha sa pagkadili matarung
nga katungdanan sa Dios nga morespeto. Apan kon ang usa ka
tawo kinsa naghupot sa Priesthood maghimo nianang unsay
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matarung, katungdanan sa Dios nga moila niini ingon og Siya
Mismo ang nagbuhat niini.6

Ang mahinungdanong bahin sa butang mao: ang Ginoo mies-
tablisar sa iyang Simbahan, mi-organisar sa iyang priesthood, ug
mitugyan sa awtoridad ngadto sa piho nga mga indibidwal, mga
konseho ug mga korum, ug katungdanan kini sa katawhan sa
Dios sa pagtuman aron nga sila masayud nga kini madawat
ngadto kaniya.7

Bisan tuod nga ang priesthood gihatag lamang ngadto 
sa mga lalaki, ang mga lalaki ug mga babaye 

makaambit sa mga panalangin niini.

Ang Priesthood orihinal nga gigamit sa han-ay nga patriyarkal;
kadtong kinsa naghupot niini migamit sa ilang mga gahum una
pinaagi sa katungod sa ilang pagkaamahan. Mao usab kini uban
sa halangdon nga si Elohim. Kining una ug kinalig-unan nga pa-
ngangkon kabahin sa atong gugma, balaang pagtahud ug pagka-
masulundon gibase sa kamatuoran nga siya ang Amahan, ang
Tiglalang, sa tanang katawhan…. Ang tawo nga nakaangkon sa
balaan nga Priesthood may pagkasama kaniya. Apan ingon nga
ang mga kalalakin-an sa yuta dili makahimo sa dapit sa Dios isip
iyang mga representante nga walay awtoridad, ang pagtudlo ug
ordinasyon natural lang nga mosunod. Walay tawo ang adunay
katungod sa pagkuha niini nga dungog ngadto sa iyang kaugali-
ngon, gawas kon siya pagatawgon sa Dios pinaagi sa mga paagi
nga iyang nailhan ug gihatagan og gahum.8

Ang han-ay nga patriyarkal adunay balaang gigikanan ug mag-
padayon sa karon ug sa kahangturan…. Ang mga lalaki, mga ba-
baye ug mga bata kinahanglang makasabut niini nga han-ay ug
niini nga awtoridad diha sa mga panimalay sa katawhan sa Dios,
ug maninguha sa paghimo niini kon unsay gitumong sa Dios nga
kini mahimo, usa ka kwalipikasyon ug pagpangandam alang sa
kinatas-an nga kahimayaan sa iyang mga anak.9

Bisan unsa nga mga kadungganan, mga pribilehiyo, o himaya
nga makab-ot sa lalaki pinaagi sa Priesthood, mao kadtong giam-
bitan ug gitagamtam sa asawa. Siya kinsa usa kaniya diha kang
Kristo, ang tanan niyang mga kadungganan iyang mga kadungga-
nan, ang iyang mga panalangin mao ang iyang mga panalangin,
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ang iyang himaya mao ang iyang himaya, kay sila usa ra—dili ma-
bulag…. Sama sa gisulti ni Pablo, “Diha sa Ginoo ang babaye dili
gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babaye.” [Tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 11:11.] Sa ato pa, ang lalaki dili makaangkon sa hi-
maya, dungog o kahimayaan kon wala ang babaye, ni ang babaye
kon wala ang lalaki. Silang duha mga ighihingpit sa usa ka ti-
buok…. Ang Priesthood sa Anak sa Dios gitugyan ngadto sa lalaki,
nga ang pag-angkon sa sama nga kahalangdon ug kahingpitan,
siya mahimong molihok sama ni Kristo ug molihok sama sa
Dios…. Samtang ang lalaki ... mao ang direkta nga tumong kang
kinsa ang gahum ug dungog sa Priesthood gitugyan, ug siya ang
aktibo nga medyum sa mga kalihokan niini, ang babaye ang mo-
ambit sa mga kaayohan niini, sa mga panalangin niini, sa mga ga-
hum niini, sa mga katungod ug mga pribilehiyo niini, uban sa
lalaki isip ighihingpit sa iyang kaugalingon…. Ang gahum wala gi-
hatag ngadto sa babaye aron molihok nga gawasnon sa lalaki, ni
gihatag kini sa lalaki aron molihok nga gawasnon kang Kristo.10

Ang mga babaye mao ang responsable sa ilang mga lihok sama
ra usab nga ang mga lalaki mao ang responsable sa ilaha, bisan
tuod nga ang lalaki, nga naghupot sa awtoridad sa priesthood,
giisip nga mao ang pangulo, isip ang lider…. Dugang pa, kon
maghisgut kita kabahin sa mga lalaki, maghisgut usab kita kaba-
hin sa mga babaye, kay ang mga babaye gilakip uban sa mga la-
laki ug dili mabulag nga bahin sa katawhan.11

Ang mga yawe sa priesthood gikinahanglan 
alang sa pagdumala sa Simbahan.

Ang Priesthood sa kinatibuk-an mao ang awtoridad nga gihatag
sa tawo aron molihok alang sa Dios. Ang matag tawo nga gi-
ordinahan ngadto sa bisan unsa nga ang-ang sa Priesthood aduna
niini nga awtoridad nga gitugyan ngadto kaniya.

Apan gikinahanglan nga ang matag lihok nga gipahigayon ubos
niini nga awtoridad kinahanglan nga buhaton sa tukma nga pa-
nahon ug dapit, sa tukma nga paagi, ug pinasubay sa tukma nga
han-ay. Ang gahum sa paggiya niini nga mga paningkamot nag-
langkob sa mga yawe sa Priesthood. Sa kahingpitan niini, ang
mga yawe gihuptan sa usa lamang ka tawo sa usa ka higayon, ang
propeta ug presidente sa Simbahan. Mahimo siyang motugyan sa
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bisan unsa nga bahin niini nga gahum ngadto sa uban, diin nga
kahimtang nga kana nga tawo nga naghupot sa mga yawe nianang
piho nga paningkamot. Sa ingon, ang presidente sa usa ka tem-
plo, ang presidente sa usa ka stake, ang bishop sa usa ka ward,
ang presidente sa usa ka misyon, ang presidente sa usa ka korum,
ang matag usa naghupot sa mga yawe sa mga paningkamot nga
gipahigayon nianang piho nga pundok o lokalidad. Ang iyang
Priesthood dili molambo pinaagi niining espesyal nga pagtudlo;
… ang presidente sa usa ka korum sa mga elder, pananglitan, wa-
lay dugang nga Priesthood kaysa bisan kinsa nga sakop niana nga
korum. Apan siya naghupot sa gahum sa pagdumala sa opisyal
nga mga paningkamot nga gipahigayon diha … sa korum, o sa ato
pa, ang mga yawe niana nga dibisyon nianang buhata.12

[Ang] Presidente mao ang tigpama-ba sa Dios, ang tigpadayag,
ang tighubad, ang manalagna, ug ang Propeta sa Dios sa tibuok
Simbahan. Siya kini ang naghupot sa mga yawe niining Balaan nga
Priesthood—ang mga yawe nga maoy moabli sa mga pultahan sa
mga Templo sa Dios ug sa mga ordinansa sa Iyang balay alang sa
kaluwasan sa mga buhi ug sa katubsanan sa mga patay. Siya kini
ang naghupot sa gahum sa pagbugkos, diin ang tawo mahimong
mobugkos dinhi sa yuta ug kini pagailhon nga binugkos didto sa
langit, ug diin ang mga lalaki nga awtorisado sa angay nga paagi
ug gitudlo kaniya kinsa naghupot sa mga yawe mahimong moluag
dinhi sa yuta ug didto sa langit kini pagailhon nga linuagan. Mao
kini ang han-ay sa Balaan nga Priesthood.13

Ang priesthood nagdumala uban sa balaod sa gugma.

Ang Ginoo mipadayag sa mahinungdanong baruganan kabahin
sa organisasyon, kon sa unsa nga paagi dumalaon ang Iyang Sim-
bahan, nga giestablisar sa Ginoo Mismo diha sa Simbahan, ang aw-
toridad sa Balaan nga Priesthood, kanang Halangdon nga
Priesthood, ang pagka-Apostol, ang mga Seventy, ug ang mga El-
der, ug dayon ang mga organisasyon sa Ubos nga Priesthood—ang
mga Bishop, ang mga Priest, ang mga Teacher ug ang mga Dea-
con—ang Dios miestablisar niining mga organisasyon diha sa
Simbahan alang sa pagdumala sa mga tawo. Alang sa unsa man?
Aron sa pagpanglupig kanila? Dili. Aron sa pagpasakit kanila? Dili,
sa liboan ka mga higayon, dili. Alang sa unsa man? Aron nga sila
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ug ang ilang mga anak makabaton unta sa mga kaayohan niining
mga organisasyon alang sa pagtudlo, alang sa pagtambag, alang sa
giya, alang sa pinadayag, ug alang sa inspirasyon sa pagbuhat nia-
nang gikinahanglan sa Ginoo gikan kanila, nga sila mahimong
hingpit diha sa ilang mga kinabuhi.14

Gidumala kita pinaagi sa balaod, tungod kay nahigugma kita
sa usag usa, ug nadasig pinaagi sa pagkamainantuson ug gug-
mang putli, ug maayong kabubut-on; ug ang atong tibuok orga-
nisasyon gibase sa ideya kabahin sa pagkontrolar sa kaugalingon;
sa baruganan kabahin sa pagsinabtanay, ug andam hinoon nga
moantus kon mahimoan og sayop kaysa mobuhat og sayop. Ang
atong mensahe mao ang kalinaw sa yuta ug maayong kabubut-on
ngadto sa mga tawo; gugma, gugmang putli ug kapasayloan, nga
maoy modasig sa tanang adunay kalabutan sa ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang ato mao ang
usa ka Simbahan diin ang balaod mao ang naghari, apan ang ba-
laod mao ang balaod sa gugma.15

Walay tawo ang kinahanglang lupigan. Walay awtoridad sa
Priesthood ang mahimong dumalaon o buhaton sa bisan unsa
nga matang sa pagkadili matarung, nga dili makapasilo sa Dios.
Busa, kon motagad kita sa mga tawo kinahanglang dili kita mo-
tagad kanila uban sa paghukom og sayop diha sa atong mga hu-
nahuna batok kanila.16

Walay usa ka tawo ang naghupot sa bisan unsa nga posisyon nga
adunay awtoridad diha sa Simbahan kinsa makapahigayon sa iyang
katungdanan ingon nga siya kinahanglan nga buhaton diha sa bi-
san unsa nga diwa kaysa diha sa diwa sa pagka-amahan ug pagka-
igsoon ngadto niadtong kinsa iyang gipangulohan. Kadtong kinsa
adunay awtoridad kinahanglan nga dili mahimong mga tigmando,
ni mga diktador; kinahanglan dili sila modominar; kinahanglan
ilang makuha ang mga kasingkasing, ang pagsalig ug gugma niad-
tong ilang gipangulohan, pinaagi sa pagkamabination ug tiunay
nga paghigugma, pinaagi sa kalumo sa espiritu, pinaagi sa pagdani,
pinaagi sa ehemplo nga dili mabadlong ug dili maabut sa dili ma-
kiangayon nga pagpanaway. Niini nga paagi, diha sa pagkamabina-
tion sa ilang mga kasingkasing, diha sa ilang gugma alang sa ilang
katawhan, ila silang giyahan diha sa dalan sa pagkamatarung, ug
motudlo kanila sa dalan sa kaluwasan, pinaagi sa pagsulti kanila,
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pinaagi sa lagda ug ehemplo: Sunda ako, sama sa akong pagsunod
sa atong pangulo.17

Tahura ang gahum ug awtoridad sa balaan nga priesthood.

Usa kini ka angay nga butang alang kanato nga modawat ug
motahud sa Balaan nga Priesthood nga gipahiuli sa yuta niini nga
dispensasyon, pinaagi kang Joseph ang Propeta. Nasayud ako
nga kini maayo, tungod kay giisip nga modapig sa kamatuoran,
ug mopaluyo sa Simbahan, ug mopalambo sa mga tawo sa kahi-
balo, sa maayong mga buhat, sa pagkamatinud-anon sa mga ka-
tuyoan sa Ginoo, ug kini mahinungdanon sa tukma nga
pagdumala sa katawhan sa Dios dinhi sa yuta, ug alang sa pag-
dumala sa atong kaugalingon, sa pagdumala sa atong mga pa-
milya, sa pagdumala sa atong temporal ug espiritwal nga mga
kalihokan, sa tagsa-tagsa ug sa kinatibuk-an usab.18

Tahura kanang gahum ug awtoridad nga atong gitawag og Ba-
laan nga Priesthood, nga sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios,
ug gihatag ngadto sa tawo pinaagi sa Dios mismo. Tahura kana
nga Priesthood. Unsa man kana nga Priesthood? Dili kini sobra
o kulang kaysa balaan nga awtoridad nga gitugyan ngadto sa
tawo gikan sa Dios. Mao kana ang baruganan nga kinahanglan
natong tahuron…. Ang Priesthood sa Anak sa Dios dili mahi-
mong gamiton sa bisan unsa nga matang sa pagkadili matarung;
ni ang gahum niini, ang hiyas niini ug sa ingon ang awtoridad
maanaa kaniya kinsa dautan, kinsa mabudhion diha sa iyang ka-
lag ngadto sa Dios ug ngadto sa iyang mga isigkatawo. Dili kini
maanaa diha sa pwersa ug gahum kaniya kinsa wala motahud ni-
ini sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagtuman sa mga gikinahanglan
sa langit.19

Inyo bang gitahud kini nga Priesthood? … Kamo ba, nga nag-
hupot niana nga Priesthood, ug nakaangkon sa katungod ug
awtoridad gikan sa Dios sa pagdumala diha sa pangalan sa 
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, molapas sa pagsalig
ug gugma sa Dios, sa paglaum ug tinguha sa Amahan natong ta-
nan? Kay, sa pagtugyan niana nga yawe ug panalangin nganha
kaninyo, siya nagtinguha ug nagpaabut kaninyo nga mopa-
lambo sa inyong calling.20
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Kon kamo motahud sa balaan nga Priesthood og una diha sa
inyong kaugalingon, motahud kamo niini diha niadtong kinsa
nangulo kaninyo, ug kadtong kinsa nagdumala sa nagkalainlaing
mga calling, sa tibuok Simbahan.21

Kini … dili maayo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
ug ang mga anak sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dili kaayo
mohatag og igong pagtagad niining sagradong baruganan kaba-
hin sa awtoridad nga gipadayag gikan sa kalangitan sa dispen-
sasyon diin kita nagpuyo…. Kini sagrado, ug kinahanglan kining
huptan isip sagrado sa mga tawo. Kinahanglan kining tahuron ug
respetohan nila, bisan kinsa man ang naghupot niini, ug bisan
kinsa man ang gisangunan sa responsibilidad diha sa Simbahan.
Ang mga batan-ong lalaki ug mga batan-ong babaye ug ang mga
tawo sa kinatibuk-an kinahanglang motahud niini nga baruga-
nan ug moila niini isip butang nga sagrado, ug dili kana matiaw-
tiawan ni ipamulong nga dili kaayo hatagan og pagtagad nga
walay silot. Ang pagbaliwala niini nga awtoridad mosangput
ngadto sa kangitngit ug sa apostasiya, ug pagkaputol gikan sa ta-
nang mga katungod ug mga pribilehiyo sa balay sa Dios; kay pi-
naagi kini sa hiyas niini nga awtoridad nga ang mga ordinansa sa
ebanghelyo gipahigayon sa tibuok kalibutan ug sa matag sagrado
nga dapit, ug kon wala kini dili sila mapahigayon. Kadto usab
kinsa naghupot niini nga awtoridad kinahanglan nga motahud
niini diha mismo sa ilang mga kaugalingon. Kinahanglan silang
magpakabuhi sa ingon aron mahimong takus sa awtoridad nga
gitugyan ngadto kanila ug takus sa mga gasa nga nahatag na
ngadto kanila.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang priesthood? Alang sa unsa man nga mga katu-
yoan nga gitugyan sa Ginoo ngadto sa tawo ang awtoridad sa
priesthood?

• Unsaon man nato “sa pagsabut sa mga buhat sa Priesthood”?

• Sa unsang paagi nga ang kalalakin-an ug kababayen-an sa
Dios moambit sa mga panalangin, mga gahum, ug mga pri-
bilehiyo sa priesthood?
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• Sa unsang paagi nga ang priesthood mipanalangin sa inyong
kinabuhi? Giunsa man niini sa pagpanalangin niadtong anaa
sa inyong panimalay?

• Unsa man ang yawe sa priesthood? Nganong gihatag man
kini? Kinsa man ang naghupot sa tanang mga yawe sa priest-
hood? Kinsa man ang naghupot sa mga yawe diha sa ward ug
sa stake?

• Sa unsa man nga diwa nga kinahanglang ipahigayon sa mga
naghupot sa priesthood ang ilang mga katungdanan? (Tan-
awa sa D&P 121:41–46.) Unsa nga impluwensya ang anaa sa
usa ka naghupot sa priesthood diha sa panimalay ug sa Sim-
bahan kon magpakita siya og “tiunay nga gugma” ug “ka-
lumo sa espiritu”?

• Unsaon man nato sa pagtahud sa priesthood ug sa paghupot
niini nga sagrado? Sa unsang paagi nga mahimo natong
“wala kaayo mahatagi og maayong pagtagad” kining sagrado
nga awtoridad?

• Sa unsang paagi nga ang ehemplo sa Manluluwas makata-
bang kanato nga masabtan kon unsaon sa paggamit ug pag-
tahud niining awtoridad sa priesthood?
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Ang Mahinungdanon 
nga Plano sa Kinabuhi 

ug Kaluwasan 

Ang atong Amahan sa Langit mihatag og usa ka plano
alang sa Iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga 

babaye aron mamahimo nga sama kang Jesukristo 
ug aron makatagamtam sa kahimayaan.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Pagka 1874 dili dugay human sa iyang pag-abut sa England
aron sa pagpangulo sa European Mission ug diha sa okasyon sa
iyang ika-36 nga adlawng natawhan, si Joseph F. Smith mirekord
sa iyang diary:

“Ang adlaw mabugnaw, mahangin ug mangiub, usa ka haum
ug saktong anibersaryo sa mangitngit ug malisud nga adlaw sa
akong pagkatawo; Samtang ang akong amahan nga si [Hyrum]
ug ang iyang igsoon nga si [Joseph] nabilanggo sa bilanggoan
alang sa kaayohan sa ebanghelyo ug sa mga santos nga gipalayas
gikan sa ilang mga panimalay sa Missouri sa walay kalooy nga
mga manggugubot. Ang mahayag nga silaw sa adlaw sa akong ka-
lag wala gayud makapapahawa sa hingpit sa mangitngit nga
anino nga mitabon niini pinaagi sa nagpaubos nga kangitngit ni-
anang panahona sa panghitabo.

“Apan ang maloloy-ong kamot sa Dios ug ang iyang pinakabu-
otang mga pag-alima gihatag gayud niya kanako, bisan sa akong
pagkabata, ug ang akong adlaw nag-anam og kamaayo pinaagi sa
pagpaubos ug sa pagpangita sa kaalam ug kalipay diha sa ging-
harian sa Dios; Ang mga katuyoan sa akong kinabuhi nahimong
mas klaro sa paglabay sa panahon ug ang kasinatian milambo.
Kadto nga mga katuyoan nga mao ang pagsangyaw sa ebang-
helyo, o ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta; Ang



kaluwasan sa mga kalag, ug ang pinakaimportante niini alang ka-
nako—kana sa akong kaugalingon ug pamilya.”1

Uban sa kasayuran ug konbiksyon, si Presidente Joseph F.
Smith mitudlo ug mipamatuod sa mahangturong plano sa kalu-
wasan sa atong Langitnong Amahan. “Walay butang ubos sa ka-
langitan,” siya mideklarar, “nga adunay labawng importansya
ngari kanako o ngadto sa katawhan nga sama sa dakong plano sa
kinabuhi ug kaluwasan.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang atong Langitnong Amahan nagmugna og plano
sa kaluwasan aron kita mahimaya.

Ang Ginoo nga Labawng Makagagahum buhi; iyang gibuhat
ang langit ug ang yuta, ug ang mga tuburan sa tubig; ug kita iyang
mga anak, iyang kaliwat, ug dili sulagma ang atong pag-anhi
dinhi. Ang Ginoo ang nagplano sa atong pag-anhi, ug sa katuyoan
sa atong pagkatawo. Siya ang nagplano nga kinahanglan natong
tumanon ang atong misyon, nga mahimong mahiuyon ngadto sa
dagway ug hitsura ni Jesukristo, nga, sama kaniya, kita unta walay
sala ngadto sa kaluwasan, sama kaniya kita unta mapuno uban sa
maputli nga salabutan, ug sama kaniya kita unta mahimaya
ngadto sa tuo nga kamot sa Amahan, nga molingkod sa mga
trono ug adunay kamandoan ug gahum sa kalibutan diin kita pa-
gatawgon nga mobuhat. Ako mopamatuod ngadto niini nga dok-
trina, kay ang Ginoo ang nagtabang kanako nga makahibalo ug
mabati ang kamatuoran niini gikan sa alimpulo sa akong ulo
ngadto sa lapa-lapa sa akong mga tiil.3

Ang tawo mao ang responsable diha sa kinabuhi sa umaabot
alang sa mga binuhatan nga iyang gibuhat dinhi niining kinabu-
hia, ug kinahanglan nga manubag alang sa mga pagdumala nga
gisalig ngadto kaniya dinhi, sa atubangan sa Maghuhukom sa
mga buhi ug sa mga patay, ang Amahan sa atong mga espiritu, ug
ang atong Ginoo ug Agalon. Kini ang plano sa Dios, ang usa ka
bahin sa iyang dakong katuyoan. Wala kita moanhi dinhi aron sa
pagpuyo og pipila ka bulan o tuig, sa pagkaon, pag-inom ug
pagkatulog, dayon mamatay, mahanaw ug madugta. Ang Ginoo
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Si Kristo ug ang Babayeng Samarianhon, ni Carl Bloch. Ang Manluluwas 
nagtudlo sa babayeng Samarianhon duol sa Atabay ni Jacob nga Siya 

mao ang Manluluwas sa kalibutan (tan-awa sa Juan 4:5–30).



nga Labawng Makagagahum dili gyud moplano sa tawo nga tem-
poraryo lang kaayo, walay pulos ug dili hingpit sama niini.4

Kon wala pa lang kita masayud sa wala pa kita moanhi [sa ka-
libutan] sa kamahinungdanon sa atong pag-anhi, sa kamahi-
nungdanon sa pagbaton og mga lawas, sa himaya nga mahimong
maangkon sa umaabut, ang mahinungdanong katuyoan nga ma-
himong maangkon pinaagi sa pag-antus ug pagsulay—gitimbang
sa timbangan, sa pagbansay sa balaan nga mga kinaiya, diosnon
nga mga gahum ug kagawasan sa pagpili diin kita gitugahan; nga
pinaagi niini, human makasinati sa tanang mga butang, sama
kang Kristo, kita mosaka sa tanan nga mga butang [tan-awa sa
D&P 88:6], ug mahisama sa atong Amahan, Inahan ug Magu-
wang nga Igsoon, Labawng Makagagahum ug Mahangturon!—
dili gyud unta kita moanhi.5

Walay butang ubos sa kalangitan nga adunay labawng impor-
tansya ngari kanako o ngadto sa katawhan nga sama sa dakong
plano sa kinabuhi ug kaluwasan nga gimugna diha sa kalangitan
sa sinugdan, ug nga gipasapasa gikan sa panahon ngadto sa laing
panahon pinaagi sa pagdasig sa balaan nga mga tawo nga gita-
wag sa Dios hangtud sa adlaw sa pag-anhi sa Anak sa Tawo, kay
kini nga ebanghelyo ug kini nga plano sa kaluwasan gipadayag
ngadto sa atong unang mga ginikanan. Ang anghel sa Dios ang
nagdala ngadto kanila sa plano sa katubsanan, ug sa kaluwasan
gikan sa kamatayon ug sala nga gipadayag sa tanang panahon pi-
naagi sa balaang katungod ngadto sa katawhan, ug kini walay ka-
usaban. Dinhi niini walay butang, sa sinugdan, nga wala
kinahanglana o dili mahinungdanon; walay butang niini nga ma-
himong dili ipalakip; kini usa ka kompleto nga plano nga gi-
mugna sa sinugdan pinaagi sa kaalam sa Amahan ug sa balaang
mga nilalang alang sa katubsanan sa tawhanong kaliwatan ug
alang sa ilang kaluwasan ug kahimayaan diha sa presensya sa
Dios…. Hangtud sa tanang mga henerasyon sa panahon, ang sa-
mang ebanghelyo, ang samang plano sa kinabuhi ug kaluwasan,
ang samang mga ordinansa, ang paglubong uban kang Kristo,
paghinumdom sa dakong sakripisyo nga ihalad alang sa mga sala
sa kalibutan ug alang sa katubsanan sa tawo, gipasapasa sa ta-
nang panahon, gikan sa panahon sa paglalang.6
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Kini ang plano sa kinabuhi nga gipahiuli sa Labawng Makaga-
gahum ngadto sa tawo sa ulahing mga adlaw alang sa kaluwasan
sa mga kalag sa mga tawo, dili lamang sa kalibutan nga umaabut,
apan sa atong kinabuhi karon, kay ang Ginoo mitukod sa iyang bu-
luhaton nga ang iyang mga tawo makatagamtam unta sa mga pa-
nalangin sa kinabuhi sa kahingpitan; nga sila kinahanglan nga
maluwas niining kinabuhi karon, maingon man usab sa kinabuhi
sa umaabut, nga sila kinahanglan nga magbutang og pundasyon
dinhi alang sa pagkalingkawas gikan sa sala ug sa tanang mga
epekto niini ug mga sangputanan, nga sila unta makaangkon og
pagpanunud diha sa gingharian sa Dios lahus niini nga walog sa
kasubo. Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang gahum sa Dios
ngadto sa kaluwasan.7

Ang Dios nakigsulti ngadto sa Iyang alagad nga si Joseph Smith,
ug mipadayag sa Iyang kaugalingon ngadto kaniya; dili lamang ang
Amahan, apan ang Anak usab. Sila mipadayag sa ilang mga kauga-
lingon ngadto kaniya, ug sila mihatag kaniya sa mga sugo ug sa
ilang balaod, sa ilang Ebanghelyo ug sa ilang plano sa kinabuhing
dayon…. Kini nga plano giplano dili lamang sa kaluwasan gikan sa
sala ug sa mga epekto sa sala dinhi ug sa umaabut, apan sa kahi-
mayaan, himaya, gahum ug kamandoan, nga moabut ngadto sa
mga anak sa Dios pinaagi sa ilang pagkamasulundon ngadto sa
mga balaod ug sa mga baruganan sa ebanghelyo.8

Kita mianhi sa yuta aron sa pag-andam sa atong mga 
kaugalingon alang sa kinabuhing dayon.

Ang katuyoan sa atong yutan-ong pagpakabuhi mao nga kita
mahimong makabaton og hingpit nga kalipay, ug nga kita mahi-
mong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, sa
hingpit nga pagsabut sa pulong, mahimong mga manununod sa
Dios ug isigka mga manununod uban kang Jesukristo [tan-awa sa
Mga Taga-Roma 8:14–17], nga mamahimong mga hari ug mga pari
ngadto sa Dios, nga makapanununod sa himaya, kamandoan, ka-
himayaan, mga trono ug matag gahum ug kinaiya nga napalambo
ug naangkon sa atong Langitnong Amahan. Kini ang tumong sa
atong pagkaanaa dinhi sa yuta. Aron makakab-ot ngadto niining
nahimaya nga kahimtang, kinahanglan nga kita moagi niining
mortal nga kasinatian, o pagsulay, diin atong mapakita sa atong
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mga kaugalingon nga angayan, pinaagi sa tabang sa atong magu-
lang nga igsoon nga si Jesus.9

Ang katuyoan sa atong pagkaanaa dinhi mao ang pagbuhat sa
kabubut-on sa Amahan maingon nga kini gibuhat sa langit, sa
pagbuhat sa katarung diha sa yuta, sa pagsalikway sa kadautan
ug sa pagdaog niini, sa pagbuntog sa sala ug sa kaaway sa atong
mga kalag, sa pagbarug ibabaw sa mga pagkadili hingpit ug mga
kahuyang sa alaut, napukan nga katawhan, pinaagi sa pagdasig
sa Labawng Makagagahum nga Dios ug sa iyang gahum nga gi-
pakita, ug tungod niini nahimong tinuod nga mga santos ug mga
alagad sa Ginoo dinhi sa yuta.10

Kitang tanan mamatay. Apan katapusan ba kini sa atong pag-
katawo? Kon anaa kita kaniadto sa wala pa kita moanhi dinhi si-
gurado gyud nga atong ipadayon ang kana nga pagkaanaa kon
kita mobiya dinhi. Ang espiritu mopadayon sa pagkabuhi mai-
ngon kaniadto, uban sa gipuno nga mga bintaha nga nakuha gi-
kan sa pagpasar pinaagi niini nga pagsulay. Kini sa hingpit
mahinungdanon nga kita kinahanglan nga moanhi sa yuta ug
magbaton kita og mga lawas; tungod kay kon kita walay mga la-
was kita dili mamahimong sama sa Dios, o sama ni Jesukristo….
Kita gitagana nga mobangun gikan sa lubnganan sama kang
Jesus, ug aron makabaton og imortal nga mga lawas sama niya—
mao, nga ang atong mga lawas kinahanglan nga mahimong imor-
tal ingon nga ang iya nahimong imortal, nga ang espiritu ug ang
lawas pagahiusahon ug mamahimong usa ka buhi nga tawo, dili
mabahin, dili mabulag, mahangturon.11

Ako nangandoy nianang panahona nga ako mopanaw gikan
niini nga ang-ang sa kinabuhi, didto ako pagatugutan nga mo-
tagamtam sa mas hingpit sa matag gasa ug panalangin nga na-
kadugang ngadto sa akong kalipay dinhi niining kalibutan; ang
tanan. Dili ko motuo nga adunay usa ka butang nga giplano o
gigahin aron sa paghatag nako og hingpit nga kalipay o maka-
palipay nako, nga ihikaw kanako human niining kinabuhia, kon
ako mopadayon sa pagkamatinud-anon; kon dili ang akong ka-
lipay dili mahimong hingpit…. Ako nagpasabut sa kalipay nga
nasinati pinaagi sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios dinhi sa
yuta maingon nga gibuhat didto sa langit. Kita nagpaabut nga
maangkon ang atong mga asawa ug mga bana sa kahangturan.
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Kita nagpaabut nga ang atong mga anak moila kanato isip ilang
mga amahan ug mga inahan sa kahangturan. Ako nagpaabut ni-
ini; Ako wala na mangandoy og lain pa. Kon wala kini, dili ako
magmalipayon.12

Ang mga baruganan sa ebanghelyo nga gipadayag sa Ginoo ni-
ining mga adlawa modala kanato ngadto sa kinabuhing dayon.
Kini mao ang unsay atong gipangandoy, ang unsay hinungdan
nga kita gilalang, ang unsay hinungdan nga ang yuta gilalang
alang kanato. Ang rason nganong anaa kita dinhi mao nga kita
unta makabuntog sa matag kabuang ug mag-andam sa atong mga
kaugalingon alang sa kinabuhing dayon sa umaabut….

Dayon himoa nga kita magmatinud-anon ug magmapaubsa-
non; himoa nga kita magpuyo sa relihiyon ni Kristo, isalikway
ang mga kabuang ug mga sala ug mga kahuyang sa unod, moha-
ngup ngadto sa Dios ug sa iyang pagkamatarung uban sa tibuok
nga kasingkasing, ug uban sa hingpit nga determinasyon sa pa-
kigbugno diha sa maayong bugno labut sa pagtuo ug padayon
nga makanunayon ngadto sa katapusan.13

Usa sa dakong mga katuyoan sa atong pagpakabuhi 
mao ang pagpahiuyon ngadto sa dagway ug 

hitsura ni Jesukristo.

Ako nagtuo nga ang Manluluwas mao ang buhi gayud nga
ehemplo ngadto sa tanang unod…. Ang buluhaton nga iyang gi-
himo, kita gimandoan sa pagbuhat. Kita giawhag sa pagsunod ka-
niya, ingon nga siya nagsunod sa iyang Pangulo; nga kon asa
siya, atua usab kita; ug ang mahimong uban kaniya, mahimong
sama kaniya.14

Ang importante nga konsiderasyon dili kon unsa ang kaduga-
yon nga kita mahimong mabuhi apan kon unsa ka maayo nga
kita makahimo sa pagkat-on sa mga leksyon sa kinabuhi, ug tu-
manon ang atong mga katungdanan ug mga obligasyon sa Dios
ug sa usag usa. Usa sa dakong mga katuyoan sa atong pagpaka-
buhi mao nga kita unta mapahiuyon ngadto sa dagway ug hitsura
niya kinsa mipuyo sa unod nga walay lama—walay sala, putli, ug
walay buling! Si Kristo mianhi dili lamang aron sa pag-ula alang
sa mga sala sa kalibutan, apan aron sa pagpakita og ehemplo sa
atubangan sa tanang mga tawo ug sa pagtukod sa sumbanan sa
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kahingpitan sa Dios, sa balaod sa Dios, ug sa pagkamasulundon
ngadto sa Amahan.15

Walay doktrina sukad nga ingon ka hingpit sama niana kang
Jesus…. Siya mipadayag kanato sa dalan sa kaluwasan, gikan sa
sinugdan, ug hangtud sa tanang mga likoliko niining kinabuhia
hangtud ngadto sa walay katapusan nga kahimayaan ug himaya
diha sa iyang gingharian, ug ngadto sa kabag-o sa kinabuhi diha
nianang dapita….

Malipayon ang tawo, sa tinuoray, kinsa makadawat niining ma-
kapatagbaw sa kalag nga pagpamatuod, ug naa sa kalinaw, ug dili
mangita og laing dalan ngadto sa kalinaw kondili pinaagi sa mga
doktrina ni Jesukristo. Ang iyang ebanghelyo nagtudlo kanato sa
paghigugma sa atong isigkatawo, sa pagbuhat ngadto sa mga
tawo unsay buot nato nga ilang pagabuhaton kanato, mahimong
makiangayon, mahimong maloloy-on, mahimong mapasayloon,
ug sa pagbuhat og matag maayong buhat nga giplano nga mo-
palambo sa kalag sa tawo….

… “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-
atan, ug papahulayon ko kamo,” [Mateo 11:28] mao ang iyang
tawag ngadto sa tanang katawhan.16

Si Kristo ang halangdong ehemplo alang sa tanang katawhan,
ug ako nagtuo nga ang katawhan ingon nga giordinahan nang
daan nga mahimong sama kaniya, ingon nga siya giordinahan
nang daan nga mamahimong Manunubos sa tawo…. Kita … diha
sa panagway sa Dios, sa pisikal, ug mamahimong sama kaniya sa
espirituhanong paagi, ug sama kaniya diha sa pagbaton og kasa-
yuran, salabutan, kaalam ug gahum.

Ang labing dako nga katuyoan sa atong pag-anhi sa yuta mao
nga kita mamahimong sama kang Kristo, kay kon dili kita mahi-
sama kaniya, kita dili mamahimong mga anak sa Dios, ug isigka
mga manununod uban kang Kristo.17

Atong sundon ang Anak sa Dios. Himoon siya nga atong
ehemplo, ug atong giya. Sunda siya. Buhata ang iyang buhat.
Magmahimong sama ngadto kaniya, kutob sa mahimo sa atong
mga gahum nga mamahimong sama kaniya nga hingpit ug wa-
lay sala.18
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Kita adunay paglaum sa kinabuhing dayon pinaagi 
lamang ni Kristo ug sa atong pagkamasulundon 

ngadto sa Iyang ebanghelyo.

Walay laing ngalan, ubos sa langit, nga gihatag, apan kana kang
Jesukristo, diin kamo maluwas o mahimaya diha sa gingharian sa
Dios.19

Ang tawo kinsa moagi niini nga pagsulay, ug magmatinud-anon,
mahimomg matubos gikan sa sala pinaagi sa dugo ni Kristo, pina-
agi sa mga ordinansa sa ebanghelyo, ug makakab-ot ngadto sa ka-
himayaan diha sa gingharian sa Dios, dili ubos apan mas labaw pa
sa mga anghel.20

Kita misulod ngadto sa saad nianang bag-o ug mahangturong
pakigsaad miuyon nga kita mosunod sa mga sugo sa Dios sa ta-
nang mga butang bisan unsa pa man iyang isugo kanato. Kini ang
usa ka mahangturong pakigsaad bisan ngadto sa katapusan sa
atong mga adlaw…. Kita dili gayud makakita sa adlaw niini nga
panahon ni sa kahangturan, nga kini dili kinahanglan, ug kini dili
usa ka kalipay ingon man usa ka katungdanan alang kanato, isip
iyang mga anak, ang pagsunod sa tanang mga sugo sa Ginoo
ngadto sa walay katapusang panahon sa kahangturan. Pinaagi ni-
ini nga baruganan nga kita makapadayon sa pagpaduol uban sa
Dios, ug magpadayon diha sa kauyunan uban sa iyang mga katu-
yoan. Kini mao lamang ang paagi nga kita makatuman sa atong
misyon, ug makabaton sa atong korona ug gasa sa mga kinabu-
hing dayon, nga mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa
Dios. Makahunahuna ba kamo og bisan unsang paagi?21

Walay kaluwasan apan diha sa pamaagi nga gitudlo sa Dios.
Walay paglaum sa kinabuhing dayon apan pinaagi sa pagkama-
sulundon ngadto sa balaod nga gipahaum sa Amahan sa kina-
buhi, “kang kinsa walay pagkausab, ni landong gumikan sa
pagkabalhin” [Santiago 1:17]; ug walay lain nga paagi diin kita
makaangkon niana nga kahayag ug kahimayaan. Kadtong mga
butanga sigurado gayud, sa walay pagduhaduha diha sa akong
hunahuna; ako nasayud nga kini tinuod.22

Ang matag panalangin, pribilehiyo, himaya, o kahimayaan ma-
angkon lamang pinaagi sa pagsunod sa balaod diin kini gipasi-
kad. Kon kita mosunod sa balaod, kita makadawat sa ganti; apan
kita dili makadawat niini sa laing paagi.23
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Bisan si Kristo mismo dili hingpit sa sinugdanan; siya wala ma-
kadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og
grasya ug dugang pa nga grasya, ug siya nagpadayon sa pag-ang-
kon og dugang pa hangtud nga siya nakadawat sa kahingpitan
[tan-awa sa D&P 93:11–13]. Dili ba ingon man usab niini ngadto
sa mga katawhan? Adunay tawo ba nga hingpit? Adunay tawo ba
nga nakadawat sa kahingpitan sa usa ka higayon? Naabot na ba
kita sa punto diin mahimo natong madawat ang kahingpitan sa
Dios, ang iyang himaya, ug ang iyang salabutan? Wala; ug sa gi-
hapon, kon si Jesus, ang Anak sa Dios, ug ang Amahan sa langit
ug yuta nga atong gipuy-an, wala makadawat sa kahingpitan diha
sa sinugdanan, apan nagtubo diha sa hugot nga pagtuo, kahi-
balo, panabut ug grasya hangtud nga iyang nadawat ang kahing-
pitan, dili ba posible alang sa tanang katawhan kinsa natawo sa
mga kababayen-an sa pagdawat og diyutay dinhi ug diyutay
didto, pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human
sa usa ka lagda, hangtud nga sila makadawat sa kahingpitan,
ingon nga siya nakadawat sa kahingpitan, ug mahimaya uban ka-
niya diha sa presensya sa Amahan? 24

Ako nagpakabuhi alang sa akong kaugalingong kaluwasan ka-
ron ug sa umaabut; sunod sa akong kaugalingon ang sa akong
mga anak ug ang ilang pinangga ug minahal nga mga inahan. Wa-
lay butang nga akong mahimo sa kalibutan nga mohupot niining
mahimayaong katapusan nga matawag og usa ka sakripisyo. Kini
usa ka buhat sa gugma, usa ka tumong sa kinabuhing dayon ug
sa hingpit nga kalipay. “Kinsa kadto nga adunay kinabuhi nga da-
yon adunahan.” [D&P 6:7.]25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Kinsa man ang nagpasiugda sa plano sa kaluwasan? Sa un-
sang paagi nga kini nga kasayuran makatabang kanato sa pa-
nahon sa atong mortal nga mga kinabuhi?

• Unsa man ang mga katuyoan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta?
Sa unsang paagi nga ang inyong kinabuhi makapamalandong
niana nga kasayuran?

• Ngano nga ang sama nga plano sa kaluwasan gipadayag sa
Ginoo sa tanang dispensasyon? Sa unsang paagi nga ang
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plano sa ebanghelyo makatabang sa atong kaluwasan “sa ki-
nabuhi karon, ingon man usab sa kinabuhi sa umaabut”?

• Ngano nga mahinungdanon man alang sa matag usa kanato
nga makadawat og usa ka lawas? (Tan-awa usab sa D&P
93:33–34.) Sa unsang paagi nga kita makagamit sa atong mga
lawas aron sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan?

• Sa unsang mga paagi nga ang Manluluwas mao ang atong “ha-
langdong ehemplo”? Unsa man ang atong buhaton aron ma-
himong mahiuyon ngadto sa “dagway ug hitsura” ni Kristo ug
sa katapusan mahimong sama Kaniya?

• Ngano nga ang pagsunod sa mga sugo sa Dios mahinungda-
non man karon ug sa kahangturan? Sa unsang paagi nga ang
pagkamasulundon ngadto sa Ginoo mahimong usa ka “kali-
pay ingon man usa ka katungdanan”?

• Unsa man ang pagsabut nimo sa pagdawat og “grasya ug du-
gang pa nga grasya”? (Tan-awa usab sa D&P 93:12.) Sa unsa
nga mga paagi nga kamo nagtubo nga mas sama sa Manlulu-
was “sa pagdawat og diyutay dinhi ug diyutay didto, pagtu-
lun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka
lagda”?

• Ngano man nga walay usa ka sakripisyo kon kini gibuhat alang
sa atong kaugalingong kaluwasan o kaluwasan sa uban?
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Kaputli ug Kalimpyo

Ang Ginoo mimando kanato nga mahimong limpyo ug
motahud sa kasagrado sa pakigsaad sa kaminyoon.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith naguol sa dihang pagka 1875, isip
presidente sa European Mission, kinahanglan niyang i-release
ang usa ka misyonaryo kinsa nakalapas sa balaod sa kaputli. Sam-
tang namalandong siya sa pagmahay ug kaguol nga gisagubang
sa batan-ong lalaki, siya misulat, “Sa ingon ang usa ka lalaki ha-
pit na unta mahuman sa usa ka misyon o magpuyo sa tibuok ki-
nabuhi sa madungganon ug matinud-anong paagi, ug sa
katapusang gutlo, ingon nga kini pinaagi sa usa ka buhat o kri-
men, o kabuang, o sayop, mobalintuwad ug modaut niining ta-
nan sa usa ka gutlo, mohimo sa tanang katam-is sa kopa sa
kinabuhi ngadto sa apdo ug kapait.”

Si Presidente Smith unya mipadayon sa pagpamalandong sa
iyang pasalamat alang sa mapanalipdon nga kamot sa Ginoo sa
pagtabang kaniya nga magpabilin nga matinuoron sa iyang mga
pakigsaad. “O, unsa ako kamapasalamaton sa akong Dios alang
sa Iyang mapanalipdon, mabinantayon nga pag-amuma, … na-
nalipod kanako gikan sa makamatay nga mga sala sa kalibutan,
ug daghang liboan ka mga higayon gikan sa akong kaugalingon
nga mga kahuyang ug kalagmitan nga masayop.” Determinado
siya nga mahimong matang sa tawo kinsa “makatan-aw sa iyang
mga isigkatawo sa nawong, ug uban sa limpyo nga konsiyensya
sa atubangan sa Dios mobarug nga ligdong diha sa pagkamati-
nuoron nga pasigarbo kabahin sa kamatuoran, nga limpyo sa
moral ug sekswal nga paagi.” Nagmaya siya nga siya nagpuyo “sa
limpyo nga walay buling nga gugma” sa iyang pamilya ug mii-
ngon, “Dili nako abusohan ang ilang gugma ug pagsalig sa tanan
nga ania kanako o unsa ako.”1



Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang kaputli nagdala og kalig-on ug gahum 
sa mga katawhan sa yuta.

Kita nagtuo nga ang Dios buhi, ug nga siya usa ka maghuhu-
kom sa mga buhi ug sa mga patay. Kita nagtuo nga siya nagtan-
aw sa kalibutan, ug nga siya nakakita sa iyang nahapla, nasayop
ug huyang nga mga anak dinhi sa yuta. Kita nagtuo nga ania kita
dinhi tungod sa iyang plano … ; nga kita ania dinhi aron sa pag-
tuman og usa ka kapalaran, ug dili sa pagtuman og kapritso, o
alang sa katagbawan sa mortal nga mga kaibog.2

Ang personal nga kalimpyo ug tukma nga mga hunahuna …
mao ang mga basihan sa tanang tukma nga lihok. Ako naglaum
nga ang tanang mga batan-on [nga katawhan] makadayeg sa bili
nga anaa niini nga buhat, ug sa paghatag sa ilang mga panahon
sa kabatan-on ngadto sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang pagtubo,
paglambo, pag-uswag, pagrespeto sa kaugalingon, ang pagta-
mud ug pagdayeg sa katawhan natural nga mosunod sa ingon
nga dalan diha sa pagkabatan-on. Ang Manluluwas mipakita og
makapahibulong nga ehemplo niini nga butang, ug sayo nga
naghimo sa buluhaton sa iyang Amahan… Si Samuel, ang pro-
peta, miandam gayud sa iyang kaugalingon pinaagi sa usa ka lim-
pyo, makaparespeto sa kaugalingon nga pagkabata nga siya
nahiangay sa hingpit ngadto sa mga paghunghong sa Dios.3

Adunay makita nga butang nga lapas ug labaw pa sa mga rason
nga tataw sa hunahuna sa tawo nganong ang kaputli nagdala og
kalig-on ug gahum ngadto sa mga katawhan sa yuta, apan ingon
niini gayud kini.4

Kita nagtuo sa usa ka sumbanan sa moralidad alang sa mga
lalaki ug sa mga babaye. Kon ang kalimpyo sa kinabuhi mapa-
sagdan, ang tanang lain nga mga kapeligro mohampak kanato
sama sa mga suba sa katubigan kon ang mga agianan sa baha
maablihan.5

Nagtinguha kita uban sa balaang kadasig sa pagpasabut og ma-
ayo sa hilabihan nga kadautan sa sekswal nga mga sala. Bisan tuod
nga kasagarang giisip ingon nga dili mahinungdanon niadtong
wala masayud sa kabubut-on sa Dios, kini, diha sa iyang panan-aw
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usa ka salawayon, ug kon kita magpabilin nga iyang pinalabi nga
katawhan kini kinahanglang isalikway sama sa mga ganghaan sa
impyerno. Ang dautang mga resulta niining mga sala klaro gayud
kaayo diha sa bisyo, krimen, kagul-anan ug sakit nga kini makita
nga ang tanan, batan-on ug tigulang, makasabut gayud ug maka-
bantay niini. Nagguba kini sa kalibutan. Kon kita angayan nga pa-
nalipdan kinahanglan nato kining kasilagan, isalikway kini, dili
magbuhat sa kinaminusan niini, kay kini nagpahuyang ug
nagpaus-us sa moral nga kalig-on, mopatay kini sa tawo sa espiri-
tuhanong paagi, mohimo kini kaniya nga dili angayan alang sa pa-
kig-uban sa mga matarung ug sa presensya sa Dios.6

Atong giisip nga ang sekswal nga sala ikaduha lamang sa pag-
paagas og inosente nga dugo diha sa kategorya sa personal nga
mga krimen…. Atong gisangyaw ang pulong sa Ginoo: “Dili ka
manapaw.” [Exodo 20:14.] “Siya nga motan-aw diha sa usa ka ba-
baye nga may kahigal kaniya, o kon si kinsa nga makahimo sa
pagpanapaw diha sa ilang mga kasingkasing, sila dili makabaton
sa Espiritu, apan molimud sa hugot nga pagtuo.” [D&P 63:16.]7

Sama sa daghang mga balatian sa lawas, ang sekswal nga kri-
men mobira uban niini sa usa ka nagkutay nga lain pang mga sa-
kit. Ingon nga ang pisikal nga mga epekto sa pagkapalahubog
magdala sa pagkadaut sa tisyu, ug sa pagkadisturbo sa mahi-
nungdanong mga kagamitan niini, ug busa mopahimo sa lawas
nga daling modawat sa bisan unsa nga balatian diin kini mahi-
mong mapabantang, ug sa samang higayon mopaubos sa mga ga-
hum sa pagbatok gani ngadto na sa makamatay nga kakulangan,
mao usab ang pagkadili putli nga mopabantang sa kalag ngadto
sa nagkadaiya nga espirituhanong mga balatian, ug mohikaw ni-
ini sa abilidad sa pagbatok ug pagkaayo. Ang mananapaw nga he-
nerasyon sa panahon ni Kristo wala makadungog sa tingog sa
kamatuoran, ug pinaagi sa ilang masakiton nga kahimtang sa hu-
nahuna ug kasingkasing, nangita sa mga ilhanan ug mas gigusto
pa ang walay kahulugan nga tinumu-tumo nga mensahe kabahin
sa kaluwasan [tan-awa sa Mateo 16:4].8

Ang pagkadili putli, dugang pa, dili lamang piho nga mipahi-
mutang sa silot niini diha sa tawo kinsa nakalapas, apan mopa-
lungtad pa sa dili masaypan nga silot ngadto sa ikatulo ug ikaupat
nga henerasyon, mohimo og kadaut dili lamang ngadto sa
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nagbuhat og kalapasan, apan tingali maglakip sa daghan pang
mga tawo diha sa iyang direkta nga linya sa pakigrelasyon, mo-
balda sa mga relasyon sa pamilya, mopasubo sa mga kasingkasing
sa mga ginikanan, ug makahimo og hilabihan nga kagul-anan nga
mopuno sa ilang mga kinabuhi.9

Ang balaod sa kaputli hilabihan gayud ka importante
ngadto sa kalalakin-an, kababayen-an, ug kabataan.

Ang balaod sa kaputli mao ang usa sa hilabihan gayud ka im-
portante, ngadto sa kabataan, ug sa kalalakin-an ug kababayen-an.
Usa kini ka hilabihan gayud ka importante nga baruganan ngadto
sa mga anak sa Dios diha sa tibuok nilang mga kinabuhi, gikan sa
duyan ngadto sa lubnganan. Ang Dios mitakda na sa makalilisang
nga mga silot batok sa paglapas sa iyang balaod sa kaputli, sa hi-
yas, sa kalimpyo. Kon ang balaod sa Dios ipatuman diha sa kataw-
han, sila isalikway kinsa dili hingpit nga limpyo ug walay buling ug
walay lama—ang kalalakin-an ug kababayen-an. Atong gilauman
ang kababayen-an nga mahimong limpyo, ato silang gilauman nga
mahimong walay lama ug walay buling, ug kini ingon usab ka gi-
kinahanglan ug ka importante alang sa lalaki nga mahimong lim-
pyo ug hiyasnon sama sa babaye.10

Ang paghulat nga moserbisyo sa Ginoo human mabuhat ang
mga kabuang sa kabatan-on, dili gayud madawat…. Mas maayo
pa alang sa usa ka tawo nga ulahi na nga mipahilayo sa dautan,
kaysa pagpadayon diha sa sala sa tibuok niyang panahon, apan
… adunay mga pagmahay ug mga kagul-anan diha sa paghinul-
sol nga ulahi na sa kinabuhi gikan sa mga kabuang ug mga sala
sa kabatan-on.11

Usa kini ka dili gayud madawat nga kamatuoran nga ang kati-
lingban nagpadayon sa mapintas nga paghusga sa kababayen-an
kaysa kalalakin-an sa butang nga may kalabutan sa sekswal nga
sala. Unsa man nga matang sa katarungan, nga dili maghisgut ka-
bahin sa kapasikaran, ang makita alang niining tampalasan ug ti-
nalawan nga diskriminasyon? …

Hangtud ang babaye makasala kini dili gayud kapugngan nga
siya mag-antus, kay ang gaba sigurado, mahinanali man kini o ma-
dugay. Apan hangtud nga ang pagkadili makiangayon sa lalaki
mopahamtang ngadto sa babaye sa sangputanan sa iyang mga
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sala, magbarug siya nga sad-an sa daghang mga sala. Ug ang lalaki
sa kinadak-an mao ang responsable alang sa mga sala batok sa ka-
ligdong ug hiyas, ang kabug-aton niini sa kasagaran ipahamtang
ngadto sa mas huyang nga partisipante sa krimen….

Kita midawat sa walay pagduhaduha o kinutuban sa panghi-
matuod sa Dios, pinaagi sa karaang propeta nga Nephite: “Kay
Ako, ang Ginoong Dios, nahimuot sa kaputli sa mga babaye. Ug
ang malaw-ay nga mga buhat mga salawayon sa akong atubangan;
sa ingon miingon ang Ginoo sa mga Panon.” (Jacob 2:28.)12

Atong gipalanog ang atong mga tingog batok sa prostitusyon,
ug batok sa tanang mga matang sa pagka-imoral. Wala kita dinhi
aron magbuhat og pagka-imoral sa bisan unsa nga matang. La-
baw sa tanang mga butang, ang sekswal nga pagka-imoral mao
ang labing dautan diha sa atubangan sa Dios…. Busa, atong gi-
palanog ang atong mga tingog batok sa sekswal nga pagka-imo-
ral, ug batok sa tanang matang sa kalaw-ay.13

Ang atong mga panumpa sa kaminyoon 
labihan gayud ka sagrado.

Ang nahisubay sa balaod nga pakig-uban sa mga sekso gi-orden
sa Dios, dili lamang isip ang bugtong paagi sa pagpasanay sa kali-
watan, apan alang sa kalamboan sa mas taas nga mga salabutan
ug mas halangdon nga mga kinaiya sa tawo, diin bugtong ang di-
nasig sa gugma nga panag-uban sa lalaki ug babaye lamang ang
makapanigurado. Ang pulong sa Kasulatan dayag ngadto sa Bala-
ang katuyoan ug mando kalabut sa mga sekso. Dili maayo alang
sa lalaki nga mag-inusara; ug busa kini gipasiugdahan nga “ang la-
laki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug moipon siya
sa iyang asawa; ug sila mahimong usa ka unod.” [Tan-awa sa
Genesis 2:18, 24.]

Ang lagda nga ang kaminyoon madungganon ingon ka tinuod
karon sama nga kini gipamulong sa mga Apostoles sa karaan
[tan-awa sa Mga Hebreohanon 13:4]….

Ang panag-uban sa sekso nahisubay sa balaod diha sa panag-
minyo, ug, kon gibuhat diha sa husto nga tinguha kini madungga-
non ug makapabalaan. Apan kon wala ang pagkabugkos sa
kaminyoon, ang sekswal nga pagpatuyang makapaut-ut nga sala,
salawayon diha sa atubangan sa Dios.14
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Karon ang lunop sa pagkadautan hilabihan gayud diha sa sibi-
lisado nga kalibutan. Busa usa ka dakong hinungdan mao ang
pagbaliwala sa kaminyoon; nawad-an na kini sa kabalaan niini
diha sa panan-aw sa kinabag-an sa katawhan. Ang labing kapusla-
nan niini mao nga kini usa lamang ka sibil nga kontrata sa panan-
aw sa kinabag-an sa katawhan, apan sa kasagaran gayud usa kini
ka wala damha nga hitabo o hinanali nga tinguha, o usa ka paagi
sa pagtagbaw sa mga kagana. Ug kon ang pagkasagrado sa pakig-
saad gibaliwala o gikalimtan, dayon ang dili pagtagad sa mga pa-
numpa sa kaminyoon, ubos sa karon nga moral nga pagbansay sa
kinabag-an sa katawhan, usa lamang ka butang nga walay hi-
nungdan, usa ka walay pulos nga kadanghag.15

Ang pagkadili matinud-anon ngadto sa mga panumpa sa ka-
minyoon nga mao ang hinungdan sa daghang mga diborsyo,
uban sa daghang kuyog nga mga kadautan niini, dili mominus
niini mao ang kaulaw ug pagkawala sa dungog nga napahamtang
diha sa walay swerte bisan tuod inosente nga mga bata. Ang ma-
kalilisang nga mga epekto sa pagpanapaw dili lamang maangkon
sa nasayop nga mga nagbuhat. Nasayran man sa kadaghanan o
gisulayan sa pagtago sa sekreto nga pagpakasala, ang mga resulta
kusganon diha sa impluwensya sa dautan. Ang imortal nga mga
espiritu nga moanhi sa yuta aron makadawat og mga lawas nga
unod adunay katungod nga matawo sa maayong kahimtang, pi-
naagi sa mga ginikanan kinsa gawasnon gikan sa kahugaw sa sek-
swal nga bisyo.16

Ang sala batok sa kaputli mas mosamut pa pinaagi 
sa paglapas sa sagrado nga mga pakigsaad.

Ang balaod ingon nga gihatag, kita nagtuo nga kini alang sa
kinatibuk-an, magamit sa tanang mga Santos. Apan walay duha-
duha nga sa higayon, agig dugang sa aktwal nga sala batok sa mga
balaod sa kaputli, malapas ang mga pakigsaad, nan ang silot alang
sa duha ka sala, dinhi man niini nga kinabuhi o nianang sa umaa-
but, mahimong tukma nga mas dako ug mas grabe.17

Ginaingon nga adunay daghang mga kolor nga berde kaysa laing
mga kolor, maingon usab nga kita aduna sa opinyon nga adunay
daghang mga matang o mga ang-ang sa sala nga adunay kalabutan
sa dili tukma nga pakigrelasyon sa mga sekso kaysa bisan unsa nga
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sayop nga binuhatan nga atong nahibaloan. Kining tanan naglang-
kob og grabe nga sala—ang sala batok sa kaputli, apan sa daghang
mga kahimtang kini nga sala mosamut pa pinaagi sa paglapas sa sa-
grado nga mga pakigsaad, diin usahay dugangan og pagpanglingla,
pagpanghulga o aktwal nga pagkabayolente.

Ingon nga ang tanan niining mga sala kinahanglang sawayon
ug kayugutan, kita mismo sa atong mga kaugalingon makakita sa
kalainan sa katuyoan ug sangputanan tali sa sala sa batan-ong
managtrato kinsa, gisayuran na nga magminyo, sa usa ka wala
mabantayi nga gutlo, nga walay paghunahuna daan nga masuga-
mak ngadto sa pagpakasala, ug nianang lalaki, kinsa nakasulod
na sa balaang mga dapit ug nakahimo na og sagradong mga pa-
kigsaad, nagplano sa pagkuha sa hiyas sa asawa sa iyang silingan
pinaagi sa pagpanglingla o pwersa ug milampus sa iyang yawan-
ong tinguha.

Dili lamang ingon nga adunay kalainan niining sayop nga mga
binuhatan, maghukom gikan sa punto sa tinguha, apan gikan
usab nianang mga sangputanan…. Diha sa [kaso sa lalaki kinsa
nakahimo na og mga pakigsaad], laing mga tawo ang alaut nga
nalambigit, mga pamilya nabungkag, kagul-anan napahamtang
ngadto sa inosente nga mga tawo, ang katilingban naapektuhan
…; sa kinatibuk-an, ang mga sayop nabuhat ngadto sa mga buhi
ug sa mga patay, ingon man usab ngadto sa wala pa matawo, diin
walay gahum ang mga nagbuhat og sayop sa pag-ayo o paghimo
nga husto.18

Ang ebanghelyo nagtanyag og paglaum ngadto 
niadtong determinado nga mahimong limpyo.

Ang bisyuso ug ang tinud-anay nga dautan lamang ang wala
magtinguha og kalimpyo; wala sila mahigugma sa kalimpyo ug sa
kamatuoran. Wala ako masayud kon posible ba alang sa bisan
kinsa nga kalag nga mahimong ingon ka ubos ngadto sa pagka-
wala sa tanang pagtagad alang nianang unsay limpyo ug putli,
maayo ug tinuod ug diniyos. Ako nagtuo nga adunay nagpabilin
gihapon diha sa kasingkasing sa labing bisyuso ug dautan, siguro
usahay, usa ka kidlap nianang kabalaan nga gitisok diha sa mga
kalag sa tanang mga anak nga lalaki sa Dios. Ang mga lalaki
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mahimong dautan kaayo nga sila wala bisan sa mga aninag la-
mang nianang balaang inspirasyon nga naningkamot sa paggiya
kanila padulong ngadto ug sa paghigugma sa maayo; apan dili
ako motuo nga adunay usa ka kalag sa kalibutan nga hingpit nga
nawad-an sa tanang hunahuna ug pagdayeg nianang unsay ma-
ayo ug limpyo, kon siya makakita niini. Lisud tuohan nga ang usa
ka tawo mahimong ingon ka dautan nga siya nawad-an na sa ta-
nang tinguha nga siya mahimo usab nga maayo ug limpyo, kon
kini posible; apan daghang mga tawo nga mibiya sa ilang mga ka-
ugalingon sa dautan ug miabut sa paghunahuna sa katapusan
nga wala nay purohan alang kanila. Samtang adunay kinabuhi
adunay paglaum, ug samtang adunay paghinulsol adunay puro-
han alang sa kapasayloan.19

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang Balaanong gi-ordinahan
nga tambal alang sa mga sakit nga mihasol sa katawhan, ug labaw
sa tanan alang sa makalilisang nga paghasol sa sekswal nga sala.20

Dayon, kami moingon nganha kaninyo kinsa naghinulsol sa in-
yong mga sala, kinsa nalubong uban kang Kristo diha sa bunyag,
kinsa mibangon gikan sa tubig nga lubnganan ngadto sa kabag-o
sa kinabuhi, natawo sa tubig ug sa Espiritu, ug kinsa nahimo nga
mga anak sa Amahan, mga manununod sa Dios ug mga isigkama-
nununod uban kang Jesukristo—kami moingon nganha kaninyo,
kon kamo mosunod sa mga balaod sa Dios, ug mohunong sa pag-
himo og dautan, mohunong sa pagkamalaw-ay, mohunong sa
pagka-imoral, sa sekswal o sa laing paagi, mohunong sa pagpasi-
pala, mohunong sa pagkadili matinud-anon, ug adunay hugot
nga pagtuo sa Dios, motuo sa kamatuoran ug modawat niini, ug
magmatinuoron atubangan sa Dios ug sa tawo, nga kamo ibayaw
sa itaas, ug ang Dios mobutang kaninyo sa pangunahan, ingon ka
sigurado sama sa inyong pagsunod niini nga mga sugo. Bisan
kinsa nga mosunod sa mga sugo sa Dios, bisan kon kamo ba o bi-
san laing mga tawo, sila mosaka ug dili mous-us, sila ang mag-una
ug dili ang magsunod, sila mopadulong sa itaas ug dili sa ubos.
Ang Dios mobayaw kanila ug mopaila kanila atubangan sa mga
nasud sa yuta, ug siya mohatag sa silyo sa iyang pag-uyon ngadto
kanila, paga-ilhon sila nga iyaha. Kini ang akong pagpamatuod
nganha kaninyo.21

195

K A P I T U L O  1 8



Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang balaod sa Ginoo kabahin sa kaputli? Sa unsa
man nga mga paagi nga ang kaputli nagdala og “kalig-on ug
gahum” ngadto sa katawhan?

• Unsaon man nato sa pag-ugmad og “personal nga kalimpyo
ug tukma nga mga hunahuna” diha sa atong mga kaugali-
ngon? Sa unsang paagi nga ang personal nga kalimpyo ma-
himong usa ka panalangin sa atong mga kaugalingon, sa
atong mga pamilya, ug sa kalibutan?

• Ngano kaha sa inyong hunahuna nga ang paglapas sa balaod
sa kaputli “ikaduha lamang sa pagpaagas og inosente nga
dugo”? (Tan-awa usab sa Alma 39:5.)

• Unsa nga mga butang ang nalakip diha sa “nagkutay nga lain
pang mga sakit” nga nag-uban sa mga paglapas sa balaod sa
kaputli? Sa unsang paagi nga ang mga paglapas sa balaod sa
kaputli nakaapekto sa daghan pang mga tawo kaysa mga na-
kalapas lamang?

• Unsa man ang atong mabuhat aron sa “pagpalanog sa atong
mga tingog batok sa sekswal nga pagka-imoral, ug batok sa
tanang matang sa kalaw-ay”?

• Alang sa unsa nga mga katuyoan ang “nahisubay sa balaod
nga pakig-uban sa mga sekso … gi-ordinahan sa Dios”?

• Nganong ang pagbaliwala sa kabalaan sa kaminyoon “da-
kong hinungdan” alang sa “lunop sa pagkadautan … nga hi-
labihan gayud diha sa sibilisado nga kalibutan”?

• Sa unsang paagi nga ang paglapas sa balaod sa kaputli ma-
kahimo og “duha ka sala” alang niadtong kinsa nakahimo na
og sagrado nga mga pakigsaad ngadto sa Dios? Unsa man ang
mga sangputanan niining duha ka sala?

• Unsa nga paglaum ang anaa sa ebanghelyo ni Jesukristo
alang niadtong kinsa determinado sa paglimpyo sa ilang ka-
ugalingon ug sa pagsunod sa balaod sa kaputli?
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Aron sa pag-awhag og ekonomikanhong pagbarug sa kaugalingon, 
ang pioneer nga mga Santos nagtukod og mga negosyo sama sa 

Zion’s Cooperative Mercantile Institution.
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Pagdaginot, ang Pundasyon 
sa Pag-uswag

Kita kinahanglan nga mobayad sa atong 
mga utang ug magtigum sa atong kinitaan 
aron kita mas makahimo sa pagserbisyo 

diha sa gingharian sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Pagka 1918 si Joseph F. Smith misulat ngadto sa iyang anak nga
lalaki diin siya nakahinumdom sa mga kasinatian sa Pasko gikan
sa iyang kaugalingong kabatan-on sa dihang siya “kanunay walay
kwarta.” Siya nag-ingon mahitungod sa iyang bag-o nga kamin-
yoon: “Ako walay utang ni bisan kinsa sa tibuok niadtong pana-
hona, ug ako kinahanglan nga motrabaho—kinahanglang dili ko
magtinapul.” Siya miingon nga siya ug ang iyang pamilya kina-
hanglan nga magtrabaho “naningkamot uban sa tanan namong
kusog aron mabuhi kami.” Diha niini nga mga kahimtang nga siya
milakaw sa wala pa ang Pasko uban sa tinguha sa pagbuhat og usa
ka butang nga espesyal alang sa iyang mga anak. Siya miingon,
“Gusto ko og usa ka butang nga makapalipay kanila, ug sa pag-ila
sa kalainan sa adlaw sa Pasko gikan sa laing mga adlaw—apan wa-
lay bisan usa ka sentabo sa pagbuhat niini! Ako milakaw patungas
ug palugsong sa Main Street, nagtan-aw sa mga tinda … ug dayon
miadto sa dapit nga walay tawong makakita ug mipungko ug mi-
danguyngoy sama sa usa ka bata, hangtud nga ang nagawas na-
kong kasubo mihupay sa nagbangutan nakong kasingkasing; ug
pagkataudtaud mipauli sa balay, walay dala sama sa akong pag-
biya, ug nakigdula uban sa akong mga anak, mapasalamaton ug
malipayon alang lamang kanila….

“Human niini nga mga pagsulay, ang akong agianan nahimong
mas hapsay. Nagsugod ko sa pagpalambo sa akong sitwasyon;



pinaagi sa pagkugi, pagpaningkamot og maayo, pagpugong sa
kaugalingon, ug paghigugma sa Dios, ako milambo.”1

Si Bishop Charles W. Nibley, kinsa suod nga katrabaho ni Presi-
dente Smith, miingon: “Siya sa kanunay mainampingon kaayo sa
iyang mga galastuhan…. Siya naglikay sa utang, ug walay tawo
nga akong nahibaloan sukad kinsa dali kaayo mobayad sa obli-
gasyon sa katapusang kwarta…. Siya hugot gayud nga misupak sa
utang; ug dili gayud, ubos sa bisan unsa nga mga kondisyon o
mga kahimtang, lakip ang Simbahan sa niana nga paagi. Ni siya
mismo mahimong mahilakip diha sa utang sa iyang kaugalingong
mga kalihokan, apan siya makanunayong mibarug sa iyang kara-
ang motto, ‘Bayad dayon alang sa bisan unsa nga napalit.’ ”2

Si Presidente Smith miklaro sa kapraktikal sa ebanghelyo di-
hang siya mitudlo, “Kini kanunay gayud nga usa ka kinahangla-
nong pagtulun-an sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga ang
relihiyon nga walay gahum sa pagluwas sa katawhan sa tempo-
ral nga paagi ug mohimo kanila nga magmalamboon ug mali-
payon dinhi, dili mahimong saligan aron sa pagluwas kanila sa
espirituhanong paagi, aron sa paghimaya kanila sa umaabut nga
kinabuhi.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Paglikay sa utang ug kamo mahimong gawasnon sa 
pinansyal ingon man sa espirituhanong paagi.

Karon, ako nagtuo sa tinuoray nga ang usa sa pinakadako nga
mga hinungdan sa kabalaka nga anaa taliwala kanato—ug ako
nagtuo sa samang butang magamit hapit sa tanan sa tibuok ka-
yutaan—nga ang mga tawo milapas na labaw pa sa ilang kinitaan.
Nakahulam sila og dako, nakaprenda ang ilang mga balay, mga
umahan, ug hapit ang tanan nga ilang naangkon, aron makatu-
pong sa ilang mga silingan, nagpalabwanay sa usag usa sa pag-
pakaaron-ingnon ug sa pagpadayon sa ilang mga negosyo sa
utang nga pamaagi nga uso na kaayo sa kalibutan….

… Daghan kanato nga adunay mga hinulaman … aron kita ma-
kita bisan na lang pareho niana sa atong silingan, kon kita wala
mobuhat sa ingon, apan nagpuyo nga walay utang, ug dugang pa
nakatigum og gamayng kwarta alang sa lisud nga mga panahon,
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aron kita unta ang pinakaindependente nga mga tawo niining
kontinente…. Ingon sa akong nahibaloan, gusto nakong makita
… nga sa higayon nga kita mopalit ug mga butang nga nagbalor
og usa ka dolyar kita mobayad og usa ka dolyar o usa ka butang
nga nagrepresentar og usa ka dolyar, ug kana atong buhaton nga
dili hutdon ang atong mga kusog sa panimalay o iprenda nato
ang atong kaugalingon o ang atong mga anak. Ang matag tawo
nga nagpuyo sa utang nagbutang og mga kadena diha sa iyang ka-
ugalingon ug diha sa iyang pamilya….

Nakakita ba kamo og bisan kinsa nga tawo kinsa nakautang ug
nakaprenda ug nakagapos nianang iyang naangkon, ingon ka ga-
wasnon, ingon ka independente, ingon ka malipayon sama sa
tawo kinsa nakabayad alang sa unsay anaa kaniya sa iyang pagpa-
dayon? Kinahanglan nga kita magpuyo sumala sa atong kinitaan,
ug magtukod og pundasyon diin kita makatukod, ug diin ang
atong mga anak makatukod human kanato, nga dili magbayad og
interes sa nakapagapos nga mga utang nga atong nahiaguman.
Ako nahibalo nga wala ako magsangyaw sa pinansyal nga ebang-
helyo sa kalibutan. Siguro ako nagbutang sa akong kaugalingon
nga hinganlan og usa ka tawo nga sobra ka tiniguwang og istilo,
walay paglambo, ug uban pa. Kining tanan nga mga angga ihatag
ngadto sa mga tawo nga makapangahas sa pagsulti sa mga tawo
sa pagpuyo sulod sa ilang kinitaan…. Usahay mabutang kita diha
sa kahimtang diin kinahanglan nga mangutang. Kon kini gikina-
hanglan, buhata kini…. Apan wala pa gyud ako makombinsir nga
kini gikinahanglan alang sa kaayohan sa karon o sa umaabut nga
henerasyon nga ang akong mga anak mabutang diha sa pagkauli-
pon tungod sa akong binuhatan.4

Unsa ka bulahan nga kahimtang ang mahimong mahitabo diha
sa Zion kon ang kadautan sa pagpangutang … mahimong klaro
kaayo ngadto sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw, bata ug ti-
gulang! Hinoon, sa tinuod, kini mahitabo kon ang kabug-at sa
pagprenda ug sa kauban niini nga mga kagul-anan, mahimong
mabati ug masabtan sa matag tawo kinsa anaa sa paghinuklog sa
pagprenda sa iyang balay ug yuta alang sa kwarta—nga siya unta
makatugkad sa pagpangulipon ug sa kahadlok niini—ingon ka
hingpit sa wala pa buhata ingon nga siya sigurado nga mobati ni-
ini inigkahuman.5
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Sa panahon sa pag-uswag, … angay gayud kaayo alang sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa paglingkawas sa utang…. Ako
moingon, agig kalabutan niini nga hilisgutan, nga ang usa sa pi-
nakamaayo nga mga paagi nga akong nasayran aron sa pagbayad
sa akong mga obligasyon ngadto sa akong igsoon, akong sili-
ngan, o kauban sa negosyo, alang kanako mao ang pagbayad una
ngadto sa akong obligasyon sa Ginoo. Ako mas makahimo sa
pagbayad sa akong mga utang ngadto sa akong mga silingan, kon
ako nagpas-an sa mga utang ngadto sa akong mga silingan, hu-
man sa akong pagbayad sa akong matinuoron nga obligasyon sa
Ginoo, kaysa akong mahimo kon isalikway ang naulahi; ug kamo
makahimo sa pagbuhat sa ingon. Kon kamo nagtinguha nga mo-
lambo, ug mahimong gawasnon nga mga lalaki ug mga babaye
ug usa ka gawasnon nga katawhan, unaha pagbayad ang inyong
makatarunganon nga mga obligasyon sa Ginoo, ug dayon bayad
sa inyong mga obligasyon sa inyong isigkatawo.6

Karon mao ang panahon alang sa tanang katawhan sa pagtuon
sa tinuod nga ekonomiya, ug sa pagsugod sa pagdaginot ug sa
pagpalingkawas sa ilang mga kaugalingon gikan sa utang, ug ma-
himong gawasnon ug independente nga katawhan…. Kon kita
mobuhat pa lang sa atong mga katungdanan isip mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ug magmaalamon sa paggamit sa atong mga
kinitaan, ang mga kahimtang mamandoan kanato, ang atong
mga paningkamot mopanalangin kanato, ang yuta mahimong
magmabungahon, ug kita moani og mabuhong nga mga ani ug
maglipay niini; kay ang Dios mopakita sa Iyang mga pagdapig
ngadto sa Iyang matinud-anon nga mga anak…. Karon mao ang
panahon sa pagpakunhod sa atong mga galastuhan. Karon mao
ang panahon sa pagputol sa pag-usik-usik ug sa pagpugong og
gamay sa atong kaugalingon sa kalibutanong kalingawan. Apan
kita kinahanglan nga magmanggihatagon. Dili maghukom sa
usag usa…. Dili moadto ug motook sa inyong isigkaulipon, kinsa
nakautang kaninyo og pipila ka sentabos ug maningil kaniya ni-
ana nga iyang nautang ninyo, ug, kon mohangyo siya kaninyo sa
paghulat og gamay nga panahon, kamo mopabilanggo kaniya,
pasumbingay nga pagkasulti. Hinumdumi ang sumbingay sa
Manluluwas bahin niini nga hisgutanan, ug magmanggihatagon
ug magmaloloy-on ngadto sa usag usa [tan-awa sa Mateo
18:23–35].7
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Ampingi ang inyong mga kabtangan nga gawasnon gikan sa
mga utang. Gawas dayon sa utang kutob sa inyong mahimo, ug
ayaw pangutang, kay kana ang paagi diin ang saad sa Dios mahi-
mong matuman ngadto sa katawhan sa iyang Simbahan, nga sila
mamahimong pinakaadunahan sa tanang mga tawo sa kalibutan.
Apan dili kini mahitabo samtang kamo nagprenda sa inyong mga
balay ug sa inyong mga umahan, o nasulod sa utang nga dili na
ninyo kaya nga bayaran ang inyong mga obligasyon; ug busa, ti-
ngali, ang inyong pangalan ug dungog mawala tungod kay kamo
nagpasulabi sa inyong kaugalingon.8

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa kanunay gipahimat-
ngonan ug karon matinguhaong gipahimangnoan sa dili pagbu-
tang sa peligro ang ilang mga panimalay, ug hasta niini ang ilang
mga asawa ug mga anak, diha sa altar sa pinansyal nga mga pama-
sin…. Kon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw maminaw sa ma-
alamon nga mga pahimangno ug sa mga leksyon sa nangagi, sila
magpanagana diha atubangan sa makadani nga mga tintasyon nga
karon anaa bisan asa, sa pagprenda sa ilang mga balay, ilang mga
luna sa negosyo, mga agianan, ug mga kaumahan, alang sa kwarta
aron sa pagpamasin ug sa pagpaadunahan….

Ang mga pahimangno nga gihatag dinhi gidirekta labi ngadto
niadtong mipahiluna sa pagprenda alang sa katuyoan sa pagpa-
masin, ug dili niadtong kinsa nakita nga kini mahinungdanon sa
pagtukod og mga katilingban o kondili sa pag-angkon og mga
balay pinaagi sa binuwan o ubang data-datang mga pagbayad.
Ang naulahi nga gihimo mahimong modala ngadto sa mga kina-
iya sa pagdaginot, samtang ang mga pagpamasin sa kasagaran
mohimo og diwa sa pag-usik-usik.9

Pasayloa ko sa pag-ingon nga daghan ang daw nadani sa pag-
pamasin nga sa ingon niana nga ang ilang tibuok nga mga kalag
makita nga sa hingpit miapil sa paghigugma sa kalibutan…. Sam-
tang ang mga indibidwal naghakot sa ilang palibut sa mga ba-
handi ug nahimong nalinga uban sa kahingawa nga natural
naghigut niini, sila kalagmitan makalimot sa … Dios diin sila
ingon ka nagsalig sa panahon sa pag-angkon og bahandi sama sa
panahon sa labihan ka talamayon nga kalisud.10

Kon adunay bisan usa ka tawo dinhi nga nagtinguha sa pag-
pangutang aron sa pagpamasin, … ako motambag kaniya sa

203

K A P I T U L O  1 9



pagpanagana, pag-ampo kabahin niini, ug sa mainampingong
pakonsiderar niini sa dili pa siya mo-obligar sa iyang kaugali-
ngon pinaagi sa pagpanghulam og kwarta o sa pagpangutang.
Sa laing pagkasulti, ayaw pangutang kutob sa imong mahimo.
Bayari dayon ang imong mga utang kutob sa imong mahimo.11

Ang kwarta usa ka butang nga gikinahanglan sa tawo nga am-
pingan ug gamiton sa maalamong paagi kon siya aduna niini;
kon siya wala masayud kon unsaon sa pag-amping niini, kini ma-
wala gikan sa iyang mga bulsa, daling gastuhon sama sa kabun-
tagon nga daling mahanaw.12

Ako mopahimangno pag-usab sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga mangandoy ug makugihong makigbisog sa pagpa-
lingkawas sa ilang mga kaugalingon gikan sa utang. Gawas sa
utang ug ayaw pangutang, ug dayon kamo mahimong gawasnon
sa pinansyal ingon man sa espirituhanong paagi.13

Kinahanglan nga atong higugmaon ang Dios labaw 
pa kaysa atong paghigugma sa kwarta ug sa 

pagpangita og kalingawan.

Adunay kahuyang diha sa tawo—ug … kini usa ka gamhanan
nga kahuyang—aron sa pag-alagad sa iyang kaugalingon, aron sa
pagtagbaw sa iyang kaugalingong mga tinguha, aron pagtuman
sa iyang kaugalingong mga katuyoan, bisan unsa pa man ang
bugti niini ngadto sa uban. Walay pagtagad sa dautan nga mga
sangputanan nga mahimong modangat ngadto sa uban, siya ma-
ninguha sa pagtagbaw sa iyang kaugalingon nga mga ambisyon,
iyang mga tinguha alang sa iyang kaugalingon nga pagpausbaw,
ug sa promosyon sa iyang hinakog nga mga tinguha. Mao kini
ang usa sa mga sayop sa panahon diin kita nagpuyo. Mao kini
ang usa niadtong mga kahuyang nga makapahimo sa tawo nga
dili mahisama sa iyang Agalon, nakapalayo kaniya gikan sa Dios
ug sa kamatuoran, ug nakapahimo kaniya nga usa ka tawo kinsa
mobuhat lamang sa unsay iyang gusto. Sayop kini.14

Ang maalamon nga tawo mao ang … mogiya sa iyang agianan
palayo gikan sa buhing kamatayon sa pagpangita sa kalingawan.
Siya dili magpagapos o mangutang aron makapalit og mga
sakyanan ug ubang mahalon nga mga karwahe aron makatupong
sa uso nga pagpangita sa kalingawan….
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Ang resulta niini nga pagpangita sa kalingawan ug kahinam ug
sa pagtupong sa unsay mahimo lamang sa adunahan kaayo apan
dili kinahanglang buhaton, mao nga daghan ang napugos sa pag-
buhat sa tanang mga matang sa dili lehitimo nga mga pamaagi
aron makabaton og kwarta aron sa pagtagbaw sa kahilig. Tungod
niini nahitabo ang pagtubo sa pinansyal nga pagka-imoral. Dag-
hang malimbungon nga mga pamaagi ang gihimo aron makaba-
ton og kwarta, ug gani ang pagpanikas ug pagpamakak ug
pagpanglingla sa mga higala ug mga silingan mao ang kanunay
nga dangpan aron makaangkon og kwarta sa pagtagbaw sa hila-
bihan nga tinguha alang sa kalingawan.15

Ako nalooy sa usa ka adunahan nga tawo nga nahigugma sa
iyang kwarta labaw pa kaysa iyang paghigugma sa Dios…. Sa
umaabut nga adlaw kita pagatimbangon sa timbangan, ug kini
mahibaloan kon kita nahigugma ba sa kalibutan labaw pa kaysa
atong paghigugma sa Dios…. Ang Ginoo nag-ingon nga igakali-
sud unya sa datu ang pagsulod sa gingharian sa langit. Kana dili
tungod kay ang tawo adunahan—kay ang Dios nagplano nga kita
mamahimo nga pinakaadunahan sa tanang katawhan. Busa wa-
lay dautan nga mamahimong adunahan. Ang kadautan wala diha
sa pagbaton og kwarta. Kita kanunay nga makadungog sa panul-
tihon nga “ang kwarta mao ang gamut sa tanang pagkadautan.”
Apan dili kini mao. Ang mga kasulatan nag-ingon nga ang pag-
kamahigugmaon og salapi nga mao ang gamut sa tanang pagka-
dutan [tan-awa sa 1 Timoteo 6:10].16

Ang tinuod lamang nga kakuyaw nga akong napanan-awan diha
sa agianan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw anaa diha sa mga
resulta nga natural nga mosunod sa pagbaton og bahandi—garbo
ug pagkamapahitas-on, pagpatuyang sa kaugalingon ug paghikali-
mot sa Dios, ug ang pagbaliwala sa sagrado nga mga obligasyon ug
mga katungdanan nga atong nautang ngadto Kaniya ug ngadto sa
usag usa; ug kini tungod sa ka abunda sa yutan-on nga mga pana-
langin nga Siya sa Iyang kamaayo mihatag kanato. Gikaingon nga
sa kalisdanan kita mangita sa Ginoo, apan diha sa kaabunansya
kita dili makahinumdom Kaniya. Akong makita nga niini anaa ang
pinakamakuyaw nga naghulga kanato karon.17

Mas bulahan ang paghatag og kahupay ug kalipay ngadto sa
atong isigka mga nilalang kaysa sila ang mohatag sa atong mga
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kaugalingon. Apan ubos sa espiritu ug impluwensya nga anaa
ang kalibutan karon, dili kini mao ang panglantaw nga nahitabo
sa kinatibuk-an. Ang mga tawo sa kalibutan nagdalidali ngadto sa
unahan nga nag-apas niana nga sa ilang hunahuna makadugang
sa ilang kaugalingong kalingawan. Sila dili magsapayan kon un-
saon nila sa pagkuha sa kalingawan aron lamang kini ilang ma-
kuha. Isip usa ka kinatibuk-ang butang ang bulawan o kwarta
mao ang butang nga labing makahatag sa ilang kalingawan ug
hingpit nga kalipay. Paglabay sa pipila ka tuig, bisan pa, sila mo-
panaw gikan niini nga kalibutan, nga ang ilang bahandi ug tanan
pa nga ilang gimahal biyaan lamang. Dili nila mahimong dad-on
ang ilang bulawan uban kanila, tungod kay kini iyaha sa kalibu-
tan. Kon sila moabut sa pikas kinabuhi kana nga nakahatag nila
og kalipay mawala nga dili na nila makab-ot. Ang tinubdan sa
ilang kalingawan mahanaw….

Unsa ba ang anaa niining kalibutana nga makahatag kanato og
tumang kalipay o tumang kalingaw nga sama sa pagkasayud nga
ang atong mga sala napasaylo; nga kita nagbarug nga gikahimut-an
sa Dios ang atong Langitnong Amahan; nga kita wala makapasa-
kit sa atong isigka mga nilalang: nga kita gawasnon gikan sa bisan
unsa nga mga pagpangutang o obligasyon; nga kita dili ulipon
ngadto sa kalibutan, ni ngadto sa atong mga isigka mga nilalang?
Kini maghatag sa usa ka tawo og mas labaw pa nga kalipay kay sa
bisan unsa nga mahatag sa kalibutan. Ang kwarta dili makahatag
niini. Ang bahandi sa kalibutan dili makahimo sa paghatag niining
hingpit nga kalipay ngadto sa tawo.18

Atong gamiton ang kaalam diha sa atong temporal 
nga mga kalihokan aron nga kita mahimong mas

maayo sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Sa usa ka butang nga ako sigurado, ug kana mao, nga kita ki-
nahanglan nga magtinguha nga mamahimong masinati sa mga
baruganan sa ekonomiya. Kita kinahanglan nga mogamit sa pi-
nakamaayo nga kaalam, paghukom ug panabut nga atong maba-
tonan sa atong temporal ingon man usab sa atong
espirituhanong mga kalihokan o mga pagpakabana…. Hakog ra
kaayo kita. Kinahanglan nga dili gayud “ang matag tawo maghu-
nahuna lamang sa iyang kaugalingong panginahanglan,” apan
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daghan kanato ang masinahon. Nagtinguha kita diha sa atong
mga kasingkasing nga makaangkon sa tanan nga anaa sa atong si-
lingan kita nagkinahanglan man niini o wala. Aron kita mahi-
sama sa atong silingan; aron kita mahimo niya nga suod, ug nga
ang atong anak nga mga babaye mahimong suod sa iyang anak
nga mga babaye, ug ang atong anak nga mga lalaki ngadto sa
iyang anak nga mga lalaki, kinahanglan nga kita adunay ingon ka
maanindot nga balay, ingon ka mahalon nga mga kasangkapan sa
balay, … ug ingon ka daghan nga mga luho nga mahimo ba nato
ingon man usab nga mahimo ba sa atong silingan o dili. Karon,
kining tanan labihan gayud ka binuang. Sayop kini….

… Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga
makat-on—ug labi na ang matag batan-on sa Israel kinahanglan
nga makat-on—nga ang matag usa kanila kinahanglan nga ma-
ningkamot sa paghimo sa kalibutan nga mas momaayo og gamay
alang sa ilang pagkaanaa dinhi, kon sila makahimo. Kitang tanan
kinahanglan nga maningkamot sa pagbuhat og pipila ka maayo.
Kon kita mobuhat niini, dayon adunay hinungdan ang atong
pagpuyo. Ang Dios mopanalangin kanato sa atong mga pagkugi
ug mga paningkamot; ug kon kita maghiusa sa pagtinabangay sa
atong temporal nga mga kalihokan ug modumala sa atong ne-
gosyo sa sakto nga mga baruganan, ang kalibutan mas monindot
alang kanato, ug kita mas maayo sa hingpit diha sa kalibutan.
Kita adunay daghan nga mga kwarta aron sa pagtukod sa ging-
harian sa Dios; kita adunay daghan pa nga magamit alang sa pag-
pundok sa mga kabus, alang sa pagtukod sa Zion, alang sa
kaayohan sa mga Santos, ug alang sa atong kaugalingon nga ka-
ayohan.19

Kita unta mosunod sa mga sugo sa Dios, motigum sa atong
kwarta … , mobayad sa atong mga utang, magmahimong gawas-
non nga mga lalaki ug gawasnon nga mga babaye, ug dili ulipon
nga mga lalaki ug ulipon nga mga babaye, nga sama sa kadagha-
nan kanato karon. Daghan kanato anaa sa pagkaulipon sa utang,
ug mahimong lisud alang kanato ang paggawas niini; apan kon
posible nga makagawas kita niini diha sa kaligdong, atong ipo-
kus ang tanan natong mga paningkamot sa pagkab-ot niana nga
tumong ug buhaton kini; aron kon kita pagatawgon ngadto sa
mga misyon kita makaingon nga, “O ako andam nga moadto,” ug
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unsa pa man, “Ako walay utang ni bisan kinsa, ug ako adunay
kwarta nga akong madala, ug aron pagsangkap sa akong pa-
milya.”20

Ako nasayud nga atong katungdanan ang pagpangandam ba-
tok sa adlaw sa kagutom, kamatay, mga unos ug mga linog, ug sa
panahon nga ang mga balud sa dagat mobanlas sa ilang mga ka-
ugalingon lapas sa ilang naandan nga gilay-on. Sa unsang paagi
kita makabuhat niini? … Pinaagi sa pagtuon ug sa pagpatuman sa
mga baruganan sa tinuod nga ekonomiya diha sa atong mga ki-
nabuhi, ug pinaagi sa usa ka sistema sa panag-inigsoonay ug
gugma diin ang matag usa motabang sa iyang igsoon, ug ang ta-
nan mobarug nga magkahiusa, aron walay usa nga mag-antus gi-
kan sa panginahanglan kon kini anaa sa gahum sa uban sa
paghupay niini. Usa sa pinakadako sa mga saad sa Ginoo gihimo
mahitungod sa Iyang katawhan, ingon nga nakasulat diha sa Ba-
sahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, nga sila mahimong labing
adunahan sa tanan nga mga katawhan [tan-awa sa D&P 38:39].
Karon, unsaon man kini sa pagkatuman kon sa matag adlaw
atong gastuhon ang tanan natong kinitaan, ug manghulam og ga-
may sa atong silingan? …

… Kita magmakugihon ug magmadaginuton, ug magtigum sa
atong kwarta. Dili sa ingon nga atong itukod ang atong mga pag-
laum diha sa atong mga bahandi, dili sa ingon nga ang mga ba-
handi atong himoon nga atong dios; apan alang sa unsa nga
rason? Nga kita makahimo, kon ang makalilisang nga mga pana-
hon moabut, sa pagtubag sa mga gikinahanglan sa mga panahon
ug sa mga obligasyon nga mahimong moabut sa katawhan sa
Dios aron sa pagpahinabo sa mga katuyoan sa Labawng Makaga-
gahum diha sa yuta.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Kon kita nagtinguha nga molambo sa espirituhanon ug sa
temporal nga paagi, unsa man ang kinahanglan natong bu-
haton? Sa unsang paagi nga ang pagkamasinahon makaguba
sa pag-uswag?
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• Unsa nga mga panalangin ang resulta gikan sa paglikay sa
utang? Unsa nga mga problema ang mahimong moabut
niadtong kinsa dili maalamong mipadaghan sa utang? Unsa
nga mga katarungan ang gamiton usahay sa mga tawo sa pag-
padaghan sa dili maalamong pagpangutang?

• Unsa man ang atong mahimong buhaton diha sa “panahon
sa pag-uswag” aron atong mapalingkawas ang atong mga ka-
ugalingon gikan sa utang? Unsa man ang atong pinansyal nga
mga obligasyon ngadto sa Ginoo? Ngano nga unahon man
nato kini sa pagtubag?

• Bisan og ang mga balay sa kasagaran paliton pinaagi sa “data-
data nga mga pagbayad,” unsa nga mga pasidaan ang kina-
hanglan nga atong bantayan mahitungod sa mga pagprenda?
Sa unsang paagi nga ang “diwa sa pag-usik usik” modala sa
mga tawo sa pagkompromiso sa ilang mga balay ug pinansyal
nga seguridad? Sa unsang paagi nga kita makalikay niining
mga butanga?

• Sa unsang paagi nga ang pagkahakog ug pagpangita og kali-
ngawan mopalayo kanato gikan sa Dios? Unsa man ang mga
kakuyaw sa paghigugma sa kwarta labaw pa kaysa paghigugma
sa Dios?

• Sa unsang paagi nga kita mahimong makapangandam sa
temporal ug sa espirituhanon nga paagi “batok sa adlaw sa
kagutom”?

• Sa unsang paagi nato magamit ang atong mga kwarta aron sa
“pagpahinabo sa mga katuyoan sa Labawng Makagagahum”?
Sa unsang paagi nga ang pagkaandam sa pinansyal makapa-
himo kanato nga makaserbisyo?

• Unsaon nato sa pagtudlo ang atong mga anak sa mga baru-
ganan sa maalamong pagdumala sa kwarta?
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Ang Mahangturon 
nga Pagkahiusa sa 

Bana ug Asawa

Ang lalaki ug babaye nga gi-seal alang sa kahangturan
ubos sa katungod sa balaang priesthood makahimo, 

pinaagi sa ilang pagkamatinud-anon, sa pagbaton sa 
kahimayaan sa celestial nga gingharian sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Samtang nagserbisyo isip usa ka Magtatambag ni Presidente
John Taylor, si Joseph F. Smith mibiyahe ngadto sa Hawaii uban
sa iyang asawa nga si Julina, kinsa iyang giingon nga “sama sa
puthaw ang kamaunungon ni Julina; sama ka makanunayon sa
bitoon sa Amihan, sama ka matinud-anon sa panahon ug mas la-
baw pa sa bulawan.”1 Sa Hawaii si Presidente Smith nag-antus sa
usa ka grabe nga sakit ug si Julina ang nag-atiman kaniya hang-
tud nga namaayo. Pipila ka bulan ang milabay, pagka Marso
1887, mahinungdanon kaayo alang kang Julina ug sa ilang mga
anak nga mobalik ngadto sa kinadak-ang yuta samtang si Joseph
F. nagpabilin sa mga isla.

Pagka Marso 15 siya mirekord sa iyang journal: “Ang steamer
milarga sa 12 P.M. ug sa eksakto nga 12:15 nagsugod na kini sa
pagdagan pagawas sa dungguanan; ug akong gitan-aw sa kata-
pusang higayon ang akong pinangga ug mga minahal hangtud
nga ang Dios diha sa iyang kalooy motugot kanamo nga maghi-
mamat pag-usab. Sa dihang ang barko wala na makita, nagdali
ako [ngadto sa mas maayo nga pwesto] … aron sa pagtan-aw
pag-usab sa paspas og dagan nga barko nga Australia uban sa bi-
lilhon niining sagrado nga mga bahandi hangtud nga nawala sa
Diamond Head. Sa dihang nag-inusara na lang, ang akong kalag
naghilak og maayo ug nagbakho ako sa hilabihan ug mibati sa



tanang kapait ug kaguol sa pagkahilayo sa pinakamahinung-
danong mga bahandi dinhi sa yuta.”2

Bisan pa man sa kasakit sa ingon nga panaglagyo, si Presidente
Smith nasayud sa gahum ug saad sa mahangturon nga baruganan
nga gipadayag ngadto sa kalibutan pinaagi ni Propeta Joseph
Smith: “Unsa man kini? Ang pagkahiusa sa bana ug asawa alang sa
karon ug sa tanang kahangturan…. Kinsa man ang nakasabut sa
responsibilidad nga anaa uban sa pagkahiusa sa bana ug asawa,
hangtud nga si Joseph Smith mipadayag niini diha sa ka yano ug
ka klaro ingon sa iyang pagpadayag niini ngadto sa kalibutan? …
Miabli kini sa akong mga mata. Kon may butang man sa kalibutan
nga nakapahimo kanako nga usa ka mas maayo nga tawo, o usa
ka mas maayo nga bana, … kini tungod niana nga baruganan nga
gipadayag sa Ginoo, nga nagpakita kanako sa mga obligasyon nga
akong kinahanglang buhaton.3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang Dios ang mitukod sa kaminyoon alang sa atong 
mahangturon nga himaya ug kahimayaan.

Ang Dios ang mitukod sa kaminyoon sa sinugdanan. Siya mi-
himo sa tawo diha sa iyang kaugalingong hitsura ug panagway,
lalaki ug babaye, ug diha sa ilang paglalang kini giplano na nga
sila kinahanglang pagahiusahon diha sa sagrado nga kaminyoon,
ug ang usa dili mahingpit kon wala ang usa.4

Ang pinasubay sa balaod nga pagkahiusa sa lalaki ug babaye
[mao] ang mga pamaagi nga sila mahimong makaangkon sa ilang
pinakataas ug pinakabalaan nga mga pangandoy. Ngadto sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang kaminyoon wala giplano sa
atong langitnong Amahan nga usa lamang ka yutan-on nga pa-
naghiusa, apan usa ka butang nga molungtad sa panahon sa mga
kalisdanan, ug molahutay sa kahangturan, mohatag og dungog
ug hingpit nga kalipay niining kalibutana, himaya ug mga kina-
buhing dayon diha sa mga kalibutan sa umaabut.5

[Ang ebanghelyo] modala sa mga lalaki ug mga babaye ug
kini ang mohiusa kanila sa usa ka mahangturon nga pakigsaad
sa kaminyoon, balaan ug putli, hinatag sa Dios, nga mopuno
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Si Rebekah diha sa Atabay, ni Michael Deas. Ang sulugoon ni Abraham 
nangita og asawa alang kang Isaac, ang anak ni Abraham, diha sa sinaaran 
nga mga tawo sa Dios. Si Rebekah nagkalos og tubig gikan sa atabay alang 

sa mga kamelyo sa sulugoon, sa ingon nagtubag sa iyang pag-ampo nga 
siya giyahan sa pagpangita og usa ka matarung nga babaye.



sa mga panginahanglan ug motubag sa pinakaputli ug pinaka-
dako nga mga tinguha sa kalag. Kini ang mohimo sa mga lalaki
ug mga babaye nga kompleto—mga bana ug mga asawa alang
sa karon ug alang sa tanang kahangturan. Pagkaanindot niining
hunahunaon!6

Ang Dios wala lamang morekomendar apan siya misugo sa
kaminyoon. Samtang ang tawo usa pa lang ka imortal, sa wala pa
ang sala makasulod sa kalibutan, ang atong langitnong Amahan
mismo ang mipasiugda sa unang kasal. Siya mihiusa sa atong
unang mga ginikanan diha sa pagbugkos sa balaang kaminyoon,
ug misugo kanila sa pagsanay ug pagdaghan ug pun-on ang yuta.
Kini nga sugo wala giusab, gitangtang o giwagtang; apan kini
nagpadayon nga gipatuman hangtud sa tanang mga henerasyon
sa katawhan.7

[Ang katawhan] … nag-anam na og silsil sa hunahuna sa hina-
kog ug dili diosnong ideya nga ang kaminyoon sayop ug ang mga
anak usa ka disgrasya. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw mihimo og usa gayud ka katugbang nga
panglantaw, ug nagtuo niini, ug nagtudlo isip kamatuoran sa
ebanghelyo, sa unang labing mahinungdanon nga gikan sa kasu-
latan nga sugo sa Dios ngadto sa tawo: “Sumanay, ug dumaghan
kamo ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo niini.”
[Genesis 1:28.]

… Ang Dios misugo, mitugot ug mitukod sa kaminyoon nga
relasyon. Kini gihimo nga klaro kaayo diha sa pagpadayag sa
Dios ngadto ni Propeta Joseph Smith, ingon nga saksi niini nga
pinulongan diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon 49:15:
“Ug usab, ako moingon nganha kaninyo, nga kinsa kadto nga
nagdili sa pagminyo wala itugot sa Dios, kay ang kaminyoon gi-
orden sa Dios ngadto sa tawo.”8

Ang kaminyoon … usa ka baruganan o ordinansa sa ebang-
helyo, pinakamahinungdanon ngadto sa kalipay sa katawhan, bi-
san pa og daw dili kini importante, o wala hatagig gibug-aton sa
kadaghanan. Walay dili kinahanglanon o dili mahinungdanon
nga baruganan diha sa plano sa kinabuhi, apan walay baruganan
nga mas labing importante o mas mahinungdanon ngadto sa ka-
lipay sa tawo—dili lamang dinhi, apan labi na human dinhi,
kaysa nianang kaminyoon.9
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Kini usa ka mahimayaong pribilehiyo nga 
mahiusa isip lalaki ug babaye alang sa 

karon ug sa tanang kahangturan.

Kini usa ka mahimayaong pribilehiyo nga tugutan nga maka-
sulod ngadto sa usa ka Templo sa Dios aron mahiusa isip lalaki
ug babaye diha sa pagbugkos sa balaang kaminyoon alang sa
karon ug sa tanang kahangturan pinaagi sa katungod sa Bala-
ang Priesthood, nga mao ang gahum sa Dios, kay sila kinsa sa
ingon nahiusa “walay tawo makapabulag,” kay ang Dios ang
naghiusa kanila.10

Ang lalaki ug babaye kinsa nalambigit niini nga ordinansa sa
kaminyoon nahilambigit sa usa ka butang nga anaa sa ingon ka
taas nga kahimtang ug anaa sa ingon ka dako nga kamahinung-
danon, nga diin nagdepende ang kinabuhi ug kamatayon, ug ang
mahangturong pag-uswag. Dinhi niini nagdepende ang mahang-
turong kalipay, o mahangturong kasakit.11

Ngano nga ang [Dios] nagtudlo man kanato sa baruganan sa
mahangturong pagkahiusa sa lalaki ug asawa? … Aron nga ang
lalaki nga midawat sa iyang asawa pinaagi sa gahum sa Dios,
alang sa karon ug alang sa tanang kahangturan, adunay katu-
ngod sa pag-angkon kaniya ug siya sa pag-angkon sa iyang bana,
diha sa kalibutan sa umaabut.12

Ang mga lalaki ug mga babaye mahimong maluwas nga mag-
inusara, apan ang mga lalaki ug mga babaye dili mahimong ma-
himaya nga magkabulag. Sila kinahanglan nga magkausa diha sa
panaghiusa nga gipadayag na niining halangdon nga dispensas-
yon sa kaulahian. Diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki,
ni ang lalaki gawas sa babaye. Bisan unsa man ang isulti o huna-
huna sa mga lalaki ug mga babaye kabahin niini, sila dili mahi-
mong makabaton sa kahimayaan diha sa gingharian sa Dios nga
dili minyo ug nag-inusara….

Kita mianhi dinhi aron mahimong mahiuyon sa panagway sa
Dios. Siya mibuhat kanato sa sinugdan diha sa Iyang kaugali-
ngong hitsura ug diha sa Iyang kaugalingong panagway, ug Siya
mibuhat kanato lalaki ug babaye. Kita dili gayud maanaa sa hit-
sura sa Dios kon kita dili lalaki o babaye…. Kon kita mahimong
sama Kaniya inyong makita nga kita ipresentar sa atubangan Niya

215

K A P I T U L O  2 0



diha sa panagway diin kita gibuhat, lalaki ug babaye. Ang babaye
dili moadto didto nga mag-inusara, ug ang lalaki dili moadto
didto nga mag-inusara, ug mangayo sa kahimayaan. Sila mahi-
mong makabaton sa usa ka ang-ang sa kaluwasan nga mag-inu-
sara, apan kon sila mahimaya sila mahimaya sumala sa balaod sa
celestial nga gingharian. Sila dili mahimong mahimaya diha sa
lain nga paagi.13

Walay panaghiusa alang sa karon ug sa kahangturan nga mahi-
mong mahingpit sa gawas sa balaod sa Dios, ug sa pamalaod sa
iyang balay. Ang mga tawo mahimong motinguha niini, sila mahi-
mong mohimo og sama niini, niining kinabuhia, apan wala kini
epekto gawas kon kini gihimo ug gitugotan pinaagi sa balaan nga
katungod, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.14

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagminyo alang sa ka-
ron ug sa kahangturan, dili lang ingon nga hangtud sa kamatayon
nga magbulag ang bana ug asawa. Ang mga kaminyoon nga gi-
himo ubos sa balaod sa sibil ug pinaagi sa mga ministro sa laing
mga tinuohan giisip nga matarung ug may kahulugan kon ingnon
nga may kalabutan niini nga kinabuhi, apan aron mahimong may
kahulugan sa kinabuhi sa umaabut ang ingon nga mga pakigsaad
kinahanglan nga himoon alang sa kahangturan, ang ingon nga
mga panaghiusa kinahanglan nga pagahimoon sumala sa balaod
sa Dios ug ubos sa iyang katungod, o kini walay pulos o epekto
human dinhi. Ang pamilya mao ang pundasyon sa mahangturon
nga himaya, ang kinauyukan sa usa ka gingharian nga walay kata-
pusan. Ang bana makaangkon sa iyang asawa, ang asawa sa iyang
bana, mga ginikanan sa ilang mga anak, sa kahangturan, kon sila
misiguro kanila diha sa paagi nga gisugo niya kansang katungod
nga mao ang paghan-ay sa tanang mga butang nga may kalabutan
sa iyang gingharian.15

Pagminyo diha sa Simbahan, sa saktong panahon, 
ug diha sa balay sa Ginoo.

Kita moingon ngadto sa atong mga batan-on, nga pagminyo,
ug pagminyo og usa ka miyembro sa Simbahan. Pagminyo diha
sa Simbahan, ug himoa nga ang seremonya pagahimoon diha sa
dapit nga gitudlo sa Dios. Pagpuyo sa ingon nga kamo mamahi-
mong angayan niini nga panalangin.16
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Gusto ko nga ang batan-ong mga lalaki sa Zion makaamgo nga
kini nga institusyon sa kaminyoon dili hinimo sa tawo nga insti-
tusyon. Kini iya sa Dios. Kini talahuron…. Dili kini yano lang nga
gihimo alang sa kagustuhan lamang sa tawo, aron sa pagpahiuyon
sa iyang kaugalingong mga hunahuna, ug sa iyang kaugalingong
mga ideya; sa pagminyo ug dayon magbulag, sa pagdawat ug da-
yon isalikway, kon kanus-a siya ganahan. Adunay dagko nga mga
sangputanan nga nahilambigit niini, mga sangputanan nga moa-
but lapas pa niining panahona, ngadto sa tanang kahangturan,
kay tungod niana ang mga kalag gipanganak ngadto sa kalibutan,
ug ang mga lalaki ug mga babaye nakabaton sa ilang kaugalingon
diha sa kalibutan. Ang kaminyoon mao ang tigpatunhay sa kali-
watan sa tawo. Kon wala kini, ang mga katuyoan sa Dios mahi-
mong makawang; ang hiyas mahimong maguba aron sa paghatag
og dapit sa bisyo ug pangurakot, ug ang kalibutan mahimong wa-
lay pulos ug walay hinungdan.17

Ang dili magminyo ug ang dyutay nga mga pamilya nagdala
ngadto sa taphaw nga hunahuna sa ideya nga sila kahimut-an tu-
ngod kay ilang gidala diha kanila ang gamay nga responsibili-
dad. Ang espiritu nga naglikay sa responsibilidad naglikay sa
buluhaton. Ang katapulan ug kalingawan mopuli sa kakugi ug
matinguhaon nga paningkamot. Ang gugma sa kalingawan ug
sayon nga kinabuhi agig balos momando sa batan-on nga mga
lalaki kinsa modumili sa pagtan-aw diha sa kaminyoon ug sa
sangputanan niini nga pagpadako sa pamilya isip usa ka sagrado
nga katungdanan….

… Ang kapakyasan sa panimalay usa ka kapakyasan nga ki-
nahanglang bation sa nasud, sa pagpadayon sa mga katuigan.
Ang panahon ang mangatarungan sa mga balaod sa Dios ug sa
kamatuoran nga ang indibidwal nga kalipay sa tawo makita
diha sa katungdanan ug dili sa kalingawan ug kagawasan gikan
sa pag-atiman.

Ang espiritu sa kalibutan mananakod. Kita dili mahimong ma-
kapuyo diha sa taliwala sa ingon nga makatilingbanon nga mga
kahimtang nga dili mag-antus sa mga epekto sa ilang mga pag-
tintal. Ang atong mga batan-on pagatintalon sa pagsunod sa
ehemplo sa kalibutan kabahin niini. Aduna nay dakong kahiga-
yunan nga kataw-an ang mga obligasyon sa pagminyo. Ang mga
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pagpagarbo sa ambisyon gihimo isip pasumangil aron sa pagla-
ngay sa kaminyoon hangtud maangkon ang pipila sa espesyal
nga butang. Ang pipila sa atong nag-una nga mga batan-ong mga
lalaki nagtinguha sa paghuman og usa ka kurso sa sulod o gawas
sa nasud. Isip natural nga mga lider sa katilingban ang ilang mga
ehemplo makuyaw ug ang pasumangil usa sa kwestyonable nga
pamatasan. Mas maayo pa nga daghan ang ingon niana nga ba-
tan-ong mga lalaki ang wala makatungha sa kolehiyo kaysa niana
nga ang pasumangil sa kinabuhi sa kolehiyo ang himoon nga ra-
son aron sa paglangay sa kaminyoon lapas pa sa saktong edad.18

Ang batan-on nga mga lalaki gusto nga makaangkon og mga
balay nga sama sa palasyo, nga maanindot kaayo ang tanan nga
kagamitan, ug ingon ka moderno sama sa uban sa dili pa sila
magminyo. Sa akong hunahuna usa kini ka sayop. Sa akong hu-
nahuna nga ang batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye,
usab, kinahanglan nga andam, bisan niining adlawa, ug diha sa
kahimtang karon sa mga butang, sa pagsulod sa sagrado nga pag-
hiusa sa kaminyoon ug makigbatok sa ilang agianan nga magka-
uban ngadto sa kalampusan, sa pag-atubang sa ilang mga babag
ug sa ilang mga kalisdanan, ug sa pagkupot sa usag usa ngadto
sa kalampusan, ug magtinabangay sa ilang temporal nga mga ka-
lihokan, aron sila molampos. Dayon sila makakat-on nga mas
mahigugma sa usag usa, ug mahimong mas magkahiusa sa ti-
buok nila nga kinabuhi, ug ang Ginoo mopanalangin kanila sa
hilabihan.19

Ang mga adunay katungod sa Simbahan ug ang mga mag-
tutudlo sa atong mga asosasyon sa mga batan-ong mga lalaki
ug batan-ong mga babaye kinahanglan nga mopahimangno
sa kasagrado, ug motudlo sa katungdanan sa kaminyoon,
ingon nga kini gipadayag sa ulahing mga adlaw ngari kanato.
Kinahanglan adunay usa ka … pagbati nga namugna alang sa
kaayohan sa talahuron nga kaminyoon, ug kana makapugong
ni bisan kinsa nga batan-ong lalaki, o bisan kinsa nga batan-
ong babaye, kinsa usa ka miyembro sa Simbahan, gikan sa
pagminyo gawas kon pinaagi niana nga katungod nga gitu-
gotan sa Dios.20

218

K A P I T U L O  2 0



Ang kaminyoon kinahanglan nga matukod diha sa mga 
baruganan sa gugma ug sa sagrado nga pagbati.

Kinahanglan nga walay kalisud sa paghimo diha sa pinakataas
nga balaanong pagtahud ug mahimayaong paghunahuna, ang pa-
nimalay, kon kini pagatukuron ibabaw sa mga baruganan sa ka-
putli, sa tinuod nga pagbati, sa katarung ug kaangayan. Ang lalaki
ug ang iyang asawa kinsa adunay hingpit nga pagsalig sa usag usa,
ug kinsa determinado sa pagsunod sa mga balaod sa Dios diha sa
ilang mga kinabuhi ug motuman sa katuyoan sa ilang misyon sa
yuta, dili ug dili gayud mahimong makontento kon wala ang pani-
malay. Ang ilang mga kasingkasing, ilang mga pagbati, ilang mga
hunahuna, ilang mga tinguha kasagaran mopadulong ngadto sa
pagtukod og usa ka panimalay ug pamilya ug usa ka gingharian nga
ilang kaugalingon; ngadto sa pagtukod og pundasyon sa mahang-
turon nga pag-uswag ug gahum, himaya, kahimayaan ug kaman-
duan, mga kalibutan nga walay katapusan.21

Ang usa ka panimalay dili usa ka panimalay sumala sa ebang-
helyo, gawas kon diha nagpuyo ang hingpit nga pagsalig ug
gugma tali sa bana ug sa asawa. Ang panimalay usa ka dapit sa
kahapsay, gugma, panaghiusa, pagpahulay, kasiguruhan, ug
hingpit nga pagsalig; diin ang kinagamyang katahap sa pagluib
dili makasulod; diin ang babaye ug ang lalaki matag usa adunay
hingpit nga pagsalig diha sa dungog ug hiyas sa usag usa.22

Ang Zion dili dapit alang sa panag-away sa mga sekso. Ang
Dios buot nga sila magkahiusa, ug sa ingon mideklarar. Dili ang
pagbuhat sa Iyang buhat ang makapalagyo kanila, o makapahimo
nila sa pagbati nga sila adunay nagkalainlain ug nagkasumpaki
nga mga interes, ug kana nga panaglagyo, dili panaghiusa, mao
ang katuyoan sa ilang paglalang.23

Unsa man diay ang sumbanan nga panimalay—modelo nga
panimalay, ang ingon mao ang kinahanglan nga panganduyon sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw para tukuron … ? Kini ang usa
ka dapit diin ang tanan nga mga kalibutanong mga butang ika-
duha lang. Ang usa ka dapit diin ang amahan maunungon
ngadto sa pamilya nga gipanalangin sa Dios kaniya, nag-isip ka-
nila nga labing mahinungdanon, ug diin sila agig balos mitugot
kaniya sa pagpuyo sa ilang mga kasingkasing. Ang usa ka dapit
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diin aduna ang pagsalig, panaghiusa, gugma, sagrado nga pag-
bati tali sa amahan ug inahan ug mga anak ug mga ginikanan.
Ang usa ka dapit diin ang inahan nagdala og kalingawan sa iyang
mga anak, nga gisuportahan sa amahan—ang tanan matarung,
putli, mahadlokon sa Dios.24

Ang mga ginikanan … kinahanglan nga maghigugma ug mo-
respeto sa usag usa, ug motratar sa usag usa uban sa matahuron
nga kaangayan ug mabination nga pagtagad, sa tanang panahon.
Ang bana kinahanglan nga motratar sa iyang asawa uban sa labi-
han nga pagtahud ug respeto. Ang bana kinahanglan nga dili ga-
yud manginsulto kaniya; siya kinahanglan nga dili mosulti og
makapasilo kaniya, apan kinahanglan nga kanunay siyang hup-
tan sa kinatas-ang pagtamud diha sa panimalay, sa atubangan sa
ilang mga anak…. Ang asawa, usab kinahanglan nga motratar sa
bana uban sa labihan nga respeto ug pagtahud…. Ang asawa ki-
nahanglan nga usa ka kalipay ngadto sa iyang bana, ug siya kina-
hanglan nga magpuyo ug modumala sa iyang kaugalingon diha
sa panimalay aron ang panimalay mahimong pinakamalipayon,
pinakabulahan nga dapit sa yuta ngadto sa iyang bana. Kina-
hanglan nga kini ang kahimtang sa bana, asawa, ang amahan ug
ang inahan, sulod sa sagrado nga presinto nianang balaan nga
dapit, ang panimalay.25

Mga kaigsoonan, kinahanglan nga walay tugutan nga makasulod
tali kaninyo—amahan ug inahan, bana ug asawa; kinahanglan nga
wala gayuy usa ka landong sa kalainan sa pagbati; kinahanglan wala
gayuy usa ka butang ang tugutan nga makasulod tali kaninyo ug
mopalayo kaninyo gikan sa usag usa; kinahanglan nga kamo dili
motugot niini. Mahinungdanon kini alang sa inyong kaayohan ug
sa kalipay ug ngadto sa panaghiusa nga anaa sa inyong panimalay.
Kitang tanan adunay atong mga kahuyang ug mga kapakyasan. Usa-
hay ang bana motan-aw sa kapakyasan diha sa iyang asawa, ug siya
mosaway kaniya niini. Usahay ang asawa mobati nga ang iyang
bana wala makabuhat sa saktong butang, ug siya mosaway kaniya.
Unsay kaayohan ang mahatag niini? Dili ba ang pagpasaylo ang mas
maayo? Dili ba ang kalooy ang mas maayo? Dili ba ang gugma ang
mas maayo? Dili ba mas maayo pa nga dili na lang mosulti sa mga
sayop, dili padak-on ang mga kahuyang pinaagi sa pagsulti niini og
balik-balik? Dili ba mas maayo kana? Ug dili ba ang panaghiusa nga
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naglambigit tali kaninyo ug pinaagi sa pagkatawo sa inyong mga
anak ug pinaagi sa pagbugkos sa bag-o ug mahangturong pakig-
saad, mas mahimong sigurado kon inyong kalimtan ang paghisgut
og mga kahuyang ug mga sayop ngadto sa usag usa? Dili ba mas
maayo nga kalimtan kini ug dili mosulti kabahin niini—kalimtan
kini ug mosulti lamang og maayo nga imong nasayran ug gibati,
usa alang sa usa, ug sa ingon kalimtan ang sayop sa usag usa ug dili
kini padak-on; dili ba mas maayo kana?26

Unsa ang mas labaw nga makapalipay nga hunahunaon kaysa
kamatuoran nga ang [usa ka tawo] kinsa nahigugma sa iyang
asawa ug kinsa nahigugma kaniya, ngadto kinsa siya matinuoron
ug kinsa matinuoron kaniya sa tanan niyang panahon sa pakig-
uban kaniya isip asawa ug inahan, adunay pribilehiyo sa pagba-
ngon sa buntag sa unang pagkabanhaw sinul-oban sa imortalidad
ug kinabuhing dayon, ug ipadayon ang relasyon nga anaa tali ka-
nila niining kinabuhia, ang relasyon sa bana ug asawa, amahan ug
inahan, ginikanan ngadto sa ilang mga anak, nga nakatukod sa
pundasyon alang sa mahangturong himaya ug kahimayaan diha
sa gingharian sa Dios!27

Kini ang kaminyoon, nga gibalaan ug gisugo sa Dios, diin ang
hinimaya nga panimalay gitukod—nga mopanalangin, molipay,
mohimaya, ug modala sa katapusan ngadto sa panagkauban sa
atong Langitnon nga mga ginikanan, ug ngadto sa mahangturon,
gihiusang kinabuhi, ug pag-uswag.28

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Alang sa unsa man nga mga katuyoan nga ang kaminyoon gitu-
kod sa Dios? Sa unsang paagi nga ang kaminyoon makapahimo
kanato sa pag-angkon sa atong “pinakataas ug pinakabalaan nga
mga pangandoy”?

• Ngano nga ang kaminyoon “pinakamahinungdanon ngadto
sa kalipay sa katawhan”? Ngano nga dili man kini importante
alang sa kadaghanan?

• Sa unsang paagi nga ang mahangturong pag-uswag ug ang ma-
hangturong kalipay nagdepende man sa mahangturong pag-
hiusa sa lalaki ug asawa? Unsa man ang inyong gibati sa
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pagkasayud nga kamo mahimong may katungod sa pag-ang-
kon sa inyong bana o asawa alang sa tanang kahangturan?

• Ngano nga kinahanglan man nga kita magtinguha sa pag-
minyo diha sa templo?

• Unsa man ang mamahimong mga sangputanan ngadto sa
atong mga kaugalingon ug ngadto sa uban sa pagguba sa
bugkos sa bag-o ug mahangturong pakigsaad sa kaminyoon?

• Unsa nga mga pagtintal o mga makapalinga nga mahimong
modala sa mga tawo sa paglangay o sa paglikay sa kamin-
yoon? Sa unsang paagi nga kita mahimong masayud kon
angay na ba kita nga magminyo?

• Si Presidente Joseph F. Smith nanagna nga ang paglikay sa mga
responsibilidad sa kaminyoon usa ka “kapakyasan nga kina-
hanglang bation sa nasud, sa pagpadayon sa mga katuigan.”
Unsa man ang gibati sa mga nasud niini nga kapakyasan?

• Sa unsang paagi nga ang pakigsaad sa mahangturong kamin-
yoon makalig-on sa magtiayon sa higayon nga sila mag-atu-
bang sa “ilang mga babag ug sa ilang mga kalisdanan”?

• Ngano nga ang “hingpit nga pagsalig” tali sa bana ug asawa
importante man? Unsa ang uban pa nga mga kinaiya nga ki-
nahanglang palamboon tali sa mga bana ug mga asawa? Sa
unsa nga paagi nga ang negatibo nga mga batasan—sama sa
pagsaway, bugalbugal, dili makapasaylo, ug garbo—makapa-
huyang sa mga relasyon sa kaminyoon?

• Unsa man ang buot ipasabut nga ang bana ug asawa kina-
hanglan nga magkahiusa? Unsa nga mga sakripisyo ang giki-
nahanglan sa mga magtiayon nga buhaton aron magkahiusa?
Unsa ang uban nga mga butang ang mahimong buhaton sa
mga magtiayon aron sa pagpalig-on sa ilang mahangturong
pagkahiusa?
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Relief Society: 
Balaanong Gi-organisar alang
sa Kaayohan sa mga Santos

Ang Relief Society natukod pinaagi sa balaan nga 
katungod aron sa paghatag og kahupay niadtong 

anaa sa panginahanglan ug aron sa pagpalambo sa 
espirituhanon nga tabang sa mga babaye sa Zion.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith namulong kabahin sa Relief
Society isip “balaanong gihimo, balaanong gitugutan, balaanong
gitukod, balaanong gi-orden sa Dios.”1 Siya mitambong sa dag-
hang kasaulogan sa Relief Society ug espesyal nga mga okasyon,
namulong uban sa gugma ug pagdayeg mahitungod sa buhat sa
mga kababayen-an. Pagka 17 sa Marso 1892, ang Relief Society
mitimaan sa ika-50 nga anibersaryo sa pagkatukod niini uban sa
Silver Jubilee nga mga serbisyo. Diha sa Salt Lake Tabernacle ug
diha sa mga branch, mga ward, ug mga stake sa tibuok Simba-
han, ang mga opisyales sa Relief Society ug ang mga lider sa
priesthood mihatag sa pasidungog sa pagkatukod sa Relief
Society ug sa daghang katuigan sa pagserbisyo nga gihatag pina-
agi sa mga kababayen-an sa Simbahan.

Kini nga mga kongregasyon sa tibuok kalibutan gimandoan sa
pag-apil nga magkadungan sa paghatag og pag-ampo. Si Presi-
dente Joseph F. Smith, nianang higayona Magtatambag ni Presi-
dente Wilford Woodruff, mihatag og espesyal nga pag-ampo sa
pagdayeg ug pasalamat diha sa Tabernacle: “Ikaw mihatag ka-
namo og usa ka ang-ang sa kahayag nga nakapahimo sa among
mga kasingkasing sa pagmaya ug mitabang kanamo nga moser-
bisyo kanimo…. Ikaw mihatag kanamo og usa ka tinguha nga
matukod ang imong Simbahan dinhi sa yuta, ug sa pagtinguha sa
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pagkamatarung,” siya miingon. “Panalangini ang … mga sakop
sa Relief Society sa tibuok yuta, sa Zion ug sa langyaw nga mga
dapit, sa ibabaw sa mga isla sa dagat, ug bisan asa man sila nag-
katigum…. Unta ikaw magauban kanila pinaagi sa imong espiritu
aron sa pagpanalangin kanila, aron sa pagpamaya sa ilang mga
kasingkasing sa imong atubangan.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang Relief Society gitukod sa Dios.

Unsa ka maanindot, unsa ka halangdon ug unsa ka gamhanan
ang organisasyon sa Relief Society sa Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug unsa ka dako nga mga
responsibilidad ang nakapatong diha kanila!3

Walay lain nga organisasyon nga anaa sa kalibutan nga nagba-
rug ibabaw sa sama ka taas nga plataporma sa balaan nga katu-
ngod nga gihimo niini nga organisayon dinhi sa kalibutan. Ang
uban nga mga organisasyon hinimo sa mga kalalakin-an, o hi-
nimo sa mga kababayen-an…. Kini nga organisasyon balaanong
gihimo, balaanong gitugutan, balaanong gitukod, balaanong gi-
orden sa Dios sa pag-alagad alang sa kaluwasan sa mga kalag sa
mga babaye ug sa mga lalaki. Busa walay lain nga organisasyon
nga maikompara niini, nga mahimong maikompara niini, nga
makahimo gayud sa pag-okupar sa sama nga baruganan ug pla-
taporma nga mahimo niini, gawas kon ang Ginoo mo-organisar
og lain. Ug kon buhaton man niya kini, Siya mohimo niini pina-
agi sa mga salabutan sa priesthood, ang sama nga priesthood, ug
ang sama nga mga salabutan sa priesthood diin kini na-organisar,
ug dili sa lain nga paagi.4

Ang mga babaye mahimong mag-organisar og mga club, ug
sila mahimong mag-organisar og mga katilingban, ug sila mahi-
mong mopasa og mga balaudnon, mohimo og mga artikulo sa
kauyonan, ug mag-establisar og mga balaod alang sa ilang pag-
dumala, ug tanan nga mga klase sa butang. Ayaw kini kalimti, nga
walay usa niana ang mahimong makompara sa usa ka ordinaryo
nga Relief Society sa ward sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw…. Dili angay alang kaninyo nga pa-
gadumalaon sa mga babaye sa kalibutan; angay alang kaninyo
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nga modumala sa kalibutan ug modumala labi na ngadto sa mga
babaye sa kalibutan, diha sa tanan nga dalaygon, sa tanan nga
sama sa Dios, sa tanan nga makapadasig ug makapaputli ngadto
sa mga anak sa tawo…. Himoa ang [Relief Society] nga una, hi-
moa kini nga kinaunhan, himoa kini nga kinatas-an, pinakama-
ayo ug pinakamakahulugan sa bisan unsa nga organisasyon nga
anaa sa kalibutan. Kamo gitawag pinaagi sa tingog sa Propeta sa
Dios sa pagbuhat niini, nga mahimong pinakahalangdon, mahi-
mong pinakadako ug pinakamaayo, ang pinakaputli ug labing
maunungon ngadto sa katungod, ug kini ang inyong buluhaton
sa pagtagamtam sa inyong mga pribilehiyo ug sa pagbaton sa ta-
nan nga nahisakop sa inyong calling ug nga kamo kinahanglan
nga makapanunod gikan sa Ginoo ug makaangkon sa Iyang mga
gasa.5

Ang Relief Society mao ang pag-atiman sa 
nagkinahanglan, sa paghupay ug pagdasig.

Ako nagtuo nga ang atong Relief Society naghimo og halang-
don nga buhat taliwala sa mga tawo…. Kini mahinungdanon nga
organisasyon alang sa kaayohan sa Israel, alang sa kaayohan sa
mga sister, ug mga inahan, ug mga anak nga babaye sa Zion.6

Usa ka pulong o duha kabahin sa Relief Society. Kini usa ka or-
ganisasyon nga giestablisar pinaagi ni Propeta Joseph Smith.
Busa, kini, ang pinakadugay nga organisasyon sa auxiliary sa
Simbahan, ug kini ang labing mahinungdanon. Dili lang kini mo-
hatag sa mga panginahanglan sa mga kabus, sa mga masakiton
ug nagkinahanglan, apan kabahin sa buluhaton niini—ug mas
dako usab nga bahin—mao ang pag-atiman sa espirituhanon nga
kaayohan ug kaluwasan sa mga inahan ug mga anak nga babaye
sa Zion; sa pagtan-aw nga walay napasagdan, nga ang tanan na-
panalipdan batok sa kalisdanan, kalamidad, gahum sa kangitngit,
ug sa mga dautan nga naghulga kanila diha sa kalibutan. Ka-
tungdanan kini sa mga Relief Society ang pag-atiman sa espiritu-
hanon nga kaayohan sa ilang kaugalingon ug sa tanang mga
babaye nga miyembro sa Simbahan.7

Asang dapita sa yuta nga kita mangita sa kaayohan, sa espiritu
sa kamatuoran, sa sinseridad, sa balaang gugma, sa pailub ug ka-
maantuson ug pagpasaylo ug paglahutay ug gugmang putli ug
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uban pa nga gipanalangin nga butang, kon kita dili mangita niini
diha sa mga organisasyon nga mopalambo sa mga inahan ug mga
anak nga babaye sa Zion. Kon unsa nga gahum ang inyong na-
angkon, akong minahal nga mga sister, diha sa pagpalambo sa in-
yong mga katungdanan, diha sa paghimo sa inyong mga calling
isip mga anghel sa kalooy ngadto sa mga nag-antus ug nilupigan
ug napukan, ngadto sa nahisalaag ug mahuyang ug nangaliyupo,
mga gahum nga inyong naangkon ug nga kamo mahimong tala-
huron taliwala sa mga tawo sa Dios ug taliwala sa bisan kinsa nga
mga tawo kinsa gitugutan nga mahimo ninyong makauban!

Bisan asa nga adunay nagkinahanglan og paghupay, kini nga
organisasyon gitukod, o anaa ra sa duol ug andam sa paghatag
og kahupay nga gikinahanglan. Bisan asa nga adunay mga sakit,
kini nga organisasyon, sa mga branch niini, ang gilainlain nga
mga organisasyon niini, anaa aron sa pagtabang niana nga giki-
nahanglan. Bisan asa nga adunay kakulang sa kasayuran sa mga
baruganan sa kinabuhi, sa mga baruganan sa matarung nga pag-
puyo, sa mga baruganan sa sakto nga pagpuyo, kini nga organi-
sasyon anaa ra sa duol aron sa paghatag og salabutan, sa
pagpasabut ug sa pagtudlo pinaagi sa ehemplo ingon man usab
pinaagi sa lagda, niadtong kinsa nanginahanglan sa ingon nga ta-
bang ug sa ingon nga pag-amuma.

Bisan asa nga walay kasayuran o bisan lamang sa kakulang sa
panabut kabahin sa pamilya, buluhaton sa pamilya, kalabut sa mga
obligasyon nga kinahanglan nga maanaa diha ug nga sa matinuo-
rong paagi maanaa tali sa bana ug asawa ug tali sa mga ginikanan
ug mga anak, anaa kini nga organisasyon diha o anaa ra sa duol,
ug pinaagi sa tinuod nga mga pagtuga o pagdasig nga gipanag-iya
sa organisasyon sila andam sa paghatag og panudlo kalabut niad-
tong mahinungdanon nga mga buluhaton. Bisan asa nga adunay
usa ka batan-ong inahan, nga walay kasinatian nga kinahanglan
unta nga siya aduna aron sa pagpadako ug sa pag-atiman sa iyang
anak, o sa paghimo sa iyang balay nga maanindot ug matahum ug
kahimut-an sa iyang kaugalingon ug sa iyang bana, kini nga orga-
nisasyon anaa, diha sa pipila ka bahin niini nga organisasyon, aron
sa paghatag og panudlo ngadto nianang batan-on nga inahan, ug
tabangan siya sa paghimo sa iyang buluhaton ug sa pagtarung og
himo niini. Ug bisan asa nga adunay kakulang sa kasinatian sa
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paghatag og natural ug makapahimsog ug saktong pagkaon
ngadto sa mga anak, o kon adunay panginahanglan sa paghatag og
saktong espirituhanong pagpanudlo ug espirituhanong pagkaon
ngadto sa mga anak, anaa diha sa dakong mga organisasyon sa
mga Female Relief Society sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug mga organisasyon sa mga inahan
ug mga anak nga babaye sa Zion, kadto kinsa andam sa paghatag
niana nga pagpanudlo.8

Pag-atiman sa mga nanginahanglan sa mas makugihong paagi
kaysa bisan kanus-a…. Nahadlok kita nga adunay mga tawo kinsa
mahimong nag-antus nga walay gisultihan nga sila nagkinahang-
lan og panabang. Ang inyong unang katungdanan anaa niining
mga tawhana diha sa inyong dapit. Hinumdumi ang mga tigu-
lang ug atimana ang mga ilo ug mga balo.9

Kadto usa ka pribilehiyo alang kanako sa pagbisita dili pa
lang dugay sa usa sa akong mga lugar diha sa layo nga Stake sa
Zion diin ang usa ka makalilisang nga sakit midagsang nianang
panahona, ug bisan og kami mibiyahe og pipila ka mga adlaw
ug naabut kami sa lugar nga gabii na kaayo, kami gihangyo sa
presidente aron sa pagbisita sa pipila nga nangasakit. Among
nakita ang usa ka makalolooy nga sister nga nagbuy-od sa hig-
daanan nga masakiton, diha sa grabe kaayo nga kahimtang. Ang
iyang makalolooy nga bana naglingkod sa kilid sa iyang gihig-
daan nga puno sa kabalaka sa makalilisang nga sakit sa iyang
asawa kinsa usa ka inahan sa ubay-ubay nga gagmay nga mga
anak nga nagtapok nga nag-apong. Ang pamilya daw anaa sa ka-
bus kaayo nga kahimtang.

Usa ka buotan nga maayo og barug nga babaye ang miabut sa
balay sa wala madugay, nagbitbit og usa ka basket nga gisudlan
og makapahimsog nga pagkaon ug pipila ka mga kinahanglan
aron magamit sa nasakit nga pamilya. Sa pakisusi among nasay-
ran nga siya gisangunan sa buluhaton pinaagi sa Relief Society sa
ward sa pag-atiman ug sa pagtabang sa masakiton nga babaye sa
tibuok gabii. Siya andam sa pag-atiman sa gagmay nga mga bata,
sa pagsiguro nga sila maayong pagkalimpyo ug gipakaon ug gi-
pakatulog; sa paglimpyo sa balay ug sa paghimo sa tanang bu-
tang nga ingon ka komportable kutob sa mahimo alang sa
nasakit nga babaye ug sa iyang pamilya. Among nasayran usab
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nga laing buotang sister ang gisangunan sa buluhaton aron sa
pagpuli kaniya sa sunod adlaw; ug padayon, sa matag adlaw, ki-
ning makalolooy, nasakit nga pamilya nakadawat sa pinakabuo-
tang pag-atiman ug pagtagad gikan sa mga sister sa Relief Society
hangtud mabalik ang kahimsog aron sa paghupay sa tawo nga
nasakit gikan sa iyang mga pag-antus.

Among nasayran usab nga kini nga Relief Society organisado
kaayo ug disiplinado nga ang tanan nga nasakit sa lugar nakada-
wat og susama nga pagtagad ug mga pagtabang alang sa ilang ka-
hupayan. Ako walay nakit-an sukad nga ingon ka klaro nga
ehemplo sa pagserbisyo ug kaanindot niining halangdon nga or-
ganisasyon sama sa ehemplo nga among nasaksihan dinhi, ug
ako naghunahuna nga unsa kini katahum nga butang nga ang Gi-
noo midasig ni Propeta Joseph Smith sa pagtukod og ingon niini
nga organisasyon dinhi sa Simbahan.10

Ang Relief Society nga mga sister kinahanglan nga 
magtinguha sa pagtukod og hugot nga pagtuo ug 
espirituhanong kalig-on diha sa ilang kaugalingon 

ug niadtong ilang giserbisyohan.

Kinsay makasulti sa kadako sa kaayo nga mahimong mabuhat
diha taliwala sa mga Santos pinaagi sa usa ka maayong pagka-
organisar ug maayong pagkadisiplina nga Relief Society, dili la-
mang sa temporal nga kahulugan, apan usab sa espirituhanong
panglantaw. Ang buhat maloloy-on ug tingali wala nay gamhanan
o makusog nga impluwensya kaysa maayong pagkadumala nga
gugmang putli, sa pag-angkon sa pagsalig ug paghigugma sa
atong isigka mga nilalang. Ug kay naangkon na ang ilang pagsa-
lig pinaagi sa simpleng mga buhat sa kalooy ang pultahan abli na
aron sa pag-angkon ug sa pagdala sa ilang mga kalag ngadto sa
mas taas nga ang-ang sa pagtuo ug espirituhanong kamaayo; ug,
hinumdumi, ang espirituhanong bahin mao ang mas labing bilil-
hon kaysa temporal lamang….

Sa katapusan mas maayo pa nga gutomon o bisan mamatay tu-
ngod sa panginahanglan sa temporal nga pagkaon kaysa matimawa
ug malaglag tungod sa kakulang sa panabut ug espirituhanong ka-
sayuran nga mga mahinungdanon sa pag-angkon sa gasa sa kina-
buhing dayon nga mao ang labing mahinungdanon nga gasa sa
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Dios. Ang pagbaton og kasayuran sa mga baruganan sa mahangtu-
ron nga kamatuoran alang kanako mas labaw pa sa pagkaon o si-
nina. Apan kita nagkinahanglan sa temporal ug sa espirituhanong
pagkaon ug ang Dios mi-orden sa ingon nga kining duha dali ra
makab-ot sa tanang katawhan, kon sila mosunod sa Iyang mga ba-
laod ug magpuyo nga makanunayon niana.

Pribilehiyo kini alang sa nagtrabaho diha sa Relief Society sa
pagdala sa gagmay nga mga bata gikan sa ilang pagkamasuso ug
sa pagtabang sa pagtudlo kanila sa pagkamatinuoron ug pagka-
mahiyason, sa pagtuo sa Dios ang Amahan sa Kahangturan, ug
diha sa balaan nga misyon sa Iyang Anak; ug sa pagtudlo sa mga
inahan ug sa pagtudlo kanila sa pagpadako sa ilang gagmay nga
bata diha niini nga paagi. Kini usa ka mahinugdanon nga katung-
danan, mas labaw pa, kon mahimo, kaysa paghatag lamang og
temporal nga mga panginahanglan nga ilang pangayoon diha ka-
ninyo, akong mga sister. Sa tinuod walay utlanan ngadto sa in-
yong mga pribilehiyo o katungod sa pagbuhat og maayo diha sa
matag paagi ug bisan asa nga mahimo sa inyong gahum.11

Ang mga buhat sa Relief Society sa kinadak-an may kalabutan
sa materyal nga mga butang sa kinabuhi, sa temporal nga mga
panginahanglan sa katawhan sa Simbahan, ug gani ang implu-
wensya sa ilang mga paningkamot mahimong moabut lapas pa
sa mortalidad, sa ilang paglakip sa espirituhanong pagtubo
ingon man usab sa temporal nga panginahanglan…. Kabahin
kini sa inyong katungdanan ang pag-atiman sa mga walay ama-
han ug sa dili makahimo, dili lamang ngadto sa ilang temporal
nga mga panginahanglan, apan lahus nga may kalabutan sa
ilang mental ug espirituhanong paglambo. Sa tinuod kinahang-
lan nga kamo mahimo nga mga inahan ngadto sa walay mga
inahan ug mga tigtabang ngadto sa dili makahimo. Sa tanan ni-
ini nga maayong mga buhat ang Simbahan magpaluyo kaninyo
aron sa pagtabang kaninyo.12

Ang mas mahinungdanon nga mga butang mao ang espiritu-
hanong mga butang, kadtong mga butang nga mopalig-on sa
hugot nga pagtuo sa mga lalaki ug mga babaye, kadtong mga bu-
tang nga naghatag og kahayag ug salabutan ug gahum sa pag-
buntog sa dautan ug mga pagtintal sa dautan, gahum sa pag-ila
sa mga pagpanglingla sa mga tawo ug sa batid sa pagmugna og
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kasaypanan diin sila naghulat aron sa pagpanglingla. Kana nga
salabutan, kana nga espirituhanong kasayuran, espirituhanong
salabutan nga makapahimo kaninyo sa pag-ila tali sa kamatuoran
o sa sayop, ug tali sa kahayag ug kangitngit ug sa maayo ug dau-
tan, kini ang mahinungdanon nga butang nga atong tinguhaon
ug batonan.13

Hunahunaa si Tiya Em [Emmeline B. Wells, ang kinatibuk-an
nga presidente sa Relief Society] … miadto sa Simbahan dihang
siya usa pa ka batang babaye, miagi sa mga pagsulay ug mga ka-
lisdanan ug mga kahigawad ug tanang mga hinungdan sa kaba-
laka ug kahingawa nga panghitabo sa bag-ong kinabuhi nga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang ilang pagpanaw gikan sa Mis-
souri ug gikan sa Nauvoo ngadto sa mga Kapatagan sa mga kabu-
kiran, ngadto sa mga disyerto nga walay kabutangan sa ilang mga
tiil ug walay higdaanan nga kahigdaan. Nawad-an ba siya og ka-
dasig? Nawad-an ba og kadasig ang akong inahan? Si Tiya Vilate
Kimball nawad-an ba og kadasig? Wala; ilang giisip kining tanan
nga mga butang nga walay pulos ikumpara sa kahayag nga ilang
gihambin diha sa ilang mga kalag alang sa Dios ug sa Iyang ka-
matuoran. Makahimo ba kamo sa pagpatalikud niini nga mga ba-
baye gikan sa ilang mga konbiksyon diha sa ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Makahimo ba
kamo sa pagpangitngit sa ilang mga hunahuna mahitungod sa
misyon ni Propeta Joseph Smith? Makahimo ba kamo sa pagpahi-
salaag kanila kalabut sa balaang misyon ni Jesukristo, ang Anak sa
Dios? Dili, dili gayud kamo makahimo niini. Ngano? Tungod kay
sila nasayud niini. Ang Dios mipadayag niini ngadto kanila, ug sila
nakasabut niini, ug walay gahum sa yuta ang makahimo sa pag-
patalikod kanila sa unsay ilang nasayran nga kamatuoran. Ang ka-
matayon baliwala alang kanila. Ang kalisdanan baliwala lang. Ang
katugnaw o ulan, o kainit, baliwala lang alang kanila. Ang ila la-
mang gibati ug gitinguha mao ang kadaugan sa gingharian sa
Dios ug ang kamatuoran nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila.

Akong kalag, asa na man kini nga mga babaye karon? Aduna kita
sa pipila kanila dinhi, salamat sa Dios, kadaghanan kanila. Apan
aduna usab kita dinhi kinsa dili mga tinuod…. Tan-awa og maayo
ang ilang mga kinabuhi, ang ilang mga kasingkasing ug ang ilang
mga naandan ug mga gibuhat diha sa ilang mga panimalay, ug dili
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sila mao ang atong gipangita, dili sila mao ang unsay nahimo sa
ebanghelyo sa mga babaye o mga lalaki kinsa midawat sa ebang-
helyo ug mipuyo niini, tungod kay sila mismo wala masayud sa
ebanghelyo, ni sila mibuhat niini. Apan sa dagway magtuo ka nga
ang tanang butang mituhup diha kanila, ug nga sila nakaangkon
sa tanang kahayag ug sa tanang hugot nga pagtuo ug tanang kaa-
lam ug tanang kasayuran; apan kini wala diha,—kini wala diha.
Kon ang mga babaye ingon man usab ang mga lalaki mohunong
sa pagtawag sa Dios diha sa pag-ampo, adunay pipila ka butang
nga kulang…. Wala kanila ang kalig-on, wala kanila ang hugot nga
pagtuo, wala kanila ang gugma diha sa ilang mga kalag nga kina-
hanglan nila nga maangkon.14

Ang pulong ug ang balaod sa Dios ingon ka mahinungdanon
alang sa mga babaye kinsa moabut sa maalamong mga paghu-
kom sama nga kini mahinungdanon alang sa mga lalaki; ug ang
mga babaye kinahanglan nga magtuon ug mokonsiderar sa mga
problema sa mahinungdanong buhat niining ulahing mga adlaw
gikan sa panglantaw sa mga pagpadayag sa Dios, ug ingon nga
sila giaghat sa pagbuhat pinaagi sa iyang Espiritu, nga kini ilang
katungod sa pagdawat uban sa pamaagi sa tinud-anay ug kina-
singkasing nga pag-ampo.15

Kita mobuhat alang sa temporal ug alang sa espirituhanong
kaayohan sa Simbahan, ug kita mobuhat pa nga mas makugihon
alang sa espirituhanong pagbayaw ug espirituhanong panabang,
ug sa espirituhanong kinabuhi ug kaluwasan sa Simbahan.16

Ang Relief Society nagsalig sa priesthood sa Anak sa Dios.

Ang atong mga sister nga nahilambigit sa buhat sa Relief
Society … aduna sa atong pagtahud, atong hingpit nga pagsalig;
ang mga panalangin sa Ginoo maana kanila. Siya mibuhat sa
ingon sa miagi ug Siya mopadayon sa pagpanalangin kanila kon
sila mopadayon sa pagpaluyo sa Priesthood sa Dios nga gibutang
diha sa yuta aron sa paggiya sa Simbahan ug sa pagtambag diha
sa mga kalihokan sa gingharian sa Dios.17

Gusto ko nga moingon … ngadto sa Relief Society … ug sa ta-
nan pa nga mga organisasyon sa Simbahan, nga walay usa kanila
ang wala magsalig sa Priesthood sa Anak sa Dios, walay usa kanila
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nga dawaton sa Ginoo kon sila mobiya gikan sa tingog ug gikan
sa pagtambag niadtong kinsa naghupot sa Priesthood ug nagdu-
mala ibabaw kanila. Sila anaa ubos sa mga gahum ug awtoridad
sa Simbahan, ug sila nagsalig niini; ni sila makahimo sa paggamit
sa bisan unsa nga mga katungod diha sa ilang mga organisasyon
nga wala magsalig sa Priesthood ug sa Simbahan.18

Gikan sa kinahiladman sa akong kalag, ako adunay usa lamang
ka tinguha ngadto sa tanan niining buotan nga mga babaye,
kinsa nahilambigit niining halangdon nga katuyoan, ug kana
mao, ang Dios mopanalangin kanila, manalipod sa ilang mga ki-
nabuhi, motabang kanila nga magmalig-on ug magmatinuoron
diha sa ilang integridad alang sa katuyoan sa Zion; ug motabang
kanila nga mabati diha sa ilang mga kalag nga walay usa ka bu-
tang nga kinahanglang ibutang og una diha sa ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug walay laing
butang nga mas labaw pa kaysa Simbahan ubos sa celestial nga
gingharian. Ang Simbahan nag-angkon sa gahum sa Dios, kama-
tarung, kamatuoran ug balaan nga katungod, aron sa pagbuhat
sa iyang kabubut-on dinhi ibabaw sa yuta.19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang awtoridad nga ang Relief Society na-organisar? Sa
unsang paagi nga ang kasayuran nga ang Relief Society nga
balaanong gitukod makatabang sa mga sister sa pagtuman sa
ilang mga responsibilidad? Sa unsang paagi nga kini nga ka-
sayuran makatabang sa naghupot sa priesthood sa pagsu-
porta sa Relief Society?

• Sa unsang paagi nga ang mga sister sa Relief Society “modu-
mala … sa mga babaye sa kalibutan” diha sa tanan nga da-
laygon, makapadasig, ug makapaputli? (Tan-awa usab sa
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13.)

• Sa unsang paagi nga ang mga sister sa Relief Society makatu-
man sa ilang “mga calling isip mga anghel sa kalooy ngadto
sa mga nag-antus ug nilupigan”? Sa unsang paagi nga kita
madala ngadto niadtong kinsa “nag-antus nga walay gisulti-
han nga sila nagkinahanglan og panabang”?
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• Sa unsang paagi nga ang Relief Society isip organisasyon ma-
kahatag og kahupay? Unsaon man niini sa pagtudlo sa mga
baruganan sa matarung nga pagpuyo? Unsaon man niini sa
pagpalambo sa panabut sa mga babaye sa ilang mga respon-
sibilidad sa pamilya?

• Ngano nga mas mahinungdanon man ang espirituhanong
mga butang? Sa unsang paagi nga ang “maayong pagkadu-
mala nga gugmang putli” ug “yano nga mga buhat sa kalooy”
makatabang kanato sa pagdala sa mga kalag ngadto sa “mas
taas nga ang-ang sa pagtuo ug espirituhanong kamaayo”?

• Unsa man ang nakapadayeg kaninyo kabahin sa mga sister sa
Relief Society nga gihulagway niini nga kapitulo?

• Sa unsang paagi nga ang Relief Society napanalanginan pi-
naagi sa giya sa priesthood?

• Sa unsang paagi nga ang “halangdong katuyoan” sa Relief
Society mipanalangin sa inyong kinabuhi?
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Gugma nga Putli diha 
sa Atong mga Kalag

Kita kinahanglan nga moatiman niadtong 
nagkinahanglan ug mapuno sa kalooy ug 

gugma ngadto sa tanang katawhan.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith mihangyo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw sa paghigugma sa ilang mga silingan ug pagtan-
aw sa mga panginahanglan sa usag usa—temporal ug
espirituhanon—uban sa kalooy ug putli nga gugma. “Sa higayon
nga ang usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw makakat-on sa iyang
katungdanan, iyang masayran nga kini iyang responsibilidad …
nga mapuno sa espiritu sa kalooy, gugma, gugmang putli, ug pag-
pasaylo,” siya mitudlo.1

Siya mismo nakadawat sa halangdon nga serbisyo, isip ebi-
densya sa dihang siya mibisita sa Hawaii isip Presidente sa Sim-
bahan uban ni Bishop Charles W. Nibley. Si Bishop Nibley sa
kaulahian mihulagway sa kasinatian:

“Sa among pag-abot sa dunggoanan sa Honolulu, ang lumad
nga mga Santos daghan kaayo naa sa gawas nga nagbitbit og mga
kwentas nga bulak, maanindot nga mga bulak sa nagkalainlain
nga klase ug kolor. Gipuno mi nila niini, siya, siyempre, mas dag-
han kaysa ni bisan kinsa. Ang ilado nga banda sa Hawaii anaa mi-
tukar sa pag-abiabi…. Matahum kaayo nga tan-awon nga makita
ang dakong gugma, gani makapaluha nga pagbati, nga anaa nii-
ning mga tawhana alang kaniya. Diha taliwala niining tanan
akong nabantayan ang usa ka makalolooy, tigulang, buta nga ba-
baye, naglakaw nga nagsapinday tungod kay siya mga nubenta
anyos, nga giagak lang. Siya adunay dyutay nga mga saging sa
iyang kamot. Mao lamang ang anaa kaniya—iyang halad. Siya



nagtawag, ‘Iosepa, Iosepa.’ Dihadiha dayon, sa iyang pagkakita
kaniya, siya midagan ngadto kaniya ug misipit kaniya sa iyang
mga bukton, ug migakos kaniya, ug mihalok kaniya og balikba-
lik, mihapuhap sa iyang ulo nga nag-ingon, ‘Mama, Mama, ang
pinangga kong Mama.’

“Ug sa mga luha nga miagas sa iyang mga aping milingi siya
kanako ug miingon, ‘Charlie, siya ang nag-atiman kanako ni-
adtong bata pa ako, luyahon ug walay bisan usa nga makaati-
man kanako. Siya misagop kanako ug nahimong usa ka inahan
kanako.’

“O, makapatandog kini…. Matahum kaayo nga tan-awon ang
mahinungdanon, halangdon nga kalag diha sa gugma, malumo
nga handumanan sa kabuotan nga gihatag ngadto kaniya, labaw
na sa singkwenta ka tuig ang milabay; ug ang makalolooy nga ti-
gulang nga kalag kinsa nagbitbit sa iyang halad sa gugma—ang
pipila ka mga saging—mao lamang ang naa kaniya—nga maha-
tag ngadto sa kamot sa iyang pinanggang si Iosepa!”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Magmanggihatagon ngadto sa mga kabus ug makalolooy.

Ang mahinungdanon nga sugo, ingon sa gitudlo sa atong Gi-
noo ug Agalon, mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong ka-
singkasing, sa tibuok natong salabutan, ug sa tibuok natong
kalag; ug ang ikaduha susama ra nga nga mao kini: higugmaa ang
imong silingan sama sa imong kaugalingon. “Niining duha ka
mga sugo nanukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga pro-
peta.” [Tan-awa sa Mateo 22:37–40.] Busa, atong palamboon ang
gugmang putli ug pagpasaylo, gugma ug kalooy, usa ngadto sa
usa; ug paghimo kamo og dugang paningkamot alang sa pagta-
bang niadtong anaa sa kasubo, aron ang tingog sa balo dili mo-
saka ngadto sa Dios sa pagsumbong batok sa mga tawo tungod sa
kakulang sa pagkaon, o sinina, o kapuy-an. Siguroha nga ang ilo
dili mahimo nga walay kapuy-an taliwala niini nga mga tawo, ni
walay pagkaon o sinina, o higayon nga molambo ang iyang kahi-
balo. Siguroha nga ang gugmang putli molukop sa tanan ninyo
nga mga lihok ug mopuyo diha sa inyong mga kasingkasing, nga
magdasig kaninyo sa pag-atiman sa mga kabus ug masakiton, sa
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paghupay niadtong anaa sa bilanggoan, kon sila nagkinahanglan
og paghupay, ug pagtabang niadtong nasakit; kay siya nga miha-
tag og usa ka baso sa bugnaw nga tubig ngadto sa usa ka propeta
makadawat og ganti sa propeta.

Sila nga mibuhat niining mga butanga ngadto sa mga kabus ta-
liwala kanato, kini igasulti ngadto kanila sa umaabut: “kay gigu-
tom ako, ug inyo ako nga gipakaon; giuhaw ako, ug inyo ako nga
gipainom. Nadumoloong ako, ug gihangop ninyo ang pagpasaka
kanako; hubo ako, ug inyo ako nga gibistihan; nagmasakiton
ako, ug inyo ako nga giduaw; nabilanggo ako, ug miadto kamo
kanako.” Ug dili na kita moingon nga, “Ginoo, kanus-a ba kami
makakita kanimo nga gigutom,” kay ang matag tawo nga adunay
salabutan mahimong masayud nga kon siya motabang ngadto sa
tinuod nga kabus, kini pagailhon ingon nga gibuhat ngadto Ka-
niya kinsa ang Amahan sa ilang mga espiritu. [Tan-awa sa Mateo
25:31–45.]3

Ang atong mga anak kinahanglan nga tudloan sa pagtahud
dili lamang sa ilang mga amahan ug sa ilang mga inahan, ug sa
ilang mga igsoong lalaki ug babaye, apan sila kinahanglan nga
tudloan sa pagtahud sa tanang katawhan, ug labi na kinahang-
lan nga sila pahimangnoan ug tudloan ug padak-on sa pagtahud
sa mga tigulang ug sa masakiton, sa makalolooy ug sa kabus, sa
nanginahanglan, ug niadtong kinsa wala makadawat sa simpa-
tiya sa katawhan.4

Kita sa kanunay maninguha sa paghatag og dyutay ngadto sa
kabus, ug dili mobalibad sa usa ka tawo kinsa nangayo og pag-
kaon. Ako nagtuo nga mao kini ang kinatibuk-an nga panghuna-
huna ug kinaiya sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa akong
hunahuna ang tanang Mormon maloloy-on og gawi, ug manggi-
hatagon ngadto sa mga kabus ug makalolooy, ug nga walay usa
ka Santos sa Ulahing mga Adlaw nga duol kaayo nga makadu-
ngog sa akong pagpamulong o bisan asa nga dili mamahin sa
anaa kaniya ngadto sa iyang isigka nilalang sa panahon sa pangi-
nahanglan….

Ako nakakita og daghang mga tawo nga migawas gikan sa
akong pultahan bitbit ang pan ug palaman sa ilang mga kamot
(igo-igo ang kalami alang ni bisan kinsa nga hari nga mokaon,
kay ang akong pamilya manghimo og lami nga pan ug palaman,
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ingon ka lami sa akong natilawan dinhi sa yuta) ug kon inigga-
was na sa ganghaan ila kining ilabay ngadto sa karsada. Dili pag-
kaon ang ilang gusto. Ang ilang gusto kwarta. Alang sa unsa?
Aron sila tingali makaadto sa sugalanan nga [dapit] o ngadto sa
pipila ka dapit nga imnanan. Siyempre sila ang responsable
alang niana. Kita makahukom lamang pinaagi sa mga panagway
ug pinaagi sa mga pag-aghat sa maayong espiritu sulod kanato;
ug mas maayo pa nga mohatag ngadto sa usa ka dosena nga dili
angayan kaysa balibaran ang usa ka angayan nga tawo.5

Ang gugmang putli, o gugma, mao ang pinakamahinungda-
non nga baruganan sa kinabuhi. Kon kita makahatag og tabang
ngadto sa dinaugdaog, kon kita makatabang niadtong walay ka-
dasig ug anaa sa kaguol, kon kita makahatag og pagdasig ug pag-
uswag sa kahimtang sa katawhan, kini atong misyon sa pagbuhat
niini, kini usa ka mahinungdanon nga bahin sa atong relihiyon
ang pagbuhat niini.6

Higugmaa ang inyong silingan sama 
sa inyong kaugalingon.

Daw sayon ra kaayo alang sa usa ka tawo ang pagsulti nga siya
nagtuo sa Dios ug sa maulaong dugo ni Jesukristo, nga siya nag-
tuo sa paghinulsol sa sala, sa bunyag alang sa kapasayloan sa sala,
ug sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo.
Daw sayon alang sa usa ka tawo sa paglambo kutob diha. Apan
diha sa paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon, dili kaayo
kini sayon. Dinhi kita miabut sa lisud katkaton nga bungtod, diin
atong masuta nga gikinahanglang gayud pag-ayo nga ang tanang
natong gahum aron makaabut sa kinatumyan niini; ug ang pag-
katkat sama tingali sa nahitabo kanato sulod sa pipila ka mga tuig
sa atong mga kinabuhi, ako mangahas sa pag-ingon nga kita mi-
mata niining buntaga ug nakita ang atong mga kaugalingon nga
nagkatkat pa gihapon diha sa tiilan sa bungtod, wala pa gani ga-
yud kita makaaabut sa kinatumyan. Kay sa tinuod pipila lamang
sa mga lalaki, o mga babaye, bisan diha sa ang Simbahan ni Jesu-
kristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang makahimo sa pag-
sulti nga matinuoron nga, “Ako nahigugma sa akong silingan sama
sa akong paghigugma sa akong kaugalingon.”
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Kita sumala sa usa ka lagda wala mahigugma sa atong silingan
sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. [Usa ka tawo]
sa makausa miingon, “Sa tanan nga anak sa akong inahan gihi-
gugma nako ang akong kaugalingon labaw sa tanan.” Ingon usab
kini diha sa mga anak sa Dios ibabaw niini nga yuta. Bisan og ang
atong Amahan adunay daghan kanila, ug kitang tanan usa ka
dugo, ug kita mga sakop tingali sa usa ka komunidad, diha sa usa
ka relihiyon nga nagtuo sa usa ka Dios ug sa usa ka Ginoo nga si
Jesukristo, apan matag usa kanato nahigugma sa iyang kaugali-
ngon labaw sa tanan. Kini nga pagbati makita diha sa atong inad-
law nga kinabuhi, diha sa atong inoras nga pakig-uban sa usag
usa. Sa kasagaran kini makita bisan diha tali sa bana ug asawa; sa
kasagaran diha tali sa amahan ug mga anak, ug sagad kaayo diha
taliwala sa mga anak. Kristiyanismo ba kini? Mao ba kini ang dok-
trina ni Jesukristo? Dili sumala sa paagi sa akong pagbasa sa mga
basahon ug sa pagsabut sa mga baruganan sa kinabuhi ug kalu-
wasan. Ang mga kasulatan nagsulti kanato nga kinahanglan nga
maghigugmaay sa usag usa; nga kita kinahanglan nga motugyan
sa atong kaugalingong kahamugaway, atong kaugalingong kaha-
ruhay, atong kaugalingong mga tinguha, o kaugalingong kalipay
ngadto sa mga tinguha, kahamugaway ug kalipay sa atong mga
silingan;—agig dugang sa atong kaigsoonan ug mga minahal.7

Unsaon man nato sa paghigugma sa atong silingan sama sa
atong paghigugma sa atong kaugalingon. Kini pinakayano nga
butang sa kalibutan; apan daghan kaayong mga tawo nga hakog
ug naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug wala maanad
nga maanaa nianang klaseha sa paghigugma ug pagpakabana
nga pagbati nga motabang ug motinguha sa benepisyo ug kaa-
yohan sa ilang mga silingan; ug sila mipahiktin sa ilang kaugali-
ngon paubos ngadto sa ilang kaugalingong taras ug pihong
kaayohan ug panalangin ug kabulahanan, ug mobati sa pag-
ingon: “Aw, bahala na ang akong silingan sa pag-atiman sa iyang
kaugalingon.” Dili kana mao ang diwa nga kinahanglang moti-
maan sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw.8

Kon sa atong hunahuna kita nakakita og mga kapakyasan, mga
kahuyang o mga kasaypanan, tinuod man kini o hunahuna lang,
diha sa atong mga kaigsoonan, imbis nga atong isangyaw ngadto
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sa kadaghanan ug isulti kini ngadto sa mga higala ug mga sili-
ngan, bisan asa nato sila makit-an, kon kita mogamit og igo nga
gugmang putli, ug pakighigala, … kita moadto ngadto sa atong
mga higala kinsa wala makapahimuot kanato, o atong gituohan
nga nagbuhat og mga kasaypanan, ug sultihan sila kon unsa ang
atong gibati ug unsa ang atong gihunahuna, ug buhaton kini
diha sa diwa sa pagtabang kaniya aron sa pagbuntog sa iyang
mga kahuyang, ug sa ingon kita makabuhat og maayo kaayo sa
atong kaugalingon, ingon man usab ngadto kanila. Kita dili mo-
adto kanila diha sa diwa sa paghukom nga sad-an ug pagsaway,
ug mopasakit sa ilang mga pagbati ug mopuno sa ilang mga ka-
singkasing og pagdumot.9

Ako motambag nga kita magkat-on sa paghigugma sa usag
usa, ug dayon ang panaghigala mahimong tinuod ug maanin-
dot. Gikaingon kini sa usa ka tawo, nga “kita mahimong moha-
tag nga walay paghigugma, apan dili kita mahimong
maghigugma nga walay paghatag.” Mao nga kita gusto nga mag-
higugmaay sa usag usa, ug ingon sa gisulti sa Ginoo ngadto ni
Pedro, kita kinahanglan nga mopakaon sa iyang mga karnero
[tan-awa sa Juan 21:15–17], mopalig-on sa usag usa. Kita kina-
hanglan nga mosuporta ug mopaluyo sa usag usa, dili moguba,
ni mobira paubos, dili mopuyo diha sa mga kahuyang sa atong
mga silingan o atong mga igsoon, o diha sa mga depekto nga
atong makita sa katawhan, apan hinoon kon kita makakita og
usa ka hiyas ato kining padak-on, ug, kon mahimo, dasigon
aron mopalambo og hiyas aron kini mahimong importanteng
impluwensya nga mohatag og kahayag ug kinabuhi, kalagsik ug
kadasig ngadto sa tanan kinsa makakita niini, ug labi na ngadto
niadtong kinsa anaa sa sayop ug kangitngit, nga sila mahimong
madala ngadto sa kahayag.10

Ang akong relihiyon nagtudlo kanako sa paghigugma sa ta-
nang mga tawo. Bisan pa og dako ang akong pagtamay sa ilang
mga buhat, o kayugot sa ilang mga kadautan ug sa kangitngit sa
ilang hunahuna, apan sila gihimo diha sa hitsura ug panagway sa
akong Amahan ug Dios—sila akong mga igsoon. Gikinahanglan
nga ako mohigugma sa akong silingan sama sa akong kaugali-
ngon. Ako mahimong wala pa moabut nianang taas nga sumba-
nan sa kahingpitan; mahimong nagpabilin pa gihapon diha
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kanako ang kahakog nga mopalabi sa akong kaugalingon labaw
sa akong silingan; apan ako nagtinguha sa pagbuhat og mata-
rung ngadto sa akong isigkatawo, tungod kay ang Ebanghelyo
nagkinahanglan niini.11

Ang Dios mihimo og linain nga paningkamot niini nga dis-
pensayon aron sa pagpadayag kanato sa kahingpitan sa Ebang-
helyo, nga … nagtudlo sa mga tawo niini nga baruganan sa
pagsakripisyo sa kaugalingon alang sa kaayohan sa uban, ug nga
nagtudlo kanato nga kita mihimo og kaayohan sa atong kaugali-
ngon kon kita mihimo og kaayohan ngadto sa ubang mga
tawo…. Daghan kaayo sa kalibutan ang nagapos og maayo sa
ilang mga kaugalingon ug dili kaayo manggihatagon sa ilang mga
kalag nga dili gani sila andam sa pagpaningkamot alang sa uban
apan sa ilang kaugalingon lamang…. Ang katungdanan sa ka-
tawhan, ingon sa akong pagsabut niini, ubos sa balaang Ebang-
helyo nga atong nadawat, mao ang pagpanalipod sa kainosente,
sa hiyas, sa dungog ug sa katungod sa tanang mga lalaki ug mga
babaye ingon ka mabinantayon sama sa atong pagpanalipod sa
atong kaugalingon.12

Ang Dios mihimo og kasangkapan diha sa Iyang Simbahan
alang sa pag-atiman niadtong nanginahanglan.

Ang Dios mihimo og kasangkapan diha sa Iyang Simbahan,
diha sa kompleto nga pag-organisar niini, aron ang matag
matinud-anon nga kalag niini mabantayan ug maamumahan ug
maatiman sa oras sa panginahanglan.13

Ang Dios misugo niini nga mga tawo sa paghinumdom sa mga
kabus, ug sa paghatag og mga pamaagi alang sa ilang suporta….
Kita wala nagtuo nga ang gugmang putli usa ka negosyo; apan hi-
noon kita nagsalig sa tabang gikan sa usag usa. Samtang ang men-
sahe sa ebanghelyo nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ug
paghinulsol, kini nagkinahanglan usab nga ang temporal nga pa-
nginahanglan matubag. Mao nga ang Ginoo mipadayag og mga
plano alang sa temporal nga kaluwasan sa mga tawo.

Alang sa kaayohan sa mga kabus kita adunay puasa nga gitu-
kod, usa ka nag-unang katuyoan niini uban sa ubang mga butang
mao ang paghatag sa mga kabus og pagkaon ug uban nga pangi-
nahanglan hangtud nga sila makahimo sa pagtabang sa ilang



kaugalingon. Kay klaro nga ang mga plano nga naghunahuna la-
mang sa paghupay sa karon nga kalisud dili hingpit. Ang Simba-
han sa kanunay nagtinguha sa pagbutang sa mga miyembro niini
diha sa paagi sa pagtabang sa ilang kaugalingon, kaysa pagsunod
sa paagi sa daghan kaayo nga mga charitable nga institusyon sa
paghatag alang lamang sa gikinahanglan karon. Kon ang tabang
kuhaon o mahurot na, mas daghan ang kinahanglan nga ihatag
gikan sa samang tinubdan, sa ingon niini nakahimo nga makilili-
mos sa mga kabus ug nagtudlo kanila sa sayop nga baruganan sa
pagsalig sa tabang sa uban, imbis nga magsalig diha sa ilang ka-
ugalingong paningkamot…. Busa, ang atong ideya sa gugmang
putli, mao ang paghupay sa panginahanglan karon ug dayon sa
pagpakita sa mga kabus sa pagpangita og paagi aron sa pagta-
bang sa ilang kaugalingon aron agig bawos sila mahimong mo-
tabang sa uban. Ang mga pundo gisalig ngadto sa maalamon nga
mga tawo alang sa pag-apud-apod, kasagaran ngadto sa mga
bishop sa Simbahan, kansang katungdanan mao ang pag-atiman
sa mga kabus.

Kita misumiter sa makiangayon nga adlaw sa puasa nga plano
sa Ginoo ngadto sa mga simbahan sa kalibutan isip usa ka maa-
lamon ug han-ay nga paagi sa pagtabang sa mga kabus…. Kini
usa lang ka yano nga butang alang sa mga tawo sa pagtuman ni-
ini nga kinahanglan sa dili pagkaon ug pag-inom sa usa ka adlaw
matag bulan, ug sa paghalad kon unsa unta ang magasto nianang
adlawa ngadto sa mga kabus, ug ingon pa ka daghan kutob sa
ilang gusto. Ang Ginoo ang mitukod niini nga balaod; kini yano
ug hingpit, gibase diha sa rason ug salabutan, ug dili lamang mo-
pakita og usa ka solusyon sa pangutana sa paghatag alang sa mga
kabus, apan kini mosangpot og maayo ngadto niadtong kinsa
nagsunod sa balaod. Kini … mobutang sa lawas diha sa pag-
mando sa espiritu, ug sa ingon mopalambo sa panag-abin sa Es-
piritu Santo, ug sa pagsiguro og espirituhanong kalig-on ug
gahum nga gikinahanglan kaayo sa mga tawo sa nasud. Samtang
ang pagpuasa kinahanglan nga kanunay nga ubanan sa pag-
ampo, kini nga balaod modala sa mga tawo paduol ngadto sa
Dios, sa pagpaliko sa ilang mga hunahuna bisan lamang kausa sa
usa ka bulan, gikan sa salimuang nga pagdalidali sa kalibutanong
mga kalihokan ug mopahimo kanila nga pagadad-on ngadto sa
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daling pakig-uban sa praktikal, putli ug wala mabulingi nga reli-
hiyon—sa pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo, ug sa pag-
amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan
[tan-awa sa Santiago 1:27].14

Kini makita nga ang madawat nga puasa mao kana nga inuba-
nan sa tinuod nga espiritu sa gugma alang sa Dios ug sa tawo; ug
nga ang katuyoan sa pagpuasa mao ang pagbaton og hingpit nga
kaputli sa kasingkasing ug ang ka yano sa tinguha—ang pagpu-
asa ngadto sa Dios diha sa hingpit ug halawom nga kahulugan—
kay ang ingon niana nga puasa mahimong usa ka tambal sa
matag praktikal ug salabutanong sayop; ang papakaaron-ingnon
mawala, ang gugma alang sa atong isigkaingon ang mopuli, ug
kita malipayon nga motabang sa mga kabus ug nanginahanglan.15

Ang ebanghelyo mohimo kanato nga dili hakog ug 
andam sa pagsakripisyo sa atong kaugalingong 

mga tinguha alang sa kaayohan sa uban.

Kita moawhag, kita mohangyo sa atong mga kaigsoonan diha
sa ebanghelyo ni Jesukristo, dili lamang sa pagtahud sa ilang ka-
ugalingon pinaagi sa saktong dalan sa pagpuyo, apan usab sa
pagtahud ug paghigugma ug magmanggiloy-on ngadto sa inyong
mga silingan, matag usa kaninyo.16

Sa akong hunahuna kita kinahanglan nga mopuyo sa atong re-
lihiyon. Kita kinahanglan nga mosunod sa mga sugo sa Dios. Kita
kinahanglan nga mobaton ug motagamtam sa espiritu sa ebang-
helyo diha sa atong mga kasingkasing ug mamunga sa mga bunga
sa espiritu diha sa atong mga kinabuhi; hugot nga pagtuo, pag-
laum ug gugma nga putli, gugma, pagpaubos ug pagpasaylo diha
sa atong mga kalag alang sa usag usa, ug sa paglikay, kutob sa ma-
himo, sa espiritu sa pagpasangil, sa panagbingkil, nga modala
ngadto sa panagsumpaki, ngadto sa kalibog ug pagkabahinbahin
diha sa mga tawo, ug ang espiritu sa kasilag. O, wagtanga ang ka-
silag gikan kaninyo. Ang kasilag nga gihambin diha sa atong ka-
singkasing, o pagkasina o pagpangigi, mopasakit niadtong kinsa
mitugot niini nga magpabilin diha sa ilang mga kalag ug ang kali-
gutgut diha sa ilang mga hunahuna mas labaw pa sa liboan ka
pilo kaysa pagpasakit niini ngadto sa uban. Mao nga kinahanglan
nga atong wagtangon kadtong mga butanga gikan sa atong mga
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kasingkasing, ug gikan sa atong mga hunahuna. Kinahanglan nga
kita magpuyo og matarung nga mga kinabuhi, himoa nga ang
bana mohigugma sa iyang asawa ug magmatinuoron ug magbi-
nuotan ngadto kaniya, ug ang asawa magmatinuoron ug magbi-
nuotan ngadto sa iyang bana, ug sila magmatinuoron ug
mahigugmaon ug manggihatagon alang sa kaayohan sa ilang mga
anak; himoa nga sila magkahiusa isip usa ka yunit sa pamilya diha
sa Simbahan ug samtang kana nga kahimtang moabut sa gawas sa
nasud ngadto sa mga utlanan sa Zion, kita makabaton sa milenyal
nga paghari taliwala kanato, ug adunay kalinaw sa yuta ug pa-
nagdait sa mga tawo bisan asa.17

Ang Ebanghelyo giisip sa pagtangtang gikan kanato sa tanan
nga wala mahiuyon sa Dios ug sa plano sa kaluwasan nga iyang
gipadayag ngadto sa mga tawo. Kini gihimo aron sa pagpasarang
kanato nga mopuyo aron kita mahimong makatagamtam sa hing-
pit nga kahayag sa kamatuoran, ug makasabut sa mga katuyoan sa
Dios, ug mahimong mopuyo nga ingon ka duol Kaniya nga kita
anaa sa kauyonan sa Iyang mga tinguha sa kanunay. Ang mga ba-
ruganan sa Ebanghelyo giisip sa paghimo kanato nga dili hakog,
sa pagpahimo natong matugtanon, sa pagpalambo sa atong mga
tinguha sa pagbuhat og maayo, sa pagkuha sa kasilag, kapungot,
kasina ug kasuko gikan sa atong mga kasingkasing, ug mohimo
kanato nga malinawon, masinugtanon, matudloan, ug andam sa
pagsakripisyo sa atong kaugalingong mga tinguha, ug bisan sa
atong kaugalingong mga kaikag, alang sa kaayohan sa atong
isigka mga nilalang, ug alang sa kalamboan sa Gingharian sa Dios.
Ang usa ka tawo kinsa dili makahimo sa pagsakripisyo sa iyang ka-
ugalingong mga tinguha, kinsa dili makahimo sa pag-ingon diha
sa iyang kasingkasing nga, “Amahan, ang Imong pagbuot mao ang
matuman, dili ang akoa,” dili usa ka tinuoray ug sa hingpit naka-
big nga anak sa Dios; siya sa gihapon, sa laing bahin, anaa sa sa-
yop nga pagsabut ug anaa sa landong sa kangitngit nga nagtabon
libut sa kalibutan, nga nagsalipod sa Dios gikan sa presensya sa
katawhan.18



Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang duha ka labing mahinungdanon nga mga
sugo? (Tan-awa usab sa Mateo 22:37–40.) Ngano nga kini nga
mga sugo mahinungdanon man kaayo?

• Unsa man ang gugma nga putli? (Tan-awa usab sa Moroni
7:45–48.) Unsa man ang mahimo natong buhaton aron ang
gugmang putli molukop sa tanan nato nga mga lihok ug mo-
puyo diha sa atong mga kasingkasing? Ngano man nga ang
“gugma nga putli dili mopakyas”? (Tan-awa sa Moroni 7:46.)

• Unsa man ang atong responsibilidad ngadto niadtong kinsa
makalolooy o nanginahanglan, o “wala makadawat sa simpa-
tiya sa katawhan”?

• Unsaon nato sa pagpalambo ang atong abilidad nga matinu-
oron nga moingon, “Ako nahigugma sa akong silingan sama
sa akong paghigugma sa akong kaugalingon”? Unsaon man
nato sa pag-atubang sa mga kahuyang nga atong nakita sa
uban? (Tan-awa usab sa Lucas 6:41–42.) Unsaon man nato sa
pagpalambo sa hiyas diha sa uban?

• Unsa nga mga panalangin ang mosangput gikan sa pagsunod
sa binuwan nga adlaw sa pagpuasa ug sa paghatag sa mga ha-
lad sa puasa? Paghunahuna sa mainampoong paagi kon un-
saon ninyo nga makatabang ngadto sa Simbahan sa pag-atiman
sa nanginahanglan pinaagi sa ingon nga mga paningkamot
sama sa pagpangita og bag-o o magul-anon nga mga miyem-
bro, pagboluntaryo diha sa komunidad, pagpadako sa mga ha-
lad sa puasa, o pagsalmot sa mga proyekto sa welfare ug
humanitarian aid.

• Unsa man ang “mga bunga sa espiritu diha sa atong mga ki-
nabuhi”? (Tan-awa usab sa Mga Taga-Galacia 5:22–23.) Unsa
man nga mga panalangin ang moabut kanato ug ngadto sa
uban kon kita andam sa pagsakripisyo sa atong kaugalingong
mga tinguha alang sa kaayohan sa uban?

• Sa unsang paagi nga ang ebanghelyo ni Jesukristo “mokuha
sa kasilag, kapungot, kasina ug kasuko gikan sa atong mga ka-
singkasing” ug motabang kanato nga magmaloloy-on ngadto
sa uban?
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Ang Pagdawat og 
usa ka Pagpamatuod 

kang Jesukristo

Mahinungdanon kini alang kanato nga 
makabaton og pagpamatuod kang Jesukristo 

diha sa atong mga kasingkasing ug sa pagbuhat 
sa mga butang nga Iyang gisugo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa tibuok niya nga pangalagad si Presidente Joseph F. Smith
mipamatuod nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga
Dios. Siya mitudlo nga ang tanang mga anak nga lalaki ug mga
anak nga babaye sa Dios mahimong makadawat niining personal
nga pagpadayag, niining gasa sa Espiritu.

“Sa dihang ako isip usa pa ka bata unang nagsugod sa pangala-
gad,” siya mipasabut, “Ako kanunay nga moduol ug mangayo sa
Ginoo sa pagpakita kanako og pipila ka katingalahang butang,
aron ako unta makaangkon og pagpamatuod. Apan ang Ginoo mi-
pugong sa mga katingalahang butang gikan kanako, ug mipakita
kanako sa kamatuoran, pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an,
lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto, hang-
tud iyang napahibalo kanako ang kamatuoran gikan sa alimpulo sa
akong ulo hangtud sa mga lapa-lapa sa akong mga tiil, ug hangtud
nga ang pagduha-duha ug kahadlok hingpit nga nawala gikan ka-
nako. Wala na kinahanglana nga magpadala pa siya og anghel gi-
kan sa kalangitan aron sa pagbuhat niini, ni kinahanglan siya nga
mamulong gamit ang trumpeta sa usa ka arkanghel. Pinaagi sa
mga paghunghong sa ligdong nga hinagawhaw nga tingog sa Es-
piritu sa buhi nga Dios, iyang gihatag kanako ang pagpamatuod
nga akong naangkon. Ug pinaagi niini nga baruganan ug gahum
siya mohatag sa tanang mga anak sa katawhan og usa ka kahibalo



kabahin sa kamatuoran nga magpabilin diha kanila, ug kini maka-
himo kanila nga masayud sa kamatuoran, sama sa pagkasayud sa
Dios niini, ug sa pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan sama sa gi-
buhat ni Kristo niini.”1

Si Presidente Smith nagpamatuod: “Ako nakadawat sa pagsaksi
sa Espiritu sa Dios sa akong kaugalingon nga kasingkasing, nga
milabaw pa sa tanang mga ebidensya, kay kini nagpamatuod
ngari kanako, sa ako mismong kalag, sa pagkaanaa sa akong Ma-
nunubos, si Jesukristo. Ako nasayud nga siya buhi, ug nga sa ka-
tapusang adlaw siya mobarug sa yuta, nga siya moadto sa mga
tawo kinsa giandam alang kaniya.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang pagpamatuod kabahin ni Jesukristo moabut 
isip usa ka mahimayaon nga gasa sa Dios.

Akong giisip nga ang matag baruganan sa Ebanghelyo nga
atong nadawat usa ka mahimayaong gasa sa Dios ngadto sa mga
anak sa katawhan. Ang gasa sa kaalam, ang gasa sa panabut, ang
gasa sa panagna, ang gasa sa mga pinulongan, ang gasa sa pag-
ayo, ang gasa sa pagpamatuod, ang gasa sa kahibalo, kining ta-
nan gitumong sa Labawng Makagagahum nga moari kanato
pinaagi sa atong pagkamasulundon sa mga baruganan kabahin
sa kinabuhi ug kaluwasan.3

Ang mga tawo dili makadawat sa gasa sa … usa ka pagpama-
tuod sa Espiritu sa Buhi nga Dios diha sa ilang mga kasingkasing,
[gawas kon] sila magtinguha alang niini. Ang baruganan mao: Pa-
nuktok kamo ug kini pagaablihan nganha kaninyo; pangayo
kamo ug kamo pagahatagan; makakaplag kamo kon kamo maga-
pangita [tan-awa sa Mateo 7:7–8]; ug kon kamo ganahan og kaa-
lam, pangayo niini, sama sa gibuhat ni Solomon; kon kamo
ganahan og kahibalo ug pagpamatuod sa espiritu diha sa inyong
mga kasingkasing, kinasingkasing nga magtinguha niini. Ibutang
ang inyong kaugalingon sa posisyon diin kamo mahimong takus
nga modawat niini, dayon kini moabut kaninyo isip usa ka gasa
sa Dios, ug ang Iyang pangalan kinahanglang pagadaygon tu-
ngod niana.4
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[Ang pagpamatuod] moabut ngari kanato … tungod kay atong
gibutang ang atong mga kaugalingon nga pinasubay sa baruga-
nan sa komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa tawo. Kita nagtuo,
kita naghinulsol ug mikumpisal sa atong mga sala, kita nagbuhat
nianang gikinahanglan sa Ginoo aron makabaton og kapasay-
loan sa atong mga sala, ug sa ingon kita makadawat sa gasa sa Ba-
laang Espiritu. Ang atong mga hunahuna nahiangay ngadto sa
Espiritu sa Dios, ug ngadto sa pamaagi diin ang Dios mipasiugda
alang sa pagpadayag sa Iyang hunahuna ngadto sa mga anak sa
katawhan.

Karon, usa kini ka dakong butang alang sa usa ka tawo nga
makadawat sa pagsaksi diha sa iyang kasingkasing sa balaang
misyon sa Anak sa Dios ug sa balaang misyon ni Propeta Joseph
Smith…. Mibati kita diha sa atong mga kalag sa kamatuoran sa
mga baruganan nga gipahiuli pinaagi kang Propeta Joseph
Smith, ug mibati kita niini tungod kay atong gibutang ang atong
kaugalingon sa usa ka posisyon nga adunay komunikasyon uban
sa Espiritu ug makadungog sa tingog kon kini mamulong ngari
kanato. Ang Espiritu sa Dios mamulong sa atong mga espiritu.
Ang Ginoo dili sagad nga makig-istorya kanato pinaagi sa atong
natural nga mga pagbati, apan kon Siya mamulong Siya mamu-
long ngadto sa imortal nga bahin; ang espiritu sa tawo makada-
wat sa mga komunikasyon nga gipadala sa Ginoo ngadto sa
Iyang mga anak, ug busa kinahanglan kitang mahimong angayan
aron makadawat niini.5

Kinahanglan kitang makabaton niini nga kahayag [sa pagpa-
matuod] pinaagi sa pinadayag, dili kita makahimo niini pinaagi
sa atong kaugalingong kaalam. Ang Dios mohatag kanato og ka-
hibalo ug panabut, mogiya siya kanato diha sa dalan sa kamatu-
oran kon atong ibutang ang atong tanang pagsalig diha kaniya
ug dili diha sa tawo.6

Ang gasa gikan sa Dios, kon ibaliwala, o gamiton sa dili takus
nga paagi, sa usa ka higayon pagakuhaon; ang pagpamatuod ka-
bahin sa kamatuoran dili magpabilin sa usa ka tawo kinsa, hu-
man nakadawat, wala mogamit sa sagrado nga gasa sa katuyoan
sa pagpalambo sa indibidwal ug sa kinatibuk-an.7

Kining dili masaypan nga kasiguroan, nga nakuha pinaagi sa
pagnunot ngadto sa pagkamasulundon ug sa pagbuhat sa mga
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baruganan kabahin sa kinabuhing dayon, padayon nga gipanghi-
matuoran, sama kaniadto, pinaagi sa “pagtulun-an human sa usa
ka pagtulun-an ug lagda human sa usa ka lagda,” pinaagi sa mga
pagpadayag sa Balaang Espiritu, nga usa ka nagpadayon ug wa-
lay pagkapakyas nga tinubdan sa salabutan, sa pagmaya ug kali-
pay, nga mas mipaduol kaniya kinsa aduna niini ngadto sa Dios,
ug sa katapusan makapahimo kaniya nga makita sama sa iyang
Magbubuhat.8

Ang Espiritu Santo nagsaksi diha sa atong mga 
kasingkasing nga si Jesus mao ang Kristo.

Si Jesus … mao ang atong pangulo, siya ang atong panig-ing-
nan. Ang dalan nga iyang giagian kinahanglan mao ang atong pa-
galaktan, kon nagpaabut gayud kita nga magpuyo, ug
makoronahan uban kaniya didto sa iyang gingharian. Kinahang-
lan kitang motuman ug mobutang sa atong pagsalig diha kaniya,
nga nasayud nga siya mao ang Manluluwas sa kalibutan.

Dili kini lisud nga butang alang kanako nga tuohan kini; nag-
basa ako sa Biblia diin akong nakaplagan ang mga saysay kabahin
sa daghan niyang mga gipangbuhat, mga gipanulti, mga lagda, ug
mga ehemplo. Ug dili ako motuo nga ang bisan kinsa nga tarung,
matinuoron nga lalaki o babaye, nga nakaangkon sa kasagaran
nga salabutan, makabasa sa mga ebanghelyo sa Bag-ong Tugon ug
sa mga pagpamatuod nga gihatag diha kabahin sa Manluluwas,
nga dili gayud mobati nga siya mao diin gituohan siya nga mao.
Kay ang matag matarung, matinuoron nga tawo naangkon, kapin
kon kulang, sa Balaang Espiritu, ug kining balaan nga mensahero
diha sa mga kasingkasing sa katawhan mohatag og pamatuod ka-
bahin sa pulong sa Dios; ug sa higayon nga ang tanan sa ingon
mobasa niining dinasig nga mga sinulat, uban sa kamatinuoron sa
kasingkasing ug kamapainubsanon sa espiritu, nakuhaan sa mga
pagpihig ug sa sayop nga mga panghunahuna nga naggikan sa
mga tradisyon ug sayop nga mga pagmatuto, ang Espiritu sa Gi-
noo mohatag og pagsaksi diha sa dili masaypan nga pinulongan
nga mopainit sa lig-on nga pagtuo, busa, ako nagtuo nga si Jesus
mao ang Kristo, ang Manluluwas, ang bugtong anak sa Amahan;
ug kini usab pinaagi sa pagbasa sa Biblia.
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Apan nagdepende ba kita diha sa Biblia alang niining lig-on
nga pagtuo ug kahibalo? Wala, salamat sa Ginoo nga kita wala.
Unsa pa man ang anaa kanato aron sa pagpakigbahin niining ka-
hibalo ug mopalig-on niini nga pagpamatuod? Aduna kita sa Ba-
sahon ni Mormon, ang “sungkod ni Ephraim,” nga miabut ngari
kanato pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, nga nagpamatuod usab
kaniya, ug nagpadayag og usa ka asoy kabahin sa iyang misyon
ug mga gipangbuhat uban sa mga lumulupyo niini nga konti-
nente, human sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, sa di-
hang siya miabut niini nga yuta aron sa pagbisita sa iyang “lain
nga karnero,” aron sa paghiusa kanila diha sa usa ka panon, aron
sila unta maiya usab nga karnero ug siya ilang bantugan nga
magbalantay. Gawas sa lig-on nga pagtuo nga dala mismo sa Ba-
sahon, kita aduna sa nag-uban nga pagpamatuod kabahin niya
kinsa naghubad niini, kinsa misilyo sa iyang pagpamatuod gamit
ang iyang dugo; mao usab nianang sa lain pa nga mga saksi,
kinsa mipamatuod sa tibuok kalibutan nga sila nakakita sa mga
palid ug sa mga nahisulat niini, diin ang Basahon nahubad….

Nan, ania, ang duha ka mga saksi—ang Biblia ug ang Basahon
ni Mormon, ang duha naghatag og pamatuod kabahin sa sa-
mang kamatuoran, nga si Jesus mao ang Kristo, nga siya nama-
tay ug nabuhi pag-usab, nakabugto sa mga higot sa kamatayon
ug nagmalampuson batok sa lubnganan. Kining ulahi nga du-
gang ebidensya nga aduna ang mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law kabahin niini nga kamatuoran, agi og dugang nianang
naangkon sa Kristohanong kalibutan kinsa wala motuo sa Basa-
hon ni Mormon.

Apan mao na ba kining tanan? Dili. Aduna kita dinhi laing ba-
sahon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, nga naglangkob sa mga
pinadayag gikan sa Dios pinaagi kang propeta Joseph Smith,
kinsa nagpuyo nga dungan sa atong kaugalingon. Kini mga pu-
long ni Kristo, namahayag nga siya mao ang sama nga miadto sa
mga Judeo, nga gilansang sa krus, gilubong, mibugto sa mga hi-
got sa kamatayon ug mibangon gikan sa lubnganan…. Nan,
ania, mao ang laing pagpamatuod kabahin niining balaang ka-
matuoran; mao nga kita adunay tulo ka mga saksi. Sa ba-ba sa
duha o tulo ka mga saksi, kita giingnan, ang tanang mga butang
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ma-establisar; ug pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga
saksi kita mapasaylo, o pahamtangan og silot.

Apan makatagbaw ba kini kanako? Tingali, kon dili ako maka-
baton og dugang nga kahayag o kahibalo. Apan kon ang mas
dako nga kahayag moabut, ug ako makabaton sa kahigayunan sa
paghimo sa akong kaugalingon nga makapanag-iya niini, dili ako
magpabilin nga matagbaw sa unsay mas ubos. Dili gayud kita ma-
tagbaw ni magmalipayon human dinhi, gawas kon kita makada-
wat og kahingpitan sa kahayag ug mga panalangin nga giandam
alang sa matarung….

Gihatag kini ngari kanato nga masayud niini nga mga butang
alang sa atong kaugalingon. Ang Dios miingon nga siya mopakita
niini nga mga butang ngari kanato; ug alang niini nga katuyoan
ang Espiritu Santo gipakigbahin ngadto sa tanan kinsa adunay ka-
tungod ngadto niini pinaagi sa pagpaubos, nga naghatag og pag-
pamatuod kabahin sa Amahan ug sa Anak, ug nagdala usab sa
mga butang kalabut sa Dios ug mipakita niini ngadto sa tawo. Ang
lig-ong mga pagtuo nga tingali atong nabatunan kaniadto kalabut
sa kamatuoran gipamatud-an sa Espiritu Santo, naghatag kanato
og positibo nga kasiguroan sa kahusto niini, ug pinaagi niini na-
kabaton kita og personal nga kahibalo, dili sama sa unsay gi-
istorya, apan sama sa usa nga nakakita, mibati, nakadungog, ug
nasayud sa iyang kaugalingon mismo.

Dayon, sa pagbarug sa inyong atubangan, akong mga kaigso-
onan, isip usa ka mapaubsanong instrumento diha sa mga ka-
mot sa Dios, ako mopamatuod, dili tungod sa kahibalo nga
tingali akong nakuha gikan sa mga basahon, apan pinaagi sa
mga pinadayag sa Dios ngari kanako, nga si Jesus mao ang
Kristo. Ako nasayud nga ang akong Manunubos buhi; ako nasa-
yud nga bisan tuod nga ang mga ulod mahimong moguba niini
nga lawas, nga ako diha sa akong unod makakita sa Dios, ug ako
makakita kaniya sa akong kaugalingon ug dili pinaagi sa uban.
Kini nga kahayag miabut kanako, ug anaa sa akong kasingkasing
ug hunahuna, ug kabahin niini ako mopamatuod, ug pinaagi ug
tungod niini ako mopamatuod, ug ako nasayud kon unsay
akong gipamulong….

Nag-inusara ba ako? Wala; adunay mga napulo ka liboan karon
nga makahatag niini nga pagpamatuod. Sila, usab, nasayud niini

252

K A P I T U L O  2 3



sa ilang kaugalingon mismo; ang Dios mipakita niini ngadto ka-
nila, nakadawat sila sa Espiritu Santo, nga mihatag og pagsaksi
kabahin niini nga mga butang diha sa ilang mga kasingkasing, ug
sila usab wala magdepende sa mga basahon, ni diha sa mga pu-
long sa lain, kay sila nakadawat og kahibalo sa ilang kaugalingon
mismo nga gikan sa Dios, ug nasayud sama nga siya nasayud ug
nakakita sama sa iyang nakita kalabut niining yano ug bililhon
nga mga butang.9

Ang pagpamatuod kang Jesukristo nagdasig kanato 
sa pagbuhat sa mga butang nga Iyang gisugo.

Naghisgut kita kabahin sa Manluluwas, kang Jesus ang Anak
sa Dios, ug kita mibati nga luwas ug lig-on diha kaniya, ug nga
ang atong mga tiil nagbarug diha gayud sa pundasyon sa ma-
hangturong kamatuoran kon ang espiritu ni Kristo anaa sa
atong mga kasingkasing.

Ganahan akong moingon ngadto sa akong mga kaigsoonan,
nga kon adunay usa ka tawo sa tibuok kalibutan kinsa nakadawat
diha sa iyang kalag sa gugma nga mas lawom ug mas matingu-
haon kaysa akong nadawat, ganahan akong makakita kaniya, ga-
nahan akong makauban ang ingon nga tawo. Si Kristo sa
pagkatinuod mao ang Manluluwas sa akong kalag, ang Manlulu-
was sa katawhan. Siya misakripisyo sa iyang kinabuhi alang ka-
nato aron kita mahimong maluwas, iyang gibugto ang mga higot
sa kamatayon, ug nagmalampuson batok sa lubnganan, ug mi-
awhag kanato nga mosunod kaniya. Mibangon siya pag-usab gi-
kan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, mipadayag siya sa iyang
kaugalingon nga mao ang dalan sa kaluwasan, ang kahayag ug ki-
nabuhi sa kalibutan, ug ako nagtuo niini sa tibuok nakong ka-
singkasing. Wala lamang ako motuo niini, apan sama nga ako
nasayud nga ang adlaw modan-ag, ako usab nasayud nga ang
pagtuo kaniya makapadasig sa maayo ug dili sa dautan; ug sama
nga ako nasayud nga ang iyang espiritu moawhag sa kalimpyo sa
kinabuhi, sa dungog, sa kaligdong, sa kamatinuoron ug sa pag-
kamatarung, ug dili sa dautan, busa ako nasayud pinaagi sa ta-
nang mga ebidensya nga kini posible alang kanako nga makab-ot
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios, ang Man-
luluwas sa katawhan.
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Apan uban niining tanan, uban niining kasiguroan diha sa
akong kasingkasing, uban niining kahibalo nga akong nadawat,
kon ako mohunong dinhi, unsa nga kaayohan ang mahimo niini
ngari kanako? Sa unsang kaayohan ang mahimo niining kahibalo
ngari kanako? Unsa may mahimo niining kahibalo lamang? Maka-
himo kini niini, kay nakadawat man niana nga pagpamatuod diha
sa akong kasingkasing, kay nakadawat man diha sa akong kalag
ang pagsaksi sa espiritu kabahin sa buhi nga Dios, nga si Jesus
mao ang Kristo, ug mohunong ako dinha ug dili na mopadayon
pa, kana gayud nga pagsaksi diha sa akong kalag modugang sa
akong mahangturong kaalautan. Ngano man? Tungod kay dili la-
mang kini atong katungdanan nga masayud nga si Jesus mao ang
Kristo apan ang pagpabilin sa impluwensya sa iyang espiritu diha
sa atong mga kalag. Dili lamang kini gikinahanglan nga makaba-
ton sa iyang pagpamatuod diha sa atong mga kasingkasing, apan
kini gikinahanglan nga kita mobuhat sa mga butang nga iyang gi-
sugo, ug sa mga buhat sa pagkamatarung nga iyang gihimo, aron
nga kita makaangkon sa kahimayaan nga giandam alang sa iyang
mga anak kinsa nagbuhat ug nagtuo usab; ug kadtong kinsa wala
mobuhat niini sigurado gayud nga mapakyas. “Dili ang tanang
magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa la-
ngit; kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan
nga anaa sa langit.” [Mateo 7:21.]

Ang Manluluwas miingon: “Daghan unya ang magaingon ka-
nako niadtong adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba nanaghimo man ka-
mig mga propesiya tungod sa imong ngalan? ug nanagpagula sa
mga yawa tungod sa imong ngalan? ug nakahimo sa daghang mga
milagro tungod sa imong ngalan? Ug unya magaingon ako kanila,
Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa kanako, kamong mga ma-
mumuhat og dautan.” [Mateo 7:22–23.] Ug ngano man? Tungod
kay kamo nagaingon nga nahigugma kanako, diha sa inyong mga
ngabil, kamo nagaingon nga midawat kanako, diha sa inyong mga
ba-ba, o diha sa inyong mga pulong, apan wala kamo magbuhat
sa mga butang nga akong gisugo nga inyong buhaton; kamo wala
maghinulsol sa inyong mga sala, kamo wala maghigugma sa Dios
sa tibuok ninyong kasingkasing, hunahuna ug kusog, napakyas
kamo sa paghigugma sa inyong silingan sama sa inyong kaugali-
ngon, napakyas kamo nga mabunyagan pinaagi sa usa ka tawo
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nga adunay awtoridad sa pagbunyag alang sa kapasayloan sa mga
sala; napakyas kamo sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo pina-
agi sa pagpandong sa mga kamot; napakyas kamo sa pagpaila sa
inyong mga kaugalingon uban sa akong katawhan; wala kamo
mosulod sa akong pundok; wala kamo mahilakip sa akong mga
pinili, ug wala ako makaila kaninyo, “pahawa kanako, kamong
mga mamumuhat og dautan.” Ang masayud sa unsay matarung
nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala. (Santi-
ago 4:17). Mao kini ang mahimong kahimtang niadtong kinsa
yano lamang nga mituo. Kon kamo nagtuo, nganong wala man
ninyo buhata ang mga butang nga iyang gimando? …

… Dili kini igo alang kaninyo nga maghunahuna nga kamo
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw samtang kamo nagabuhat sa
inyong naandang mga buhaton, diha sa inyong pagpakabuhi,
diha sa inyong mga binuhatan o mga lihok, kamo misunod … sa
dili tumutuo sa Dios ug sa balaan nga misyon ni Jesukristo. Dili
kini igo. Ang yawa mopahimulos kaninyo, iya kamong ipahisa-
laag, ug molaglag kaninyo kon dili kamo maghinulsol sa mga bi-
nuhatan o mga lihok nga wala mahisubay, o wala mahiangay, sa
ebanghelyo nga inyong nadawat.10

Kinahanglan natong higugmaon ang Manluluwas 
sa tibuok natong kasingkasing ug kalag.

Ang usa ka lunsay nga pagpamatuod mao ang usa ka lig-on
nga suporta sa tanang panahon.11

Akong mga kaigsoonan, nagtinguha ako nga mohatag sa
akong pagpamatuod nganha kaninyo; kay nakadawat ako og usa
ka kasiguroan nga milukop sa akong tibuok pagkatawo. Mituhop
kini sa akong kasingkasing; mipuno kini sa matag bahin sa akong
kalag; mao nga mibati ako nga mosulti sa atubangan niini nga ka-
tawhan, ug mahimuot nga makabaton sa pribilehiyo sa pagsulti
niini atubangan sa tibuok kalibutan, nga ang Dios mipadayag
ngari kanako nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga
Dios, ang Manunubos sa kalibutan.12

Ako adunay bug-os nga pagsalig diha kang [Jesukristo]. Ang
akong tibuok kasingkasing ug kalag hingpit nga napuno sa
gugma alang kaniya. Ang akong mga paglaum gitukod diha sa
Iyang mahimayaong kinaiya ug sa Iyang pulong. Siya walay sala;
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Siya walay buling, ug nagbaton og gahum ngadto sa kinabuhing
dayon; Iyang giablihan ang dalan gikan sa lubnganan ngadto sa
walay katapusan nga kinabuhi alang kanako ug sa tanang mga
katawhan. Ang akong pagsalig diha Kaniya walay kinutuban. Ang
akong gugma alang kaniya milabaw sa tanan dinhi sa yuta, kon
ako makabaton sa Diwa sa Ebanghelyo ingon nga ako kinahang-
lan, ug Siya alang kanako mao ang una ug labing mahinungda-
non. Siya ang pinakabantugan sa tanan nga sukad nakapuyo
niining atong kalibutan, ug Siya mianhi aron mahimo natong
tan-awon ang kahayag, atong giya ug panig-ingnan, ug ato kining
katungdanan ang pagsunod Kaniya.13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang usa ka pagpamatuod? Unsaon man nato sa pag-
dawat og usa ka pagpamatuod ni Jesukristo? Unsa nga bahin
ang papel sa “pagkamasulundon sa mga baruganan kabahin
sa kinabuhi ug kaluwasan” diha sa pagpalambo sa usa ka
pagpamatuod?

• Sa unsang paagi nga ang inyong pagpamatuod mitubo
“pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an ug lagda human
sa usa ka lagda”? Unsa nga mga panalangin ang moabut
ngadto niadtong kinsa modawat sa padayon nga mga pagpa-
dayag sa Balaang Espiritu?

• Ubos sa unsa nga mga kahimtang nga ang gasa sa pagpama-
tuod mahimong kuhaon? Unsaon man nato pag-amuma ang
atong mga pagpamatuod? Unsa nga mga sangputanan ang
mosunod sa kapakyas sa pag-amuma sa atong mga pagpama-
tuod?

• Unsaon man nato sa pagpakita og pasalamat alang sa gasa sa
pagpamatuod?

• Sa unsang paagi nga ang pagtuon sa mga kasulatan makata-
bang kanato nga makabaton og usa ka pagpamatuod ni
Jesukristo? Sa unsa man nga diwa nga kita kinahanglan nga
mohangup sa mga kasulatan aron motubo ang atong mga
pagpamatuod?



• Unsaon man nato sa pagbaton og personal nga kahibalo nga
si Jesus mao ang Kristo, “dili sama sa unsay gi-istorya, apan
sama sa usa nga … nasayud sa iyang kaugalingon mismo”?

• Sa unsang paagi nga ang nadawat nga pagpamatuod pinaagi
sa Espiritu Santo molabaw sa tanang mga ebidensya? Sa di-
hang napanalanginan kamo og usa ka pagsaksi gikan sa Es-
piritu Santo, unsa may inyong gibati?

• Nganong gikinahanglan man nga mobuhat sa mga butang
nga gisugo sa Manluluwas ingon man usab ang pagtuo diha
Kaniya? Sa unsang paagi nga ang inyong pagpamatuod
napalig-on pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarung? Unsaon
man nato sa “pagpabilin sa impluwensya sa espiritu [sa Man-
luluwas] diha sa atong mga kalag”?

• Sa unsang paagi nga ang gamhanang pagsaksi ni Presidente
Smith kabahin sa Manluluwas nakatandog sa inyong kasing-
kasing? Sa unsang paagi nga ang mga pagpamatuod sa Unang
Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles nakapanalangin kaninyo? Sa atong paghatag sa atong
kaugalingon nga mga pagpamatuod, nganong kinahanglan
man natong isentro ang atong mga hunahuna diha kang
Jesukristo?
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Si Presidente Joseph F. Smith uban sa iyang anak nga lalaki nga si Joseph
Fielding Smith, kinsa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 

Apostoles atol niini nga paglitrato pagka 1914 ug sa kaulahian nahimong -
ikanapulo nga Presidente sa Simbahan.
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Pagpaluyo Niadtong Kinsa
Gitawag aron sa Pagdumala

Kita kinahanglan nga motahud ug mopaluyo diha sa 
kamatuoran ug sa buhat sa atong mga lider sa 
priesthood kinsa gitawag aron sa pagdumala.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith mipaluyo sa iyang mga lider sa
priesthood diha sa iyang kasingkasing ug sa iyang mga buhat. Sa
balikbalik ang iyang mga buhat mipalanog sa matinud-anong
mga pulong ni Nephi: “Ako moadto ug mobuhat sa mga butang
nga ang Ginoo nagsugo” (1 Nephi 3:7).

Pagka Oktubre 1873, si Presidente Brigham Young mitawag na
usab niya aron sa pagserbisyo og misyon. Si Joseph F. Smith mi-
ingon niining higayona: “Ako gitawag ngadto sa misyon human
ko nakapuyo ug nakaugmad og usa ka wanang sa yuta nga
gipanag-iya sa publiko nga mga yuta sa Estados Unidos ug kina-
hanglan lamang alang kanako nga magpabilin sulod sa usa ka
tuig aron akong maestablisar ang akong pag-angkon ug makuha
ang titulo sa yuta; apan si Presidente Young miingon nga gusto
niya nga moadto sa misyon sa Europe, aron sa pagdumala sa mis-
yon didto. Ako wala moingon kaniya nga, ‘Brother Brigham, dili
ko makaadto; naninguha ko nga maangkon ang titulo sa wanang
nga yuta pinaagi sa pagpuyo ug sa pag-ugmad niini, ug kon mo-
biya ko karon aron sa pagserbisyo sa misyon mawala kini ka-
nako.’ Ako miingon ni Brother Brigham, ‘Sige, President Young;
bisan kanus-a nimo gusto nga ako moadto, moadto ko; ako an-
dam sa pagsunod sa tawag sa akong lider.’ Ug ako miadto. Na-
wala kanako ang yuta, ug bisan pa man wala ko mireklamo
kabahin niini; ako wala mopasangil ni Brother Brigham sa pag-
pangawat kanako tungod niini. Akong gibati nga ako nahilambi-
git sa usa ka mas mahinungdanon nga buhat kaysa pag-angkon



og mga 65 ka ektaryang yuta. Ako gipadala aron sa pagpahayag
sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga nasud sa yuta. Ako gi-
tawag pinaagi sa katungod sa Dios dinhi sa yuta, ug ako wala mo-
hunong sa pagkonsiderar sa akong kaugalingon ug sa akong
gamay nga personal nga mga katungod ug pribilehiyo; ako mi-
adto ingon nga ako gitawag, ug ang Dios mipaluyo ug mipanala-
ngin kanako tungod niini.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Kita mopataas sa atong mga kamot timaan 
sa usa ka pakigsaad sa pagsuporta ug 

pagpaluyo sa atong mga lider.

Sa akong paghukom, ang usa sa pinakaimportante sa mga bu-
hat nga nahimo diha sa mga komperensya sa Simbahan mao kana
diin kita mopataas sa atong mga kamot atubangan sa Ginoo aron
sa pagpaluyo sa mga awtoridad sa Simbahan ug sa organisasyon
niini ingon nga kini anaa. Apan usa kini sa mga importante nga
mga butang nga atong gibuhat nga wala hatagi og importansya sa
pipila sa mga tawo. Sa laing pagkasulti, ang pipila sa mga tawo
mohimo sa pagpataas sa ilang mga kamot aron sa pagpaluyo sa
mga awtoridad sa Simbahan ug dili na maghunahuna pa kabahin
niini, ug mobuhat sa daghang higayon nga daw sila nakaagi la-
mang og usa ka butang diin wala nila hatagi og bisan unsa pa man
ka gamay nga importansya. Ako naghunahuna niini nga usa ka sa-
yop nga baruganan…. Kadto kinsa nakigsaad sa pagsunod sa mga
sugo sa Ginoo, ug dayon mosupak niana nga pakigsaad pinaagi
sa kapakyas sa pagsunod niadto nga mga sugo, walay kalainan
ngadto kanila kinsa mipataas sa ilang mga kamot timaan sa usa ka
pakigsaad sa pagsuporta ug sa pagpaluyo sa mga awtoridad sa
Simbahan ug dayon mapakyas sa paghimo niini. Ang baruganan
pareho lang diha sa duha ka mga sitwasyon: kini pagsupak sa pa-
kigsaad nga atong gihimo.2

Kini usa ka grabe nga sayop diha sa presensya sa Labawng Ma-
kagagahum alang sa usa ka tawo sa pagbotar aron sa pagpaluyo
sa mga awtoridad sa Simbahan ug dayon mopahilayo ug moba-
tok kanila ug yatakan ang mga tambag nga ilang ihatag; ug kita
pagahukman sa Ginoo alang niini.3
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Usa kini ka mahinungdanon nga katungdanan nga nakapa-
tong sa mga Santos kinsa mibotar aron sa pagpaluyo sa mga aw-
toridad sa Simbahan, ang pagbuhat sa ingon dili lamang pinaagi
sa pagpataas sa kamot, ang porma lamang, apan diha sa buhat ug
sa kamatuoran. Kinahanglan nga walay usa ka adlaw nga mola-
bay apan ang tanang mga tawo nga naglangkob sa Simbahan ki-
nahanglan nga mopataas sa ilang mga tingog diha sa pag-ampo
ngadto sa Ginoo aron sa pagpaluyo sa Iyang mga alagad kinsa gi-
butang aron sa pagdumala ibabaw kanila…. Kini nga mga tawo
kinahanglan nga adunay pagtuo sa mga tawo nga mopaluyo ka-
nila diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan, aron nga sila
mahimong malig-on diha sa Ginoo….

… Kini sugo sa Ginoo nga kinahanglan kita magpundok … sa
pagpaluyo sa mga awtoridad sa Simbahan, sa ingon mibag-o sa
atong pakigsaad nga mosuporta sa awtoridad sa Dios nga Iyang
gitukod dinhi sa yuta alang sa pagdumala sa Iyang Simbahan. Ug
dili ako makatataw og maayo sa kamahinungdanon sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw sa pagtahud ug pagpaluyo diha sa ka-
matuoran ug sa buhat ang awtoridad sa Balaan nga Priesthood
nga gitawag aron sa pagdumala. Sa higayon nga ang espiritu mo-
sulod ngadto sa kasingkasing sa usa ka miyembro sa pagdumili
sa pagpaluyo sa gipili nga mga awtoridad sa Simbahan, niana nga
higayona siya gipanag-iya sa usa ka espiritu nga hilig sa pagre-
belde o panagbingkil; ug kon siya motugot niana nga espiritu
nga mogamot og maayo diha sa iyang hunahuna, sa katapusan
kini modala kaniya ngadto sa kangitngit ug apostasiya.4

Masabtan kaayo kini nga kita magtapok sa kinatibuk-ang kom-
perensya kaduha sa usa ka tuig alang sa katuyoan sa pagpresentar
sa mga ngalan niadtong kinsa napili isip mga opisyales nga mo-
dumala sa Simbahan, ug kini masabtan nga kadtong kinsa nag-oku-
par niini nga mga posisyon nagdepende sa tingog sa mga tawo
alang sa pagpadayon sa awtoridad, mga katungod ug pribilehiyo
nga ilang gihimo. Ang mga babaye nga mga miyembro niini nga
Simbahan adunay susama nga pribilehiyo sa pagbotar aron sa pag-
paluyo sa ilang mga opisyales nga modumala sama sa mga lalaki
nga mga miyembro sa Simbahan, ug ang pagboto sa usa ka sister
nga maayo ang rekord sa Simbahan mahiapil diha sa matag paagi
sama sa pagbotar sa usa ka brother.5
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Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita 
mopaluyo ug motahud sa mga General Authority 

kinsa gitawag aron sa pagdumala.

Karon, samtang ang mga sugo sa Dios alang ngadto sa tibuok
kalibutan, adunay pipila ka espesyal nga mga sugo nga magamit
lamang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Unsa man kini?
Usa niini nga mga sugo mao, nga kita kinahanglan nga motahud
niadtong kinsa nagdumala kanato; sa laing pagkasulti, kita ki-
nahanglan nga motahud sa Priesthood. Ako wala mohangyo ni
bisan kinsa sa pagtahud kanako, gawas kon ako nagbuhat niana
sa higpit nga paagi nga nahiuyon sa espiritu sa akong calling ug
sa priesthood nga akong gihuptan. Walay miyembro sa Simba-
han nga mapugos sa pagtahud kanako kon ako motikang lapas
pa nianang priesthood ug katungod nga gihatag ngari kanako
pinaagi sa pagpili sa Dios ug sa tingog sa Simbahan. Apan ako
mamulong pinaagi sa Espiritu sa Ginoo diha sa kauyonan sa
mga buluhaton sa akong katungdanan, angay kini alang sa ma-
tag miyembro sa Simbahan sa pagpaminaw nianang akong gi-
sulti. Kay kon kini gisulti pinaagi sa Espiritu sa Dios ug diha sa
kauyonan sa akong katungdanan, kini pulong ug kabubut-on sa
Labawng Makagagahum.

“Ug bisan unsa ang ilang ipamulong kon nadasig pinaagi sa
Espiritu Santo, mahimo nga Kasulatan, mahimo nga kabubut-on
sa Ginoo, mahimo nga hunahuna sa Ginoo, mahimo nga tingog
sa Ginoo, ug ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan.

“Tan-awa mao kini ang saad sa Ginoo nganha kaninyo; O
kamo nga akong mga sulugoon” [D&P 68:4–5].

Pribilehiyo kini sa tanan sa pagkasayud kon ako nagsulti ba sa
kamatuoran pinaagi sa Espiritu sa Dios o wala. Ngadto sa ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kini
gihatag isip usa ka sugo nga kita kinahanglan nga maminaw sa ti-
ngog sa Espiritu nga gipakita pinaagi niadtong mga agianan nga
gipili sa Dios alang sa paggiya sa Iyang mga tawo…. Kon ako mo-
tambag diha sa pagkadautan, ako pagadad-on ngadto sa hukma-
nan. Walay tawo nga makatudlo og kadautan ngadto sa iyang
mga tawo ug mopadayon diha niini og dugay; kay ang Dios ma-
kamatikud kaniya ug mopadayag sa iyang mga sekreto sa iyang
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kasingkasing; ang iyang katuyoan ug tinguha mapakita ngadto sa
mga Santos, ug siya mobarug nga hinukman sa Espiritu sa Dios
atubangan sa mga Santos. Kon ikaw moila … sa Presidente sa
Simbahan ug siya ug iyang mga magtatambag isip presiding au-
thority, nan ang mga miyembro kinsa dili maminaw sa ilang tam-
bag angay nga kaloy-on, kay siya anaa sa kalapasan. Kini nga mga
tawo dili motambag ninyo og sayop….

… Ako dili gayud gusto nga makita nga moabut ang adlaw nga
kining mga tawo, diin inyong gisaligan sa katungod ug gahum
aron sa pagdumala, motak-om sa ilang mga ba-ba aron sila dili na
makapangahas sa pagsalikway sa sala o sa pagbadlong sa kadau-
tan…. Atong katungdanan ang pagbuhat niini. Kita anaa dinhi
alang niana nga katuyoan. Kita mga magbalantay sa mga tore sa
Zion [tan-awa sa Ezequiel 3:17–19]. Atong buluhaton ug ka-
tungdanan ang pagbadlong sa mga sayop ug mga kabuang diha
taliwala sa mga tawo; ug kon ang mga tawo dili modawat niini,
sila kinahanglan nga moadto sa ilang kaugalingong pamaagi ug
mopas-an sa mga sangputanan. Kadto kinsa dili mosunod sa ma-
tarung nga mga tambag mao ang mag-antus, ug dili kadtong nag-
badlong sa kadautan.6

Kita mosugyot sa pagbuhat sa atong katungdanan sumala sa
kahayag nga atong naangkon, pinaagi sa tabang sa mahigugma-
ong Amahan. Ako mosugyot nga walay buhaton niana nga sakto
nga ako wala sa pinakapositibo nga kasigurohan, pinaagi sa pag-
uyon sa akong mga magtatambag, ang among pag-uyon sa hing-
pit, ug ang among pagsabut nagkahiusa…. Ako dili mosugyot sa
pagbuhat og bisan unsa, o tugutan ang bisan unsa nga butang
nga pagabuhaton o gitugutan nga makaapekto sa gingharian sa
Dios dinhi sa yuta, gawas kon inuyunan sa kadaghanan, o gawas
kon kita nagkauyon niini sa hingpit, dayon ako nasayud nga kita
aduna sa kalig-on nga naa sa atong luyo, nga ang gahum sa Dios
anaa kanato, ug ang mga Santos mopaluyo ug mosuporta sa
atong mga kamot.7

Ang mga tawo tingali wala makontento sa usag usa, sila tingali
wala makontento ngadto sa Presidency, Korum sa Napulog Duha,
o sa uban pa, ug tingali moingon sa ilang mga kasingkasing, “Dili
ko gusto nianang tawhana; dili ko motuo nga siya ingon ka maayo
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sama nga siya kinahanglan nga mahimo sa ingon, siya adunay
daghan kaayong mga sayop ug mga kahuyang ug, busa, ako dili
makahimo ug dili mohimo sa pag-ila sa iyang katungod, ingon
nga ako walay pagtuo diha sa tawo.” Sa walay pagduhaduha adu-
nay mga tawo, tingali daghan kaayo, kinsa mibati og sama niana,
apan ang problema mao, … tungod lamang kay sila wala makon-
tento sa usa ka tawo ug naghambin og lain nga mga pagbati diha
sa ilang mga kasingkasing batok sa ilang kaigsoonan, ilang naka-
limtan ang mga plano sa Labawng Makagagahum; sila mitalikod
batok sa katungod sa Balaan nga Priesthood; ug pinaagi sa ilang
pagkabuta mitugot sa ilang mga kaugalingon nga mapahisalaag,
ug sa katapusan motalikod sa Simbahan.

Karon unsaon man kini? Ako mosulti kaninyo. Sa unang higa-
yon ang matag tawo kinahanglan nga masayud nga ang Ebang-
helyo tinuod, ingon nga kini mao ang pribilehiyo sa matag usa
kinsa nabunyagan ug nakadawat sa Espiritu Santo. Ang usa ka
tawo tingali adunay kasakit diha sa iyang mga pagbati tungod sa
pipila ka personal nga hitabo tali kaniya ug [sa Presidente sa Sim-
bahan ug sa iyang mga Magtatambag]; siya tingali adunay mga
pagbati diha sa iyang kasingkasing nga modala kaniya sa paghu-
nahuna nga siya dili makahimo sa pagpaluyo kanato diha sa
iyang pagtuo ug mga pag-ampo; apan kon mao kini ang sitwas-
yon, unsa man nga dalan alang kaniya nga padayunon? Siya ki-
nahanglan nga moingon diha sa iyang kasingkasing, “Ang Dios
ang miestablisar sa Iyang Gingharian, ug ang Iyang Priesthood
anaa sa yuta; ug bisan pa man sa akong pagkadili gusto nianang
pipila ka mga tawo, ako nasayud nga ang Ebanghelyo tinuod ug
nga ang Dios magauban sa iyang mga tawo; ug nga kon ako mo-
buhat sa akong katungdanan ug mosunod sa Iyang mga sugo,
ang mga pagbati sa pagkadili gusto mawala ug ang bisan unsang
pagduhaduha o kalibog mahanaw, ang espiritu sa Ginoo moabut
sa hingpit aron sa paghupay sa akong kasakit ug sa hinayhinay
ako makakita,—kon ako anaa sa sayop, diin ako nasayop man, ug
dayon hinulsolan ko kini, kay ako nasayud nga matag sayop nga
butang mahimo pa nga tarungon.” Sa akong hunahuna ang mga
tawo kinahanglan nga mobati og ingon niana.8
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Kita kinahanglan nga mopaluyo sa atong lokal nga 
mga awtoridad ug maminaw sa ilang tambag.

Ingon nga ang Presidency sa Simbahan mao ang modumala sa
tibuok Simbahan—sa tanang stake, tanang ward, ug sa tanang
natad sa misyonaryo dinhi sa kalibutan—ingon man usab kini
nga mga tawhana [ang stake presidency] modumala niini nga
Stake sa Zion, ug sa tanang ward ug mga branch sulod niini; ug
kon sila motawag sa mga tawo aron sa pagpaluyo kanila niana
nga matarung, kon ang mga tawo mapakyas sa pagpaluyo kanila
ang mga sangputanan makapatong sa mga ulo sa mga tawo ug
dili sa mga ulo niining mga tawhana. Kini ilang katungdanan
ang pagbadlong sa kadautan ug ang pagsalikway sa dili mata-
rung. Kini ilang katungdanan ang pagtambag ug pag-awhag sa
mga tawo nga magmatinud-anon ug magmakugihon sa tibuok
nilang Stake…. Gusto ko nga sa tin-aw inyong masabtan kini….
[Ang stake president adunay] katungod sa pagdumala, sa pag-
tambag, ug sa paggiya, ug sa pagbantay sa mga kaikag sa mga
tawo dinhi….

… Kita adunay sinulat nga pulong alang sa ehemplo, alang sa
pagpanudlo, alang sa pagpahimangno, alang sa pagbadlong,
alang sa pagtambag ug sa pag-awhag. Ang matag tawo kinahang-
lan nga mobasa ug mosabut niini, ug dayon ang tanan masayud
nga ang mga orakulo sa Dios anaa taliwala kanila. Apan kon sila
dili mobasa sa pulong sa Dios ni mosabut niini, kon ang mga
orakulo mamulong sila tingali dili maminaw ngadto kanila. Ang
Stake Presidency mao ang inyong mga orakulo dinhi. Sila gipili
sa Ginoo…. Kinahanglan nga kamo mopaluyo ug mosuporta ka-
nila, ug maminaw sa ilang mga tambag. Sila dili mogiya kaninyo
sa sayop; sila dili mogiya kaninyo sa kadautan; sila dili mohimo
og sayop diha sa ilang pagtambag kaninyo; kay sila nagbarug isip
usa ka banwag nga kahayag ngadto sa mga tawo—dili lamang
banwag nga kahayag, apan sili nagbarug diha sa ilang dapit isip
mga presidente sa Simbahan dinhi niini nga Stake sa Zion, ug
ang Dios mopakita sa Iyang kaugalingon pinaagi kanila ngadto sa
mga tawo. Dugang pa, kini katungod sa matag lalaki ug babaye
sa pagbaton og pagpadayag ug kaalam gikan sa Labawng Maka-
gagahum, aron masayud nga kining mga tawhana buotan, ug
nagbuhat sa ilang katungdanan.9
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Ang usa ka bishop mao ang tigdumalang opisyal sa iyang
ward, ug kon ang bishop anaa sa ward, ang iyang mga magta-
tambag ug kadtong mga miyembro sa iyang ward anaa ubos sa
iyang presidency. Siya dili mahimong motugyan niini. Siya dili
mahimong mohatag niini ngadto sa uban; o, kon buhaton niya,
siya misupak sa usa sa sagrado nga mga baruganan sa pagdumala
sa priesthood.10

Adunay usa ka tawo nga nag-ingon: “Ako wala nay pagtuo sa
bishop. Dili ko ganahan sa bishop. Ako dili motuo kaniya, siya
dili kaantigo; siya may pinalabi; siya dili makatarunganon; ug ako
dili mopaluyo kaniya sa iyang posisyon diha sa Simbahan.” …
Ayaw kini og kalimti; [ang bishop ug ang iyang mga magtatam-
bag] anaa diha, dili tungod kay kita sa atong kaugalingong kabu-
but-on mibutang kanila diha. Sila anaa diha tungod kay ang
Ginoo ang mitudlo niana isip kahan-ayan sa presidency diha sa
usa ka ward, pinaagi sa balaan nga katungod, ug ang bishop nag-
hupot sa katungod gikan sa Dios, dili gikan sa tawo….

… Kon ang usa ka tawo moingon nga: “Ako usa ka Santos sa
Ulahing mga Adlaw; ako miyembro sa Simbahan, nga may maayo
nga rekord sa Simbahan, tungod kay ako nasayud kon unsa ang
mga baruganan sa ebanghelyo, ug ako nasayud kon unsa ang ba-
ruganan sa pagdumala diha sa Simbahan,” kaysa moingon ana
nga tawo og, “ako mosupak sa bishop tungod kay dili ko gana-
han niya” o “tungod kay ako walay pagtuo kaniya,” mao ang pru-
weba niana nga buhat nga siya wala makasabut sa baruganan sa
pagdumala ug sa pagpaubos ngadto sa balaan nga katungod.
Busa siya nahimong sabaan, badlongon, dili makontrolar, dili ka-
himut-an, ug angayan nga hatagan sumala sa iyang mga maayong
binuhatan o sa mga kasal-anan.11

Ang usa ka tawo tingali walay pagsalig sa iyang Bishop o sa usa
o duha niya ka mga Magtatambag; … apan tungod kay siya mibati
sa ingon, insakto ba o angay ba alang kaniya isip usa ka Elder sa Is-
rael, sa pagpataas sa iyang kaugalingon isip maghuhukom sa
Bishop o sa iyang mga Magtatambag ug sa tibuok Simbahan? Kon
ang usa ka tawo mohimo niini nga klase siya mahisama sa pipila ka
[mga tawo kinsa miapostasiya gikan sa Simbahan]…. Sa inyong hu-
nahuna makakombinsir ba kamo ngadto niini nga klase nga sila
miapostasiya sa Simbahan? Dili; kining mga tawhana lig-on nga
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nakombinsir diha sa ilang kaugalingong hunahuna nga sila wala
moapostasiya. Sila kusganon ug masuk-anon nga molimud nga sila
wala gayud moapostasiya o motalikod sa Simbahan…. Kon ako mo-
pataas sa akong kamot batok sa akong Bishop, batok sa Napulog
Duha o sa Unang Kapangulohan, tungod kay ako walay gusto ka-
nila, nianang higayona akong gibutang ang akong kaugalingon sa
kahimtang nga giokupar karon niining mga tawhana, ug nga ka-
daghanan sa uban kinsa namatay na napulihan, ug moingon: “Ang
Simbahan miapostasiya, si Joseph Smith ug si Brigham Young, ug
si John Taylor, miapostasiya, apan ako lig-on diha sa pagtuo; ang ta-
nang mga tawo nahisalaag tungod kay sila wala moila kanako.”
Kana ang mahitabo sa tawo kinsa morebelde batok sa katungod sa
Priesthood, ug sa samang higayon nanglimbasog sa paghupot sa
pagtuo. Walay gitudlo apan usa ra sa usa ka higayon aron sa pag-
hupot sa mga yawe sa gingharian sa Dios mahitungod sa yuta.12

Busa, ako moingon nganha kaninyo, tahura ang Presidency sa
Stake ug ang inyong mga Bishop, ug ang tanan nga gibutang aron
sa pagdumala diha kaninyo. Paluyohi sila diha sa ilang mga posis-
yon pinaagi sa inyong pagtuo ug mga pag-ampo, ipakita kanila nga
kamo motabang kanila diha sa matag maayong pulong ug buhat,
ug ang Dios mopanalangin kaninyo tungod niini.13

Ang pagpaluyo sa atong mga lider usa ka 
ebidensya sa pakigdait, hugot nga pagtuo, 

ug panaghigala diha sa atong bahin.

Ako nagtuo niini nga katungdanan sa Simbahan nga mao ang
pagdawat ug pag-ila sa matag tawo kinsa naghupot og opisyal nga
posisyon niini, diha sa iyang responsibilidad ug diha sa iyang cal-
ling. Ako naghupot sa doktrina nga ang katungdanan sa usa ka
magtutudlo ingon ka sagrado sama sa katungdanan sa usa ka
apostoles, diha sa responsibilidad diin siya gitawag aron sa pag-
buhat, ug nga ang matag miyembro sa Simbahan ingon ka dako
nga katungdanan nga kinahanglang tahuron sa magtutudlo kinsa
mobisita kaniya diha sa iyang panimalay, sama sa iyang pagtahud
sa katungdanan ug tambag sa presiding quorum sa Simbahan. Si-
lang tanan adunay Priesthood; silang tanan nagbuhat sa ilang mga
calling, ug silang tanan mahinungdanon diha sa ilang mga dapit,
tungod kay ang Dios ang mitudlo kanila ug mipahimutang kanila
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diha sa iyang Simbahan. Kita dili mahimong mobaliwala kanila; o,
kon atong buhaton, ang sala mopatong sa atong mga ulo.14

Kita kinahanglan nga dili motugot sa atong kaugalingon nga
magpadayon sa atong inadlaw-adlaw uban sa diwa sa pagbagul-
bol ug pagpangita og sayop diha sa atong kasingkasing batok ni-
adtong kinsa gipresentar sa atong atubangan aron paluyohan
diha sa gisalig nga mga posisyon. Kon kita adunay bisan unsang
butang diha sa atong mga kasingkasing batok ni bisan kinsa niini
nga mga kaigsoonan, kini atong katungdanan, isip matarung nga
mga miyembro sa Simbahan, una, ingon nga gisugo sa Kasulatan,
sa pag-adto kanila nga mag-inusara ug sultihan sila sa atong gibati
ngadto kanila ug sultihan sila sa hinungdan sa ingon nga pagbati;
dili uban sa tinguha sa atong mga kasingkasing sa pagpalapad o
sa pagpadako sa problema, apan kita moadto kanila sa diwa sa pa-
kighiuli ug inigsoon nga gugma, sa diwa sa usa ka tinuod nga
Kristiyano, aron kon adunay bisan unsa nga pagbati sa kasakit nga
anaa kanato mawala kini sa hingpit; ug kon kita adunay kawsa ba-
tok sa atong igsoon, nga siya unta anaa sa kahimtang sa pagta-
rung sa dautan. Kita kinahanglan nga magtinguha sa paghigugma
sa usag usa ug sa pagpaluyo sa usag usa isip mga anak sa Dios ug
isip mga igsoon diha sa katuyoan sa Zion.15

Akong mga kaigsoonan, gusto ko nga magpasalamat kaninyo
… alang sa pag-uyon nga makita dinhi pinaagi sa pagpataas sa
mga kamot niining halapad nga kongregasyon. Ako nakasabut
nga kini usa ka ebidensya sa pakigdait, hugot nga pagtuo, ug pa-
naghigala diha sa bahin niining halapad nga kongregasyon
ngadto sa tanang mga awtoridad, sa kinatibuk-an ug sa lokal, o sa
auxiliary, nga gipresentar sa inyong atubangan, ug nga kamo mo-
tuman sa saad nga inyong gihatag ngadto sa Ginoo ug ngadto sa
usag usa pinaagi sa pagpataas sa kamot, nga kamong tanan nag-
pasabut sa pagsuporta ug sa pagpaluyo niini nga mga opisyales sa
nagkalainlaing mga organisasyon, gikan sa sinugdanan hangtud
sa katapusan, nga kamo dili manglibak kanila, nga kamo dili ma-
ngita og sayop diha kanila nga walay hinungdan, nga kamo dili
mosulay sa pagpasakit sa ilang impluwensya o pagbabag sa
ilang pag-uswag, o mosamok sa ilang makatarunganon nga buhat
apan hinoon kamo mobuhat sa tanan nga inyong mahimo aron
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sa pagtabang kanila, sa paghatag nila og kaayohan, pagpanalangin
kanila, ug pagdasig kanila diha sa maayong buhat diin sila nahi-
lambigit.16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Ngano man nga ang pagpaluyo sa atong mga lider “usa sa pi-
nakaimportante sa mga buhat nga nahimo diha sa mga kom-
perensya sa Simbahan”? Ngano nga makatabang man ang
pagkahibalo nga ang pagpaluyo sa atong mga lider usa ka
“pakigsaad nga atong gihimo”?

• Unsaon nato sa pagpaluyo sa atong mga lider, dili sa “porma
lamang, apan diha sa buhat ug sa kamatuoran”? Sa unsang
paagi nga inyong nakita nga ang inyong hugot nga pagtuo ug
mga pag-ampo nakatabang sa inyong mga lider?

• Unsa man ang mahimong mahitabo niadtong kinsa “midu-
mili sa pagpaluyo sa gipili nga mga awtoridad sa Simbahan”?

• Sa unsang paagi nga ang Unang Kapangulohan ug ang Ko-
rum sa Napulog Duha mga “magbalantay sa mga tore sa
Zion”? Ang ingon, unsa man ang ilang katungdanan? Unsaon
man nato sa pagpaluyo ug pagtahud kanila dinhi niini nga
katungdanan? (Tan-awa usab sa D&P 107:22.)

• Unsa man ang pipila sa mga responsibilidad sa usa ka stake
presidency? Sa unsang paagi nga kita mas makapaluyo ug
makasuporta kanila?

• Ngano nga mahinungdanon man nga masayran nga ang nag-
hupot sa katungod diha sa ward “gikan sa Dios, dili gikan sa
tawo”? Sa unsang paagi nga kita mas makapaluyo sa bisho-
pric diha sa ilang mga responsibilidad?

• Sa unsang paagi nga ang katungdanan sa usa ka home tea-
cher “ingon ka sagrado sama sa katungdanan sa usa ka apos-
toles, diha sa responsibilidad diin siya gitawag aron sa
pagbuhat”? Sa unsang paagi nga kita makapaluyo ug mota-
hud sa mga home teacher ug sa mga visiting teacher?

• Sa unsang paagi nga ang pagpaluyo ug pagtahud sa atong mga
lider usa ka ebidensya sa atong hugot nga pagtuo sa Ginoo?
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Ang Presidente sa Halangdon
nga Priesthood sa Simbahan

Kinahanglan kitang mopaluyo ug mopatalinghug 
sa Presidente sa Simbahan, kinsa naghupot sa mga 

yawe sa balaan nga priesthood ug naggiya sa 
Simbahan sa Dios dinhi sa yuta.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith gipaluyohan isip ikaunom nga
Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw sa usa ka espesyal nga komperensya niadtong
10 sa Nobyembre 1901. Kining bag-o nga buluhaton mituman sa
usa ka panagna ni Presidente Lorenzo Snow nga si Joseph F.
Smith mahimong Presidente sa Simbahan.1

Gitawag isip usa ka Apostol pinaagi ni Presidente Brigham
Young niadtong 1866 ug nagserbisyo isip Magtatambag sa upat
ka mga Presidente sa Simbahan—Brigham Young, John Taylor,
Wilford Woodruff, ug Lorenzo Snow—si Presidente Smith kanu-
nay nga mihatag og pagsaksi “sa balaan nga awtoridad … sa ka-
ligdong, sa dungog, sa kaputli sa kinabuhi, sa salabutan, ug sa
kabalaan sa misyon ug tawag” niining mga sulugoon sa Dios.2

Sulod sa 17 ka tuig maisugon siyang nagserbisyo isip Presi-
dente sa Simbahan, uban sa tumang kamapainubsaon ug debos-
yon. Iyang gisultihan ang mga Santos, “Ako dili mahinungdanon
diha niini nga buhat sa personal nga paagi, ug ako walay bili ga-
was diha sa mapainubsanong paningkamot sa pagbuhat sa akong
katungdanan ingon nga gihatag sa Ginoo kanako ang abilidad sa
pagbuhat niini.”3

Mipamatuod siya nga ang Simbahan gigiyahan sa balaanong
paagi: “Gusto akong moingon nganha kaninyo nga wala gayuy
panahon sukad sa pag-organisar sa ang Simbahan ni Jesukristo



sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga ang usa ka tawo migiya
sa Simbahan nga dili ingon niini, wala bisan sulod sa usa ka
gutlo. Wala kini mahitabo sa kapanahonan ni Joseph; wala kini
mahitabo sa kapanahonan ni Brigham Young; wala kini mahitabo
sukad; dili gayud kini mahitabo. Ang direksyon niini nga buhat
diha sa katawhan sa kalibutan dili gayud itugyan diha sa mga
tawo. Kini buhat sa Dios.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang Dios Mismo ang naggiya sa Iyang 
buhat ug sa Iyang katawhan.

Ang Dios mi-establisar sa tanang mga butang diha sa han-ay
niini. Ang balay sa Dios usa ka balay sa kahusay, ug dili usa ka
balay sa kalibug. Diha niini nga balay ang Dios mismo mao ang
Labing Halangdon nga Pangulo, ug kinahanglan nga sundon
siya. Si Kristo anaa diha sa hitsura ug panagway sa iyang pagka-
tawo, ang iyang Bugtong Anak, ug siya nagbarug isip atong Man-
luluwas ug atong Dios…. Sunod sa Dios ug kang Kristo, dinhi
sa yuta gibutang ang usa ka tawo kang kinsa gitugyan ang mga
yawe sa gahum ug awtoridad sa balaan nga Priesthood, ug kang
kinsa ang katungod sa pagpangulo gihatag. Siya ang tigpama-ba
sa Dios ngadto sa iyang katawhan, sa tanang mga butang kala-
but sa pagtukod sa Zion ug sa espirituhanon ug temporal nga
kaluwasan sa katawhan.5

Walay tawo nga mangulo sa katawhan sa Dios ni sa iyang bu-
hat. Ang Dios mahimong mopili og mga lalaki ug mohimo kanila
nga mga instrumento diha sa iyang mga kamot alang sa katuma-
nan sa iyang mga katuyoan, apan ang himaya ug dungog anaa gi-
hapon sa Amahan, kang kinsa nagdepende ang kaalam ug ang
kusog sa paggiya sa iyang katawhan ug ang pag-atiman sa iyang
Zion. Wala ako mangulo sa Simbahan ni Jesukristo, ni sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug gusto nako nga masabtan gayud
kini pag-ayo. Walay tawo ang naghimo…. Hinumdumi nga ang
Dios mao ang naggiya sa buhat. Iyaha kini. Dili kini buhat sa
tawo. Kon buhat pa kini ni Joseph Smith, o ni Brigham Young, o
ni John Taylor, Wilford Woodruff, o Lorenzo Snow, dili unta kini
makalahutay sa mga pagsulay diin kini napaubos.6
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Ang dungog ug pagdayeg maadto [sa Presidente sa Simbahan,]
kanang instrumento sa mga kamot sa Dios sa pag-establisar og ka-
husay taliwala sa kawalay kasiguroan, ug sa piho nga mga lagda
diin kita nasayud sa direksyon nga atong paingnan.7

Tulo ka nagdumala nga mga high priest ang 
nangulo sa Simbahan dinhi sa yuta.

Ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu
Santo, naglangkob sa Dios nga Kapangulohan ug sa dili hitup-
ngan nga nagdumalang korum sa tanang mga nilalang sa Ama-
han. Tulo ka mga lalaki ang nangulo sa Simbahan dinhi sa yuta
... mga lalaki kansang bugtong hunahuna mao ang pagbuhat og
maayo sa tanang katawhan, kansang labing mahinungdanon nga
kahingawa mao ang kaayohan sa katawhan sa Ginoo, ug kansang
kanunay nga paningkamot mao ang paghiusa kanila ug pagpa-
trabaho kanila, ang matag usa diha sa iyang dapit ug tawag, aron
sa pagtabang sa pagtukod sa Zion.8

Ang Ginoo sa pagsugod niini nga buhat mipadayag nga kina-
hanglang adunay tulo ka mga high priest nga mangulo sa Ha-
langdon nga Priesthood sa iyang Simbahan ug sa tibuok
Simbahan. (Doktrina ug mga Pakigsaad 107:22, 64, 65, 66, 67, 91
ug 92.) Iyang gitugyan ngadto kanila ang tanang awtoridad nga
gikinahanglan aron sa pagdumala sa tanang mga kalihokan sa
Simbahan. Naghupot sila sa mga yawe sa balay sa Dios ug sa mga
ordinansa sa ebanghelyo, ug sa matag panalangin nga gipahiuli
sa yuta niini nga dispensasyon. Kini nga awtoridad gitugyan diha
sa usa ka kapangulohan sa tulo ka mga high priest. Tulo sila ka
mga presidente. Ang Ginoo mismo ang mitawag kanila sa ingon.
(Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 107:29.) Apan adunay usa
ka tigdumalang presidente, ug ang iyang mga magtatambag mga
presidente usab.9

Ang nagdumala sa tibuok simbahan mao ang usa ka konseho
nga gitawag og unang kapangulohan, nga gilangkuban sa usa ka
presidente ug duha ka mga magtatambag, sunod kanila mao ang
napulog duha ka mga apostoles, tugbang diha sa awtoridad sa
unang kapangulohan, bisan tuod nga ubos ngadto kanila ug
magbuhat ubos sa ilang direksyon.10
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Ang tigdumalang opisyal sa Simbahan mahimo ug kinahang-
lan nga hisgutan ug tawagon nga “Presidente;” kini mao usab sa
mga magtatambag sa Unang Kapangulohan, kay ang matag usa
kanila usa ka presidente sama sa gisulti sa Ginoo (Doktrina ug
mga Pakigsaad 107:22, 24, 29); apan dili kini angay nga yano ra
nga hisgutan kabahin sa Presidente sa Simbahan, ug [kini] dili
husto ang pagtawag kaniya, isip “Propeta,” “Manalagna,” o “Tig-
padayag,” bisan tuod nga kining halangdon kaayo nga mga tawag
piho gayud nga iyaha, ug ila usab sa matag usa sa iyang mga mag-
tatambag, sa matag usa sa Napulog Duha…. Kini mga katungda-
nan sa espirituhanong mga gahum ug mga buluhaton, ug
hilabihan ka sagrado para gamiton isip yano ra nga mga tawag.11

Sa kanunay adunay usa ka pangulo sa Simbahan, ug kon ang
Kapangulohan sa Simbahan matangtang tungod sa kamatayon o
sa laing hinungdan, nan ang sunod nga pangulo sa Simbahan
mao ang Napulog Duha ka mga Apostoles, hangtud nga ang usa
ka kapangulohan ma-organisar pag-usab nga adunay tulo ka mga
high priest kinsa adunay katungod sa paghupot sa katungdanan
sa Unang Kapangulohan sa tibuok Simbahan; … ug katungdanan
kini sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa pagpadayon gayud, sa
paagi nga gitakda na, sa pagsiguro nga ang Unang Kapangulohan
na-organisar pag-usab, aron wala nay kulang diha sa pagtrabaho
ug kahusay sa Priesthood diha sa Simbahan.12

Ang Presidente sa Halangdon nga Priesthood 
naghupot sa mga yawe sa balaan nga priesthood.

Ang Priesthood sa kinatibuk-an mao ang awtoridad nga gihatag
ngadto sa tawo aron sa pagbuhat alang sa Dios. Ang matag lalaki
nga naordinahan sa bisan unsa nga ang-ang sa Priesthood, aduna
niini nga awtoridad nga gitugyan ngadto kaniya.

Apan gikinahanglan kini nga ang matag buhat nga gipahiga-
yon ubos niini nga awtoridad kinahanglang buhaton sa tukma
nga panahon ug dapit, diha sa tukma nga paagi, ug sunod sa
tukma nga han-ay. Ang gahum sa pagdumala niini nga mga buhat
naglangkob sa mga yawe sa Priesthood.13

Ang tanang mga yawe ug awtoridad ug gahum kalabut sa pag-
dumala sa Simbahan ug sa Melchizedek ug Aaronic Priesthood na-
kasentro diha sa tigdumalang opisyal sa Simbahan. Walay
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kalihokan ni katungdanan, sa sulod sa Simbahan, nga dili mahi-
mong mabutangan sa Presidente sa Simbahan, ug mahimong dili
buhaton, kon kini gikinahanglan, o kon kini gikinahanglan nga iya
kining buhaton [tan-awa sa D&P 107:9]. Naghupot siya sa katung-
danan sa patriarch; naghupot siya sa katungdanan sa high priest
ug sa apostol, sa seventy, sa elder, sa bishop ug sa priest, teacher
ug deacon diha sa Simbahan; kining tanan anaa sa Kapangulohan
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug
sila makahimo sa pagpahigayon sa bisan unsa ug diha sa tanan ni-
ining mga calling kon gikinahanglan sa panahon.14

Wala pa gayud sukad gawas sa usa ka gitakda sa usa ka pana-
hon sa paghupot sa mga yawe sa gingharian sa Dios kalabut sa
yuta. Samtang si Kristo nagpabilin dinhi sa yuta siya ang naghu-
pot niini; apan sa dihang siya mibiya, iya kining gitugyan ngadto
kang Pedro, siya nga mao ang presidente o pangulo sa mga apos-
toles; ug iya kadtong katungod sa pagdumala ug pagdawat og pi-
nadayag alang sa Simbahan, ug paghatag og tambag sa tanang
mga kaigsoonan. Human nga si Satanas ug ang dautan nga mga
tawo milampus batok sa Simbahan, milansang sa krus sa Manlu-
luwas ug mipatay sa mga apostoles, ang mga yawe sa gingharian
gikuha gikan sa yuta…. Gikan sa panahon nga ang mga yawe ni-
ini nga Priesthood gikuha gikan sa yuta hangtud nga kini nadawat
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ni Joseph Smith, walay tawo nga nakaangkon sukad niana nga
Priesthood, ni sa mga yawe niini, uban sa awtoridad sa pagtukod
sa Zion sa Dios, ug sa pag-andam sa simbahan o sa katawhan
alang sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo.15

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad miklaro gayud niini pag-ayo
nga ingon nga ang matag opisyal sa Simbahan adunay katungod
sa pagpahigayon diha sa iyang kaugalingong katungdanan, “ang
Melchizedek nga Pagkapari naghupot sa katungod sa kapangulo-
han, ug adunay gahum ug pagtugot ibabaw sa tanan nga mga bu-
hatan diha sa Simbahan sa tanan nga mga panahon sa kalibutan,
sa pagtugyan sa mga espirituhanon nga mga butang.” (Doktrina
ug mga Pakigsaad, seksyon 107:8.)

Dugang pa, sa sama nga pinadayag sa mga bersikulo 65 ug 66,
gisultihan kita:

“Busa, gikinahanglan gayud nga adunay usa nga matudlo sa
Halangdon nga Pagkapari aron sa pagdumala diha sa pagkapari,
ug siya pagatawgon nga Presidente sa Halangdon nga Pagkapari
sa Simbahan:

“O sa lain nga mga pulong, ang Tigdumala nga Halangdon nga
Pari ibabaw sa Halangdon nga Pagkapari sa Simbahan.”16

Ang nag-unang kamatuoran nga mahinumduman mao nga
ang Priesthood mas mahinungdanon pa kaysa bisan unsa sa
mga katungdanan niini; ug nga bisan kinsa nga lalaki nga nag-
hupot sa Melchizedek Priesthood mahimo, pinaagi sa katungod
sa pagkaaduna niini, mopahigayon og bisan unsa nga ordinansa
kalabut niini, o konektado niini, kon gitawag aron sa pagbuhat
sa ingon pinaagi sa usa ka tawo nga naghupot sa tukma nga aw-
toridad, diin nga tukma nga awtoridad gitugyan diha sa Presi-
dente sa Simbahan, o kang bisan kinsa nga iyang itudlo. Ang
matag opisyal sa Simbahan ubos sa iyang paggiya, ug siya gigi-
yahan sa Dios. Gipili usab siya sa Ginoo nga mahimong pangulo
sa Simbahan, ug sa ingon mahimo, kon ang Priesthood sa Sim-
bahan (nga naglakip sa mga opisyal niini ug mga sakop niini),
midawat ug mipaluyo kaniya. (Doktrina ug mga Pakigsaad, sek-
syon 107:22.)17
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Ang Presidente gitudlo aron modawat sa mga 
pinadayag alang sa tibuok Simbahan.

Ang Ginoo mitudlo usab og usa ka tawo sa usa ka higayon dinhi
sa yuta aron sa paghupot sa mga yawe sa pinadayag ngadto sa ti-
buok pundok sa Simbahan diha sa tanan niining mga organisas-
yon, mga awtoridad, mga ordinansa ug mga doktrina. Ang espiritu
sa pagpadayag gitugyan ngadto sa tanang mga miyembro niini
alang sa kaayohan ug paglamdag sa matag indibidwal nga nakada-
wat sa inspirasyon niini, ug sumala sa kahimtang diin siya gitawag
sa pagtrabaho. Apan alang sa tibuok Simbahan, siya kinsa nangulo
mao lamang ang gitudlo aron makadawat sa mga pinadayag pina-
agi sa sugo ug sa pagtapus sa kontrobersiya. Inabagan sa iyang
mga magtatambag, nangulo siya sa tibuok Simbahan sa tibuok ka-
libutan; sa ingon ang Unang Kapangulohan naghupot sa katungod
sa paghatag og adunay awtoridad nga direksyon sa tanang mga bu-
tang nga may kalabutan sa pagtukod ug pagdumala ug paghatag
og lagda sa pundok.18

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naghupot isip usa ka
baruganan sa ilang hugot nga pagtuo, nga … ang Presidente sa
Simbahan giila isip ang bugtong tawo kang kinsa ang balaang ko-
munikasyon moabut isip balaod ug doktrina ngadto sa relihiyu-
song pundok; nga ang ingon nga pinadayag mahimong moabut
sa bisan unsa nga panahon, sa bisan unsa nga hilisgutan, espiri-
tuhanon o temporal, sigun sa pagbuot sa Dios; ug, sa katapusan,
nga, sa hunahuna sa matag matinud-anon nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, ang ingon nga pinadayag, sa bisan unsa nga itambag,
ipahimangno o kinahanglanon niini, mao ang labaw sa tanan.19

Sa higayon nga ang usa ka indibidwal mobarug sa pag-angkon
sa katungod sa pagkontrolar ug sa pagdiktar, o sa paglingkod sa
paghukom sa iyang mga kaigsoonan, ilabi na niadtong kinsa
nangulo, kinahanglan siyang pugngan dayon, o ang panagbing-
kil, panagbahin ug pagkalibug mao ang moresulta. Ang matag
lalaki ug babaye niini nga Simbahan kinahanglang mas mahi-
balo pa kaysa pagnunot sa ingon niana nga espiritu; sa higayon
nga ang ingon nga pagbati moabut ngadto kanila kinahanglan
nila kining isalikway, kay kini direkta nga supak sa kapunongan
sa Priesthood, ug ngadto sa diwa ug kaalam niini nga buhat. Dili
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kita modawat ingon nga adunay awtoridad apan kanang direkta
nga nagagikan pinaagi sa gitudlo nga pamaagi, ang natukod nga
mga organisasyon sa priesthood, nga mao ang pamaagi nga gi-
tudlo sa Dios diin mahibaloan ang iyang hunahuna ug kabubut-
on ngadto sa kalibutan.20

Hingpit kini nga wala mahisubay, dili makatarunganon ug wa-
lay hinungdan nga maghunahuna nga human mitawag ang Dios
og usa ka tawo ug mitudlo kaniya ngadto niini nga buhat, nga
Iya na lang siyang agian ug moadto sa lain aron motuman sa sa-
mang katuyoan. Walay makatarunganon nga tawo ang modawat
sulod sa usa ka gutlo sa ingon nga pahayag. Ang seryusong pag-
pamalandong sa ingon nga ideya mao ang pag-akusar sa La-
bawng Makagagahum sa pagkadili makanunayon, ug mao ang
tigpasiugda sa kalibug, panagbingkil ug panagbahin. Ang Ging-
harian sa Dios dili gayud ma-establisar dinhi sa yuta sa ingon
nga paagi.21

Kon [ang Presidente sa Simbahan] mahimong dili matinud-
anon, ang Dios motangtang kaniya sa iyang nahimutangan. Ako
mopamatuod sa pangalan sa Dios sa Israel nga Siya dili motugot
sa pangulo sa Simbahan, siya kinsa Iyang gipili nga mangulo, nga
molapas sa Iyang mga balaod ug mobiya sa kamatuoran; sa higa-
yon nga siya moagi sa dalan nga mopaingon ngadto niini, ang
Dios motangtang kaniya. Ngano man? Tungod kay ang pagtugot
sa usa ka dautan nga moangkon niana nga posisyon, mao ang
pagtugot, sama sa panultihon, ang tuburan nga mahimong hu-
gaw, butang nga dili gayud Niya tugutan.22

Ang Dios motahud ug mopalambo 
sa Iyang mga sulugoon.

[Kini] dili buhat sa tawo apan sa Dios nga Labawng Makaga-
gahum; ug Iya kining katungdanan nga mosiguro nga ang mga
lalaki nga moangkon niini nga posisyon mga lalaki nga nahiuyon
Kaniya, mga lalaki nga modawat og mga panudlo gikan Kaniya,
ug kana mopahinabo sa sama sumala sa mga tambag sa Iyang ka-
bubut-on.23

Ang priesthood sa [Dios] kanunay gayud nga makita nga gi-
langkuban sa husto nga mga lalaki alang sa katungdanan, mga la-
laki kinsa andam nga motuman sa trabaho, mga lalaki kang kinsa
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siya makatrabaho ug makahimo og lagda sa mga kalihokan sa
iyang Simbahan sumala sa mga tambag sa iyang kaugalingong ka-
bubut-on. Ug sa higayon nga ang mga indibidwal mangita og lain
nga tinubdan, niana nga gutlo ilang gitambug ang ilang kaugali-
ngon sa madanihong mga impluwensya ni Satanas, ug mopahimo
sa ilang kaugalingon nga maoy manubag nga mahimong mga su-
lugoon sa yawa; nakalimot sila sa tinuod nga han-ay diin ang mga
panalangin sa Priesthood matagamtaman; dili sila aprubado sa
gingharian sa Dios, ug anaa sa peligro nga dapit.24

Ang Dios motahud ug mopalambo sa iyang mga sulugoon
diha sa atubangan sa mga tawo. Iya silang paluyohan diha sa
pagkamatarung. Iya silang bayawon sa kahitas-an, mohimaya ka-
nila ngadto sa iyang presensya, ug sila moambit sa iyang himaya
hangtud sa kahangturan.25

Mohatag ako sa akong pagpamatuod sa balaan nga awtoridad
niadtong kinsa misunod kang Propeta Joseph Smith diha sa ka-
pangulohan niini nga Simbahan. Mga tawo sila sa Dios…. Maka-
pamatuod ako sa kaligdong, sa dungog, sa kaputli sa kinabuhi,
sa salabutan, ug sa kabalaan sa misyon ug tawag ni Brigham
[Young], ni John [Taylor], ni Wilford [Woodruff], ug ni Lorenzo
[Snow]. Sila mga dinasig sa Dios aron sa pagbuhat sa misyon
diin sila gitawag, ug nasayud ako niini. Nagpasalamat ako sa Dios
alang nianang pagpamatuod ug alang sa Espiritu nga miawhag
kanako ug miaghat kanako ngadto niining mga tawhana, ngadto
sa ilang misyon, ngadto niini nga katawhan, ngadto sa akong
Dios ug sa akong Manunubos.26

Akong mga kaigsoonan, ang akong buluhaton, ang akong ka-
tungdanan, mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesukristo ug
Kaniya nga gilansang sa krus ug mibangon gikan sa mga patay ug
milingkod nga kinoronahan og gahum, himaya ug kahalangdon
diha sa tuo nga kamot sa iyang Amahan, ang atong Dios.... Kina-
hanglan akong buhaton ang pinakamaayo kutob sa akong ma-
himo, ang pinakamaayo nga akong nahibaloan kon unsaon,
alang niadtong gisalig sa Dios nga akong atimanon. Kinahanglan
usab nakong buhaton ang akong katungdanan ngadto sa kataw-
han sa Dios kang kinsa Iyang kabubut-on nga kinahanglan akong
mahimong mapainubsanon nga ministro ug magtutudlo sa
Ebanghelyo.27
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Buhat kini sa Ginoo, ug mangamuyo ako kaninyo nga dili kini
kalimtan. Mangaliyupo ako kaninyo nga motuo niini; kay kini ti-
nuod. Ang tanan nga giingon sa Ginoo kalabut niining buhat sa
ulahing mga adlaw mapahinabo. Ang kalibutan dili makapugong
niini…. Ang Dios ang nangulo, ug iyang giyahan ang iyang ka-
tawhan ngadto sa kadaugan.28

Sa higayon, kon mahitabo, makasulti ako og pulong nga ma-
dawat sa Dios, sa higayon nga mamulong ako sa Iyang kamatuo-
ran, pinaagi kini sa presensya ug impluwensya sa Iyang Espiritu,
ug kini mao ang Iyang dungog ug Iyang himaya nga ako mihimo
niini. Wala gayud ako mokuha og bisan unsa nga dungog ngari
sa akong kaugalingon. Dili ako gusto og dungog; wala ako mo-
dawat gawas nianang pagkasakop sa Simbahan ni Kristo, ang du-
ngog sa pagbaton og usa ka posisyon nga wala mahugawi, wala
mabulingi, dili matarug, ug dili mabalhin, sa gingharian sa akong
Dios ug sa Iyang Kristo.29

Kini mao ang gingharian sa Dios o wala, kutob sa may kalabu-
tan kanako. Ako dili mahinungdanon diha niini nga buhat sa per-
sonal nga paagi, ug ako walay bili gawas diha sa mapainubsanong
paningkamot sa pagbuhat sa akong katungdanan ingon nga giha-
tag sa Ginoo kanako ang abilidad sa pagbuhat niini. Apan kini ang
gingharian sa Dios. Unsay buot nakong ipasabut sa gingharian sa
Dios mao ang organisasyon sa Simbahan ni Jesukristo sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw, diin si Jesukristo mao ang hari ug ang
pangulo.30

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Kinsa man ang nangulo sa Simbahan? Nganong importante
man alang kanato nga masabtan nga “walay tawo nga ma-
ngulo sa katawhan sa Dios ni sa iyang buhat”?

• Unsa nga mga panalangin ang gisaad ngadto sa mga miyembro
sa Simbahan kon sila matinud-anong mosunod sa Presidente
sa Simbahan? (Tan-awa usab sa D&P 21:4–6.) Sa unsa nga mga
paagi nga kamo napanalanginan pinaagi sa pagsunod sa tam-
bag sa buhi nga mga propeta?
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• Unsaon ninyo sa pagpaluyo sa Unang Kapangulohan ug sa Ko-
rum sa Napulog Duha ka mga Apostoles diha sa ilang buhat?

• Unsay buot ipasabut sa “halangdon kaayo nga mga tawag” nga
propeta, manalagna, ug tigpadayag? Ngadto kang kinsa man
kining mga tawag magamit?

• Unsa man ang mga yawe sa priesthood? Unsay buot ipasabut
sa pagpaluyo sa Presidente sa Simbahan isip ang bugtong
tawo dinhi sa yuta kinsa nakaangkon og awtoridad nga moga-
mit sa tanang mga yawe sa priesthood?

• Nganong mahinungdanon man kaayo nga masayud nga bug-
tong ang Presidente sa Simbahan lamang ang gitudlo aron ma-
kadawat og pinadayag alang sa tibuok Simbahan? Unsaon man
nato sa pagpanalipod batok sa pagtuo sa mini nga mga pro-
peta ug mini nga mga pinadayag?

• Nganong makasiguro man kita nga ang Presidente sa Simbahan
kanunay nga mogiya kanato sumala sa kabubut-on sa Dios?
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Pagbalaan sa 
Adlaw nga Igpapahulay: 

Aron Mahingpit 
ang Inyong Kalipay

Ang Adlaw nga Igpapahulay usa ka adlaw nga 
gigahin sa Dios alang sa atong pagsimba, 
sa pag-ampo, ug paghalad sa atong mga 
pag-ampo ngadto sa Labing Halangdon.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith nakakita ug nagtudlo sa dakong
responsibilidad sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mahitu-
ngod sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay. Iyang gitudloan
ang mga Santos sa pagsimba sa Ginoo panahon sa Adlaw nga Ig-
papahulay ug gamiton ang panahon sa pagtudlo ug sa pagpana-
langin sa ilang mga pamilya. Miingon siya: “Sa mga Adlaw nga
Igpapahulay, kon ako ang pangutan-on, sa tungatunga nga mga
oras sa serbisyo, sa wala pa ang serbisyo sa hapon ganahan ka-
ayo kong makalingkod kauban sa akong pamilya diha sa akong
balay ug makig-istorya kanila, ug modasig kanila, ug sa paghimo
nga ako mas makaila pa gayud kanila. Gusto kaayo akong moga-
mit sa kahigayunan kutob sa akong mahimo nga mas sayon pa-
nahon sa Adlaw nga Igpapahulay alang niini nga katuyoan; nga
mas ikaila nako ang akong mga anak, ikaistorya sila, ug ubanan
sila sa pagbasa sa mga kasulatan, ug mohunahuna og mga bu-
tang nga lahi kay sa paglingaw-lingaw ug pagkomedya ug sa pag-
katawa ug paghudyaka, ug sa mga butang nga sama niini.”1

Gitudlo usab niya ang mga sangputanan sa pagpasipala sa ad-
law nga gibalaan sa Ginoo. Sa Dominggo, niadtong petsa 12 sa
Hunyo 1898, didto sa Tabernacle sa Siyudad sa Salt Lake siya mii-
ngon: “Sa akong pag-anhi niini nga miting nalabyan nako ang
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usa sa mga igsoon, ug miingon siya kanako nga samtang siya mi-
labay sa estasyunan sa tren nakita niya ang bagang duso sa ka-
tawhan nga andam na kaayong mangadto sa mga dapit nga
kalingawan…. Kon ang uban kanila nangangkon man nga sila
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nan ang dalan nga ilang gisu-
bay karon nasupak sa pamalaod sa Dios, nasupak sa mga pakig-
saad nga ilang gihimo diha sa mga tubig sa pagbunyag, ug
nasupak sa mga pakigsaad nga gihimo didto sa labing sagradong
mga dapit diin ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gipasulod.
Ilang gisupak ang Adlaw nga Igpapahulay, wala magtahud sa usa
ka kasugoan sa Ginoo; gipakita lamang nila ang ilang pagkama-
sinupakon sa balaod, ug ilang gihimo ang dili makapahimuot sa
panan-aw sa Dios, ug ang butang nga sa ngadto-ngadto more-
sulta sa ilang kasakit, kon dili man gani sa ilang apostasiya.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang Ginoo migahin ug mibalaan og usa ka 
adlaw sulod sa pito ka mga adlaw.

Ang Dios mihimo o mipili sa Adlaw nga Igpapahulay alang sa
usa ka adlaw nga pagpahulay, usa ka adlaw sa pagsimba, usa ka
adlaw alang sa maayong mga buhat ug alang sa pagpaubos ug sa
pagpenitensya, ug sa pagsimba ngadto sa Labawng Makagaga-
hum diha sa espiritu ug sa kamatuoran.3

Adunay nagkadako nga kalagmitan sa tibuok kayutaan nga
dili na mahatagan sa pagtagad ang Adlaw nga Igpapahulay. Ang
kamandoan nga: “Hinumduman mo ang Adlaw nga Igpapahu-
lay aron sa pagbalaan niini, “mao ra gihapon kini nga balaod
karon sa dihang kini gihatag ngadto sa Israel sa Bukid sa Sinai
[Exodo 20:8].4

Ang Adlaw nga Igpapahulay usa ka adlaw sa pagpahulay ug sa
pagsimba, gipili ug gigahin pinaagi sa talagsaong kasugoan sa Gi-
noo ngadto sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, ug kinahanglang kita motahud ug mohimo niini nga
balaan. Kinahanglan usab nga atong tudloan ang atong mga anak
niini nga baruganan.5

Ang usa ka adlaw sulod sa pito gigahin ug gibalaan alang sa usa
ka adlaw nga pagsimba, usa ka adlaw sa sagradong paghunahuna,
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sa pag-ampo ug pagpasalamat, ug sa pag-ambit sa Panihapon sa
Ginoo sa paghinumdum Kaniya ug sa Iyang dili hitupngan nga
pag-ula. Tudloan nato ang atong mga anak nga kinahanglan silang
motuman sa Adlaw nga Igpapahulay sa paghimo niining balaan,
ug usab, tungod kay sila nahigugma sa pagbuhat niini maingon
man usab tungod kay ang Dios misugo niini. Human niini sila maka-
lingaw-lingaw ug mopahulay, magpalahi ug makapahayahay, sa usa
ka lehitimong paagi sa ubang mga adlaw…. Dili nato pasipad-an
ang Adlaw nga Igpapahulay.6

Unsa man ang atong buhaton sa 
Adlaw nga Igpapahulay?

Hinumduman mo ang Adlaw nga Igpapahulay, aron sa pagba-
laan niini. Simbahon ang Ginoo sa Adlaw nga Igpapahulay. Ayaw
pagtrabaho. Ayaw adtoa ang walay pulos nga mga kalingawan pa-
nahon sa Adlaw nga Igpapahulay. Pahulay, ug linawa ang imong
hunahuna pinaagi sa pag-ampo, pagtuon, ug sa paghunahuna
diha sa mga baruganan sa kinabuhi ug kaluwasan. Kini mga lehi-
timo nga mga paghago sa Adlaw nga Igpapahulay….

Papaulia sila nga dala ang mga pagtulun-an ngadto sa ilang
mga panimalay, ug ipahibalo kini ngadto sa mga sakop sa pa-
milya nga wala makatambong. Sultihi sila nga ang kapangulohan
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
dili mouyon sa pagsupak sa Adlaw nga Igpapahulay.7

Ang pagtuman sa Adlaw nga Igpapahulay sa angay nga paagi
mao ang yanong katungdanan sa matag Santos sa Ulahing mga
Adlaw—ug kana naglakip sa batan-ong mga lalaki ug batan-ong
mga babaye ug sa mga batang lalaki ug mga batang babaye. Mai-
ngon og kiwaw nga kinahanglan pa gayud nga balik-balikon kini
nga kanunayng gibalik-balik nga kamatuoran. Apan makita nga
adunay daghang tawo, ug usahay gani ang tibuok komunidad,
nga dili magtagad niini nga katungdanan, ug busa sila nagkina-
hanglan niini nga pahimangno.

Unsa man ang gisugo nga atong buhaton sa Adlaw nga Igpapa-
hulay? Ang mga pagpadayag sa Ginoo ngadto kang Propeta Joseph
tin-aw kaayo mahitungod niini nga butang, ug kinahanglan nga
mao kini ang modumala kanato, kay kini nagasubay gayud sa mga
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pagtulun-an sa Manluluwas. Ania ang pipila ka yanong mga kina-
hanglanon:

Ang Adlaw nga Igpapahulay gipili alang kaninyo sa pagpahu-
lay gikan sa inyong mga kahago.

Ang Adlaw nga Igpapahulay usa ka espesyal nga adlaw alang
kaninyo sa pagsimba, sa pag-ampo, ug sa pagpakita og kadasig
ug mainitong pagbati sa inyong hugot nga pagtuo ug katungda-
nan—sa paghalad sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Labaw nga
Makagagahum.

Ang Adlaw nga Igpapahulay mao ang adlaw diin ikaw gikina-
hanglan nga mohalad sa inyong panahon ug pagtagad sa pag-
simba sa Ginoo, diha man sa miting, sa panimalay, o bisan asa ka
man—mao kana ang panghunahuna nga kinahanglang mosulod
sa inyong hunahuna.

Ang Adlaw nga Igpapahulay mao ang adlaw nga, kauban sa in-
yong mga kaigsoonan, kamo gikinahanglang motambong sa mga
miting sa mga Santos, mag-andam sa pag-ambit sa sakramento sa
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panihapon sa Ginoo; nga nakakumpisal nang daan sa inyong mga
sala atubangan sa Ginoo ug sa inyong mga kaigsoonan, ug naka-
pasaylo sa inyong isig katawo sama sa inyong gilauman nga ang Gi-
noo mopasaylo kaninyo.

Sa Adlaw nga Igpapahulay kamo dili mohimo og uban pang
mga butang kaysa pag-andam sa inyong pagkaon uban ang usa ka
katuyoan sa kasingkasing, aron ang inyong pagpuasa mahimo nga
hingpit, nga ang inyong kalipay mapuno. Mao kini ang gitawag sa
Ginoo nga puasa ug pag-ampo [tan-awa sa D&P 59:13–14].

Ang hinungdan alang niini nga katuyoan sa Adlaw nga Igpapa-
hulay tin-aw usab nga gipahayag diha sa mga pinadayag. Ug nga
kamo mahimo untang labaw nga moamping sa inyong kaugali-
ngon nga walay buling gikan sa kalibutan, ug kamo moadto sa ba-
lay alampoanan ug mohalad sa inyong mga sakramento diha sa
akong balaan nga adlaw [tan-awa sa D&P 59:9]….

Ang Ginoo dili malipay sa mga tawo nga nasayud niining mga
butanga ug wala mobuhat niini.

Ang mga tawo wala mopahulay gikan sa ilang paghago kon sila
nagdaro, ug nananom ug nagkalot ug nanagbugwal. Wala sila
mopahulay kon sila anaa ra nagpuyo sa ilang balay sa tibuok ad-
law sa Dominggo, naghimo og lahi nga mga butang nga ila ra gi-
hapong gipanghimo sa ubang mga adlaw.

Ang mga tawo wala magpakita og kadasig ug kainit sa ilang re-
lihiyuso nga pagtuo ug sa katungdanan kon sila magdalidali sa
Dominggo sa buntag … ngadto sa lawom nga walog, sa mga re-
sort, ug pagbisita sa mga kahigalaan o sa mga dapit nga kalinga-
wan kuyog sa ilang mga asawa ug mga anak. Wala nila ihalad ang
ilang mga pag-ampo sa ingon niini nga pamaagi ngadto sa Labaw
nga Makagagahum.

Dili pinaagi sa pagpangita sa makapahimuot ug kalingawan
nga sila makahalad sa ilang panahon ug atensyon sa pagsimba
sa Ginoo; ni nga sila sa ingon mahimong malipay uban sa diwa
sa pagpasaylo ug pagsimba nga masinati sa pag-ambit sa balaan
nga sakrament.

Ang mga batang lalaki ug mga batan-ong lalaki wala magpuasa
uban ang usa ka katuyoan sa kasingkasing aron mahingpit ang
ilang kalipay kon sila mogahin sa ilang Adlaw nga Igpapahulay sa
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pagsuroy-suroy libot sa balangay sa dapit nga naa ang mga ice
cream o sa restawrant, nagduladula, o sa pagsakay-sakay og
balsa, mamingwit, magpusil-pusil, o moapil og mga sports, ex-
cursions ug mga outing. Ang ingon niana nga buhat dili mao ang
paagi aron sila malikay nga mabulingan sa kalibutan, apan hi-
noon usa kini ka paagi nga sila mahikawan sa buhong nga mga
panaad sa Ginoo, maghatag kanila og kasubo imbis kalipay, ka-
luya ug kahasol imbis kalinaw nga moabut pinaagi sa binuhatang
matarung.8

Atong maangkon, o kita makaangkon sa tanang mga kaayohan
kon kita mohalad lamang sa tanang panahon sa Adlaw nga Igpa-
pahulay sa pipila ka buluhaton, o sa pipila ka tinguha, o sa pipila
ka pagtuon, nga makapalambo sa atong mga hunahuna ug mo-
himo kanato sa hingpit nga pagkahibalo sa atong mga katungda-
nan sa Simbahan, sa pamalaod sa Simbahan, sa mga kasugoan sa
Dios, ug sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ni Jesukristo….

Ang akong pagtuo mao nga katungdanan sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ang pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay ug
sa paghimo niini nga balaan, sama sa gisugo sa Ginoo nga atong
buhaton. Lakaw ngadto sa balay alampoanan. Paminaw sa mga
panudlo. Ihatag ang inyong pagpamatuod sa kamatuoran. Inom
diha sa tuburan sa kahibalo ug sa mga panudlo, kay kini paga-
ablihan alang kanato gikan niadtong mga dinasig sa paghatag ka-
nato og instruksyon. Kon kita mopauli na, pundoka ang pamilya.
Manganta kita og pipila ka mga kanta. Mobasa kita og usa o duha
ka kapitulo sa Biblia, o sa Basahon ni Mormon, o sa basahon nga
Doktrina ug mga Pakigsaad. Hisgutan nato ang mga baruganan
sa ebanghelyo nga naghisgut kabahin sa pagpausbaw sa eskwe-
lahan sa balaang kahibalo, ug sa ingon niini nga paagi gamiton
ang usa ka adlaw sa pito ka mga adlaw….

Nagtuo ako nga maayo alang kanato ang pag-atiman sa atong
mga bata ilawom sa atong mga pako, buot ipasabot, pinakaminus
kausa sa usa ka semana, ug tudloan sila sa pagtahud ug sa kamati-
nud-anon, ug sa balaan nga pagtahud alang sa unsay matarung ug
balaanon, ug tudloan sila sa pagrespeto sa mga edaran ug sa mga
kahuyang, ug sa pagkamabination ngadto sa mga estranghero nga
anaa sa atong dapit…. Kinahanglan tudloan nato sila sa pagkama-
tinahuron. Kinahanglan nga matudloan nato ang atong mga batang
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lalaki nga mahimong tawo nga buotan, ug mga babaye nga mahi-
mong mga halangdong babaye. Kon ako molitok og halangdong
babaye o tawo nga buotan, gipasabut nako ang batang lalaki o ba-
tang babaye, o usa ka lalaki o babaye, kinsa nagsunod sa tinuod nga
kaligdong, kaaghup, kalumo, kamapailubon, gugma ug kamabina-
tion ngadto sa mga anak sa tawo….

Daghan kaayong talagsaong mga butang nga atong mahimo sa
Adlaw nga Igpapahulay nga makalingaw, makadasig, ug makatudlo
sa atong mga anak diha sa panimalay, sa dili pa magpadayon ang
pangdominggo nga tulumanon…. Ihatag kanila ang mga kalinga-
wan sa tukma nga panahon, apan itugot nga sila matudloan sa mas
maayong mga butang sa Adlaw nga Igpapahulay.9

Ang Sabado sa gabii mahimong gamiton nato sa 
maalamong paagi nga masugdan ang 

pagpangandam sa Adlaw nga Igpapahulay.

Katungdanan gayud nga ayohon og plano sa mga miyembro sa
Simbahan ang ilang buluhaton aron wala silay rason nga supakon
ang pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay. Aron mahimo kini hatagi
ang mga bata ug [panahon] sulod sa semana, og maayong higayon
alang sa paglingaw-lingaw, aron ang Adlaw nga Igpapahulay ma-
gamit lamang sa espirituhanon nga kultura ug sa pagsimba. Ingon
man usab ka mahinungdanon ang maayong pagplano sa atong
mga kalingawan aron kini dili makabalda sa atong pagsimba.10

Gamiton nato sa maayong paagi ang Sabado sa gabii alang sa
mahunahunaon nga panagsultihanay o sa puno sa ikatabang nga
pagbasa isip pagpangandam sa Adlaw nga Igpapahulay.11

Ang usa ka maayo og moderno … nga kasugoan mabasa nga
daw ingon niini: Ayaw pagpalabi sa trabaho ug kahasol sa Sabado
nga mahikawan na hinoon ang Adlaw nga Igpapahulay alang sa
paghalad og mga pag-ampo ug sa pagsimba nga usa sa mga tu-
lumanon niana nga adlaw sa pagpahulay.

Sa panimalay, ang Sabado mao ang adlaw alang sa pagpang-
limpyo sa balay, dugang nga pagpangluto, pagpang-ayo ug sa ta-
nang ayuhunon nga dili angay buhaton sa Adlaw nga
Igpapahulay. Sa negosyo, ang Sabado mao ang adlaw sa pagkom-
pleto sa mga buluhaton, sa pagtiwas sa tanang wala mahuman ni-
anang semanaha.
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Ang mga sangputanan sa atong modernong pagtagad sa kata-
pusan nga adlaw sa semana kasagaran tataw nga mapuno na ka-
ayo sa katapul ug kawalay pagpanumbaling sa atong mga pagbati
ug sa kakulang na sa enerhiya sa sobrang kaluya nga dili na ma-
batyagan ang diwa sa pagsimba. Walay lapoy kaayo nga tawo, tu-
ngod sa sobrang trabaho sa sayong buntag sa Sabado ug hangtud
sa gabii, ang makasimba og tarung sa Dios diha sa espiritu ug sa
kamatuoran.12

Ang mga tawo nga naanad sa pagpasipala sa Adlaw nga 
Igpapahulay kaniya mawala ang Espiritu sa Ginoo.

Ikaw kinahanglan nga motahud sa Adlaw nga Igpapahulay ug
mohimo niini nga balaan. Gihimo ba nato kini? Kinahanglan ba
gayud kini nga buhaton? Kinahanglan gayud nato kini nga buha-
ton aron kita mahiangay sa balaod sa Dios ug sa mga kasugoan;
ug kon kita makalapas man niana nga balaod o kasugoan naka-
sala kita pinaagi sa paglapas sa balaod sa Dios. Ug unsa man unya
ang sangputanan, kon ato kining ipadayon? Ang atong mga anak
mosunod sa atong mga tunob; dili nila respetohan ang sugo sa
Dios nga ibalaan ang usa sa pito ka adlaw; ug mawala kanila ang
espiritu sa kamasulundon sa mga balaod sa Dios ug sa iyang mga
gikinahanglan, sama ra nga ang amahan mawad-an niini kon pa-
dayon siya nga mosupak sa mga kasugoan.13

Ang mga tawo nga kanunayng mopasipala sa Adlawng Igpapa-
hulay dili na makatagamtan sa pagkahisakup, ug ang mga miyem-
bro sa Simbahan nga wala na mosimba ug moambit sa Sakrament
ug wala na maghinumdum sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahu-
lay, mamahimong huyang sa ilang pagtuo ug masakiton sa pagka-
espirituhanon, ug mawala kanila ang Espiritu ug tabang sa Dios,
ug sa katapusan mawad-an sa ilang mga kahigayunan kalabut sa
sumbanan sa Simbahan ug sa ilang kahimayaan uban sa mga ma-
sulundon ug sa mga matinud-anon.14

Ang Ginoo miingon, “Hinumduman mo ang Adlaw nga Igpa-
pahulay, aron sa pagbalaan niini.” Usa kini ka balaod sa Dios, dili
lamang niini nga mga katawhan, apan ngadto sa tanang kataw-
han. Ang miyembro sa Simbahan nga dili motahud sa Adlaw nga
Igpapahulay ug mobalaan niini anaa sa kalapasan; padayon nga
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wala kaniya ang pulong sa kamatuoran; sa pagkatinuod dili siya
usa ka disipulo ni Kristo; dili siya masayud sa kamatuoran, ug ang
kamatuoran dili makahatag kaniya og kagawasan hangtud nga
siya masayud niini ug mosunod niini.15

Ang mga sinehan ug nagkalainlaing kalingawang pangpubliko
gitumong na sa Adlawng Igpapahulay sukwahi sa mga pinadayag
sa Ginoo, ug nagmatuod kini sa usa ka lig-on nga bahin sa pag-
guba sa pagtuo niadtong kinsa misalmot sa maong mga kaliho-
kan. Ang mga ginikanan sa kabatan-onan sa Zion kinahanglan
nga mobantay sa ilang mga anak batok niini ug uban pang kada-
otan, kay sila ang manubag kon ang ilang mga anak masalaag tu-
ngod sa ilang pagpasagad.16

Susama ra ka impotante ang katungdanan sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay, ug
sa pagbuhat sa mga katungdanan nga gisangon diha sa ilang mga
kamot sa Adlaw nga Igpapahulay, sama sa ilang katungdanan nga
magmatinuoron sa ilang mga silingan ug ingon man sa pagpuyo
og matarung nga kinabuhi. … Katungdanan usab sa mga ginika-
nan ang pagpakita og ehemplo alang sa ilang mga anak sa pag-
balaan sa Adlaw nga Igpapahulay, sa tibuok pamilya nga
pagkamainampoon, ug sa pagbuhat sa tanang katungdanan isip
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang amahan ug inahan nga wala
magtagad sa pagtudlo sa ilang mga anak ug sa pag-aghat kanila
sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan, magmahay ra unya sa ka-
ugalingon nilang sala.17

Kadtong mobalaan sa Adlaw nga Igpapahulay 
makatagamtam sa talagsaon nga mga panalangin 

nga temporal ug espiritwal.

Ang Dominggo usa ka adlaw sa pahulay, pagpalahi gikan sa or-
dinaryo nga buluhaton sa semana, apan mas labaw pa niana. Usa
kini ka adlaw sa pagsimba, usa ka adlaw diin ang espirituhanon
nga kinabuhi sa tawo madugangan. Ang adlaw sa katapul, ang
adlaw sa pisikal nga pagpalig-on sa kasagaran lahi ra kaayo kay sa
gipili sa Dios nga adlawng ipahulay. Ang sobrang kalapoy sa
panglawas ug katapulan wala mauyon sa diwa sa pagsimba. Ang
tukma nga pagbuhat sa mga katungdanan ug mga pag-ampo sa
Adlaw nga Igpapahulay mahimo, pinaagi sa paghimong lahi niini
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ug sa espirituhanong kinabuhi, mohimo sa pinakamaayo nga
pagpahulay nga matagamtam sa katawhan panahon sa Adlaw nga
Igpapahulay.18

Tinud-anay ang akong tinguha … nga kita unta malig-on sa
atong pagtuo, ug kita mahimong mas maayong mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kay sa unsa kita kaniadto. Usa kini sa pina-
kaimportante nga butang diha sa atong mga miting sa Adlaw nga
Igpapahulay…. Naaghat ako sa pagtuo nga nahulog kita sa usa ka
kinaiya nga moadto sa mga miting bisan walay espesyal nga pag-
penitensya sa kasingkasing. Sakit hunahunaon kining mga pulo-
nga, ug tingali dili kini alang kanatong tanan, apan kombinsido
ako nga daghan ang mitambong sa miting nga walay kadasig, wa-
lay espesyal nga katuyoan. Sa akong pagtuo kinahanglan kitang
mosimba aron ipakita sa atubangan sa Ginoo nga atong gihi-
numduman ang Adlaw nga Igpapahulay ug kita naglaum nga ma-
kakat-on sa Iyang mga pamaagi….

Ako nagtuo nga kinahanglang mapuno kita sa panghunahuna
nga adunay bahin niini nga buluhaton [nga] nagkinahanglan sa
matag usa ka tawo. Alang kini sa matag usa ang pagka-amgo nga
kon unsa ang iyang gitanom mao sab ang iyang anihon. Busa,
ang matag usa kinahanglang maghago uban sa determinasyon ug
kon kita magkapundok ang matag usa kinahanglang adunay ma-
inampoon nga espiritu ug siya moadto, dili lamang alang sa
iyang kaugalingon, apan alang sa tibuok simbahan. Kon mahimo
kini, walay mouli gikan sa simbahan nga dili mabatyagan ang es-
piritu sa Dios.19

Karon, unsa man ang saad alang sa mga Santos nga mobalaan
sa Adlaw nga Igpapahulay? Ang Ginoo namahayag nga kon ila ki-
ning buhaton uban ang kamalipayon sa kasingkasing ug panag-
way, ang kahingpitan sa kalibutan mailaha: “ang mga kahayopan
sa umahan ug ang mga kalanggaman sa kahanginan, ug kana nga
mokatkat sa mga kahoy ug molakaw sa yuta. Oo, ug ang hilba, ug
ang maayo nga mga butang nga gikan sa yuta, gani alang sa pag-
kaon o alang sa panaput, o alang sa mga balay, o alang sa mga ka-
malig, o alang sa mga prutasan, o alang sa mga tanaman, o alang
sa mga ubasan. [D&P 59:16–17.]

Kining tanan gihimo alang sa kaayohan ug sa paggamit sa
tawo sa pagpahimuot sa mata ug sa pagmaya sa kasingkasing, sa
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paglig-on sa lawas ug sa pagbuhi sa kalag. Ang tanan gisaaran
kinsa kadtong mosunod sa iyang mga kasugoan, ug ang usa nga
importante niini nga mga kasugoan, mao ang tukma nga pagba-
laan sa Adlaw nga Igpapahulay….

Magdula kita ug maglingaw-lingaw sa unsay gusto sa atong ka-
singkasing sa uban nga adlaw, apan sa Adlawng Igpapahulay mo-
pahulay kita, mosimba, moadto sa balay alampoanan, moambit
sa sakrament, mangaon uban ang usa ka katuyoan sa kasingka-
sing, ug mohatag og mga paghalad sa atong mga pag-ampo sa
Dios, nga ang kahingpitan sa yuta atong maangkon, nga kita adu-
nay kalinaw sa kalibutan ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga
umaabut.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang mga katuyoan nga ang Ginoo “migahin ug miba-
laan” sa Adlaw nga Igpapahulay? Unsa ang mga panalangin sa
pagkaadunay adlaw nga pahulay ug pagsimba?

• Unsa ang buot ipasabut sa pagpahulay gikan sa atong mga ka-
hago panahon sa Adlaw nga Igpapahulay? Unsa ang mga
“angay nga hagoan alang sa Adlaw nga Igpapahulay”? Unsaon
man nato sa pagtudlo ang mga sakop sa atong pamilya sa pag-
tahud sa Adlawng Igpapahulay?

• Unsa ang buot ipasabut sa “pagkawalay buling gikan sa kalibu-
tan”? Sa unsang paagi nga ang pagbalaan sa Adlaw nga Igpapa-
hulay makatabang nato sa paghimo niini?

• Sa unsang paagi nga ang kalipay ug pagmaya nahimong kaba-
hin sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay? (Tan-awa usab sa
D&P 59:13–14.) Sa unsang paagi nga ang pagsupak sa Adlaw
nga Igpapahulay modala sa pagkadili malipayon, pagkawala sa
Espiritu ug sa apostasiya?

• Unsa man ang mga responsibilidad sa atong pamilya sa Adlaw
nga Igpapahulay? Sa Adlaw nga Igpapahulay, unsaon man nato
sa pagtudlo ang atong mga anak sa “balaan nga pagtahud
alang sa unsay matarung ug balaanon”?
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• Sa unsang paagi nga ang atong mga kalihokan sa Sabado ma-
katabang o makadaot sa atong pagsimba sa Adlaw nga Igpapa-
hulay?

• Unsa man ang atong responsibilidad kon kita moadto sa mga
miting sa Dominggo? Unsang mga panalangin ang atong ma-
dawat kon anaa kanato ang tinuod nga diwa sa pagsimba pa-
nahon sa atong mga miting?

• Unsang espirituhanon nga mga panalangin ang atong mata-
gamtam kon ibalaan nato ang Adlaw nga Igpapahulay? Unsang
temporal nga mga panalangin ang gisaad kanato? (Tan-awa
usab sa D&P 59:9–23.)
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Ang Atong Buluhaton Mao 
ang Pagluwas sa mga Kalag

Ang atong pinakaimportante nga buluhaton 
mao ang paghago alang sa kaluwasan sa 

mga buhi ug sa mga patay.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Joseph F. Smith naghago sa pag-
alagad sa gingharian sa Dios, “kanunay nga matinguhaon alang
sa kalamboan sa buluhaton sa Ginoo.”1 Sa usa ka espesyal nga
komperensya dihang gi-sustain siya nga Presidente sa Simbahan,
iyang giawhag ang mga Santos: “Atong katungdanan ang paghu-
pot sa buluhaton uban sa pakigbisog, uban sa hingpit nga deter-
minasyon ug katuyoan sa kasingkasing sa pagpadayon niini,
uban sa panabang sa Ginoo, ug subay sa inspirasyon sa Balaang
Espiritu, sama sa nahimo sa nangagi.”2

Iyang gidasig ang mga Santos sa nagkadaghan nga mga ward
ug mga branch sa tibuok kalibutan sa pag-alagad ug sa pagpana-
langin sa uban sa tanang paagi kutob sa ilang mahimo. Samtang
nangulo siya sa misyon sa England, si William Fowler, miyembro
sa Sheffield, mipresentar sa iyang mga nahimo sa pagpadayon sa
buluhaton sa gingharian sa Dios. Si brother Fowler, kinsa nag-
atubang og daghang pagsulay ug mga kalisdanan sa dihang mi-
pasakop siya sa Simbahan, naghimo og usa ka himno isip
pagpahayag sa iyang hugot nga pagtuo sa ebanghelyo ug pagpa-
salamat sa iyang mga nadawat. Si Presidente Joseph F. Smith
didto sa miting dihang gikanta kini sa unang higayon. Ang himno
nagsugod sa unsay nahimo na karon nga pamilyar sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan: “Salamat, O Dios sa
Propeta” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 36).



Si Joseph F. Smith nakadayeg sa nasalmot sa matag matinud-
anon nga Santos ngadto sa buluhaton sa Ginoo ug nagtinguha sa
paggahin sa iyang kaugalingong kinabuhi sa pagpangalagad sa
tanang katawhan, sa mga buhi ug sa mga patay. Ganahan siya sa
trabaho sa templo, diin siya nag-alagad isip tigrekord sa templo;
gidumala niya ang buhat sa templo diha sa Balay sa Endowment;
ug sa wala madugay nahimong presidente sa Salt Lake Temple.
Ang Genealogical Society sa Utah, namugna pagka 1894, ug mi-
lambo ubos sa iyang pagdumala. Ang kinabuhi ni Joseph F. Smith
usa ka misyon alang sa kaayohan ug kaluwasan sa tanang kataw-
han, usa ka misyon nga iyang gipahinungod ngadto sa mga San-
tos: “Wala nay lain ka talagsaon ug ka mahimayaon sa kalibutan
kay sa paghago alang sa kaluwasan sa mga buhi ug sa katubsanan
sa mga patay.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ania kita sa kalibutan aron paghimo 
sa buluhaton sa Dios.

Siya nga mipadala sa Bugtong Anak dinhi sa kalibutan aron ma-
tuman ang misyon nga iyang gihimo, mipadala usab sa tanang mga
kalag kutob sa makadungog sa akong tingog, ug sa pagkatinuod sa
matag tawo sa kalibutan, aron pagtuman og usa ka misyon, ug
kana nga misyon dili matuman pinaagi sa pagpasagad; o pinaagi
sa kawalay pagpakabana; o dili kini matuman pinaagi sa pagkawa-
lay alamag. Kinahanglan nga kat-unan nato ang atong katungda-
nan; kat-unan ang mga kinahanglanon nga gihimo sa Dios ngari
kanato, ug sabton ang mga responsibilidad nga iyang gihatag ka-
nato. Kinahanglan natong kat-unan ang obligasyon nga kita ubos
sa Dios ug sa usag usa, ug kita ubos usab sa kawsa sa Zion, nga gi-
pahiuli sa yuta sa ulahing mga adlaw.4

Atong hinumduman nga ania kita sa buluhaton sa Dios—ug kon
moingon ko og buluhaton sa Dios, buot nakong ipasabut nga kita
ania sa buluhaton nga gipadagan sa Labawng Makagagahum dinhi
sa kalibutan alang sa atong tagsa-tagsa nga kaluwasan. Ang matag
usa kinahanglang maghago alang sa iyang kaugalingong kaayohan
ug kutob sa mahimo alang sa kaayohan sa uban. Walay ingon nga
butang sa siyensya sa kinabuhi nga ang usa ka tawo naghago alang
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sa iyang kaugalingon lamang. Wala kita himoa nga mag-inusara sa
karon o sa kahangturan. Ang matag indibidwal usa ka yunit diha sa
panimalay sa pagtuo, ug ang matag yunit kinahanglan nga mobati
sa gidaghanon sa iyang responsibilidad nga magbalhin-balhin
ngadto sa tanan. Ang matag-usa kinahanglang magkugi sa pagbuhat
sa iyang katungdanan. Pinaagi sa paghimo niini, ug sa paghimo sa
iyang kaugalingon nga putli ug walay buling sa kalibutan, siya mo-
abag sa uban nga himoong putli kanunay ang ilang kaugalingon ug
walay buling.5

[Ang ebanghelyo ni Kristo] usa ka buhi, inadlaw nga relihi-
yon, usa ka inoras nga relihiyon. Nagsugo kini kanato sa pag-
buhat og matarung karon, karong orasa, karong semanaha,
karong bulana ug karong tuiga; ug padayon sa katuigan, sa pag-
sunod sa atong relihiyon—nga mao ang rehihiyon ni Jesu-
kristo—sa pagkamatarung, sa kamatuoran, sa kalooy, sa gugma,
pagpasaylo, kamabination, paghiusa ug kalinaw sa yuta ug sa
maayong kabubut-on sa tawo ug sa tibuok kalibutan. Mao kini
ang atong misyon.6

Aduna kitay mahimayaon nga padulngan sa unahan; kita labut
niining mahimayaon nga buhat. Igo nga bayad ang tibuok na-
tong atensyon, igong bayad ang atong kinabuhi ug tanang giha-
tag sa Ginoo kanato, ug dayon pilo-piloon sa kapin pa sa liboan
ka mga higayon. Sa pagkatinuod, walay ikatandi, kini ang tanan-
tanan gayud, dili matandi. Tanan gayud nga anaa niini ug ta-
nan sukad ug sa umaabut. Ang ebanghelyo mao ang kaluwasan,
ug kon wala kini walay pulos ang pagkaaduna niini.7

Ang matag usa kanato responsable sa paghimo kutob 
sa mahimo sa pag-angkon og kaluwasan.

Lihukon nato ang atong kaluwasan diha sa kahadlok ug pag-
pangurog atubangan sa atong Amahan, ug magmatinud-anon
hangtud sa katapusan. Hinumdumi nga apil ka niini nga buluha-
ton niining panahona ug sa kahangturan. Walay pagsibug niini,
walay pagpalayo niini, gawas kon makasala, ug diha moabut ang
silot sa kalapasan. Apan kon naglaum ka nga mahimaya; kon nag-
laum ka sa mga amahan ug mga inahan, mga igsoon, kaliwatan ug
kahigalaan, kon naglaum ka og himaya, salabutan ug walay kata-
pusang kinabuhi, kinahanglang makuha nimo kini pinaagi sa
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buluhaton sa Dios; kay dili nimo kini makuha bisan asa nga dapit
sa gawas. Busa, tuguti nga ang matag simpatiya ug interes mahi-
mong sentro niini nga katuyoan. Tuguti nga ang tanan nimong
paghigugma magamit niini nga katuyoan, ug niini lamang. Pa-
labya ang kalibutanong mga butang.8

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang gahum sa Dios ngadto
sa kaluwasan, ug kinahanglanon gayud sa matag lalaki ug babaye
sa Simbahan ni Kristo nga molihok sa pagkamatarung, sa pagsu-
nod sa mga balaod sa Dios, ug sa pagtuman sa mga kasugoan
nga gihatag, aron maangkon nila sa ilang kaugalingon ang ga-
hum sa Dios ngadto sa kaluwasan niining kinabuhia.9

Kita nagtuo nga kinahanglan ang mga tawo niini nga panahon
mosunod ug mobuhat ug moduol sa Dios nga Amahan ug sa
Anak, ug kinahanglan silang makaila kanila, nga ang pagkaila ka-
nila mao ang kinabuhi nga dayon. Kita nagtuo nga aron makaila
kanila ug maduol kanila gikinahanglan nga niini nga panahon
magpuyo kita sama sa pagpuyo sa mga Santos sa karaang mga
panahon, aron atong matagamtam ang samang mga panalangin
nga ilang natagamtam, ug Iyang matudloan sa matag-adlaw, pag-
tulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka
lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto, hangtud atong makab-ot
ang kahibalo sa Amahan ug makaila Kaniya sa atong mga kauga-
lingon. Imposible kanako nga makahibalo alang kanimo, o ni bi-
san kinsa nga makahibalo alang kanako. Ang Espiritu sa Dios dili
mopadayag nganha kanimo sa Ebanghelyo, o mopamatuod ka-
nimo sa Amahan, alang kanako. Dili ako makaluwas kanimo,
ikaw dili makaluwas kanako. Walay tawo ang mahimong manlu-
luwas sa ingon niini nga paagi ngadto sa laing tawo. Hinoon ang
tawo nga adunay pagpamatuod sa Espiritu diha sa iyang kasing-
kasing ug kinsa adunay kahibalo sa nag-unang mga baruganan sa
Ebanghelyo mahimong mopahayag niini ngadto sa uban, ug pi-
naagi sa paghatag niini ngadto sa uban makakumbinsir kanila sa
kamatuoran ug magiyahan sa pag-angkon niini sa iyang kaugali-
ngon. Apan ang iyang kamasulundon sa Ebanghelyo ug ang
iyang maayong mga binuhatan sa kamatarung ang makaluwas
kaniya, ug dili ang binuhatan sa tawo nga mipamatuod ngadto
kaniya. Sa ingon lamang niini nga pamaagi ang tawo maluwas.10
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Dili lamang ikaw kutob sa pagtuo, apan kinahanglan ka nga
motuman ug mobuhat sa mga butang nga gimando [sa Dios].
Dili kay igo lamang nimo kana nga buhaton, apan kinahanglang
ibutang nimo ang imong kasingkasing, imong pagbati ug tibuok
nimong kalag uban ang matinguhaon nga hunahuna sa Dios.
Kinahanglang itugyan nimo ang imong kabubut-on ngadto sa ka-
bubut-on sa Amahan, ug kinahanglan ka nga mobuhat sa tanang
butang nga iyang gipahimo kanimo, kon gusto kang maluwas ug
mahimaya sa Iyang presensya.11

Kinahanglan kita nga maghago sa pagluwas 
sa atong kaugalingon.

O! Dios ayaw itugot nga mawala ang akong kaugalingon. Dili
ako makatugot nga mawala ang anaa kanako, nga gihatag kanako
sa Dios ug kadtong kinsa ako ang responsable atubangan sa Gi-
noo, ug ang mga nagsalig kanako alang sa giya, sa panudlo, alang
sa tukmang impluwensya. Amahan, ayaw itugot nga mawala ang
akong interes sa kaugalingon, sa paningkamot nga makaluwas sa
uban. Ang gugmang putli magsugod sa panimalay. Ang kinabu-
hing walay katapusan magsugod gayud sa panimalay. Kalain kaha
sa akong bation nga makakita, nga sa umaabut tungod kay nata-
ligam-an nako ang akong panimalay, samtang naningkamot sa
pagluwas sa uban, nawala na hinoon kanako ang akong kaugali-
ngon. Dili ko gusto niana. Ang Ginoo mitabang kanako aron lu-
wason nako ang akong kaugalingon, maingon nga ang usa
makatabang sa lain. Akong nakita nga dili ako makaluwas ni bi-
san kinsa, apan makatudlo ako kanila unsaon nga mahimong lu-
was. Makapakita ako og ehemplo sa akong mga anak unsaon nga
sila mahimong luwas, ug kana ang una nakong katungdanan.
Dako ko kanang utang kanila kay sa uban pa sa kalibutan. Da-
yon, kon matuman ko na kana nga buluhaton sa kaugalingon na-
kong pamilya, itugot nga akong mapalugway ang akong gahum
alang sa kaayohan sa uban kutob sa akong mahimo.12

Ang atong misyon dinhi sa kalibutan mao ang pagbuhat og ka-
ayohan, sa pagbutang sa pagkadautan ubos sa atong mga tiilan,
sa pagbayaw sa pagkamatarung, kaputli, ug kabalaan diha sa mga
kasingkasing sa mga katawhan, ug sa pag-establisar diha sa mga
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hunahuna sa atong mga anak, labaw sa tanang mga butang, og
usa ka gugma alang sa Dios ug sa iyang pulong, nga unta maanaa
kanila isip tuburan sa kahayag, kusog, pagtuo ug gahum, nga
mogiya kanila gikan sa pagkabata hangtud sa pagkatigulang, ug
paghimo kanila nga lig-ong magtutuo sa pulong sa Ginoo, sa na-
pahiuli nga ebanghelyo sa Priesthood, ug sa katukuran sa Zion,
nga dili na gayud mawala pa o ihatag ngadto sa uban. Kon duna
may lain pang butang nga labaw pa nakong gitinguha niining ka-
libutana, kini mao nga ang akong mga anak unta malig-on pina-
agi niini nga kahibalo ug hugot nga pagtuo, aron pinaagi niini
dili na sila mapukling.13

Ang usa ka kalag nga maluwas dinhi sa kalibutan sama ra ka bi-
lilhon sa panan-aw sa Dios sa usa ka kalag nga naluwas diha sa pa-
nimalay. Apan kinahanglan kitang mobuhat sa matarung diha sa
panimalay, sa kaugalingon natong mga pultahan; dili kini igo
alang kanato sa dili pagtagad sa mga buluhaton nga angay hi-
moon sa kaugalingon natong mga pamilya, ug unya mogawas kita
sa kalibutan aron pagbuhat sa mga buluhaton nga wala na kina-
hanglana. Buhaton nato ang atong mga katungdanan bisan asa.14

Kinahanglan kitang maghago alang sa kaluwasan 
sa mga buhi ug sa mga patay.

Atong paluyohan si Kristo, ang iyang katawhan, ug ang iyang
katuyoan sa pagkamatarung ug katubsanan; atong paluyohan
ang matag usa sa katarung, ug mabination natong pahimang-
noan ang uban sa sayop nga mga binuhatan, nga kita unta ma-
himong mga higala ug manluluwas sa Bukid sa Zion, sa usag
usa, ug unta kita makatabang sa mga huyang ug molig-on kanila,
modasig sa mga maduhaduhaon ug hatagan sa kahayag ang
husto nila nga panabut kutob sa mahimo, nga kita unta mahi-
mong instrumento sa mga kamot sa Dios nga mahimong man-
luluwas sa katawhan. Wala magpasabut nga aduna kitay gahum
sa pagluwas sa mga katawhan. Wala gayud; apan aduna kitay ga-
hum sa pagpakita kanila kon unsaon nila sa pag-angkon og ka-
luwasan pinaagi sa pagkamasulundon sa mga balaod sa Dios.
Atong ikapakita kanila kon unsay buhaton aron maluwas, kay
kita adunay katungod sa paghimo niini, aduna kitay kahibalo ug
panabot kon unsaon kini sa paghimo, ug atong kahigayunan
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ang pagtudlo niini … pinaagi sa ehemplo ingon man pinaagi sa
pagtulun-an nganha sa atong mga kaubanan bisan asa man ki-
tang dapit sa kalibutan.15

Ang atong misyon mao ang pagluwas sa katawhan. Atong gi-
hagoan … ang pagdala sa katawhan ngadto sa kahibalo sa ebang-
helyo ni Jesukristo, pagdala kanila ngadto sa paghinulsol, sa
pagkamasulundon sa gimando diha sa balaod sa Dios. Naningka-
mot kita sa pagluwas sa mga katawhan gikan sa kasaypanan, sa
pag-awhag kanila nga mopalayo sa dautan ug kat-unan ang pag-
himo og maayo.16

Atong misyon ang pagluwas, nga malikay sa dautan, paghi-
maya sa katawhan, sa pagdala sa kahayag ug kamatuoran dinhi sa
kalibutan, nga magpatigbabaw diha sa mga katawhan ang pag-
puyo nga matarung atubangan sa Dios, ug motahud kaniya diha
sa ilang mga kinabuhi.17

Ang pagsulay [test] … sa katalagsaon sa atong kalag mao ang
… panginahanglan sa atong abilidad sa paghupay ug pagdasig,
sa atong abilidad sa pagtabang sa uban, kay sa atong abilidad sa
pagtabang sa atong kaugalingon ug pasagdan ang uban nga mag-
kalisud sa ilang kinabuhi.18

Kinahanglan nga kanunay kitang may tumong sa pagtabang
[sa uban] ngadto sa kadaugan—dili sa paglupig kanila! Atong tu-
mong ang kinabuhing dayon—atong tuyo ang pagbayaw sa isig-
katawo—dili ang pagnudnod kanila.19

Atong buluhaton ang pagluwas sa kalibutan, sa pagluwas sa
katawhan; paghimo kanilang mahiuyon sa mga balaod sa Dios
ug sa mga baruganan sa pagkamatarung ug sa hustisya ug sa ka-
matuoran, nga sila unta maluwas sa gingharian sa Dios, ug ma-
himo, sa kadugayan, pinaagi sa kamasulundon sa mga ordinansa
sa ebanghelyo, nga mga manununod sa Dios ug isig ka manunu-
nod ni Jesukristo. Kana mao ang atong misyon.20

Dili nato mahuman ang atong buluhaton hangtud maluwas
nato ang atong kaugalingon, ug dayon hangtud atong maluwas
ang tanan nga nagkinahanglan kanato; kay kita mamahimo nga
mga manluluwas sa Bukid sa Zion, sama kang Kristo. Gitawag
kita alang niini nga misyon. Ang mga patay dili mahingpit kon
wala kita, ni kita kon wala sila. Ania kanato ang usa ka misyon
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nga angay ipahigayon alang kanila ug sa ilang ngalan; may tino
kita nga buluhaton nga angay buhaton aron sa paghimong ga-
wasnon kanila nga, tungod sa ilang pagkawalay alamag ug sa
mga kahimtang nga dili pabor kanila samtang nagpuyo sila
dinhi, sila dili andam alang sa kinabuhing dayon; kita ang mo-
abli sa pultahan alang kanila, pinaagi sa pagpahigayon sa mga
ordinansa nga dili na nila mahimo sa kaugalingon, ug butang
nga mga mahinungdanon aron sila makagawas gikan sa “bilang-
goan sa espiritu” aron sila moadto ug mopuyo sumala sa Dios
diha sa espiritu, ug mahukman diha sa lawas ingon sa mga tawo
diha sa unod.21

Ang buluhaton alang sa atong mga patay, nga gisangon ni Pro-
peta Joseph diri kanato nga may labaw pa sa usa ka ordinaryo
nga sugo, nga nagsugo kanato nga kinahanglan kitang mangita
sa atong katigulangan ug sa atong mga kaliwatan kinsa nanga-
matay nga walay kahibalo sa ebanghelyo, kinahanglang dili ma-
taligam-an. Kinahanglang makasalmot kita nianang sagrado ug
gamhanang mga ordinansa sa ebanghelyo nga gipadayag nga ma-
hinungdanon alang sa kalipay, kaluwasan ug katubsanan alang
niadtong nakapuyo na dinhi sa kalibutan nga wala makakat-on sa
ebanghelyo ug nangamatay nga walay kahibalo niini, ug karon
naghulat kanato, nga ilang mga anak, kinsa nakapuyo niining pa-
nahon diin ang ordinansa mahimong ipahigayon, sa pagbuhat sa
buluhaton nga ilang gikinahanglan aron makagawas gikan sa gi-
bilanggoan kanila. Pinaagi sa atong mga paningkamot alang ka-
nila ang kadena nga migapos kanila matangtang, ug ang
kangitngit nga naglibut kanila mahanaw, kana nga kahayag mo-
dan-ag kanila ug ilang madungog didto sa kalibutan sa espiritu
nga ang buluhaton nabuhat na alang kanila pinaagi sa ilang mga
anak dinhi, ug maglipay uban kaninyo tungod sa inyong pagpa-
higayon niining mga katungdanan.22

Walay panahon sukad, wala nay lain pang panahon nga mo-
abut alang sa mga naghupot sa Priesthood sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, diin ang mga
tawo makaingon sa ilang kaugalingon nga igo na ang ilang na-
himo. Hangtud asa kutob ang kinabuhi, ug hangtud nga anaa
pa kanato ang kasarang sa paghimo og maayo, sa paghago
alang sa katukuran sa Zion, ug alang sa kaayohan sa tawhanong
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pamilya, kinahanglan kita, uban sa tinguha, walay langan nga
mobuhat sa mga kinahanglanon alang sa atong katungdanan,
gamay man o dako.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Nganong importante man nga masayud nga ang matag tawo gi-
padala sa kalibutan “aron makatuman og usa ka misyon”? Nga-
nong imposible man kanato nga makatuman sa atong misyon
pinaagi sa “paghago alang lamang” sa atong kaugalingon?

• Unsaon man nato sa paghimo sa buluhaton sa Dios nga maato
usab nga buluhaton? Ngano nga ang buluhaton sa Ginoo nag-
kantidad man sa “tibuok natong atensyon”? Sa unsang paagi
nga ang atong pagpili makita sa atong pagpasalig sa buluhaton
sa Ginoo?

• Unsay angay natong buhaton nga molabaw pa kay sa pagtuo
ug sa pagsunod aron “maluwas ug mahimaya sa presensya sa
[Dios]”? Unsay gipasabut alang kaninyo sa paghatag sa “imong
kasingkasing, imong pagbati ug tibuok nimong kalag uban
ang matinguhaong hunahuna sa Dios”? Human sa tanan na-
tong paningkamot, unsaon man nato sa pagkadawat og kalu-
wasan? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 25:23.)

• Unsang mga butanga ang kinahanglan natong pangitaon aron
isilsil diha sa hunahuna sa mga sakop sa atong pamilya “labaw
pa kay sa ubang butang”?

• Sa unsang paagi nato mapaningkamutan ang pagluwas sa atong
kaugalingon ug sa gihapon makatuman sa uban pa natong mga
responsibilidad sa pagserbisyo sa uban? Sa unsang paagi nga
ang atong pagserbisyo sa uban diha sa Simbahan ug bisan asa
mahimo nga panalangin sa atong pamilya?

• Unsay atong buhaton “aron makabayaw sa isigkatawo”? Unsay
atong mahimo sa pagtabang sa uban nga magmatinud-anon sa
mga balaod sa Dios?

• Unsay atong mahimo aron matangtang ang “mga kadena nga
migapos” sa mga nangamatay nga wala mahibalo sa ebang-
helyo? Unsay inyong bation kon masayud nga ang mga tawo
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nga inyong gitabangan “nagmaya uban kaninyo tungod sa in-
yong pagpahigayon niining mga katungdanan”?

• Ngano nga ang “pagsulay [test] … sa katalagsaon sa atong ka-
lag” anaa diha sa “atong abilidad sa pagtabang sa uban”? Sa in-
yong hunahuna nganong ingon man kaha niini? Giunsa ug
kanus-a kamo nakahimo og mga sakripisyo alang sa kaayohan
sa uban? Unsay inyong gibati sa paghimo niini?
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Ang Masalaypon nga 
Dalan sa Pang-abuso

Kinahanglang dili gayud nato abusohan ang uban apan
kinahanglang ipakita nato ang atong kalooy ug kalumo

ngadto sa tanan, ilabi na sa mga sakop sa pamilya.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith usa ka malumo ug buotang tawo
kinsa mopahayag og kasubo sa tanang matang sa pang-abuso.
Nakasabut siya nga ang kapintas moani usab og kapintas, ug ang
iyang kinabuhi usa ka matinuorong hulagway sa kalooy ug pai-
lub, kainit ug panabut.

Sa usa ka okasyon si Presidente Smith miingon: “Nakasaksi ako
og usa ka gamayng butang sa atong miting karong hapona diha sa
tungang agianan; usa ka gamayng bata naglingkod tapad sa iyang
mama sa usa ka lingkuranan. Dunay miabut og gipulihan siya sa
paglingkod, gipasagdan nga nagbarug ang bata. Gusto nakong
isulti kaninyo, mga kaigsoonan, nga kadtong butanga misamad sa
akong kasingkasing. Ako dili, sa bisan unsang butang … mopasa-
kit sa kasingkasing sa usa ka gamay nga bata diha sa balay sa Dios,
basin unya og masilsil sa iyang hunahuna nga ang simbahan usa
ka dili maayong dapit, ug dili na hinoon moadto sa simbahan, kay
sa moadto unya masakitan lamang.”1

Si Presidente Smith sa kasagaran mitambag sa iyang mga kaig-
soonan sa pagtratar sa usag usa uban sa tumang kabuotan. Ang
kapintas o kinaiya nga mopakaulaw sa uban dili gayud niya ma-
dawat. Ang magtiayon kinahanglang motagad sa usag-usa sa pi-
nakataas nga pagtamud ug motudlo sa ilang mga anak pinaagi sa
ehemplo sa pagtahud sa mga sakop sa ilang pamilya ug sa tanan
pang mga katawhan.



Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Kinahanglan kita nga motratar sa usag usa uban 
ang pinakalabaw nga respeto ug pagtahud.

Buntugon nato ang atong kaugalingon, ug dayon moadto ug
buntugon ang tanang dautan nga atong makita sa atong palibut,
kutob sa atong mahimo. Ug buhaton nato kini sa walay kapintas;
buhaton nato kini sa paagi nga dili makapugong sa kagawasan sa
mga lalaki o sa mga babaye. Buhaton nato kini pinaagi sa pag-aw-
hag, pagkamainantuson, sa pailub, ug sa pagpasaylo ug gugma
nga dili molubad, nga pinaagi niini atong maangkon ang mga ka-
singkasing, mga pagbati ug mga kalag sa mga anak sa katawhan
ngadto sa kamatuoran sumala sa gipadayag sa Dios ngari kanato.2

Gihimo kita sa [Dios] sumala sa iyang kaugalingong hitsura ug
panagway, ug ania kita mga babaye ug mga lalaki, mga ginikanan
ug mga anak. Ug kinahanglan gayud nga kita magkadugang pa
nga mahisama kaniya—labaw nga sama kaniya sa gugma, sa
gugma nga putli, sa pagpasaylo, sa pailub, sa pagkamainantuson,
ug pagpugong sa kaugalingon, sa kalimpyo sa hunahuna og bu-
hat, sa salabutan, ug sa tanang butang, aron kita mahimong
angayan sa kahimayaan sa iyang presensya.3

Ang mga ginikanan … kinahanglang maghigugmaay ug magti-
nahuray sa usag usa, ug motagad sa usag usa sa maayong kinaiya
ug sa maayong pagtagad, sa tanang panahon. Ang bana kina-
hanglang motagad sa iyang asawa diha sa pinakadako nga pagta-
hud ug respeto. Kinahanglang dili manginsulto ang bana kaniya;
dili gayud mopaubos kaniya, apan huptan siya uban sa pinaka-
taas nga pagtamud diha sa panimalay, diha sa presensya sa ilang
mga anak…. Ang asawa, usab kinahanglang motagad sa bana
uban sa pinakadakong respeto ug pagtahud. Ang iyang mga pu-
long ngadto kaniya kinahanglang dili sakit, dili makapahiubos ug
dili hait. Kinahanglang dili siya mangyam-id o magpasumangil
kaniya. Kinahanglang dili siya mangasaba kaniya. Likayan gayud
niya ang paghaling og kasuko o ang paghimog dili makapahi-
muot kabahin sa panimalay. Ang asawa kinahanglan nga mao ang
kalipay sa iyang bana, ug kinahanglan siyang mopuyo ug modu-
mala sa panimalay aron ang panimalay mahimo nga
pinakasadya, pinakabulahan nga dapit sa kalibutan alang sa
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Si Kristo kauban sa mga Bata, pinaagi ni Harry Anderson. Si Jesukristo
nahigugma sa gagmayng mga bata ug mitudlo nga “bisan kinsa nga magaangin

aron makasala ang usa niining mga gagmay nga nagsalig kanako, maayo pa
lang unta hinoon kaniya kon gikahigtan siyag dakung galingan nga bato
diha sa iyang liog ug gikatambog siya ngadto sa dagat” (Marcos 9:42).



iyang bana. Ingon gayud unta niini ang kahimtang sa bana, sa
asawa, sa amahan ug sa inahan, sulod sa sagradong presinto
sa balaang dapit, ang panimalay.

Sa ingon mas sayon sa mga ginikanan ang pagsilsil ngadto sa
mga kasingkasing sa ilang mga anak dili lamang sa paghigugma
sa ilang mga amahan ug sa ilang mga inahan, dili lamang ang
pagrespeto ug pagtahud ug pagtamud tali sa mga anak diha sa
panimalay. Ang gagmayng igsoon nga lalaki motahud sa ilang
gagmayng igsoon nga babaye. Ang gagmayng lalaki motahud sa
usag usa. Ang mga batang babaye motahud sa usag usa ug ang
mga batang babaye ug lalaki motahud sa usag usa, ug motagad
sa usag usa uban niana nga gugma, niana nga pagtamud ug pag-
tahud nga kinahanglang ipakita sa gagmayng mga bata diha sa
panimalay. Dayon … ang pundasyon sa usa ka hustong edukas-
yon mapahimutang diha sa kasingkasing ug hunahuna sa usa ka
bata diha sa panimalay.4

Ang mga bana kinahanglang motagad sa 
ilang mga asawa diha sa kalumo.

Hunahunaa kon unsay buot ipasabut sa paggunit og yawe sa
katungod nga—kon gamiton sa kaalam ug sa pagkamatarung—
pagatahuron gayud pinaagi sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu
Santo! Imo bang gitahud kini nga Priesthood? … Mahimo ba
nimo, isip usa ka elder sa Simbahan ni Jesukristo, ang dili pagta-
hud sa imong asawa o sa imong mga anak? Imo bang layasan ang
inahan sa imong mga anak, ang asawa sa imong dughan, ang gasa
sa Dios nganha kanimo, nga mas bililhon pa kay sa kinabuhi
mismo? Kay kon wala ang babaye ang lalaki dili hingpit sa Ginoo,
ingon nga dili usab hingpit ang babaye kon wala ang lalaki.5

Dili nako masabtan kon sa unsang paagi nga ang usa ka tawo
walay kalooy ngadto sa mga babaye, labi na sa iyang asawa, ug sa
inahan sa iyang mga anak, ug gisultihan ako nga aduna pay sob-
ra ka bangis, nan sila dili takus sa ngalan sa pagkalalaki.6

Kon maghunahuna ako sa atong mga inahan, ang mga inahan sa
atong mga anak, ug makahunahuna nga ubos sa inspirasyon sa
Ebanghelyo nagpuyo sila sa ligdong, putli, talahuron nga kinabuhi,
matinud-anon sa ilang mga bana, matinud-anon sa ilang mga anak,
matinud-anon sa ilang konbiksyon sa Ebanghelyo, o unsa ka dako
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sa akong lunsay nga gugma alang kanila; unsa ka halangdon ug hi-
natag sa Dios, unsa ka pinili, unsa ka angay tinguhaon ug unsa sila
ka mahinungdanon alang sa katumanan sa mga katuyoan sa Dios
ug katumanan sa iyang mga mando! Akong mga igsoon, modagmal
ba kamo sa inyong mga asawa, nga inahan sa inyong mga anak?
Mohikaw ba kamo sa pagpakita kanila og gugma ug kamabination?
Makatabang ba kamo sa pagpaningkamot og himo sa ilang kina-
buhi nga makomportable ug malipayon kutob sa mahimo, sa pag-
pagaan sa ilang mga gipas-an kutob sa inyong mahimo, sa paghimo
sa ilang kinabuhi nga makapahimuot kanila ug sa ilang mga anak
diha sa ilang mga panimalay? Unsaon man ninyo sa pagtabang ni-
ini? Unsaon man sa usa ka tawo pagtabang nga mobati og dako ka-
ayong interes ngadto sa inahan sa iyang mga anak, ug ingon man
sa iyang mga anak? Kon anaa kanato ang Espiritu sa Dios, dili nato
mahimong buhaton ang sukwahi niini. Mahitabo lamang kini kon
ang tawo mopalayo sa tukma nga espiritu, kon gisupak nila ang
ilang katungdanan, kon sila mobaliwala o dili motahud sa matag
kalag nga gisalig alang sa ilang pag-amuma. Sila kinahanglan gayud
nga mopasidungog sa ilang mga asawa ug mga anak.7

Ang mga intelehente nga tawo, mga negosyante, mga tawong
puno sa kalihokan, mga tawo nga apil kanunay sa mga paghago
sa kinabuhi, ug nagkinahanglang mohalad sa ilang mga kusog ug
panghunahuna alang sa ilang mga paghago ug katungdanan, ma-
himong dili makatagamtam sa ingon kadaghan sa mga kaharuhay
uban sa ilang pamilya sigun sa ilang gusto, apan kon anaa kanila
ang Espiritu sa Ginoo sa ilang pagpahigayon sa temporal nga
mga katungdanan, dili gayud nila pasagdan ang mga inahan sa
ilang mga anak, ingon man ang ilang mga anak.8

Mga amahan ug mga inahan, ayaw ninyo 
ipalayo ang inyong mga anak.

O! akong kaigsoonan, pagmatinud-anon sa inyong mga pa-
milya, pagmatinud-anon sa inyong mga asawa ug mga anak.
Tudloi sila sa dalan sa kinabuhi. Ayaw itugot nga malayo sila ka-
ninyo, nga mawala ang ilang pagtagad kaninyo o sa bisan un-
sang baruganan sa pagtahud, kaputli o kamatuoran…. Kon
himoon ninyo nga masuod sa kasingkasing sa inyong mga anak
nga lalaki nga anaa inyo rang magakos; kon inyong mapabati
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kanila nga gimahal ninyo sila, isip ilang mga ginikanan, nga sila
inyong mga anak, ug kanunay sila nga duol kaninyo, dili sila
mopalayo kaninyo, ug dili sila makasala og dagko. Apan kon sila
inyong palayason sa inyong panimalay, malayo sila sa inyong
pag-amuma—ngadto sa kangitngit sa kagabhion ngadto sa kati-
lingban sa mga salawayon ug gipakaubos; mahitabo kana kon
kamo nagtuo nga makahasol lamang sila, o kamo gipul-an sa
inosente nila nga kalangas ug pagsabasaba sa balay, ug moingon
ka, “Layas palayo,” ingon ani nga pagtratar sa inyong mga anak
ang makapalayo sa inyong mga anak kaninyo.9

Ang atong mga anak sama ra usab kanato; dili kita mahimong
gawngan; dili kita magawngan karon. Sama ra kita sa ubang mana-
nap nga atong nailhan sa kalibutan. Maagni nimo sila; magiyahan
nimo sila, pinaagi sa pag-awhag kanila, ug pinaagi sa pakigsulti og
tarung kanila, apan dili nimo sila mahimong gawngan; dili sila
magawngan. Kita dili mahimong gawngan. Dili kana atong kinaiya
nga gawngan; wala sila buhata aron ingnon niana….

Dili nimo mapugos ang imong mga batang lalaki, o babaye
ngadto sa langit. Mahimong pugson nimo sila sa impyerno, pi-
naagi sa pagpakita og kabangis sa paningkamot nga mabuotan
sila, nga ikaw mismo dili man ingon kamaayo sa angay unta ka-
nimo. Ang tawo nga masuko sa iyang anak, ug mosulay sa pag-
tudlo kaniya samtang anaa sa iyang kasuko, dako kaayo nga
sayop; mas labaw pa siyang angay kaloy-an ug mas labaw pang
angay panghimarauton kay sa bata nga nakahimo og sayop. Ma-
himo lamang nimong matudloan ang bata pinaagi sa gugma, sa
kamabination, sa gugma nga walay paglubad, pag-awhag, ug kon
may rason.10

Mga amahan, kon nangandoy kamo nga ang inyong mga anak
matudloan sa mga baruganan sa ebanghelyo, kon nangandoy
kamo nga higugmaon nila ang kamatuoran ug makasabut niini,
kon nangandoy kamo nga magmasulundon sila ug mahiusa uban
kaninyo, higugmaa sila! ug pamatud-i ngadto nila nga sila inyong
gihigugma pinaagi sa matag pulong o buhat ngadto kanila. Tu-
ngod og alang sa inyong kaugalingon, alang sa gugma nga kina-
hanglang mobugkos tali kaninyo ug sa inyong mga batang
lalaki—bisan unsa man sila ka perwisyo, o ang usa o ang lain
tingali, kon ikaw mosulti o makigsulti kanila, ayaw kini buhata sa
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kapungot, ayaw kini buhata sa kabangis, sa usa ka mapanghima-
rauton nga espiritu. Tarunga sila sa pag-istorya; palingkora sila
ug ubani sila sa pagbakho kon gikinahanglan ug paluhaa sila du-
ngan kanimo kon mahimo. Pahumoka ang ilang mga kasingka-
sing; ipabatyag kanila ang inyong kalumo. Ayaw paggamit og
latos o kapintas, apan … atubanga sila uban sa rason, sa pag-aw-
hag ug sa gugma nga walay paglubad.11

Unta ang mga amahan sa Israel magpakabuhi sa angay nilang
pagpakabuhi; trataron ang ilang mga asawa sa angay nga pagtra-
tar kanila; mohimo sa ilang mga panimalay nga komportable ku-
tob sa ilang mahimo; pagaanon ang gipas-an sa ilang kapares
kutob sa mahimo; mopakita og tukma nga ehemplo sa ilang mga
anak; tudloan sila sa pakig-uban kanila sa pag-ampo, sa adlaw ug
gabii, ug sa matag higayon nga manglingkod sila sa pagpangaon,
sa pag-ila sa kalooy sa Dios tungod sa paghatag kanila og pagkaon
nga ilang gikaon ug sa mga saput nga ilang gisul-ob, ug sa pag-
pasalamat sa nabuhat sa Dios alang sa tanang butang.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa ang buot ipasabut sa “pagbuntog sa atong kaugalingon”?
Unsaon man nato sa “pag-angkon sa mga kasingkasing” sa
atong mga anak ug usa uban ngadto sa kamatuoran?

• Unsaon man sa mga bana ug mga asawa sa pagtratar ang usag
usa kanila uban ang “pinakadako nga pagtahud” ug sa “pina-
kadako nga respeto”? Unsay mga kaayohan sa pagbuhat sa
ingon? Kon ang mga ginikanan motagad sa usag usa uban ang
respeto ug pagtahud, sa unsang paagi nga ang ilang kinaiya
makaapektar sa kinaiya sa ilang mga anak?

• Unsa man ang mga pinakamaayong paagi nga kita makaimplu-
wensya sa uban sa pagpuyo nga matarung? (Tan-awa sa D&P
121:41–44.) Unsa ang pipila ka matang sa kinaiya sa pang-abuso
nga nasukwahi niining tambag nga gikan sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga usahay atong mapalayo ang atong mga
anak gikan kanato? Unsa kaha ang mahitabo kanato ug sa
atong mga anak kon ato silang mapalayo?
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• Ngano nga ang ginikanan nga motul-id sa usa ka bata samtang
anaa sa kapungot mas dakong sayop kay sa bata? Unsa kaha ang
buhaton sa ginikanan kon mobati siya og kasuko sa mga bata?

• Giunsa man sa pagtagad sa Manluluwas ang gagmayng mga
bata? (Tan-awa sa Mateo 19:13–15; 3 Nephi 17:11–24.) Unsa
man ang iyang pahimangno ngadto sa mga moabuso sa gag-
mayng mga bata? (Tan-awa sa Mateo 18:1–6.)

• Sa unsang paagi masuod nato ang mga bata ug sa mga ba-
ruganan sa ebanghelyo? Unsa nga mga panalangin ang mo-
abut niadtong kinsa mohimo sa mga bata nga “masuod sa
[ilang] kasingkasing”?

Mubo nga mga Sulat

1. Gospel Doctrine, 5th edition. (1939),
283.

2. Gospel Doctrine, 253–54.
3. Gospel Doctrine, 276.
4. Gospel Doctrine, 283–84; paghan-ay sa

mga paragrap gidugang.
5. Gospel Doctrine, 165.
6. Gospel Doctrine, 352.

312

K A P I T U L O  2 8

7. Sa Conference Report, Abril 1915,
6–7.

8. Gospel Doctrine, 285.
9. Gospel Doctrine, 281–82.

10. Gospel Doctrine, 281–82.
11. Gospel Doctrine, 316.
12. Gospel Doctrine, 288.
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Ayaw Pagbaton og Pagdumot
ngadto kang Bisan Kinsa

Sundon nato ang ehemplo sa Manluluwas sa 
pagpakita og kapasayloan ug kalooy ngadto 

sa mga nakapasakit kanato.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa kasagaran sa iyang kinabuhi si Joseph F. Smith nakasaksi og
grabeng mga pagpangdaot nga gitumong sa Simbahan ug sa mga
miyembro niini. Kanunay siyang gisamok sa mga tawo nga batok sa
buluhaton sa Ginoo ug sa Iyang Simbahan, ug dako ang iyang pag-
antus sa ilang gipanghimo. Bisan pa sa ilang pagpang-abuso, pada-
yon niyang gihimo ang iyang mga buluhaton uban sa kalinaw, nga
walay kahadlok ug wala kaayo manumbaling sa iyang mga kaa-
way—sa mga kaaway nga gihulagway niya nga “dili akoa,” apan
“kaniya kinsa akong gipaningkamutan nga maserbisyohan.”1

Ang anak niyang si Edith Eleanor misulti kabahin sa usa ka pa-
nahon sa iyang kabatan-on dihang “ang mga tigbalita mihasi ga-
yud sa akong amahan. Ang pipila sa mga tawo sa eskwelahan
adunay nahuptan nga mga report ug mga bakak kabahin sa
akong amahan. Usa ka adlaw nipauli ko gikan sa eskwelahann
nga naglagot. Pag-abot dayon ni Papa nianang gabhiona miingon
ko kaniya, ‘Pa, nganong dili man ka molihok? Wala kay gihimo,
ug nagpasabut kana nga napahimuslan nila ang higayon batok
kanimo, sa pag-imprinta niining tanang mga bakak, ug wala ka
gayuy gihimo sa pagbatok niini!’ ” Ang iyang papa mitan-aw ka-
niya ug mipahiyum ug miingon, “ ‘Anak, ayaw kabalaka. Bisan ga-
may wala sila mopasakit kanako; gipasakitan lamang nila ang
ilang kaugalingon. Wala ka ba mahibalo, anak, nga kon ang usa
ka tawo mosulti og bakak gipasakitan lamang nila ang ilang kau-
galingon labaw pa kay sa uban?’”2



Ang tuyo ni Presidente Smith mao ang paghimo og maayo
alang sa dautan ug determinado siya sa paghimo og maayo nga
kon mamatngunan niyang aduna siyay napasakitan, dili siya ma-
katulog hangtud ang samad maulian. Kausa miingon siya: “Ako ba
adunay nahimo o nasulti nga nakapasakit kaninyo? Kon aduna
man, wala ko kadto tuyoa. Sa akong kinabuhi wala pa gayud ako
makapasakit nga tinuyo kang bisan kinsa…. Tanan kamo nga na-
sakitan tungod kanako, tanan kaninyo nga nabuhatan ko og sa-
yop, kon aduna man, pahibaloa kon diin dapit ako nakapasakit
ninyo, ug buhaton nako kutob sa akong mahimo sa paghusay ni-
ini uban kaninyo. Wala akoy pagdumot sa akong kasingkasing ba-
tok sa akong kaigsoonan; gugma lamang ang ania kanako, gugma
nga putli ug tinud-anay nga tinguha sa paghimo og maayo.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ayaw pagbaton og pagdumot ngadto kang bisan kinsa.

Kami mopahimangno, kami mohangyo sa among mga kaigso-
onan, diha sa ebanghelyo ni Jesukristo, dili lamang sa pagtahud
sa ilang kaugalingon pinaagi sa usa ka maayong kinabuhi, apan
usab sa pagtahud ug paghigugma ug pagkamanggiloy-on sa ilang
mga silingan, sa matag usa kanila. Kami mopahimangno kaninyo
dili lamang sa pagsunod sa pinakauna og dakong kasugoan nga
gihatag sa Dios ngadto sa tawo, sa paghigugma sa Ginoo nga in-
yong Dios, sa tibuok ninyong kasingkasing, ug sa hunahuna, ug
sa kusog, apan kami moawhag kaninyo sa pagsunod usab sa ika-
duhang balaod, nga nagsunod niini, sa paghigugma sa inyong
mga silingan sama sa inyong kaugalingon [tan-awa sa Mateo
22:36–40]; sa paghimo og maayo alang sa dautan, sa dili pagbi-
aybiay sa uban basin unya og ikaw biaybiayon usab. Dili angay
nga gun-ubon nato ang mga panimalay sa ubang mga tawo (sa
paggamit niini nga pagpahayag isip simbolo). Hingpit kita sa
atong tinguha nga sila mopuyo sa mga balay nga ilang gitukod
alang sa ilang kaugalingon, ug maningkamot kita sa pagpakita
kanila og usa ka maayong paagi … ug sa pagtukod kanila og usa
ka mas maayong panimalay, ug dayon dapiton sila uban ang ka-
mabination, sa espiritu ni Kristo, sa matuod nga Kristyanismo, sa
pagsulod sa mas maayo nga puluy-anan.4 
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Bisan og Siya nag-antus sa krus, si Jesukristo wala gayud maghupot og kasuko
batok sa mga mibugal-bugal Kaniya, apan hinoon nag-ampo, “Amahan, 
pasayloa sila, kay wala sila masayud sa ilang ginabuhat” (Lucas 23:34).



Mga kaigsoonan, gusto namong magkahiusa kamo. Manghinaut
kami ug mag-ampo nga kamo moadto … sa inyong mga panimalay
nga may pagbati sa inyong mga kasingkasing ug gikan sa kahilad-
man sa inyong mga kalag sa pagpasaylo sa usag usa, ug sa dili gayud
sugod niining adlawa sa pagbaton og pagdumot ngadto sa ubang
isig ka nilalang. Dili ko igsapayan kon miyembro man siya sa Sim-
bahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw o dili, higala man siya o
kaaway, buotan man siya o dautan. Sakit kaayo alang sa usa ka tawo
nga naghupot sa Priesthood, kinsa nagtagamtam sa gasa sa Espiritu
Santo, nga magbaton og espiritu sa kasina, o pagdumot, o panima-
los, o kawalay pag-agwanta o makigbatok sa ilang isigkatawo. Kina-
hanglan kitang moingon sa atong mga kasingkasing, himoa nga ang
Dios mohukom tali kanako ug kaninyo, apan alang kanako, ako mo-
pasaylo. Gusto nakong isulti nga ang mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law kinsa nagbaton diha sa ilang mga kalag og pagbati nga dili
makapasaylo sila labaw nga nakasala ug mas angayan pang makada-
wat sa tunglo kay sa nakasala kanila. Pauli ug isalikway ang kasina
ug kayugot sa inyong mga kasingkasing; isalikway ang pagbati sa dili
pagpasaylo; ug palamboa diha sa inyong mga kalag ang espiritu ni
Kristo nga misinggit diha sa krus, “Amahan, pasayloa sila; kay sila
wala masayud sa ilang ginabuhat.” [Lucas 23:34.] Mao kini ang es-
piritu nga angay maangkon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
tanang panahon.5

Kon aduna man akoy mahibaloang tawo nga nayugot kanako,
mas ikalipay nako ang pag-adto kanila, ug dili mopahulay hang-
tud sila akong maadto ug masayran kon asa nga dapit ako naka-
sala kanila. Kon mogawas nga ako nakapasakit man gayud sa
akong igsoon, dili ko moingon niya nga mag-abut kami sa usa ka
dapit aron sulbaron ang problema—adtoon gayud nako ang ti-
buok gilay-on mismo ug buhaton kutob sa akong mahimo sa pa-
kighusay uban kaniya. Ang akong misyon dili ang pagpasakit, dili
ang paghimo og sayop; apan sa paghimo og maayo.6

Usba ang tumong sa inyong panglantaw, ug ang tumong sa in-
yong panan-aw, gikan sa pagpamantay sa mga sayop ngadto sa
pagbantay sa unsay maayo, sa lunsay, ug giyahan ug aghaton kad-
tong anaa sa kasaypanan ngadto sa dalan nga walay pagkasayop,
sa dalan gayud nga walay higayon sa pagpakasayop. Pangitaa unsa
ang maayo nga anaa sa tawo, ug tan-awa kon sa unsang dapit sila
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dili malampuson sa pag-angkon niini, paningkamuti ang paglig-on
kanila; paningkamuti sa pagpausbaw sa ilang kamaayo; pangitaa
ang maayo; palig-una ang pagkamaayo; suportahi ang maayo; ug
kutob sa mahimo pugngan ang paghisgut kabahin sa dautan. Wa-
lay kaayohang maangkon pinaagi niini. Mas maayo nga ilubong
ang dautan ug palamboon ang pagkamaayo, ug dasiga ang tanang
tawo sa pagbiya sa dautan ug magkat-on sa paghimo og maayo; ug
himoon ang atong misyon nga usa ka misyon sa pagluwas sa isig-
katawo ug sa pagtudlo ug paggiya subay sa dalan sa pagkamata-
rung, ug dili molingkod isip mga maghuhukom ug pagahukman
ang mga dautan og binuhatan, apan hinoon mamahimong mga
manluluwas sa katawhan.7

Atong gikinahanglan ang kalooy; busa kita magmanggiloy-on.
Atong gikinahanglan ang gugma nga putli, busa kita magmahi-
gugmaon. Atong gikinahanglan ang pasaylo; busa kita mopa-
saylo. Atong buhaton ngadto sa uban ang unsay buot nato nga
ilang pagabuhaton ngari kanato [tan-awa sa Mateo 7:12].8

Pagbaton og kalooy alang sa inyong mga kaaway.

Tuguti nga ang Ginoong Dios adunay kalooy ngadto sa nagti-
nguha sa pagpugong sa katuyoan sa Zion. Dios; kaloy-i ang mga
nahisalaag, ang nangasayop, ang mga danghag, ang mga dili ma-
alamon. Ibutang ang imong Espiritu diha sa ilang kasingkasing,
usba sila gikan sa sayop nilang mga binuhatan ug sa ilang mga ka-
buang, ug dad-a sila balik sa dalan sa pagkamatarung ug sa imong
panabang. Mangayo ako og kalooy alang sa akong mga kaaway—
kadtong nanulti og bakak batok kanako ug kadtong mibutangbu-
tang kanako, ug ngadto sa namulong sa tanang matang sa
kadautan sa pagbutangbutang kanako. Agi og sumbalik, nanga-
muyo ako sa Dios nga akong langitnong Amahan nga sila ka-
loy-an; kay kadtong mihimo niini, nga wala masayud kon unsa
ang ilang gibuhat, sayop lamang ang pagkagiya kanila, ug kadtong
mihimo niini nga nasayud sa ilang gibuhat tino nga nagkina-
hanglan, labaw sa tanan, sa kalooy, kapuangod ug sa kalooy sa
Dios. Unta ang Dios malooy kanila. Unta siya adunay kalooy ka-
nila. Dili ako mopasakit bisan sa usa ka lugas sa ilang buhok,
ingon ana ang akong paghatag og bili sa kalibutan. Dili ako mo-
butang og bangil sa ilang dalan padulong sa kauswagan. Dili; ug
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hangyoon nako ang akong mga kaigsoonan nga dili nila hilabtan
ang mga kaaway sa atong mga katawhan ug kadtong mihimo sa
kaugalingon nilang dalan padulong sa kalaglagan ug wala mag-
hinulsol, kinsa nagpakasala uban sa dakong kasayuran sa ilang gi-
himo, kinsa nasayud nga ilang gisupak ang mga balaod sa Dios ug
mibutangbutang ug namulong og mga bakak ngadto sa mga su-
lugoon sa Ginoo. Kaloy-i sila. Ayaw sila hilabti; kay mao lamang
kana ang ilang gusto. Pasagdi sila. Pasagdi sila asa sila moadto.9

Motug-an ko nga lisud gayud alang kanako ang paghigugma sa
akong mga kaaway—sa mga kaaway sa Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—sama sa akong paghigugma
sa akong mga higala. Usa kini ka malisud nga tahas nga akong bu-
hatunon. Motug-an ako nga wala kini nako mabuhat sa hingpit;
malisud kini alang kanako; gani, may mga higayon, nga ang Espi-
ritu sa Ginoo motandog ug mopahumok sa akong kalag igo nga
makaandam kanako sa pag-ingon nga: Itugyan na lang nako
ngadto sa mga kamot sa Dios ang paghukom.10

Ang gugmang putli nga alang sa tanan ug ang gugma sa Dios gi-
kinahanglan gikan kaninyo diha sa ebanghelyo ni Kristo. Ang
gugma alang sa inyong isigkatawo, ang espiritu sa pagpasaylo, ug
ang kalooy alang sa inyong isigkabinuhat, gikinahanglan gikan ka-
ninyo, sumala sa gitugon diha sa pag-ampo sa Manluluwas didto
sa krus—“O Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabut sa
ilang ginabuhat.” [Lucas 23:34.] Busa hunahunaon nato ang atong
mga kaaway, busa mag-ampo kita alang kanila, nga sila unta dili
hingpit nga malaglag, apan unta ang iyang makaluwas nga grasya
ug ang makaluwas nga gahum sa ebanghelyo ni Jesus unta ipada-
ngat pa ngadto kanila, nga ang ilang kasingkasing matandog, nga
sila maghinulsol unta sa ilang mga sala ug mohimo sa pag-uli sa
nawala kutob sa mahimo tungod sa mga sayop nga ilang nahimo,
ug monunut sa pagkamasulundon ug malimpyohan gikan sa mga
sala, pinaagi sa paghinulsol ug pagpabunyag alang sa kapasayloan
sa ilang mga sala, pinaagi sa tawo nga adunay katungod sa pagpa-
higayon niana nga balaang ordinansa.

Atong gihigugma ang tanang katawhan. Wala kitay pagsupak
batok sa mga katawhan, ug dili gayud kita mosupak kanila basta
ila lang kitang pasagdan. Dili kita makiglantugi sa mga gituohan
sa uban; dili kita makiggubat sa ilang mga simbahan, o sa unsay
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ilang mga gituohan. Dili kana maoy atong katuyoan, ug walay la-
but sa atong misyon ang paghimo niini, tuguti sila sa pagsimba
sa bisan unsa nga paagi o unsa o asa sila gusto…. Ang atong ka-
tungdanan mao lamang ang pagpadayon, pagbuhat sa atong ka-
tungdanan, pagsangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa maayong
ehemplo ug ingon man pinaagi sa pagtulun-an, ug ipadan-ag ang
atong kahayag diha sa ilang salabutan nga ila untang makita ang
kahayag sumala sa gusto sa Dios, ug modawat niini, ug magala-
kaw niini, kon gusto nila.11

Ang buluhaton sa Ginoo adunay mga kaaway, 
apan ang Dios dili motugot nga ang atong 

mga paningkamot mapakyas.

Adunay mga kaaway sa buluhaton sa Ginoo, sama nga adunay
mga kaaway ang Anak sa Dios. Adunay mamulong og dautan ba-
tok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Adunay mga tawo …
nga motabon sa ilang mga mata sa matag hiyas sa matag maayo
nga butang nga may kalabutan niining buluhaton sa ulahing mga
adlaw, ug sila mopabaha og mga bakak ug mga sayop batok sa
mga tawo sa Dios.12

“Kon kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang
mga iya; apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa gipili
ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo.”
(Juan 15:19) Ang mga sumusunod ni Jesus mao ang mga pinili
niyang mga katawhan, ug tungod kay siya ang mipili kanila, ang
kalibutan nagdumot kanila…. Ang pagkatinamay mao ang kabi-
lin sa mga katawhang pinili. Kinahanglan ba natong ipasaka sa
korte ang pagkatinamay sa kalibutan? Dili gayud. Sa laing bahin,
dili kita kinahanglang mawad-an sa paglaum tungod kay miabut
kini kanato nga wala gitinguha.13

Wala ako motuo nga adunay mga katawhan sukad nga giniya-
han pinaagi sa pagpadayag, o giila sa Ginoo nga iyang mga ka-
tawhan, nga wala kasilagi, ug wala biaybiaya sa mga dautan ug sa
mga limbongan.14

Sukad pa sa adlaw nga unang gipahibalo ni Propeta Joseph
Smith ang iyang panan-awon hangtud karon, ang kaaway sa ta-
nang pagkamatarung, ang kaaway sa kamatuoran, sa hiyas, sa du-
ngog, kamaayo, ug kaputli sa kinabuhi, ang kaaway sa matuod
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nga Dios, ang kaaway sa pagdumala sa mga pinadayag gikan sa
Dios ug sa mga inspirasyon nga miabut gikan sa kalangitan
ngadto sa tawo gihan-ay na batok niini nga buluhaton.15

Sa personal wala akoy mga kaaway. Ang akong mga kaaway dili
ako, iya kini kang kinsa akong gipaningkamutan nga maserbis-
yohan! Ang panulay wala kaayo maghunahuna kanako. Dili ako
makahuluganon, apan gikasilagan niya ang Priesthood, nga su-
nod sa kapunongan sa Anak sa Dios!16

Sa tinuod ang ebanghelyo nag-agak kanato nga lahi sa pamaagi
sa katawhan. Kita nahimong sagabal sa ilang puro kalibutanong
mga kalihokan sa daghang paagi ug sa daghang mga dapit. Ang
mga tawo nga hayahay ang pagkahimutang ug mga buhong, dili
gustong madisturbo. Maglagot sila niini…. Ang mga Santos dili
gayud luwas pinaagi sa pagsunod sa mga pagsupak ug mga pa-
nambag sa mga tawo nga gustong moagni kanato sa pagtubay sa
kalibutan. Kita adunay piho nga misyon nga ipahigayon; ug ato
kining mapahigayon nga subay sa balaang mga katuyoan, sukwahi
ang atong mga palakaw kay sa mga pamaagi sa tawo. Nahimo ki-
tang dili mga inila. Ang pagtamay sa kalibutan anaa kanato.17

Ayaw kahadlok; ayaw lugaki ang inyong mga paghago alang sa
kamatuoran; pagpuyo og kinabuhi nga angay sa usa ka Santos.
Kamo anaa sa hustong dalan, ug ang Ginoo dili motugot nga ma-
pakyas kamo sa inyong mga paningkamot. Kini nga Simbahan
mibarog nga wala mamiligro sa mga kaatbang ug sa mga pag-
pangdaot gikan sa gawas. Mas labaw pang kahadlokan ang pagka
walay pagmatngon, ang sala ug kawalay pagpakabana, nga gikan
sa sulod; mas labaw pang peligro nga ang usa ka tawo mapakyas
sa paghimo og matarung ug sa pagpahiuyon sa iyang kinabuhi
ngadto sa pinadayag nga mga doktrina sa atong Ginoo ug Man-
luluwas nga si Jesukristo. Kon kita mobuhat sa matarung, maayo
ra gayud ang tanan, ang Dios sa atong mga amahan mosuporta
kanato, ug ang matag lihok sa mga kaatbang gihimo aron lamang
mapadayon ang pagsabwag og kahibalo sa kamatuoran.18

Itugyan nato ang atong mga kaaway 
ngadto sa mga kamot sa Dios.

Kini nahisulat, ug ako mituo nga kini matuod, nga bisan tuod
og ang panulay gikinahanglang moabut, alaut ang tawo nga
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pinaagi kanila ang panulay moabut [tan-awa sa Mateo 18:7];
apan sila anaa sa mga kamot sa Dios sama kanato. Kita walay gi-
himong bangis nga mga pasangil batok kanila. Andam kitang mo-
tugyan kanila ngadto sa mga kamot sa Labawng Makagagahum sa
pagpakig-atubang kanila kon unsay maayo alang kaniya. Ang
atong buluhaton mao ang pagbuhat og matarung dinhi sa kali-
butan, sa pagpangita alang sa kalamboan sa usa ka kahibalo sa
kabubut-on sa Dios ug sa iyang mga pamaagi, ug sa iyang talag-
saon ug mahimayaong mga kamatuoran nga gipadayag pinaagi
sa instrumentalidad ni Joseph, ang propeta, dili lamang alang sa
kaluwasan sa mga buhi apan alang usab sa pagtubos ug paglu-
was sa mga patay.19

Ang Dios ra ang makig-atubang sa [atong mga kaaway] sa kau-
galingon niya nga panahon ug sa kaugalingon niyang pamaagi, ug
gikinahanglan lamang nato ang pagbuhat sa atong mga katung-
danan, paghupot nato mismo sa hugot nga pagtuo, paglihok nato
mismo sa pagkamatarung dinhi sa kalibutan, ug pagtugyan sa
mga sangputanan ngadto kaniya kinsa nagmando sa tanang mga
butang alang sa kaayohan niadtong mga nahigugma kaniya ug
motuman sa iyang mga kasugoan.20

Wala kita maghambin og dili maayong pagbati sulod sa atong
mga kasingkasing ngadto sa tanang buhi nga nilalang. Mopasaylo
kita sa tanang makasala kanato. Ngadto sa mga mamulong og da-
utan kanato, ug ngadto sa mga mihatag og sayop nga mga ideya
batok kanato dinhi sa kalibutan, wala kitay dautang pagbati sa
atong mga kasingkasing batok kanila. Moingon kita, himoa nga
ang Dios mohukom tali kanila ug kanato, ug moganti kaninyo
sumala sa inyong mga binuhatan [tan-awa sa D&P 64:11]. Dili
kita mogamit sa atong kamot batok kanila; apan atong itunol ang
atong kamot sa pag-abiabi ug sa pagpakighigala kanila, kon sila
maghinulsol sa ilang mga sala ug moduol ngadto sa Ginoo ug
mabuhi. Dili igsapayan kon unsa man sila ka bastos kaniadto, o
unsa man sila ka dautan sa ilang binuhatan, kon sila maghinul-
sol niini ato silang dawaton sa bukas nga mga kamot ug buhaton
nato kutob sa atong mahimo nga matabangan silang moluwas sa
ilang kaugalingon.21
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsay inyong gibati sa dihang inyong napasaylo ang mga na-
kapasakit kaninyo? Sa inyong hunahuna ngano man kaha nga
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga wala makahimo sa
pagpasaylo mas dako man og sala kay sa mga nakasala kanila?
(Tan-awa usab sa D&P 64:9–11.)

• Kon kita nahibalo nga ang usa ka tawo adunay dili maayong
pagbati batok kanato, unsa ang atong buhaton?

• Sa unsang paagi nga ang “pagpalambo sa pagkamaayo” sa
ubang tawo makatabang nato nga makatuman “sa atong tulu-
manon … sa pagluwas sa katawhan”?

• Nganong kinahanglan man nga aduna kitay kalooy ug pagbati
bisan sa atong mga kaaway? Unsa man kaha ang atong ilakip
sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaaway?

• Ngano kaha nga sa kasagaran masinati man sa mga Santos
“ang pagkatinamay sa kalibutan”? Unsaon man nato sa pag-
atubang kini nga mga pagtamay? Ngano nga ang Simbahan
“wala man mamiligro sa mga kaatbang ug sa mga pagpangdaot
gikan sa gawas”?

• Kon kita napasakitan sa uban, nganong kinahanglan man nga
andam kitang motugyan sa ilang silot “ngadto sa mga kamot
sa Labaw nga Makagagahum”?

• Giunsa man sa pagtagad sa Ginoo ang Iyang mga kaaway?
(Tan-awa sa Lucas 23:34.) Unsaon man nato sa pagsunod ang
Iyang mga ehemplo sa pagtunol sa “kamot sa pag-abiabi ug sa
pagpakighigala” ngadto sa atong mga kaaway?
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Si Presidente Joseph F. Smith, naa dapit sa wala, ug si Presiding Bishop 
Charles W. Nibley nga didto sa hununganan sa tren. Sa biyahe sakay sa tren 

kauban ni Bishop Nibley, si Presidente Smith nalikay sa kadaot tungod 
kay gipatalinghugan niya ang mga paghunghong sa Espiritu.
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Sunod sa mga Pag-aghat 
sa Espiritu

Ang matag usa sa Simbahan adunay 
katungod sa inspirasyon sa Espiritu Santo 

alang sa personal nga giya.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith, kauban ni Bishop Charles W. Nib-
ley, mipauli sakay sa tren gikan sa usa ka biyahe sa sidlakan. Sa duol
sa Green River, Wyoming, igo pa lang siyang nakatikang sa pagawas
nga tikanganan sa katapusang bahin sa tren nadungog niya ang ti-
ngog nga nag-ingon, “Sulod ug lingkod.” Mibalik siya sulod sa tren,
nagpanuko sa makadiyut, ug miingon sa kaugalingon, “O, pastilan,
siguro usa ra kadto ka imahinasyon.” Unya nadungog na usab niya
ang tingog, “ Lingkod.” Sa dali nga pagtuman, si Presidente Smith
milingkod sa iyang lingkuranan. Mao gayud ang pagwabol sa tren
tungod sa nangabuak nga riles hinungdan nga ang makina ug ka-
daghanan sa sumpay niini nga tren nangalagpot. Miingon si Bishop
Nibley nga grabe gyud untang kadaot ang mahiaguman ni Presi-
dente Smith, kon wala pa kadto niya sunda, kay bisan og ang dapit
diin siya nagsakay nagpabilin ra didto, ang tanang sakyanan “grabe
kaayo ang pagkapiyapi.”

Si Presidente Smith miingon niini nga kasinatian, “sa maka-
daghang higayon nadungog nako kana nga tingog sa akong ki-
nabuhi, ug napanalanginan ako sa pagtuman niini.”

Si “[Presidente Smith] nabuhi nga duol kaayo sa pagpakigsulti
sa Espiritu sa Ginoo,” paniid pa ni Bishop Nibley, “ug ang iyang
kinabuhi usa ka maayo kaayong ehemplo ug limpyo hinungdan
nga ang Ginoo dali ra kaayong makapakita sa iyang kaugalingon
ngadto sa iyang sulugoon. Sa tinuod siya mahimong moingon
nga, ‘Sulti, Ginoo, kay ang imong sulugoon namati.’ [1 Samuel



3:9.] … Ang kasingkasing ni Presidente Smith naangay ngadto sa
mga huni nga Celestial—makabati siya, ug nakabati gayud.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang tanang miyembro sa Simbahan adunay 
katungod nga makadawat og personal nga 

giya gikan sa Espiritu Santo.

Ang espiritu sa pagdasig, ang gasa sa pagpadayag, wala maang-
kon sa usa ka tawo lamang; dili kini gasa nga alang sa Kapangu-
lohan sa Simbahan ug sa Napulog Duha ka mga apostoles
lamang. Dili lamang kini kutob sa mga tigdumalang awtoridad sa
Simbahan, anaa kini sa matag usa nga miyembro sa Simbahan; ug
mao kini ang katungod ug pribilehiyo sa matag tawo, ug sa matag
bata nga moabut na sa edad nga may pagkatulubagon, sa pagta-
gamtam sa espiritu sa pagpadayag, aron makaangkon sa espiritu
sa inspirasyon sa paghimo sa ilang mga katungdanan isip mga mi-
yembro sa Simbahan.2

Ang matag usa sa Simbahan adunay ingon nga katungod sa pag-
tagamtam sa espiritu sa pagpadayag ug sa panabut gikan sa Dios
diin kana nga pagpadayag mihatag kaniya, alang sa kaugalingon
niyang kaayohan, sama sa nakapahimo sa usa ka bishop nga mo-
preside sa iyang ward. Ang matag tawo adunay pribilehiyo sa pag-
gamit niining mga gasa ug niini nga mga pribilehiyo alang sa
kaugalingon niyang mga kalihokan, sa pagmatuto sa iyang mga
anak sa angay nila nga pamaagi, ug sa pagdumala sa iyang uma-
han, sa iyang mga binuhi, sa iyang mga hayop, ug sa pagdumala sa
iyang patigayon … ; iya nga katungod ang pagtagamtam sa espi-
ritu sa pagpadayag ug inspirasyon sa paghimo sa hustong butang,
sa pagkamanggialamon ug sa pagkamabinantayon, sa makianga-
yon ug kamaayo sa tanang butang nga iyang gihimo. Nasayud ako
nga usa kini ka matuod nga baruganan.3

Katungod kini sa matag usa nga madasig ug makadawat sa
pag-aghat sa Balaang Espiritu alang sa kaugalingon nilang giya sa
pagpalig-on sa ilang pagtuo, ug sa pagdasig kanila sa mga buhat
sa pagkamatarung, sa pagkahimong matinud-anon ug sa pagsu-
nod ug sa pagtuman sa mga kasugoan nga gihatag sa Dios
kanila; kini ang pribilehiyo sa matag lalaki ug babaye nga maka-
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dawat og pagpadayag alang niini nga katuyoan, apan dili sa mas
lapas pa. Sa higayon nga ang usa ka indibidwal mobarug sa pag-
angkon sa katungod sa pagkontrolar ug sa pagdiktar, o sa pag-
lingkod sa paghukom sa iyang mga kaigsoonan, ilabi na niadtong
kinsa nangulo, kinahanglan nga siya pugngan dayon, o ang pa-
nagbingkil, panagbahin, ug pagkalibug moresulta. Ang matag la-
laki ug babaye niini nga Simbahan kinahanglang mas mahibalo
pa kaysa pagnunot sa ingon niana nga espiritu.4

Kinahanglang magpakabuhi kita nga duol kaayo sa Ginoo,
nga mapainubsanon kaayo sa atong mga espiritu, nga masu-
lundon kaayo ug andam nga motugyan, ubos sa impluwensya
sa Balaang Espiritu, nga kita mahimong masayud sa hunahuna
ug kabubut-on sa Amahan mahitungod kanato isip mga indi-
bidwal ug isip mga opisyales sa Simbahan ni Kristo ubos sa ta-
nang sirkumstansya. 5

Kinahanglan nga kita … magkinabuhi sa ingon aron ang Espi-
ritu Santo unta mosulod kanato isip usa ka buhing tuburan, nga
gituyo aron mogiya kanato ngadto sa kahingpitan sa pagkamata-
rung, hiyas ug integridad sa atubangan sa Dios, hangtud atong
matuman ang atong yutan-ong misyon, nga mopahigayon sa ma-
tag katungdanan nga gikinahanglan gikan kanato.6

Ang Pagpadayag moabut kanato sa kasagaran pinaagi 
sa hinay, hinagawhaw nga tingog sa Espiritu.

Dili pinaagi sa katingalahang mga pagpakita ngari kanato aron
kita malig-on diha sa kamatuoran, apan pinaagi sa pagpaubos ug
matinud-anong pagtuman sa mga sugo ug sa mga balaod sa Dios.
Sa dihang ako isip usa pa ka bata unang nagsugod sa pagpanga-
lagad, kanunay ako nga moduol ug mangayo sa Ginoo sa pagpa-
kita kanako og pipila ka katingalahang butang, aron unta ako
makaangkon og pagpamatuod. Apan ang Ginoo mipugong sa
mga katingalahan gikan kanako, ug mipakita kanako sa kamatu-
oran, pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa
usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto [tan-awa sa 2 Nephi
28:30], hangtud iyang napahibalo kanako ang kamatuoran gikan
sa alimpulo sa akong ulo hangtud sa mga lapa-lapa sa akong mga
tiil, ug hangtud nga ang pagduha-duha ug kahadlok hingpit nga
nawala gikan kanako. Wala na kinahanglana nga magpadala pa
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siya og anghel gikan sa kalangitan sa pagbuhat niini, ni kina-
hanglan siya nga mamulong gamit ang trumpeta sa usa ka ar-
kanghel. Pinaagi sa mga paghunghong sa ligdong nga
hinagawhaw nga tingog sa Espiritu sa buhi nga Dios, iyang giha-
tag kanako ang pagpamatuod nga akong naangkon. Ug pinaagi
niini nga baruganan ug gahum siya mohatag sa tanang mga anak
sa katawhan og usa ka kahibalo kabahin sa kamatuoran nga mag-
pabilin diha kanila, ug kini makahimo kanila nga masayud sa ka-
matuoran, sama sa pagkasayud sa Dios niini, ug sa pagbuhat sa
kabubut-on sa Amahan sama sa gibuhat ni Kristo niini. Ug walay
gidaghanon sa katingalahang mga pagpakita ang makapahimo
gayud niini.7

Dili gayud kamo kinahanglang mahadlok, akong mga kaigsoo-
nan, kon kamo wala makadawat og bisan unsa ka dako o katinga-
lahang pagpakita, o kon kamo wala makadawat og bisan unsang
talagsaong mga pagpadayag gikan sa langit, kon kamo lamang
magkinabuhi aron ang Dios makapadayag sa Iyang kaugalingon
diha kaninyo kon Iyang kabubut-on. Kamo walay angay kabalak-
an, kamo walay angay kahadlokan, walay makulang diha kaninyo,
sa inyong bahin, kon kamo anaa sa dapit nga makadawat sa kabu-
but-on sa Dios kon Siya andam o gusto nga mopakita niini diha ka-
ninyo. Igo na kana. Ug unya ang Dios mopadayag lamang kaninyo
kon unsa ang mga angay sa inyong paglambo, alang sa inyong pag-
tubo ug sa dugang nga kahibalo sa kamatuoran. 8

Buhaton nato kon unsa ang gimando sa Espiritu.

Wala ako mobati nga ako makahimo ni sa pisikal o sa huna-
huna sa mga katungdanang gisangon kanako kon walay tabang sa
Espiritu sa Ginoo. Ako walay nahibaloang tawo nga nakahimo sa
buluhaton sa Ginoo nga gisangon diha kaniya, gikan gayud sa Gi-
noo, o nga walay mga pagdasig ug inspirasyon sa Espiritu nga
naggikan sa Amahan sa Kahayag. 9

Kon maningkamot kitang makadungog ug makasabut sa mga
paghunghong sa hinay, hinagawhaw nga tingog sa Espiritu sa
Dios, mobuhat kita kon unsa man ang gimando sa Espiritu sa wa-
lay kahadlok kon unsa ang sangputan. Wala kini kalainan bisan
kon kini nauyon ba sa mga hunahuna niadtong nagpakasayop
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kanato, o sa mga kaaway sa gingharian sa Dios, o dili. Nahiuyon
ba kini sa kabubut-on sa Ginoo? Nahiuyon ba kini sa diwa sa ta-
lagsaong buluhaton sa ulahing mga adlaw diin kita nahisakop?
Ang katapusan ba nagtumong sama sa pagpalambo sa Simbahan
ug sa pagpalig-on niini dinhi sa yuta? Kon ang pag-uswag niini
nagpadulong niana nga direksyon, buhaton nato kini, bisan unsa
man ang ikasulti o mahunahuna sa katawhan.10

Dili kini igo alang kanato ang pagkakontento lamang ug pag-
katagbaw sa gamay nga kahibalo kon unsa ang husto. Aron ma-
hibalo kon asa niana ang husto, kinahanglan kitang moadto ug
mobuhat sa hustong butang, bisan unsa pa kini, bisan unsa pa
ang gikinahanglan [ni Jesukristo] kanato. Kon nasayud kita un-
say husto, kon kita nasayud sa kamatuoran, kinahanglan kita nga
mosunod sa husto ug sa kamatuoran, ug kinahanglan kitang mo-
buhat sa husto nga butang, kanunay gayud, ubos sa tanang mga
kahimtang, ug dili gayud maminaw sa mga pagtintal o motipas
gikan sa husto nga dalan, sa higpit ug pig-ot nga dalan nga mo-
dala og balik ngadto sa atubangan sa Dios.11

[Ang atong] pagkamasulundon kinahanglang boluntaryo; ki-
nahanglang dili pinugos, kinahanglang walay pagpamugos. Ang
mga tawo kinahanglang dili mapugos supak sa ilang kabubut-on
sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios; kinahanglan silang motu-
man niini tungod kay nasayud sila nga kini husto, tungod kay ti-
nguha nila ang paghimo niini, ug kalipay nila ang paghimo niini.
Ang Dios mahimuot sa matinguhaon nga kasingkasing.12

Pinaagi sa pagtugyan sa atong kamasulundon ngadto 
sa Espiritu, maangkon nato ang mas labaw nga 
kahibalo ug magtubo uban sa gahum sa pag-ila.

Ang tawo utangan ngadto sa Tinubdan sa tanang salabutan ug
kamatuoran, alang sa kahibalo nga iyang naangkon; ug ang tanan
kinsa motugyan sa ilang pagkamasulundon sa mga pag-aghat sa
Espiritu, nga modala ngadto sa hiyas [virtue], sa dungog, sa
gugma sa Dios ug tawo, ug sa gugma sa kamatuoran ug sa butang
nga makapatubo ug makapalambo sa kalag, makakuha og mas
limpyo, mas makapalapad, ug mas direkta ug bug-os nga kahibalo
sa mga kamatuoran sa Dios kay sa maangkon ni bisan kinsa.13
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Ang mga lalaki ug mga babaye kinahanglang mapahimutang diha
sa kamatuoran, ug matukod diha sa kahibalo sa ebanghelyo, dili
magsalig sa hinulaman nga kahayag gikan sa ubang tawo, apan ma-
gasalig lamang sa Balaang Espiritu, kinsa walay pagkausab, sanag sa
kanunay ug kinsa magpamatuod ngadto sa mga tawo ug sa priest-
hood, kinsa nagpuyo subay sa mga balaod sa ebanghelyo, sa hi-
maya ug sa kabubut-on sa Amahan. Maangkon ra unya nila ang
walay katapusang kahayag nga walay pagkapalong.14

Ang pinakaluwas lamang nga paagi nga atong buhaton, isip
mga indibidwal, mao ang pagpuyo nga mapainubsanon kaayo,
matarung kaayo ug matinud-anon kaayo atubangan sa Dios nga
kita unta makaangkon sa Espiritu niana nga paagi aron kita ma-
kahukom sa matarung nga paagi, ug makaila tali sa kamatuoran
ug kasaypanan, tali sa husto ug sa sayop.15

Unsaon man nato sa pagkahibalo nga [ang tambag nga atong
nadawat gikan sa mga lider sa Simbahan] husto? Pinaagi sa pag-
pasulod sa Dios diha sa atong mga kasingkasing, diin ang atong
mga hunahuna maabli ug malamdagan, aron kita masayud sa
doktrina diha sa atong kaugalingon mismo, ug makahimo sa pag-
pili sa husto gikan sa sayop, kahayag gikan sa kangitngit ug ma-
ayo gikan sa dautan.16

Ngadto sa matinud-anong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
gihatag ang katungod nga makahibalo sa kamatuoran, kay ang
Dios nahibalo niini; ug walay gahum ubos sa celestial nga ging-
harian ang mopatipas kaniya sa dalan, molubog sa iyang huna-
huna ug mobuta sa iyang panabut o mopahinay sa iyang hugot
nga pagtuo o sa iyang kahibalo sa mga baruganan sa ebanghelyo
ni Jesukristo. Dili kini mahimo kay ang kahayag sa Dios nagsanag
nga mas hayag pa kay sa sanag sa mga dili tinuod ug sayop; busa,
kadtong nakaangkon sa kahayag ni Kristo, ang espiritu sa pagpa-
dayag ug ang kahibalo sa Dios, mopatigbabaw sa tanang dili ka-
saligan dinhi sa kalibutan; nasayud sila niini nga doktrina, nga
kini iya sa Dios ug dili sa tawo.17

Kon kita mosunod kon unsa ang mga gipadayag, 
dugangan sa Ginoo ang atong kahayag ug salabutan.

Daghan pang butang ang mahimong ipadayag. Aduna pay
mga butang nga ipadayag diin ang Dios mopahibalo niini sa
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kaugalingon niyang tukmang panahon nga karon wala pa nato
masabti. Sa kaugalingon nakong bahin, daghan na kaayo ang
napadayag nga daw lisud alang kanako sa pagsabut. Kon ma-
hakop pa lang unta nako ang tanang gipadayag sa Dios, ug ma-
kasabut niini kutob sa akong mahimo ug gamiton kini diha sa
pagkamatarung sa akong kinabuhi, siguro andam na ako alang
sa dugang pang mga butang, kon ako takus pa gihapon niini.
Ngano nga, panalanginan ang inyong mga kalag, adunay mga
tawo tali kanato nga nabalaka ug nahasol sa mga butang nga
wala pa gayud mapadayag ngadto sa mga anak sa tawo…. Kon
ang mga tawo mobayad pa lang unta sa ilang ikapulo, kon sila
mosunod pa lang unta sa pulong sa kaalam, kon sila unta mo-
litok sa ilang mga pag-ampo, kon sila unta mogahin sa ilang
mga kinabuhi ngadto sa mga buhat sa pagkamatarung dinhi sa
kalibutan ug motuon sa ebanghelyo alang sa ilang kaugalingon
ug motuman niini, mas minus pa unta ang ilang mga pangu-
tana, ug ayaw hikalimti ang kamatuoran nga mas maayo pang
butang ang ilang mahibaloan kay sa unsay ilang nahibaloan.18

Kita walay laing nahibaloan, ug kita walay laing isangyaw sa ka-
tawhan gawas lamang sa gipadayag sa Ginoo, ug kami motambag
ug mopahimangno sa mga adunay katungod, ug kansang ka-
tungdanan ug buluhaton mao ang pagtudlo ug pagsangyaw sa
mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan ug ngadto sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga ipahiuyon ang ilang mga
pagtudlo ug ang ilang mga instruksyon sa pulong sa Dios diha sa
mga napadayag na. Aduna pay dakong atubangunon sa mga bu-
tang nga napadayag na nga wala pa masunod, ipaniguro ko ka-
ninyo. Aduna pay dakong atubangunon nga nagpabilin pang
angay nga kat-unan. Aduna pay dakong atubangunon nga angay
pa nga itudlo sa espiritu sa panudlo, ug aduna pay dakong atu-
bangunon sa mga gipadayag na pinaagi ni Propeta Joseph ug sa
iyang mga kaubanan nga wala pa madawat sa mga tawo diha sa
ilang mga kasingkasing, ug wala pa gayud sila makabig sa angay
unta kanila.

Kon kita motuman ug makahimo sa pagsunod sa mga pagtulun-
an sa ebanghelyo ug sa mga balaod sa Dios ug sa mga kinahang-
lanon sa langit, nga napadayag na, maayo kini alang kanato ug
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mas duol ang tumong nga maperpekto sa kaalam, kahibalo ug
gahum kay sa unsa kita karon. Kon moabut na kana nga pana-
hon, may mga butang na usab nga mas dako pa nga ipadayag pa
unya ngadto sa mga tawo sa Dios. Gawas kon mabuhat nato ang
atong katungdanan, hinoon, niana nga atong nadawat, gawas
kon kita magmatinud-anon sa mga butang nga karon gisalig sa
atong mga kamot, gawas kon mosunod kita sa atong relihiyon
nga ania kanato karon, kay gihatag kini sa Ginoo kanato, sa pag-
dugang sa mga kasugoan, sa pagdugang sa kahayag ug salabutan
ngari kanato labaw sa mga butang nga ato nang nadawat, nga
wala pa nato matuman sa hingpit, makadugang kini sa tunglo
diha sa atong mga ulo. Igo na alang kanato nga mopuyo diha sa
kahayag sa karon nga inspirasyon ug sa karon nga pagpadayag
ug alang sa kada usa nga miyembro sa Simbahan sa pagsunod sa
mga kasugoan sa Ginoo ug maghago sa Simbahan samtang ang
Espiritu mohatag kaniya og giya sa paghimo sa iyang katungda-
nan. Ang matag usa nato nga kalag may katungod sa inspirasyon
gikan sa Dios aron masayud unsay atong katungdanan ug kon
unsaon nato kini sa paghimo.19

Ang butang nga atong buhatunon mao ang pagpuyo sumala sa
kahayag ug salabutan nga gipadayag kanato sa Dios niini nga dis-
pensasyon, aron kita mahiuyon sa mga gahum sa kalangitan ug
sa mga langitnong binuhat, ug ilabi na sa atong Ginoo nga si
Jesukristo nga anaa nagbarug sa atong ulohan, kinsa mao ang
atong tighatag sa balaod, atong tighatag sa ehemplo, ug sa pa-
maagi sa kinabuhi ug kaluwasan sa tibuok kalibutan; nga pinaagi
kaniya kita makasulod sa celestial nga Gingharian sa Dios, ug
kon wala siya dili gayud kita makasulod niana nga kahimtang sa
himaya sa mga kalibutang walay katapusan. Siya ang dalan, ang
kahayag ug kinabuhi sa kalibutan; ug kon si kinsa man ang mo-
tuman sa mga sugo nga Iyang gihatag, ug mobuhat sa mga bulu-
haton nga Iyang gihimo, ug gimando kanato nga buhaton, dili
magalakaw sa kangitngit, hinonoa magalakaw siya sa kahayag
nga magahatag og kinabuhi.20
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Kinsa ang aduna niining “espiritu sa pagpadayag”?

• Sa unsang mga dapit sa atong kinabuhi nga kita mahimong
makatagamtam sa personal nga giya sa Espiritu?

• Sa inyong hunahuna ngano kaha nga ang Dios sa kasagaran
mogiya kanato pinaagi sa hinay, hinagawhaw nga tingog sa Es-
piritu kay sa “katingalahan nga mga pagpakita”? (Tan-awa usab
sa 1 Mga Hari 19:11–12.) Sa unsang paagi nga ang Dios mo-
giya kanato pinaagi sa hinay, hinagawhaw nga tingog?

• Unsaon man nato sa pagkahibalo nga kita anaa sa impluwen-
sya sa Espiritu sa Ginoo? (Tan-awa usab sa D&P 6:15, 22–23;
9:8–9; 11:12–14.)

• Nganong wala man kita pugsa sa pagsunod sa mga pag-aghat
sa Espiritu? Ngano man kaha sa imong hunahuna nga ang
Dios “mahimuot sa matinguhaon nga kasingkasing”?

• Unsaon man nato sa pagpakabuhi aron makadawat og giya sa
Espiritu? Unsa man ang makapugong sa atong katakus sa pag-
dawat og mga pag-aghat sa Espiritu?

• Kanus-a ikaw natabangan sa Espiritu sa pagpalapad sa imong
kahibalo sa mga kamatuoran sa Dios?

• Unsang mga panalangin ang moabut ngadto sa mga mosalig sa
Balaang Espiritu kaysa magsalig sa “hinulaman o sa aninag la-
mang sa kahayag”?

• Unsaon nato sa pag-andam ang atong kaugalingon aron ma-
kadawat og dugang nga kahayag ug salabutan? (Tan-awa usab
sa Alma 12:10.)
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Pagtuman sa Balaod 
sa Ikapulo

Kadtong motuman sa balaod sa ikapulo 
nakatabang sa pagtuman sa mga katuyoan sa Ginoo 

ug may katungod sa Iyang mga panalangin.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Dapit sa katapusan sa tuig 1800, ang Simbahan nagsagubang
og dako kaayong utang, nga labaw pa sa usa ka milyon ka dolya-
res. Kini nga obligasyon sa panalapi bug-at kaayo diha sa huna-
huna ni Joseph F. Smith. Sa Oktubre 1899 nga kinatibuk-ang
komperensya miingon siya: “Daghan kaayo kita og mahinungda-
nong instruksyon mahitungod sa atong mga katungdanan isip
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, dili lamang mahitungod sa ba-
laod sa ikapulo, apan usab kalabut sa ubang mga butang, nga
sama ra usab kaimportante sa ilang dapit sa balaod sa ikapulo.
Walay lain, bisan pa, ang mas dako og importansya sa kaayohan
sa Simbahan sa karon kay sa paghunahuna niini nga balaod, diin
kining mga butanga isulod ngadto sa tipiganan sa Ginoo, aron
makab-ot ang panginahanglan sa katawhan.”1

Usa ka hapon niana paglabay sa pito ka tuig, si Presidente Smith
miabut gikan sa iyang opisina ug nakita ang iyang anak nga babaye
nga si Rachel diha atubangan sa hall sa Beehive House.

“Asa ang imong mama?” nangutana siya.

“Wala ako kahibalo.”

“Asa man kaha siya?”

“Wala ako kahibalo.”

“Kanus-a man kaha siya moanhi?”

“Pa, wala ako masayud, wala kaayo koy nahibaloan. Bag-o pa
lang akong naabut gikan sa eskwelahan.”



“Sige anak,” miingon siya, “gusto ko nga ang imong mama ang
unang masayud, apan kay ikaw wala may nahibaloan sultihan ko
ikaw.” Sa iyang kamot dunay usa ka papel.

“Nakita ba nimo kini nga papel?”

“Oo sir.”

“Nagpasabut kini nga sa katapusan ang Simbahan wala nay
utang.” Mipahiyum siya. “Busa karon aduna ka nay nahibaloan!”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang pagkamasulundon sa balaod sa ikapulo nagpamatuod
sa atong kamaunongon sa gingharian sa Dios.

Ang Ginoo nagkinahanglan sa ikapulo sa atong kinitaan nga
ibutang ngadto sa Iyang tipiganan; ug gihimo kini isip usa ka ba-
laod ngadto sa tanang mga Stake sa Zion.3

Pinaagi niini nga baruganan (ikapulo) ang kamaunungon sa
mga katawhan niini nga Simbahan pagasulayan. Pinaagi niini nga
baruganan mailhan kon si kinsa ang sa gingharian sa Dios ug
kinsa ang supak niini. Pinaagi niini nga baruganan makita kinsang
mga kasingkasing ang gipahimutang sa pagbuhat sa kabubut-on
sa Dios ug pagsunod sa iyang mga kasugoan, sa ingon nagbalaan
sa yuta sa Zion ngadto sa Dios, ug ngadto sa mga supak niini nga
baruganan ug mihikaw sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga pa-
nalangin sa Zion. Dako kaayo ang pagkamahinungdanon niini
nga sumpay niini nga baruganan, kay pinaagi niini mailhan kon
kita matinud-anon ba o dili matinud-anon. Kini nga buluhaton
sama ra ka importante sa hugot nga pagtuo sa Dios, sa paghinul-
sol sa sala, sa bunyag alang sa kapasayloan sa sala, o sa pagpan-
dong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo.4

Ang balaod sa ikapulo usa ka pagsulay diin ang katawhan isip
mga indibidwal masulayan. Si bisan kinsa nga mapakyas sa pag-
tuman niini nga baruganan pagailhon nga usa ka tawo nga walay
pagpakabana sa kaayohan sa Zion, kinsa mipasagad sa iyang ka-
tungdanan isip miyembro sa Simbahan, ug walay gihimo alang sa
katumanan sa temporal nga pag-uswag sa gingharian sa Dios. Siya
walay gikasalmot, sa pagsabwag sa ebanghelyo ngadto sa
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mga nasud sa kayutaan, ug iyang napasagdan ang pagbuhat sa
makahatag unta kaniya og katungod nga makadawat sa mga pa-
nalangin ug mga ordinansa sa ebanghelyo.5

Ang pagtuman sa balaod sa ikapulo boluntaryo. Mahimo
akong mobayad sa akong ikapulo o mahimong dili, sumala sa
akong pagpili. Butang kini nga mag-agad sa akong pagpili, kon
buhaton ba nako kini o dili kini buhaton; apan, ang pagbati sama
sa akong gibati, nga maunungon sa Simbahan, maunungon sa
mga interes niini, nga nagtuo nga husto ug makiangayon ang
pagtuman sa balaod sa ikapulo ako motuman gayud niini—sa
sama nga baruganan nga sa akong hunahuna husto alang kanako
ang pagtuman sa balaod sa paghinulsol, ug sa bunyag, alang sa
kapasayloan sa mga sala.6

Kita kinsa wala makabayad sa atong ikapulo sa mga nangagi,
ug busa nakautang sa ikapulo ngadto sa Ginoo, diin kita wala
nay kahimoan sa pagbayad, ang Dios dili na magkinahanglan
niadto, apan mopasaylo siya sa mga nangagi kon kita motuman
niini nga balaod uban sa kamatinuoron sa umaabut. Pagka-
manggihatagon kana ug pagkamabination, ug gibati nako ang
pasalamat niini.7

Gikaingon ko na, ug usbon nako sa pag-ingon dinhi, nga ang
lalaki o babaye kinsa kanunayng mobayad sa iyang ikapulo dili ga-
yud mobulag sa Simbahan. Walay kalainan kon unsa ka daghan o
unsa ka diyutay man kini; kini usa ka balaod sa Ginoo; usa kini ka
tinubdan sa kinitaan sa Simbahan; kini kinahanglanon sa Dios, ug
Siya miingon nga kinsa kadtong dili motuman niini dili takus nga
makapanunod sa Zion. Walay tawo nga mobulag sa Simbahan
kon siya nagbayad sa iyang ikapulo. Makatarungan kini. Ngano?
Tungod kay hangtud nga anaa kaniya ang hugot nga pagtuo sa
pagbayad sa ikapulo anaa kaniya ang hugot nga pagtuo sa Simba-
han ug sa mga baruganan sa Ebanghelyo, ug pipila sa pagkama-
ayo anaa kaniya, ug pipila sa kahayag anaa kaniya. Hangtud nga
siya magabuhat niini ang maninintal dili makabuntog kaniya ug
dili makadala kaniya sa kasaypanan.8
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Ang ikapulo mao ang balaod sa Ginoo sa kinitaan alang sa
Simbahan ug alang sa pagpanalangin sa mga Santos.

Ang balaod sa ikapulo mao ang balaod sa kinitaan alang sa
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Kon wala kini, walay kahimoan nga mapadayon ang mga katu-
yoan sa Ginoo.9

Ang Ginoo … mihatag sa balaod sa ikapulo, aron adunay ma-
gamit diha sa tipiganan sa Ginoo alang sa pagpadayon sa mga ka-
tuyoan nga iyang gilantaw; alang sa pagpundok sa mga kabus,
alang sa pagsabwag sa ebanghelyo ngadto sa mga kanasuran sa
yuta, alang sa suporta niadtong gitawag aron mohalad sa tibuok
nilang panahon, sa tanang higayon, alang sa buluhaton sa Gi-
noo, ug ngadto sa mga tawo nga nagkinahanglan niining mga
butanga. Kon wala kini nga balaod kining mga butanga dili ma-
hitabo, ingon man walay mga templo nga matukod, ug maati-
man, o walay kabus nga mapakaon ug masininaan. Busa ang
balaod sa ikapulo kinahanglanon kaayo alang sa Simbahan, nga
ang Ginoo mipasabut gayud pag-ayo niini.10

[Ang ikapulo] gigamit aron mapadayon ang ordinansa sa balay
sa Dios diha sa … mga templo. Liboan ka liboan ka mga dolya-
res niini gigamit sa pag-edukar sa mga kabatan-onan sa Zion ug
sa pag-atiman sa mga eskwelahan sa Simbahan. Liboan ka mga
dolyares ang gigasto sa pagpakaon ug paghatag og mga sinina sa
mga kabus, ug sa pag-atiman niadtong mga nagsalig sa Simba-
han. Sila naglantaw sa ilang mga “inahan” alang sa tabang ug su-
porta, ug tukma lamang ug angay nga ang Simbahan mosangkap
alang sa kaugalingon niini nga mga kabus ug timawa, mga luya
ug walay ikasarang, kutob sa mahimo.11

Gipadayag sa Ginoo kon unsaon kining mga butanga [ika-
pulo] sa pag-atiman, ug sa pagdumala; sa mga Kapangulohan sa
Simbahan ug sa High Council sa Simbahan (nga ang mga Napu-
log Duha ka mga Apostoles), ug sa Presiding Bishopric sa Sim-
bahan. Nagtuo ako nga adunay kaalam niini. Wala itugyan sa usa
ka tawo lamang ang pagpahiluna niini, o huptan kini sa usa ka
tawo lamang, dili gayud sa bisan unsang paagi. Moagi kini sa pi-
nakaminus dise-otso ka mga tawo, mga tawo sa kaalam, sa hugot
nga pagtuo, sa katakus, sama niining dise-otso ka mga tawo. Ako
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moingon nga moagi kanila kon unsaon sa pagpahiluna ang mga
ikapulo sa katawhan ug sa paggamit niini sa bisan unsang katu-
yoan sa ilang paghukom ug kaalam nga makapatuman sa pina-
kamaayo alang sa Simbahan; … kini nga pundo sa ikapulo
ipahiluna pinaagi sa mga tawo nga gisangunan sa Ginoo nga
adunay katungod sa paghimo niini, alang sa panginahanglan ug
kaayohan sa Simbahan.12

Ang Ginoo … tuyo nga mimando sa mga tawo nga nangulo ni-
ini nga Simbahan ug kinsa responsable alang sa giya ug direksyon
sa mga katawhan sa Dios sa pagsiguro nga ang balaod sa Dios
[nga ikapulo] gituman. Atong katungdanan ang paghimo niini….
Nahimo kini nga obligasyon sa mga lider sa Simbahan ang pag-
pamulong kabahin niini nga baruganan, nga dili lamang ang mga
tawo ang mohimo niini nga katungdanan mahitungod niini nga
balaod, apan unta adunay mga butang diha sa tipiganan sa Ginoo
nga makatubag sa mga panginahanglan sa katawhan; kay ang mga
panginahanglan sa Simbahan mga panginahanglan usab sa mga
katawhan. Ang mga miyembro sa Simbahan mao ang nahimo nga
Simbahan, ug busa bisan unsa man ang obligasyon nga anaa sa
Simbahan, buluhaton kini sa matag usa nga miyembro sa Simba-
han sa tukma kon unsay anaa kaniya. Ang Ginoo nagkinahanglan
gikan kanato sa pagsuta nga ang Iyang balaod gisunod sa mga ka-
tawhan.13

Gusto nakong isulti sa mga kaigsoonan nako dinhi karong
buntaga, nga sa akong opinyon wala pa mahitabo sukad nga ang
mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw nanagpuyo og mas maayong kinabuhi, mas ma-
tinud-anon ug mas makugihon, kay sa karon. Kita adunay
nagkalainlaing paagi sa paghukom niini. Usa sa pinakahustong
paagi sa pagkahibalo mao ang kamatuoran nga ang balaod sa ika-
pulo gisunod…. Kini usa ka maayong indikasyon nga ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nagbuhat sa ilang mga katungda-
nan, nga sila adunay hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo, nga sila
andam sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug sila nagtuman niini
nga balaod uban sa dugang nga kamatinud-anon tingali mas la-
baw pa kay sa kaniadto.

May lain pa akong isulti kaninyo, ug buhaton ko kini pinaagi sa
pagpahalipay, ug kana mao, nga kita, pinaagi sa mga panalangin
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sa Ginoo ug sa kamatinud-anon sa mga Santos sa pagbayad sa
ilang ikapulo, nakabayad na sa mga utang nga nag-ulipon kanato.
Karon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw walay utang nga dili
niya kabayaran dayon. Sa katapusan miabut na ang higayon nga
makabayad kita samtang kita magpadayon. Dili na kita kinahang-
lang mangutang pa, ug dili na nato kini buhaton kon ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw magpadayon sa pagsunod sa ilang
relihiyon ug mosunod niini nga balaod sa ikapulo. Mao kini ang
pamalaod alang sa kinitaaan sa Simbahan.

Dugang pa, gusto nakong isulti kaninyo, nga tingali dili dayon
nato kana makab-ot, apan among gilauman nga makita unya ang
adlaw nga dili na kami mohangyo kaninyo og usa ka dolyar nga
donasyon alang sa bisan unsang katuyoan, gawas lamang sa in-
yong iboluntaryo sa paghatag sa kaugalingon ninyong kagustu-
han, tungod kay kita may igo nga ikapulo sa tipiganan sa Ginoo
nga ikabayad sa tanang kinahanglanon aron sa pagpalambo sa
gingharian sa Dios…. Mao kana ang matuod nga polisiya, ang
matuod nga katuyoan sa Ginoo diha sa pagpangdumala sa mga
kalihokan sa Iyang Simbahan.14

Ang pinakaunang butang kabahin sa pagbayad sa 
ikapulo mao ang pagkamasulundon sa balaod.

Walay duda, daghan pang pagtulun-an ang mabasa gikan sa
mga kasulatan mahitungod niining baruganan sa ikapulo, nga gi-
padayag kanato niini nga dispensasyon, ug gimando niya nga
atong tumanon, aron kita masantos, pinaagi sa kamasulundon sa
iyang balaod, nga kining yuta unta mahimong usa ka yuta sa Zion
ngari kanato; ug ang saad mao, nga kon kita motuman sa mga ba-
laod sa Dios, kon atong ibutang ang atong pagsalig kaniya, kon
kita mopaduol kaniya siya mopaduol kanato, ug siya moganti ka-
nato uban sa iyang panabang ug sa iyang panalangin. Ug Siya mo-
badlong sa mga manunubad, ug iyang himoon ang yuta nga
mabungahon, ug kini mohatag sa iyang kusog ngadto sa tig-alima,
sa nagtikad sa yuta, ug sa tigbalantay sa mga panon. Iyang palam-
boon ang iyang mga baka, ug mohimo kaniyang mauswagon sa
iyang tuo ug sa wala, maiya ang kaabunda, kay iyang gibutang ang
iyang pagsalig ngadto sa Dios; kay siya mipaduol ngadto kaniya,
ug siya matinguhaon nga mosulay kaniya, sa pagsuta kon dili ba
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niya ablihan ang mga bintana sa langit ug ibu-bu ang mga pana-
langin ngadto kaniya nga walay lawak nga igo sa pagdawat niini
[tan-awa sa Malaquias 3:10]. Himoa nga ang matag tawo nga na-
kadawat sa ebanghelyo ni Jesukristo modawat niini nga panulti-
hon, ug mopatalinghug niini nga mga pulong, kay kining tanan
bililhon. Ang ubang tawo dili kaayo magtagad niini, ug kadtong
mobuhat sa ingon, mahitabo, sa walay duda, mapakyas sa pagpa-
duol, mataligam-an nila nga masulayan ang Ginoo, dili nila ma-
tuman ang kasugoan nga gihatag, ug dili gayud sila masayud nga
ang Dios namulong sa kamatuoran, ug nga siya makahimo sa pag-
tuman sa iyang pulong ug sa saad ngadto sa iyang mga katawhan
kon sila matinguhaong motuman ug mosunod sa iyang balaod….

…May nahimamat akong usa ka igsoon—dili na kinahanglang
isulti pa ang iyang ngalan, kay siya usa sa mga liboan nga maka-
pamatuod sa samang pagpamatuod, dili lamang pinaagi sa ba-ba
apan pinaagi sa mga ebidensya sa pagdaginot, sa kamalamboon,
kamauswagon ug sa kausbawan nga naglibut kaniya taliwala sa
disyerto. Niini nga panahon siya nakaangkon og daghan kaayong
ani, ang iyang uma namunga og daghan kaayo, samtang ang uma
sa iyang mga silingan natabunan sa mga sagbut, ug ang ilang ani
mga katunga o ikatulo lamang nga bahin ang gidaghanon itandi
sa iyang ani. Sa inyong hunahuna unsa may hinungdan niini? Ako
nagtuo nga ang hinungdan niini mao ang kamatuoran nga ang
Ginoo nanalangin kaniya; ug siya mihimo, kay siya usa ka intele-
hente nga tawo, usa ka tawo nga wala lamang maghago pinaagi
sa kamaalamon ug kamabinantayon, apan uban sa kahadlok sa
Dios, ug sa tinguha sa iyang kasingkasing sa pagtuman sa iyang
mga balaod…. Nagbayad siya sa iyang ikapulo, gihinumduman
niya ang iyang mga halad, masulundon siya sa mga balaod sa
Dios, ug dili siya mahadlok nga mopaambit sa iyang pagpama-
tuod ngadto sa iyang mga higala ug mga silingan nga pinaagi sa
pagkamasulundon ang Dios mipanalangin ug mipalambo kaniya,
ug mihimo kaniya kon unsa siya karon. Dili lamang kay siya ra;
aduna pay ubang milambo sa samang paagi. Ug ako mopamatuod
nga nahimo kini kay ang Dios nanalangin kaniya, ug sa iyang yuta,
ug sa iyang mga kahago, hinungdan nga naangkon niya ang ti-
musbawan, ug naangkon ang mga panalangin nga iyang giti-
nguha ug gihagoan. Nagtrabaho siya uban ang pagsalig sa Ginoo;
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ang Ginoo nasayud sa iyang kasingkasing, ug mipanalangin ka-
niya tungod niana.15

Busa sa katapusan nakaingon ako nga ang pinakaunang bu-
tang kabahin sa pagbayad sa ikapulo mao ang pagkamasulun-
don sa balaod, ug ang dugang nga kaayohan moabut kanato
pinaagi sa pagkamasulundon kay ni bisan kinsa pa. Tingali bilil-
hon kaayo ang kantidad nga napulo ka mga liboan alang kanato,
ug mobayad sa matinuoron nga ikapulo sa atong kinitaan, nga
naghimo sa atong ikapulo nga daw dako na kaayo; bisan pa ang
kaayohang moabut sa atong kaugalingon pinaagi sa pagkamasu-
lundon sa balaod sa Dios mas dako pa gayud kaayo sa kaulahian
kay sa kaayohang nahatag niini ngadto sa mga kabus. Mas bula-
han siya nga mihatag og limos kay kaniya nga nakadawat niini.

Ang problema lang, kay kon ang usa ka tawo maadunahan na
gani mag-anam siya og kaluya sa pagsunod sa mga balaod sa
Dios. Ang mga katigayunan makapakabus sa katawhan kon his-
gutan ang kabahin sa Labaw nga Makagagahum. Ang usa ka tawo
nga kabus sayon rang makabayad sa iyang ikapulo ug moamot gi-
kan sa diyutay nilang pagkaon alang sa kaayohan sa mga timawa;
apan kon siya mamilyonaryo na, o bisan unsa nga ingon niini, sa
iyang kasingkasing mag-anam siya og kahakog. Ang resulta, ma-
hikawan niya ang iyang kaugalingon sa mga opurtunidad nga
makadawat og mas daghan pang pagpakita sa kamaayo og kalooy
sa Dios diha kaniya, nga iya untang madawat pinaagi sa nagka-
dugang nga gidaghanon sa kaayohan nga iyang mabuhat tungod
sa nagkadaghan niyang magamit.

Ang pagkamasulundon mao ang gikinahanglan sa Labawng
Makagagahum. Pagkamasulundon ang gikinahanglan Niya gikan
kang Abraham. Namulong ako karon sa pagkamasulundon ngadto
sa Dios, ug dili sa tawo; ug anaa ako sa pagsupak kang bisan kinsa
nga moprubar nga ang pagkamasulundon ngadto sa Dios, bisan
gani ang pagbayad og ikapulo, dili mas maayo kay sa pagkasupa-
kan—dili maayo kay sa tawo mismo, ug sa tibuok katawhan. Kon
ang usa ka tawo masulundon sa balaod sa ikapulo, siya adunay ka-
tungod sa panalangin sa Dios sa iyang kaugalingon ug, kon siya
ang hunahunaon, adunay magamit diha sa tipiganan sa Ginoo nga
ikapakaon sa mga kabus, alang sa pagsabwag sa Ebanghelyo
ngadto sa mga kanasuran, alang sa pagtukod og mga templo, ug
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alang sa pagtuman sa Iyang mga katuyoan; apan kon siya dili ma-
sulundon niini nga balaod, nan walay anaa didto, ug siya mismo
mahikawan sa mga panalangin nga ihatag unta sa Ginoo kaniya.16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa ang balaod sa ikapulo sa Ginoo? (Tan-awa usab sa D&P
119:3–4.) Unsa nga mga baruganan sa ebanghelyo ang atong
gisunod kon kita mobayad sa atong ikapulo? Ngano nga ang
pagkamasulundon sa balaod mao ang “pinakaunang butang”
sa pagbayad sa ikapulo?

• Unsa man ang mahimo sa mga miyembro sa Simbahan kon sa
nangagi wala sila makabayad sa ilang ikapulo ug karon gusto na
nga mosunod niini nga sugo? Unsa ang pipila sa mga rason nga
ang mga tawo dili makabayad sa ilang ikapulo? Sa unsang paagi
kaha nga ang katigayunan “makapahakog” sa kasingkasing?

• Unsa ang pipila ka mga katuyoan nga gamitan sa ikapulo? Sa
unsang paagi nga ang ikapulo makatabang sa pagkab-ot sa es-
pirituhanon ug sa temporal nga mga panginahanglan sa mga
miyembro sa Simbahan ug sa uban?

• Kinsa man ang modeterminar kon unsaon sa paggamit ang
mga pundo o kabtangan sa Simbahan? (Tan-awa usab sa
D&P 120.)

• Unsaon man sa pagtudlo niini kabahin sa pagbayad sa ikapulo
ngadto sa pamilya?

• Unsa nga mga panalangin ang gisaad sa Ginoo ngadto sa mga
mobayad sa ilang ikapulo? (Tan-awa usab sa Malaquias
3:10–12.) Kanus-a ug sa unsang paagi kamo napanalanginan
pinaagi sa pagtuman sa balaod sa ikapulo?
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Kalingkawasan pinaagi sa
Pagkamasulundon

Ang Dios mihimo kanatong gawasnon sa pagpili 
sa maayo o sa dautan ug mihimo kanatong 

responsable sa paggamit sa atong salabutan ug 
sa mga kahigayunan nga Iyang gihatag kanato.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith nagtuo nga ang tinagsa nga ka-
bubut-on ug responsibilidad dili mahimong bulagon, mga mahi-
nungdanong bahin kini alang sa proseso diin ang mga anak sa
Dios mahisama Kaniya. “Ikaw ug ako kinahanglang maniguro sa
mga panalangin sa kinabuhing dayon alang sa atong kaugali-
ngon, pinaagi sa pagkamasulundon ug sa kalooy sa Dios,” pasa-
but pa niya. “Kita adunay gahum sa paghimo sa kaugalingon
natong gusto ug makapili kita tali sa dautan o sa maayo…. Kina-
hanglan kitang makakat-on sa pagbarug o sa pagpahagsa sa
atong kaugalingon, mga babaye ug mga lalaki.”1

Si Presidente Smith nangunay gayud sa pagpakig-atubang sa
Kongreso sa Estados Unidos niadtong 1904 ug kusganong mi-
sulti kabahin sa katungod sa mga miyembro sa Simbahan sa pag-
gamit sa ilang kabubut-on sa paghimo og kaugalingon,
relihiyuso, ug politikanhong mga pagpili. Niadtong 26 sa Marso
1907, ang Unang Kapangulohan mimantala sa “Usa ka Pamu-
long: Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ngadto sa Kalibutan,” nga hiniusang giuyonan sa kinati-
buk-ang komperensya sa Abril 1907. Gipahayag og usab ang dag-
hang mga gituohan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang
pamahayag nagmatuod nga: “Kami mituo sa kagawasan sa tawo,
ug sa iyang kaugalingong responsibilidad.”2



Si Presidente Smith nagtuo ug nagtudlo nga ang kamasulun-
don sa mga balaod sa ebanghelyo ni Jesukristo mao lamang ang
paagi nga maangkon ang kagawasan nga gisaad ni Jesukristo:
“Ang kamatuoran magahatag kaninyo og kagawasan” (Juan 8:32).

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang Dios mihatag kanato og gasa sa kabubut-on ug 
mihimo kanato nga responsable sa atong mga pagpili.

Ang Dios mihatag sa mga katawhan og kabubut-on ug mihatag
kanato og kahigayunan sa pagserbisyo o sa dili pagserbisyo ka-
niya, sa pagbuhat sa matarung o sa sayop, ug kini nga kahigayu-
nan gihatag ngadto sa tanan nga dili magtagad unsa ang ilang
gituohan, kolor o kondisyon. Ang mga adunahan aduna niini
nga kabubut-on, ang mga kabus aduna niini nga kabubut-on, ug
walay tawo nga gihikawan pinaagi sa bisan unsang gahum sa
Dios sa kinatibuk-an nga paggamit niini ug sa pinakagawasnon
nga paagi. Kini nga kabubut-on gihatag na ngadto sa tanan. Usa
kini ka panalangin nga gipadala sa Dios dinhi alang sa kalibutan
sa katawhan, sa tanan niyang mga anak. Apan higpit niyang gisa-
ngon kanato ang tulubagon sa paggamit ug sa paghimo niini nga
kabubut-on, ug sama sa giingon ngadto kang Cain, mao usab ang
isulti kanato; “Kon maayo ang imong gibuhat, dili ba kini paga-
dayegon? kon dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahay-ad sa
hagdanan” (Gen. 4:7).3

Mga tinugyanan kita, ug kita mahimong mopili o mosalikway
sa ebanghelyo, mosunod sa mga ehemplo sa Manluluwas o ni
Lucifer. Gihatag kana nga atong kapilian. Mga manununod kita
sa Dios ug isig ka manununod ni Jesukristo, ug adunay kahiga-
yunan sa pag-angkon og kadungganan ug kahimayaan sa Ging-
harian diin si Jesus ug ang mga gibalaan nagpuyo, apan anaa ra
kanato ang pagpili o pagsalikway; ang Dios namahayag nga Siya
walay gikinahanglan gikan kanato apan kadto lamang nga Iyang
ipabuhat kanato. Kon siya mohangyo ug mopabuhat kanato og
mga katungdanan nga lisud alang kanato ang paghimo, sa natu-
ral nga pagtan-aw niini, mohatag Siya kanato og gahum sa pag-
tuman niini. Gawas lamang kon angayan kita, ug mogamit sa
tanan natong enerhiya ug salabutan nga anaa nang daan kanato,
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ang saad sa Iyang bahin dili ipatuman, tungod kay kini gihimo
ubos sa mga kondisyon nga kita ang mobuhat sa atong bahin.4

Ang Ginoo mihatag ngadto sa mga anak sa tawo sa ilang ka-
bubut-on. Ang mga tawo makahimo og maayo o dautan sa pag-
pahaum sa ilang kaugalingon…. Tataw lamang kaayo nga gihimo
kitang responsable sa iyang atubangan ug manubag kaniya sa
atong paggamit sa salabutan ug sa mga kahigayunan nga iyang gi-
hatag kanato dinhi sa unod.5

Ang Dios dili mangilabut sa atong kabubut-on, 
apan mitugot nga kita makasinati sa mga 

sangputanan sa atong mga pagpili.

Ang kabubut-on sa tawo wala babagi sa Dios. Kon ang tawo
wala pa pasagdi sa ilang pagpili sa maayo ug sa pagsalikway sa
dautan, o hain ani, wala unta ang pagkamatarung o bisan gani
ang rason nganong dad-on pa sila sa hukmanan. Agig sangputa-
nan sa gahum sa kabubut-on nahimo silang responsabling mga
binuhat, ug busa makadawat sa mga resulta sa kaugalingon ni-
lang mga binuhatan. Magantihan sila o masilutan sumala sa ilang
mga binuhatan, sa panahon nga ang mga basahon pagaablihan
ug sila pagahukman sumala sa mga butang nga nahisulat sa ma-
ong basahon.

Ang Dios, sa walay pagduda, mahimong mosanta sa gubat, sa mga
krimen, mobungkag sa kakabus, mobuak sa kangitngit, mobuntog sa
mga sayop, ug makahimo nga sanag sa tanang butang, matahum ug
makapahimuot. Apan kini may kalabutan usab sa kalaglagan sa usa
ka importante ug mahinungdanong kinaiya sa tawo—ang katungod
sa pagpili. Alang kini sa kaayohan sa Iyang mga anak nga sila maka-
ila sa dautan ingon man sa kamaayo, sa kangitngit ingon man sa ka-
hayag, sa kasaypanan ingon man sa kamatuoran, ug sa mga resulta
sa pagsupak sa mahangturong mga balaod. Mao nga iyang gitugutan
ang mga dautan nga motumaw tungod sa mga binuhatan sa Iyang
mga nilalang, apan mokontrolar sa kaulahian nga sangputanan alang
sa kaugalingon Niya nga himaya ug sa kalamboan ug sa kahimayaan
sa Iyang mga anak, kon sila makakat-on sa pagkamasulundon sa mga
butang diin sila nag-antus. Ang mga sukwahi nga kasinatian niining
kalibutan nga sinagulan sa kasubo ug sa kalipay sa kinaiyanhon ma-
kahatag og edukasyon, ug mamahimo kining paagi sa pag-ugmad sa
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tawo ngadto sa hingpit nga pagpasalamat sa tanang matarung ug ma-
tuod ug maayo. Ang nag-unang kahibalo sa Dios wala magpasabut sa
Iyang gibuhat sa pagpahinabo unsa ang Iyang nakita nang daan, o
maghimo Kaniyang responsable sa bisan unsang dapit nga gibuhat sa
tawo o sa butang nga dili niya gustong buhaton.6

Daghang panghitabo sa kalibutan nga daw malisud kaayo
alang sa kadaghanan nga makakaplag og lig-ong rason sa pag-ila
sa kamot sa Ginoo…. Ang bugtong rason nga akong nadiskubri-
han diin kita kinahanglang moila sa mga kamot sa Dios sa pipila
ka mga panghitabo mao ang kamatuoran nga ang butang nga na-
hitabo gitugutan sa Ginoo. Kon ang duha ka tawo dili makakon-
trolar sa ilang gibati, sa ilang pagkahakog ug kapungot, sa
panagbingkil ug pakig-away sa usag usa, ug kini nga away ug pa-
nagbingkil mosangput ngadto sa pisikal nga panagbugno ug ka-
pintas tali kanila, lisud alang kanako ang pagkakita sa kamot sa
Ginoo sa ingon niana nga hitabo; ug gawas pa niana ang mga
tawo nga nanaglalis, nanag-away ug nagkabingkil sa usag usa, na-
kadawat gikan sa Dios sa kagawasan sa ilang kaugalingong kabu-
but-on sa paggamit sa ilang kaugalingong salabutan, sa
paghukom tali sa husto ug sa sayop sa ilang kaugalingon, ug sa
paglihok sumala sa kaugalingon nilang mga tinguha. Dili desinyo
o tuyo sa Ginoo nga kining duha ka tawo magkaaway, o mopa-
tuyang sa ilang kapungot nga mosangput na hinoon sa kapintas
tali kanila, ug, tingali, sa pagpaagas og dugo. Ang Dios wala ga-
yud magplano og ingon niana nga butang, o atong ibasol kining
mga butanga ngadto sa Labawng Makagagahum….

Ang kabubut-on nga gihatag kanato [sa Dios] naghimo kanato
nga molihok sa atong kaugalingon—sa pagbuhat sa atong ka-
gustohan sa mga butang nga dili husto, nga sumpaki sa mga ba-
laod sa kinabuhi ug sa panglawas, nga dili maalamon o
mabinantayon—ug ang sangputanan tingali grabe ngari kanato,
tungod sa atong ka walay alamag o sa atong determinasyon nga
ipadayon unsay atong gusto, kay sa motugyan sa unsay gimando
sa Dios ngari kanato.7

Ikaw ang mag-antus sa mga sangputanan sa imong kaugali-
ngong mga sayop, sa kaugalingon nimong mga kasaypanan, kay
kini nagdala og kasub-anan, o sakit, o kamatayon! Busa, akong
giila ang kamot sa Dios niini nga kabubut-on nga Iyang gihatag
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sa mga anak sa tawo; apan giila nako ang kamot sa tawo tungod
sa mga sangputanan sa kaugalingon niyang binuhatan, nga ma-
hitabo sa iyang kamasinupakon sa balaod sa Dios. Dili nako iba-
sol ang mga kahuyang, mga sayop o mga kasaypanan, mga
krimen ug mga kadautan sa katawhan, ug mga dautan nga ania
sa kalibutan, ngadto sa Dios nga Amahan.8

Tungod sa kagawasan, ug sa paggamit sa tawhanong panghu-
kom kadaghanan sa mga dautan nga nahitabo sa kalibutan—ang
pagmartir sa mga Santos, ang paglansang sa Anak sa Dios mismo,
ug kadaghanan sa mga apostasiya ug pagpalayo gikan sa mga bu-
luhaton sa katarung, ug gikan sa mga pamalaod sa Dios, nahi-
tabo tungod niini nga kagawasan ug sa paggamit sa tawhanong
panghukom. Ang Dios sa iyang walay kinutubang kaalam ug sa
iyang mabinationg kalooy mihimo og mga paagi, ug mipakita sa
agianan ngadto sa mga anak sa tawo diin, bisan og tungod sa ka-
gawasan ug sa paggamit sa kaugalingon nilang panghukom, sila
unta sa tinagsa moduol ngadto sa Dios sa hugot nga pagtuo ug
pag-ampo, ug sutaon kon unsa gayud ang makagiya ug maka-
tudlo sa tawhanong panghukom ug kaalam; ug dili ako gusto
nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makalimot nga kini
ilang kahigayunan.9

Ang Simbahan ni Jesukristo dili moyatak 
sa matag indibidwal nga kagawasan.

Ang Gingharian sa Dios mao ang Gingharian sa kagawasan;
ang ebanghelyo sa Anak sa Dios mao ang ebanghelyo sa kaling-
kawasan.10

Makakita ba kamo og organisasyon, relihiyuso man o dili, nga
adunay sama ka perpekto nga pagdumala ug organisasyon sama
sa makita diha sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, nga gitukod pinaagi sa inspirasyon ni Propeta
Joseph Smith? Ug unsa man ang katuyoan niana nga organisas-
yon? Aron ba sa pagyatak sa katawhan? Aron ba pasakitan kamo?
Aron ba kamo inudnod sa yuta? Aron ba kamo mahikawan sa in-
yong kalingkawasan, sa inyong mga katungod, sa inyong mga ka-
higayunan? Aron ba kamo mahimong mga ulipon, ubos nga mga
sulugoon, ug ipakaubos kamo ngadto sa abog? O aron ba kamo
maalsa ngadto sa sukdanan sa salabutan ug sa pagkalalaki ug sa
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pagdugang sa inyong mga kagawasan, kay walay kagawasan nga
sama sa kagawasan sa ebanghelyo ni Jesukristo? Kay ako maka-
sulti kaninyo nga walay tawo nga gawasnon kon siya anaa ubos
sa mga gapos sa pagpakasala ug sa kalapasan, ingon man walay
bisan usa ka tawo nga magawasnon kon siya anaa sa mga gapos
sa pagkawalay alamag mahitungod sa plano sa kinabuhi ug sa ka-
luwasan.11

Ako nagtuo nga walay labaw ka gawasnon, labaw ka indepen-
dente o mas labaw ka intelehente nga mga katawhan nga makit-
an bisan asa sa kalibutan, kinsa mas labaw ka independente sa
pagpili sa dalan nga ilang pagasubayon, sa trabaho nga ilang pa-
gabuhaton ug sa tanang butang nga ila pang buhaton, kay sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Walay miyembro sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga maayo og du-
ngog bisan asang dapit sa kalibutan karon nga wala mahimong
ingon niana tungod sa iyang pagka-independente sa kinaiya, pi-
naagi sa iyang salabutan, kaalam ug abilidad sa paghukom tali sa
husto ug sayop ug tali sa maayo ug sa dautan.12

Ang relihiyon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw may kalabu-
tan sa kasamtangan nga binuhatan ingon man sa umaabut nga ka-
lipay. Nag-impluwensya kini sa ilang mga tumutuo sa tanang
butang nga may labut sa tawhanong kinaiya. Alang kini sa lawas
ingon man usab sa espiritu. Nagtudlo kini sa katawhan kon un-
saon sa pagkinabuhi ug sa paglihok niini nga kalibutan aron sila
maandam alang sa mga tinuod nga mga panghitabo sa kalibutang
moabut. Ang Simbahan, hinoon, nagtudlo sa mga butang nga tem-
poral ingon man sa mga butang nga espiritwal, hangtud nga kini
may kalabutan sa Simbahan, sa iyang mga kabtangan ug sa iyang
mga institusyon ug asosasyon sa iyang mga ginsakopan. Apan dili
kini manghilabut sa kagawasan sa usa ka tawo o moyatak sa katu-
ngod sa gobyerno. Ang kagawasan sa tawo usa ka mahinungda-
nong baruganan nga diin, sumala sa pagtulun-an sa Simbahan,
bisan gani ang Dios mismo dili mamugos.13
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Ang pagkamasulundon, ang matarung nga paggamit 
sa kagawasan, nagdala og dili mabanabana 

nga mga panalangin.

Adunay mga … pihong panalangin nga ihatag sa Dios ngadto
sa mga anak sa tawo nga mag-agad lamang sa mga kondisyon sa
matarung nga paggamit niini nga kabubut-on. Sama pananglit,
walay tawo nga makaangkon og kapasayloan sa mga sala apan pi-
naagi sa paghinulsol, ug pagpabunyag sa tawo nga adunay katu-
ngod. Kon kita kinahanglang malimpyohan sa sala, gikan sa mga
epekto niini, gikan sa gahum niini, kinahanglan natong tumanon
kini nga balaod nga gipadayag sa Dios, o dili gayud kita maka-
angkon og kapasayloan sa mga sala. Busa, samtang ang Dios mi-
hatag sa tanang tawo, nga walay pagtagad sa kondisyon, kini nga
kabubut-on sa pagpili sa maayo o dautan, wala ug dili niya ihatag
ngadto sa mga anak sa tawo alang sa paglimpyo sa mga sala apan
pinaagi sa ilang kamasulundon sa balaod….

Ang tanang tawo gipanalanginan og kusog sa ilang kalawasan,
sa paggamit sa ilang mga hunahuna, ug sa katungod sa paggamit
sa mga kagamitan nga gihatag diha kanila sa pamaagi nga sa ilang
tan-aw maayo, nga walay pagtagad sa relihiyon. Apan ang Dios
wala ug dili motugot sa gasa sa Espiritu Santo nga mahatag
ngadto kang bisan kinsa, gawas lamang kon gituman ang mga ba-
laod sa Dios. Busa, walay tawo nga makadawat og kapasayloan sa
mga sala; walay tawo nga makaangkon sa gasa sa Espiritu Santo;
walay tawo nga makaangkon sa mga pagpadayag sa Dios; walay
tawo nga makaangkon sa Priesthood, ug sa mga katungod, ga-
hum ug mga kahigayunan niini; walay tawo nga mahimong ma-
nununod sa Dios ug isig ka manununod ni Jesukristo, gawas
lamang kon matuman ang mga kamandoan sa langit. Mga pana-
langin kini alang sa kinatibuk-an, talagsaon kini ug mga kahiga-
yunan kini nga dili mabanabana nga may kalabutan sa
ebanghelyo ug sa plano sa kinabuhi ug kaluwasan, nga bukas ug
libre alang sa tanan ubos sa pihong mga kondisyon, apan walay
tawo ubos sa kalangitan ang makatagamtam, apan pinaagi sa
pagsunod sa pamaagi nga gipakita sa Dios kon unsaon nila kini
sa pag-angkon. Ug kini nga mga kahigayunan ug mga panalangin
kon maangkon mahimong mabakwi, ug tingali mawala sa tanang
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kahangturan, gawas kon kita magpadayong lig-on sa pagsubay sa
dalan nga iyang gipakita kanato nga subayon….

Ang adlaw mosilaw ngadto sa mga dautan ug sa mga buotan;
apan ang Espiritu Santo mokunsad lamang ngadto sa mga mata-
rung ug ngadto sa mga napasaylo sa ilang mga sala. Ang ulan
mobu-bu ngadto sa mga dautan ug sa mga buotan; apan ang mga
katungod sa Priesthood itugyan, ug ang doktrina sa Priesthood
mobisbis sama sa mga yamog sa kalangitan ngadto sa mga kalag
niadtong modawat niini sa kaugalingong pamaagi nga gipili sa
Dios. Ang tabang gikan sa langit, ug ang pasalamat sa Labawng
Makagagahum sa iyang mga anak dinhi sa yuta isip iyang mga
anak, maangkon lamang pinaagi sa pagkamasulundon sa mga ba-
laod nga iyang gipadayag.14

Ang pinakadako nga sukod sa kagawasan moabut 
lamang pinaagi sa pagkamasulundon sa 

ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang hingpit nga balaod sa
kalingkawasan. Gibanabana kini nga mogiya sa tawo ngadto sa
pinakataas nga ang-ang sa himaya, ug mohimaya kaniya sa atu-
bangan sa atong Langitnong Amahan, “kang kinsa walay pagkau-
sab, ni landong sa pagkabalhin.” [Santiago 1:17.]15

Kita nagtuo nga ang kabubut-on sa Dios mao ang paghimaya
sa katawhan; nga ang kagawasang moabut pinaagi sa pagkama-
sulundon sa ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pinakadakong su-
kod sa kagawasan nga moabut sa tawo. Walay kagawasan nga
matagamtan sa katawhan o ipaaron ingnon nga gitagamtam
dinhi sa kalibutan nga wala magsukad sa kabubut-on ug sa ba-
laod sa Dios, ug kana walay kamatuoran sa sukaranang mga ba-
ruganan ug pundasyon. Ang sayop mao ang makapaulipon. Ang
dili kamatuoran mao ang makapaminus sa katawhan. Ang sayop
ug ang kakulang sa kahibalo sa mga balaod ug sa kabubut-on sa
Dios mao ang nagbutang sa katawhan dinhi sa kalibutan nga su-
sama ra og kahimtang sa mga hayop; kay sila walay natural nga
kinaiya nga mas taas, walay baruganan nga mas taas, walay kada-
sig nga mas taas, walay tinguha nga mas taas, kay sa mga hayop,
kon sila walay mga pagdasig nga maggikan sa mas taas nga ti-
nubdan kay sa tawo mismo.16
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Pinaagi lamang sa pagtuman sa mga balaod sa Dios nga ang
katawhan makabuntog sa walay hinungdang mga kahuyang sa
mortalidad ug mogamit niana nga gibug-aton sa pagbati, nianang
gugmang putli ug paghigugma, nga kinahanglan gayud nga mo-
palihok sa mga kasingkasing ug sa mga kagustuhan sa mga anak
sa katawhan.17

Mga kaigsoonan, magpakagawasnon kita. Barugan ko kini—ug
ako nagtuo nga ako adunay katungod sa pagbuhat niini—nga ako
usa ka gawasnon nga tawo, sumala sa akong pagsunod sa mga ka-
sugoan sa Dios. Kon makabuhat man ako og sayop, nagapos ako
niana nga sayop. Kon nakahimo ako og sala, ako nagapos niana
nga sala. Kon ako nakalapas sa mga balaod sa Dios, tubagunon ko
kana atubangan sa Ginoo. Apan akong barugan nga sumala sa ka-
lingkawasan, sumala sa kagawasan sa pagsulti, sa kagawasan sa ka-
bubut-on, kagawasan sa paglihok—sumala sa tanang butang nga
makahimong gawasnon taliwala sa mga katawhan, wala ako mo-
tuo nga aduna pay laing tawo sa yuta nga mas gawasnon kay ka-
nako. Panalangini ang inyong kalag, mahimo kaayo nakong
magpakasala kon akong gusto. Ako adunay dako kaayong kagawa-
san sa pagpakasala sama sa uban. Walay tawo nga adunay katu-
ngod sa pagpakasala; apan ang tanang tawo adunay kagawasan sa
pagpakasala kon gusto nila. Ang Dios mihatag kanila sa ilang ka-
bubut-on. Makita ba ang pagkahingkod pinaagi sa akong pagpa-
kasala tungod kay ako adunay kagawasan sa paghimo sa ingon?
May kagawasan ako sa pag-adto sa dapit nga imnanan aron sa pag-
inom og makahubog, kon gusto nako, o moadto sa sugalan ug
manugal. Aduna ako nianang dako nga kagawasan mahitungod ni-
ining mga butanga sama sa uban dinhi sa yuta. Apan sa higayon
nga buhaton nako ang ingon niini nga butang nahimo akong uli-
pon ug usa ka ginapos sa kadautan. Sa laing bahin, kon ako wala
makasala sa pag-adto sa mga dapit nga inumanan, o sa dulaanan
og baraha, o sa sugalan, o sa ubang mga salaod ako inosente niini
ug sa pagkakaron usa ako ka gawasnong tawo. Ang kamatuoran
maghatag kaninyo og kagawasan mahitungod niini.18

Wala kita magsangyaw og ebanghelyo sa kahadlok. Wala kita
magtinguha sa pagpanghadlok sa mga kalag sa tawo. Wala kita
mag-ingon sa usa ka tawo nga magmatarung tungod sa mga kali-
sang sa mga natunglo. Dili namo gusto nga magbinuotan kamo
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tungod kay kamo nahadlok sa silot sa mga dautan. Dili namo
gusto nga kamo magtinarung tungod sa silot nga nagtapot sa pag-
himo og sayop. Gusto namo nga mopili kamo sa husto tungod
kay kini husto, ug tungod kay ang inyong kasingkasing nahi-
gugma sa paghimo og husto, ug tungod kay kini ang pinili sa ta-
nang mga butang. Gusto namo nga magmatinuoron kamo, dili
lamang kay kini ang pinakamaayo nga paagi, apan tungod kay sa
paghimo sa ingon gitahud ninyo ang Dios ug inyong gibuhat ang
Iyang mga katuyoan sa inyong mga kinabuhi; alang sa “usa ka ma-
tinuoron nga tawo,” usa kini ka karaan, ug tingali usa ka binalik-
balik, nga panultihon—“ang labing dungganan nga buluhaton sa
Dios.” Gusto kitang mahimong matinuoron tungod kay gihi-
gugma nato ang Dios, ug dili kita mahimong mga Santos sa Dios
[hangtud nga] kita matinuoron. Kinahanglan kitang magbinuotan
tungod kay ganahan kitang magbinuotan, dili kay tungod sa ka-
hadlok sa mga sangputanan sa kadautan.19

Ang Ginoo dili modawat sa pagkamasulundon sa usa ka tawo
gawas kon kini iyang gihimo sa kamaya ug kalipay sa ilang mga
kasingkasing, ug kana mao ang tanan niyang gitinguha alang sa
iyang mga sulugoon. Mao kana ang pagkamasulundon nga angay
natong himoon, ug kon dili nato kini mahimo ubos kita sa pang-
himaraut.20

[Si Jesukristo] wala lamang makaangkon og salabutan, apan
Iyang gigamit kana nga salabutan sa paghimo og maayo ug sa
paghimong gawasnon sa mga tawo gikan sa mga kasaypanan sa
kalibutan ug sa dautang mga tradisyon sa mga amahan. Iyang gi-
pahayag ang mga pulong sa katinuod ug sa kaligdong, “Kon pa-
bilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong
mga tinun-an; ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kama-
tuoran magahatag kaninyo og kagawasan.” [Juan 8:31–32.] Wa-
lay tawo nga mahimong sama sa Dios gawas kon siya gawasnon.
Ang Dios gawasnon. Ngano? Tungod kay anaa Kaniya ang tanang
pagkamatarung, tanang gahum, ug tanang kaalam. Anaa usab Ka-
niya ang Iyang kabubut-on, ug ang Iyang kabubut-on gigamit sa
pagbuhat og maayo, ug dili kon unsa ang dautan. Busa walay
tawo nga mahisama Kaniya hangtud ipaubos niya ang iyang kau-
galingon sa katarung, sa kaputli, ug sa kamaayo, ug hangtud nga
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siya makabiya sa kasaypanan ug pagpakasala ug mobuntog sa
iyang kaugalingon….

Siya nga mas sayon tudloan ug daling motugyan sa kabubut-
on sa Dios nagpakita sa pinakadakong kaalam tali sa mga kataw-
han. Siya nga mipahiluna sa iyang opinyon sa pagsupak sa mga
pangandoy ug mga katuyoan sa Ginoo siya sa tanang katawhan
ang pinakalayo sa Dios niana nga bahin. Bisan og siya gipahia-
ngay ug gihulma sa panagway ug hitsura sa Amahan, bisan pa
lahi ra gayud siya sa Anak gawas kon moingon siya sa iyang ka-
singkasing, “Amahan, dili ang akong kabubut-on kon dili ang
imo.” [Lucas 22:42.] Kabubut-on sa Ginoo nga kita makaangkon
gayud sa espiritu, ug makasabut niini nga kamatuoran. Tinuod
nga kita adunay usa lamang ka Dios, nga Amahan, ug ang tanang
katawhan ubos Kaniya ug gimandoan sa pagtuman sa Iyang mga
kasugoan, aron sila magawasnon ug tinuod nga disipulo ni
Kristo.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa ang buot ipasabut sa kabubut-on? Kinsa ang adunay ka-
bubut-on? Nganong panalangin man ang kabubut-on?

• Sa unsang paagi kita gilauman sa Dios sa paggamit sa atong ka-
bubut-on? Unsa ang iyang gisaad kanato kon atong pilion ang
pagtuman Kaniya? (Tan-awa usab sa D&P 58:28.)

• Nganong kita gitugutan man nga mag-antus sa mga sangputa-
nan sa atong mga binuhatan? Sa unsang paagi nga ang atong
mortal nga kasinatian maminusan kon ang Dios mopahunong
sa gubat, mopugong sa krimen, ug mobungkag sa kakabus?
Unsaon man ninyo sa pagtubag ang uban nga adunay sayop
nga pagtuo nga ang Dios maoy hinungdan “sa mga dautan nga
ania sa kalibutan”?

• Bisan ang Dios “mitugot sa mga dautan nga mitumaw tungod sa
mga binuhatan sa Iyang mga nilalang,” unsa nga kasiguroan ang
maanaa kanato nga Siya “mokontrolar sa kaulahian nga sangpu-
tanan”? (Tan-awa usab sa Mga Taga-Roma 8:28; D&P 98:3.)
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• Unsa ang buot ipasabut sa “pagpanghilabut sa kagawasan sa
usa ka tawo”? Unsaon man sa mga ginikanan ug sa mga lider
sa Simbahan sa pagtabang sa uban nga mahimong masulun-
don nga dili mangilabut sa indibidwal nga kagawasan? (Tan-
awa usab sa D&P 121:34–46.)

• Sa unsang paagi nga ang Simbahan makatabang kanato sa pag-
kahimong matuod nga gawasnon? Sa unsang paagi nga ang
sala ug kasaypanan nagpiit hinoon kanato?

• Unsa ang “talagsaon ug dili mabanabana” nga mga panalangin
ang inyong nadawat dihang gipili ninyo ang pagtuman sa mga
balaod sa Dios? (Tan-awa usab sa D&P 130:20–21.)

• Unsa ang kalainan sa pagtuman sa mga balaod sa Dios tungod
sa gugma kay sa pagtuman tungod sa kahadlok sa silot?

• Unsaon man nato sa pagsunod ang ehemplo sa Manluluwas
sa pagkahimong labaw nga masulundon sa kabubut-on sa
Amahan?

Mubo nga mga Sulat

1. Deseret News: Semi-Weekly, 11 sa Nob.,
1873, 1.

2. Sa James R. Clark, comp., Messages of
the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols.
(1965–75), 4:144; ang kinatubuk-ang
pamulong anaa sa mga pahina 143–55.

3. Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 49.
4. Deseret News: Semi-Weekly, 3 Ene.,

1871, 2.
5. Sa Brian H. Stuy, comp., Sa Collected

Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors,
the Twelve Apostles, and Others, 5 vols.
(1987–92), 2:297.

6. Sa Messages of the First Presidency,
4:325–26.

7. Gospel Doctrine, 56–57; paghan-ay sa
paragrap gidugang.

8. Sa Messages of the First Presidency,
5:70–71.

358

K A P I T U L O  3 2

9. Gospel Doctrine, 48.
10. Deseret News: Semi-Weekly, 2 Mar.

1867, 3.
11. Sa Collected Discourses, 5:143.
12. Gospel Doctrine, 492; paghan-ay sa

paragrap giusab.
13. Sa Messages of the First Presidency,

4:79.
14. Gospel Doctrine, 49–50; paghan-ay

sa paragrap gidugang.
15. Gospel Doctrine, 82.
16. Gospel Doctrine, 53–54.
17. Sa Conference Report, Okt. 1903, 2.
18. Sa Collected Discourses, 4:410–11.
19. Sa Collected Discourses, 3:217–18.
20. Deseret News: Semi-Weekly, 11 Nob.,

1873, 1.
21. Sa Collected Discourses, 4:407.



359

K A P I T U L O  3 3

Mga Anak: 
Ang Pinakabahandianon sa

Tanang Yutan-on nga Kalipay

Kinahanglan natong amumahan ang atong mga anak, 
patuboon sila diha sa ebanghelyo ni Jesukristo, 
ug tudloan sila sa hiyas, gugma ug integridad.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Ang gugma ni Presidente Joseph F. Smith sa ebanghelyo gili-
butan sa iyang sama kang Kristo nga paghigugma sa mga bata—
sa iyang kaugalingon ug sa tanang mga gagmayng bata. “Ang
pinakabahandianon sa tanan nakong mga yutan-on nga kalipay
anaa sa bililhon nako nga mga anak,” miingon siya. “Salamat sa
Dios!”1

Si Charles W. Nibley, Presiding Bishop sa Simbahan, nakabantay
nga ang “gugma ni Presidente Smith sa mga bata walay kinutuban.
Panahon sa [usa ka biyahe] ngadto sa habagatang pamuy-anan sa
St. George …, dihang ang tropa sa mga bata naglakaw nga nag-una
kaniya, maanindot kaayo nga tan-awon kon giunsa niya sa pagta-
gad ang gagmayng mga bata. Akong katungdanan sa pagsulay ug
sa pagpasugod og biyahe sa grupo, aron mahatagan og panahon
ang nagsunod nga nga lumulupyo diin daghan ang naghulat ka-
namo, apan usa kadto ka malisud nga buluhaton ang pagbuwag
kaniya gikan sa gagmayng mga bata. Gusto siya nga molamano ug
makigsulti sa matag usa kanila….

“Nakabisita ako sa iyang balay dihang usa sa iyang mga anak
nagkasakit. Nakita nako siya nga nagabhian sa pag-uli gikan sa
trabaho nga gikapoy, sa kasagaran kaayo niyang himoon, bisan
pa makahimo gihapon siya sa paglakaw-lakaw sa pipila ka oras
nga nagsapnay sa gamay nga bata,… nahigugma niini, nagdasig



kaniya sa tanang paagi uban ang kalumo ug usa ka kalag nga
puno sa kalooy ug paghigugma.”2

“Gipakita niya ang talagsaong kalumo ug paghigugma ngadto
sa iyang dako ug dungganang pamilya. Sa katapusan niyang pa-
kigpulong sa iyang mga anak, Nobyembre 10, 1918, ang iyang
mahinuklugong pulong gipahayag sa ingon niini nga mga pu-
long: ‘Dihang gitan-aw nako ang palibut kanako, ug nakita nako
ang akong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye nga gi-
hatag kanako sa Ginoo,—ug ako nagmalampuson, uban sa Iyang
tabang, sa paghimo kanilang komportable, ug labing minus kay
sila tinamud sa kalibutan—akong nakab-ot ang bahandi sa akong
kinabuhi, ang kinatibuk-ang butang nga naghimo sa kinabuhi
nga takus pagapuy-an.’ ”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Tudloi ang mga bata sa ebanghelyo ni Jesukristo 
pinaagi sa pagtulun-an ug sa ehemplo.

Ang usa ka lalaki ug babaye nga mosagop sa ebanghelyo ni
Jesukristo ug magtinabangay sa pagsugod sa ilang kinabuhi, ma-
kahimo gayud pinaagi sa ilang kusog, ehemplo ug impluwensya
nga modala sa ilang mga anak sa pagsunod kanila sa kinabuhi nga
mahiyason, dungganon, ug adunay integridad sa gingharian sa
Dios nga mosangput sa kaugalingon nilang kaikag ug kaluwasan.
Walay tawo nga makatambag sa akong mga anak uban sa dakong
tinguha ug kabalaka kay sa ako mismo. Walay bisan usa nga adu-
nay labaw nga interes sa kaayohan sa akong mga anak kay ka-
nako. Dili ako matagbaw kon wala sila. Mga kabahin sila kanako.
Akoa sila; gihatag sila sa Dios kanako, ug gusto nako nga sila ma-
painubsanon ug daling motuman sa mga ipabuhat sa ebanghelyo.
Gusto nako nga mobuhat sila sa matarung, ug kanunay nga husto
sa tanang butang, aron mahimo silang takus sa pag-ila nga giha-
tag sa Dios kanila nga maihap kauban sa iyang mga tawo sa pa-
kigsaad kinsa mga pinili labaw kay sa ubang katawhan, tungod
kay nahimo nila ang sakripisyo alang sa ilang kaugalingon nga ka-
luwasan diha sa kamatuoran.4

“Ang mga bata,” gisultihan kita, “mao ang mga panulundon sa
Ginoo;” sila usab, sumala sa giingon sa Salmista kanato, “iya
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sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga mipanalangin sa tibuok niyang kinabuhi. 
Ang balay karon anaa sa Old Deseret Village sa This Is the Place Heritage Park.



nga gasa.” [Salmo 127:3.] Kon ang mga anak kuhaan sa ilang
pagkapanganay [birthright], sa unsang paagi nga mahatagan og
gasa ang Ginoo? Dili sila ang tinubdan sa kahuyang ug kakabus
sa kinabuhing pamilya, kay ilang gidala diha kanila ang langit-
nong mga panalangin nga makahimo sa pagpalambo sa panima-
lay ug sa nasud. “Ingon sa mga udyong o pana nga anaa sa kamot
sa tawong gamhanan; mao usab ang kabataan sa pagkabatan-on.
Malipayon ang tawo nga ang iyang baslayan [sudlanan sa pana o
udyong] napuno sa mga udyong.” [Salmo 127:4–5.]5

Kita ang mga katawhang Kristyano, nagatuo kita sa Ginoo nga
si Jesukristo, ug gibati nato nga atong katungdanan sa pag-ila ka-
niya isip atong Manluluwas ug Manunubos. Itudlo kini ngadto sa
inyong mga anak. Tudloi sila nga si Propeta Joseph Smith naka-
dawat sa gipahiuli nga Priesthood nga gihuptan nila ni Pedro ug
ni Santiago ug ni Juan, kinsa giorden ubos sa mga kamot sa Man-
luluwas mismo. Tudloi sila nga si Joseph Smith, ang propeta, sa
usa pa lang siya ka bata, gipili ug gitawag sa Dios aron sa pagpa-
himutang sa mga tukuranan sa Simbahan ni Kristo sa kalibutan,
sa pagpahiuli sa Priesthood, ug sa mga ordinansa sa ebanghelyo,
nga kinahanglanon aron ang tawo makasarang sa pagsulod
ngadto sa gingharian sa langit. Tudloi ang mga bata sa pagtahud
sa ilang mga silingan. Tudloi ang inyong mga anak sa pagtahud
sa ilang mga bishop ug sa ilang mga magtutudlo kinsa moadto sa
ilang mga balay sa pagtudlo kanila. Tudloi ang inyong mga anak
sa pagtahud sa dagko na og edad, puti na og buhok, ug sa mga
huyang na og lawas sa katigulangon. Tudloi sila sa pagtamud ug
sa paghatag og dungganong panumduman sa ilang mga ginika-
nan, ug pagtabang sa mga dili na makahimo ug sa mga nangina-
hanglan. Tudloi ang inyong mga anak, sama sa inyong mga
nadawat, sa pagtahud sa Priesthood nga inyong gihuptan, ang
Priesthood nga atong gihuptan isip mga elder sa Israel.

Tudloi ang inyong mga anak sa pagtahud sa ilang kaugalingon,
tudloi ang inyong mga anak sa pagtahud sa baruganan sa kapa-
ngulohan diin ang organisasyon giporma ug diin ang kusog ug
ang gahum alang sa kaayohan ug sa kalipay ug sa paglig-on sa ka-
tawhan gipatunhay. Tudloi ang inyong mga anak nga kon sila mo-
eskwela kinahanglan nilang tahuron ang ilang mga magtutudlo sa
mga butang nga matuod ug matinuoron, sa mga anaa sa lalaki ug
babaye uban sa kaligdong, ug sa mga butang nga bililhon….
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Tudloi ang inyong mga anak sa pagtahud sa balaod sa Dios ug sa
balaod sa atong nasud.6

Atong mabasa sa Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga
gikinahanglan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak
“sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo kang
Kristo nga anak sa Dios, ug sa pagbunyag ug sa gasa sa Espiritu
Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot kon walo ka tuig na
ang panuigon.” “Ug sila usab motudlo sa ilang mga anak sa pag-
ampo ug sa paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo.” Ug
kon ang mga ginikanan mapakyas sa paghimo niini, ug ang ilang
mga anak mobulag ug mopalayo sa kamatuoran, ang Ginoo nag-
ingon nga ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan [D&P
68:25, 28]. Makahahadlok kaayong hunahunaon nga ang usa ka
amahan nga nahigugma kaayo sa iyang mga anak sa tibuok ni-
yang kasingkasing manubag atubangan sa Dios tungod kay iyang
nataligam-an ang iyang mga pinalangga hangtud nga ilang gita-
likdan ang kamatuoran ug nahimong mga sinalikway. Ang pag-
kasalaag niini nga mga bata pagatubagon sa mga ginikanan, ug
sila manubag nganong nalayo sila sa kamatuoran ug miadto sa
kangitngit….

Kon akong mapamatud-an sa kaugalingon nga ako takus nga
mosulod sa gingharian sa Dios, gusto usab nakong maadto ang
akong mga anak; ug tuyo nako nga makasulod sa gingharian sa
akong Dios. Giplano ko na kana, ug akong tuyo, uban sa pana-
bang sa Ginoo ug pinaagi sa kamapainubsanon ug kamasulun-
don, ang paghuman sa akong misyon dinhi sa yuta ug
magmatinuoron sa Dios sa tanan nakong mga adlaw. Hugot na
ang akong hunahuna niini, ug ako determinado uban sa pana-
bang sa Dios nga dili ako mapakyas. Busa, gusto nakong ikauban
ang akong mga anak. Gusto nakong ikauban ang akong pamilya,
nga kon asa man ako moadto sila usab moadto, ug sila makaam-
bit kon unsang himaya ang akong madawat.7

Ang mga ginikanan adunay impluwensya sa ilang mga anak;…
ug bisan dili nato makita nga ang atong ehemplo adunay
impluwensya o gibug-aton, akong ipaniguro kaninyo nga sa dag-
hang higayon ang kadaot nahitabo tungod sa mga lihok nga gitu-
ohan natong walay hinungdan pinaagi sa impluwensya nga ilang
nakuha gikan sa atong mga silingan o kabataan…. Gani makita
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nato nga ang mga amahan ug mga inahan mopakita man og mga
binuhatan o ehemplo ngadto sa ilang mga anak nga ila mismong
gidili ug gipahimangno ngadto sa mga anak nga kini dili maayo.
Ang sukwahi nga kinaiya sa mga ginikanan makapamabaw sa sen-
sitibo nga pagbati sa mga bata, ug sa paggiya kanila ngadto sa da-
lan sa kinabuhi ug kaluwasan, kay kon ang mga ginikanan
motudlo sa ilang mga anak sa mga baruganan nga wala nila
mismo sunda, kana nga pagtudlo dili kaayo mohatag og gibug-
aton o epekto gawas lamang sa kadautan.

Wala nato tan-awa ug pamalandonga pag-ayo kutob sa ma-
himo kining mga butanga. Unsay mahitabo sa bata, kon siya mag-
sugod na sa pagpamalandong, maghunahuna sa usa ka
ginikanan kinsa, nangangkon nga ang Pulong sa Kaalam usa ka
bahin sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug kini gihatag pinaagi sa pag-
padayag, unya misupak niini sa matag adlaw sa iyang kinabuhi?
Magtubo siya sa pagtuo nga ang iyang ginikanan usa ka hipokrito
ug walay hugot nga pagtuo sa ebanghelyo. Sila nga mohimo nii-
ning mga butanga mahiagum sa makalilisang nga mga responsi-
bilidad. Dili nato kaayo mahimo ang pagpadayon sa atong dalan,
ingon man dili kaayo kita mahimong matinud-anon sa pagtuman
sa mga gipanaad.8

Kinahanglan natong agakon ang atong mga anak 
pinaagi sa gugma ug kamabination.

Ang atong mga anak mahimo nga mao sila kon unsay atong gi-
buhat kanila. Gipakatawo sila nga walay kahibalo o panabut—
pinakawalay mahimo sa tanang mga nilalang nga mananap nga
natawo dinhi sa kalibutan. Ang gamayng bata magsugod sa pag-
kat-on human siya mahimugso ug ang tanan niya nga nahibaloan
mag-agad kaayo sa iyang palibut, sa mga impluwensya kon gi-
unsa siya sa pagpatubo, sa kamabination nga gipakita kaniya, sa
halangdong mga ehemplo nga gipakita kaniya, sa balaang mga
impluwensya sa amahan ug inahan, o sa laing paagi, diha sa ling-
hod niya nga hunahuna. Ug sa kinatibuk-an mag-agad kini sa
iyang palibut ug unsay gihimo sa iyang mga ginikanan ug sa mga
magtutudlo.

… Ang usa sa dakong hinungdan mag-agad sa impluwensya kon
giunsa ang [usa ka bata] sa pagpadako. Inyong maobserbahan nga
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ang pinakakusog nga impluwensya diha sa hunahuna sa usa ka
bata sa pag-aghat kaniya sa pagkat-on, sa paglambo, o aron sa pag-
lampos og mga butang, mao ang impluwensya sa paghigugma.
Daghan ang mahimong tumanon alang sa kaayo pinaagi sa walay
kaluya nga paghigugma, sa pagpatubo sa usa ka bata, kay sa bisan
unsa nga impluwensya nga epektibong gamiton alang sa bata. Ang
usa ka bata nga dili makontrolar sa latus, o dili mapitol sa kabangis,
mahimong makontrolar dayon pinaagi sa walay kaluya nga pagbati
ug kalooy. Nasayud ako nga tinuod kini; ug kini nga baruganan ma-
lampuson sa matag kahimtang sa kinabuhi…. Idumala ang mga
bata, dili pinaagi sa kasuko, sa ngil-ad nga mga pulong o panga-
saba, apan pinaagi sa pagbati ug sa pag-angkon sa ilang pagsalig.9

Kon maagni pa lang unta ninyo ang mga bata nga kamo nahi-
gugma kanila, nga ang inyong kalag naningkamot alang sa ilang
kaayohan, nga kamo ilang pinakamatuod nga higala, sila, agi og
balos, mohatag sa ilang pagsalig diha kaninyo ug mohigugma ka-
ninyo ug magtinguha sa pagtuman sa inyong mga hangyo ug sa
pagpatuman sa inyong mga pangandoy uban sa inyong gugma.
Apan kon kamo may pagkahakog, walay maayong pagtagad kanila,
ug kon sila walay pagsalig nga madawat nila ang bug-os ninyong
pagmahal, mahimo silang mga hakog, dili sila maghunahuna kon
nakapahimuot ba sila kaninyo o dili sila maghunahuna kon buha-
ton ba nila ang pagtuman sa inyong mga pangandoy o dili, ug ang
sangputanan mao nga magtubo silang masupilon, walay paghuna-
huna ug yamhangan.10

Mga kaigsoonan…, mohangyo ako kaninyo sa pagtudlo ug sa
pagkontrolar pinaagi sa diwa sa paghigugma ug sa pagpailub
hangtud kamo magmadaugon. Kon ang mga bata masupilon ug
lisud kontrolahon, magmapailubon uban kanila hangtud kamo
magmadaugon pinaagi sa gugma, ug inyong maangkon ang ilang
mga kasingkasing, ug niana mahulma ninyo ang inyong mga ki-
naiya kutob sa inyong gusto.11

Bantayi ang mga bata nga dili magtubo nga masupilon.

Unta dili motugot ang Dios nga kita adunay sobra ka dili ma-
alamon nga kalooy, sobra ka walay panghunahuna ug sobra ka
mabaw nga pagbati alang sa atong mga anak nga dili na lang
kita magtagad sa ilang pagkamasupilon, sa sayop nilang mga
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binuhatan ug sa binuang nilang paghigugma sa mga butang sa
kalibutan labaw kay sa mga butang sa pagkamatarung, tungod
sa kahadlok nga masakitan sila. Gusto nakong isulti kini: Ang
ubang tawo nagtubo nga mihatag og walay limit nga pagsalig sa
ilang mga anak nga wala na sila magtuo nga posible silang ma-
hisalaag o mobuhat og sayop. Wala sila magtuo nga sila masa-
yop, tungod kay sila adunay pagsalig kanila. Ang resulta mao,
gipasagdan sila, buntag, udto, ug gabii, pagtambong sa tanang
klase sa mga kalingawan ug paglulinghayaw, sa kasagaran kau-
ban sa dili nila kaila ug dili makasabut. Ang uban sa atong mga
anak inosente ra kaayo nga wala sila maghunahuna og dautan,
ug busa, sila dili mabinantayon ug mabitik sa laang sa dautan.12

Unsa man ang atong gibuhat diha sa atong mga panimalay sa
pagbansay sa atong mga anak; unsay ilamdag kanila? Unsay ida-
sig kanila aron mahimo ang panimalay nga ilang dapit alang sa
paglulinghayaw, ug mahimong dapit diin ilang maimbitar ang
ilang mga higala alang sa pagtuon ug sa kalingawan? … Miga-
hin ba kita og personal nga interes alang kanila ug sa ilang mga
kalihokan? Gisangkapan ba nato sila og kahibalo, pagkaon
alang sa pangutok, makapalagsik nga mga ehersisyo, ug espiri-
tuhanong paglimpyo, nga makahimo nilang putli ug lagsik nga
panglawas, intelehente ug talahurong mga lumulupyo, mati-
nud-anon ug maunungong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?

… Tingali mas makahatag kita sa atong mga anak og mga hi-
gayon alang sa paglingaw-lingaw ug pagpalahi, ug ubang mga ka-
gamitan diha sa balay alang sa pagtagbaw sa ilang mga kahidlaw
alang sa matarung nga mga kalingawang pangpisikal ug mental,
diin ang tanang bata adunay katungod, ug diin sa kadalanan kini
nila pangitaon o sa dili maayong mga dapit, kon kini dili maha-
tag diha sa panimalay.13

Ang matang ug nagkalain-laing klase sa atong mga kalingawan
dako kaayo og kahimoan alang sa kaayohan ug sa kinaiya sa
atong batan-ong mga katawhan nga sila angay nga bantayan
uban ang kahigpit alang sa pagpatunhay sa ilang mga moral ug
kusog sa kabatan-onan sa Zion.

Sa unang bahin kinahanglang dili sila magpasulabi; ug ang
mga kabatan-onan kinahanglang dili dasigon sa pagtugyan sa
ilang kaugalingon sa diwa ug sa walay hinungdan nga hilabihang
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pagtalidhay…. Kinahanglan silang maanad sa pagdayeg sa du-
gang pang mga kalingawan nga may sosyal ug intelektwal nga
matang. Mga party sa panimalay, mga konsiyerto nga makapa-
lambo sa mga talento sa kabatan-onan, mga pangpublikong kali-
ngawan nga mohiusa sa mga bata ug mga tigulang, maayo kini
nga mga kalingawan….

Sa ikaduhang bahin, ang atong mga kalingawan kinahanglang
pinasubay sa diwa sa atong tinuohan sa panag-igsoonay ug reli-
hiyusong debosyon…. Ang pangutana kabahin sa panglingaw-
lingaw usa sa dako kaayo og importansya alang sa kaayohan sa
mga Santos nga ang mga tigdumalang awtoridad sa matag ward
kinahanglang mohatag niini sa mabinantayon nga pagtagad ug
paghunahuna.

Sa ikatulong bahin, ang atong mga kalingawan kinahanglang
kutob sa mahimo dili kaayo makabalda sa mga buluhaton sa es-
kwela. Kinahanglan kaayo nga ang sayo nga edukasyon mapa-
dayon gayud sa atong kabatan-onan nga dili kaayo mabalda kon
mahimo….

Sa katapusan, gikahadlokan nga sa daghang mga panimalay,
mabaliwala sa mga ginikanan ang mga regulasyon tungod sa
kagustohang malingaw ang ilang mga anak, ug mapagsagdan si-
lang maglingaw-lingaw bisan asa ug bisan kanus-a nila gusto.
Kinahanglan gayud nga dili mohunong ang mga ginikanan sa
pagkontrolar sa mga kalingawan sa ilang mga anak samtang
mga bata pa sila, ug kinahanglan ang higpit nga pagkamabi-
nantayon kabahin sa ikauban nila nga kabatan-onan sa mga da-
pit sa kalingawan.14

Tudloi ang mga bata sa bili sa pagpailub ug sa paghago.

Katungdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak
sa mga baruganan sa ebanghelyo ug himoong linaw ang panghu-
nahuna ug magkugi panahon sa ilang kabatan-on. Kinahanglan
nga kini mapatik na sukad pa sa ilang pagkabata hangtud nga sila
mobulag na sa ilang mga ginikanan sa paghimo og pag-atubang
sa mga katungdanan sa kinabuhi alang sa ilang kaugalingon, nga
adunay panahon sa pagpugas ug sa pag-ani, ug kon unsa ang gi-
pugas sa tawo mao usab ang iyang maani. Ang pagpugas og bati
nga mga kinaiya sa kabatan-on dili makadalit og kaayohan nga
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mas maayo pa kay sa bisyo, ug ang pagpugas og mga liso sa kata-
pulan kanunay gayud nga mosangput sa kakabus ug kakulang sa
kasiguroan kon matigulang na. Ang kadautan moani og dautan,
ug ang kamaayo moani og kaayo….

Himoa nga ang mga ginikanan sa Zion mohatag sa ilang mga
anak og mga buluhaton aron sila matudloan sa pagkakugihan,
ug masangkapan sila sa pagbuhat sa mga responsibilidad kon
kini isangon na kanila. Bansaya sila alang sa gamit kaayo nga mga
panginabuhian aron ang ilang pagkinabuhi may kasiguroan kon
sila magsugod na sa kaugalingon nilang kinabuhi. Hinumdumi,
ang Ginoo nagaingon nga “ang tapulan dili makakaon sa pan sa
mamumuo,” apan ang tanan diha sa Zion kinahanglang kugihan
[tan-awa sa D&P 42:42]. Ingon man dili gayud sila tugutan sa
sobra nga pagtalidhay, bastos ug binuang nga mga pinulongan,
kalibutanon nga garbo ug kahigal, kay dili lamang kini matawag
og dili angay, apan bug-at nga mga sala sa panan-aw sa Ginoo.15

Ang paghago mao ang paagi alang sa matuod nga pisikal ug es-
pirituhanong kalipay. Kon ang usa ka tawo nakaangkon og mga
minilyon, ang iyang mga anak kinahanglan gihapon nga matud-
loan kon unsaon sa pagtrabaho gamit ang kaugalingon nilang
mga kamot; ang mga lalaki ug mga babaye kinahanglang maban-
say diha sa panimalay nga moangay kanila sa pagkab-ot sa ma-
tuod, inadlaw nga mga kalihokan sa kinabuhing pamilya.16

Dako kaayong kalipay sa mga ginikanan nga makahatag kon
unsay gusto sa ilang mga anak, apan tataw kaayo nga makadaot sa
usa ka bata ang paghatag sa bisan unsay iyang pangayoon. Ang
mga bata balibaran sa maalamong paagi nga dili makapasakit ka-
nila. Ang atong kalipay mag-agad kaayo sa kalidad sa atong mga
tinguha kay sa katagbawan. Ang usa ka bata mahimong mapuno
sa mga regalo nga naghatag kaniya og gamay o gani wala makali-
pay kaniya, tungod lamang kay siya walay gusto niini. Niini ang
edukasyon alang sa atong tinguha mao ang usa ka dako kaayo og
importansya alang sa atong kalipay sa kinabuhi….

Ang pamaagi sa Dios sa pag-edukar sa atong mga tinguha, sa
tino, kanunay nga pinakaperpekto, ug sila nga adunay dakong ti-
nguha sa pag-edukar ug sa paggiya sa mga bata mikopya sa iyang
pagkamainampingon, ang mga bata mahimong labaw ka bulahan
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sa pakigbatok sa mga kalisdanan nga mohasol sa tanang katawhan
bisan asa sa pakigbisog sa kinabuhi. Ug unsa man ang pamaagi sa
Dios? Bisan asa sa kinaiyahan kita gitudloan sa mga leksyon sa pag-
pailub ug sa pagpaabut. Gusto nato nga magdugay ang usa ka bu-
tang sa dili pa nato kini maangkon, ug ang kamatuoran nga gusto
nato dugay na maghimo niini nga labawng bililhon kon kini moa-
but na. Sa kinaiyahan adunay panahon sa pagpugas ug sa pag-ani;
ug kon ang mga bata gitudloan nga ang mga tinguha nga ilang gi-
tanom mahimong anihon sa umaabut pinaagi sa pagpailub ug
paghago, makakat-on sila sa pagpasalamat kon kining dugay nang
gipaabut nga tumong makab-ot.17

Labaw sa tanan, bansayon nato ang mga bata diha sa mga ba-
ruganan sa ebanghelyo sa Manluluwas, nga sila unta mahimong
sinati sa kamatuoran ug magalakaw sa kahayag nga modan-ag
ngadto sa tanang modawat niini. “Siya nga mangita kanako og
sayo,” ang Ginoo miingon, “makakaplag kanako ug dili isalik-
way.” [D&P 88:83.] Angay lang gayud kanato nga magsugod og
sayo niining kinabuhia sa pagsubay sa higpit ug pig-ot nga dalan
nga padulong sa mahangturong kaluwasan.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang paagi nga ang mga bata nga gisalig alang sa atong
pag-amuma usa ka “panulundon sa Ginoo” ug “iya nga gasa”?
(Salmo 127:3). Unsang balaan nga mga panalangin ang gidala
sa mga bata “nga makapalambo sa panimalay ug sa nasud”?

• Nganong kinahanglan nga tudloan sa mga ginikanan ang ilang
mga anak nga motuo kang Ginoong Jesukristo? Unsa ang uban
pang makahuluganong mga doktrina ug mga baruganan nga
kinahanglang itudlo sa mga bata? (Tan-awa usab sa Mosiah
4:14–15; D&P 68:25–28.) Unsaon man kaha sa pagtudlo niini?

• Unsa man kaha ang mga sangputanan sa kapakyas sa pagtudlo
ngadto sa mga anak sa mga baruganan sa ebanghelyo?

• Nganong importante man nga ang mga ginikanan magkahiusa
ug makanunayon sa pagtudlo sa ilang mga anak? Nganong im-
portante man nga mopakita sila og ehemplo nga subay sa un-
say ilang gitudlo?
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• Nganong gugma man “ang pinakakusog nga impluwensya
diha sa hunahuna sa usa ka bata”? Unsaon man sa pag-angkon
sa mga ginikanan ang pagsalig sa ilang mga anak? Unsa man
kaha ang mga sangputanan sa “hinakog, dili maayo nga pagta-
gad” ngadto sa mga bata?

• Unsay buot ipasabut sa pagka “dili maalamon nga pagkamalo-
loy-on” sa pagmatuto sa usa ka bata? Unsa man ang mga peli-
gro sa dili maalamon nga pagpatuyang sa mga anak?

• Unsa man ang mga “pamaagi sa Dios sa pag-edukar” ug sa pag-
giya sa Iyang mga anak? Unsaon man nato sa pagsunod ang
Iyang mga ehemplo diha sa kaugalingon natong mga pamilya?

• Unsaon man ninyo sa pagsunod ang tambag ni Presidente
Smith sa paghan-ay og mga patakaran alang sa mga kalinga-
wan sa pamilya? Sa unsang paagi nga matudloan ang mga bata
nga maningkamot alang sa maayong mga tumong pinaagi sa
“pailub ug sa paghago”?
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Sagrado nga mga 
Templo sa Ginoo

Diha sa sagradong mga templo gipahigayon nato ang
mga ordinansa sa kaluwasan alang sa mga buhi ug sa

mga patay ug mohimo og mga pakigsaad diin kita 
magmatinud-anon sa tibuok natong kinabuhi.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa Agosto 1907 nga serbisyo sa pagpahinungod sa Uintah
Stake Tabernacle sa Vernal, Utah, si Presidente Joseph F. Smith
misulti ngadto sa nagkapundok nga mga Santos nga siya dili ma-
tingala nga ang usa ka templo matukod sa umaabut diha sa ilang
taliwala.1 Pagka Nobyembre 1997 ang gibag-o nga tabernakulo
gipahinungod isip Vernal Utah Temple, ang ika-51 nga templo
sa Simbahan.

Ang kinabuhi ug pangalagad ni Joseph F. Smith nagpunting
kaayo sa buhat sa templo. Ang iyang personal nga kasinatian nag-
sugod sa Nauvoo sa tingtugnaw sa 1845–46 dihang ang iyang
inahan ug iyang igsoong babaye, nga si Mercy R. Thompson,
“okupado kaayo sa mga nagpadayon nga buluhaton sa templo.”
Si Presidente Smith sa wala madugay miingon, “Didto ang mga
anak sa akong amahan gisilyo ngadto sa ilang mga ginikanan.”2

Didto siya sa dihang gipahimutang ang uluhang bato sa Salt Lake
Temple niadtong 1853 ug sa pagpahinungod sa templo niadtong
1893. Sa pagpaabut sa pagpahinungod, miingon siya: “Sulod sa
kwarenta ka tuig ang mga paglaum, tinguha, ug mga pagpaabut
sa tibuok nga Simbahan gisentro sa paghuman niini nga edi-
pisyo…. Karon nga nahuman na kining talagsaong bilding ug an-
dam nang gamiton alang sa mga balaang katuyoan, kinahanglan
pa ba nato ang pag-ingon nga kita nagkaduol na sa panghitabo
kansang katumanan makahuluganon kaayo alang kanato isip



katawhan?”3 Nag-alagad siya isip presidente sa Salt Lake Temple
sugod 1898 hangtud 1911, siyam niana nga katuigan samtang
siya pa ang Presidente sa Simbahan.

Si Presidente Smith miapil sa pagpahinungod sa mga Templo
sa St. George, Logan, ug sa Manti. Sa pagka 1913 gipahinungod
niya ang dapit alang sa ikaunom nga templo sa Simbahan sa
Cardston, Alberta, Canada; ug pagka 1915 iyang gipahinungod
ang yuta sa iyang gipangga nga yutang natawhan, nga mao ang
Hawaii, alang sa pinakaunang templo nga naa sa gawas sa North
America. Iyang namatikdan, nga ang Simbahan anaa na sa gang-
haan sa pagtukod og templo: “Akong nakita ang nagtubo nga pa-
nginahanglan sa dugang pang mga templo … nga ipahinungod
ngadto sa Ginoo alang sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa ba-
lay sa Dios, aron ang katawhan makaangkon sa mga kaayohan sa
balay sa Ginoo nga dili na mobiyahe pa og gatusan ka mga milya
alang niana nga katuyoan.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang mga templo gitukod alang sa pagpahigayon sa 
sagrado, makaluwas nga mga ordinansa.

Labot kita sa buluhaton sa templo. Nakatukod na kita og upat
ka templo niini nga dapit, ug nakatukod na kita og duha ka tem-
plo sa silangang nasud sa wala pa kita moanhi dinhi. Panahon sa
kinabuhi ni Propeta Joseph Smith usa sa duha ka templo gitukod
ug gipahinungod, ug ang pundasyon sa usa gipahimutang na ug
ang mga bongbong gitrabaho na dihang siya gimartir. Nahuman
kini pinaagi sa mga paningkamot sa katawhan ubos sa malisud
nga mga kahimtang, ug sa kakabus, ug gipahinungod ngadto sa
Ginoo. Ang mga ordinansa sa balay sa Dios gipangalagad diha sa
sulod niini sumala sa gitudlo na sa mga nanagdumala nga mga
awtoridad sa Simbahan pinaagi ni Propeta Joseph Smith
mismo…. Ang mao gihapon nga ebanghelyo ang nagpatigbabaw
karon, ug ang mao gihapong mga ordinansa ang gipangalagad
karon, alang sa mga buhi ug sa mga patay, nga gipangalagad sa
Propeta mismo, ug gihatag pinaagi kaniya ngadto sa Simbahan.5
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Ang Vernal Utah Temple. Niadtong 1997, ang Uintah Stake Tabernacle 
gibag-o nga mahimong Templo sa Vernal Utah.



Nanghinaut kami nga makakita nga unya adunay mga templo
nga pagatukuron sa nagkalainlaing dapit diin kini gikinahanglan
alang sa kasayon sa mga katawhan; kay among nakita nga ang pi-
nakadakong responsibilidad nga gisangon sa mga katawhan ka-
ron mao nga ang ilang mga kasingkasing mobati ngadto sa ilang
mga amahan, ug nga sila mobuhat sa buluhaton nga gikinahang-
lang mahimo aron tukma silang mabugkos sa higot sa Bag-o ug
Walay Katapusang Pakigsaad gikan sa usa ka henerasyon ngadto
sa sunod nga henerasyon.6

Ang mga templo dili bukas alang sa publiko. Alang kini sa pag-
pahigayon sa sagradong mga ordinansa, nga ang katuyoan mao
ang kaluwasan sa mga buhi ug sa mga patay. Ang nag-unang mga
seremonya mao ang mga bunyag, endowment, kaminyoon, pag-
bugkos…. Kadaghanan niini nga buhat, alang sa mga patay, usa ka
balaan nga matang. Tungod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
anaa ang paglaum sa kaluwasan alang niadtong mitaliwan na nii-
ning kinabuhia nga wala makasunod sa ebanghelyo, kon sila mo-
pakita sa ilang pagkamasulundon sa mga gimando didto sa lain
nga kalibutan, sa dapit sa mitaliwan na nga mga espiritu. Ang
ebanghelyo isangyaw ngadto kanila pinaagi sa mga sulugoon sa
Ginoo kinsa nakasulod na sa paraiso, ug sila kinsa mopakita sa
ilang pagtuo ug maghinulsol sila mabunyagan dinhi, makadawat
sa samang paagi sa ubang pagpangalagad, ngadto sa katapusan
aron sila mabayaw ug mahimaya.7

Walay makasulod sa Gingharian sa Dios apan pinaagi kang
Jesukristo ug sa mga pamaagi nga gihatag ni Jesukristo sa mga
anak sa tawo…. Walay bisan usa ka kalag nga nakapuyo ug na-
matay dinhi ibabaw sa yuta ang makalusot sa kahigayunan nga
makabati sa ebanghelyo. Kon ila kining dawaton ug pagasun-
don, ang mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo ipahigayon
alang kanila, pinaagi sa ilang mga kaliwat, o sa ilang mga kaba-
nay sa ubang mga henerasyon human kanila, aron ang matag
balaod ug ang matag kinahanglanon sa ebanghelyo ni Jesukristo
mabuhat, ug ang mga saad ug mga kinahanglanon matuman
alang sa kaluwasan sa mga buhi ug ingon man alang sa kaluwa-
san sa mga patay.8

Busa, ang mga babaye o mga lalaki, tali sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, nga dili makakita sa panginahanglan sa mga

374

K A P I T U L O  3 4



ordinansa sa Balay sa Dios, kinsa dili mosanong sa mga kina-
hanglanon sa ebanghelyo sa tanan niining mga seremonya ug
mga ordinansa, dili makaangkon sa tukmang panabut sa dakong
buluhaton nga gisangon aron ipahigayon sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw niini nga kapanahonan, ingon man dili siya ma-
katagamtam sa panalangin nga moabut tungod sa buhat sa
pagkamasulundon sa balaod nga mas taas kay sa balaod sa tawo.9

Ayaw itugot nga dili mahatagan og igong bili ang mga ordi-
nansa sa balay sa Dios.10

Wala kita mabuhi alang lamang niining mubo ug miserableng
kinabuhi dinhi sa yuta, apan alang sa kinabuhi nga walay kata-
pusan; ug tinguha nato nga matagamtam ang matag panalangin
sa dili maihap nga katuigan hangtud sa kahangturan, gawas la-
mang kon ato kining madawat pinaagi sa gahum sa pagbugkos
nga gihatag ngadto ni Apostol Pedro pinaagi sa Anak sa Dios, kini
dili nato maangkon. Gawas lamang kon ato kining maangkon pi-
naagi niana nga baruganan, sa kinabuhing moabut wala kitay
amahan, inahan, mga igsoon, asawa, mga anak, o kahigalaan, o
katigayunan o dungog, alang sa tanang yutan-on nga “kasabutan,
pakigsaad, mga kauyonan, mga katungdanan, mga panumpa,
mga binuhatan, mga kabanay, ug mga pagkakauban,” [tan-awa sa
D&P 132:7] kining tanan mahanaw diha sa lubnganan, gawas ni-
adtong gibugkos ug giaprubahan sa gahum sa Dios.11

Mosulod kita sa templo uban ang matinud-anong 
determinasyon nga mobuhat sa kabubut-on sa Dios.

May usa ka tawo … miadto dala ang rekomendasyon gikan sa
Bishop … ug nagtinguha sa kahigayunan nga mabunyagan alang
sa pipila ka mga patay, ug sa dihang siya miadto sa tukmang re-
komendasyon, nadawat niya ang kahigayunan. Siya gibunyagan
alang sa iyang mga nangamatay. Dayon gitugutan siyang magpa-
dayon ug ipahigayon ang ubang mga ordinansa alang kanila. Sa
pagkahuman sa buluhaton gipahibalo niya ang iyang determi-
nasyon nga moundang na sa Simbahan. Karon, mas modayeg pa
ako niadtong makalolooy nga tawo, tungod kay determinado
siya sa paghimo sa tanan alang sa iyang tanang mga patay nga ka-
higalaan sa wala pa niya mahikawi ang iyang kaugalingon sa ka-
higayunan nga mahimo kini. Ang uban tingali moingon, “Kadto
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ba nga paghago dawaton sa Ginoo?” Ah, tingali dawaton kadto,
kon hunahunaon nato ang mga patay, ang rekord natala ug ang
seremonyas napahigayon sumala sa balaod nga gitudlo sa Dios.
Ang tanan gihimo sa tukmang pamaagi, ug ubos sa direksyon sa
tukma nga katungod, busa nganong dili man kadto dawaton kon
hunahunaon nato ang mga patay? Apan unsa man ang kaayohan
nga madawat niadto nga tawo tungod sa iyang nabuhat? Dili ka-
ayo daghan. “Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang
pagpakaangkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa
iyang kinabuhi?” [Marcos 8:36.]

Ang madawat niadto nga tawo nga nagtinguhang makaangkon
sa mga kahigayunan sa balay sa Ginoo ubos sa panglingla, mao
kini: Ang mga tawo kinsa mosulay sa paglingla sa Dios pinaagi sa
pagpakaaron-ingnon, aron ilang makawat ang mga kahigayunan
ug mga panalangin gikan sa balay sa Dios, dili makadawat sa kaa-
yohan sa ngadto-ngadto. Kon tinguha natong makadawat og mga
panalangin ug mga ordinansa sa balay sa Dios, dawaton nato kini
uban ang matinuorong kasingkasing, ug mosulod kita niana nga
balay uban sa matinud-anon ug matinuorong determinasyon sa
pagbuhat sa kabubut-on sa Dios uban niining tanan nga butang,
dili sa temporaryo lamang, apan sa pagbuhat sigun sa Iyang gi-
mando sa tibuok natong kinabuhi. Gawas lamang kon kita mag-
padayon sa pagtagamtam sa tukmang espiritu, kini nga mga
panalangin magpabilin uban kanato, ug kita maila sa Dios isip
Iyang mga anak; ug ang Iyang espiritu mopalayo lamang kanato
kon kita mosimang gikan sa hustong dalan ug mapakyas sa pag-
himo sa atong katungdanan….

Kon sa akong kasingkasing gibati nakong nakahimo og sayop
sa usa sa akong mga igsoon; o nakasupak sa mga balaod sa Dios;
o wala motahud kang bisan kinsa nga miyembro sa Simbahan o
ni bisan kinsang tawo nga nangulo kanako dinhi sa Simbahan sa
Dios, kinahanglan kong mobati nga katungdanan nako ang pag-
adto ug sa paghusay sa tanan sa dili pa ako mosulod niana nga ba-
lay…. Kon nakabuhat man ako og sayop diha kaninyo; kon ako
nakakawat man diha kaninyo sa bisan unsang katungod; kon ako
wala magmatinuoron sa akong mga saad diha kaninyo; o kon ako
nakabuhat og mga butang nga sa tan-aw mipakubus kanako sa pa-
nan-aw sa Dios o sa akong mga kaigsoonan, kinahanglan ako nga
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moadto ug maningkamot sa pagpahiuli niini sa dili pa ako mosu-
lay og sulod sa balay sa Dios. Gani dili ako gusto nga mobuhat
aron lamang sa tuyo nga makasulod niana nga balay. Kinahanglan
nga tinguha nako ang pagbuhat niini tungod kay akong katung-
danan ang paghimo niini; ug aron mahimo akong angayan sa pag-
sulod didto, ug mobarug sa tanang higayon didto sa sagradong
mga dapit sa atubangan sa Ginoo, gikinahanglang husayon nako
ang tanang butang ngadto sa tanang igsoon nga akong nabuhatan
og sayop.

Kinahanglang ipakita nako ang pagtahud ngadto niadtong
kinsa angay sa pagtahud. Kinahanglan nga motahud ako sa Dios
nga akong Langitnong Amahan, karon, ug sugod karon, sa uma-
abut, ug sa kahangturan. Mao kana ang baruganan nga kinahang-
lan nakong buhaton nga husto, pagabayaran ug pagahusayon.
Nakadungog ako og mga kaigsoonan nga apil sa panagpundok sa
pamilya, ingon man usab sila binugkos na sa bag-o ug walay ka-
tapusang pakigsaad, nga naghambin og lahi nga pagbati sa usag
usa, nga may pagbating kapungot diha sa ilang mga kasingkasing,
usa batok sa usa, ug walay usa nga magpaubos sa kaugalingon sa
pagduol aron sa pag-angkon sa ilang mga sayop, o maningkamot
nga magkasabut, ang matag usa nagpadako sa kahuyang sa iyang
silingan, ug sa samang higayon wala maghunahuna sa kaugali-
ngon niyang mga sayop ug mga kahuyang. Gani … kon sila hika-
wan sa kahigayunan nga makasulod sa balay sa Dios, bation nila
nga dakong sayop ang gibuhat ngadto kanila.

Apan mangutana ako kaninyo, ang ingon nga mga tawo anga-
yan bang mosulod didto? Ang usa ka tawo ba nga naghambin og
kapungot diha sa iyang kasingkasing batok sa iyang silingan ug
dili makapasaylo kaniya o maningkamot nga magkauli, angayan
bang mosulod sa balay sa Dios? Ug gani dili nimo siya ikalimod.
Adunay mga gatusan nga mosulod sa ingon niini nga kahimtang,
bisan pa man sa atong mahimo o ikasulti. Malauman ba nimo nga
ang Dios makig-uban kanila, ug nga ang Iyang himaya modan-ag
kanila? Ayaw linglaha ang inyong kaugalingon. Kon kita angayan,
ang Dios mopakita sa Iyang kaugalingon ngari kanato. Kon kita
andam, makita nato Siya nga mao Siya, ug kita makaila Kaniya. Ug
kita mailhan nga mao usab kita. Apan mahitabo kini kon kita
angayan, ug dili kini mahitabo hangtud nga kita dili angayan.12
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Pagmatinud-anon sa mga pakigsaad nga inyong 
gihimo diha sa balay sa Ginoo.

Mahitungod sa atong rehihiyon, o sa atong mahangturong
mga pakigsaad, wala kitay kompromiso nga pagahimoon, ni mga
baruganan nga ibugti; naggikan kini sa Dios ug gipundar diha sa
usa ka bato sa mahangturong kapanahonan; kini mabuhi ug
magpadayon kon ang mga gingharian, mga gahum, ug kanasu-
ran magun-ob ug mangadunot; ug uban sa tabang sa Labawng
Makagagahum mapanalipdan nato diha sa ka sagrado ang atong
mga pakigsaad ug mapadayon ang atong interes ug mahimong
matinud-anon sa atong Dios, samtang ang panahon magpadayon
o ang kahangturan molahutay.13

Karon, ang Ginoo manalangin kaninyo, ug sa pangalan sa Gi-
noo panalanginan ko kamo—kini nga kongregasyon, nga mga
tawo sa pakigsaad sa Ginoo, sama ka tinuod sa karaang Israel
mao ang mga tawo sa Dios sa pakigsaad, kay kamo misulod sa sa-
gradong pakigsaad sa Ebanghelyo ni Jesukristo, nga kamo mo-
sunod sa mga kasugoan sa Dios, nga kamo molikay sa panulay
ug sa kadautan. Nasayud kamo kon unsa ang inyong nahimo; na-
sayud kamo sa kinaiyahan sa mga pakigsaad nga inyong gisudlan
sa atubangan sa Dios ug sa mga saksi ug sa atubangan sa mga
anghel sa langit; ug, busa, kamo misulod ngadto sa usa ka bug-
kos sa bag-o ug walay katapusang pakigsaad ug sa pagkatinuod
mga tawo sa pakigsaad sa Dios sa ulahing mga adlaw.14

Sama sa pagtabang sa Ginoo kanako sa nangagi sa pagkahi-
mong matinud-anon sa akong mga pakigsaad, nga akong gihimo
uban Kaniya ug kaninyo…. mao usab nga pinaagi sa Iyang tabang
ug sa Iyang panalangin tinguha nako nga magmatinud-anon sa
tanang umaabut sa akong kinabuhi, bisan kon ang pagtugot sa
pagpakabuhi mubo man o taas; dili ko kini igsapayan. Samtang
ako buhi pa, manghinaut ako nga mahimong usa ka matinud-
anon nga tawo, usa ka tawo nga makaatubang sa tanang kataw-
han ug, sa katapusan, makabarug atubangan sa Dios, nga
Maghuhukom sa mga buhi ug sa mga patay, ug dili mahadlok sa
akong mga nabuhat dinhi sa kalibutan.

… Ako mag-ampo nga kamo magmatinud-anon sa inyong mga
pakigsaad; pagmatinud-anon sa inyong mga pakigsaad diha sa
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mga tubig sa pagbunyag, sa mga pakigsaad nga inyong gihimo sa
balay sa Ginoo, ug matinuoron sa tanang matarung nga obligas-
yon nga naglibut kaninyo. Aron mahimong mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, ang mga kalalakin-an ug mga kababayen-an
kinahanglang mga mahunahunaon, ug mga kugihan; kinahang-
lan sila nga mahimong mga katawhan kinsa kahibalong
motimbang-timbang sa mga butang diha sa ilang mga hunahuna,
mga katawhan kinsa mainampingong mohunahuna sa ilang pa-
dulngan sa kinabuhi ug sa mga baruganan nga ilang gisunod.
Ang mga tawo dili mahimong matinud-anong mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw gawas kon sila magtuon ug makasabut, sa labing
kubos, sa mga baruganan sa ebanghelyo nga ilang nadawat….
Kon ang mga tawo makasabut sa ebanghelyo ni Jesukristo, ma-
kita ninyo silang maglakaw subay sa katarung, sumala sa pulong
sa Ginoo, ug sa balaod sa Dios, nga pinasubay gayud uban sa ka-
higpit, sa katarungan, katarung, ug sa tanang buhat nga madawat
sa Ginoo, kinsa modawat lamang sa unsay matarung ug maka-
pahimuot sa Iyang panan-aw; kay ang matarung lamang ang ma-
kapahimuot Kaniya.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Nganong magtukod man kita og mga templo? Unsang mga pa-
nalangin ang atong madawat kon motambong kita sa templo
ug maghupot sa mga pakigsaad nga gihimo didto? (Tan-awa
usab sa D&P 109:10–23.) Unsa ang inyong bation kon mo-
tambong kamo sa templo?

• Sa unsang paagi nga ang katawhan usahay “dili mohatag og
igong bili sa mga ordinansa sa balay sa Dios”?

• Unsay buot ipasabut niini alang kaninyo sa “pagtagamtam sa
matag panalangin niining dili maihap nga katuigan hangtud sa
kahangturan”? Sa unsang paagi nga ang templo makatabang 
sa pagpahinabo niini? Sa unsang paagi nga ang pagtambong 
sa templo makatabang kanato nga masilsil sa hunahuna ang
“kasagrado sa kahangturan”? (D&P 43:34).

• Unsay buot ipasabut sa pagkahimong angayan nga mosulod sa
balay sa Dios? Unsa ang atong mahimo aron mas maandam
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ang atong kaugalingon sa pagtambong sa templo? Nganong
dili man kita mahimong “mangawat sa mga kahigayunan ug sa
mga panalangin sa balay sa Dios”?

• Sa inyong hunahuna unsa ang gikinahanglan gikan kaninyo
aron mahimong matinuoron sa mga pakigsaad nga inyong gi-
himo didto sa templo?

• Unsa ang atong mahimo aron makab-ot ang hagit ni Presidente
Smith nga mahimong “mga mahunahunaon, ug mga kugihan”?

• Unsaon man nato sa pagpakitag pagtahud sa balay sa Dios?
Unsaon man sa mga ginikanan sa pagtabang sa ilang mga anak
nga makakat-on sa pagtahud sa mga templo?
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Tinguhaa nga Mahimong
Edukado sa Kamatuoran

Kita kinahanglang makugihon nga magtinguha 
alang sa kamatuoran ug maningkamot nga 

makat-on ug molambo sa matag adlaw.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Bisan kon si Presidente Joseph F. Smith may pipila lamang ka
kahigayunan sa pormal nga edukasyon, dako kaayo og implu-
wensya kaniya ang doktrina nga “ang himaya sa Dios mao ang
salabutan” (D&P 93:36), ug gidasig niya ang mga Santos sa pag-
angkon og edukasyon kutob sa mahimo sa espirituhanon ug sa
temporal nga mga kamatuoran. Si Presidente Smith padayon nga
misuporta sa programa sa pagtuon sa Simbahan, nga naghatag
og training sa sekondarya nga eskwelahan ug sa relihiyuso nga
edukasyon alang sa daghang mga Santos. Iya usab nga gipahi-
mutang ang pundasyon sa malukpanon karon nga Church Edu-
cational System pinaagi sa pag-establisar og programa sa
seminary. Ang una nga seminary gisugdan niadtong 1912, atbang
sa Granite High School sa Siyudad sa Salt Lake, Utah.

Isip Presidente sa Simbahan, gidasig niya ang mga auxiliary sa
Simbahan—ang Relief Society, ang Sunday School, ang Primary,
ug ang Mutual Improvement Association (nga karon mao ang
mga programa sa Young Men ug Young Women)—sa ilang mis-
yon sa pagtudlo sa ebanghelyo. Panahon sa iyang pagdumala,
managsama ang mga gipangtun-an nga giestablisar alang sa mga
bata ug sa mga hingkod sa mga auxiliary sa Simbahan, ug ang
mga magasin nga gimantala sa Simbahan naglangkob sa mga
plano alang sa sinemana nga leksyon. Nagserbisyo siya sulod sa
daghang katuigan isip editor sa Improvement Era, nga nag-una
sa magasin nga Ensign; ug sa Juvenile Instructor, nga gimantala



alang sa organisasyon sa Sunday School, nga nagsulat og dag-
hang mga artikulo ug mga editoryal nga naghatag og katin-awan
sa doktrina sa Simbahan. “Ganahan siya nga magsulat,” nakahi-
numdum ang usa sa iyang mga higala, “ug sa kasagaran mipaha-
yag sa iyang pangandoy nga unta aduna pa siyay daghang
panahon nga ikagahin alang sa Era.”1

Sama sa gipahayag ni Presidente Smith, “Para sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ang kaluwasan mismo, ubos sa pag-ula ni
Kristo, usa ka proseso sa edukasyon…. Ang kahibalo maoy usa
ka pamaagi sa mahangturong kalamboan.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang tanang kamatuoran nahilakip sa ebanghelyo.

Walay kamatuoran nga anaa sa ubang relihiyusong katilingban
o organisasyon, nga wala ilakip sa ebanghelyo ni Jesukristo sama
sa gitudlo ni Joseph Smith, nga Propeta, ug human kaniya pina-
agi sa mga lider ug sa mga elder niini nga Simbahan; apan nagki-
nahanglan kini og pipila ka paningkamot sa atong bahin, pipila ka
lihok, pipila ka debosyon, aron makakat-on ug makatagamtam ni-
ining mga butanga. Kon mataligam-an nato kini, kita, dayag lang,
dili makadawat sa mga panalangin nga ihatag nga magsunod sa
paningkamot, ug kana moabut tungod sa tinud-anay nga pagsa-
but niini nga mga baruganan. Ang mahitabo lain na hinoon ang
moari kanato ug mopadayag sa ilang mga ideya nga, bisan og dili
ikakumparar sa atoa sa pagkayano, sa instruksyon, ug kamatuo-
ran, sa gihapon gipaminaw sa katawhan nga gipatuo nga kining
mga butanga bag-o, ug wala malakip sa ebanghelyo ni Jesukristo
sumala sa gitudlo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Usa kini
ka makalilisang nga panglingla, ug usa kini nga kinahanglang ma-
bantayan sa tanang nahigugma sa ebanghelyo.3

Kon kamo nahigugma sa kamatuoran, kon kamo nakadawat sa
ebanghelyo diha sa inyong mga kasingkasing ug nahigugma niini,
ang inyong salabutan igadugang; ang inyong panabut sa kamatu-
oran mas molapad, mas dako kay sa ubang pamaagi. Ang kama-
tuoran mao ang butang, nga labaw sa tanang ubang butang sa
kalibutan, nga makahimo sa katawhan nga gawasnon—gawasnon
gikan sa kataspukan ug kawalay pag-amping, gawasnon gikan sa
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makalilisang nga mga sangputanan sa pagpasagad, kay kini mahi-
mong usa ka makalilisang nga sangputanan, kon mapasagdan
nato ang atong katungdanan ngadto sa buhi nga Dios. Kon kamo
magkat-on sa kamatuoran ug magalakaw sa kahayag sa kamatuo-
ran mamahimo kamong gawasnon gikan sa mga kasaypanan sa
katawhan … ; kuli kamo nga madudahan ug kuli sa kasaypanan
sa bisan unsa nga matang. Ang Dios mopaluyo kaninyo ug mana-
langin kaninyo ug sa inyong mga kabilin, ug mohimo kaninyong
mauswagon ug mabungahon sama sa usa ka kahoy nga puno sa
bunga.4

Siya nga adunay kahigayunan sa pagkat-on ug sa pag-angkon
og kahibalo sa Dios, ug sa pamaagi sa kinabuhi … mas bulahan
kay sa tigpangita og bahandi, o sa natago nga mga bahandi sa
yuta…. Ang iyang hunahuna gawasnon sa pagdawat sa yano ug
bililhong mga kamatuoran nga gipadayag alang sa katubsanan ug
sa kinabuhi sa tawo gikan sa tuburan sa kamatuoran, ug ang
iyang kasingkasing mao—o kinahanglan nga—ihalad sa kinatibuk-
an ngadto sa talagsaon ug mahimayaong katuyoan sa tawhanong
katubsanan.5
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Kini nga bilding gigamit sa pinakauna nga seminary sa Simbahan, gibuksan 
niadtong 1912 atbang sa Granite High School sa Siyudad sa Salt Lake, Utah.



Unsa man ang mahitabo sa mga tawo nga wala masayud sa ka-
matuoran? Ang tubag sayon. Dili nila makaplagan ang katagbawan
pinaagi sa mga doktrina sa Katawhan. Himoa nga mangita sila ni-
ini diha sa nakasulat nga mga pulong sa Dios; himoa nga mag-
ampo sila diha sa ilang tago nga mga dapit, diin walay tawhanong
dalunggan ang makadungog, ug diha sa ilang mga pribadong da-
pit mangayo sa kahayag; himoa nga mosunod sila sa mga doktrina
ni Jesus, ug sila diha dayon magsugod sa paglambo diha sa kahi-
balo sa kamatuoran. Kini nga buhat maghatag og kalinaw sa ilang
mga kalag, kalipay sa ilang mga kasingkasing, ug usa ka makahu-
pay nga konbiksyon nga walay kausabang makabalda. Mapaniguro
usab diha kanila nga “siya nga nagatan-aw sa tago magabalus ka-
nimo.” [Tan-awa sa Mateo 6:6.]6

Lahi sa mga teyorya sa mga katawhan, ang pulong sa 
Dios kanunay nga matuod, kanunay nga husto.

Ang atong mga kabatan-onan mga kugihan nga estudyante. Na-
ningkamot silang makab-ot ang kamatuoran ug kahibalo uban
ang makapadayeg nga kadasig, ug sa pagbuhat sa ingon gikina-
hanglan nila nga sa temporaryong paagi mogamit sa daghang te-
yorya sa katawhan. Basta kini, gamiton nilang hagdanan nga
magamit alang sa tuyo sa pagsiksik [research], walay peligro ni-
ini. Apan kon kini nga mga teyorya himoon nga sukaranang ka-
matuoran anaa diha ang problema, ug ang tigsiksik anaa karon sa
dakong peligro nga madala tipas sa husto nga dalan … 

Ang Simbahan naghupot sa tukmang katungod sa balaang
pagpadayag nga kinahanglan gayud nga maoy himoong sumba-
nan; ug nga, ang gitawag og “Siyensya” padayong nagkausab-
usab sa mga katuigan sa ilang pagbanabana, ug tungod kay ang
balaan nga pagpadayag usa ka kamatuoran, ug mao gayud kini
hangtud sa hangtud, ang mga obserbasyon sa siyensya kina-
hanglan gayud nga mouyon sa positibong pamahayag sa balaang
pagpadayag, ug, dugang pa, nga diha sa mga institusyon nga gi-
pundar sa Simbahan alang sa pagpanudlo sa relihiyon, ingon
man usab sa ubang sanga sa edukasyon, ang mga magtutudlo ni-
ini kinahanglang magsubay sa mga pagtulun-an uban sa iyang
mga baruganan ug mga doktrina….
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Ang relihiyon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw walay pag-
batok sa bisan unsang kamatuoran, bisan sa siyentipiko nga pag-
siksik sa kamatuoran. “Ang mga napamatud-an nga matuod,
gidawat nato sa kalipay,” matud sa Unang Kapangulohan sa ilang
mensahe sa mga Santos panahon sa Pasko, “apan ang walay pu-
los nga pilosopiya, tawhanong teyorya ug ang pagbanabana pina-
agi sa tawo dili nato dawaton, ingon man dili kita modawat sa
mga butang nga supak sa balaang pagpadayag o sa maayong
panghunahuna lamang, apan sa tanang butang nga magdala og
maayong pamatasan, nga mahiuyon sa maayong moral ug maka-
palambo sa atong pagtuo sa Dios, kana makakuha og pabor gikan
kanato, bisan diin man kana makit-an.” [“Words in Season from
the First Presidency,” Deseret Evening News, 17 sa Dis. 1910, 3.]

Ang maayong motto nga angay sundon sa mga batan-on, nga
determinadong motuki sa mga pilosopikanhon nga mga teyorya,
mao ang pagsiksik sa tanang butang, apan pagmatngon nga ma-
huptan lamang gayud kon unsa ang matuod. Ang kamatuoran
magpadayon, apan ang mga teyorya sa mga philosopher mausab
ug mapukan. Kon unsa man ang gigamit karon nga hagdanan
alang sa siyentipikong katuyoan aron sa pagkab-ot sa wala mahi-
baloi nga kamatuoran, mahimong ugma magun-ob na, nga naka-
tuman sa iyang tuyo; apan ang hugot nga pagtuo usa ka
mahangturon nga baruganan diin ang usa ka mapainubsanong
tumutuo makakuha og walay katapusang kahupayan. Mao la-
mang kana ang paagi sa pagkakaplag sa Dios.7

Ang siyensya ug ang pilosopiya sa tibuok nga kapanahonan mi-
agi og kausaban human sa laing kausaban. Panagsa rang molabay
ang usa ka gatusan ka tuig nga wala silay ipaila nga bag-ong te-
yorya sa siyensya o sa pilosopiya, nga mosapaw labaw sa karaang
tradisyon ug sa karaang pagtuo ug sa karaang mga doktrina nga
gihatagan og pagtagad sa mga philosopher ug sa mga scientist. Ki-
ning mga butanga mahimong moagi sa padayong kausaban, apan
ang pulong sa Dios kanunay nga matuod, kanunay nga husto.8

Ang mga edukasyon nga mas tag-as og mithi sa pagkab-ot sa ka-
libutanong mga ambisyon kulang kaayo sa gawasnon ug sa dili ma-
pugngan nga pagdagayday sa espiritu nga makahatag og mas taas
nga kagawasan sa usa ka mas makalingaw nga kinabuhi. Samtang
nagkadugay kita sa atong mga katuigan ug sa atong mga kasinatian,
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mas nag-anam usab og kadako ang atong panginahanglan sa espi-
rituhanong kinabuhi alang sa atong tinuod nga kalipay. Ang atong
mga panghunahuna mas kanunayng napunting sulod kanato sam-
tang kita mamalandong sa nagsingabut nga utlanan niini nga kina-
buhi ug sa pag-anam og hikyad sa talagsaong kinabuhi nga
umaabut.9

Kinahanglan kita nga mopalambo ug mopausbaw 
sa gidak-on sa atong salabutan.

Dili mahimo nga kita “kanunayng magtuon ug dili gayud ma-
nagpakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran.” [Tan-awa sa 2 Timoteo
3:7.] Sukwahi niini, kita kanunayng nagtuon ug kanunayng nag-
anam og kaduol sa usa ka tukmang panabut sa kamatuoran, sa ka-
tungdanan ug sa responsibilidad nga gitugyan diha sa mga
miyembro sa Simbahan kinsa gitawag ngadto sa kasaligang mga
katungdanan niini. Dili lamang kini alang niadtong mga miyem-
bro nga gitawag aron modumala sa kasaligang mga katungdanan,
apan kini alang usab sa … [tanang] miyembro sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Kinsa man diha, ubos sa mga kahimtang nga naglibut kanato,
nga walay paglambo? Kinsa man kanato ang walay nakat-unang
mga butang sa matag adlaw? Kinsa man kanato ang wala maka-
angkon og kasinatian samtang kita nagpadayon, nagbuhat sa
atong mga katungdanan sa pagkamiyembro sa Simbahan, ug sa
mga katungdanan sa pagkalungsuranon … ? Alang kanako mai-
ngon og usa kini ka makapasubo nga saysay sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa iyang mga
katawhan sa paghunahuna nga kita mao lamang gihapon, nga mi-
hunong kita sa paglambo, mihunong sa pagtubo ug sa pag-usbaw
sa gidak-on sa salabutan, ug sa atong kamatinud-anon sa pagtu-
man sa katungdanan diha sa matag kahimtang diin kita gibutang
isip katawhan ug isip mga miyembro sa Simbahan ni Kristo.10

Ang usa sa pinakadautan nga hitabo … mao ang pagkawalay
alamag, nga inubanan sa pagpasagad. Sa akong pangagpas nga
kon ang walay alamag mohatag pa lamang gayud og pagtagad
ngadto niini nga mga kamatuoran ug ngadto sa ilang kondisyon
tingali maaghat sila sa pagkat-on pa og dugang kay sa ilang na-
himo. Ang problema sa mga tawo kay sila sa kasagaran mopiyong
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sa ilang mga mata alang sa mga kamatuoran nga anaa naglibut
kanila, ug maingon og malisud kaayo alang sa kadaghanan sa
mga katawhan ang pagkat-on ug pagdawat niining yanong mga
kamatuoran diha sa ilang mga kinabuhi nga mao gayud unta ang
gamitonong mga pulong sa panimalay ug mga pagtulun-an sa
matag Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug sa matag panimalay sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Unsaon man nato sa pagpa-
hunong sa bul-og niini nga kadautan, kini nga kakulang sa pag-
tagad, kini nga sangputanan sa kawalay alamag? Akong nakita
nga ang bugtong paagi sa paghimo niini mao ang pagmata ug
pagmadasigon, o hatagan og kadasig ang atong kaugalingon nia-
nang mga butanga nga hilabihan ka importante ug mahinungda-
non alang sa kalipay ug kaayohan sa mga anak sa katawhan, ilabi
na sa mga butang nga kinahanglanon kaayo alang sa kalipay ug
sa kaayohan sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon.

Dili lamang kana ang mahinungdanon, nga makat-on sa ka-
matuoran o mohunong sa pagkawalay alamag. Sa pagsunod ni-
ana moabut ang paggamit sa panabut ug kahibalo nga atong
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maluwas diha sa iyang pagkawalay alamag” (Gospel Doctrine, 206).



naangkon, niana nga mga buluhaton ug sa mga butang nga ki-
nahanglanon alang sa atong proteksyon ug sa proteksyon sa
atong mga anak, ug sa atong mga silingan, sa atong mga pani-
malay, ug sa atong kalipay.11

Siksika ang kamatuoran sa nahisulat nga mga pulong; pami-
naw ug dawata ang kamatuoran nga gipamahayag sa mga buhing
propeta ug mga magtutudlo; pun-a ang inyong mga hunahuna sa
pinakamaayong kahibalo ug sa mga matuod. Niadtong kinsa ma-
mulong sa iyang pangalan, ang Ginoo nagkinahanglan sa mapa-
inubsanon, dili sa kawalay alamag. Ang salabutan mao ang
himaya sa Dios; ug walay tawo nga maluwas sa iyang pagkawalay
alamag [tan-awa sa D&P 93:36; 131:6].12

Ang pagserbisyo tungod ug alang sa Ginoo usa ka paagi sa
pag-angkon og usa ka matuod nga edukasyon, ug sa usa ka edu-
kasyon nga takus sa pangalan nga nagpalapad sa nataran sa ka-
mahinungdanon sa naghupot niini, ug naghatag sa kasadya ug
kabaskog sa tanan niyang paningkamot.13

Isilsil sa inyong alimpatakan ang dungganang mga panghuna-
huna, pag-ugmad og halangdon nga mga tema, mas ipataas ang
inyong mga tumong ug mga pangandoy. Himoa nga anaa ka sa
usa ka ang-ang nga dili magsalig sa uban; sa ang-ang nga maga-
mit kaayo, makatabang kaayo ug nga makabarug sa kaugalingon,
bisan og walay binuhat nga maingon nato nga tinuod nga dili
magsalig sa ubang tawo, ug walay usa nga sobra ka yamhangan
sa dili pag-angkon sa atong pihong panginahanglan sa atong la-
ngitnong Amahan. Paningkamuti nga maedukar sa unsay pinaka-
taas nga kahulugan sa usa ka termino; himoa ang pinakaposible
nga pag-alagad nga mahimo sa inyong panahon, sa inyong lawas
ug mga utok, ug himoa nga ang tanan ninyong paningkamot mo-
sangput ngadto sa madungganon nga mga padulngan, nga walay
paningkamot nga makawang, ug walay kahago nga mosangput
sa walay hinungdan o sa kadautan.

Pangitaa ang pinakamaayong katilingban; pagmabination, ma-
tinahuron, mauyunon, maningkamot sa pagkat-on unsa ang ma-
ayo, ug motugkad sa mga katungdanan sa kinabuhi nga kamo
unta mahimong panalangin sa tanan nga inyong ikauban, sa pag-
himo sa inyong pinakamaayo sa kinabuhi.14
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Sa tanan natong paningkamot sa kalibutanon 
o sa edukasyon, kinahanglan kitang mokupot 

sa gunitanan nga puthaw.

Importante gayud kaayo nga ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw maghupot sa giila nga sumbanan sa relihiyuso ug moral
nga kinabuhi diin gipahimutang kini pinaagi sa bag-ong pagpa-
dayag alang sa ilang giya. Sila kinahanglan gayud, sa laing pag-
kasulti, mogunit og hugot diha sa matahum kaayong
pagkahulagway nga gitawag og “gunitanan nga puthaw.”

Niining panahona nga ang komersyal, sosyal ug pangnegosyo
nga mga organisasyon lig-on kaayo nga naghupot sa mga kataw-
han, … ang mga katungdanan ug mga obligasyon sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw dili luwas nga mabutang sa lahi nga sum-
banan sa pagpuyo.

Angayng kahadlokan nga ang mga tawo sa kasagaran gayud
mosunod sa unsay nakita nilang mga kinaiya sa kadaghanan nga
naglibut kanila nga himoon nila kini nga giya sa ilang kaugali-
ngon. Kon ang kwestyunableng mga kinaiya mapatuyangan ug
ang kagustuhan sa tukmang pagdili makita diha sa bisan unsang
mga negosyo, sa sosyal ug sa politikal nga mga organisasyon, wa-
lay igong rason nganong kadtong nangangkon nga sila mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mohunong sa Simbahan ug makig-
uban ngadto sa walay kasiguroang pundok sa mga walay pagta-
gad, mga badlungon, o mga imoral….

Dili gayud nato hikalimtan nga kita mga, o kinahanglang ma-
himo nga, lahi kaayo nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, bi-
san asa man kita ibutang niini nga kinabuhi, ug kinahanglang dili
kita mawad-an sa atong panan-aw niana nga moral ug sa espiri-
tuhanong giya nga gisangon kanato sa ebanghelyo. Ang uban sa
atong kabatan-onan nga miguba sa ilang mga kinabuhi mahi-
mong masubay ang ilang kadimalas ug pagkalaglag ngadto sa
unang lakang nga ilang gihimo sa ilang tinguha nga mahisama sa
ilang mga gikauban diha sa ilang temporal nga mga tinguha.

Adunay mga panahon sa kahinam nga kasagarang moabut nga
ang mga tawo sobra nga madala niini mao nga makalimtan na nila
ang tanan gawas nianang makahatag kanila og temporaryong kali-
pay o kalibutanong kausbawan. Ang uban sa pagkatinuod, walay
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mas taas nga sumbanang moral mga mas palabihon nila ang pag-
sunod sa kalibutanong popularidad. Kon kini nga mga balud sa
kahinam molabay na makita nila ang ilang kaugalingon nga wala
lamang maglakaw nga walay tumong kondili usahay walay pag-
laum nga nabitik taliwala sa mga sala ug imoralidad sa mga tawo
kinsa nahisalaag….

Kinahanglanon gayud kaayo, sa tanang panahon, ug ilabi na
kon ang atong pagpakig-uban sa uban dili makadalit kanato og
moral ug espirituhanong suporta nga atong gikinahanglan alang
sa atong pag-uswag, nga kita moadto sa balay sa Ginoo aron sa
pagbalaan ug makigsandurot sa mga Santos aron ang ilang mo-
ral ug espirituhanong impluwensya makatabang sa pagkorihir sa
sayop natong gituohan ug ibalik kita sa kinabuhi diin ang mga
katungdanan sa atong konsensya ug ang matuod nga relihiyon
makaaghat kanato.

… Busa, kita, taliwala sa atong kalibutanong mga katungda-
nan ug sa pagpakig-uban sa uban dili nato kalimtan kanang la-
bing dakong katungdanan nga utang nato sa atong kaugalingon
ug sa atong Dios.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsang mga kasinatian ang nakatudlo kanimo nga ang tanang
kamatuoran “nahilakip sa ebanghelyo ni Jesukristo”?

• Unsa man ang angay natong buhaton aron makakat-on sa mga
baruganan sa kamatuoran? Unsa man ang mga peligro sa pag-
pasagad sa atong mga katungdanan? Unsang mga ganti ang gi-
saad sa mga tawo nga magkat-on sa kamatuoran ug
magalakaw diha sa kahayag niini?

• Unsa man ang baruganan sa Simbahan mahitungod sa siyenti-
piko nga pagsiksik sa kamatuoran? Sa unsang paagi nga ang
mga teyorya ug mga pilosopiya sa katawhan nasukwahi sa pu-
long sa Dios?

• Unsa ang mga peligro sa pagtinguha og usa ka edukasyon
aron lamang matagbaw sa “kalibutanong mga ambisyon”?

• Sa unsang paagi nga ang mga tawo mohunong “sa paglambo
ug sa pagpausbaw sa gidak-on sa ilang salabutan”? Unsaon
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man nato pagsiguro nga kita padayong nagkat-on og mga bu-
tang kada adlaw? (Tan-awa usab sa D&P 130:18–19.)

• Ngano nga ang pagkawalay alamag sa kamatuoran “usa kini sa
pinakadautan”? Unsaon man nato sa “pagpahunong sa bul-og
niini nga kadautan”?

• Unsaon man ninyo nga “makakuha sa pinakaposibling pag-
alagad sa inyong panahon, sa inyong lawas ug sa inyong mga
utok”? Unsa nga mga kinaiya ug naandang buhaton ang maka-
tabang kanato sa paghimo “sa pinakamaayo sa [atong] dapit sa
kinabuhi”?

• Unsa ang mga peligro sa pagdawat alang sa atong giya “sa ki-
naiya sa kadaghanan nga nagalibut [kanato]” sa atong pang-
edukasyon ug sa temporal nga mga paningkamot?

• “Taliwala sa atong kalibutanong mga katungdanan ug sa pag-
pakig-uban sa uban,” unsa man ang atong mahimo aron “dili
nato hikalimtan ang labing dakong katungdanan nga utang
nato sa atong mga kaugalingon ug sa atong Dios”?
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Ang Pulong sa Kaalam: 
Usa ka Balaod alang sa Pisikal

ug Espirituhanon nga
Kahimsog sa mga Santos

Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam mopalig-on sa 
atong mga lawas, mopabayaw sa atong mga kalag, 

ug modala kanato nga mas mapaduol sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith mitudlo nga ang Pulong sa Kaa-
lam mas labaw pa kay sa pagdili batok sa tsa, kape, tabako, ug al-
kohol; naglakip kini sa praktikal nga tambag alang sa maayong
panglawas ug espirituhanong pagtubo, ug kadtong mga Santos
nga nagsunod niini mas labaw pa nga mapaduol sa Ginoo ug ma-
himong mas mahisama Kaniya. Sa pagpahinumdom sa mga San-
tos sa pagkamahinungdanon sa Pulong sa Kaalam, usahay
mobasa siya sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89 sa kinatibuk-an ni-
ini sa usa ka miting. “Karon, daw kini sa kinatibuk-an wala kina-
hanglana ug dili angay, tingali, sa kadaghanan, nga akong hutdon
ang oras niining dakong katiguman sa pagbasa niini nga pinada-
yag,” sa makausa siya miingon, apan basaha gihapon ang matag
pulong niini aron masabtan og maayo ang mahinungdanong bili
sa mensahe.1

Siya miingon: “Akong nahinumduman ang usa ka panghitabo
mga tulo na ka tuig ang milabay sa usa ka grupo sa mga tawo nga
gikauban nako sa pagbiyahe. Dihay usa o duha ka tawo nga na-
mugos nga muinom og tsa o kape sa matag dapit nga among hu-
nongan. Gisangyaw nako ang Pulong sa Kaalam sa tibuok
higayon; apan sila miingon, ‘Unsa may nakalain niana? Aniay dag-
hang mga tawo, kinsa manginom og tsa ug kape.’ … Miingon ako



usa niana ka higayon, ‘O, bitaw, moingon kamo nga maayo kining
butanga nga muinom og gamay nga tsa o kape, apan ang Ginoo
miingon nga dili kini maayo. Unsay akong sundon?’ Ang Ginoo
miingon nga kon mosunod kita sa Pulong sa Kaalam mahimo nga
makaangkon kita og dakong bahandi sa kahibalo, ug mga tinago
nga bahandi; modagan kita ug dili maluya, molakaw kita ug dili
makuyapan; ug ang tiglaglag nga anghel mosaylo kanato, sama sa
iyang gibuhat sa mga anak sa Israel, ug dili mopatay kanato….
Mag-ampo ako alang kaninyo ug matinguhaon nga maghangyo
kaninyo, akong mga kaigsoonan, … sa paghunong sa paggamit
niining gidili nga mga butang, ug mosunod sa mga balaod sa
Dios.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Kinahanglan nga mosunod kita sa Pulong sa Kaalam 
alang sa atong kaayohan ug kauswagan.

Atong makita ang mahinungdanong mga katarungan alang sa
mga baruganan nga gilakip niini nga kapitulo sa basahon sa Dok-
trina ug mga Pakigsaad [seksyon 89] nga gitudlo sa kalibutan, ug
ilabi na gayud sa mga Santos sa UIahing mga Adlaw. Walay laing
labaw pa o kubus kaysa nianang simple nga Pulong sa Kaalam
nga gihatag niadtong 1833, alang sa kaayohan, sa panabang, ug
sa kauswagan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga sila unta
mahinlo ug maandam sa ilang kaugalingon aron labaw pa nga
mapaduol diha sa presensya sa Ginoo, nga pinaagi sa paghupot
niini nga balaod sila unta mahimong andam sa ilang kaugalingon
sa pagpahimulos sa mga panalangin nga labaw pa Siyang andam
nga motugyan nganha kanila, kon sila takus….

Gusto lamang akong mosulti kaninyo akong mga kaigsoonan,
nga walay laing paagi nga atong madala sa kalibutan, nga may ka-
labutan sa atong temporal nga kaayohan ug kahimsog, labaw pa
ka maayo kay sa nianang gitudlo kanato sa Ginoong Dios. Nga-
nong dili man kita makaamgo niini? Nganong dili man kita maka-
baton og hingpit nga salabutan niini? Nganong dili man nato
hikawan ang atong kaugalingon nianang gitinguha sa atong tina-
lawan nga mga kahinam? Nganong dili man nato sundon ug tu-
manon ang kabubut-on sa Ginoo ingon nga gibutyag kanato
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pinaagi niini nga pagpadayag? … Kon kini nga sugo gisunod pa
unta sa tanang katawhan, ang dakong kantidad sa salapi nga na-
pagawas karon sa kalibutan alang sa makahubog nga ilimnon ug
kining uban nga mga butang nga gidili sa pulong sa kaalam, ma-
himo nga mahipos diha sa panimalay, ug ang kahimsog, kauswa-
gan ug temporal nga kaluwasan sa katawhan mahimo nga
magkadugang sa tukma nga paagi. Walay tawo nga makalapas sa
mga balaod sa Dios nga may kalabutan sa kahimsog ug temporal
nga kaluwasan, ug magpahimulos niadtong mga panalangin sa
sama nga matang nga iyang mabuhat ug buhaton kon iyang sun-
don ang mga sugo sa Dios….

Walay miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ang makaako sa pagbuhat sa iyang kaugali-
ngon sa pagdaut sa dungog o sa paghatag sa iyang kaugalingon
sa pagpakaulaw, sa pagsulod sa mga balay imnanan o usa ka ba-
lay pasugalan…. Walay Santos sa Ulahing mga Adlaw, walay mi-
yembro sa Simbahan nga makaako niini, kay makapakubos kini
kaniya, makauulaw diha kaniya sa pagbuhat niini, ug ang Dios
magahukom kaniya sumala sa iyang mga binuhatan. Ang lalaki o
babaye kinsa tinuod nga nagtuo sa mga doktrina sa Simbahan o
nangangkon nga miyembro sa Simbahan, kinsa nagtuo o nagsu-
nod sa mga baruganan nga nalakip niining “Pulong sa Kaalam,”
dili gayud malakip tali niadtong kinsa modala niini nga pagpa-
kaulaw kanila, sa ilang mga silingan o diha sa Simbahan diin sila
nahisakop; dili gayud sila mobuhat niini.

… Ang Ginoo dili mahimuot sa pagkamapatuyangon, sa pag-
kapalahubog, ni malipay Siya sa kakabus, sa pagpakaulaw ug ka-
laglagan nga sangputanan sa ingon nga mga binuhatan diha sa
ilang pagkapalahubog ug niadtong kinsa nagdepende niini, ang
pagkadaot sa pagkalalaki, ang pagkaguba sa mga organisasyon sa
pamilya ug ang pagpakaulaw niadtong naghimo niini ug nianang
nagdala og kakabus, kalaglagan, ug kamatayon sa ilang kaugali-
ngon ug sa ilang mga pamilya. Ang kada miyembro sa Simbahan,
lalaki ug babaye, kinahanglan unta nga hugtanong mosupak ba-
tok sa pagkamapatuyangon ug batok sa bisan unsang butang nga
nakalapas sa mga balaod sa Dios, nga dili gayud unta sila ma-
buntog o mosunod sa pagtintal sa yawa. Kinahanglan nga kita
unta adunay mas lunsay nga mga komunidad, mga komunidad
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nga wala maglunang sa bisyo, pinaagi sa makadaut nga mga ki-
naiya ug mga binuhatan….

Tingali kadtong kinsa naanad na niini nga mga kinaiya naghu-
nahuna nga usa kini ka hilabihan ka walay bili o hilabihan ka wa-
lay hinungdan nga butang nga pagahisgutan ngadto sa baga
kaayo nga kongregasyon nga sama niini, apan sa kada higayon
nga akong makita ang usa ka batang lalaki, o usa ka tawo, batan-on
o tigulang, nga naadik niini nga mga kinaiya ug sa dayag nagbu-
hat niini; mapugos ako sa paghukom sa akong hunahuna nga
siya ignorante sa kabubut-on sa Dios kabahin sa tawo o masupa-
kon sa kabubut-on sa Dios ug wala magtagad sa bisan unsang bu-
tang mahitungod sa pulong sa Ginoo, ug kana lamang igo na sa
pagdala og kasub-anan sa kasingkasing sa bisan kinsa nga tawo
kinsa adunay pagtagad o pagtahud alang sa pulong o kabubut-
on sa Ginoo ug gusto nga makita kini nga gisunod….

… Mag-ampo kita sa Dios aron sa pag-ayo kanato kon masakit
kita, ug dayon malimot sa atong mga pag-ampo ug moambit sa
tanang butang nga gisulti Niya kanato nga dili maayo! Pagkadili
gayud angay kini alang sa mga tawo sa pagpangayo sa Dios nga
panalanginan sila, nga sila mismo naghimo og paagi sa pagpasa-
kit ug pagdala og kadautan sa ilang mga kaugalingon. Dili ikahi-
bulong nga dili tubagon ang atong mga pag-ampo labaw kay sa
atong gihimo, ug dili ikahibulong nga ang atong kahimsog dili
mas maayo kay sa niini, kon naadik kita sa mga binuhatan nga gi-
ingon sa Dios nga dili maayo alang kanato ug sa ingon modala
og mga kadautan sa atong kinabuhi ug pisikal nga kaayohan; ug
dayon moduol sa Ginoo ug mohangyo Kaniya sa pag-ayo kanato
gikan sa mga linugdangan sa atong kaugalingong kabuang, ug
makadaot nga mga binuhatan; gikan sa mga epekto sa kadautan
nga atong gidala sa atong mga kaugalingon ug nga mas nakahi-
balo pa kita kay sa pagbuhat niini. Pagkabinuang gayud niini!3

Kon makakita ako og usa ka tawong nangangkon nga usa ka
Santos sa Ulahing mga Adlaw, o gani nangangkon nga usa ka mi-
yembro sa Simbahan, … nga nanimaho ang iyang gininhawa sa
makahubog nga ilimnon, uban sa mga aso sa tabako, o wala ki-
nahanglana nga nagpatuyang sa mga pangpalagsik, nakapasubo
kini sa akong espiritu, mobati ako og kalooy kaniya ug sa masub-
anon nga pagbasol, ug mahibulong ako kon ngano nga kita, sa
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tinagsa-tagsa, dili makaamgo sa atong kaugalingong kabuang, sa
atong pagkaubos sa pagnunot niining makadaut nga mga kinaiya
nga dili magamit o ikadayandayan, ni sa pinakakubus nga matang
dili mapuslanon, apan sa pagkatinuod makadaut. Nganong dili
man kita mahimong mosaka nianang matang sa salabutan nga
makahimo kanato sa pag-ingon ngadto sa maninintal, “Palayo ka-
nako,” ug sa pagbiya sa pagbuhat og dautan. Pagkamakauulaw ni-
ini sa usa ka mahunahunaon nga tawo nga mobati nga siya usa ka
ulipon sa iyang mga kahinam, o ngadto sa usa ka naghingapin ug
dautan nga kinaiya, tinguha, o kahinam.4

Pinaagi sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam, 
kita makapasalamat gayud niini.

Kinahanglan nga atong sundon ang Pulong sa Kaalam nga gi-
hatag kanato…. Ang palahubog mahimong usa ka ulipon sa
iyang pag-inom; ang uban nahimong mga ulipon sa paggamit og
tsa, kape ug tabako, ug mao nga gihunahuna nila kini nga giki-
nahanglan sa ilang kalipay; apan sa pagkatinuod kini wala kina-
hanglana sa ilang kalipay ni ngadto sa ilang panglawas. Sa
pagkatinuod, makadaot kini sa panglawas…. Mao nga pinaagi la-
mang sa pagsunod sa pulong sa Ginoo nga kita makapasalamat
gayud niini, dili kay tan-awon lamang kini nga walay gibuhat ni-
ini. Kon atong buhaton ang kabubut-on sa Ginoo, diha atong
mahibaloan ang doktrina, nga sa Dios kini; unya kon magtukod
kita diha sa bato; dayon ang mga baha mobul-og ug ang mga
unos mohapak sa balay, dili kini malumpag.5

Niining binuang nga lumba sa kinabuhi alang sa kalibutanon
nga mga kadungganan ug alang sa pagpanag-iya sa mahanaw
nga mga butang niini nga yuta ang mga tawo dili gayud mohu-
nong hangtud nga sila maluya, ug dili mopahulay hangtud nga
dili makuyapan. Makita nga naghunahuna sila nga ang gikina-
hanglan alang kanila kon maluya ug makuyapan sila mao ang
pagtumar og mga pangpalagsik aron sa pagpabaskog sa ilang ka-
ugalingon, nga makahimo unta sila sa pagdagan og gamay nga
gilay-on sulod sa pipila ka mga higayon. Niining paagiha ang ne-
gosyanteng tawo mopalagsik sa iyang kaugalingon pinaagi sa
pag-inom og makahubog nga mga ilimnon. Ang asawa sa pani-
malay ug ang inahan nga kinsa nag-atiman sa iyang pamilya isip
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iyang katungdanan, human sa makapakuyap nga trabaho, mi-
bati nga siya kinahanglan gayud, aron maulian ang iyang kusog,
muhigop og usa ka tasa nga tsa, ug sa ingon mopalagsik sa iyang
mga kaugatan ug mopalig-on sa kaugalingon sa makadiyot aron
unta makahuman siya sa inadlaw niyang trabaho. Karon, kon
ang lunsay nga salabutan sa Espiritu sa Dios pagapulihan sa ma-
kapalagsik nga impluwensya sa tsa ug sa bino; kon makahimo
kita pinaagi sa pipila ka mga tinubdan nga makakuha og igo nga
bahin sa Espiritu sa Ginoo diha kanato nga makahimo kanato
nga masayud kon unsay igong buhaton kon gibati nato ang pag-
kaluya ug kakuyapon nga moabut kanato, sa walay pagdangup sa
panabang sa mga pangpalagsik ug mga druga nga modaut pag-ayo
sa atong mga sistema ug mopaulipon kanato, ngadto sa gitinguha
nga kagana, mahimo kining mas labaw pa kamahinungdanon nga
butang alang kanato….

Mas gusto pa nakong mobati og kakapoy ug kaluya gikan sa
pagtrabaho, ug tugotan ang kinaiyahan nga makabaton og kahi-
gayunan sa pagpahiuli niini mismo, kay sa mosulay ako sa pag-
tambal sa akong kaugalingon pinaagi sa paggamit sa mga
narkotiko ug mga druga nga molaglag sa tukuran sa akong pisi-
kal ug espirituhanon nga kahimsog. Apan tungod kay wala kita
mosunod sa Pulong sa Kaalam, unsaon man nato sa pagbaton sa
kaalam, kahibalo ug salabutan diin kita mahimong pagadumala-
hon sa atong kaugalingong pamatasan? Ang saad mao nga kon
kita magsunod niini makabaton kita og kahibalo, ug ang tiglag-
lag mosaylo lamang kanato, ug makalingkawas kita niadtong
mga kadaut nga modangat gikan sa mga dautan.6

Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam modala kanato nga
mas duol nga mamahimong sama sa Ginoo.

Nagtuo ako nga nagkaduol kita sa punto diin makahimo kita
sa pagsunod nianang mahinungdanon ug mahimayaon nga ba-
laod sa pagkadili mapatuyangon nga gihatag kanato sa Ginoo
nga Labawng Makagagahum, diin siya miingon nga ang makahu-
bog nga ilimnon dili maayo, nga ang tabako dili alang sa naan-
dan nga paggamit sa tawo, dili alang sa tiyan…. Miabut kita sa
salabutan nga ang Ginoo nasayud sa pinakamaayo, sa diha nga
Iyang gitugyan ngadto sa Simbahan, pinaagi ni Propeta Joseph
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Smith, kanang “Pulong sa Kaalam,” nga gilakip diha sa basahon
sa mga pinadayag nga gikan sa Ginoo…. Ang kadaghanan nga
mga tawo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nag-anam og kaduol sa usa ka tukma nga pagsunod
sa balaod nga gihatag sa Ginoo kanato alang sa atong kahimsog,
alang sa pagpatunhay sa atong mga kinabuhi; nga kita unta ma-
hiuyon uban sa Iyang Espiritu ug sa Iyang kabubut-on, nga kita
unta mahimong limpyo ug walay mansa, nga kita unta mas hapit
nga mahisama Kaniya Kinsa walay sala, Kinsa tinuod nga putli ug
balaan ingon nga ang Dios putli ug balaan.7

Ang batan-on nga tawo kinsa gusto nga makigbisog sa kalibu-
tan, kinsa mahimong puno sa kalagsik, ug baskog alang sa pakig-
bugno sa kinabuhi, makakaplag sa iyang kalig-on sa pagpakabuhi
sumala sa pulong sa Ginoo; tungod kay ang saad mao nga ang ta-
nan “kinsa mahinumdom sa pagsunod ug sa pagbuhat niini nga
mga panultihon, maglakaw nga masulundon sa mga sugo, maka-
dawat og maayo nga panglawas ug uyok sa ilang mga kabukogan,
ug makakita og kaalam ug dako nga mga bahandi sa kahibalo,
gani ang mga tinago nga mga bahandi; ug modagan ug dili ma-
luya, ug molakaw ug dili makuyapan; ug Ako, ang Ginoo, moha-
tag ngadto kanila og usa ka saad, nga ang tiglaglag nga anghel
mosaylo kanila, ingon sa mga anak sa Israel, ug dili mopatay ka-
nila.” [Tan-awa sa D&P 89:18–21.]8

Kini ba nga mahimayaon nga mga saad dili paigo aron sa pag-
aghat kanato sa pagsunod niini nga Pulong sa Kaalam? Wala bay
usa ka butang dinhi nga takus sa atong pagtagad? Dili ba ang
“dako nga mga bahandi” sa kahibalo, gani “tinago nga mga ba-
handi,” usa ka butang nga pagatinguhaon? Apan kon makakita
ako og mga lalaki ug mga babaye nga gianad ang ilang kaugali-
ngon sa paggamit sa tsa ug kape, o makahubog nga mga ilimnon,
o tabako sa bisan unsa nga matang, moingon ako sa akong kau-
galingon, aniay mga lalaki ug mga babaye nga wala magtamud sa
saad sa Dios nga gihatag ngadto kanila. Ila kining gitunob-tuno-
ban sa ilang mga tiil, ug gitagad kini isip usa ka butang nga walay
bili. Gitamay nila ang pulong sa Dios, ug naghimog supak niini pi-
naagi sa ilang mga binuhatan. Dayon kon ang kalisdanan moda-
ngat ngadto kanila, hapit na lang tunglohon nila ang Dios,
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tungod kay dili niya tubagon ang ilang mga pag-ampo, ug pasag-
dan sila nga mag-antus sa sakit ug ka sakit.9

Karon, nangandoy ako uban sa tibuok kong kasingkasing—dili
tungod kay ako kining gisulti, kondili tungod kay nahisulat kini
sa pulong sa Ginoo—nga kinahanglang patalinghugan ninyo kini
nga Pulong sa Kaalam. Gihatag kini ngari kanato … alang sa atong
paggiya, alang sa atong kalipay ug pag-uswag sa kada baruganan
nga may kalabutan sa gingharian sa Dios, sa karon ug sa tibuok
kahangturan, ug nag-ampo ako alang kaninyo aron sundon kini.
Makaayo kini kaninyo; makapabayaw kini sa inyong mga kalag,
makapalingkawas kini sa inyong mga hunahuna ug inyong mga
kasingkasing gikan sa espiritu sa kalaglagan; makapabati kini ka-
ninyo nga sama sa Dios, kinsa mipatunhay bisan pa gani sa lang-
gam nga goryon, nga dili kini mahulog sa yuta nga dili niya
mamatikdan; modala kini kaninyo nga mas duol sa pagkahisama
sa Anak sa Dios, ang Manluluwas sa kalibutan, kinsa miayo sa ma-
sakiton, kinsa mihimo sa bakol nga makaambak tungod sa kali-
pay, kinsa mipahiuli sa pangdungog sa bungol ug panan-aw sa
buta, kinsa misabwag og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug kahupa-
yan ngadto sa tanan nga iyang gikasugat.10

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsa nga mga katuyoan ang Pulong sa Kaalam gihatag ka-
nato? (Tan-awa usab sa D&P 89:1–4.)

• Sa unsang paagi ang makapaanad nga mga butang o mga bi-
nuhatan mogapus sa atong mga lawas ug makapawala sa atong
pagkadali nga mobati ngadto sa impluwensya sa Espiritu?

• Unsa nga mga matang sa “pagpakaulaw ug kalaglagan” ang sa-
gad mag-uban sa pagkadili masulundon sa Pulong sa Kaalam?
Kon mobaliwala ang mga tawo sa tambag diha sa Pulong sa Ka-
alam, sa unsa nga paagi ang ilang mga minahal sa kasagaran
mag-antus?

• Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa Pulong Sa Kaalam ma-
katabang kanato nga adunay “mas lunsay nga mga komuni-
dad, mga komunidad nga wala maglunang sa bisyo, uban sa
makadaut nga mga kinaiya ug mga binuhatan.”
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• Sa unsang paagi nakat-unan ninyo ang pagpasalamat sa Pu-
long sa Kaalam pinaagi sa “pagsunod sa pulong sa Ginoo”?
(Tan-awa usab sa Juan 7:17.)

• Sa unsang paagi inyong nakita nga natuman ang mga saad nga
gihatag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa inyong kaugali-
ngong kinabuhi o sa mga kinabuhi sa uban? (Tan-awa usab sa
D&P 89:18–21.)

• Sa unsang paagi nga ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam ma-
katabang kanato nga makabaton og “kaalam, kahibalo ug sala-
butan” diin mahimo nato ang pagdumala sa atong pamatasan?

• Sa unsang paagi ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam makapa-
bayaw sa atong mga kalag? Sa unsa nga paagi mopalingkawas
kini sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing gikan sa es-
piritu sa kalaglagan? Sa unsang paagi nga ang pagsunod niini
nga balaod makadala kanato nga “mas duol sa pagkahisama sa
Anak sa Dios”?
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Si Presidente Smith mitudlo nga si Adan mao ang 

“unang tawo sa tanan nga mga tawo” (Moises 1:34).
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Anak nga mga Lalaki ug 
Anak nga mga Babaye sa 
Mahangturong Amahan

Mga anak kita sa Dios, giporma diha sa 
Iyang balaan nga panagway ug makahimo 

nga mamahimong sama Kaniya.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Niadtong Nobyembre 1909, si Presidente Joseph F. Smith ug
ang iyang duha ka mga Magtatambag sa Unang Kapangulohan, si
John R. Winder ug Anthon H. Lund, mihatag og pamahayag nga
giulohan og “Ang Gigikanan sa Tawo” aron pagtubag sa mga pa-
ngutana nga mitunga “matag karon ug unya kabahin sa kinaiya
sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw … nga may kalabutan sa gigikanan sa tawo. Gituohan kini
nga ang pamahayag sa baruganan nga gihuptan sa Simbahan ni-
ining importante nga hilisgutan tukma sa panahon ug mamunga
og kaayo.” Kini nga pamahayag naglakip niini nga mga pulong:

“ ‘Gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa
dagway sa Dios gibuhat niya sila; lalaki ug babaye iyang gibuhat
sila.’ [Genesis 1:27.] Niini nga yano ug laktud nga mga pulong
ang dinasig nga tigsulat sa basahon sa Genesis mipahibalo
ngadto sa kalibutan sa kamatuoran kalabut sa gigikanan sa taw-
hanon nga pamilya.”1 Kini nga kapitulo naglakip sa mga kinutlo
gikan sa “Ang Gigikanan sa Tawo.”

Si Presidente Smith kanunay nga nagpamatuod sa tinuod nga
kamatuoran sa pagkaamahan sa Dios: “Sama sa akong nasayran,
ug sa ingon nga may rason ako nga masayud, ug nga ania ako
dinhi ug nga ako buhi, mao nga ako nagtuo ug ako adunay rason
nga masayud nga ang Dios, akong Amahan, buhi.”2



Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Kita espiritu nga mga anak sa atong Langitnong Amahan.

Gusto kita nga masayud kon diin kita gikan, ug asa kita pai-
ngon. Diin man kita gikan? Gikan sa Dios. Ang atong mga espi-
ritu diha na sa wala pa kita moanhi niini nga kalibutan. Didto sila
sa mga konseho sa kalangitan sa wala pa ang mga tukuran sa
yuta gipahimutang. Didto kita. Nag-uban kita nga nag-awit uban
sa langitnong mga panon tungod sa hingpit nga kalipay sa diha
nga ang mga tukuran sa yuta gipahimutang, ug sa diha nga ang
plano sa atong pagkaana niini nga yuta ug kaluwasan giplano.
Didto kita, interesado kita, ug miapil kita niining mahinungda-
non nga pagpangandam. Dili ikapangutana nga didto kita niadto
nga mga konseho … sa diha nga si Satanas mitanyag sa iyang ka-
ugalingon isip usa ka manluluwas sa kalibutan kon iya lamang
madawat ang pasidungog ug himaya sa Amahan tungod sa pag-
buhat niini. Apan si Jesus miingon, “Amahan, ang imong pagbuot
mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan.” Busa,
tungod kay si Satanas misukol batok sa Dios, ug nagtinguha sa
paglaglag sa kabubut-on sa tawo, ang Amahan misalikway kaniya
ug siya gihinginlan, apan si Jesus gidawat.

Kita, sa walay pagduhaduha, didto, ug miapil niadtong tanan
nga mga talan-awon, mahinungdanon kaayo kita nga may labot
sa pagpahinabo niining mahinungdanong mga plano ug mga
katuyoan, ato kining nasabtan, ug alang kini sa atong kaayohan
nga kini gimando, ug pagatumanon. Kini nga mga espiritu na-
nganhi dinhi sa yuta aron makabaton sila og mga tabernakulo,
aron unta sila mahimo nga sama ni Jesukristo, nga “gilalang
sama sa iyang hitsura ug panagway,” gikan sa pagsugod sa pag-
lalang hangtud karon, ug mopadayon hangtud sa katapusang
mga adlaw sa yuta, hangtud nga ang mga espiritu kinsa gitagana
nga moanhi niini nga kalibutan moabut ug makatuman sa ilang
misyon diha sa lawas.3

Atong makita … ang tawo, ang pinakahingpit nga buhat sa
Dios, dinhi sa yuta, ang pinakabatid nga buhat, kon ugaling ma-
himo, kang kinsang pagdasig nagtudlo kanato, mao ang kaliwat
nianang mahangturong nilalang kinsa mao ang Tiglalang sa ta-
nang mga butang, siya nga mao ang pinakahingpit diha sa iyang
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organisasyon, nagbaton og mas dungganan nga mga kinaiya, mga
gahum sa katarung, ug salabutan kay sa tanan nga mga nilalang,
nga nakahimo kaniya nga “ginoo sa paglalang,” ug pinakaduol sa
pagkasama ngadto sa Tiglalang. Gitan-aw nato kini nga mga bu-
tang ug makaingon lamang kita nga dili kini sulagma nga buhat,
kondili ang resulta sa hingkod nga nahibaloan sa tanan nga mga
plano ug mga katuyoan, nga ang tawo mao ang anak sa Dios, nag-
baton sa mga kinaiya ug panagway sa iyang Amahan, ug sa sinug-
danan kadaghanan niini nga salabutan, maingon nga siya ang
kauban ug kasagabay sa Dios ug nagpuyo uban kaniya, ug walay
sala. Ang Ginoo mihatag kaniya sa yuta isip kabtangan ug usa ka
kabilin, ug mga balaod alang sa iyang pangagamhanan, nga aron
unta mopuno sa sukod sa iyang pagkalalang ug makabaton og
hingpit nga kalipay niini.4

Ang nasulat nga mga sumbanan sa kasulatan nagpakita nga
ang tanang mga tawo nga mianhi sa yuta ug nangatawo sa pag-
kamortal, adunay kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, espirituha-
non nga personalidad, isip anak nga mga lalaki ug anak nga mga
babaye sa Mahangturong Amahan…. Si Jesukristo mao ang
unang natawo. Ang espiritu nga natawo sa Dios maoy usa ka
imortal nga nilalang. Kon ang lawas mamatay ang espiritu dili
mamatay. Sa nabanhaw nga kahimtang ang lawas mahimong
imortal ingon man usab ang espiritu.5

Kita gilalang diha sa panagway sa Dios.

Unsa ang porma sa tawo, diha sa espiritu ug sa lawas, ingon sa
nauna nga paglalang? Sa kinatibuk-an nga paagi ang tubag giha-
tag [niini] nga mga pulong…. “Gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang
kaugalingong dagway.” Labaw pa kini ka klaro nga gipahayag sa
Basahon ni Mormon sa ingon: “Tanan nga mga tawo gilalang sa
sinugdan subay sa akong kaugalingon nga hitsura” (Ether 3:15).
Ang Amahan mao ang namulong. Busa, kon kita makatino sa pa-
nagway sa “Amahan sa mga espiritu,” “Ang Dios sa mga espiritu
sa tanan nga unod,” makahimo kita sa pagdiskubre sa panagway
sa nahauna nga tawo.

Si Jesukristo, ang Anak sa Dios, mao ang “tukma nga hulad”
sa kinaiya sa Iyang Amahan (Mga Hebreohanon 1:3). Milakaw
Siya sa yuta isip usa ka tawo, isip usa ka hingpit nga tawo, ug
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miingon, agig tubag sa pangutana nga gihatag ngadto Kaniya:
“Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan” (Juan 14:9). Kini la-
mang makasulbad na unta sa problema nga makatagbaw sa ma-
tag mahunahunaon, may balaang pagtahud nga pangisip. Ang
paghukom dili ikasalikway, nga kon ang Anak sa Dios mao ang
tukma nga hulad (kana mao ang pagkahisama) sa pagkatawo sa
Iyang Amahan, sa ingon ang Iyang amahan anaa sa panagway sa
tawo; tungod kay mao kana ang panagway sa Anak sa Dios, dili
lamang panahon sa Iyang mortal nga kinabuhi, kondili sa wala
pa ang Iyang mortal nga pagkatawo, ug human sa Iyang pagka-
banhaw. Dinhi niini nga panagway nga ang Amahan ug ang
Anak, adunay duha ka mga personahe, nagpakita ni Joseph
Smith, samtang isip usa ka batang lalaki nga katorse anyos, na-
dawat niya ang iyang unang panan-awon.

Dayon kon ang Dios mihimo sa tawo—ang unang tawo—sa
Iyang kaugalingong panagway ug hitsura, iya gayud siya nga gi-
himo nga sama ngadto ni Kristo, ug sa ingon sama sa mga tawo
sa panahon ni Kristo ug sa karon nga panahon. Nga ang tawo gi-
himo diha sa panagway ni Kristo, positibo nga gipahayag diha sa
Basahon ni Moises: “Ug Ako ang Dios miingon ngadto sa akong
Bugtong Anak, diin uban kanako gikan sa sinugdanan, magbuhat
kita og tawo subay sa atong hitsura, sumala sa atong panagway;
ug kini nahimo…. Ug Ako ang Dios, milalang og tawo diha sa
akong kaugalingon nga hitsura, diha sa hitsura sa akong Bugtong
Anak naglalang Ako kaniya, lalaki ug babaye naglalang ako ka-
nila” [Moises 2:26–27].

Ang Amahan ni Jesus mao usab ang atong Amahan. Si Jesus sa
Iyang kaugalingon mitudlo niini nga kamatuoran, sa diha nga gi-
tudloan Niya ang Iyang mga tinun-an kon unsaon sa pag-ampo:
“Amahan namo nga anaa sa langit,” ubp. Bisan pa niana, si Jesus,
mao ang unang natawo tali sa tanang anak nga mga lalaki sa
Dios—ang unang bugtong sa espiritu, ang bugtong lamang sa
unod. Siya ang atong magulang nga igsoong lalaki, ug kita, sama
Kaniya, mao ang panagway sa Dios….

“Gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingong dagway.”
Maingon kini ka tinuod sa ang espiritu ingon man usab sa lawas
diin sapot lamang kini sa espiritu, nga naghingpit niini; ang pa-
nag-uban sa duha naglangkob sa kalag [tan-awa sa D&P 88:15].
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Ang espiritu sa tawo mao anaa sa porma sa tawo, ug ang mga
espiritu sa tanang mga nilalang anaa sa hulagway sa ilang mga
lawas. Yano kini nga gitudlo ni Propeta Joseph Smith (Doktrina
ug mga Pakigsaad, 77:2)….

Sa dihang ang balaanon nga Nilalang kang kinsang espiritu nga
lawas nakita sa igsoon ni Jared [tan-awa sa Ether 3:6–16], misul-ob
diha Kaniya ang unod ug dugo, Siya mipakita isip tawo, nga may
“lawas, unod ug bukog ug mga pagbati,” sama sa ubang mga tawo,
bisan tuod hilabihan ka superyor ngadto sa uban, tungod kay Siya
Dios, gani ang Anak sa Dios, ang Pulong nahimong unod: diha Ka-
niya “nagapuyo sa lawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios.”
[Mga Taga-Colosas 2:9.] Ug nganong dili man Siya mopakita isip
usa ka tawo? Mao kana ang porma sa Iyang espiritu, ug kinahang-
lan gayud nga adunay tukma nga tabon, usa ka angayan nga taber-
nakulo. Siya mianhi sa kalibutan sumala sa Iyang gisaad nga
moanhi (3Nephi 1:13), misul-ob og masuso nga tabernakulo, ug
inanay nga mipalambo niini ngadto sa pagkahingpit sa Iyang espi-
ritu nga gidak-on. Siya miabut sama sa tawo nga nangabut sulod sa
mga katuigan, ug ingon nga ang tawo mipadayon sa pag-abut su-
kad masukad. Si Jesus, bisan pa niana, sama sa gipakita, mao la-
mang ang bugtong anak sa Dios diha unod.

Si Adan, ang atong halangdon nga gikaliwatan, “ang unang
tawo,” nga mao, sama ni Kristo, usa ka espiritu sa kinabuhi nga
wala pa dinhi sa yuta, ug sama ni Kristo misulod diha kaniya ang
tukma nga lawas, ug lawas sa usa ka tawo, ug mao nga nahimong
“buhi nga kalag.” Ang doktrina sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa
yuta,—gipadayag sa yano kaayo nga paagi, ilabi na sa ulahing
mga adlaw, mibu-bo og kahibulongan nga kahayag sa panabut sa
lahi nga misteryosong problema sa gigikanan sa tawo. Nagpakita
kini nga ang tawo, isip usa ka espiritu, gipanamkon ug natawo
gikan sa langitnong mga ginikanan, ug gimatuto ngadto sa pag-
kahingkod didto sa mahangturong mga mansyon sa Amahan, sa
wala pa moanhi sa yuta diha sa temporal nga lawas aron moagi
og kasinatian diha sa pagkamortal. Nagtudlo kini nga ang tanang
mga tawo nagpuyo sa espiritu sa wala pa ang bisan kinsang tawo
nga nagpuyo sa unod, ug ang tanan kinsa nagpuyo sa yuta sukad
pa ni Adan misul-ob og mga lawas ug nahimong mga kalag sa
sama nga paagi.
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Pagtuo kini sa pipila nga si Adan dili mao ang unang tawo dinhi
sa yuta, ug nga ang orihinal nga tawo mao ang kalamboan gikan
sa mas kubus nga mga han-ay sa paglalang sa mananap. Bisan pa
niana, kini mao ang mga teyorya sa mga tawo. Ang pulong sa Gi-
noo nagpahayag nga si Adan mao “ang unang tawo sa tanang mga
tawo” (Moises 1:34), ug kita sa ingon adunay katungdanan nga
magtamud kaniya isip unang ginikanan sa atong kaliwat. Gipakita
kini sa igsoon nga lalaki ni Jared nga ang tanang mga tawo gila-
lang sa sinugdanan sunod sa panagway sa Dios; ug bisan pa kon
atong sabton kini nga ang espiritu o lawas, o ang duha, nagpada-
yag kini kanato sa sama nga pagtuo: Ang tawo nagsugod sa kina-
buhi isip usa ka tawhanon, diha sa hulagway sa atong langitnong
Amahan. 

Tinuod kini nga ang lawas sa tawo mosulod diha sa kahimtang
niini isip usa ka gamay nga binhi o embriyo, diin mahimo nga
usa ka masuso, gipalagsik sa piho nga ang-ang pinaagi sa espiritu
kansang tabernakulo kini mao, ug ang bata, human mahimugso,
motubo ngadto sa pagkahingkod nga tawo. Wala ra gayud kini,
bisan pa niana, sa pagsabut nga ang orihinal nga tawo, ang una
sa atong kaliwat, misugod sa kinabuhi isip bisan unsa nga butang
nga kubus pa kaysa tawo o sa kaysa tawhanong binhi o embriyo
nga nahimong usa ka tawo.6

Mahimo kitang sama sa Dios nga atong Amahan pinaagi 
sa pagkamasulundon sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Ang Dios mipasiugda ug miplano sa tanang mga butang, ug ang
tanan iyang mga anak. Natawo kita sa kalibutan isip iyang mga ka-
liwat; gitugahan sa sama nga mga kinaiya. Ang mga anak sa tawo
nagagikan sa Labawng Makagagahum, bisan pa kon ang kalibutan
mauyunon ba nga moila o dili niini. Siya mao ang Amahan sa
atong mga espiritu. Siya ang nagpasiugda sa atong yutan-on nga
mga tabernakulo. Nagpakabuhi ug naglihok kita ug nagbaton sa
atong pagkasama sa Dios ang atong langitnong Amahan. Ug kay
nagagikan kaniya uban sa atong mga talento, atong abilidad, atong
kaalam, kinahanglan nga andam kita sa dili mokubos sa pag-ila sa
iyang kamot sa tanan nga mga kauswagan nga mahimong moda-
ngat kanato niini nga kinabuhi; ug mohatag kaniya sa dungog ug
himaya sa tanan natong kalampusan sa unod….

408

K A P I T U L O  3 7



… Ang [tawo] gihimo diha mismo sa kaugalingong panagway sa
Dios, aron siya makapangatarungan, makapamalandong, maka-
ampo, makabansay sa hugot nga pagtuo; makahimo siya sa pagga-
mit sa iyang mga pakigbisog alang sa kalampusan sa mga tinguha
sa iyang kasingkasing, ug tungod kay iyang gihimo ang iyang mga
paningkamot sa tukma nga padulngan, niana, takus siya sa usa ka
gidugang nga bahin sa Espiritu sa Labawng Makagagahum aron
pagdasig kaniya sa gidugang nga salabutan, sa gidugang nga kaus-
wagan ug kalipay sa kalibutan; apan sa higayon nga gamiton niya
sa sayop ang iyang mga pakigbisog alang sa dautan, ang pagdasig
sa Labawng Makagagahum mawala gikan kaniya, hangtud nga
mahimo siyang hilabihan ka dautan ug malibog siya sa hilabihan,
nga bisan pa sa iyang kahibalo kabahin sa Dios, mahisama siya ka
ignorante sa usa ka mananap.

… Kinahanglan gayud nga mahimo kita nga sama sa [Dios];
kon mahimo sa paglingkod diha sa mga trono, aron makaang-
kon og gingharian, gahum, ug mahangturong pag-uswag. Gi-
plano kini sa Dios sa sinugdanan…. Mao kini ang katuyoan sa
atong pagkaanaa niining kalibutan; ug makab-ot lamang nato ki-
ning mga butanga pinaagi sa pagkamasulundon sa piho nga
mga baruganan pinaagi sa pagsubay sa piho nga mga agianan,
pinaagi sa pagbaton og piho nga kasayuran, piho nga salabutan
gikan sa Dios, nga kon wala kini walay tawo nga makalampus sa
iyang trabaho o makatuman sa iyang misyon nga iyang gianhi sa
yuta aron pagatumanon. Kini nga mga baruganan mao ang mga
baruganan sa ebanghelyo sa mahangturon nga kamatuoran, ang
mga baruganan sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, ug pagbun-
yag alang sa kapasayloan sa mga sala, ang baruganan sa pagka-
masulundon ngadto sa Dios ang mahangturong Amahan;
tungod kay ang pagkamasulundon maoy unang mga baruganan
o mga balaod sa langit.7

Ang tawo anak sa Dios, giporma sa balaanon nga panagway ug
gitugahan sa balaanon nga mga kinaiya, ug bisan gani ingon nga
ang masusong anak nga lalaki sa usa ka yutan-ong amahan ug
inahan makasarang sa tukmang panahon nga mahimong usa ka
hingkod nga tawo, sa ingon usab nga ang wala pa mapalambo
nga anak sa celestial nga ginikanan makasarang, pinaagi sa kasi-
natian uban sa katuigan ug sa dili masukod nga tagal sa pana-
hon, sa paglambo ngadto sa pagka-Dios.8
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Mga sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa ang inyong gibati sa pagkasayud nga kamo tinuod nga
anak sa Dios? Sa unsang paagi kini nga panabut makaimplu-
wensya sa inyong matag adlaw nga pagpili ug mga lihok?

• Diin kita unang nakadungog sa plano sa atong Langitnong
Amahan alang sa atong mahangturon nga paglambo? Alang sa
unsang mga katuyoan kita mianhi sa yuta?

• Unsa nga kinaiya ang atong gibatonan isip mga anak sa Dios?
Unsay mga sangputanan sa sayop nga paggamit sa atong hina-
tag sa Dios nga atong mga kinaiya ug mga abilidad?

• Unsa nga mga pagpamatuod gikan sa kasulatan ang ania ka-
nato nga ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, si
Jesukristo, adunay mga lawas diha sa porma sa mga tawo?
Unsa ka bililhon kini nga pagpamatuod alang kaninyo?

• Sa unsang paagi ang doktrina sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa
yuta nagbu-bo og “kahibulongan nga kahayag” sa mga pangu-
tana mahitungod sa atong gigikanan?

• Sa unsang paagi ang gipadayag nga kamatuoran mahitungod
sa gigikanan sa katawhan magkalahi sa mga teyorya sa mga
tawo kabahin niini nga hilisgutan?

• Ngano nga importante kini nga ihatag sa atong Amahan sa La-
ngit “ang dungog ug himaya sa tanan natong kalampusan sa
unod”?

• Unsa nga mga baruganan ang kinahanglan natong sundon
aron mahimong sama sa atong Langitnong Amahan?
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Pagserbisyo diha sa Simbahan

Magmatinud-anon kita nga magserbisyo sa atong mga
calling ubos sa pagdumala sa awtoridad sa priesthood.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa dihang si Presidente Joseph F. Smith nagserbisyo isip usa ka
Apostol sulod sa 44 ka mga tuig ug isip Presidente sa Simbahan
sulod sa 9 ka tuig, mibarug siya niadtong Oktubre 1910 nga
kinatibuk-ang komperensya ug miingon, “mibati ako og kalipay
niining buntaga, nga nakabaton og kahigayunan sa pagsulti ka-
ninyo nga sa mga adlaw sa akong pagkabata ug sayo nga kabatan-
on, nanumpa ako ngadto sa Dios ug uban sa iyang katawhan nga
ako magmatinud-anon ngadto kanila.” Siya mipasabut nga sukad
niadtong higayuna siya matinud-anong nakaserbisyo sa matag
calling nga gihatag kaniya:

“Sa paghunahuna sa nanglabay nga mga kasinatian sa akong
kinabuhi, dili na ako karon makamatikud, ug dili na makahinum-
dom og usa ka hitabo sukad sa pagsugod sa akong kasinatian sa
kalibutan, diin ako mibati sa makadiyut, sa pagtapol o molugak
sa akong panumpa ug panaad nga akong gihimo ngadto sa Dios
ug ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa akong pagka-
bantan-on…. Isip usa ka elder sa Israel naninguha ako nga mag-
matinud-anon niana nga calling; naninguha sa akong
pinakamaayo sa pagpasidungog ug sa pagpalambo niana nga cal-
ling. Sa diha nga nahimo akong usa ka seventy, mibati ako sa
akong kasingkasing nga magmatinuoron ngadto niana nga cal-
ling, ug naningkamot ako uban sa tibuok nga salabutan ug ka-
dasig sa akong kalag, nga magmatinuoron niini. Wala akoy
kasayuran ni mahinumdoman sa bisan unsang binuhatan nako,
o bisan unsang pagkabutang sa akong kinabuhi diin nasuta nga
ako dili matinuoron o dili matinud-anon ngadto niining balaan



nga mga tawag sa Anak sa Dios. Sa kaulahian sa akong kinabuhi,
sa diha nga gitawag ako aron magbuhat isip usa ka apostol, ug
giordinahan nga usa ka apostol, ug gigahin nga mahimong usa
sa Napulog Duha, naningkamot ako nga pasidunggan kana nga
calling, nga magmatinuoron ngadto niini, ug ngadto sa akong
mga kaigsoonan, ngadto sa mga sakop sa pagtuo ug sa mga pa-
kigsaad ug mga obligasyon nga nalakip sa pagdawat niining ba-
laan nga Priesthood, sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios. Wala
ako makamatngon nga nakalapas ako bisan kanus-a sa usa sa
mga obligasyon o mga panumpa niini nga balaang mga tawag
diin ako natawag. Nagtinguha ako nga magmatinuoron ug mati-
nud-anon ngadto niining mga butanga.”1

Si Presidente Smith mipahimangno sa mga Santos sa pagkugi
sa ilang mga kaugalingon sa trabaho sa Ginoo ug maunongon
nga moserbisyo—sa mga calling sa priesthood, diha sa mga auxi-
liary sa Simbahan, ug sa ubang mga matang sa walay paghinakog
nga serbisyo—kanunay nga mopasidungog sa awtoridad sa
priesthood diin sila gitawag ug gidumala.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang priesthood gihatag alang sa 
pagpangalagad nga serbisyo.

Ang Priesthood wala ihatag alang sa kadungganan o hilabihan
nga pagdayeg sa tawo, apan alang sa pagpangalagad nga ser-
bisyo tali niadtong kinsa mga naghupot nianang sagrado nga
sugo nga gitawag aron magbudlay. Kinahanglan atong hinum-
duman nga bisan gani ang atong Ginoo ug Magtutudlo, human
sa dugay nga pagpuasa, sa diha nga lawasnong naghingutas ug
pisikal nga pagkaluya tungod sa makahago nga mga pagtukaw
ug nagpadayon nga pagpuasa, mibatok sa sugyot ni Satanas nga
iyang gamiton ang awtoridad ug gahum sa iyang pagka-Mesiyas
aron pagsangkap alang sa iyang kaugalingong dinalian nga mga
panginahanglan.

Ang hinatag sa Dios nga titulo sa kadungganan ug labaw pa kay
sa tawhanon nga pag-ila, nga giubanan sa pipila ka mga buhatan
ug mga kapunongan sa balaan nga Priesthood, dili pagagamiton
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ni isipon sama sa mga titulo nga nagagikan sa tawo; dili kini alang
sa dayan-dayan ni kini pagpakita sa pagkahawod, kondili sa pag-
katudlo ngadto sa mapainubsanon nga serbisyo sa trabaho sa usa
ka Magtutudlo kang kinsa atong giangkon nga alagaran.2

Nakaila ako og mga elder, kinsa, sa tibuok nilang kinabuhi, na-
himong “andam ug abtik nga moserbisyo;” wala gayud sila mo-
hunong bisan kadali aron moreklamo sa mga tawag nga gihatag
ngadto kanila, ni mohunong aron hunahunaon ang ilang kauga-
lingong temporal nga panginahanglan, mibiya sila ug miabut su-
mala sa paghangyo sa ilang mga kaigsoonan diha sa pagserbisyo
sa mga tawo ug sa Ginoo…. Andam ug mauyunon sila sama sa an-
dam nga magbalantay, halos dili mohunong sa paghunahuna sa
ilang mga kaugalingon…. Gibuhat kini uban sa tibuok nilang mga
kasingkasing, ug ang ilang mga pagbudlay wala gayud hunahunaa
nga makabudlay; apan sa laing bahin, nakahatag nila kini og hing-
pit nga kalipay, kahimuot ug makanunayon nga katagbawan…. Sa
gihapon sila andam ug mauyunon sa pagbiya o pag-abut o mo-
buhat sa bisan unsa nga gikinahanglan gikan kanila, naghatag og
pagtagad, sa tanang higayon, sa ilang mga katungdanan sa priest-
hood sa hilabihan ka mahinungdanon kay sa bisan unsang per-
sonal nga mga hunahunaon.3

Ang senemana nga mga miting sa mga korum sa priesthood …
Dili lamang modugang sa pagkahanas sa priesthood tungod sa
mga butang nga gitudlo o nakat-unan kondili sa pagpanagpun-
dok sa mga kaigsoonan kausa matag semana makabaton sila og
kinaiya sa regular nga kalihokan isip mga sulugoon sa Ginoo.4

O Dios, panalangini ang Balaan nga Priesthood, ang halangdon
nga mga tawo, putli nga mga tawo, makiangayon nga mga tawo,
dungganan nga mga tawo, mga tawo sa kaligdong, mga tawo kinsa
nagkapundok, kadaghanan kanila, gikan sa mga nasud sa yuta tu-
ngod sa gugma sa ebanghelyo; ug daghan kanila ang natawo ubos
sa pakigsaad sa Balaan nga Priesthood, ug mag-ampo ako sa Dios
nga kamo panalanginan, akong mga kaigsoonan, uban sa kabu-
hong sa Iyang kabuotan, sa Iyang kapuangod ug mahigugmaong
kalooy, nga kamo unta mouswag dinhi sa yuta, nga kamo unta ma-
himong tinuod nga Iyang mga sulugoon.5
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Auxiliary nga mga organisasyon nagtugot sa tanan 
nga moserbisyo ubos sa tigdumala nga

awtoridad sa priesthood.

Ang Priesthood mao ang mangulo. Modumala sila ibabaw sa ta-
nang mga butang. Katungdanan kini niadtong naghupot sa Priest-
hood aron pagbantay sa tanang mga organisasyon sa Simbahan;
dili lamang sa organisasyon sa Priesthood, kondili usab sa tanang
mga organisasyon nga gitukod alang sa kaayohan sa tanang kataw-
han—atong mga Relief Society, mga Mutual Improvement Associa-
tion [Young Men and Young Women], mga Primary, … ug sa tanang
mga organisasyon nga namugna alang sa kalamboan sa katawhan
sa Dios ug sa kauswagan sa kamatuoran ug katarung dinhi sa yuta.
Kining tanan kinahanglan nga makadawat sa pagdumala ug maa-
mahanon nga pag-atiman ug pagtagad ug sa lawom ug mapadayo-
non nga kaikag sa mga awtoridad sa Simbahan, anaa man sa ward
o sa mga kinatibuk-ang kadagkoan sa Simbahan, tungod kay ang
Priesthood interesado sa kaayohan sa katawhan sa Dios ug sa pag-
tukod ug pag-establisar sa Zion dinhi sa yuta. Ug kining tanang mga
organisasyon nga naporma, natukod ug giorden sa Dios kinahang-
lan nga mag-agad niining tigdumala nga mga awtoridad ug magli-
hok diha sa panag-uyon uban kanila; magtahud kanila diha sa ilang
mga katungdanan.6

Walay pangagamhanan diha sa Simbahan ni Jesukristo nga
nahimulag ug nalain, sa ibabaw o sa gawas sa balaan nga Priest-
hood o sa awtoridad niini. Kita adunay atong mga Relief
Society, mga Mutual Improvement nga Association, Primary
Association ug mga Sunday School, … apan kini nga mga orga-
nisasyon dili mga korum o mga konseho sa Priesthood, kondili
mga auxiliary, ug ubos niini; gitukod pinaagi sa hiyas sa balaang
Priesthood. Wala sila sa gawas, ni sa ibabaw niini, ni sa dili ma-
abot niini. Giila nila ang baruganan sa Priesthood. Bisan asa
man kini kanunay kini nga anaa uban sa panan-aw nga maka-
himo og pipila ka mga kaayohan, pipila ka mga pagluwas sa ka-
lag, temporal o espirituhanon.7

Gusto kong moingon nga gipaabot kini sa Relief Society, ilabi
na sa kinatibuk-ang [mga opisyal] nianang mahinungdanong
organisasyon, nga makabaton sila og magbalantay ibabaw sa ta-
nang mga organisasyon niini tali sa mga babaye sa Zion. Sila ang
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mangulo sa tanan; kinahanglan gayud nga mangulo sila, ug ki-
nahanglan nga palamboon nila ang ilang balaan nga tawag.8

Pinaagi [sa] mga organisasyon sa auxiliary nakahimo kita sa
pagpadangat og maamumahon nga pagtudlo, ug sa paghatag og
impluwensya alang sa kaayohan ibabaw sa kadaghanan sa atong
batan-ong mga lalaki ug mga babaye, nga kinsa malisud unta
sa pagkab-ot pinaagi sa mga organisasyon sa Priesthood. Sa pag-
kakaron, kini nga mga organisasyon nakatuman sa pinakamaa-
yong nag-una nga trabaho.9

Mag-ampo ako sa Dios nga panalanginan ang tanan natong
auxiliary nga mga organisasyon, gikan sa nag-una ngadto sa kata-
pusan, nga buhaton unta nila ang ilang katungdanan nga dili unta
sila magtapol ug pasagdan ang trabaho…. Maluwas lamang kita
kon kita nagbuhat, kon kita anaa sa trabaho, kon kita matingu-
haon, kon gibuhat nato ang pagtuman sa atong katungdanan, ug
kon anaa kini nga kahimtang diha kanato luwas kita, tungod kay
anaa kita sa mga kamot sa Dios ug wala sa kamot sa kaaway.10

Kinahanglan nga maghago kita alang sa 
kaayohan ug kaluwasan sa uban.

Kon nagtuman kita sa atong katungdanan, gibuhat nato ang usa ka
mahinungdanon ug mahimayaon nga katuyoan. Mahinungdanon
kaayo kini sa atong indibidwal nga kaayohan nga ang matag lalaki
ug matag babaye kinsa misulod sa pakigsaad sa ebanghelyo, pina-
agi sa paghinulsol ug pagbunyag, kinahanglan nga mobati nga isip
mga indibidwal ila kining bug-os nga katungdanan sa paggamit sa
ilang salabutan, ug sa kabubut-on nga gihatag sa Ginoo kanila,
alang sa paglambo sa katuyoan sa Zion ug sa pagtukod sa katu-
yoan niini, dinhi sa yuta.11

Kinahanglan nga kitang tanan andam sa paghago alang sa ka-
bulahanan ug kaluwasan sa katawhan—sa pagsakripisyo sa atong
kaugalingong mga tinguha ug mga pagbati alang sa kaayohan sa
tanan, mahimong hingpit nga andam sa pagbuhat sa sugo sa La-
bawng Makagagahum, dili sa atong kabubut-on kondili aron mo-
serbisyo sa mga katuyoan sa Ginoo…. Naghago kita alang sa
kaluwasan sa mga kalag, ug kinahanglan nga mobati kita nga kini
ang atong pinakamahinungdanon nga katungdanan nga gitug-
yan kanato. Busa, kinahanglan nga mobati kita nga andam sa
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pagsakripisyo sa tanang butang, kon gikinahanglan, tungod sa
paghigugma sa Dios, sa kaluwasan sa mga tawo, ug sa kadaugan
sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.12

Molaum kita nga makita ang adlaw … nga ang matag konseho
sa Priesthood sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw makasabot sa katungdanan niini; moako sa ka-
ugalingong katungdanan niini, mopalambo sa calling niini, ug
pun-on ang dapit niini sa Simbahan, ngadto sa pinakataas, su-
mala sa salabutan ug abilidad nga gipanag-iya niini…. Ang Ginoo
miplano ug mipasabot niini gikan pa sa sinugdanan, ug mihimo
Siya og mga sangkap sa Simbahan diin matag panginahanglan
matubag pinaagi sa regular nga mga organisasyon sa Priesthood.
Tinuod nga gisulti kini nga ang Simbahan hingpit nga naorgani-
sar. Ang problema lamang mao nga ang mga organisasyon dili
hingpit nga nagtagad sa mga obligasyon nga gisangon diha ka-
nila. Kon mahimo na silang hingpit nga makamatngon sa mga gi-
kinahanglan diha kanila, sila motuman na sa ilang mga
katungdanan sa mas labaw pa ka matinud-anon, ug ang trabaho
sa Ginoo mahimo nga labaw pa ka lig-on ug labaw pa ka gamha-
nan ug makaimpluwensya dinhi sa kalibutan.13

Ang matag tawo kinahanglan nga mobati diha sa iyang kasing-
kasing sa panginahanglan sa pagbuhat sa iyang bahin sa mahi-
nungdanon nga trabaho sa ulahing mga adlaw. Ang tanan
kinahanglan nga maninguha nga mahimong instrumento sa pag-
pakaylap niini. Ilabi na nga katungdanan kini sa matag usa kinsa
nagbaton og bisan unsa nga bahin sa awtoridad sa balaan nga
Priesthood aron sa pagpalambo ug sa pagpasidungog niana nga
calling, ug walay dapit nga kita makasugod sa pagbuhat sa mas
labaw ka maayong bintaha kay sa dinhi mismo, sulod sa atong
kaugalingon ug kon ato na nga mahinloan ang atong kaugali-
ngon, mahinloan ang atong kaugalingong mga kasingkasing, ma-
hinloan ang atong kaugalingong mga kinabuhi, tarungon ang
atong mga hunahuna diha sa pagbuhat sa tanan natong katung-
danan sa Dios ug tawo, mahimo na kitang andam sa paghatag og
impluwensya alang sa kaayohan sa atong tibuok pamilya, sa ka-
tilingban ug sa tanang klase nga tawo.14

Ang mga lalaki ug mga babaye kinsa mga matinuoron sa atuba-
ngan sa Dios, kinsa mapainubsanon nga nagpadayon kanunay sa
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pagbuhat sa ilang katungdanan, nagbayad sa ilang ikapulo, kinsa
nagbansay nianang relihiyon nga putli, ug walay buling sa atuba-
ngan sa Dios ug sa atong Amahan, diin mao ang pagduaw sa mga
ilo ug mga biyuda sa ilang mga kaguol-anan, ug sa pag-amping sa
kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan [tan-awa sa Santi-
ago 1:27], ug kinsa mitabang sa pag-atiman sa mga kabus; ug kinsa
nagpasidungog sa balaan nga Priesthood, kinsa wala mag-usik-
usik, kinsa mga mainampoon sa ilang mga pamilya, ug kinsa miila
sa Ginoo diha sa ilang mga kasingkasing, ilang tukuron ang usa ka
tukuranan diin ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog
batok niini; ug kon mobul-og ang mga baha ug ang mga unos mo-
hampak sa ilang balay, dili kini mapukan, tungod kay pagatukuron
man kini ibabaw sa bato sa mahangturon nga kamatuoran [tan-
awa sa Mateo 7:24–27].15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa ang gitudlo kanato sa ehemplo ni Jesukristo mahitungod
sa paggamit sa awtoridad sa priesthood?

• Sa unsang paagi nga ang pagka-orden sa priesthood usa ka
“pagkatudlo sa mapainubsanon nga serbisyo”?

• Unsa ang mga katuyoan sa mga organisasyon sa auxiliary sa
Simbahan? Giunsa kini pagpanalangin sa mga miyembro sa
Simbahan? Nganong importante nga masayud niini nga ang
mga auxiliary naglihok ubos sa pagdumala sa priesthood?

• Unsay mga kaayohan sa pagpaluyo ug sa pagtahud sa usag
usa sa atong mga responsibilidad ug mga balaang tawag sa
Simbahan?

• Unsay atong bation mahitungod sa “paghago alang sa kaluwa-
san sa mga kalag”? Unsa ang pipila ka mga sakripisyo ang gi-
himo sa uban aron sa paghago alang sa inyong kaluwasan?
Unsay andam ninyong isakripisyo alang sa kaayohan sa uban?

• Unsay ipasabut niini nga mahimong “hingpit nga nakamat-
ngon” sa atong mga obligasyon? Unsay mahimong mga resulta
kon mahitabo kini?

• Unsay ipasabut sa “mapainubsanon nga nagpadayon”? Unsa
nga mga panalangin ang moabut niadtong nagbuhat sa ingon?
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Paglig-on sa mga 
Pamilya pinaagi sa mga 
Family Home Evening

Ang mga family home evening naglig-on sa gugma 
sulod sa pamilya ug sa hugot nga pagtuo diha sa 

kasingkasing sa matag miyembro sa pamilya.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

A lang kang Presidente Joseph F. Smith, ang iyang pamilya bi-
lilhon, sa pagkatinuod walay katugbang nga bili. Kanunay siya
nga nagsulti ug gamhanan nga mosulti sa “balaanong gi-orden
nga panimalay” ug miingon nga “ang pinakatukuran sa gingha-
rian sa Dios, sa pagkamatarung, sa kauswagan, sa kalamboan” gi-
tukod diha sa panimalay.1

Niadtong 1915 si Presidente Smith ug ang iyang mga Magta-
tambag mipsiugda og senemana nga programa sa home evening
ngadto sa Simbahan, nag-awhag sa mga ginikanan sa paggamit sa
panahon sa pagtudlo sa ilang mga anak sa pulong sa Dios. Sa ka-
ulahian, sa diha nga gihulagway ang programa sa home evening,
si Presidente Smith miawhag sa mga pamilya sa “paggahin og usa
ka oras o labaw pa nga magpundok sa usa ka mahalaron nga pa-
agi—sa pagkanta og mga himno, mga awit, pag-ampo, pagbasa sa
mga Kasulatan ug ubang maayong mga libro, instrumental nga
musika, mga hilisgutan sa pamilya, ug piho nga mga panudlo sa
mga baruganan sa Ebanghelyo, ug sa pamatasan nga problema sa
kinabuhi, ingon man usab sa mga katungdanan ug mga obligasyon
sa mga anak ngadto sa mga ginikanan, sa panimalay, sa Simbahan,
sa katilingban ug sa nasud.”2

Kini nga programa sa home evening mirepresentar sa maini-
ton nga pagtuo ni Presidente Smith nga ang usa ka “mahinung-



danon ug importante nga katungdanan nga gitugyan diha niini
nga mga tawo mao ang pagtudlo sa ilang mga anak, sukad sa
ilang pagkatawo hangtud nga mahimo na sila nga hingkod nga
mga lalaki ug mga babaye, matag baruganan sa ebanghelyo, ug
paningkamot, hangtud nga anaa pa kini diha sa gahum sa mga
ginikanan, sa pagsilsil sulod sa ilang mga kasingkasing ang
gugma alang sa Dios, sa kamatuoran, hiyas, kamatinuoron, 
dungog ug kaligdong ngadto sa tanang butang nga maayo.”3

Niadtong 1917 si Presidente Smith misulti ngadto sa mga San-
tos nga ang mga home evening “gihimo sa daghang mga pamilya,
ug hilabihan ka makapadani ug mapuslanon nga mga gabii [ang]
gigahin.”4 Karon, ang Simbahan nagpadayon sa pagpasabut og
maayo sa daghang mahinungdanon nga mga latid sa orihinal nga
programa nga gipasiugdahan ni Presidente Smith.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Tudloi ang inyong pamilya sa paghigugma sa Dios 
ug sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Ang pinakatukuran sa gingharian sa Dios, sa pagkamatarung,
sa kauswagan, sa pagpalambo, sa kinabuhing dayon ug mahang-
turon nga pag-uswag diha sa gingharian sa Dios, gipahimutang
sa balaanong giorden nga panimalay.5

Ang kasagarang “Mormon” nga panimalay mao ang templo sa
pamilya, diin ang mga miyembro sa panimalay magpundok ma-
buntag ug magabii, alang sa pag-ampo ug pagdayeg sa Dios, nga
gihalad diha sa pangalan ni Jesukristo…. Dinhi gitudlo ug ma-
lumo nga gipasunod, ang moral nga mga lagda ug relihiyoso nga
mga kamatuoran, diin, kon hiusahon,makahimo niana nga pag-
kamatarung nga mobayaw sa usa ka nasud, mosumpo niana nga
kasal-anan nga maoy usa ka pagbadlong sa bisan kinsa nga ka-
tawhan.6

Tudloi ang inyong mga anak sa gugma sa Dios. Tudloi sila sa
paghigugma sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesukristo.
Tudloi sila sa paghigugma sa ilang isigkatawo, ug ilabina sa pag-
higugma sa ilang isigka miyembro sa Simbahan, nga matinuoron
unta sila sa ilang pagpakigdait uban sa katawhan sa Dios. Tudloi
sila sa pagtahud sa priesthood, sa pagtahud sa awtoridad nga
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gihatag sa Dios diha sa Iyang Simbahan alang sa tukma nga pang-
gobyerno sa Iyang Simbahan. Ang balay sa Dios mao ang balay sa
kahusay, ug dili usa ka balay sa kagubot…. Walay balay nga ma-
himong balay sa kahusay kon dili kini tukma nga nahan-ay ingon
nga nahan-ay ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga adlaw.7

Adunay gamay ra kaayong relihiyosong debosyon, gugma ug ka-
hadlok sa Dios, diha sa panimalay; hilabihan ka kalibutanon, pag-
kahakog, pagkawalay pagpakabana ug kulang sa pagtinahuray diha
sa pamilya, o kadaghanan wala gayud kini mahitabo sa gawas. Kon
mao, ang panimalay mao ang nagkinahanglan og kausaban…. Tu-
goti nga ang gugma, ug kalinaw, ug ang Espiritu sa Ginoo, kalooy,
gugma nga putli, sakripisyo alang sa uban, mopuno sa inyong mga
pamilya. Wagtanga ang sakit nga mga pulong, mga pagkasina, mga
kayugot, pagsulti og dautan, malaw-ay nga mga sinultihan ug pa-
sumbingay, panamastamas, ug himoa nga ang Espiritu sa Dios ma-
nag-iya sa inyong mga kasingkasing. Tudloi ang inyong mga anak
niining mga butanga, sa espiritu ug gahum, gipaluyohan ug gilig-
on pinaagi sa personal nga pagbuhat. Ipakita kanila nga kamo ma-
tinguhaon, ug buhata ang unsay inyong gisangyaw. Ayaw patudloi
ang inyong mga anak sa mga espisyalista niining mga butanga, kon-
dili tudloi sila pinaagi sa inyong kaugalingong lagda ug ehemplo,
pinaagi sa inyong kaugalingong panimalay. Himoa nga espisyalista
ang inyong kaugalingon diha sa kamatuoran. Himoa ang atong
mga miting, mga eskwelahan ug mga organisasyon, nga mahimong
mga abag sa atong mga pagtudlo ug pagbansay diha sa panimalay,
imbis nga mao lamang ang atong bugtong o nag-unang mga mag-
tutudlo, mahimo nga mga suplemento sa atong mga pagtudlo ug
pagbansay diha sa panimalay.8

Sa mga home evening, tudloi ang inyong pamilya sa
paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo.

Among tambagan ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
magbinantayong mosunod sa sugo sa Ginoo nga gihatag diha sa
ika-68 nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad (25-28):

“Ug usab, tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak sa
Zion, o diha sa bisan diin sa iyang mga stake nga natukod, nga
wala magtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol,

421

K A P I T U L O  3 9



hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug
sa Bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot, kon walo na ka tuig ang panuigon, ang sala anaa sa
mga ulo sa mga ginikanan;

“Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion,
o diha sa bisan diin sa iyang mga stake nga natukod;

“Ug ang ilang mga anak pagabunyagan alang sa kapasayloan sa
ilang mga sala kon moabut sa walo ka tuig ang panuigon, ug ma-
kadawat sa pagpandong sa mga kamot.

“Ug sila usab motudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo, ug sa
paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo.”

Ang mga anak sa Zion kinahanglan usab nga labaw pa ka hing-
pit nga magsunod sa sugo sa Ginoo nga gihatag sa karaang
Israel, ug gibalikbalik ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw: “Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan:
Aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag
kanimo sa Ginoo nga imong Dios.” [Exodo 20:12.]

Kini nga mga pinadayag hugtanon nga gipasunod sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw, ug gikinahanglan kini sa mga amahan
ug mga inahan niini nga Simbahan nga kining mga sugo kina-
hanglan itudlo ug sundon sa ilang mga panimalay.

Tungod niini among tambagan ug awhagon ang pagsugod og
usa ka “Home Evening” sa tibuok Simbahan diin sa maong higa-
yon ang mga amahan ug mga inahan mahimo nga pundukon ang
ilang batang mga lalaki ug mga babaye palibut kanila diha sa pa-
nimalay ug tudloan sila sa pulong sa Ginoo. Sa ingon mahimong
makat-on sila og labaw pa ka hingpit sa mga gikinahanglan ug
mga panginahanglanon sa ilang mga pamilya; sa sama nga higa-
yon magsinati sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga anak sa labaw
pa ka hingpit uban sa mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo.
Kini nga “Home Evening” kinahanglan nga ihalad sa pag-ampo,
pagkanta og mga himno, mga awit, instrumental nga musika, pag-
basa sa kasulatan, mga hilisgutan sa pamilya ug piho nga panudlo
sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug sa pamatasan nga problema
sa kinabuhi, ingon man usab sa mga katungdanan ug mga obli-
gasyon sa mga anak ngadto sa mga ginikanan, sa panimalay, sa
Simbahan, sa katilingban ug sa nasud. Alang sa mas gagmay nga
mga bata angay nga pag-recite, mga awit, mga istorya ug mga dula
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mahimo nga ipasiugda. Naandan nga pabugnaw [refreshment] sa
ingon ka daghan diha sa panimalay mahimo nga idalit.

Ang pagkapormal ug pagpangisog likayan gayud, ug ang tanan
sa pamilya moapil sa mga tulumanon. 

Kini nga mga panagpundok makahatag og mga kahigayunan
alang sa tinagsa nga pagsalig tali sa mga ginikanan ug mga anak,
tali sa igsoong mga lalaki ug mga babaye ingon man sa paghatag
og kahigayunan alang sa mga pulong sa pagpasidaan, pagtambag
ug pahimangno sa mga ginikanan ngadto sa ilang bata nga mga
lalaki ug mga babaye. Makahatag kini og kahigayunan alang sa
batang mga lalaki ug mga babaye sa pagtahud sa amahan ug ina-
han, ug sa pagpakita sa ilang pagpasalamat sa mga panalangin sa
panimalay aron ang saad sa Ginoo kanila mahimong matinuod
ug ang ilang mga kinabuhi mapalungtad ug malipayon….

Kami … naghangyo nga ang tanan nga mga opisyal sa mga orga-
nisasyon sa auxiliary sa tibuok Simbahan mosuporta sa kalihokan ug
modasig sa batan-ong katawhan sa pagpabilin diha sa panimalay
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nianang gabhiona ug ihatag ang ilang mga paninguha aron mahimo
kini nga makatudlo, mabungahon ug makapaikag.

Kon ang mga Santos mosunod niini nga tambag, isaad namo
nga dakong panalangin ang moresulta. Paghigugmaay diha sa pa-
nimalay ug pagkamasulundon ngadto sa mga ginikanan modu-
gang. Hugot nga pagtuo mahimo nga mapalambo sa mga
kasingkasing sa kabatan-onan sa Israel, ug makabaton sila og ga-
hum sa pagpakigbatok sa dautan nga mga impluwensya ug mga
tintasyon nga nagsamok kanila.9

Sa tibuok Simbahan ang espiritu sa panaghiusa, debosyon, ug
hugot nga pagtuo ang mopasulabi…. Ang pagpasiugda sa kali-
hokan sa home evening nahimong tabang niini nga direksyon.
Ang usa ka gabii sa matag semana … alang sa paglingawlingaw sa
pamilya diha sa panimalay, pagpalambo ug pagkalingaw, gidu-
mala sa kahusay ug ubos sa relihiyoso nga espiritu, nagpakita
nga malampuson sa gitinguha nga katuyoan, ug mahimo nga sa
kinasingkasing irekomendar bisan asa.10

Kinahanglan nga matinud-anon natong buhaton ang 
atong mga katungdanan isip mga ginikanan sa Zion.

Atong mabasa diha sa Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad
nga gikinahanglan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga
anak “sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo
diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa
sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, kon
walo na ka tuig ang panuigon.” “Ug sila usab motudlo sa ilang
mga anak sa pag-ampo, ug sa paglakaw nga matarung sa atuba-
ngan sa Ginoo.” Ug kon ang mga ginikanan mapakyas sa pagbu-
hat niini, ug ang mga anak mahisalaag ug mobiya sa kamatuoran,
dayon ang Ginoo moingon nga ang sala anaa diha sa mga ulo sa
mga ginikanan [D&P 68:25, 28]….

Kinahanglan nga buhaton nato ang kinahanglan natong buha-
ton, ug sigurohon nga matinud-anon natong buhaton ang atong
mga katungdanan isip mga ginikanan sa Zion. Ang mga asawa ki-
nahanglan nga makighiusa sa ilang mga bana, ug ang mga bana
sa ilang mga asawa, sa paggamit sa ilang impluwensya sa ilang
mga anak kabahin niini nga tumong…. Ang akong mga anak ki-
nahanglan nga dili ug dili gayud makabiya nga dunay akoang
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pagtugot. Kon himoon nila ang pagbiya, kinahanglan gayud nga
mag-agi sa akong pagsupak, ug sukwahi sa akong ehemplo. Ma-
ngamuyo ako sa akong mga anak; manlimbasog ako uban sa ta-
nang gahum nga akong gihuptan nga mahimo silang ingon ka
matinuoron ug matinud-anon niini nga Ebanghelyo sama kapo-
sible kini alang kanako; kay kon wala silang tanan sa gingharian
sa Dios akong bation nga ang akong panimalay dili hingpit….

Gusto nako nga ang akong mga anak, ug ang tanang mga anak
sa Zion, masayud nga walay butang niini nga kalibutan nga hila-
bihan ka bililhon ngadto kanila maingon sa kahibalo sa Ebang-
helyo ingon nga gipahiuli kini dinhi sa yuta niining ulahing mga
adlaw pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Walay butang nga maka-
puli sa pagkawala niini. Walay butang dinhi sa yuta nga maka-
tandi uban sa ka halangdon sa kahibalo kabahin ni Jesukristo.
Busa, himoa nga ang tanang mga ginikanan sa Zion mag-atiman
sa ilang mga anak, ug tudloan sila sa mga baruganan sa Ebang-
helyo, ug maningkamot kutob sa mahimo nga buhaton nila ang
ilang katungdanan—dili sa walay paghunahuna, tungod lamang
kay giawhag sila sa pagbuhat niini, apan panlimbasog sa pagsil-
sil sa mga kasingkasing sa mga anak sa espiritu sa kamatuoran ug
sa malungtaron nga gugma alang sa Ebanghelyo, nga dili lamang
sila mobuhat sa ilang katungdanan tungod kay makapahimuot
kini sa ilang mga ginikanan kondili makapahimuot usab sa ilang
kaugalingon.11

Minahal kong mga kaigsoonan, amumaha ang inyong mga
anak; itudlo kanila diha sa ilang pagkabata ang mga baruganan sa
kamatuoran; tudloi sila nga magpuyo og putli nga mga kinabuhi,
sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios, ug sa pagtawag sa Gi-
noo pinaagi sa hugot nga pagtuo nga sila unta mahimong maka-
baton og hingpit nga pakigdait uban sa Ginoo ug mamahimong
mga manununod sa kaluwasan sa Iyang gingharian.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang mga paagi nga ang “mismong tukuran sa gingharian
sa Dios” gitukod diha sa panimalay? Unsay mahinungdanon nga
mga baruganan ang kinahanglan nga itudlo diha sa panimalay
nga makaserbisyo aron sa paglig-on sa atong katilingban?
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• Unsaon nato sa pagtudlo ang atong mga anak nga mahigugma
sa Dios ug mahigugma sa ubang mga tawo? Unsaon nato pag-
tudlo kanila nga motahud sa priesthood?

• Unsa nga tambag ang gihatag ni Presidente Smith alang sa pag-
dugang sa relihiyoso nga debosyon ug pagkunhod sa pagka-
kalibutanon diha sa atong mga panimalay? Giunsa ninyo
pagpanlimbasog sa paghimo sa kalibutanon nga mga panghu-
nahuna nga ikaduha diha sa inyong panimalay?

• Sa unsang paagi ang mga family home evening makatabang sa
mga ginikanan nga matuman ang mga sugo nga gihatag sa Gi-
noo diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25–28? Sa unsang
paagi ang mga family home evening makatabang sa mga anak
nga makatuman sa sugo nga gihatag sa Exodo 20:12?

• Unsa nga mga buhat ang nakatabang kaninyo sa paghimo og
labaw pa ka epektibo nga mga family home evening? Unsay
mga lagda ang gihatag ni Presidente Smith alang sa mga family
home evening?

• Unsa nga mga panalangin ang moabut niadtong nagpahigayon
og mga family home evening? Unsay mahimong mga sangpu-
tanan sa dili paghimo niini?

• Ngano nga kinahanglang dili gayud kita mohunong sa atong
mga responsibilidad isip mga ginikanan sa pagdala sa atong
mga pamilya ngadto sa kamatuoran? (Tan-awa usab sa 3 Juan
1:4; Mosiah 27:14.)

• Nganong kinahanglan nga ang mga bana ug mga asawa “mag-
hiusa … sa paggamit sa ilang impluwensya sa ilang mga anak”?
Sa unsang paagi nga ang mga bana ug mga asawa makaugmad
niini nga panaghiusa?
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Ang Amahan ug ang Anak

Ang moderno nga pagpadayag nagtudlo kanato og 
mahinungdanon, mahangturon nga mga kamatuoran 

mahitungod sa atong Amahan sa Langit ug sa 
Iyang anak, nga si Jesukristo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith sa kasagaran mohatag og gamha-
nan nga pagpamatuod sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak,
nga si Jesukristo, ang labing halangdon nga mga binuhat sa atong
hugot nga pagtuo. Siya miingon, “Nagtuo ako sa tibuok nakong
kalag diha sa Dios nga Amahan ug sa atong Ginoo ug Manluluwas
nga si Jesukristo.”1 Samtang Presidente pa siya sa Simbahan, nag-
tinguha siya sa pagpasabut sa pagkatawo ug tahas sa Amahan ug
sa Anak, ilabi na tungod kay pipila sa mga tudling sa kasulatan
nagtudlo ni Jesukristo isip Amahan. Sa usa ka paningkamot aron
pagtabang sa mga Santos nga mas makasabut pa sa piho nga mga
kasulatan kabahin sa Amahan ug sa Anak, ang Unang Kapangulo-
han ug ang Korum sa Napulog Duha mipagawas og usa ka doktri-
nal nga pagpasabut niadtong 30 sa Hunyo 1916 nga giulohan og
“Ang Amahan ug ang Anak.” Kini nga pamahayag nagpamatuod sa
panaghiusa tali sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesu-
kristo, ug mipasabut sa nagkalahi nga mga tahas sa matag usa sa
plano sa kaluwasan. Gipasabut usab niya ang mga paagi diin ang
pulong Amahan gigamit diha sa mga kasulatan sa duha, ang atong
Amahan sa Langit ug ni Jesukristo.

Pipila ka mga kinutlo gikan sa pagpasabut gihisgutan niini nga
hugna uban sa laing mga pagtulun-an ni Presidente Smith, kinsa
mipamatuod nga aron mabatonan “ang kahibalo sa Dios ug sa
Iyang Anak nga si Jesukristo, … mao ang una ug katapusang lek-
syon sa kinabuhi.”2



Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang pagkaila sa Dios ug ni Jesukristo 
mao ang kinabuhing dayon.

Usa kini ka kasulatan nga kamatuoran, nga kini kinabuhing da-
yon ang pagkaila sa bugtong tinuod ug buhi nga Dios ug
Jesukristo kinsa imong gipadala [tan-awa sa Juan 17:3]. Nagtuo
ako nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, pinaagi sa mga
pagtulun-an sa mga kasulatan ug pinaagi sa mga pinadayag nga
miabut ngadto kanila pinaagi sa tingog ni Propeta Joseph Smith,
nakahimo sa pagkasayud sa tinuod ug buhi nga Dios ug nasayud
Kaniya ug usab sa Iyang Anak kinsa Iyang gipadala dinhi sa kali-
butan, kinsa nasayran nga mao ang kinabuhing dayon.3

Dili lamang gikinahanglan niini ang pagbaton og hugot nga
pagtuo sa Dios, apan usab kang Jesukristo ang iyang Anak, ug
Manluluwas sa katawhan ug ang Tigpataliwala sa Bag-o nga Pa-
kigsaad; ug sa Espiritu Santo, kinsa nagpamatuod kabahin sa
Amahan ug sa Anak, “nga sama gihapon sa tanang katuigan ug sa
kahangturan.”4

Ang Amahan sa atong mga espiritu mao ang usa 
ka mahangturon nga nilalang nga may 

lawas sa unod ug mga bukog.

Ang Dios adunay tabernakulo sa unod ug bukog. Usa siya ka
hingpit nga tawo sama kanato, kinsa karon adunay unod…. Kita
mga anak sa Dios. Usa siya ka mahangturon nga nilalang, nga wa-
lay katapusan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig. Siya maka-
nunayon kaniadto, siya karon, siya magpabilin sa kanunay.5

Dili ako motuo sa doktrina nga gituohan sa uban nga ang Dios
usa lamang ka Espiritu ug siya ingon niana sa kinaiya nga malu-
kop niya ang kadako sa kawanangan, ug anaa bisag asa sa pag-
katawo, o sa pagkadili tawo tungod kay dili nako masabtan nga
posible kini nga ang Dios usa ka tawo, kon malukop niya ang ka-
dako sa kawanangan ug anaa bisag asa sa sama nga higayon. Dili
kini makatarunganon, usa ka pisikal, usa ka teyolohiyanhon nga
panagsumpaki, sa paghunahuna nga gani ang Dios nga mahang-
turong Amahan mahimong anaa sa duha ka mga dapit, isip usa
ka indibidwal, sa sama nga higayon. Imposible kini.
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Kining gikuloran nga bildo nga bintana, gihimo niadtong 1913 alang 
sa balay tigumanan sa Adams Ward sa Los Angeles, California, naghulagway 

sa pagpakita sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, 
ngadto ni Joseph Smith.



Apan ang iyang gahum mosangkad sa tibuok gilapdon sa kawa-
nangan. Ang gahum moabut ngadto sa tanan niyang mga gila-
lang, ug ang iyang kahibalo makasabut niining tanan ug
gidumala niya ang tanan ug nahibalo siya sa tanan.6

Ang Dios nga Mahangturong Amahan, kinsa atong naila pinaagi
sa nabayaw nga pangalan-ulohan nga “Elohim,” mao ang tinuod
nga ginikanan sa atong Ginoo ug sa Manluluwas nga si Jesukristo,
ug sa mga espiritu sa mga kaliwat sa katawhan. Si Elohim mao ang
Amahan sa matag salabutan diin si Jesukristo giila pag-ayo, ug
klaro kaayo nga Siya mao ang Amahan sa mga espiritu.7

Mag-ampo [kita] ngadto sa Amahan sa atong Ginoo ug Manlu-
luwas, si Jesukristo, nga kansang hitsura ug panagway kita gi-
himo, o nangatawo sa kalibutan, ug kansang panagway ug hitsura
kita, tungod kay kita mga anak sa Dios, ug busa kinahanglan
gayud nga pareho sa iyang Anak sa pagkatawo, ug usab sa pagka
espirituhanon, hangtud sa pagsunod nato sa mga baruganan sa
ebanghelyo sa mahangturong kamatuoran. Tungod kay, kita 
gi-orden nang daan … Aron mahimong angayan sa iyang panag-
way pinaagi sa maalamon ug tukma nga paggamit sa atong kaga-
wasan sa pagpili.8

Ang Dios, ang mahangturong Amahan, makanunayon nga
nagbantay kaninyo. Siya mabinantayon sa iyang katawhan sa ta-
nang kayutaan, ug kamo gantihan niya sumala sa inyong pagka-
matinud-anon sa pagsunod sa mga balaod sa pagkamatarung ug
sa kamatuoran.9

Ang Dios nga atong Langitnong Amahan 
mao ang Tiglalang.

Ang Ginoo nga Labawng Makagagahum mao ang Tiglalang sa
yuta, siya ang Amahan sa tanan natong mga espiritu. Siya adunay
katungod sa pagmando kon unsay atong kinahanglan nga buha-
ton, ug ato kining katungdanan sa pagsunod, ug sa pagbuhat su-
mala sa iyang mga gikinahanglan. Natural kini, ug hilabihan ka
sayon nga masabtan.10

Ang mga kasulatan yano nga mibalikbalik sa pagpamatuod nga
ang Dios mao ang Tiglalang sa yuta ug mga langit ug sa tanang
mga butang nga anaa niini. Sa salabutan nga gipahayag og ma-
ayo, ang Tiglalang mao ang Tig-organisar. Ang Dios milalang sa
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yuta isip usa ka giorganisar nga kalibutan, apan piho nga Siya
wala molalang, diha sa panabut ngadto sa unang pagkaanaa, ang
pinakamaayo nga mga elemento sa mga materyal nga naglang-
kob sa yuta, tungod kay “ang mga elemento walay katapusan”
(Dok. ug mga Pak. 93:33).11

Ang [tawo] utangan sa Ginoo nga Labawng Makagagahum
alang sa iyang salabutan, ug sa tanan nga anaa kaniya; kay Iya sa
Ginoo ang yuta ug ang pagkapuno niana [tan-awa sa Salmo 24:1].
Ang Dios ang mipasiugda, ug miplano sa tanang mga butang.12

Pagbantay sa mga tawo kinsa … mopahunahuna kaninyo o
mopabati nga ang Ginoo nga Labawng Makagagahum, kinsa
naghimo sa langit ug yuta ug milalang sa tanan nga mga butang,
limitado lamang sa iyang kamandoan ibabaw sa yutan-on nga
mga butang ngadto sa mga kapasidad sa mortal nga mga tawo.13

Si Jesukristo mao ang Unang natawo sa espiritu ug 
ang Bugtong Anak sa Dios diha sa unod.

Tali sa espiritu nga mga anak ni Elohim, ang unang natawo mao
si Jehova, o si Jesukristo, kang kinsa ang uban mga manghud.14

Si Jesukristo dili mao ang Amahan sa mga espiritu kinsa mi-
kuha o gani mokuha pa og mga lawas dinhi sa yuta, tungod kay
usa siya kanila. Siya ang Anak, sama nga sila anak nga mga lalaki
o anak nga mga babaye ni Elohim.15

Si [ Jesukristo] gikinahanglan nga mas labaw pa kay ni bisan
kinsa ug sa tanan, tungod (1) sa Iyang pagkauna isip kinamagu-
langan o unang natawo; (2) sa Iyang pagkatalagsaon nga pagka-
butang diha sa unod isip anak sa usa ka mortal nga inahan ug sa
usa ka imortal, o nabanhaw ug nahimaya, nga Amahan; (3) sa
Iyang pagkapili ug sa pagkaorden nang daan isip ang mao la-
mang nga Manunubos ug Manluluwas sa katawhan; ug (4) sa
Iyang talagsaon nga pagkawalay sala.16

Walay pagduhaduha diha sa mga hunahuna sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga may kalabutan sa pagkaanaa ug sa pag-
katawo sa Labawng Makagagahum nga Ginoong Dios, kinsa mao
ang Amahan sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo.
Walay pagduhaduha diha sa mga hunahuna sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, nga 
gipanganak sa Amahan diha sa unod.17
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Si Jesukristo mao ang Anak ni Elohim isip espirituhanon ug
lawasnon nga kaliwat; nga maoy pagaingnon nga, si Elohim mao
ang tinuod nga Amahan sa Espiritu ni Jesukristo ug usab sa lawas
diin si Jesukristo mipahigayon sa Iyang misyon diha sa unod, ug
kansang lawas namatay diha sa krus ug pagkahuman niana giba-
yaw pinaagi sa pagkabanhaw, ug sa pagkakaron ang giimortal
nga tabernakulo sa mahangturong espiritu sa atong Ginoo ug
Manluluwas.18

Si Jesukristo natawo sa iyang inahan, nga si Maria. Siya adunay
unuron nga tabernakulo. Gilansang siya sa krus; ug ang iyang la-
was gipabangon gikan sa mga patay. Gibugto niya ang mga higot
sa lubnganan, ug mitunga sa kabag-o sa kinabuhi, usa ka buhi
nga kalag, usa ka buhi nga binuhat, usa ka tawo uban sa lawas,
nga may mga bahin ug uban sa espiritu—ang espiritu ug ang la-
was nahimong usa ka buhi ug imortal nga kalag.19

Ang Dios nga Amahan … mao ang Amahan sa atong espiritu,
ug … ang Amahan diha sa unod, sa iyang Bugtong Anak, nga si
Jesukristo, kinsa nakig-uban sa balaanong pagkaimortal uban sa
mortal, mibugkos sa sumpay tali sa Dios ug sa tawo, mihimo ni-
ini nga posible alang sa mortal nga mga kalag, kang kinsa ang ka-
matayon gipahimutang, aron makabaton ug kinabuhing dayon,
pinaagi sa pagkamasulundon sa iyang mga balaod. Busa, himoon
nato, nga magtinguha sa kamatuoran ug maglakaw sa kahayag
maingon nga si Kristo mao ang kahayag nga unta makabaton kita
og pagkigdait uban kaniya, ug sa matag usa, nga unta ang iyang
dugo molimpyo kanato gikan sa tanang sala.20

Ang Amahan ug ang Anak usa ra.

“ … Ako anaa sa Amahan, ug ang Amahan ania kanako, ug ang
Amahan ug Ako usa ra.” (3 Nephi 11:27). Wala ako maghunahuna
nga bisan kinsa nga maalamon nga tawo mohubad niini nga mga
pulong aron mopasabut nga si Jesus ug ang iyang Amahan usa ra
ka tawo, apan nga sila lamang usa sa kahibalo, sa kamatuoran, sa
kaalam, sa panabut, ug sa katuyoan; sama nga ang Ginoong
Jesukristo sa iyang kaugalingon mipahimangno sa iyang mga ti-
nun-an nga mahiusa uban kaniya, ug mag-uban kaniya, nga siya
unta maanaa kanila. Dinhi niini nga panabut nga akong nasabtan
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kini nga sinultihan, ug dili sama sa gipamatud-an niini sa pipila ka
mga tawo, nga si Kristo ug ang iyang Amahan usa ra ka tawo.
Akong ipahayag kaninyo nga sila dili usa ka tawo, kondili sila
duha ka mga tawo, duha ka mga lawas, managlahi ug nagbulag,
ug sama ka lahi sa bisan kinsang amahan ug anak.21

[Ang Amahan ug ang Anak] usa—sa mga kinaiya. Usa sila sa
paghigugma, usa ra sa kahibalo, usa ra sa kapuangod, usa sa ga-
hum, usa sa tanang mga butang nga nakahimo kanila nga mag-
hiusa ug gamhanan, mahimayaon ug bantugan, tungod kay diha
kanila nahingpit ang tanan nga mga kamatuoran, tanang hiyas ug
sa tanang pagkamatarung.22

Si Jesukristo gitawag nga Amahan.

Ang pulong “Amahan” isip Dios makita diha sa sagrado nga
mga sinulat uban sa yanong nagkalahi nga mga kahulugan.23

Si Jesukristo mao ang Amahan sa langit ug yuta.

Si Jehova, kinsa mao si Jesukristo ang Anak ni Elohim, gitawag
og “ang Amahan,” ug gani “ang mao gayud nga mahangturong
Amahan sa langit ug yuta” [tan-awa sa Mosiah 15:4; 16:15; Alma
11:38–39; Ether 4:7]. Uban sa susama nga kahulugan si Jesukristo
gitawag og “Ang Walay Katapusan nga Amahan” (Isaias 9:6; itandi
sa 2 Nephi 19:6)….

… Si Jesukristo kinsa ato usab nga nasayran isip Jehova, mao
ang sinaligan sa Amahan, nga si Elohim, diha sa trabaho sa pag-
lalang…. Si Jesukristo, nga mao ang Tiglalang, mao ang kanu-
nay nga gitawag og Amahan sa langit ug yuta …; ug tungod kay
ang Iyang mga nilalang mga mahangturon nga kalidad angayan
kaayo Siya nga pagatawgon og Mahangturong Amahan sa langit
ug yuta.24

Si Jesukristo mao ang Amahan niadtong kinsa nagsunod sa Iyang
ebanghelyo.

[Lain] nga panabut diin si Jesukristo gitamud isip “Amahan”
adunay kalabutan ngadto sa relasyon tali Kaniya ug niadtong
kinsa modawat sa Iyang Ebanghelyo ug sa ingon mahimo nga
mga manununod sa kinabuhing dayon….
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Nga pinaagi sa pagkamasulundon sa ebanghelyo ang mga
tawo mahimo nga mga anak sa Dios, usab isip mga anak ni
Jesukristo, ug, pinaagi kaniya, isip mga anak sa Iyang Amahan, gi-
han-ay sa daghang mga pinadayag nga gihatag sa karon nga dis-
pensasyon [tan-awa sa D&P 11:28–30; 34:1–3; 35:1–2; 39:1–4;
45:7–8]….

Usa ka mapugsanon nga pagpasabut kabahin niini nga relas-
yon tali ni Jesukristo isip Amahan ug niadtong mituman sa mga
gikinahanglan sa Ebanghelyo ingon nga Iyang mga Anak gihatag
ni Abinadi, mga gatusan ka tuig sa wala pa matawo ang atong Gi-
noo diha sa unod: “…Ug kinsa ang mahimong kaliwatan ni
[Kristo]? Tan-awa ako moingon nganha kaninyo nga kinsa ang
makadungog sa mga pulong sa mga propeta, … ug motuo nga
ang Ginoo motubos sa iyang mga katawhan, ug nagpaabot niana
nga adlaw alang sa usa ka kapasayloan sa ilang mga sala; ako mo-
ingon nganha kaninyo, nga kini mao ang iyang binhi, o sila mao
ang mga manununod sa gingharian sa Dios … ”(Mosiah
15:10–13)….

Ang mga tawo malagmit mahimong mga anak ni Jesukristo pi-
naagi sa pagkatawo pag-usab—natawo sa Dios, ingon sa mga gi-
pamahayag nga pulong [tan-awa sa 1 Juan 3:8–10].

Kadtong kinsa natawo ngadto sa Dios pinaagi sa pagkamasu-
lundon sa Ebanghelyo mahimo pinaagi sa way kahadlok nga de-
bosyon sa katarung makabaton og kahimayaan ug gani
makaabot sa kahimtang sa pagka-Dios [tan-awa sa D&P 76:58;
132:17, 20, 37]….

Pinaagi sa bag-o nga pagkatawo—niana nga tubig ug sa Espi-
ritu—ang katawhan mahimo nga mga anak ni Jesukristo, nga tu-
ngod sa pamaagi nga Iyang gihimo nakatugyan og “anak nga mga
lalaki ug anak nga mga babaye ngadto sa Dios” [D&P 76:24; tan-
awa usab sa 1 Mga Taga-Corinto 4:15; D&P 84:33–34;
93:21–22]….

Kon ugaling tukma kini sa pagsulti niadtong kinsa modawat ug
mosunod sa Ebanghelyo isip anak nga mga lalaki ug anak nga mga
babaye ni Kristo—ug diha niini nga hilisgutan ang mga kasulatan
klaro ug dili mahimo nga moingon nga dili tinuod ni molimud—
makanunayon nga tukma kini sa pagsulti kabahin ni Jesukristo isip
Amahan sa matarung, sila nga nahimong Iyang mga anak ug Siya
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nga nahimong ilang Amahan pinaagi sa ikaduha nga pagkatawo—
ang pagbunyag nga pagbag-o sa kinabuhi.25

Si [Jesukristo] mao ang tukuran ug ang ulohan nga tukurang
bato sa atong relihiyon. Iyaha kita pinaagi sa pagsagop, pinaagi
sa pagkalubong uban ni Kristo diha sa bunyag, pinaagi sa pagka-
tawo sa tubig ug sa espiritu nabag-o diha sa kalibutan, pinaagi sa
mga ordinansa sa ebanghelyo ni Kristo, ug sa ingon kita mga
anak sa Dios, mga manununod sa Dios ug isigkamanununod ni
Kristo pinaagi sa atong pagkasagop ug hugot nga pagtuo.26

Kon walay paghinulsol ug pagbunyag ug pagdawat sa Espiritu
Santo, diin naglangkob sa bag-ong pagkatawo, dili kita kapa-
milya ni Kristo, apan mga langyaw, nahimulag gikan sa Dios ug
sa iyang mga balaod, ug dinhi niining napukan nga kahimtang
magpabilin kita, sa lawas ba o sa espiritu, alang sa kapanahonan
ug alang sa kahangturan, gawas kon magmasulundon kita sa
plano nga gimugna didto sa mga langit alang sa katubsaan ug ka-
luwasan sa tawhanon nga pamilya.27

Nasayud ako nga makakaplag lamang ako og [kaluwasan] diha
sa pagkamasulundon sa mga balaod sa Dios, sa paghupot sa mga
sugo, sa paghimo og mga buhat sa pagkamatarung, pagsunod sa
mga lakang sa atong gisunod nga lider, nga si Jesus ang Panig-
ingnan ug ang Pangulo sa tanan. Siya ang Dalan sa kinabuhi, siya
ang Kahayag sa kalibutan, siya ang Pultahan diin kinahanglan ga-
yud nga kita mosulod, aron makaangkon unta kita og dapit uban
kaniya sa celestial nga gingharian sa Dios.28

Walay laing pangalan, ubos sa langit, nga gihatag, gawas niana
nga Jesukristo, diin mahimo kamo nga maluwas o mabayaw sa
Gingharian sa Dios.29

Si Jesukristo mao ang Amahan pinaagi sa balaanon nga pagtug-
yan og awtoridad.

Sa tanan Niya nga mga pagtagad uban sa tawhanon nga pa-
milya si Jesus ang Anak mirepresentar ug gani nagrepresentar
kang Elohim ang Iyang Amahan sa gahum ug awtoridad. Tinuod
kini kabahin kang Jesukristo sa Iyang kinabuhi sa wala pa dinhi
sa yuta, sa wala pa mahimong mortal, o walay lawas nga kahim-
tang, diin siya nailhan isip Jehova; atol usab sa Iyang pagbaton
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og lawas diha sa unod; ug sa panahon sa Iyang mga paghago isip
usa ka walay lawas nga espiritu sa kalibutan sa mga patay; ug su-
kad nianang higayona diha sa Iyang nabanhaw nga kahimtang
[Tan-awa sa Juan 5:43; 10:25, 30; 14:28; 17:11, 22; 3 Nephi
20:35; 28:10; D&P 50:43]. Sa ingon ang Amahan mibutang sa
Iyang ngalan diha sa Iyang anak; ug si Jesukristo misulti ug mia-
lagad diha ug pinaagi sa ngalan sa Amahan; ug kutob sa gahum,
awtoridad ug pagka-Dios nga kalabutan ang Iyang mga pulong
ug mga buhat mao ug kadto gikan sa Amahan….

Bisan pa niana, wala niini nga mga hunahuna ang makausab sa
pinakakubos nga matang sa ligdong nga kamatuoran sa tinuod
nga relasyon sa Amahan ug Anak tali ni Elohim ug ni Jesukristo.30

Akong mga kaigsoonan, ako nasayud nga ang akong Manunu-
bos buhi. Nasayud ako, ingon sa akong nasayran nga ako buhi,
nga diha sa pagkatawo mibisita siya sa tawo sa atong panahon ug
adlaw, ug nga wala kita mag-inusara nga magsalig sa kasaysayan
sa nangagi sa kahibalo nga atong gihuptan, diin ang talaan gipa-
hayag pinaagi sa Espiritu sa Dios, nga gibu-bo sa mga kasingka-
sing niadtong kinsa mosulod ngadto sa pakigsaad sa ebanghelyo
ni Jesukristo. Apan kita adunay gibag-o ug sa kaulahian saksi ug
pagpakita sa langitnon nga mga panan-awon ug sa pagbisita sa
Dios nga Amahan ug ni Kristo ang Anak ngadto niining ilang
tungtonganan sa tiil; ug sila diha sa pagkatawo mipahayag sa
ilang pagkabinuhat, ilang pagkatawo ug ilang gipakita ang ilang
himaya. Gibukhad nila ang ilang mga kamot aron paghingpit sa
ilang buhat—ang buhat sa Dios, ug dili ang buhat sa tawo….
Mao kini ang akong pagpamatuod kaninyo, akong mga kaigsoo-
nan, mopamatuod ako niini sa pangalan ni Ginoong Jesukristo.31

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Ngano nga kinabuhing dayon man ang pag-ila sa atong Ama-
han sa Langit ug ni Jesukristo? Sa unsang paagi nga ang atong
pagsabut niini makaapekto sa atong relasyon uban kanila?

• Ngano nga importante nga masayud niini nga ang atong La-
ngitnong Amahan usa ka mahangturong nilalang nga may gi-
himaya, nabanhaw nga lawas sa unod ug bukog?
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• Sa unsang paagi kita napanalanginan tungod kay nasayud kita
nga ang Langitnong Amahan mao ang Amahan sa atong mga
espiritu?

• Unsay ipabasabut sa pamahayag nga “ang Tiglalang mao ang
Tig-organisar”?

• Sa unsang paagi talagsaon si Jesukristo tali sa espiritu nga mga
anak sa Langitnong Amahan? Unsa ang nabuhat sa Manlulu-
was nga natawo siya dinhi sa yuta isip Bugtong Anak sa Ama-
han sa unod?

• Sa unsang paagi nga ang Langitnong Amahan ug Jesukristo
usa ra? Sa unsang paagi kita mahimong usa uban sa Amahan
ug sa Anak? (Tan-awa usab sa Juan 17:22–24.)

• Ngano nga ang duha ang Amahan ug ang Anak gitawag og Tig-
lalang? (Tan-awa usab sa Moises 1:32–33.)

• Sa unsang paagi kita mahimong anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye ni Kristo? (Tan-awa usab sa Mosiah 5:5–8.)
Unsa ang atong mabuhat aron sa “pagsunod sa Ebanghelyo
isip anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ni Kristo”?
(Tan-awa usab sa 1 Juan 2:3; 4:7–8.)

• Ngano nga si Jesus nagsulti sa mga pulong sa Amahan nga
mao ra og Siya ang Amahan? Unsa ang gisugyot niini mahitu-
ngod sa relasyon sa Amahan ug sa Anak?
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Nagpadayon nga Pagpadayag
alang sa Kaayohan sa Simbahan

Kinahanglan nga magkahiusa kita sa pagpakabuhi 
pinaagi sa nagpadayon nga pagpadayag nga moabut 

gikan sa Dios ngadto sa Iyang Simbahan pinaagi 
sa mga tinugyanan nga Iyang gitudlo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sama sa lima ka mga Presidente sa Simbahan nga nag-una ka-
niya, si Joseph F. Smith nakadawat og daghang balaanon nga
mga paggiya sa pagdumala sa Simbahan ug sa mga miyembro ni-
ini. Bisan pa niana, sulod sa katapusang mga bulan sa iyang ki-
nabuhi, ang tabil nga nag-ulang kaniya gikan sa Dios nagkanipis
kay sa nanglabay. Kadaghanan niining higayuna gigahin sa mali-
nawon nga pag-ampo ug pagpamalandong. Niadtong 4 sa Oktu-
bre 1918, mga semana lamang sa wala pa ang iyang kamatayon,
miingon siya diha sa kinatibuk-ang komperensya: “Dili ako, dili
ako mangahas, sa pagsulay sa pagsulti mahitungod sa daghang
mga butang nga anaa sa akong hunahuna niining buntaga, ug
akong ihulat hangtud sa pipila ka umaabut nga panahon, ang Gi-
noo nga mauyunon, sa akong pagsulay sa pagsulti kaninyo sa pi-
pila sa mga butang nga ania sa akong hunahuna, ug nga anaa sa
akong kasingkasing. Wala ako mag-inusara nga nagpuyo niining
lima ka mga bulan. Mipuyo ako diha sa espiritu sa pag-ampo, sa
pagpangamuyo, sa hugot nga pagtuo ug determinasyon; ug na-
kahimo ako sa mapadayunon nga pagpakigsulti uban sa espiritu
sa Ginoo.”1 Atol niining panahona nga nakadawat siya og panan-
awon sa katubsanan sa mga patay nga nahimong seksyon 138 sa
Doktrina ug mga Pakigsaad.

Si Presidente Smith sa mapainubsanong paagi miila sa kabuo-
tan sa Dios pinaagi sa pagpadayag ngadto kaniya sa mga butang
nga gikinahanglan niyang mahibaloan samtang nagdumala siya sa
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Simbahan: “Hugot ako nga nagtuo nga ang Dios mipadayag ngari
kanako sa ako karong katakus, daghang mahimayaon nga mga
butang, daghang mga baruganan, ug sa kadaghanan labaw pa nga
kaalam kay sa ania sa akong kaugalingon; ug nagtuo ako nga mag-
padayon Siya sa pagbuhat sa ingon hangtud nga ako madawaton,
hangtud nga ako anaa sa katungod sa pagpaminaw kon Siya mo-
sulti, sa pagpaminaw kon Siya magtawag, ug sa pagdawat kon
Siya mohatag kanako nianang Iyang mga gitinguha.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Kami nagtuo sa direkta nga pagpadayag 
gikan sa Dios ngadto sa tawo.

Kami nagtuo … sa baruganan nga direkta nga gipadayag gikan
sa Dios ngadto sa tawo.

Kini usa ka bahin sa ebanghelyo, apan dili kini lahi sa niini nga
dispensasyon. Kasagaran kini sa tanan nga katuigan ug mga dis-
pensasyon sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo dili ikatugyan, ni ang
Simbahan sa Dios magpadayon sa pagkaanaa, kon wala kini. Si
Kristo mao ang pangulo sa iyang Simbahan ug dili tawo, ug ang
koneksyon mahimo lamang nga mapatunhay diha sa baruganan
sa laktud ug mapadayunon nga pagpadayag. Dili kini usa ka pa-
nulundon nga baruganan, dili kini ikatunol gikan sa amahan
ngadto sa anak, ni gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa laing he-
nerasyon, kondili usa ka buhi, mahinungdanon nga baruganan
nga mapahimuslan sa piho lamang nga mga kasabutan, nga ma-
ingon og—pinaagi sa hingpit nga hugot nga pagtuo sa Dios ug
sa pagkamasulundon sa iyang mga balaod ug mga sugo. Sa higa-
yon nga kining mga baruganan mahunong, nianang higayuna
mawala ang paggiya sa Simbahan, mahibulag gikan sa iyang ma-
kanunayon nga buhing pangulo. Niini nga kahimtang dili kini
makapadayon, apan kinahanglan gayud nga mohunong sa pag-
kahimo nga Simbahan sa Dios ug, sama sa barko sa dagat nga wa-
lay kapitan, kompas o timon, maglutaw kini ibabaw sa gahum sa
mga balud sa kanunayng nakigbatok nga tawhanong mga kahi-
nam, ug kalibutanon nga mga tinguha, garbo ug kabuang, sa ka-
tapusan maguba diha sa lugas sa pagpanapi sa kaparian ug
pagpatuotuo.3
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Kinahanglan masabtan kini nga ang mga sulugoon sa Dios
adunay katungod sa ilang mga pagdumala nga makabaton og di-
hadiha nga balaanong paggiya, ug busa, uban sa ilang hugot nga
pagtuo, ilang idugang ang balaanong mga kaalam isip tigduma-
lang kusog sa ilang mga paghago, ug kon kana nahimo na, kina-
hanglan gayud nga magkapahimo kini og mga tawo nga dili
mabuntog sa mga kalihokan nga ilang gihimo diha sa pagser-
bisyo sa Dios.4

Nasayud ako nga matag baruganan sa Ebanghelyo ni Jesukristo
nga gipadayag pinaagi ni Joseph Smith, ang propeta, niining ka-
tapusang mga adlaw iya sa Dios ug kini tinuod, ug mobarug sa
kahangturan—nga kini, diha sa katakus niini, maingon man sa ka-
matuoran, dili gayud kini mabuntog. Nasayud ako niini uban sa
tibuok nako nga pagkatawo. Gidoble ang pasalig sa Dios ngari ka-
nako pinaagi sa pagkaanaa ug impluwensya sa Iyang Espiritu, ug
pinaagi sa inspirasyon nga mipukaw sa akong kalag sa paghi-
gugma niana nga maayo, ug sa pagtinguha nga isalikway kana nga
dautan.5

Ang Dios mipadayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa mga
tawo ingon man usab sa atong kapanahonan sama sa 

bisan unsa nga panahon sa kasaysayan.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw … mihatag og pagpa-
matuod sa tibuok kalibutan nga ang Dios buhi ug nga ipadayag
niya ang iyang kabubut-on ngadto sa mga tawo kinsa motuo ka-
niya ug kinsa mosunod sa iyang mga sugo, ingon man usab sa
atong panahon sama sa bisan unsang kapanahonan sa kasaysa-
yan sa mga nasud. Ang basahon nga gidawat isip kasulatan dili
hingpit. Ang Dios wala gayud mopadayag sa bisan unsang pana-
hon nga mohunong siya pagpakigsulti sa mga tawo sa hangtud.
Kon kita gitugotan sa pagtuo nga siya misulti, kita kinahanglan
gayud ug motuo nga siya mopadayon sa pagpakigsulti, tungod
kay siya walay kausaban….

Unsa man ang pagpadayag dili ba mao man ang pagtukas sa
bag-o nga kamatuoran, pinaagi kaniya kinsa mao ang tuburan sa
tanang kamatuoran? Sa pagsulti nga wala na magkinahanglan ug
bag-o nga pagpadayag, katumbas kini sa pag-ingon nga wala kita
magkinahanglan og bag-o nga mga kamatuoran—usa ka binuang
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nga pamahayag. Ingon man usab, sa hilabihan, tingali makaingon
nga ang mga pinadayag nga nadawat ni Abraham paigo na alang
sa mga propeta; ug ang mga pinadayag nga nadawat ni Enoch pa-
igo alang kang Noe, kansang misyon mao ang pagtukod og arka
ug magsangyaw og paghinulsol; o kadtong mga pulong nga gi-
sulti ngadto ni Moises paigo sa tanang kapanahonan; o kadtong
unsay nadawat ni Abraham mahimo nga paigo ra sa iyang mga
anak lahus sa tanang panahon. Apan dili sa ingon niana. Bisan pa
man nga si Abraham gipaboran uban sa mahinungdanon nga mga
saad, ang pulong sa Dios wala ihikaw ngadto sa iyang anak nga la-
laki si Isaac, ni ngadto sa iyang apo nga lalaki nga si Jacob. Ngano?
Tungod kay kini dili gayud unta mahimo sa pagpahigayon sa ilang
mga misyon sa pulong sa Ginoo ngadto lamang sa ilang amahan
ug sa uban. Ug unsaon man sa Amahan sa Matinud-anon nga ma-
katuman sa iyang buluhaton diha sa mga panudlo nga nadawat ni
Noe? Sa unsang personal nga kagamitan ang mga pagpadayag sa
nangagi nga mga patriarch ug mga propeta ngadto ni Balaam o ni
Pablo? Tinuod kini, nga gigamit kini isip makasaysayanon nga
mga kamatuoran o mga leksyon, apan dili paigo alang kanila sa
indibidwal nga paagi.

Busa kita karon nga nagpuyo sa modernong mga panahon na-
nginahanglan, sa hilabihan! sa makanunayon nga pagpadayag,
nga kita sa indibidwal nga paagi mahimo nga makatuman sa
atong mga misyon nga madawat ngadto sa atong Amahan, ug nga
unta kita makahimo og labaw pa nga trabaho sa atong kaugali-
ngong kaluwasan; ug nga unta kita usab masayud sa kabubut-on
sa Dios kalabut sa iyang Simbahan, iyang katawhan, ug sa iyang
mga katuyoan kabahin sa mga nasud. Kini ang mga pipila sa kali-
boan nga mga panginahanglan nga anaa sa pagpadayag.6

Ang Dios mipadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa
kalibutan pinaagi sa may pagtugot nga natudlong 

mga tinugyanan sa priesthood.

Pinaagi ni Joseph [Smith], … ang Ginoo mipadayag sa iyang ka-
ugalingon ngadto sa kalibutan, ug pinaagi kaniya iyang gipili ang
unang mga elder sa Simbahan—mga tawo kinsa mga matinuoron
sa ilang mga kasingkasing; mga tawo kinsa iyang nasayran nga
modawat sa pulong, ug maghago nga may kalabutan kang Joseph
niining mahinungdanon, importante nga buluhaton; ug sa tanan
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nga naordinahan sa Priesthood, ug sa tanan nga natudlo sa bisan
unsa nga katungdanan dinhi sa Simbahan nga nakadawat sa ilang
pagtugot ug pagkatudlo pinaagi niini nga pagkatinugyanan nga gi-
tudlo sa Dios, uban ni Joseph nga nangulo. Mao kini ang pagka-
han-ay, ug dili kini mahimo nga lahi. Ang Dios dili motuboy og lain
nga propeta ug lain nga katawhan sa paghimo sa trabaho nga gi-
sangon kanato nga buhaton. Dili gayud siya mobaliwala niadtong
kinsa ligdong nga mibarug ug matinuoron gikan sa sinugdanan,
ingon nga mao kini, kabahin niini nga trabaho, ug kinsa ligdong
ug matinud-anon sa gihapon, tungod kay nagpadayon sila nga ma-
tinud-anon sa gisalig kanila. Walay pagduhaduha sa akong huna-
huna sa ilang pagpamatuod sa ilang mga kaugalingon nga dili
matinud-anon, isip usa ka kapunongan, tungod kay kon bisan
kinsa kanila ang mahimo nga dili takus sa iyang panan-aw, sila pa-
gatangtangon niya sa ilang dapit ug motawag og lain gikan sa mga
miyembro aron ihulip sa ilang mga katungdanan.7

Sa higayon nga ang usa ka tawo moingon nga dili siya mo-
sunod ngadto sa legal nga gitukod nga awtoridad sa Simbahan,
bisan kon kini ba ang magtutudlo, bishopric, high council, iya
nga korum, o ang Unang Kapangulohan, ug sa iyang kasingka-
sing nagpamatuod niini ug sa pagpatuman niini, nianang higa-
yuna gipahimulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa mga
kahigayunan ug mga panalangin sa Priesthood ug Simbahan,
ug miputol sa iyang kaugalingon gikan sa mga katawhan sa
Dios, tungod kay iyang gibaliwala ang awtoridad nga gitukod sa
Ginoo sa iyang Simbahan. Kini mao ang mga tawo nga sa kasa-
garan nalambigit sa [salikwaot nga mga hunahuna] sa ilang
mga ulo, nga nakakuha og pagdasig (gikan ni Satanas), ug nga
sa kasagaran matinguhaon kaayo sa paggiya sa Simbahan, ug
molingkod sa paghukom diha sa priesthood. Ang bugtong la-
mang nga luwas nga paagi nga atong buhaton, isip mga indi-
bidwal, mao ang pagpuyo sa hilabihan ka mapainubsanon,
hilabihan ka matarung ug hilabihan ka matinud-anon sa atuba-
ngan sa Dios nga unta mahimo kita nga makabaton sa iyang Es-
piritu hangtud nga makahimo kita sa paghukom sa matarung
nga paagi, ug makaila tali sa kamatuoran ug kasaypanan, tali sa
husto ug sayop.8
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Usahay subo kini nga tan-awon sa usa ka respitado nga mga mi-
yembro sa Simbahan, mga tawo nga mao unta ang mas labaw pa
nga nahibalo, motugot sa ilang mga kaugalingon nga mahimong
mga himan sa matintalon nga mga espiritu…. Daw lisud kini alang
sa mga tawo sa pagsabut sa mga binuhatan sa Priesthood, sa lehi-
timo niini nga awtoridad, ug sa gilapdon ug gahum niini; ug gani
pinaagi sa kahayag sa Espiritu sayon ra kini nga masabtan, apan
dili makasabut niini, ang mga tawo dali ra nga malingla sa matin-
talon nga mga espiritu nga makita sa bisan asang dapit sa kalibu-
tan. Gidala sila sa pagtuo nga sayop ang usa ka butang, ug ang
sunod nga butang nga mahitabo, ilang makaplagan ang ilang kau-
galingon nga nagtuo nga sila gipili ilabi na sa pagpatarung sa mga
butang. Hilabihan ka walay swerte ang usa ka tawo nga mahulog
niini nga laang; kay kinahanglan nga masabtan kini sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga samtang ang mga sulugoon sa Dios nag-
puyo nga limpyo og mga kinabuhi, nagtahud sa Priesthood nga gi-
tugyan diha kanila, ug nanlimbasog sa pinakamaayo sa ilang
nahibaloan aron sa pagpalambo sa ilang mga buhatan ug calling,
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diin sila takus nga gipili pinaagi sa tingog sa mga tawo ug sa priest-
hood, ug giuyonan pinaagi sa pagtugot sa Dios, hangtud nga ang
Ginoo adunay bisan unsa nga ikasulti ngadto sa mga anak sa tawo,
o bisan unsa nga mga panudlo nga ikapakigbahin sa iyang Simba-
han, mohimo siya sa ingon nga pakigsulti pinaagi sa legal nga na-
tudlo nga buhatan sa priesthood; dili gayud siya mogawas niini,
hangtud nga, sa dili mokubos, maingon nga ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw anaa sa karon nga
porma niini dinhi sa yuta.

Dili kini buluhaton sa bisan kinsa nga indibidwal sa pagbarog
isip usa ka tigpadayag, isip usa ka propeta, isip usa ka dinasig
nga tawo sa paghatag og pagpadayag alang sa paggiya sa Simba-
han, o sa pagpasalig sa paghatag og direksyon sa tigdumala nga
mga awtoridad sa Simbahan sa bisan asang dapit sa kalibutan, sa
dili mokubos taliwala sa Zion, diin ang organisasyon sa priest-
hood ingon ka hingpit, diin ang kada butang kumpleto, gani
ngadto sa organisasyon sa usa ka branch.9

Sa kalibutanon maingon man usab sa espirituhanon nga mga
kalihokan, ang mga Santos mahimong makadawat og Balaan nga
paggiya ug pagpadayag nga makaapekto sa ilang kaugalingon,
apan dili kini makahatag og pagtugot sa pagtudlo sa uban, ug dili
pagadawaton kon supak sa mga pakigsaad sa Simbahan, dok-
trina, o disiplina, o sa nailhan nga kamatuoran, gipasundayag
nga mga kamatuoran, o maayo nga kasagarang panabut. Walay
tawo ang may katungod sa pagpugos sa iyang isig ka miyembro
sa Simbahan sa pagbuhat og mga pagbanabana o mosakmit sa
pagtuo agi og panimpalad sa bisan unsang matang diha sa daw
maayo [malinglahon] nga pangangkon og Balaan nga pagpada-
yag o panan-awon o damgo, ilabi na kon supak kini sa tingog sa
giila nga awtoridad, lokal o kinatibuk-an. Ang Simbahan sa Gi-
noo “mao ang balay sa kahusay” [D&P 132:8]. Wala kini gidu-
mala pinaagi sa indibidwal nga mga gasa o mga pagpadayag,
kondili pinaagi sa kahusay ug gahum sa Balaan nga Priesthood
ingon nga gipaluyohan pinaagi sa tingog ug pagboto sa Simba-
han diha sa gitakda niini nga mga komperensya.10
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Ang espiritu sa pagpadayag makahimo sa pagpahiusa sa 
tibuok pamilya sa katawhan diha sa gingharian sa Dios.

Ang Ginoo misulti kanato sa usa ka pagpadayag pinaagi ni Pro-
peta Joseph Smith, nga gawas kon kita magkahiusa kita dili Iya
[Tan-awa sa D&P 38:27]. Siya miingon nga kita kinahanglan ga-
yud nga magkahiusa. Kinahanglan gayud nga kita usa ra.11

Kon ato gayud nga buhaton ubos sa impluwensya [sa Espi-
ritu] ug mapadayunon nga magsunod sa mando niini, kita ma-
himong usa, ug ang panagsungi, panag-away ug pagkahakog
makalimtan, ug mahimong magpakabana kita ug mahimong
ingon ka matinguhaon alang sa atong mga silingan maingon
man usab sa ato mismong kaayohan. Apan sa gihapon sa atong
taliwala makita nato ang mga panagbangi, mga panaglahi sa hu-
nahuna ug pagtuo, ang usa pataas ug ang lain paubos, ug ang
sama nga butang gitagad sa usa ka lahi nga kahayag pinaagi sa
laing mga tawo, ubp. Ngano man kini? Tungod kay ang pukot sa
ebanghelyo makakuha og lainlain nga matang, ug tungod kay
mga bata pa kita diha sa eskwelahan; tungod kay nagkat-on pa
kita sa sukaranan sa kamatuoran, sama sa ingon niini, diha sa
mahinungdanon nga plano sa Ebanghelyo ug sa niana apan dili
hingpit nga paagi. Ug ang usa sa hinungdan sa panaglahi sa
atong mga hunahuna ug mga panan-aw tungod kay ang pipila
adunay mas dako nga kasinatian ug nakasabut sa kamatuoran
nga labaw pa ka hingpit kay sa uban. Apan nagpamatuod ba kini
nga ang ebanghelyo nga atong gihangup wala maglakip niad-
tong mga baruganan nga gikinahanglan aron sa paghiusa sa ta-
nang mga katawhan diha sa kamatuoran? Dili, wala kini. Unsa
man kining mahinungdanong mga baruganan nga gibanabana
nga makapahiusa sa tanang tawhanon nga pamilya, ug makapa-
hiusa kanila sa pagsimba sa sama nga Dios, magsunod sa sama
nga tambag ug pagadumalahon sa sama nga tingog? Mga baru-
ganan kini sa pagpadayag, ang gahum sa Dios nga gipadayag
ngadto sa Iyang katawhan, ang pagtuo diha sa mga kasingkasing
sa katawhan nga katungod kini sa Dios nga magmando ug mag-
dikta, ug dili kana katungod sa bisan kinsa nga tawo sa pagsulti
nga ingon gayud niini ang paagi, ni ang katawhan gikinahang-
lan nga motuman niini nga mga baruganan sa walay paghuna-
huna—nga walay kasayuran.12
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Himoa nga maghiusa ang mga Santos; papaminawa sila sa mga
tingog sa mga sulugoon sa Dios nga gipalanog sa ilang mga da-
lunggan; papaminawa sila sa ilang mga tambag ug magpataling-
hug sa kamatuoran.13

Tinguhaa nga makabaton sa pakigdait ug pakighiusa sa Espi-
ritu Santo. Himoa nga pangitaon kini nga espiritu ug ihambin sa
ingon ka makugihon sulod sa pinakagamay ug pinakamapainub-
sanon nga palibut sa pamilya maingon man sa pagkamiyembro
sa pinakataas nga organisasyon ug korum. Himoa nga motuhop
kini sa mga kasingkasing sa igsoon nga mga lalaki ug igsoon nga
mga babaye, sa mga ginikanan ug mga anak sa panimalay, ingon
man usab sa mga kasingkasing sa Unang Kapangulohan ug sa Na-
pulog Duha. Himoa kini nga molumoy ug mohumok ang tanang
mga panaglahi tali sa mga miyembro sa mga Kapangulohan sa
Stake ug mga High Council, ingon man usab tali sa mga silingan
nga nagpuyo sa sama nga ward. Himoa nga makapahiusa kini sa
kabatan-onan ug mga tigulang, lalaki ug babaye, mga panon ug
magbalantay, katawhan ug Priesthood diha sa mga panagbugkos
sa pagpasalamat ug pagpasaylo ug gugma, aron ang Israel mo-
bati unta nga gikahimut-an sa Ginoo, ug nga kita untang tanan
moduol sa Iyang atubangan uban sa tanlag nga walay kalapasan
atubangan sa mga tawo. Dayon wala na dihay pagkahigawad ma-
hitungod sa mga panalangin nga gisaad niadtong kinsa kinasing-
kasing nga nagsimba Kaniya. Ang matam-is nga mga
paghunghong sa Espiritu Santo ihatag ngadto kanila ug ang mga
bahandi sa Langit, ang panaghimamat sa mga anghel, igadugang
gikan sa matag karon ug unya, tungod kay ang Iyang saad mag-
pabilin ug dili mapakyas!14

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa ang pagpadayag? Unsay ipasabut sa pag-ingon nga ang
pagpadayag maoy “usa ka buhi nga mahinungdanong baruga-
nan”?

• Unsay mahitabo sa Simbahan kon walay direkta ug mapada-
yunon nga pagpadayag?
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• Unsa may kahulugan ngari kanato nga ang basahon nga gibu-
hat isip kasulatan dili pa hingpit? Unsaon nato pag-andam ang
atong mga kasingkasing nga modawat og dugang nga pagpa-
dayag pinaagi sa gitudlo nga mga buhatan sa priesthood?

• Ngano nga ang mapadayunon nga pagpadayag importante sa
mga panahon sa ingon nga mga propeta sama nila ni Noe ug
Moises? Unsay mga panalangin sa pagkaadunay buhi nga pro-
peta karon? Sa unsang paagi ang buhi nga propeta makatabang
kanato nga makasagubang sa mga hagit sa atong panahon?

• Ngano nga kinahanglan gayud nga ang pagpadayag alang sa
Simbahan moabut lamang pinaagi sa gitudlo nga mga buhatan
sa priesthood? Bisan tuod nga ang mga indibidwal “mahimo
nga makadawat og Balaanon nga paggiya ug pagpadayag nga
makaapekto sa ilang kaugalingon,” nganong dili kini makahatag
og pagtugot sa pagtudlo sa uban? (Tan-awa usab sa D&P 42:11.)

• Sa unsang paagi usahay nga ang mga miyembro sa Simbahan
nalingla sa ilang panabut sa awtoridad sa priesthood? Unsaon
sa mga miyembro nga malikayan nga malingla niini nga paagi?

• Unsaon sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan
nga magkahiusa isip usa ra sa katuyoan ug kamatuoran? Sa
unsa nga paagi nga ang impluwensya sa Espiritu Santo maka-
himo kanato nga labaw pa nga magkahiusa? Nganong impor-
tante man kaayo nga magkahiusa kita? (Tan-awa usab sa D&P
38:27.)
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Buntugon Nato ang 
Atong Kaugalingon

Ang malungtaron nga kalipay makuha dili gikan sa 
pagtagbaw sa atong pisikal nga mga tinguha ni 

gikan sa kalibutanon nga mga kalingawan 
kondili gikan sa hiyas, kaputli sa kinabuhi, 

ug sa pagkamasulundon sa mga balaod sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Panahon sa iyang administrasyon sugod sa 1901 hangtud 1918,
si Presidente Joseph F. Smith nahimong mabalak-on mahitungod
sa pagsulod sa kalibutanong mga impluwensya ngadto sa mga ki-
nabuhi sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Wala siya magpaka-
buta sa kalibutanon nga mga pamaagi nga naglibut kaniya.
Gipanid-an niya ang pagkadili ligdong, iyang nadunggan ang pa-
namastamas, ug nasubo siya sa daghang mga kagawian sa kati-
lingban nga nagpasulabi. Iyang giawhag ang mga Santos sa
pagbansay og kaugalingon nga kahanas sa pag-atubang niining
mga impluwensya ug sa pagpuyo og mga kinabuhi nga mata-
rung, mahiyason, ug putli.

Ang kamahinungdanon sa pagpugong sa mga kalingawan sa
mga Santos ug sosyal nga paglingawlingaw ug mga kadautan sa
panamastamas, pagsugal, paglibak, ug sa pagkadili ligdong
mao ang tanan nga mga hilisgutan nga iyang gisulti. Niadtong
Septyembre 1916 ang Unang Kapangulohan mipadala og sulat
ngadto sa mga organisasyon sa auxiliary sa Simbahan nga nag-
pahayag nga “adunay usa ka dinalian nga panginahanglan sa
pagpalambo ug pagtul-id tali sa atong batan-on nga katawhan,
ilabi na sa butang kabahin sa sinina ug sa ilang sosyal nga mga
pamatasan ug mga kagawian” ug gitahasan kini nga mga orga-
nisasyon sa paglihok aron magmugna og reporma kabahin nii-
ning mga butanga.1



Samtang naghatag og mga panudlo niining mga organisasyon,
giila usab niya kanang mga “impluwensya sa panimalay … labaw
sa tanan, kinahanglan nga motudlo sa moral, sosyal ug mga
pagreporma sa pagsul-ob og sinina. Ang panimalay kinahanglan
nga mangulo sa trabaho nga gihimo sa mga organisasyon diin ka-
abag lamang diha sa panimalay.”2

Siya mipahimangno: “Ang nag-una nato nga kaaway atong ma-
kit-an sulod sa atong kaugalingon. Maayo kana ang pagbuntog
og una niana nga kaaway ug dad-on ang atong mga kaugalingon
ubos sa kabubut-on sa Amahan, ug ngadto sa tumang pagkama-
sulundon sa mga baruganan sa kinabuhi ug kaluwasan nga iyang
gihatag ngadto sa kalibutan alang sa kaluwasan sa mga tawo.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Atong sundon ang Manluluwas pinaagi sa 
pagpugong sa atong kaugalingon.

Alang kanako daw kana nga ehemplo nga gipakita alang ka-
nato sa atong Manluluwas mao ang ehemplo nga kinahanglan
atong tinguhaon sa pagsunod. Iya ba nga [gigamit sa dili maayo]
ang Iyang kaalam alang sa pagtagbaw sa mga kahigal sa unod? O
Iya ba nga gihimo ang pagbuhat og maayo—sa pag-ayo sa masa-
kiton, sa pagpabuka sa mga mata sa buta, pagpahiuli nga maka-
sulti ang amang, pangdungog sa bungol, paglimpyo sa mga
sanglahon, pagpasaylo sa sala, paghupay sa naguol? Dili ba mao
kana ang ehemplo nga Iyang gipakita atubangan sa kalibutan?
Dili ba mao kana ang atong pagtulun-an nga Iyang gisugo sa
Iyang mga tinun-an nga sundon? Sa akong hunahuna mao kini.
Adunay usa ka butang sa ingon nga pagtulun-an nga takus daye-
gon ug halangdon. Modala kini og matuod ug malungtaron nga
kalipay; samtang ang mga kalipay sa kalibutan temporaryo ug lu-
malabay lamang.4

Walay tawo nga luwas gawas kon makapugong siya sa iyang
kaugalingon ug walay malupigon nga labaw pa ka walay kalooy
o labaw pa ka makahahadlok kaysa sa usa ka dili kapugngan nga
kahinam o pagbati. Atong makita nga kon dili nato mapugngan
ang malukupon nga kahinam sa unod ug magtinguha niini, kana
nga sangputanan mahimo nga walay katapusan nga kapait,
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kadaot ug kaguol, sa indibidwal ug sa katilingban. Makadaut kini
nga ehemplo maingon man usab sa mga epekto niini sa indibid-
wal, makuyaw ug makadaot sa dili mabinantayon; samtang ang
pagdili niini nga mga kahinam … ug sa pagtinguha og usa ka bu-
tang nga halangdon; sa matag posibling higayon, sa pagbuhat og
maayo sa atong isigka mga nilalang, maglaum alang sa umaabot,
magtigum og mga bahandi sa langit, diin walay tangkob ni taya
nga magakutkot, ug diin walay mga kawatan nga magapanaka ug
magapangawat [tan-awa sa Mateo 6:19–20]—kining tanan nga
mga butang modala og walay katapusan nga kalipay; kalipay
alang niini nga kalibutan ug sa kalibutan nga umaabut.5

Alang sa akong bahin wala ako mahadlok sa impluwensya sa
atong mga kaaway gikan sa gawas, sama sa akong kahadlok niad-
tong gikan sa sulod. Usa ka dayag nga gipahayag nga kaaway,
kinsa mahimo nato nga makita ug ikahibalag sa dayag, dili kaayo
kahadlokan kay sa kaaway nga nagpahipi, malinglahon, malipu-
ton nga nagtago sa atong kahiladman, sama sa kadaghan sa atong
mga kahuyang sa atong napukan nga tawhanong kinaiya, diin na-
andan kaayong gitugot nga napasagdan, nagpalibog sa atong mga
hunahuna, mopalayo sa atong mga pagbati gikan sa Dios ug sa
iyang kamatuoran, hangtud nga gub-on niini ang pinakapundas-
yon sa atong hugot nga pagtuo ug mopaunlod kanato lapas pa sa
kahigayunan o paglaum nga matubos, bisan niini nga kalibutan o
sa umaabut. Kini mao ang mga kaaway nga kinahanglan gubaton
natong tanan, kini mao ang pinakadako nga kinahanglan atong
pakigbatokan sa kalibutan, ug pinakalisud nga buntugon. Mao
kini ang mga bunga sa pagkaignorante, nga sa kinatibuk-an mi-
tubo gikan sa wala masanta nga sala ug kadautan diha sa atong
mga kasingkasing. Ang paghago nga atong mahimo mao ang pag-
santa sa atong mga kahinam, pagbuntog sa mga kaaway sa atong
kahiladman, ug pagsiguro nga ang atong mga kasingkasing gika-
himut-an sa panan-aw sa Ginoo, nga walay gihimo nga makapa-
subo sa iyang Espiritu ug mopahisalaag kanato gikan sa agianan
sa pagkamasulundon.6

Daghan ang mahigugmaon sa kalingawan ug kahigal labaw pa
kay sa paghigugma sa Dios. Nahimuot sila sa mga kahigal sa
unod, pagtagbaw sa ilang mga kahinam, nagbaton og makadaut
kaayo nga mga tinguha, madunuton nga pagpakabuhi, kahilayan,
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paghudyaka ug tanang matang sa pagkadautan. Daghang mga
tawo ang wala masayud kon unsaon nga magmalipayon, wala ma-
sayud kon unsaon sa paggamit ang mga panalangin nga gihatag
sa Dios ngadto kanila. Kon maangkon nila ang tibuok kalibutan,
gamiton nila kini sa pagtagbaw alang sa ilang kaugalingong dau-
tan nga mga kaibog ug mga tinguha, paingon sa ilang kaugali-
ngon nga kalaglagan. Apan kon nagbaton sila og husto nga
espiritu, ilang tinguhaon ang pagpasiugda sa kalinaw ug kalipay
sa katawhan ug mohatag og impluwensya sa Ebanghelyo sa kaha-
yag ug kamatuoran ngadto sa tibuok kalibutan. Mahigugma sila sa
kaputli, hiyas, kamatinuoron, kaligdong ug pagkamatarung.7

Ang kalingawan dili mao ang katuyoan sa kinabuhi,
kondili paghatag lamang og kalainan.

Sultihi ako kon unsa nga mga kalingawan ang inyong ganahan
og maayo ug kon ang inyong mga kalingawan nahimo ba nga
nagpasulabi nga kahinam sa inyong kinabuhi, ug sultihan ko
kamo kon unsa kamo.8

Ang atong mga kalingawan kinahanglan nga maila pinaagi sa
kamaayo niini og sosyal nga mga palibut. Kinahanglan nga kita
maniid og maayo sa kinaiya niadtong kinsa atong gikauban sa
mga dapit sa kalingawan; ug kinahanglan nga pagadumalahon
kita pinaagi sa taas nga salabutan sa responsibilidad ngadto sa
atong mga ginikanan, sa atong mga higala ug sa Simbahan. Ki-
nahanglan nga atong masayran nga ang mga kalingawan nga
atong gipahimuslan mao ang matang nga gikahimut-an sa Gi-
noo…. Ang mga kalingawan diin, mismo sa kaugalingon niini, ug
sa dalayegong sosyal nga mga palibut, mahimo nga tukma ug
makalingaw, kinahanglan nga likayan gawas kon ang mga kauban
mga matinuoron, ug ang mga dapit adunay maayo nga reputas-
yon ug gipahigayon ubos sa tukma nga mga limitasyon.

Adunay mga kinutuban sa atong mga paglingawlingaw nga la-
pas niadtong dili kita luwas nga moadto. Sa paglingawlingaw ki-
nahanglan nga bantayan ang kalihokan ug limitahan ang
pagkamakanunayon aron malikayan ang paghingapin. Kinahang-
lan nga dili kini makaukopar sa tanan, ni bisan sa dakong bahin
sa atong panahon; sa pagkatinuod kinahanglan nga himoon lang
kini nga nag-agad sa mga katungdanan ug mga obligasyon sa
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kinabuhi, ug dili gayud himoon nga nag-unang motibo o hi-
nungdan sa atong mga paglaum o mga ambisyon.9

Ang tanan nga paghingapin makadaut. Ang pagpugong kina-
hanglan nga mao ang magdumala sa tanan. Ang kalingawan dili
mao ang katuyoan sa kinabuhi, kinahanglan nga kini itugot la-
mang alang sa pagpalahi. Kon ang mga tawo maanad sa ilang
mga kaugalingon sa kanunay o sagunson nga mga higayon sa
paglingawlingaw, ang tinuod nga mga katuyoan sa pagkaanaa sa
tawo malimtan ug ang katungdanan mahimo nga makasamok
ug kasilagan.10

Mosugod kita og putli nga mga kinabuhi, molikay sa 
mga paghingapin, ug mohunong sa pagpakasala.

Ang pagpanamastamas ug pagbinastos maoy hilabihan ka dako
nga kasal-anan sa panan-aw sa Dios.

Kinahanglan nga isalikway nato ang pagpanamastamas, ug
pagbinastos, ug ang tanang butang niana nga kinaiya nga ania
tali kanato; tungod kay ang ingon nga mga butang wala mahiu-
yon sa ebanghelyo ug dili angay sa katawhan sa Dios.11

Ang pinulongan, sama sa hunahuna, maghimo kini og timaan
ug mahinumduman sa panumduman sa pamaagi nga mahimong
dili maayo kondili makadaut ngadto niadtong kinsa napugos sa
pagpaminaw sa dili angay nga mga pulong. Ang mga hunahuna
nga sa mismo niini dili angayan tingali mahimo nga makapaba-
yaw o makapakubos pinaagi sa pinulongan nga gigamit aron sa
pagpahayag niini. Kon ang dili maayong mga pagpahayag kina-
hanglan nga likayan, unsa man ang ikasulti kabahin sa panamas-
tamas?12

Ang pamatasan … diin ang pipila ka mga batan-ong nakat-on
sa pagbinastos ug panamastamas … dili lamang makapalagot sa
tanang edukado nga mga tawo, kondili dako kini nga sala sa pa-
nan-aw sa Dios, ug kinahanglan nga mawala kini tali sa mga anak
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.13

Moingon ako ngadto sa mga amahan ug mga inahan sa Israel,
ug sa mga batang lalaki kinsa natawo diha sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw: Ako kining isulti

453

K A P I T U L O  4 2



ngadto sa mga lalaki ug batan-ong mga lalaki sa tibuok kalibutan,
kutob sa makadungog sa akong mga pulong—nangamuyo ako
kaninyo, naghangyo ako kaninyo sa dili pagpasuko sa Ginoo, ni
pagpasuko sa halangdong mga lalaki ug mga babaye, pinaagi sa
pagpanamastamas.14

Ang tinguha sa pagkuha og usa ka butang nga walay hinungdan
makadaut.

Tali sa mga bisyo karon nga panahon ang sugal sa kinatibuk-
an mao ang gipanghimaraut sa hilabihan…. Bisan pa niana, sa la-
inlaing mga paagi ang kadautan sa sugal giabi-abi diha sa
panimalay, mahalon nga mga casino, ug sa mga kalingawan alang
sa takus nga mga hinabang sa kalooy, bisan pa gani sulod sa mga
presinto sa sagrado nga mga bilding….

Ang tinguha sa pagkuha og usa ka bililhon nga butang tungod
sa gamay o sa walay hinungdan makadaut; ug bisan unsang pa-
lakaw nga nagpalig-on niana nga tinguha maoy usa ka epektibo
nga abag sa espiritu sa sugal, diin napamatud-an nga usa ka ma-
tuod nga kadautan sa pagkalaglag sa mga liboan. Ang pagpanim-
palad og diyes sentabos sa paglaum nga makadaug og peso diha
sa bisan unsa nga dula sa pagpanimpalad maoy usa ka matang sa
sugal.15

Ang paglibak supak sa espiritu sa ebanghelyo.

Sa sulat nga bag-o pa lang nako nga nadawat, ang mosunod
nga hangyo ug pangutana gisumiter alang sa akong panghuna-
huna: “Gusto nako nga imong hatagan og katin-awan ang pag-
libak. Daw adunay nagkalahi nga panghunahuna kabahin sa
kahulugan sa mao nga pulong. Ang pipila nangangkon nga kon
nagsulti lamang ikaw sa kamatuoran kabahin niana nga tawo,
dili kini panglibak, bisan unsa pa ang imong isulti o sa unsang
paagi gisulti nimo kini. Dili ba mas maaayo kini kon masayud
kita nga ang usa ka tawo adunay sayop sa pagduol kaniya sa
tago ug makigsulti kaniya, kay sa moadto sa lain ug mosulti sa
iyang mga sayop?”

Walay butang nga mas makapalayo gikan sa espiritu ug sa pag-
kahanas sa ebanghelyo kay sa pagdahum nga kanunay kita nga
mahatagan og kaangayan sa pagsulti sa kamatuoran mahitungod
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sa usa ka tawo, bisan unsa pa ka makadaut ang kamatuoran nga
mahimo ngadto kaniya. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato sa su-
karanan sa mga baruganan sa paghinulsol, ug kita walay katu-
ngod sa pagpakaulaw sa usa ka tawo diha sa panan-aw sa iyang
isigkatawo kon siya tinuod nga nagbasol ug ang Dios mipasaylo
na kaniya….

Isip usa ka lagda, dili kinahanglan ang kanunay nga paghatag
og tambag ngadto niadtong kinsa sa atong panghunahuna adu-
nay pipila ka mga sayop. Sa unang bahin, ang atong mga pang-
hunahuna mahimo nga nasayop, ug sa ikaduhang bahin, tingali
og nanghilabot kita uban sa usa ka tawo kinsa hilabihan ka lig-on
nga napuno sa espiritu sa paghinulsol, ug kinsa, nakamatngon sa
iyang kahuyang, makanunayon nga nakigbisog sa pagbuntog ni-
ini. Busa, ang pinakamaayo nga pagbantay, kinahanglan nga hu-
nahunaon sa tanan natong pinulongan nga nagpasabut og
pagbadlong sa uban. Isip kinatibuk-ang lagda, ang paglibak la-
baw pa nga matino pinaagi sa espiritu ug katuyoan nga nakapa-
himo kanato sa pagsulti sa mga butang nga atong gihunahuna
nga kasaypanan sa uban kay sa mismong mga pulong niini.

Ang usa ka lalaki o babaye nga nagbaton sa Espiritu sa Dios sa
dili madugay makaila diha sa iyang kaugalingong mga pagbati sa
espiritu sa paglibak, tungod kay kana nga espiritu anaa sa mga
gisulti nga gihimo kabahin sa uban. Busa, ang pangutana mahi-
tungod sa paglibak, tingali labing maklaro pinaagi sa karaan nga
lagda nga, “ang sinulat magapatay, apan ang Espiritu magahatag
og kinabuhi.” [2 Mga Taga-Corinto 3:6.]16

Ang pagka dili ligdong kinahanglan nga dili tugotan sa tanang
katawhan.

Ang pagkadili ligdong sa sininaan kinahanglan nga dili tugo-
tan sa mga ginikanan ug sa tanan nga edukado nga mga tawo.
Ang walay kaulaw nga mga pagpasundayag sa porma sa tawo
nga gituyo sa pagpresentar sa moderno nga mga istilo sa si-
nina, o sa laing paagi walay sinina, mao ang mga timaan nia-
nang kahigal ug makaulaw nga kahilig ngadto sa kakulang sa
pamatasan ug katilingbanon nga pagkadunot diin nakapadali
sa mga nasud ngadto sa dili mabakwi nga kalaglagan. Ayaw itu-
got nga ang masanag nga mga pagpaabut sa mahimayaon nga
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kaliboan matabonan sa ingon nga mga anino nga sama og gi-
hulga pinaagi sa mga pamatasan ug mga saput ug mga pagsuk-
wahi niining mga panahon sa mga lagda sa katarung.17

Sa akong panan-aw ang mga istilo karong panahona mga sala-
wayon, nagsugyot og kadautan, gibanabana sa pagpukaw sa ma-
kauulaw nga kahinam ug kahigal, ug sa aghat sa kahigal, sa mga
kasingkasing niadtong kinsa mosunod sa mga istilo, ug niadtong
kinsa nagtugot niini…. Makauulaw kini, ug naglaum ako nga ang
anak nga mga babaye sa Zion dili mopasiugda niining dautan
nga mga paagi, mga saput ug mga istilo, tungod kay makapaluya
ug makapahimaraut ang epekto niini.18

Among nadungog nga gitaho kini, matag karon ug unya, nga
ang pipila … mogisigisi sa ilang mga saput, kay sa patunhayon
kini nga balaan ug walay mansa…. Among nakita ang pipila sa
atong buotan nga mga sister nga moanhi sa templo usahay nag-
dayandayan sa pinakabag-o ug pinakatalamayon nga mga istilo
nga nagpakaulaw gayud sa balaanon nga porma sa tawo. Daw
wala sila makaamgo nga mianhi sila sa balay sa Dios.19

Matarung nga pagsayaw gitugot tali sa mga Santos.

Gihunahuna namo nga tukma sa panahon gayud kini ang pag-
hatag og pagtagad sa hilisgutan kabahin sa mga kalingawan sa sa-
yaw, usa ka pagpalain nga gitugot ngadto sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, apan ubos sa piho nga mga lagda nga kina-
hanglang hugot nga tumanon…. Kinahanglan nga walay ilimnon
nga makahubog diha sa tibuok nga hawanan sa sayaw ug sa pa-
libut niini. Kadtong mga sayaw nga nagkinahanglan o nagtugot
og sikit nga panaggakos ug masugyuton nga mga lihok … kina-
hanglan nga dili gayud itugot.20

Ang mga libro kauban alang sa kaayohan o alang sa kadautan.

Ang mga libro nahimo nga ingon og kauban sa matag usa nga
mobasa, ug magmugna kini sulod sa kasingkasing og mga pag-
bati bisag alang sa kaayo o alang sa kadautan. Usahay mahitabo
kini kon ang mga ginikanan mobantay pag-ayo sa mga higala nga
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gipakig-uban sa ilang mga anak ug wala magtagad og maayo ma-
hitungod sa mga libro nga ilang gibasa. Sa kaulahian ang pagbasa
og dautan nga libro modala og dautan nga mga kauban.

Dili lamang ang batang lalaki kinsa nagbasa niining katingad-an,
salikwaot, ug dili natural nga mahinamong basahon ang naapek-
tohan sa impluwensya niini, apan sa dili madugay makaimplu-
wensya siya sa uban. Kini nga basahon mahimong tinubdan sa
tanang matang sa dautang mga sugyot nga mopalambo sa dau-
tan nga mga binuhatan ug magdala og dili natural ug makapa-
ulaw nga pagbati diin motipig sa maayo diha sa kasingkasing 
sa tawo ug mohatag og luna sa dautan…. Kon ang atong mga
anak magbasa og mga libro nga nagmugna og katingad-an ug dili
kasagaran ug dili angay nga mga hunahuna sa ilang mga alimpa-
takan dili na kini nato ikatingala sa pagkasayud nga sila naka-
himo og pipila ka dili kasagaran, pipila ka katingad-an, o dili
natural nga buhat. Diha sa mga hunahuna ug mga pagbati nga ki-
nahanglan makigbatok kita sa mga dautan ug mga tintasyon sa
kalibutan, ug ang pagpahinlo sa atong mga hunahuna ug mga
pagbati kinahanglan nga paningkamotan pag-ayo sa matag ama-
han ug inahan….

Usa ka istorya ang gisaysay kabahin sa usa ka English nga opis-
yal didto sa India, nga usa ka adlaw niana miadto sa istante sa li-
bro aron pagkuha og libro. Sa iyang pagkab-ot sa libro ang tudlo
gipaak sa usa ka bitin nga adder. Human sa pipila ka mga oras
ang iyang tudlo misugod sa paghubag. Wala madugay ang pag-
hubag misaka ngadto sa iyang bukton, ug sa katapusan ang ti-
buok lawas naapektohan, ug paglabay sa pipila ka adlaw ang
opisyal namatay. Adunay mga bitin nga nagtago sa daghang ba-
ratohon ug basura nga libro…. Ang epekto niini sa atong mga ka-
lag makahilo, ug sa dili madugay siguro kini nga magmugna og
usa ka pamatasan ug espirituhanong kamatayon…. Kinahanglan
nga magbantay gayud ang mga Santos sa mga libro nga dad-on
sa ilang mga panimalay, tungod kay ang ilang mga impluwensya
mahimo nga sama ka makahilo ug makamatay sama sa adder nga
midala og kamatayon sa English nga opisyal didto sa India.21
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Unsa nga matang sa mga tawo kita mahisama?

Pinaagi lamang sa pagtuman sa mga balaod sa Dios nga ang
katawhan makabuntog sa walay hinungdang mga kahuyang sa
mortalidad ug mogamit niana nga gibug-aton sa pagbati, nianang
gugmang putli ug paghigugma, nga kinahanglan nga modasig sa
mga kasingkasing ug sa mga kagustuhan sa mga anak sa kataw-
han. Ang ebanghelyo ingon nga kini gipahiuli gituyo aron pag-
himo sa [mga tawo] nga gawasnon gayud, gawasnon sa pagpili
sa maayo ug biyaan ang dautan, gawasnon sa paggamit nianang
kaisug sa ilang pagpili nianang maayo, diin sila nadani sa kata-
rung, bisan pa man sa daghan kaayong mga tawo sa kalibutan
nga mahimong motulisok kanila sa tudlo sa pagtamay ug pagbu-
galbugal. Wala kini magkinahanglan og espisyal nga kaisug sa ba-
hin sa mga tawo nga moapil sa mga sulog sa kalibutan.22

Ang Ginoo nagpanalangin kaninyo akong mga kaigsoonan.
Among paluyohan ang mga kalihokan nga mopasiugda sa pagka-
mapugnganon, hiyasnon, kaputli sa kinabuhi ug hugot nga pag-
tuo sa Dios ug sa pagkamasulundon sa Iyang mga balaod….

… Unsa nga matang sa mga tawo kita mahisama; unsa nga ma-
tang sa mga indibidwal kita mahisama? Dili ba kinahanglan nga
mohatag kita og ehemplo nga takus sa atong gituohan? Dili ba ki-
nahanglan nga magpuyo kita og putli nga mga kinabuhi? Dili ba
kita kinahanglan nga magtinarung, hiyasnon, matinuoron, ma-
hadlokon sa Dios ug mahigugmaon sa Dios diha sa atong mga
kalag sa matag adlaw sa atong kinabuhi ug sa matag katungda-
nan nga kita mahimo nga tawagon aron sa pagbuhat; dili ba unta
mohatag kita og ehemplo alang sa kaayohan? Dili ba unta kita
mahimong sama ni Kristo, maligdong, matinuoron sa matag ba-
ruganan sa Ebanghelyo, ug dungganan diha sa kalibutan ug su-
lod sa panimalay … ? Mao gayud unta kana nga matang sa mga
tawo kita mahisama. Ang Dios motabang kanato nga mahimong
ingon mao ang akong pag-ampo.23
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Sa unsang paagi nga ang Manluluwas mihatag og ehemplo sa
pagpugong sa kaugalingon? Unsa man ang “kaaway nga atong
makit-an sulod sa atong kaugalingon”? (Tan-awa usab sa
Mosiah 3:19.) Sa unsang paagi kita makasunod sa ehemplo sa
Manluluwas sa pagbuntog niini nga kaaway?

• Kon dili kita makapugong sa atong kaugalingon, sa unsang pa-
agi kita makapasakit sa atong kaugalingon ug sa uban? Kon
kita makapugong sa atong kaugalingon unsaon man nato sa
pagpanalangin sa uban?

• Sa unsang paagi nga ang mga kalingawan mahimong “nagpa-
sulabi nga kahinam” sa atong kinabuhi? Sa unsang paagi mo-
padayag kini kon unsa nga matang kita? Unsa ang kinahanglan
papel sa mga kalingawan diha sa atong kinabuhi?

• Ngano nga ang “paggamit og binastos ug panamastamas …
dako kaayong sala sa panan-aw sa Dios”? Kon kadtong nagli-
but kaninyo nagbinastos, sa unsang paagi inyo silang pahibaw-
on nga makapasilo kini kaninyo?

• Ngano nga ang paglibak supak sa espiritu sa ebanghelyo. Un-
say paagi nga kinahanglan natong buhaton kay sa mosulti ma-
hitungod sa mga sayop sa uban?

• Sa unsang paagi nga ang pagsinina nga ligdong makadasig og
matarung nga pagpuyo? Sa unsang paagi ang pipila ka mga is-
tilo karon nahimong “nagsugyot og kadautan” ug “makapa-
luya” ang epekto niini?

• Sa unsang paagi ang tambag ni Presidente Smith mahitungod
sa mga libro maggamit sa kalingawan karon, sama sa mga pa-
sundayag sa video, musika, telebisyon, mga salida, mga maga-
sin, ug ang Internet? (Tan-awa usab sa D&P 88:118.) Sa
unsang paagi gikinahanglan ang pagkaisug kon kinahanglan
nga moapil kita batok sa “mga sulog sa kalibutan”?

• Unsaon ninyo pagtubag ang pangutana, “Unsa nga matang sa
mga tawo kita mahisama”? (Tan-awa usab sa 3 Nephi 27:27.)
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Mga Amahan diha 
sa Panimalay

Ang matag amahan kinahanglang mobarug nga 
takus sa iyang balaan nga katungdanan isip 

pangulo sa iyang pamilya.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Joseph F. Smith nagdala uban ka-
niya og panumduman sa iyang gimartir nga amahan, si Hyrum
Smith. Niadtong 27 sa Hunyo 1918, si Presidente Smith midu-
mala didto sa Sementeryo sa Siyudad sa Salt Lake, diin usa ka
monyumento ang gipabarug agi og pasidungog sa iyang Amahan.
Niana nga okasyon, siya miingon: “Napanalanginan ako karon og
traynta y singko ka buhing mga anak, ang tanan kinsa, kutob sa
akong nasayran, takus nga mga miyembro sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug nagtuo ako
nga ang ilang mga kasingkasing anaa sa pagserbisyo sa Ginoo.
Mapagarbuhon ako sa akong mga anak. Karon aduna akoy labaw
sa otsenta y sayes ka mga apo…. Adunahan ako; ang Ginoo mi-
hatag kanako og dakong bahandi sa mga anak ug mga anak sa
mga anak…. Gusto nako nga motan-aw lamang kamo dinhi sa
gagmayng panon sa akong mga apo—dinhi gayud, sa matag usa
kanila. Gimahal nako sila. Nakaila ako kanilang tanan. Wala pa sila
sukad nako igkita apan ang akong halok kanila, sama sa akong gi-
buhat sa akong kaugalingong mga anak.”1

Sa kaulahian ang iyang anak nga lalaki si Joseph Fielding
Smith, kinsa miserbisyo isip Presidente sa Simbahan gikan sa
1970 ngadto sa 1972, nakamatikod nga ang gugma sa iyang ama-
han sa iyang pamilya “walay kinutoban sa gidak-on ug kaputli ni-
ini. Ang kalibutan wala masayud—posible nga dili masayud—sa
giladmon sa iyang gugma kanila. Ang mga dautan ug mga tampa-



lasan mibugalbugal ug mipakaulaw kaniya; apan ang tinuod nga
kahimtang sa iyang kinabuhi sa pamilya ug talagsaong gugma
alang sa iyang pamilya maoy wala nila masabti. Nag-ampo siya
pag-ayo nga unta ang iyang mga anak kanunay nga magmatinuo-
ron—matinuoron sa Dios, matinuoron sa ilang isigkatawo; mati-
nuoron sa usag usa ug matinuoron ngadto kaniya! … Himoa sila,
ang usa ug ang tanan, mahimo nga matinuoron ngadto kaniya ug
matinuoron sa katuyoan nga iyang gibarugan sa hilabihan ka ma-
tinud-anon sulod sa panahon sa iyang mortal nga kinabuhi, ug
diin mao ang pinakamahal nga butang alang kaniya sa tibuok ni-
yang kinabuhi.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Walay makapuli alang sa panimalay.

Walay makapuli alang sa panimalay. Ang tukuran niini sama sa
karaang kalibutan, ug ang misyon niini gi-orden nang daan sa
Dios gikan pa sa unang panahon…. Ang panimalay niining tu-
ngura labaw pa kay sa usa ka puy-anan, usa kini ka organisasyon
nga nagbarug alang sa kalig-on ug gugma sa mga indibidwal
ingon man usab sa mga nasud.

Walay mahimong tinud-anay nga kalipay nga bulag ug layo gi-
kan sa panimalay, ug ang paningkamot nga gihimo aron sa pag-
balaan ug pagpreserbar sa impluwensya niini makabayaw
niadtong kinsa naghago ug nagsakripisyo alang sa pagtukod ni-
ini. Ang kalalakin-an ug kababayen-an sagad nagtinguha sa pag-
hulip og laing kinabuhi alang niana nga panimalay; ilang
patuhoon ang ilang kaugalingon nga ang panimalay nagpasabut
og pagdili; nga ang pinakataas nga kagawasan mao ang hingpit
nga kahigayunan nga makalihok sa kaugalingong kabubut-on.
Walay kalipay kon walay pagserbisyo, ug walay serbisyo nga la-
bing mahinungdanon kaysa nianang unsay makausab sa panima-
lay ngadto sa usa ka balaanong institusyon, ug mag-awhag ug
magpreserbar sa kinabuhi sa pamilya.

Kadtong kinsa molikay sa mga responsibilidad sa panimalay
kulang sa usa ka importanteng elemento sa katilingbanon nga
kaayohan. Mahimo nga magpatuyang sila sa ilang kaugalingon sa
katilingbanon nga mga kalingawan, apan ang ilang mga kalinga-
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Si Hyrum Smith, amahan ni Presidente Joseph F. Smith, nagbilin og malungtaron
nga panumduman sa iyang anak, bisan pa man ang batang lalaki lima ka 

tuig pa lamang sa diha nga gimartir si Hyrum.



wan mga taphaw lamang ug sa kaulahian moresulta sa
kahigawad sa ilang kinabuhi. Ang trabaho sa mga tawo usahay
mopalayo kanila sa ilang mga panimalay; apan ang hunahuna sa
pagpauli sa kanunay usa ka inspirasyon sa pagbuhat og maayo
ug sa pagkamaunungon.3

Diha sa sulundon nga panimalay ang kalag dili gutom, ni ang
pagtubo ug pag-uswag sa mas bililhon nga mga sentimento ma-
pugngan alang sa kubos nga mahilayon nga mga kalingawan.
Ang pinakamahinungdanon nga katuyoan dili mao ang paghipos
og daghang materyal nga bahandi nga sa kinatibuk-an moanam
og bitad palayo gikan sa tinuod, sulundon, espirituhanon nga ki-
nabuhi; apan hinoon sa pagmugna og bahandi alang sa kaayo-
han sa kalag, pagpakabana sa halangdon nga kalampusan, usa ka
naghingapin nga gugma ug pagkamatinabangon. 

Dili ang mahalon nga mga dibuho, mga kurtina, bililhon nga
gagmayng mga dayandayan, nagkalainlaing mga adorno, maha-
lon nga kasangkapan sa balay, mga umahan, mga hayopan, mga
balay ug mga yuta ang nalangkub sa sulundon nga mga panima-
lay, ni gani ang katilingbanong mga kalipay ug kasayon nga hug-
tanong gitinguha pag-ayo sa kadaghanan; kondili hinoon ang
katahum sa kalag, nga giugmad, mahigugmaon, maunungon, ma-
tinuoron nga mga espiritu; mga kamot nga motabang ug mga ka-
singkasing nga mosimpatiya; gugma nga dili mangita alang sa
iyang kaugalingon, mga hunahuna ug mga buhat nga motandog
sa atong mga kinabuhi sa bililhon nga mga isyu—kini ang nagpa-
hipi sa tukuran sa sulundon nga panimalay.4

Diha sa panimalay ang tigdumala nga 
awtoridad gitugyan sa amahan.

Walay mas taas pa nga awtoridad sa mga butang nga may ka-
labutan sa organisasyon sa pamilya, ug ilabi na kon kana nga or-
ganisasyon gidumala sa usa nga naghupot sa mas taas pa nga
Priesthood, kaysa niana sa amahan. Ang awtoridad dugay na ka-
ayo nga gisunod, ug diha taliwala sa mga tawo sa Dios sa tanan
nga mga dispensasyon gitahud kini og maayo ug sagad gihatagan
og gibug-aton pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga propeta kinsa
mga dinasig sa Dios. Ang patriyarkal nga kapunongan nagagikan
sa balaanon nga sinugdanan ug magpadayon sa tanang panahon
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ug sa kahangturan. Diha na kaniadto, ang usa ka piho nga kata-
rungan kon ngano nga ang mga lalaki, mga babaye ug mga bata
kinahanglan nga makasabut niini nga kapunongan ug sa awtori-
dad niini diha sa mga panimalay sa katawhan sa Dios, ug nagti-
nguha sa paghimo kon unsa ang gusto sa Dios nga mahimo niini,
usa ka katakus ug pagpangandam alang sa pinakataas nga kahi-
mayaan sa iyang mga anak….

Kini nga awtoridad nagdala uban niini og usa ka responsibili-
dad ug seryoso nga butang, maingon man usab sa mga katungod
ug mga kahigayunan niini ug ang mga tawo dili kinahanglan nga
hilabihan ka masulundon sa ilang kinabuhi, ni mag-andam pag-
ayo sa ilang kaugalingon nga magbantay pag-ayo aron magpuyo
sa kaangayan uban niining mahinungdanon ug giorden sa Dios
nga lagda sa pamatasan diha sa organisasyon sa pamilya. Diha ni-
ini nga awtoridad piho nga mga saad ug mga panalangin gipasi-
kad ug kadtong kinsa mosunod ug motahud niini nga awtoridad
adunay piho nga mga katungod sa balaanon nga gasa nga dili
nila maangkon gawas kon ilang tahuron ug sundon ang mga ba-
laod nga gitukod sa Dios alang sa lagda ug awtoridad diha sa pa-
nimalay.5

Nagtinguha ako … sa pagpahimangno sa mga opisyal sa Sim-
bahan sa panginahanglan sa pagkunsulta sa mga amahan sa ta-
nang mga butang nga may kalabutan sa calling sa ilang anak nga
mga lalaki sa Priesthood, ug sa mga paghago sa Simbahan, nga
ang pagtahud ug pagpasidungog nga kinahanglang ipakita sa mga
anak alang sa mga ginikanan mahimo nga dili mahilabtan sa Sim-
bahan, ni masapawan sa mga opisyal niini. Niining paagiha ang
kaangayan ug maayong kabubut-on ang magpasulabi ug ang pag-
tugot sa mga pamilya ug ang kinabuhi sa pamilya, diin ang
pangagamhanan sa Simbahan gibase ug gipatunhay, sa ingon ma-
himo nga idugang ngadto sa tawag sa balaang Priesthood, nagsi-
guro sa pagkahiusa, kalig-on ug gahum sa matag kalihokan niini.6

Mga amahan, buhata ang tibuok ninyo nga
katungdanan sa inyong mga pamilya.

Kon ang [mga amahan] nagbaton sa Espiritu sa Ginoo uban ka-
nila sa pagpahigayon sa ilang temporal nga mga katungdanan, dili
gayud nila pasagdan ang mga inahan sa ilang mga anak ni ang
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ilang mga anak. Dili nila pakyason ang pagtudlo kanila sa mga ba-
ruganan sa kinabuhi ug magpakita kanila og tukma nga ehemplo.
Ayaw pagbuhat og bisan unsang butang sa inyong kaugalingon
nga kamo mosulti sa inyong anak nga lalaki, “Ayaw buhata kini.”
Pagpakabuhi aron makaingon kamo, “Akong anak, buhat sama sa
akong buhaton, sunod kanako, sunda ang akong ehemplo.” Kina-
hanglan ingon niana ang paagi magpakabuhi ang mga amahan,
matag usa kanato; ug makaulaw kini, makaluya, makaulaw nga bu-
tang alang sa bisan kinsa nga miyembro sa Simbahan sa pagpada-
yon sa usa ka dalan nga iyang nahibaloan nga dili husto ug gusto
nga ang iyang mga anak dili gayud mosunod. Pagkamakauulaw ga-
yud kini nga butang alang sa usa ka tawo sa pagbutang sa iyang ka-
ugalingon og usa ka babag, usa ka kakulian batok sa pagbuhat sa
iyang hingpit nga katungdanan ngadto niadtong mga nahigugma
kaniya ug kinsa kinahanglan niya nga higugmaon ibabaw sa iyang
kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa pagsunod sa mga kahinam diin
mga sayop ug sa mga kaibog nga makauulaw, ug sa pagbuhat og
mga butang nga dili unta niya angayang buhaton, ug nga buot
unta niyang sulayan sa pagpugong ang iyang mga anak sa pagbu-
hat sa ingon. Buhata ang inyong katungdanan akong mga kaigso-
onan ug ang Ginoo mobuhat sa Iyaha alang kaninyo.7

Mga kaigsoonan, adunay gamay ra kaayong relihiyosong de-
bosyon, gugma ug kahadlok sa Dios, diha sa panimalay; hilabi-
han ka kalibutanon, pagkahakog, pagkawalay pagpakabana ug
kulang sa pagtinahuray diha sa pamilya, o kadaghanan wala ga-
yud kini mahitabo sa gawas. Kon mao, ang panimalay mao ang
nagkinahanglan og kausaban. Sulayi karon, ug ugma, sa pag-
himo og kausaban sa inyong panimalay pinaagi sa pag-ampo ma-
kaduha sa usa ka adlaw uban sa inyong pamilya; tawaga ang
inyong mga anak ug inyong asawa sa pag-ampo uban kaninyo.
Pangayo og panalangin sa matag pagkaon nga inyong gikaon.
Paggahin og napulo ka mga minuto sa pagbasa og usa ka kapi-
tulo gikan sa mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia, sa Basahon ni
Mormon, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, sa dili pa kamo mo-
higda, o sa dili pa kamo moadto sa inyong inadlaw-adlaw nga tra-
baho. Pakan-a ang inyong espirituhanong kaugalingon diha sa
panimalay, ingon man usab diha sa pangpublikong mga dapit.
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Tugoti nga ang gugma, ug kalinaw, ug ang espiritu sa Ginoo, ka-
looy, gugma nga putli, sakripisyo alang sa uban, mopuno sa in-
yong mga pamilya. Wagtanga ang masakit nga mga pulong, mga
pagkasina, mga kayugot, pagsulti og dautan, malaw-ay nga mga
sinultihan ug pasumbingay, panamastamas , ug himoa nga ang
Espiritu sa Dios manag-iya sa inyong mga kasingkasing. Tudloi
ang inyong mga anak niining mga butanga, sa espiritu ug gahum,
gipaluyohan ug gilig-on pinaagi sa personal nga pagbuhat. Ipa-
kita kanila nga kamo matinguhaon, ug buhata ang unsay inyong
gisangyaw.8

Nag-ampo ako kaninyo ug nag-ampo ako sa Dios aron kamo
tabangan, mga amahan ug mga inahan, tudloi ang inyong mga
anak sa mga baruganan ug mga lagda sa ebanghelyo ni
Jesukristo, nga motubo sila nga walay sala ngadto sa kaluwasan.
Mag-ampo ako nga ang Dios motabang kaninyo sa pagpadako sa
inyong mga anak sa paghigugma sa kamatuoran, sa paghigugma
sa hiyas, luwas sa makatakud nga mga bisyo sa kalibutan, luwas
gikan sa pagpakaulaw, pagkapalahubog, paggamit og tabako, sa
makahubog nga mga ilimnon ug mga narkotiko, ug mga bisyo sa
tanang matang, nga tudloan ninyo sila nga mahimong putli sa
ilang mga kinabuhi—sa ilang mga pamatasan, nga unta mahimo
sila nga balaang mga templo diin ang Espiritu sa buhing Dios
mahimong mopuyo ug makakaplag og angayan nga kapuy-an.
Katungdanan ninyo kini sa pagbuhat niini, ug ako kining ka-
tungdanan; katungdanan kini sa matag tawo nga buhi sa pag-
tudlo sa iyang pamilya niini nga mga butang, ug bansaya sila diha
sa dalan nga ilang pagalaktan.9

Unta ang mga amahan sa Israel magpuyo maingon sa ilang
pagpakabuhi; motagad sa ilang mga asawa sa paagi nga sila ki-
nahanglang motagad; mohimo sa ilang mga panimalay nga
ingon ka komportable kutob sa ilang mahimo; mopagaan sa pa-
las-anon sa ilang mga asawa kutob sa mahimo; mohimo og
tukma nga ehemplo atubangan sa ilang mga anak; motudlo ka-
nila sa pagpakig-uban kanila sa pag-ampo, buntag ug gabii, ug sa
panahon sa pagpangaon, sa pag-ila sa kalooy sa Dios sa paghatag
kanila sa kalan-on nga ilang gikaon ug sa saput nga ilang gisul-
ob, ug sa pag-ila sa kamot sa Dios sa tanang mga butang.10
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Ang mga panag-uban sa pamilya gituyo 
alang sa kahangturan.

Ang Dios mao ang pangulo sa tawhanon nga kaliwat; nagta-
mud kita kaniya isip ang Amahan sa tanan. Dili kita makapahi-
muot kaniya og labaw pa kay sa pagtagad ug pagtahud ug
pagpasidungog sa atong mga amahan ug mga inahan kinsa mga
tinubdan sa atong pagka ania dinhi sa yuta.11

Ang organisasyon sa pamilya nahimutang diha sa sukaranan sa
tanang matuod nga pangagamhanan, ug ang hilabihan nga pag-
pamugos dili mahimo nga ipahimutang diha sa kaimportante sa
pangagamhanan diha sa pamilya nga mahimong ingon ka hing-
pit kutob sa mahimo, ni diha sa kamatuoran nga sa tanang mga
higayon ang pagtahud alang sa pangagamhanan sa pamilya kina-
hanglan nga ipatuman.12

Ang atong mga panag-uban sa [pamilya] dili lamang tuyo alang
niining kinabuhia, alang sa karon, sama sa atong pag-ila niini tali
sa kahangturan. Nagpuyo kita alang sa karon ug alang sa kahang-
turan. Nagporma kita og mga panag-uban ug mga pakigrelasyon
alang sa kapanahonan ug sa tanang kahangturan. Ang atong mga
pagbati ug atong mga tinguha nakita nga haum ug giandam aron
sa paglahutay dili lamang sa tibuok temporal o mortal nga kina-
buhi, apan lahus sa tanang kahangturan. Kinsa pa man gawas sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa namalandong sa huna-
huna nga lapas pa sa lubnganan magpadayon kita sa organisasyon
sa pamilya? ang amahan, ang inahan, ang mga anak nga nag-ila sa
usag usa diha sa mga pakigrelasyon nga nautang nila ngadto sa
usag usa ug diin sila nagmasaligon sa usag usa? kini nga organi-
sasyon sa pamilya nga maoy usa ka yunit sa dako ug hingpit nga
organisasyon sa buhat sa Dios, ug ang tanan gituyo aron magpa-
dayon sa tanang panahon ug sa kahangturan?13

Ako adunay mahimayaon nga saad sa panag-uban sa akong
mga minahal sa tanang kahangturan. Sa pagkamasulundon niini
nga trabaho, sa ebanghelyo ni Jesukristo, akong pundukon sa
akong palibut ang akong pamilya, akong mga anak, ang mga
anak sa akong mga anak, hangtud nga mahimo silang sama ka
daghan sa kaliwat ni Abraham, o sama sa dili maihap nga mga ba-
las sa baybayon sa dagat. Tungod kay kini ang akong katungod
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ug kahigayunan, ug ang katungod ug kahigayunan sa matag mi-
yembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw kinsa naghupot sa Priesthood ug mopalambo niini diha sa
panan-aw sa Dios.14

Bisan pa niana, sa pagbuhat og maayo niadtong mga butang
nga gi-orden sa Dios nga mahimong sagad nga kapalaran sa ta-
nang matang sa tawo, mao ang pinakamatuod nga pagkahalang-
don. Ang pagkahimo nga malampusong amahan o malampuson
nga inahan labaw pa ka kaysa pagkahimong malampuson nga he-
neral o malampuson nga magbabalaod.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man gayud kaha ang “pinakamahinungdanon nga katu-
yoan” sa mga amahan diha sa panimalay? Sa unsang paagi nga
ang pagsangkap alang sa pamilya molapas pa gikan sa tempo-
ral ngadto sa pagkaespirituhanon? Sa unsang paagi ang ama-
han makatukod og pagbati sa “bahandi sa kalag” sulod sa
iyang pamilya?

• Unsa nga mga elemento ang “nagpahipi diha sa tukuran sa su-
lundon nga panimalay”? Ngano nga responsibilidad man kini
sa amahan nga makita nga kining mga butanga mapalambo?

• Sa unsang paagi nga ang mga asawa ug mga anak mopaluyo sa
pangulo sa ilang panimalay? Unsay kinahanglan gayud nga bu-
haton sa mga bana ug mga amahan aron mahimong takus nii-
ning gipaluyo nga suporta gikan sa ilang mga miyembro sa
pamilya?

• Sa unsang paagi nga ang Ginoo mohatag og mga panalangin
sa priesthood alang sa nag-inusara nga mga babaye?

• Sa unsang paagi nga ang mga amahan napalig-on ug ang mga
pamilya napanalanginan kon ang mga amahan gitamud ug gi-
respeto sa mga lider sa priesthood?

• Unsay gikinahanglan nga kausaban sa atong mga panimalay
karon? Unsay mahimo sa mga amahan aron pagbatok sa pag-
kakalibutanon ug mosilsil og relihiyosong debosyon diha sa
panimalay?
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• Unsa nga mga panalangin ang atong madawat tungod kay nasa-
yud kita nga ang atong mga panag-uban sa pamilya mahimo nga
magpadayon ngadto sa kahangturan? Unsay mahimong buha-
ton sa mga amahan aron masiguro ang kahangturan sa ilang ka-
ugalingong pamilya?

Mubo nga mga Sulat
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Pagpangandam alang sa
Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo

Nagtuo kita sa tinuod nga Ikaduhang Pag-anhi sa 
Manluluwas, nga si Jesukristo, kinsa nabanhaw 

gikan sa mga patay, mikayab sa langit, ug 
moanhi pag-usab aron magmando isip Hari 

sa mga Hari ug Ginoo sa mga Ginoo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith mihatag og lig-on nga pagpama-
tuod sa katinuod sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Iyang
gitambagan ang mga Santos sa pagtuon sa mga pulong sa mga
propeta sa Dios kabahin sa Ikaduhang Pag-anhi ug sa pag-an-
dam sa ilang kaugalingon alang niana nga panghitabo pinaagi sa
pagtamud sa ilang mga pakigsaad. Nagtudlo siya nga ang Sim-
bahan usa ka “espesyal nga tigpahibalo sa ikaduhang pag-anhi
sa Manluluwas”1 ug nag-andam sa yuta alang sa Iyang kaliboan
nga pagmando. Ang pag-abut sa Manluluwas “dili na madugay,”
mipahayag si Presidente Smith, “tungod kay ang mga timailhan
sa iyang pag-abut hilabihan na karon kaklaro.” Siya ug ang
ubang mga miyembro sa Unang Kapangulohan nag-awhag sa
mga Santos sa “paghago diha sa kahadlok sa Dios aron mauban
kita sa Iyang balaan nga pundok kon Siya moabut. Tungod kay
Siya moabut sa mga panganud ug moluwas sa Iyang mga Santos
samtang ang Iyang mga anghel moani sa yuta ug molimpyo ni-
ini gikan sa sala.”2

Diha sa espiritu sa paglaum ug hingpit nga kalipay si Presi-
dente Smith miingon: “Ang mga panganod sa kasaypanan nga mi-
tabon sa Kristohanong mga nasud sa panahon niadtong katuigan
sa sayop nga pagtuo ug panagbangi nag-anam og kahanaw, ug
ang nagkasanag nga pagpaabut nag-anam sa pagbukas sa talan-
awon sa paspas nga pag-abut sa mahinungdanon nga Kaliboan



nga gitagna pinaagi sa tanang gidasig nga mga propeta sa nangla-
bay nga panahon. Among gipahalipayan ang tibuok kalibutan sa
kahayag ug himaya sa pagsubang nianang kaliboan nga panahon,
ug sa pagkaylap sa mga sidlak niini sa tibuok kalibutan.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang mga propeta sa Dios nagsulti nang daan sa mga
timailhan sa Ikaduhang Pag-anhi ni Kristo.

Kabahin sa … mga paghukom sa Dios nga hapit na ibu-bu diha
sa mga nasud, kon ang mga tawo … mobasa sa mga panagna sa
mga propeta nga may kalabutan kanila, ilabi na kadtong gihis-
gutan ni anghel Moroni, samtang nakigsulti uban ni Propeta Jo-
seph Smith, sa pag-abli niini nga dispensasyon, sa akong
hunahuna hingpit sila nga matagbaw ug madani, kon aduna man
ugaling silay hugot nga pagtuo, nga kining umaabut nga mga
paghukom dili mga butang nga gihugonhugon lamang o pa-
ngagpas, ni tradisyon nga gisunod gikan sa wala na mahinum-
dumi nga dugay nang katuigan, apan kini mga butang sa
kamatuoran, o sa dili madugay, nga ang Dios motuman sa iyang
mga plano batok sa mga dautan ug dili makidios sa kalibutan.
Tungod kay dili lamang ang mga propeta ug dinasig nga mga
tawo ang mipahayag niining mga butanga, kondili gipahayag na
kini pinaagi sa tingog sa Ginoo, ug pinaagi sa balaan nga mga
mensahero nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios, ingon man
sa moderno ug sa karaan nga mga panahon.

Ang Anghel nga si Moroni, kinsa mibisita ni Joseph Smith ni-
adtong ika-21 sa Septyembre 1823, mikutlo sa mga Kasulatan ka-
labut niini nga mga paghukom, ug mipahayag nga ang mga
panagna sa mga propeta wala pa matuman, apan matuman kini
niini nga dispensasyon, ug nga ang pagsugod karon duol na,
gani anaa na sa pultahan. Tali niini nga mga kinutlo gusto nako
nga ibaling ang inyong pagtagad ngadto sa Malaquias, [ikatulo]
nga kapitulo: “Ania na karon, ako nagpadala sa akong sinugo, ug
siya magaandam sa dalan sa atubangan ko,” ubp. “Apan kinsa ang
makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi? Ug kinsa ang mangatu-
bang kong siya magpakita? Kay siya sama sa kalayo sa magtutu-
naw ug sama sa sabon sa maglalaba ug siya molingkod ingon sa
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Ang Ikaduhang Pag-anhi, pinaagi ni Harry Anderson. Ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nagtuo nga ang Manluluwas, si Jesukristo, moanhi pag-usab 

uban sa gahum ug sa dakong himaya.



magtutunaw ug mag-uulay sa salapi,” ubp. “Ug ako moanhi ka-
ninyo aron sa paghukom, ug ako mahimong matulin nga saksi
batok sa mga lumayan, ug batok sa mananapaw, ug batok sa mga
managpanumpa sa bakak, ug batok kanila nga managlugpit sa si-
nuhulan pinaagi sa iyang suhol, sa balo nga babaye, ug sa ilo, ug
batok sa managsalikway sa dumuloong gikan sa iyang tuo, ug
wala mahadlok kanako, nagaingon ang Ginoo sa Panon.” [Mala-
quias 3:1–3, 5.]

Ug usab, sa Malaquias, ika-4 nga kapitulo—ang tanan nga gi-
kutlo ni Moroni—”Kay ania karon, ang adlaw moabut na, nga na-
gasunog daw hudno, ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang
tanang nanagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili, ug
ang adlaw nga moabut magasunog kanila, nag-ingon ang Ginoo
sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut ni sa-
nga.” [Malaquias 4:1.] Sa gihapon, si Moroni mikutlo sa ika-11
nga kapitulo sa Isaias diin kini mao ang mga pulong niini nga hi-
lisgutan: “Kondili uban sa hustisya magahukom siya sa mga ka-
bus ug pakanaugan siya sa hukom uban sa katul-id kadtong mga
mapainubsanon sa yuta; ug pagahampakon niya ang yuta sa bu-
nal sa iyang ba-ba, pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil pa-
gapatyon niya ang tawong dautan.” (Isaias 11:4).

Sa gihapon, sa Mga Buhat, ika-3 nga kapitulo, ika-22 ug ika-23
nga mga bersikulo—nga gikutlo ni Moroni maingon sa mabasa ni-
ini sa Bag-ong Tugon—“Usa ka propeta gikan sa iyang kaigsoonan
igapatindog sa Gnoo nga inyong Dios alang kaninyo…. Magapata-
linghug kamo kaniya sa tanan nga iyang igasulti kaninyo, ug ma-
hinabo kini nga ang tanan nga magadumili sa pagpatalinghug sa
maong propeta pagapoohon gikan sa katawhan.” Karon bug-at
kini nga mga pulong, ug tukma. Si Moroni mipahayag nga kining
propeta mao si Kristo sa iyang ikaduhang pag-anhi; nga kini nga
kasulatan wala matuman, kondili duol na sa katumanan sa tinuod
nga pag-abut sa Anak sa Tawo aron magmando dinhi sa yuta ug
mohimo og paghukom dinhi sa kalibutan. Si Moroni mikutlo usab
sa Joel, ika-2 nga kapitulo, ika-28 ngadto sa ika-32 nga mga bersi-
kulo, nagpahayag nga kini nga kasulatan hapit na usab mahitabo:
“Ug mopakita ako og mga kahibulongan didto sa kalangitan ug
dinhi sa yuta, dugo, ug kalayo, ug mga haligi sa aso, ug uban pa.
Ug mahinabo nga bisan kinsa ang motawag diha sa ngalan sa
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Ginoo maluwas, kay didto sa Bukid sa Zion ug sa Jerusalem may
kaluwasan, sumala sa giingon sa Ginoo, ug sa nahibilin kinsa pa-
gatawagon sa Ginoo.” (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan
1:36–41.)

Karon, alang kanako daw walay usa sa tinguha o kaimportante
niining mahinungdanon nga hilisgutan ang nawala tungod sa ka-
matuoran nga wala kita pasagdi ngadto sa mga tradisyon sa
atong mga amahan ni ngadto sa nahisulat lamang nga pulong, ni
ngadto sa bisan unsa nga walay piho nga mga tinubdan alang sa
pagsusi niini nga mga panagna, kondili ang atong mga tinguha
kinahanglan mapukaw tungod sa kamatuoran nga ang usa ka
anghel gikan sa langit, usa ka tinuod nga sinugo gikan sa atuba-
ngan sa Dios, misulti pag-usab niini mismo nga mga panagna
ngadto sa tawo dinhi sa yuta niini nga henerasyon.

Pipila niining mga tudling sa kasulatan nga gikutlo sa anghel gi-
tuohan nga natuman na sa kapanahonan sa karaan nga mga apos-
toles. Sa ingon ang kalibutan walay alamag nga nagtamud niini.
Ang tanang pagduhaduha niini nga hilisgutan karon, hinoon, na-
wala, ug ang kamatuoran gihimo nga masayon sa tanan. Tungod
kay si Moroni mipahayag ngadto ni Joseph Smith nga kining mga
kasulatan wala pa matuman, apan kana nga gitagal nga panahon
moabut kon kini pagatumanon, sa matag detalye, ug ang pag-anhi
ni Kristo, ang pagpatuman sa paghukom, ug ang pagsugod sa ka-
tapusan nga pagmando sa kalinaw nga gihisgutan, kinahanglan
gayud nga matuman niini nga dispensasyon. Ang gahum sa dau-
tan nga mga nasud sa yuta malumpag. Ang mga nasud mokurog,
ug ang mga gingharian mapukan, samtang ang Zion kinahanglan
gayud nga mobangon, ug mosul-ob sa iyang matahum nga sa-
put, ug pagasul-oban sa gahum, kaalam, kahalangdon ug kaman-
doan diha sa yuta. Ang Babelonia kinahanglan gayud nga
mapukan nga dili na gayud makabangon.4

Ang matarung mopatalinghug sa mga timaan ug 
mangandam sa ilang kaugalingon alang sa 

pag-abut sa Manluluwas.

Daghang mga pagbuto sa mga bulkan, mga linog ug mga hi-
ganting mga balud nga nanghitabo … mga timailhan nga gipa-
hayag sa Manluluwas nga kinahanglang mag-una sa iyang
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ikaduha nga pag-anhi, bisan tuod nga siya miingon nga ang iyang
pag-abut kinahanglan sama sa kawatan sa kagabhion, sa gihapon
mihatag siya og piho nga mga timailhan diin nagpasabut sa
ingon ka siguro sama sa pagpanalingsing sa mga kahoy sa pag-
abut sa ting-init. Ang maalamon ug ang mabuot mopatalinghug
sa pahimangno ug mangandam sa ilang kaugalingon aron sila
dili makalitan. Dili mokubos sa mga timaan sa panahon mao
kini, nga ang ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga kabus, isip
usa ka pagsaksi ngadto sa tanang kanasuran.5

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw … nagtuo sa mga pa-
mahayag sa Balaan nga mga Kasulatan, nga ang mga katalagman
modangat sa mga nasud isip mga timaan sa pag-abut ni Kristo
aron sa paghukom. Nagtuo sila nga ang Dios mao ang nagmando
sa kalayo, sa linog, sa higanting mga balud, sa pagbuto sa bulkan,
ug sa bagyo. Giila Siya nila isip Agalon ug Tigmando sa kinaiya-
han ug sa iyang mga balaod, ug gawasnon nga miila sa iyang
pagmando sa tanang mga butang. Nagtuo kita nga ang iyang mga
paghukom gibu-bo aron pagdala sa katawhan ngadto sa pagsa-
but sa iyang gahum ug sa iyang mga katuyoan, nga sila unta mag-
hinulsol sa ilang mga sala ug mangandam sa ilang kaugalingon
alang sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo aron sa pagmando diha sa
katarung dinhi sa yuta.

Hugot kita nga nagtuo nga ang Zion—nga mao ang putli og
kasingkasing—makalingkawas, kon motuman siya sa pagbuhat
sa tanang mga butang sa bisan unsa nga gisugo sa Dios; gani sa
laing panghitabo, bisan ang Zion pahamtangan “uban ang ma-
hapdos nga kasakitan, uban ang kamatay, uban ang kadaut, uban
ang espada, uban ang panimalos, ug uban sa kalayo nga mola-
moy” (Doktrina ug mga Pakigsaad 97:26). Niining tanan nga ang
iyang katawhan mahimo nga tudloan sa paglakaw diha sa kaha-
yag sa kamatuoran ug sa dalan sa Dios sa ilang kaluwasan.

Nagtuo kita nga kining hilabihan, kinaiyanhon nga mga ka-
talagman gipahamtang diha sa mga tawo sa Ginoo alang sa ka-
ayohan sa iyang mga anak, aron sa pagdasig sa ilang debosyon
sa uban, ug sa pagpagawas sa ilang labaw pa ka maayo nga
mga kinaiya, nga unta sila mahigugma ug moserbisyo kanila.
Labaw pa kita nga nagtuo, nga kini mao ang mga tigmantala ug
mga timaan sa iyang katapusan nga paghukom, ug ang mga
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magtutudlo aron sa pagtudlo sa katawhan sa pagpangandam
sa ilang kaugalingon pinaagi sa matarung nga pagpuyo alang
sa pag-abut sa Manluluwas aron magmando dinhi sa yuta, diin
ang matag tuhod moluhod ug matag dila mokumpisal nga si
Jesus mao ang Kristo.

Kon kini nga mga leksyon gitudlo kanato ug sa katawhan sa
atong nasud, ang kasakit, ug ang pagkawala sa kinabuhi ug pag-
budlay, kasubo, nga ingon ka grabe ug makahahadlok, dili unta
makawang ang pag-antus.6

Ako … nagpamatuod, nga gawas kon ang mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw magsunod sa ilang relihiyon, maghupot sa ilang
mga pakigsaad uban sa Dios ug sa ilang mga kaigsoonan, motahud
sa priesthood nga gihuptan, ug maninguha sa matinud-anon nga
paagi mopaubos sa ilang kaugalingon ngadto sa pagmando sa mga
balaod sa Dios, sila ang una nga mahulog ubos sa mga paghukom
sa Labawng Makagagahum, tungod kay ang iyang mga paghukom
magsugod sa iyang kaugalingong balay.

Busa, kadtong kinsa mihimo og pakigsaad uban sa Ginoo pi-
naagi sa pagbunyag, ug makalapas niana nga pagkigsaad, kinsa
nangangkon nga mga santos apan dili tinuod, kondili mga maka-
sasala, ug mga malapason sa pakigsaad, ug mga tig-ambit sa mga
sala sa Babelonia, labing siguro “makadawat sa kalaglagan niini,”
tungod kay nahisulat nga ang matarung maglisud sa pag-ikyas
[Tan-awa sa Pagpadayag 18:4; D&P 63:34]. Kini mao ang akong
pagpamatuod kalabut niini nga mga butang. Nagsalig kami diha
sa pulong sa Ginoo niining mga butanga, ug dili diha sa pulong
sa tawo, tungod kay dili lamang ang mga anghel, kondili ang Dios
nga Labawng Makagagahum ang misulti gikan sa kalangitan
niining kaugalingon natong katuigan sa kalibutan, ug nasayud
kita nga ang iyang pulong tinuod.

Nga kita isip katawhan makapangandam unta dili lamang
alang sa mga paghukom, kondili alang sa himaya ug sa pag-abut
sa Ginoo, nga unta makaikyas kita sa mga katalagman nga ibu-bo
ngadto sa mga dautan, ug makadawat sa maabiabihon nga pag-
dayeg sa matinud-anon nga sulugoon, ug maihap nga takus sa
pagbarug diha sa atubangan sa Ginoo sa iyang mahimayaon nga
gingharian, mao ang akong pag-ampo.7
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Nakadungog kita mahitungod sa pagpuyo sa malisud nga mga
panahon. Ania kita sa malisud nga mga panahon, apan wala
nako batia ang mga kahapdos niana nga kahadlok. Wala kini ka-
nako. Akong gihunahuna ang pagpakabuhi aron dili kini mag-
pabilin kanako. Akong gihunahuna ang pagpakabuhi aron
maanad ako gikan sa mga kalisdanan sa kalibutan, kon posible
kini kanako sa pagpakabuhi, pinaagi sa pagkamasulundon sa
mga sugo sa Dios ug sa iyang mga balaod nga gipadayag alang
sa paggiya kanako. Bisag unsa pa ang modangat kanako, kon
anaa lamang ako sa pagtuman sa akong katungdanan, kon anaa
ako sa pakigdait sa Dios, kon ako takus sa pagpakigdait sa akong
mga kaigsoonan, kon makabarug ako nga walay buling sa atu-
bangan sa kalibutan, nga walay mansa, walay kalapasan sa mga
balaod sa Dios, dili ako magsapayan kon unsay mahimong ma-
hitabo kanako. Kanunay ako nga andam, kon ania ako niini nga
kinaiya nga masalabuton sa hunahuna ug pamatasan. Dili igsa-
payan kining tanan. Busa, dili ako mabalaka og kasamok ni mo-
bati og mga kahapdos sa kahadlok.

Malukupon ang bukton sa Ginoo, ug niana akong giila ang
iyang bukton. Dili nianang mga tawo nga naggubat, dili nianang
mga nasud nga nagsulay sa paglaglag sa mga nasud, dili nianang
mga tawo nga naghulga batok sa kagawasan sa ilang isigka mga
nilalang, dili gayud nianang tanan nga mga paagi; apan ang buk-
ton sa Dios wala pamub-i. Sumpoon niya ang mosunod nga mga
resulta. Mopatigbabaw Siya niini sa paagi nga kamo ug ako karon,
dili makasabut, o dili makakita og una, alang sa pinakamaayo.8

Ang pagkamasulundon sa ebanghelyo moandam sa 
kalibutan alang sa pag-abut sa Manluluwas.

Ang pagkamasulundon sa ebanghelyo moluwas sa kalibutan gi-
kan sa sala, mopawagtang sa gubat, panagbangi ug mga panagki-
haanay, ug mopasiugda sa kaliboan nga pagmando. Mopahiuli kini
sa kalibutan ngadto sa tinuod nga tag-iya, ug andamon kini alang
sa pagpanunod sa matarung. Kining tanan kabahin [sa] Ebang-
helyo ni Kristo, ug ang mga epekto nga modagayday gumikan sa
pagdawat ug pagsagop niini sa katawhan.9

Ang ebanghelyo maoy kaluwasan, ug kon wala kini walay takus
nga angkunon. Mianhi kita nga hubo dinhi sa kalibutan ug mobiya
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sa kalibutan sa sama nga paagi. Kon atong tigumon ang katunga sa
kalibutan, dili nato kini mapahimuslan sa pagpalungtad sa kinabuhi
dinhi, o sa pagsiguro og kinabuhing dayon human dinhi. Apan ang
ebanghelyo nagtudlo sa mga tawo nga magmapainubsanon, mati-
nud-anon, matinuoron ug magmatarung sa atubangan sa Ginoo ug
sa matag usa, ug agig tugbang maingon nga ang mga baruganan ni-
ini gipatuman maingon man usab ang kalinaw ug pagkamatarung
molungtad ug matukod diha sa yuta, ug ang sala, panagbangi, pag-
paagas sa dugo ug pagkadautan sa tanang matang mahunong, ug
ang yuta mahimong putli ug mahimong haum nga puy-an sa langit-
nong mga nilalang; ug sa Ginoo nga atong Dios nga moanhi ug mo-
puyo diha, nga iyang buhaton panahon sa Kaliboan.10

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw … naghuhanahuna niini isip kabahin sa misyon niini
aron sa pag-andam og agianan alang sa tinuod ug mahimayaon
nga pag-abut sa Anak sa Dios nganhi sa yuta, sa pagmando iba-
baw niini ug mopuyo uban sa Iyang katawhan. Isip kabahin ni-
ana nga trabaho sa pagpangandam ang mga Santos nagtuo nga
ang Israel, nga dugay na kaayo nga gikatag tali sa mga nasud sa
yuta, mahimo nga pagapundukon ug ipahiuli ngadto sa mga
yuta nga gisaad sa ilang mga amahan isip usa ka walay katapu-
san nga kabilin….

… Kadtong kinsa nakadawat sa Ebanghelyo dinhi sa kalibutan
… mahimo nga makatabang sa pagpatuman sa mga katuyoan sa
Dios. Mahimo sila nga nagkahiusa nga mga trabahador uban Ka-
niya sa pagpahinabo dili lamang sa ilang kaugalingong kaluwa-
san sa kapanahonan ug sa kahangturan, kondili sa kaluwasan sa
tibuok Israel ug sa mga Hentil nga kinsa modawat sa Ebang-
helyo. Sila ang mga tigtuman sa karaang mga panagna. Si Isaias,
diha sa kasanag sa pagdasig sa Dios, nakakita kanila sa ilang mga
pagbudlay sa diha nga misinggit siya og kusog: “Ug mahinabo sa
ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay sa Ginoo pagatukoron
ibabaw sa tumoy sa kabukiran, ug igatuboy ibabaw sa mga bung-
tod, ug ang tanang mga nasud magaganayan ngadto kaniya” (Isa-
ias ii:2–3). Kabahin niini si Jeremias nagsulti sa diha nga iyang
gisulti pag-usab ang saad sa Dios ngadto sa Israel nga pagatuma-
non sa ulahing mga adlaw: “ikuha ko kamo ug usa ka ciudad, ug
duruha sa usa ka panimalay, ug dad-on ko kamo ngadto sa Zion,
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ug hatagan ko kamo ug mga magbalantay nga uyon sa akong ka-
singkasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman ug salabu-
tan” ( Jeremias iii:14-15).11

Ang Ginoo … mitakda og mga balaod diin Siya miingon nga
ang Iyang katawhan kinahanglan makaamgo: Nga kinahanglan
sugdan nila niana gayung taknaa nga mopatigbabaw sa tanan
nila nga mga kaaway ug, tungod kay nagpadayon sila nga mati-
nud-anon sa paghupot sa Iyang mga balaod nga gihatag Niya
ngadto kanila, gimando nga kinahanglan gayud nga sila mopa-
tigbabaw hangtud nga ang tanan nga mga kaaway mabuntog—
dili pagbuntog pinaagi sa kapintas o panagbangi sa espiritu o
pakiggubat kondili buntugon pinaagi sa gahum sa mahangturon
nga kamatuoran, pinaagi sa halangdon ug gahum sa Labawng
Makagagahum nga Dios…. Ang nagkadugang nga gahum sa ma-
tarung ug sa makiangayon nga gipakigsaad nga katawhan sa
Dios, kinahanglan nga palamboon ug dugangan, hangtud ang
kalibutan moyukbo ug moila nga si Jesus mao ang Kristo, ug nga
adunay mga tawo nga nag-andam alang sa Iya na usab nga pag-
anhi uban sa gahum ug himaya sa yuta [Tan-awa sa D&P
103:5–8].12

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw walay gidapigan nga Simbahan. Dili kini usa ka sekta. Kini
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law. Kini lamang usa nga nagbinugtong dinhi sa kalibutan nga
makahimo og lihitimo nga makadala sa pangalan ni Jesukristo ug
sa iyang balaan nga pagtugot. Akong gihimo kini nga pamahayag
sa tanan nga kayano ug katinuod sa inyong atubangan ug sa atu-
bangan sa tibuok kalibutan, daw mapait sa ingon ang kamatuo-
ran niadtong misupak ug walay katarungan sa pagsupak. Bisan
pa niini tinuod kini ug magpabilin nga tinuod hangtud nga siya
kinsa adunay katungod sa pagmando tali sa mga nasud sa yuta
ug tali sa indibidwal nga mga anak sa Dios sa tibuok kalibutan
moabut ug moangkon sa pagmando sa kagamhanan ug modawat
sa pangasaw-unon nga pagaandamon alang sa pag-abut sa Pa-
manhunon.13
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Nganong importante kini alang kanato nga ang mga propeta sa
Dios “sa moderno ingon man usab sa karaan nga mga panahon”
nanagna nang daan sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas?

• Nganong gihatagan kita og mga timaan sa Ikaduhang Pag-
anhi? Kinsa ang moila niini isip mga timaan sa pag-anhi sa
Manluluwas? Sa unsang paagi atong magamit kini nga kasayu-
ran mahitungod niini nga mga timaan sa atong mga kinabuhi?

• Sa unsang paagi ang natural nga mga katalagman mahimong
“alang sa kaayohan sa mga anak sa [Dios]”? Sa unsang paagi
kita motubag kon kini modangat kanato?

• Unsa gayud ang kinahanglan nato nga buhaton aron “makaikyas
sa mga katalagman nga ibu-bo ngadto sa mga dautan”?

• Unsay mga panalangin ang moabut sa kalibutan kon ang mga
tawo mosunod sa mga baruganan sa ebanghelyo?

• Sa unsang paagi ang Dios “mosupak” sa mga resulta sa kadau-
tan “alang sa pinakamaayo”?

• Sa unsang paagi buntugon sa mga Santos sa kaulahian ang ta-
nan nilang mga kaaway?

• Ngano nga ang Ikaduhang Pag-anhi pareho nga usa ka “ma-
hinungdanon” ug usa ka “makahahadlok” nga adlaw? (D&P
110:16.)

• Unsa ang mahimo sa matag usa kanato aron makatabang sa
pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Man-
luluwas?
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Duha ka Libo ka Batan-ong mga Manggugubat, pinaagi ni Arnold Friberg. 
Si Helaman misulat kabahin sa batan-ong mga lalaki kinsa iyang gipangulohan 

sa gubat: “Sila labaw nga naghunahuna diha sa kalingkawasan sa ilang mga 
amahan kay sa ilang mga kinabuhi; oo, sila gitudloan sa ilang mga inahan, 
nga kon sila dili magduha-duha, ang Dios moluwas kanila” (Alma 56:47).
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Ang Ebanghelyo Magdala 
og Kalinaw sa Kalibutan sa 
mga Panahon sa Kasamok

Ang ebanghelyo ni Jesukristo magdala og kalinaw
sa kalibutan atol sa mga panahon sa kasamok.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Sa mga tuig sa hapit na ang iyang kamatayon, si Presidente
Joseph F. Smith sa kanunay nagbangutan sa mga kasub-anan nga
may kalabutan sa Unang Gubat sa Kalibutan. Daghang miyembro
sa Simbahan ang naapil sa gubat sa nagkaatbang nga mga bahin,
ug gatusan ang nawad-an sa ilang mga kinabuhi. Pipila sa kauga-
lingong anak nga lalaki ni Presidente Smith miserbisyo sa arma-
dong kusog ug ang usa nasamdan makaduha diha sa away.

Sa usa ka mensahe sa Pasko sa mga Santos atol niining pana-
hona, ang Unang Kapangulohan miingon: “Samtang nagmaya sa
pagkatawo sa Dili Ikatandi nga Usa, ang kahayag sa atong kalipay
nalandungan uban sa mga panganod sa gubat nga nakapangitngit
sa mga kalangitan sa Uropa, ug ang atong mga awit ug mga pag-
pasidungog sa hingpit nga kalipay ug sa panagdait gikanta nga
masulub-on nga walay pagkaangay tungod sa mga dahunog sa
mga kanyon ug ang mga agulo sa nasamdan ug himatyon, mila-
nog gikan sa layo, mihamok sa atong mga kalag samtang ang ma-
kahadlok nga mga balita miabut nga nagdahunog sa kadagatan.
Mga nasud mialsa batok sa mga nasud, mga igsoon batok sa mga
igsoon, ‘mga Kristiyano batok sa mga Kristiyano,’ ang matag usa
nag-ampo og panabang sa Dios sa gugma diha sa ilang dugoon
nga panagsangka ug nangangkon og pakigdait uban sa Prinsipe sa
kalinaw! Pagkamakahadlok gayud nga talan-awon ang ingon nga
gipakita atubangan sa mga panon, sa mga anghel, usa ka panon



kinsa nagkanta sa imortal nga awit sa ‘panagdait sa mga tawo’
diha sa pagkatawo sa bata sa Bethlehem!”1

Si Presidente Smith buhi pa sa pagkadungog sa mga balita sa
pagpirma sa kasabutan nga nagtapus sa mga panagbangi ug sa
kalaglagan sa kinabuhi ug kabtangan. Ang kasabutan gipirmahan
niadtong ika-11 sa Nobyembre 1918, walo ka adlaw lamang sa
wala pa ang iyang kamatayon.

Gitudloan niya ang mga Santos atol niining higayuna nga ang
tinuod nga kalinaw moabut lamang pinaagi sa pagdawat ug pag-
sunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. Si Joseph Fielding Smith,
kinsa sa kaulahian nahimong Presidente sa Simbahan, misulti
kabahin sa iyang amahan: “Ang iyang espiritu malumo ug mapu-
anguron. Usa ka labing maloloy-on nga kalag, ang usa kinsa na-
kigduyog uban sa nag-antus, kinsa labaw pa nga andam sa
pagtabang sa walay ikasarang aron pagpas-an sa iyang palas-
anon, ug sa dinaugdaog aron siya makabangon sa kalisud, nga
dili makaplagan tali sa tanang miyembro sa Simbahan. Usa siya
ka tigpasiugda sa kalinaw, usa ka mahigugmaon sa kalinaw.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Ang ebanghelyo lamang ni Jesukristo ang makahimo 
sa pagdala og kalinaw sa kalibutan.

May usa lamang ka butang ang makadala og kalinaw sa kalibu-
tan. Kini mao ang pagsagup sa ebanghelyo ni Jesukristo, husto
nga gisabut, gisunod ug managsama nga gibuhat sa mga tig-
mando ug sa mga tawo. Gisangyaw kini pinaagi sa gahum ngadto
sa tanang mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug ka-
tawhan sa kalibutan, sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang
adlaw dili madugay nga kining mensahe sa kaluwasan motuhop
sa kinahiladman sa mga kasingkasing sa tanang mga tawo, kinsa
diha sa kinasingkasing ug pagkamatinguhaon, kon moabut ang
higayon, dili lamang sigurado nga mopahayag sa ilang paghukom
batok sa bakak nga Kristiyanismo, kondili batok sa gubat ug sa
mga tigpasiugda sa gubat isip mga krimen batok sa kaliwat sa ka-
tawhan. Sulod sa daghang mga tuig gituohan kini nga ang kali-
naw moabut lamang pinaagi sa pagpangandam sa gubat; ang
panagbangi karon [Unang Gubat sa Kalibutan] nagpamatuod nga
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ang kalinaw moabut lamang pinaagi sa pagpangandam alang sa
kalinaw, pinaagi sa pagbansay sa mga tawo sa pagkamatarung ug
kaangayan, ug sa pagpili ug mga tigmando kinsa nagrespeto sa
matarung nga kabubut-on sa mga tawo.3

Gusto kita og kalinaw sa kalibutan. Gusto kita og gugma ug
panagdait nga molungtad sa tibuok kayutaan, ug tali sa tanang
katawhan sa kalibutan; apan dili gayud modangat sa kalibutan
kana nga espiritu sa kalinaw ug gugma nga kinahanglan nga ma-
anaa, hangtud nga ang katawhan modawat sa kamatuoran sa
Dios ug sa mensashe sa Dios ngadto kanila, ug moila sa iyang ga-
hum ug awtoridad diin balaanon, ug dili gayud lamang makap-
lagan diha sa kaalam sa mga tawo.4

Ang Ginoo nahigugma og kalinaw. Ang doktrina sa Manluluwas
ngadto sa mga tawo mao ang “Kalinaw diha sa yuta, panagdait sa
mga tawo,” gugma, tiunay nga gugma. Ang pinakamahinungda-
non sa tanang mga sugo nga sukad gihatag ngadto sa mga anak
sa mga tawo mao: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa ti-
buok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok
mong salabutan. Mao kini ang una ug dakong sugo. Ug ang ika-
duha susama niini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong
kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok ka-
sugoan ug ang mga propeta.” [Mateo 22:37–40.] Kon taliwala sa
mga nasud sa yuta anaa unta kining espiritu sa gugma, kining ba-
ruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo; kon kining mahimayaong
pahimangno kinasingkasing pa unta nga gibati sa mga tigmando
niadto nga mga nasud, wala gayud untay bisan unsa nga gubat,
wala gayud untay bisan unsang pagpaagas sa dugo, wala gayud
untay kalaglagan ug pagkagun-ob ug dautan nga mga kahimtang
nga anaa karon. Tungod kini kay ang katawhan sa kalibutan wa-
lay ebanghelyo. Tungod kini kay sila wala mosunod sa kamatuo-
ran. Tungod kay wala kanila si Kristo, ug mao nga gipasagdan ra
sila sa ilang kaugalingon, ug ang mga resulta nga atong nakita
mao ang mga resulta sa ilang kaugalingong dautang lihok ug sa
ilang kaugalingong dautan nga mga binuhatan.5

Adunay usa lamang ka gahum, ug usa lamang, nga makapu-
gong sa gubat tali sa mga nasud sa yuta, ug kana mao ang tinuod
nga relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga
Amahan. Walay lain nga makahimo niini…. Adunay usa ra gayud
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ka sulbad nga makapugong sa mga tawo sa pagpakiggubat, kon
bation nila nga andam sa paghimo niini, ug kana mao ang Espi-
ritu sa Dios, nga nagdasig sa paghigugma, ug dili kayugot, nga
modala sa tanang mga kamatuoran, ug dili ngadto sa kasaypanan,
diin mohilig sa mga anak sa Dios sa paghatag og pagtahud ngadto
kaniya ug sa iyang mga balaod ug sa pagtamud niini isip labaw sa
tanang mga butang sa kalibutan.

Ang Ginoo misulti kanato nga … mga gubat moabut. Wala kita
maignorante nga kini moabut, ug nga kini malagmit nga mobuto
diha sa mga nasud sa yuta sa bisan unsang taknaa. Naghunahuna
na kita alang sa katumanan sa mga pulong sa Ginoo nga kini mo-
abut. Ngano? Tungod kay gusto ba kini sa Ginoo? Dili; dili gayud
sa bisan unsa nga paagi. Tungod ba kay gitakda na kining daan
sa Ginoo, o giplano na kini, sa bisan unsa nga kahimtang? Dili,
dili gayud. Ngano? Tungod sa katarungan niini nga ang mga tawo
wala maminaw sa Ginoong Dios, ug nasayud na siyang daan sa
mga resulta nga mosunod, tungod sa mga tawo, ug tungod sa
mga nasud sa yuta; ug mao nga nakahimo siya sa pagtag-an kon
unsay mahitabo kanila, ug modangat diha kanila agi og sangpu-
tanan sa ilang kaugalingong binuhatan, ug dili tungod kay pag-
buot niya kini ngadto kanila, kondili sila nag-antus ug nag-ani sa
mga resulta sa ilang kaugalingong mga binuhatan.

… “Kalinaw sa yuta, ug panagdait sa mga tawo,” mao ang atong
sanglitanan. Mao kana ang atong baruganan. Mao kana ang baru-
ganan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ug samtang naghunahuna ako
nga sayop kini, hilabihan ka dautan nga pagkasayop, sa pagpugos
og gubat diha sa bisan kinsa nga nasud, o diha sa bisan kinsa nga
mga tawo, nagtuo ako nga matarung ug angayan kini alang sa ma-
tag katawhan sa pagpanalipud sa ilang kaugalingon nga mga ki-
nabuhi, ug sa ilang kaugalingon nga mga kagawasan, ug sa ilang
kaugalingon nga mga panimalay, uban sa katapusang tulo sa ilang
dugo. Nagtuo ako nga husto kini, ug nagtuo ako nga ang Ginoo
mopaluyo sa bisan kinsa nga katawhan sa pagpanalipud sa ilang
kaugalingong kagawasan aron sa pagsimba sa Dios sumala sa pag-
mando sa ilang tanlag, bisan kinsa nga katawhan nga nagsulay sa
pagpatunhay sa ilang mga asawa ug ilang mga anak gikan sa mga
kagusbat sa gubat. Apan dili kita gusto nga modangat ngadto sa
panginahanglan nga manalipud sa atong kaugalingon.6
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Kon gitawag sa pagserbisyo, batoni ang inyong 
kaugalingon nga putli ug walay buling 

gikan sa kalibutan.

Akong gipahimangnoan ang akong mga higala … sa pagpatun-
hay ibabaw sa tanang mga butang ang espiritu sa pagkatawo, sa
gugma, ug sa paghimo og kalinaw, nga bisan tuod og mahimo sila
nga tawgon sa pagpakig-away dili sila moguba, moyatak o molag-
lag sa mga baruganan diin atong gituohan, diin atong gisulayan
sa pagsilsil, ug diin gipahimangnoan kita sa pagpatunhay sa: kali-
naw ug panagdait ngadto sa tanang katawhan, bisan tuod kon
mahimo nga dad-on kita sa pagpakigbatok sa kaaway. Gusto ko
nga mosulti ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa
mahimong magpasakop, ug kansang mga pagserbisyo mahimo
nga kinahanglanon sa nasud, nga kon mahimo sila nga mga sun-
dalo sa Estado ug sa Nasud nga dili sila makalimot nga sila usab
mga sundalo sa Krus, nga sila mga ministro sa kinabuhi ug dili sa
kamatayon; ug kon sila moasdang, mahimo sila nga moadto diha
sa espiritu sa pagpanalipud sa mga kagawasan sa katawhan kaysa
katuyoan sa paglaglag sa kaaway.7

Kon ang atong batan-ong mga lalaki … gitawag sa pagkasun-
dalo … , naglaum ug nag-ampo ako nga dad-on nila uban kanila
ang Espiritu sa Dios, dili ang espiritu sa pagpaagas sa dugo, sa
pagpanapaw, sa pagkadautan, kondili ang espiritu sa pagkamata-
rung, ang espiritu nga modala sa pagbuhat og maayo, aron sa
pagtukod, sa pagpahimulos sa kalibutan, ug dili sa paglaglag ug
sa pagpaagas sa dugo.

Hinumdumi ang tudling sa kasulatan … diha sa Basahon ni
Mormon, kalabut sa putli nga batan-ong mga lalaki nga mi-
panghimaraut sa gubat ug sa pagpaagas sa dugo, nagpakabuhi
nga putli ug walay sala, luwas gikan sa makamansa nga huna-
huna sa pakig-away, sa kasuko, o pagkadautan sa ilang mga ka-
singkasing; apan kon ang panginahanglan gikinahanglan, ug
gitawag sila aron mogawas sa pagpanalipud sa ilang mga kina-
buhi ug mga kinabuhi sa ilang mga amahan ug mga inahan, ug
sa ilang mga panimalay, sila miadto—dili sa paglaglag kondili sa
pagpanalipud, dili sa pagpaagas sa dugo kondili hinoon sa pag-
luwas sa dugo sa walay sala ug sa dili makadaut, ug sa mga
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mahigugmaon sa kalinaw nga mga katawhan [tan-awa sa Alma
56:45-48].

Kadto ba nga mga lalaki kinsa mogawas gikan sa … ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makali-
mot sa ilang mga pag-ampo? Makalimot ba sila sa Dios?
Makalimot ba sila sa mga pagtulun-an nga ilang nadawat gikan sa
ilang mga ginikanan sa panimalay? Makalimot ba sila sa mga ba-
ruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa mga pakigsaad nga
ilang gihimo didto sa mga tubig sa pagbunyag, ug sa sagrado nga
mga dapit? O moadto ba sila isip mga tawo sa tanang salabutan—
putli nga mga tawo, dungganan nga mga tawo, matinuoron nga
mga tawo, hiyasnon nga mga tawo, mga tawo sa Dios? Mao kana
ang akong gilauman.

Gusto nakong makita ang bukton sa Dios nga gipakita diha sa
mga binuhatan sa mga tawo nga nanggawas sa mga kapunongan
sa Simbahan ni Jesukristo … aron pagtabang sa pagpanalipud sa
mga baruganan sa kalingkawasan ug matarung nga pangagamhanan
alang sa tawhanong pamilya. Gusto ko nga makita sila nga hila-
bihan ka madasigon nga sila makahimo sa pagpakigsulti uban sa
Ginoo, diha sa ilang mga kampo, ug sa ilang tago nga mga da-
pit, ug nga taliwala sa gubat sila makaingon: “Amahan ang akong
kinabuhi ug ang akong espiritu anaa sa imong kamot!”

Gusto nakong makita sa batan-ong mga lalaki nga mobiya
dinhi niini nga katuyoan, molakaw nga mobati sama sa gihimo sa
atong mga misyonaryo sa diha nga gipadala sa kalibutan, nagdala
uban kanila sa espiritu sa usa ka buotan nga inahan sa diha nga
nahimulag siya sa iyang anak nga lalaki, sa buntag sa iyang pag-
biya alang sa iyang pagmisyon. Mogakus siya kaniya uban sa ti-
buok nga gugma sa inahan diha sa iyang kalag!

… Kon ang atong anak nga mga lalaki ipadala ngadto sa kali-
butan sa niini nga paagi, dala uban kanila ang espiritu sa ebang-
helyo ug ang pamatasan sa tinuod nga mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, bisan unsa pa’y mahitabo sa ilang kinabuhi, maka-
lahutay sila uban sa pinakamaayo. Makahimo sila sa paglahutay
kutob sa posibling malahutay ni bisan kinsa sa kakapoy o sa pag-
antus, kon gikinahanglan, ug kon sila pagasulayan sa hilabihan
makabarug sila niini! Tungod kay sila walay kahadlok sa kama-
tayon! Gawasnon sila gikan sa kahadlok sa mga pagadangatan sa
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ilang kaugalingong mga kinabuhi. Dili na sila kinahanglan nga
mahadlok sa kamatayon, tungod kay nabuhat na nila ang ilang
trabaho; nabatonan na nila ang hugot nga pagtuo, putli ang
ilang kasingkasing, ug takus sila nga makigkita sa Dios!8

Adunay daghang mga dautan nga mosunod isip resulta sa gi-
pundok nga sinangkapang mga sundalo ug miasdang sa gubat
nga labaw pa ka grabe kay sa dungganang kamatayon nga ma-
himong moabut sa panagsangka sa gubat. Dili kaayo igsapayan
kon ang atong batan-ong mga lalaki gitawag, o bisan asa sila
mahimong moadto, apan dako kini og kalainan sa ilang mga gi-
nikanan, mga higala, ug mga kauban sa kamatuoran, ug labaw
sa tanan sa ilang kaugalingon, kon unsa ang ilang kahimtang.
Gitudloan sila sa tibuok nilang kinabuhi isip mga miyembro sa
Simbahan aron sa pagpabilin sa ilang kaugalingon nga putli ug
walay buling gikan sa mga sala sa kalibutan, sa pagrespeto sa
mga katungod sa uban, sa pagkamasulundon sa matarung nga
mga baruganan, sa paghinumdom nga ang hiyas mao ang usa
sa pinakamahinungdanon nga mga gasa gikan sa Dios. Labaw
pa niana, nga kinahanglan nga morespeto sila sa hiyas sa uban
ug mas maayo pa nga mamatay og kaliboan ka mga higayon
kaysa bulingan ang ilang kaugalingon pinaagi sa paghimo og
makamatay nga sala. Gusto namo nga molakaw sila nga limpyo,
sa hunahuna ug buhat, uban sa hugot nga pagtuo sa mga ba-
ruganan sa ebanghelyo ug sa matubsanon nga grasya sa atong
Ginoo ug Manluluwas. Ipahinumdom namo kanila nga pinaagi
lamang sa pagpuyo nga limpyo ug matinud-anon nga mga ki-
nabuhi nga sila makalaum nga makabaton og kaluwasan nga gi-
saad pinaagi sa pagpaagas sa dugo sa atong Manunubos.9

Nanglimbasog kita sa pagpuyo nga malinawon 
uban sa tanang mga tawo.

Among gipahimangnoan ang mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law sa pagsunod sa ilang relihiyon; sa paghinumdom sa ilang mga
pakigsaad nga gihimo diha sa mga tubig sa bunyag; sa pagtahud
sa Ginoo ug sa paghupot sa Iyang mga sugo; nga dili mahimong
mabuntog sa mga kabuang sa kalibutan, kondili magtinguha sa
paggiya sa Balaang Espiritu, [ug] magpuyo sa kalinaw uban sa ta-
nang mga tawo.10
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Ang bag-ong tuig ug ang umaabut nga katuigan nagdapit sa
mga lumulupyo sa tanang kayutaan nga maghiusa sa pagtukod
og kalinaw ug sa katumanan sa tibuok kalibutan nga panag-inig-
soonay. Ang panagbangi, pagdinumtanay, pagkahakog, pagkama-
hilayon mao ang mga kadautan nga kinahanglan pagawad-on
gikan sa indibidwal nga kinabuhi. Walay usa nga ubos kaayo, o
dili takus nga tabangan. Himoa nga ang matag tawo mahigugma
sa iyang silingan sama sa iyang kaugalingon ug ang mga kalisda-
nan karon molabay ra, ang umaabut nga mga kahadlok malika-
yan, ug ang “matag tawo sa matag dapit makahimamat og usa ka
igsoon ug usa ka higala.”

Usa ka dungganan nga ehemplo sa matarung nga pagpuyo ug
halangdon nga pakigdait ang gihatag sa kalibutan baynte ka ga-
tos ka tuig na ang milabay diha ni Jesukristo. Ang Iyang mensahe
mao ang kalinaw ug pagkigdait. Ang Iyang balaod gitukod diha
sa kaangayan nga maalamon nga gibansay ug ang pagkamata-
rung may kabuot nga gigamit. Ang kahayag mao ang Iyang sum-
banan ug kamatuoran mao ang Iyang tinuhoan.11

Bisan pa man sa “dili tawhanon nga pagtagad sa tawo ngadto
sa tawo,” hilabihan ka makalilisang nga gipakita diha sa pagpa-
kigbisog tali sa mga nasud nga naghulga karon, uban sa panga-
tarungan atong giila ang mga hinungdan sa kamaya ug
pagpasalamat karon, ug motan-aw lahus sa mga panganud sa
makalilisang nga gubat ngadto sa siguro ug piho nga katumanan
sa mga panaad sa malungtaron nga kalinaw sa nagkaduol nga
pag-abut sa atong Ginoo ug Hari.12

Ako … ligdong nga mopaluyo niini nga baruganan, nga ang ka-
matuoran anaa sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga ang gahum sa ka-
tubsanan, ang gahum sa kalinaw, ang gahum alang sa pakigdait,
gugma, gugma nga putli ug pagpasaylo, ug ang gahum sa pagpa-
kigdait uban sa Dios, magsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa
pagkamasulundon niini diha sa bahin sa sa katawhan. Mao nga
dawaton nako, ug dili lamang dawaton kondili angkonon, ug wa-
lay lain nga labaw pa dinhi sa yuta, ni sa langit, kaysa kamatuoran
sa ebanghelyo sa Dios nga iyang giplano ug gipahiuli alang sa ka-
luwasan ug sa katubsanan sa kalibutan. Ug mao nga pinaagi sa
ebanghelyo kana nga kalinaw moabut sa mga anak sa tawo, ug
dili kini moabut sa kalibutan sa bisan unsa nga laing paagi.13
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Ngano man nga ang ebanghelyo ni Jesukristo mao lamang ang
butang nga mahimong makadala og kalinaw sa kalibutan? Un-
say atong mabuhat aron makatabang sa pagdala og kalinaw sa
kalibutan?

• Asa magsugod ang kalinaw? Sa unsang paagi nga ang pagsu-
nod sa duha ka mahinungdanon nga mga sugo modala og ka-
linaw sa panimalay ug sa gawas sa panimalay?

• Sa unsang paagi kadtong kinsa moserbisyo sa militar mahimo
nga “mga ministro sa kinabuhi ug dili sa kamatayon”?

• Sa unsang paagi gidala sa mga miyembro uban kanila ngadto
sa serbisyo militar “ang espiritu sa ebanghelyo ug ang pama-
tasan sa tinuod nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw”?

• Kon ang mga miyembro gitawag sa pagserbisyo sa militar,
unsa nga mga pagtuo ug mga kinaiya ang makatabang kanila
nga dili mahadlok sa kamatayon?

• Unsay mabuhat sa matag usa kanato aron makahimo og labaw
pa ka hingpit nga “pagpuyo sa kalinaw uban sa tanang mga
tawo”?

• Unsay gitudlo kanato sa ehemplo sa Manluluwas mahitungod
sa pagpuyo uban sa kalinaw ug pakigdait?
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dugay sa wala pa madawat ni Presidente Smith ang panan-awon sa katubsanan 
sa mga patay nga nahimong seksyon 138 sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
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Pagtubos sa Atong mga 
Patay pinaagi sa Pagserbisyo 

sa Templo

Pinaagi sa pagserbisyo sa templo, kita mahimo 
nga mga manluluwas sa Bukid sa Zion alang 

niadtong kinsa nangamatay.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

“Ang akong kalag nawataswatas sa pagkagisi. Nadugmok ang
akong kasingkasing ug nagkurapkurap aron mabuhi! O akong pi-
nalanggang anak, akong hingpit nga kalipay, akong paglaum! …
O Dios, tabangi ako!”1 pagbangutan ni Presidente Joseph F. Smith
sa wala damha nga kamatayon sa iyang kinamagulangang anak
nga lalaki, si Hyrum M. Smith, usa ka miyembro sa Korum sa Na-
pulog Duha ka mga Apostoles. Si Hyrum 45 anyos. Paglabay sa
unom ka mga bulan si Presidente Smith midumala didto sa Se-
menteryo sa Siyudad sa Salt Lake, sa diha nga usa ka monyu-
mento ang gipabarug agi og pasidungog sa iyang amahan. Ika-27
sa Hunyo 1918 kadto, ang anibersaryo sa pagkamartir sa iyang
amahan ug sa iyang uyoan, nga si Propeta Joseph Smith.

Ang Espiritu sa Ginoo miaghat tingali sa iyang kalag samtang
naghunahuna siya sa mga kamatayon sa iyang mga minahal. Pag-
labay sa pipila ka bulan, mga semana lang sa wala pa ang iyang ka-
ugalingong kamatayon, si Presidente Smith mitala: “Ako
naglingkod sa akong lawak ug namalandong sa mga kasulatan; ug
namalandong sa matubsanong sakripisyo sa pag-ula nga gihimo sa
Anak sa Dios, alang sa katubsanan sa kalibutan…. Samtang nag-
buhat ako sa ingon, ang akong hunahuna mibalik ngadto sa mga
sinulat ni apostol Pedro [tan-awa sa 1 Pedro 3:18–20; 4:6]…. Sam-
tang ako namalandong niini nga mga butang nga nahisulat, ang
mga mata sa akong salabutan nabuksan ug ang Espiritu sa Ginoo
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nagpabilin ngari kanako, ug ako nakakita sa mga panon sa mga pa-
tay, dili bantugan ug bantugan” (D&P 138:1–2, 5, 11).

Dayon siya nakadawat og panan-awon sa katubsanan sa mga
patay, nga gitala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138, diin
nagtudlo kaniya og bag-ong mga kamatuoran ug mipamatuod
pag-usab sa mga doktrina nga iyang gituohan ug gitudlo sulod sa
mga dekada.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Si Jesukristo gi-ordinahan nang daan ug gidihogan 
aron pagluwas sa mga buhi ug mga patay.

[Ang Manluluwas] wala lamang gipadala aron pagsangyaw sa
ebanghelyo niadtong nagpuyo sa pagkamortal, kondili gi-ordi-
nahan na siyang daan ug gidihogan sa Dios aron pagbukas sa
mga ganghaan sa balay nga bilanggoan niadtong naulipon ug sa
pagpahayag sa iyang ebanghelyo ngadto kanila.2

Niadtong ikatulo sa Oktubre, sa tuig napulog siyam ka gatus
ug napulog walo, ako naglingkod sa akong lawak namalandong
sa mga kasulatan;

Ug namalandong sa matubsanon nga sakripisyo sa pag-ula nga
gihimo sa Anak sa Dios, alang sa katubsanan sa kalibutan;

Ug ang dako ug katingalahan nga gugma gihimo nga gipakita
sa Amahan ug sa Anak pinaagi sa pag-anhi sa Manunubos nganhi
sa kalibutan;

Nga pinaagi sa iyang pag-ula, ug pinaagi sa pagkamasulundon
ngadto sa mga baruganan sa ebanghelyo, ang mga katawhan
unta maluwas….

Samtang ako namalandong niini nga mga butang nga nahisu-
lat [Tan-awa sa 1 Pedro 3:18–20; 4:6], ang mga mata sa akong sa-
labutan nabuksan ug ang Espiritu sa Ginoo nagpabilin ngari
kanako, ug ako nakakita sa mga panon sa mga patay, dili bantu-
gan ug bantugan.

Ug dihay gipundok sa usa ka dapit usa ka dili maihap nga mga
pundok sa mga espiritu sa mga makiangayon, kinsa nagmatinud-
anon sa ilang pagpamatuod ni Jesus samtang sila nagpuyo sa
pagka-mortal….
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Samtang kining dako kaayo nga pundok naghulat ug nagsulti-
hanay, naglipay diha sa takna sa ilang kaluwasan gikan sa mga ga-
pos sa kamatayon, ang Anak sa Dios, mipakita, nagpahayag sa
kalingkawasan sa mga binilanggo kinsa nagmatinud-anon;

Ug didto siya misangyaw ngadto kanila sa walay katapusan nga
ebanghelyo, ang doktrina sa pagkabanhaw ug katubsanan sa
mga katawhan gikan sa pagkapukan, ug gikan sa kaugalingon
nga mga sala ubos sa gikinahanglan nga paghinulsol….

Ug samtang ako nahibulong, ang akong mga mata nabuksan
ug ang akong salabutan nahait, ug ako nakasabut nga ang Ginoo
wala moadto sa iyang kaugalingon taliwala sa mga dautan ug
mga masinupakon kinsa misalikway sa kamatuoran, aron pag-
tudlo kanila;

Apan tan-awa, taliwala diha sa mga matarung siya mihan-ay sa
iyang pundok ug mitudlo og mga sinugo, sinul-uban uban sa ga-
hum ug pagtugot ug gitugyan kanila ang paglakaw ngadto ug pag-
dala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto kanila nga anaa diha sa
kangitngit, bisan ngadto sa tanan nga mga espiritu sa mga tawo;
ug sa ingon ang ebanghelyo nasangyaw ngadto sa mga patay.

Ug ang pinili nga mga sinugo miadto ngadto sa pagpahayag sa
adlaw nga ikahimuot sa Ginoo ug gipadayag ang kalingkawasan
sa mga binilanggo kinsa ginapos, gani ngadto sa tanan kinsa
maghinulsol sa ilang mga sala ug modawat sa ebanghelyo.

Sa ingon ang ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga nangama-
tay diha sa ilang mga sala, walay kahibalo sa kamatuoran, o uban
sa kalapasan, kinsa nagsalikway sa mga propeta.3

Si Jesus wala makahuman sa iyang tahas sa diha nga ang iyang
lawas gipatay, ni nahuman niya kini human sa iyang pagkaban-
haw gikan sa mga patay; bisan tuod kon natuman niya ang katu-
yoan alang sa una niyang pag-anhi sa yuta, wala niya mahuman
ang tanan niyang tahas. Ug kanus-a niya mahuman? Dili hangtud
matubos ug maluwas niya ang matag anak nga lalaki ug anak nga
babaye sa atong amahan nga si Adan nga nangatawo o matawo
dinhi niini nga yuta hangtud sa katapusan sa panahon, gawas sa
mga anak sa kapildihan. Mao kana ang iyang misyon.4

495

K A P I T U L O  4 6



Ang mga buhi ug mga patay maghiusa nga 
magbudlay aron pagdala sa ebanghelyo 

ngadto sa tanang mga anak sa Dios.

Dili kita makahuman sa atong tahas hangtud nga maluwas
nato ang atong kaugalingon ug dayon dili hangtud nga maluwas
nato ang tanan nga nagsalig kanato; tungod kay kita mahimong
mga manluluwas sa Bukid sa Zion, ingon man usab kang Kristo.
Gitawag kita niini nga misyon. Dili maperpekto ang mga patay
kon wala kita, ni kita kon wala sila [tan-awa sa D&P 128:18].
Aduna kitay misyon nga pagahimoon alang ug sa ilang katungod;
aduna kitay piho nga buluhaton aron pagpalingkawas niadtong
kinsa, tungod sa ilang pagkaignorante ug sa dili maayo nga mga
kahimtang diin sila gipahimutang samtang dinhi pa, wala maan-
dam alang sa kinabuhing dayon; kinahanglan nga buksan nato
ang ganghaan alang kanila, pinaagi sa pagpahigayon sa mga or-
dinansa nga dili nila mapahigayon alang sa ilang kaugalingon, ug
nga gikinahanglan alang sa pagpagawas kanila sa “bilanggoan
nga balay,” sa paggawas ug mabuhi sumala sa Dios diha sa espi-
ritu, ug mahukman ingon sa mga tawo diha sa unod [tan-awa sa
D&P 138:33–34].

Si Propeta Joseph Smith miingon nga kini mao ang usa sa pina-
kaimportante nga mga katungdanan nga natugyan diha sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ug ngano? Tungod kay kini mao ang
dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, nga mopasiuna sa
kaliboan ka tuig nga pagmando ug diin ang tanang mga butang
nga gisulti pinaagi sa mga ba-ba sa balaang mga propeta, sukad pa
sa pagsugod sa kalibutan, kinahanglan gayud nga matuman, ug
ang tanang mga butang maghiusa, ang anaa sa langit ug dinhi sa
yuta. Anaa kanato kana nga trabaho aron buhaton; o, sa labing
minus ang tanan nga atong mahimo niini, mobilin sa nahibilin
ngadto sa atong mga anak, kang kinsang mga kasingkasing kina-
hanglan isilsil nato ang kamahinungdanon niini nga trabaho, mag-
matuto kanila sa paghigugma sa kamatuoran ug sa kahibalo niini
nga mga baruganan, aron kon wala na kita, nga nakahimo sa tanan
natong mahimo, dayon mobanus sila sa paghago ug padayunon
kini hangtud sa pagkahuman niini.5

Ang sama nga mga baruganan nga magamit sa mga buhi magamit
usab sa mga patay…. Ug mao nga gibunyagan kita alang niadtong
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kinsa nangamatay. Ang mga buhi dili mahimong hingpit kon wala
ang mga patay, ni ang mga patay mahimong hingpit kon wala ang
mga buhi. Kinahanglan nga adunay sumpay sa pagkahiusa ug usa ka
panaghiusa sa mga ginikanan ug mga anak ug mga anak sa mga gi-
nikanan hangtud nga ang tibuok kadena sa pamilya sa Dios masum-
pay sa pagkahiusa ngadto sa usa ka kadena, ug silang tanan
mahimong pamilya sa Dios ug sa Iyang Kristo.6

Kini nga ebanghelyo nga gipadayag ngadto ni Propeta Joseph
Smith gisangyaw na didto sa mga espiritu sa bilanggoan, niadtong
kinsa milabay na niining kinabuhia ngadto sa kalibutan sa mga
espiritu nga walay kahibalo sa ebanghelyo. Si Joseph Smith nag-
sangyaw niana nga ebanghelyo ngadto kanila. Ingon man si Hyrum
Smith. Si Brigham Young usab, ug ingon man usab ang matinud-
anong mga apostoles nga nakapuyo niini nga dispensasyon ubos sa
pagdumala ni Propeta Joseph [tan-awa sa D&P 138:36–37, 51–54].
Atoa sila didto, nga gidala nila gikan dinhi ang balaan nga Priest-
hood nga ilang nadawat ubos sa pagtugot, ug diin gitugyan diha 
kanila sa unod; nagsangyaw sila sa ebanghelyo sa mga espiritu sa
bilanggoan; kay si Kristo, sa diha nga naghigda pa ang iyang lawas
sa lubnganan, miadto aron sa pagpahayag og kaluwasan ngadto sa
mga binilanggo ug gibuksan ang mga ganghaan sa bilanggoan
ngadto kanila kinsa ginapos [tan-awa sa D&P 138:27–30]. Dili la-
mang kini sila ang nalambigit niana nga buluhaton kondili gatusan
ug kaliboan pa nga uban; ang mga elder nga namatay diha sa nata-
ran sa misyon nga wala makahuman sa ilang mga misyon, apan gi-
padayon nila kini didto sa kalibutan sa mga espiritu [tan-awa sa
D&P 138:57]. Malagmit nakita kini sa Ginoo nga kinahanglanon o
angayan sa pagtawag kanila sa kalibutan sa espiritu sama sa iyang
gihimo. Dili na ako mangutana niana nga panghunahuna sa bisan
unsa nga matang ni mosupak niini. Pasagdan ko na lang kini diha
sa kamot sa Dios, tungod kay nagtuo ako nga kining tanang mga
butang mahimo nga supakon alang sa kaayohan, kay ang Ginoo dili
motugot sa bisan unsa nga modangat sa iyang katawhan dinhi sa
kalibutan nga dili niya supakon sa kaulahian alang sa ilang mas la-
baw pa ka mahinungdanon nga kaayohan.7

Kanunay ako nga nagtuo, ug sa gihapon nagtuo sa tibuok kong
kalag, nga ang ingon nga mga tawo sama ni Pedro ug Santiago ug
ang napulog duha ka mga disipulo nga gipili sa Manluluwas sa
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iyang kapanahonan, nagbuhat sa gatusan ka mga tuig na ang mi-
labay sukad sa ilang pagkamartir tungod sa pagpamatuod kang
Jesukristo, sa pagpahayag og kagawasan sa mga binilanggo sa ka-
libutan sa espiritu ug sa pagbukas sa ilang ganghaan sa mga
bilanggoan [tan-awa sa D&P 138:38-50]. Wala ako nagtuo nga ma-
himo sila nga gamiton sa bisan unsa nga mas mahinungdanon
nga trabaho. Ang ilang linain nga balaang tawag ug pagdihog sa
Ginoo sa iyang kaugalingon mismo mao ang pagluwas sa kali-
butan, sa pagpahayag og kagawasan sa mga binilanggo, ug sa
pagbukas sa mga ganghaan sa bilanggoan niadtong kinsa giga-
pos sa mga kadena sa kangitngit, pagkamatuotuohon ug pagka-
ignorante….

. . . Ang mga butang nga atong nasinati dinhi mao ang matang sa
mga butang sa Dios ug sa kinabuhi human dinhi. Adunay dakong pag-
kapareho tali sa mga katuyoan sa Dios sama sa gipakita dinhi ug sa
iyang mga katuyoan ingon nga gibuhat diha sa iyang atubangan ug sa
gingharian. Kadtong kinsa gitugotan sa pagsangyaw sa ebanghelyo
dinhi ug gitudlo dinhi sa paghimo sa trabaho dili mahunong human
sila mamatay, apan mopadayon sa paggamit sa mga katungod nga
ilang naangkon dinhi ubos sa Priesthood sa Anak sa Dios aron sa pag-
pangalagad alang sa kaluwasan niadtong kinsa namatay nga walay ka-
hibalo sa kamatuoran.8

Kita mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion 
pinaagi sa pagpahigayon sa makaluwas nga mga 

ordinansa alang sa mga patay diha sa mga templo.

Tudloi ang inyong mga anak ug himoa nga matudloan ang in-
yong kaugalingon sa kamatuoran nga gikinahanglan kini alang
kaninyo nga mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion alang
niadtong nangamatay nga walay kahibalo sa ebanghelyo, ug nga
ang mga templo sa Dios niining mga walog, ug nga gimatuto sa
ubang kayutaan, natukod ug gituyo sa pagplano alang sa pagpa-
higayon niining sagrado nga mga ordinansa nga gikinahanglan
alang niadtong kinsa namatay nga wala niini. Ayaw kalimot nii-
ning mga butanga. Ibutang kini sa inyong hunahuna tungod kay
mahinungdanon kini alang kanato.9

Kining mahinungdanon nga trabaho alang sa katubsanan sa
atong mga patay, ang pagpahiusa sa mga buhi ug sa mga patay,
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ang gahum sa pag-seal … ug ang tanan nga mga ordinansa nga
napadayag nga ipahigayon didto sa sagrado nga mga edepisyo
nga gitawag og mga templo, diin ubos kita sa sugo gikan sa Dios
nga kanunayng magatukod nganha sa Iyang balaan nga panga-
lan, … kining mga butanga gipadayag kanato niini nga dispen-
sasyon sa labaw pa ka hingpit ug sa labaw pa ka yano sukad pa
kaysa nanglabay diha sa kasaysayan sa kalibutan kutob sa atong
nahibaloan.10

Naglaum kita nga moabut ang adlaw nga aduna kitay mga tem-
plo nga natukod sa nagkalainlaing bahin sa yuta diin gikina-
hanglan kini alang sa kasayon sa katawhan; tungod kay
naamgohan nato nga usa sa pinakamahinungdanon nga mga
responsibilidad nga anaa sa katawhan sa Dios karon mao nga pa-
balikon ang ilang mga kasingkasing ngadto sa ilang amahan [tan-
awa sa Malaquias 4:5–6; D&P 2], ug nga sila mobuhat sa trabaho
nga kinahanglang pagabuhaton alang kanila nga unta takus sila
nga maghiusa diha sa panagbugkos sa Bag-o ug Walay Katapusan
nga Pakigsaad gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa laing hene-
rasyon. Kay ang Ginoo miingon, pinaagi sa Propeta, nga mao kini
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sa Cardston, Alberta, Canada, niadtong 1913.



ang usa sa pinakamahinungdanon nga mga responsibilidad nga
gitugyan kanato niining ulahing mga adlaw.11

Agig kalabutan sa pagpalingkawas sa mga espiritu gikan sa
ilang bilanggoan nga balay, sa pagkatinuod, nagtuo kami nga
kana mahimo lamang human ang ebanghelyo masangyaw
ngadto kanila diha sa espiritu, ug nadawat na nila ang ebang-
helyo, ug ang buluhaton nga gikinahanglan sa ilang katubsanan
nahimo na sa mga buhi alang kanila. Nga kini nga trabaho unta
madali aron ang tanan kinsa mituo didto sa kalibutan sa espiritu,
mahimo nga makadawat sa kaayohan sa paglingkawas, gipadayag
kini nga ang mahinungdanon nga trabaho sa Kaliboan mao ang
trabaho sa mga templo alang sa katubsanan sa mga patay; ug da-
yon gilauman namo nga makapahimulos sa mga kaayohan sa
pagpadayag … pinaagi sa ingon nga mga tinubdan maingon nga
mahimong ipadayag sa Ginoo nga may kalabutan niadto kansang
trabaho pagabuhaton…. Makatarunganon kini nga samtang ang
ebanghelyo mahimo nga isangyaw ngadto sa tanan, sa maayo ug
sa dautan, o hinoon ba niadtong kinsa naghinulsol ug niadtong
kinsa dili maghinulsol didto sa kalibutan sa espiritu, pareho ra
kini dinhi, ang katubsanan moabut lamang niadtong kinsa mag-
hinulsol ug mosunod.12

Mahinungdanon nga kalihokan napakita … kabahin sa mga
santos sa ilang trabaho sa templo. Ang pagtrabaho sa espiritu
alang sa katubsanan sa mga patay gisangon diha kanila, ug usa ka
nagkadugang nga kaikag ang napakita niini nga trabaho sa ba-
laan nga gugma. Kini nga trabaho, ang Propeta nga si Joseph
nagsulti kanato, “mahinungdanon sa atong kaluwasan, sama sa
gisulti ni Pablo mahitungod sa atong amahan, ‘nga sila kon wala
kita dili mahingpit, ni kita kon wala ang atong mga patay mahi-
mong hingpit.’ ” [D&P 128:15.] Ang sugo sa Dios alang sa mga
santos mao ang paghago uban sa ilang kusog alang sa katubsa-
nan sa ilang mga patay….

… Ang Espiritu nga nag-aghat sa mga santos sa pagtrabaho
alang sa katubsanan sa mga patay mao ang pagtuman diha sa
mga kasingkasing sa anak sa mga saad nga gihimo ngadto sa mga
amahan. Kining mao gihapon nga espiritu daw naglihok diha sa
mga kasingkasing sa dungganan nga mga tawo sa yuta kinsa mi-
gahin sa ilang panahon ug mga kapanguhaan sa pagkolekta ug
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paghan-ay sa mga talaan sa kasaysayan sa kagikan…. Kinahang-
lan ang mga santos mopahimulos sa matag kahigayunan sa pag-
baton sa mga talaan nga ingon ka daghan sa ilang mga
katigulangan kutob sa mahimo, aron ang ilang katubsanan pina-
agi sa mga ordinansa sa Balay sa Dios unta mabatonan. Gidayeg
namo ang mga santos tungod sa ilang kakugi niining pinakaim-
portante ug gikinahanglan nga trabaho.13

Among dad-on ngadto sa kalibutan ang sanga sa oliba sa kali-
naw. Among ipasundayag ngadto sa kalibutan ang balaod sa
Dios, ang pulong sa Ginoo, ang kamatuoran, ingon nga gipada-
yag kini sa ulahing mga adlaw alang sa katubsanan sa mga patay
ug sa kaluwasan sa mga buhi.14

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang “trabaho” ug ang “misyon” sa Manluluwas? Un-
say gibuhat sa Manluluwas didto sa kalibutan sa espiritu aron
pagtabang nga matuman kining mahinungdanon nga buhat?
(Tan-awa sa D&P 138:11–12, 18–19, 29–30.)

• Sa unsang paagi ang misyonaryo nga buhat gipahigayon didto
sa kalibutan sa espiritu? Kinsa ang mga misyonaryo? (Tan-awa
sa D&P 138:29–34; 57–59.)

• Unsay atong mahimo aron sa pagbukas sa “mga ganghaan sa
bilanggoan niadtong kinsa [mga] gigapos sa mga kadena sa
kangitngit, pagka-matuhotuhoon, ug pagka-ignorante”? Unsa
ang nakatabang kaninyo sa inyong mga paningkamot aron sa
pagkaplag og kasayuran mahitungod sa inyong mga katigula-
ngan ug kumpletohon ang ilang mga ordinansa sa templo?

• Sa unsang paagi kita “mahimong mga manluluwas sa Bukid sa
Zion”? Ngano man nga kini nga trabaho “usa sa pinakaimpor-
tante nga mga responsibilidad nga gitugyan diha sa katawhan
sa Dios karon”?

• Unsa ang pipila sa mga katuyoan sa mga templo? Unsa nga
mga panalangin ang miabut kaninyo tungod kay nakahimo
kamo og trabaho alang sa uban diha sa templo o nakasumitir
og mga ngalan aron ang trabaho pagahimoon?
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• Unsa ang himoon “nga mahinungdanon nga trabaho sa Kali-
boan”? Sa unsang paagi makaapil kita niini nga trabaho karon?

• Sa unsang paagi nga ang kahibalo sa plano sa Dios alang sa
pagtubos sa mga patay nakapanalangin sa inyong kinabuhi?
Unsa ang gisulti kanato niini nga plano mahitungod sa gugma
sa Dios alang sa tanan Niya nga mga anak?
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Kaligdong: Pagsunod sa Atong
Relihiyon uban sa Tibuok 
Natong mga Kasingkasing

Kadtong mopatunhay sa ilang kaligdong pinaagi 
sa adlaw-adlaw nga pagbutang og una sa mga 
butang sa Dios ug molahutay sa mga pagsulay

makaangkon og kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Niadtong 10 sa Nobyembre 1918, ang ika-17 nga anibersaryo
sa adlaw sa pagtawag kaniya isip Presidente sa Simbahan, si
Joseph F. Smith mipundok sa iyang pamilya ug misulti kabahin
sa iyang kinabuhi ug unsa ang iyang nakat-unan. Ang tanan mi-
tambong sa okasyon nga nagpuasa ug diha sa espiritu sa pag-
ampo. Si Presidente Smith miingon, “Kon may bisan unsang
butang sa yuta nga gisulayan nakong buhaton nga ingon ka dag-
han sa bisan unsang lain nga butang, mao ang pagbarug sa
akong pulong, akong mga saad, akong kaligdong, sa pagbuhat
unsay katungdanan nako nga buhaton.”1

Mao kini ang katapusang pormal niya nga tambag. Paglabay sa
siyam ka adlaw, niadtong 19 sa Nobyembre 1918, si Presidente
Joseph F. Smith namatay. Usa ka pagdagsang sa sakit nga in-
fluenza ang nakapugong sa pormal nga pangpubliko nga serbisyo
sa paglubong. Agi og pasidungog niining bantugan nga lider, ta-
nang pangpubliko nga panagtigum, mga kalingawan, ug opisyal
nga mga miting gisuspenso. Mga sinehan ug daghang lokal nga
mga negosyo nanirado. Mga kaliboan sa mga lungsuranon sa
Siyudad sa Salt Lake, mga miyembro ug dili miyembro sa Simba-
han, nagpanon sa kadalanan aron sa pagpasidungog ni Joseph F.
Smith samtang ang porlon milabay paingon sa South Temple
ngadto sa Sementeryo sa Siyudad sa Salt Lake. Sa paglabay sa pro-



sesyon sa Catholic Cathedral sa Madeleine, ang mga kampana sa
tore sa katedral gibagting agi og pasidungog niining talahuron
nga lider kinsa nakaimpluwensya og hilabihan ka daghan.

Si Presidente Joseph F. Smith mahigugmaon sa matarung; gi-
labanan niya ang sumbanan sa kamatuoran; hingpit nga gisunod
niya ang mga baruganan nga iyang gisangyaw; ug gitahud ug gi-
tamud siya tungod sa ingon nga kaligdong.

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Atong gipakita ang atong kaligdong pinaagi sa adlaw-
adlaw nga pagbutang og una sa mga butang sa Dios.

Ang relihiyon nga atong gipili nga sundon dili usa ka pang-Do-
minggo nga relihiyon; dili kini usa lamang ka pangagpas nga
pagtuo…. Pinakaimportante kini nga butang sa kalibutan alang
kanato, ug ang mga sangputanan ngari kanato dinhi niini nga ka-
libutan ug sa kalibutan nga umaabut mag-agad sa atong kalig-
dong sa kamatuoran ug sa atong pagkamakanunayon sa
pagsunod sa mga lagda niini, sa pagsunod sa mga baruganan ni-
ini, ug sa mga gikinahanglan niini.2

Kanunay kini nga akong kalipay sa pagbaton og kahigayunan
sa pakighimamat sa mga lalaki ug mga babaye kinsa midawat sa
kamatuoran ug kinsa matinuoron niini sa ilang adlaw-adlaw nga
kinabuhi, kay hinumdumi, gitukod nato ang sumbanan sa atong
kaligdong ug sa atong pagka-maunungon sa kamatuoran pinaagi
sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ang kahoy mailhan pi-
naagi sa ilang mga bunga, ug dili kita mamupo og mga ubas nga
tunokon ni igos sa kudyapa. Kon kamo makakita og daghang
mga indibidwal, usa ka komunidad o tibuok katawhan, kinsa mi-
dawat sa ebanghelyo ni Jesukristo, makanunayon sa ilang mga
pagtuo, matinuoron sa ilang mga pakigsaad, matinuoron sa ma-
tag bahin sa ilang hugot nga pagtuo, inyong makita ang mga la-
laki ug mga babaye kinsa namunga og maayo ug takus sa tanang
mga pagtahud.3

Anaa ra kini kanato sa pagbuhat sa atong katungdanan ug
sa pagsunod sa atong relihiyon sa usa ka adlaw nga sama ni
bisan kinsa. Magserbisyo kita sa Ginoo sa tibuok adlaw diha
sa pagkamatarung ug Siya mahimo nato nga Amahan ug
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Higala, ug ang atong mga kaaway mawad-an sa gahum diri
kanato.4

Nagkinahanglan kitang tanan og gugma sa atong mga kalag, sa
tanang panahon: una, alang sa atong Dios ang atong langitnong
Amahan, kinsa ang tighatag sa tanang kaayohan—gugma nga mi-
lukop sa atong mga kalag, atong mga hunahuna, atong mga ka-
singkasing, atong mga salabutan, atong kusog, ingon man nga
mahimo kita nga mauyunon, kon gikinahanglan niya, mohatag sa
atong mga kinabuhi ingon man usab sa atong panahon, mga ta-
lento, ug mga butang niini nga kalibutan sa pagserbisyo sa bu-
hing Dios kinsa mihatag kanato sa tanan nga ania kanato….
[Kinahanglan] nga kita anaa niana nga gugma sa atong mga ka-
singkasing, sa hilabihan nga atong higugmaon ang Dios labaw pa
kay sa negosyo, labaw pa kay sa kwarta, labaw pa kay sa kalibuta-
non nga mga kalingawan; nga mao ang, pagpahimulos og mas
dako nga kalipay diha sa pagsimba ug paghigugma sa Dios kaysa
atong paghigugma sa bisan unsang laing butang sa kalibutan.5

Bisan asa ang mga tawo makadungog sa pulong nga ang ka-
lampusan nagpuyo nga naghisgot sa kalampusan nga maingon
og ang kalampusan gihubad sa usa ka pulong, ug nga daw ang
pinakataas nga ambisyon sa mga lalaki ug mga babaye mao ang
pag-uswag sa pipila ka kalibutanon nga ambisyon…. Bisan pa ni-
ana, ang kalampusan sa usa mas matino pa gayud pinaagi sa
mahangturon (ingon man usab sa pagkakaron) nga mga pangi-
nahanglan sa tawo, kaysa temporaryo nga mga sumbanan nga
gihatag sa mga tawo agig paningkamot alang sa nailhan nga kali-
butanong mga tumong sa panahon diin ilang gisunod. Walay
pagduhaduha nga walay labaw pa ka malaglagon sa atong pag-
kabutang kaysa pagtuo nga ang atong karon ug mahangturon
nga kaayohan natukod diha sa katigayunan ug mga pasidungog
niini nga kalibutan.

Ang mahinungdanon nga kamatuoran nga gipahayag sa Man-
luluwas daw sa kinatibuk-an nakalimtan na pag-ayo niini nga he-
nerasyon, nga walay kapuslanan sa usa ka tawo kon maangkon
niya ang tibuok kalibutan, nga pagapildihon sa iyang kinabuhi
[tan-awa sa Mateo 16:26]. Ang sumbanan sa kalampusan sumala
sa gipahayag pinaagi sa pulong sa Dios, mao ang kaluwasan sa
kalag.6
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Ang kinaiya sa tinuod nga pagkamiyembro sa Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao kini—nga
ikaw ug ako, gawasnon sa matag laing tawo dinhi sa kalibutan,
mosunod sa atong relihiyon ug mobuhat sa atong katungdanan,
bisan unsa pa ang buhaton sa ubang tawo. Ingon sa gipahayag ni
Josue sa iyang kaugalingon sa karaang mga panahon, “Alang ka-
nako ug sa akong balay, kami mag-alagad sa Ginoo.” [Josue
24:15.] … Ang tinuod nga sukdanan sa atong baruganan niini
nga Simbahan mao nga mobuhat kita sa husto walay sapayan
kon kinsa ang nagbuhat sa matarung o nagbuhat sa sayop. Busa
atong tinguhaon ang pag-angkon niana nga espiritu ngari kanato
ug magpuyo pinaagi niana nga lagda.7

Ang una ug pinakataas nga sumbanan sa husto nga pagpuyo
makit-an nianang indibidwal nga responsibilidad nga nakapabi-
lin sa mga tawo nga takus alang sa katuyoan sa kamatuoran. Dili
lisud alang sa mga tawo kinsa matinuoron sa ilang kaugalingon
nga magmatinud-anon sa uban. Ang mga tawo kinsa mopasidu-
ngog sa Dios sa ilang kaugalingong kinabuhi wala magkinahang-
lan sa pagpugong sa panghunahuna sa publiko nga mahimong
dili lamang sukwahi, kondili positibo kaayo nga sayop. Pinaagi
lamang kini sa indibidwal nga mga responsibilidad nga ang mga
tawo mobati nga makahimo sila sa pagpahimutang sa ilang kau-
galingon sa husto nga katarungan sa tanang mga pangutana sa
publiko. Kadtong kinsa wala magtagad sa espirituhanon nga ba-
hin sa kinabuhi nagsalig diha sa paggiya sa publiko diin modala
kanila ngadto sa tanang mga matang sa pagkasukwahi.8

Ang mga bunga sa Espiritu sa Dios—ang mga bunga sa espi-
ritu sa tinuod nga relihiyon—mao ang kalinaw ug gugma, hiyas
ug pagkamatinuoron, ug kaligdong ug kamaunungon sa matag
hiyas nga nailhan sa balaod sa Dios.9

Ang atong katungdanan mao ang pagpabilin nga mapadayu-
non—mopadayon ug mopaingon sa direksyon nianang gimarka-
han sa Ginoo nga Labawng Makagagahum alang kanato nga
tinguhaon. Paghupot sa hugot nga pagtuo; pasidunggi ang pa-
ngalan sa Dios diha sa inyong mga kasingkasing; tahura ug
higugmaa ang ngalan Niya kansang dugo gipaagas alang sa ka-
pasayloan sa mga sala sa kalibutan; pasidunggi ug paghupot
sa pinakataas nga pagtamud kaniya kinsa gituboy sa Dios diha sa
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iyang pagkabata aron mopahiluna sa tukuranan niining mahi-
nungdanong trabaho sa ulahing adlaw.10

Ang atong kaligdong pagasulayan.

Ang akong pagkabata ug pagkabatan-on nagahin sa pagsuroy-
suroy uban sa katawhan sa Dios, sa pag-antus uban kanila ug sa
pagmaya uban kanila. Ang tibuok nakong kinabuhi nakig-uban ni-
ining mga tawhana, ug sa pangalan ug pinaagi sa panabang sa
Dios modangat kini hangtud sa katapusan. Wala ako’y laing mga
kauban o dapit nga adtoan. Ania ako niini nga katuyoan sama ni
Pedro sa diha nga ang Manluluwas, sa pagkakita nga namiya ang
mga tawo gikan Kaniya, nangutana kaniya, Mobiya ba usab ikaw?
Si Pedro mitubag, Ginoo, kon biyaan ko Ikaw asa man ako pai-
ngon, anaa Kanimo ang mga pulong mahitungod sa kinabuhing
dayon. [Tan-wa sa Juan 6:67–68.] Kita walay laing buhaton gawas
sa pagpadayon diha sa pig-ot nga agianan nga modala og balik
ngadto sa Dios nga atong Amahan. Mao kana ang agianan nga
Iyang gimarkahan alang kanato nga tinguhaon, ug ato kini nga ka-
tungdanan sa pagpadayon; dili kita mahimo nga mosimang, dili
kita makahunong; dili kita makabalhin og laing agianan, “usa ang
padulngan niini” ug ang kapalaran niini gipiho ug giplano na.

Kinahanglan nga atong atubangon ang kaaway kon kini ma-
naa, makigbatok niini uban sa mga hinagiban sa kamatuoran nga
gitugyan sa Dios sa atong mga kamot. Ug kinahanglan gayud nga
lig-onon nato ang atong mga hunahuna nga kining kalibutan
uban sa tanan niining mga kalingawan maoy sama sa lawog nga
ikatandi uban sa kahalangdon sa kahibalo sa Dios. Gituyo Niya
ang pagsulay kanato ug sa pagmatuod kanato, ug Siya may katu-
ngod sa pagbuhat niini, bisan pa ngadto sa kamatayon kon giki-
nahanglan, ug kadto lamang kinsa molahutay sa katapusan,
kinsa dili mosibog, apan magpabilin ang ilang kaligdong diha sa
kakuyaw ug mosakripisyo sa ilang tanan, kon gikinahanglan, ma-
kabaton og kinabuhing dayon, o mahimong takus sa ganti sa
mga matinud-anon.11

Ang akong pag-ampo nagmakanunayon, dili nga maluwas
unta ako sa mga pagsulay, kondili nga makabaton unta ako og
kaalam ug paghukom, pailub ug paglahutay nga gihatag kanako,
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sa pagpas-an sa mga pagsulay nga tingali akong masinati. Sam-
tang dili ako matinud-anong makasulti nga nasulayan na ako sa
akong hugot nga pagtuo uban sa Ebanghelyo ni Kristo, hinoon
matinud-anon ako nga moingon nga nasulayan na ako sa dag-
hang mga paagi. Nasulayan na ang akong pailub, nasulayan na
ang akong paghigugma, ang akong kaligdong nasulayan na.12

Nagtuo ako nga ang [atong pioneer nga mga katigulangan] na-
katukod og labaw pa ka maayo kay sa ilang nasayran. Nagtuo ako
nga gigiyahan sila pinaagi sa gahum sa Dios, lakang sa matag la-
kang, ug gitudloan sa pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an,
lagda human sa usa ka lagda. Niining paagiha napamatud-an
Niya ang ilang kaligdong ug ang ilang debosyon. Sila napamatud-
an Niya hangtud sa kamatayon; oo, ug gani lapas pa sa kamata-
yon; kay ang kamatayon ngadto sa kadaghanan kanila nahimo
unta nga matam-is, malinawon unta kini, malipayong kapahula-
yan kon itandi uban sa kabudlay ug kasamok nga ilang saguba-
ngon.13

Daghang tawo ang gipamatay pinaagi sa pagsunog tungod sa
pagkamasulundon, sama sa iyang pagtuo, sa mga sugo sa Dios.
Walay usa sa karaan nga mga disipulo kinsa gipili ni Jesukristo
ang nakaikyas sa pagkamartir, gawas ni Judas ug Juan. Si Judas
miluib sa Ginoo, ug dayon gisakripisyo ang iyang kaugalingong
kinabuhi, ug si Juan nakadawat og saad sa Ginoo nga mabuhi
siya hangtud nga Siya moanhi pag-usab sa yuta. Ang uban gipa-
patay, ang pipila gilansang sa krus, pipila gipangguyod sa dalan
sa Roma, ug pipila gipanghulog gikan sa pinakataas nga taluktok,
ug ang uban gibato hangtud nga mamatay. Alang sa unsa? Tu-
ngod sa pagsunod sa balaod sa Dios ug sa paghatag og pagpa-
matuod ngadto nianang nahibaloan nila nga tinuod. Hinaut unta
nga ingon usab niini karon. Apan tugoti ang espiritu niini nga
ebanghelyo modikit pag-ayo sa akong kalag aron bisan tuod og
ako moagi sa kakabus, sa kalisdanan, sa pagpanggukod, o sa ka-
matayon, tugoti ako ug ang akong balay nga moserbisyo sa Dios
ug mohupot sa iyang mga balaod.14
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Atong ipakita ang atong kaligdong pinaagi sa pagserbisyo
sa Ginoo, bisag unsa pay mahitabo.

Ang Ginoo misulti ngadto sa batan-on nga tawo kinsa nahi-
gugma sa kalibutan, nga kon siya nagtinguha nga mahimong hing-
pit, kinahanglan nga ibaligya niya ang tanan nga anaa kaniya ug
ihatag kini sa mga kabus, ug dayon miingon ang Ginoo, “Umanhi
ka ug sumunod kanako.” [Mateo 19:21.] Mahimong kini simple
kaayong paagi sa pag-ingon niini, apan adunay dakong kalabutan
sa kamatuoran niini, adunay mahinungdanon nga baruganan nga
naglakip niini. Kini mao ang pagpahiluna niana nga sagrado ug ba-
laan, nga iya sa Dios, nga diin makahimo sa kalinaw ug kalipay sa
kalag sa mga tawo, sa dili pa ang atong mga katigayunan, sa dili pa
ang atong kalibutanon nga mga kadungganan ug mga kabtangan.
Ang Ginoo nga Labawng Makagagahum nagkinahanglan niini gi-
kan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; ug matag lalaki ug
babaye, kinsa midawat sa Ebanghelyo mobati unta kanunay diha
sa ilang kasingkasing karon, ug sa ilang mga kalag kanunay, nga
“bisan unsa ang gikinahanglan sa Ginoo gikan kanako, kana akong
buhaton,” o kana akong ihatag, bisan unsa pa kini.15

Kon gikinahanglan Niya nga akong ihatag ang tanan nga anaa
kanako ngadto kaniya, gusto nakong bation nga kinahanglan ki-
ning buhaton nga masadyaon ug mauyunon, sama sa gibati ni
Job, ug usab ni Abraham, sa diha nga ang Ginoo mitawag kanila
aron mopakita sa ilang hugot nga pagtuo. Si Abraham gitawag
aron ihalad ang iyang anak nga lalaki—usa ka anak sa saad—
mihunong ba siya aron mangatarungan o makiglalis uban sa
Labawng Makagagahum? Wala, milakaw siya sa walay pagreklamo
o pagbagulbol, aron sa pagbuhat sa unsay gisugo kaniya. Tingali
siya adunay lahi nga mga pagbati, ug sa walay pagduhaduha gi-
sulayan siya sa pinakalisud; ang iyang pinakalumo nga pagbati
gisulayan, apan bisan sa tanan, iyang gipakita ang pagsunod
sa sugo sa Labawng Makagagahum. Hinoon, si Abraham wala
makahimo sa sugo, tungod kay ang Ginoo, sa pagpakita sa
iyang kaligdong ug kamauyunon, mipugong niini. [Tan-awa sa
Genesis 22:1–8.] …

Karon, unsa ka daghan kanato ang adunay pagsalig sa Ginoo
nga sama sa kang Abraham? Pananglitan, mohangyo Siya gikan
kaninyo sa inyong unang natawo, o bisan kinsa sa inyong mga
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hinigugma, o inyong katigayunan, makalahutay ba kamo niini sa
walay pagbagulbol?…. Makapaabut ba kita nga makakab-ot og
celestial nga pagkahimaya kon kita adunay pipila ka tinagoan—
pipila ka butang nga gihipus—diin ang atong mga kasingkasing
o pinakamahal nga mga pagbati anaa? Pangutan-a ang inyong
kaugalingon, kon takus ba kamo sa pagdawat sa kahimayaan sa
celestial nga gingharian sa Dios?16

Si Job usa ka matarung nga tawo, hingpit sa tanan niya nga mga
paagi. Walay sama kaniya sa tibuok yuta…. Wala niya tungloha ang
mga Sabeohanon sa pagpanguha sa iyang mga baka ni ang kalayo
sa langit nga miugdaw sa iyang kahayopan, ni ang mga hangin sa
kalangitan, tungod sa paglaglag sa sa iyang panimalay ug mga
anak. Wala siya mamalikas ug manamastamas ug molimud sa Gi-
noo tungod niini. Apan siya miingon, “Ang Ginoo mihatag, ug ang
Ginoo mikuha; bulahan ang ngalan sa Ginoo.” [Job 1:21.] …

… Dinhi gihatagan og panig-ingnan ang baruganan nga kina-
hanglan mahimo nga basihanan sa tanang hugot nga pagtuo, ang
paglaum, ang gugma nga putli, ang paghigugma, ug paghago, ang
tinguha sa tanang katawhan—nga sila moserbisyo sa Dios, bisan
unsa pa ang mahitabo kanila. Bisan pa kon nag-antus sila sa pag-
kabilanggo, bisan kon nag-antus sila sa mga pagpanggukod, bisan
kon nag-antus sila sa kakabus, bisan pa kon ang Dios mosulay ka-
nila sa hilabihan, ug ibutang sila sa pinakagrabe nga pagsulay
aron sa pagpamatuod sa ilang kaligdong, kinahanglan nga moi-
ngon sila sama ni Job, “Ako hubo nga migula sa tiyan sa akong ina-
han ug hubo usab ako nga mopauli didto; ang Ginoo mihatag ug
ang Ginoo mikuha; bulahan ang ngalan sa Ginoo.” [Job 1:21.] Sa
ingon himayaa ang Dios, higugmaa Siya sa tibuok mong kasing-
kasing, gahum, salabutan ug kusog; dayon higugmaa ang atong
silingan sama sa atong kaugalingon; nga sa dihang moabut ang
mga pagsulay mahimo kita nga makalahutay niini ug dili morek-
lamo, kondili maghulat hangtud nga ang Dios mopalambo sa
Iyang mga katuyoan. Dayon atong makita nga walay gugma nga
sama niana sa Dios alang sa nag-antus Niya nga mga anak; walay
kalooy nga hilabihan ka lapad, walay katuyoan nga hilabihan ka
dako, ug mahinungdanon ug halangdon sama sa katuyoan sa
Dios kalabut sa Iyang mga anak. Kon kini atong buhaton, makat-
on kita niini sa kaulahian ug makadayeg kita sa Dios uban sa ti-
buok natong mga kasingkasing.17
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsa man ang kaligdong? Sa unsang paagi atong “gitukod ang
sumbanan sa atong kaligdong … pinaagi sa atong kada adlaw
nga mga trabaho”? Unsa nga mga kahimtang sa inyong kada
adlaw nga kinabuhi ang makapahimo kaninyo sa pagpili o sa
pagpahiluna og una sa mga butang sa Dios?

• Sa unsang paagi kita makapalambo sa abilidad aron “makata-
gamtam og mas dako nga kalipay diha sa pagsimba ug paghi-
gugma sa Dios” kaysa paghigugma sa negosyo, kwarta, o ubang
kalibutanon nga mga kalipay? Samtang nag-atubang kamo sa
mga pagsulay sa pagpahiluna “niana nga sagrado ug balaan”
nga una kaysa “kalibutanon nga mga kadungganan ug mga
kabtangan,” sa unsa nga paagi kamo mitubag?

• Unsa ang tinuod nga sumbanan sa kalampusan sa atong mga ki-
nabuhi? Unsay laing mga kahulugan sa kalampusan nga usahay
makapugong kanato sa pagtinguha niining tinuod nga sumba-
nan? Sa unsang paagi ang pagbuhat sumala sa gipadayag nga ka-
matuoran mosukwahi sumala sa “paggiya sa publiko”?
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• Ngano nga ang mga pagsulay ug oposisyon sagad moabut ka-
nato kon kita nanlimbasog sa pagsunod sa ebanghelyo? Sa un-
sang paagi kamo nasulayan ug napamatud-an sa inyong mga
paningkamot sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios? Sa unsang
paagi kamo mitubag?

• Sa unsang paagi ang mga ehemplo sa matinud-anon nga mga
disipulo sama ni Abraham ug Job nakatabang kanato nga mas
makasabut kon unsaon sa “pagserbisyo sa Dios, bisan unsa pay
mahimong mahitabo”? Sa unsang paagi ang inyong pagpama-
tuod napalig-on pinaagi sa ilang mga ehemplo? Unsa nga mga
butang ang makaandam kanato sa pag-alagad sa Dios sa niini
nga paagi atol sa atong mga panahon sa pagsulay?

• Sa unsang paagi ang pagpalambo ug pagpatunhay sa personal
nga kaligdong mopanalangin ug molig-on sa atong mga pa-
milya? sa atong mga kumunidad?
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Pagkaplag og Kapahulayan 
diha ni Kristo

Kadtong kinsa nakadawat og pagpamatuod 
kabahin ni Jesukristo makakaplag og kapahulayan 

ug kalinaw sa ilang mga kalag.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph F. Smith

Si Presidente Joseph F. Smith namatay niadtong 19 sa Nobyembre
1918, nakaserbisyo isip Presidente sa Simbahan sukad sa 1901. Ma-
lagsik, makanunayon, ug kinasingkasing nga mobuhat sa trabaho
sa Ginoo, gihatag niya ang iyang kinabuhi sa pagtudlo sa mga ka-
matuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo. Usa siya ka tigsangyaw sa
pagkamatarung, usa ka propeta sa Dios, kinsa miawhag sa mga San-
tos, sa “Pagsunod kanako sama sa akong pagsunod sa atong pa-
ngulo, ang Manunubos sa kalibutan.”1

Si Presidente Heber J. Grant, kinsa mipuli ni Joseph F. Smith
isip Presidente sa Simbahan, miingon diha sa pagserbisyo sa
iyang lubnganan: “Sulod sa 36 katuig nakig-uban ako kaniya, una
sa diha nga usa siya ka magtatambag, ug sa kaulahian sa diha nga
Presidente na siya sa Simbahan. Sulod niining mga tuiga, wala
gayud akoy nahibaloan nga bisan unsang butang sa iyang kina-
buhi ni bisan sa pulong o buhat, nga dili takus sa usa ka tinuod
nga tawo. Makaingon ako uban sa tanang pagkamatinud-anon,
‘Siya ang matang sa tawo nga gusto ako nga mahisama.’ Nagba-
rug dinhi sa iyang lubnganan, nagtinguha ako og labaw pa kaysa
pulong nga ikasulti, ang gahum ug abilidad nga ingon ka malo-
loy-on, ingon ka mahunahunaon, ingon ka mapasayloon, ingon
ka isog ug halangdon, ug matinuoron, ug sa paglakaw nga mo-
sunod pag-ayo sa iyang mga buhat. Wala na akoy labaw pa nga
pangayuon.



“ … Tungod kay wala pay tawo nga sukad nabuhi nga nagba-
ton og mas gamhanan nga pagpamatuod sa buhing Dios ug sa
atong Manunubos kay ni Joseph F. Smith. Sukad niadtong bata
pa ko gipahinam niya ang ako mismong pagkatawo uban sa pag-
pamatuod nga iyang gihatag ngadto sa tanan niyang ikahimamat,
mohatag og pagsaksi nga siya nasayud nga ang Dios buhi ug nga
si Jesus mao ang Kristo, ug Anak sa buhing Dios, ang Manunu-
bos sa kalibutan. Ang mao gayud nga espiritu sa pagdasig nga
anaa nianang tawhana lig-on nga ania sa akong kasingkasing ug
sa mga kasingkasing sa kadaghanan. Gimahal nako si Joseph F.
Smith sama sa wala pa gayud ako magmahal ni bisan kinsa nga
tawo nga sukad akong nailhan. Unta ang Dios mopanalangin sa
iyang handumanan.”2

Ang mosunod nga pagpamatuod gikuha gikan sa usa ka pag-
pamulong nga giluwatan ni Presidente Smith sa Provo, Utah,
niadtong 13 sa Enero 1907.3

Mga Pagtulun-an ni Joseph F. Smith

Makasulod kita ngadto sa kapahulayan sa Ginoo 
kon itugyan nato ang atong mga kalag ngadto 

Kaniya ug sa Iyang ebanghelyo.

Nagtinguha ako sa pagbasa gikan sa mga sinulat ni Moroni
diin iyang gikutlo ang mga pagtulun-an sa iyang amahan, nga si
Mormon.

“Ug karon ako, si Moroni, mosulat og pipila sa mga pulong sa
akong amahan nga si Mormon diin siya namulong mahitungod
sa Hugot nga Pagtuo, Paglaum, ug Gugma nga Putli….

“ … Ako mamulong nganha kaninyo nga anaa sa simbahan,
nga malinawon nga mga sumusunod ni Kristo, ug nga nakabaton
sa igo nga paglaum, diin kamo makasulod ngadto sa kapahula-
yan sa Ginoo, gikan karon hangtud nga kamo mopahulay uban
kaniya didto sa langit.” [Moroni, 7:1, 3.]

… Unsa ang gipasabut niining pagsulod sa kapahulayan sa Gi-
noo? Magsulti alang sa akong kaugalingon, nagpasabut kini nga pi-
naagi sa gugma sa Dios midaug ako ibabaw Kaniya, aron mobati
ako og kapahulayan diha ni Kristo nga dili na gayud ako mahi-
mong masamok sa tanang hangin sa doktrina, pinaagi sa lipatlipat
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ug pagkabatid sa pagmugna og kasaypanan sa mga tawo, ug
nga nalig-on ako sa kahibalo ug pagpamatuod kabahin ni
Jesukristo, aron walay gahum nga makapasimang kanako gikan sa
higpit ug pig-ot nga dalan nga modala og balik ngadto sa atuba-
ngan sa Dios, aron makapahimulos sa kahimayaan ug sa Iyang ma-
himayaon nga gingharian; nga sukad karon mahimo na ako nga
makapahimulos nianang kapahulayan hangtud nga makapahulay
ako uban Kaniya didto sa kalangitan.

Nagtinguha ako sa pagsilsil niini nga panghunahuna niini sa in-
yong mga salabutan, tungod kay gusto ko nga kamo makasabut
nga mao kini ang kahulugan nga gituyo nga ipadangat pinaagi sa
mga pulong, “makasulod ngadto sa kapahulayan sa Dios.” Tu-
goti ako nga mopasalig kaninyo nga ang tawo kinsa dili pa hing-
pit nga nalig-on sa doktrina ni Kristo, kinsa wala pa ikatugyan ang
iyang tibuok kalag ngadto sa Ginoo, ug sa Ebanghelyo nga Iyang
gitudlo sa kalibutan, wala pa makasulod ngadto niana nga kapa-
hulayan. Naglibog pa gihapon siya, sama sa panultihon, nagla-
roylaroy, walay kasiguroan, kulang sa kaligdong, kulang sa hugot
nga pagtuo nga dili matarug, andam nga lupigon sa lipatlipat ug
kabatid sa paghimo og kasaypanan niya nga nagpahipi ug naghu-
lat sa paglingla ug pagpasalaag ngadto sa kalapasan ug kangit-
ngit. Samtang siya nga nakadawat og pagpamatuod ni Jesukristo
sa iyang kasingkasing, siya nga mitugyan sa iyang tanan ngadto sa
gingharian sa Dios ug sa kabubut-on sa Amahan, hilabihan na ka-
lig-on. Ang iyang kasingkasing lig-on na; nausa na ang iyang hu-
nahuna, nawagtang na ang pagduhaduha; ang mga kahadlok
nawagtang na; nasayud na siya kang kinsa mosalig, hingpit na siya
nga nalig-on sa iyang mga katuyoan ug sa iyang determinasyon
nga, alang kaniya ug sa iyang balay siya magaalagad sa Dios, mag-
hupot sa Iyang mga sugo ug maglakaw, ingon ka layo kutob sa
mahimo alang sa tawhanon nga mga nilalang nga maglakaw, diha
sa kaputli sa kinabuhi, sa kadungganan, sa kamaunungon, ug
pagkamatarung sa atubangan sa Ginoo.

Nagpasalamat ako sa akong Dios nga kining espiritu ug pag-
bati sa kahigwa-os nawala sa akong mga hunahuna ug salabutan
kabahin sa trabaho nga atong giatubang; ug nga ang Ginoo mi-
hatag kanako og kasiguroan nga lapas pa sa tanang uban nga
mga butang nga may kalabutan ngadto niining mga butanga.
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Nagmaya ako sa Ebanghelyo; nagmaya ako sa pagpamatuod sa
Espiritu sa Dios sulod sa akong kasingkasing; nagmaya ako sa
pagpamatuod kabahin ni Propeta Joseph Smith; nagmaya ako sa
matag baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo nga ato nang nasi-
nati, kutob sa akong nahibaloan. Wala na akoy pangayoon pa,
dili na ako gusto og bisan unsang butang nga mas labaw pa sa
mga baruganan sa kinabuhi ug kaluwasan nga gipadayag niining
mahinungdanong plano sa katubsanan nga gipahiuli sa yuta nii-
ning ulahing mga adlaw….

Naningkamot kita sa pagsunod sa taas nga sumbanan 
sa pamatasan nga gihatag sa atong Manluluwas.

… Kon ang atong mga kasingkasing lig-on na uban sa tukma
nga katuyoan diha sa pagserbisyo sa Dios ug sa paghupot sa
iyang mga sugo, unsa man ang mga bunga niini? Unsa man ang
resulta? … Ang mga tawo mapuno sa espiritu sa pagpasaylo, sa
gugma nga putli, sa kalooy, sa tiunay nga paghigugma. Dili sila
magtinguha sa pagpakigbangi batok sa usag usa, ni mopahimu-
los sa mahuyang, sa dili mabinantayon, o sa walay alamag; kon-
dili tagdon nila ang mga katungod sa walay alamag; o mahuyang,
niadtong kinsa nagsalig ug ubos sa ilang kalooy, samtang nagbu-
hat sila sa ila mismong kaugalingon; batonan nila ang mga kaga-
wasan sa ilang isigka tawo nga sama ka sagrado sa ilang
kaugalingong kagawasan; gantihan nila ang hiyas, dungog ug ka-
ligdong sa ilang mga silingan ug mga igsoon maingon nga hata-
gan nila og pagtamud ug gantihan ug huptan nga sagrado ang
ilang kaugalingon.

Dili dayon nato makab-ut kanang taas nga sumbanan nga pama-
tasan sa kahingpit nga gipahayag Niya. Ug samtang nakamatngon
kita sa kamatuoran nga sa karon dili kita makakab-ot niana nga ka-
hingpitan, ug dili kita makasabut sa kinatibuk-an ingon nga gikina-
hanglan, hinoon, ang tumong anaa, ang sumbanan atong makita.
Atong gipaabut ang higayon nga mahimo natong makab-ot kanang
mahimayaon ug nahimaya nga sumbanan nga gihan-ay alang ka-
nato pinaagi sa ehemplo, sa kinabuhi ug misyon ni Ginoong Jesu-
kristo. Bisan tuod kon napakyas kita nga makab-ot ang hingpit nga
sumbanan nga gipakita sa Dios pinaagi ni Jesukristo, bisan pa ni-
ana maghinulsol kita sa atong kapakyasan, ug magbag-o sa atong
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determinasyon, ug dugangan ang atong kakugi sa umaabut. Oo, ni-
ining higayona atong doblehon ang atong kakugi, mosulay sa pag-
buntog sa atong mga kahuyang ug mas mopaduol sa ehemplo nga
gihan-ay kanato sa Anak sa Dios.

Mao kini ang Ebanghelyo ni Jesukristo, ug tinuod kini nga
doktrina. Ang tawo kinsa mosunod niini, kinsa modawat ug mo-
sunod sa espiritu sa ebanghelyo, ug mohambin sa espiritu niini
sa iyang kasingkasing; kinsa aduna niini nga tinguha sa iyang ka-
lag ug magsiksik alang niana nga tinguha aron mahimong pina-
kadako sa tanang uban nga mga tinguha, magpadayon gikan sa
hugot nga pagtuo ngadto sa laing hugot nga pagtuo, gikan sa
paglaum ngadto sa kahibalo, gikan sa salabutan ngadto sa kaa-
lam ug gahum, ug sa katapusan sa pagkahimaya ug kahimayaan
sa gingharian sa atong Dios; ug walay gahum ubos sa celestial
nga gingharian nga mopahunong kaniya sa iyang paglambo, kon
siya maningkamot lamang sa paghupot sa mga balaod ug mga
sugo sa Dios….

… Kon kita modesisyon, sama sa gibuhat ni Josue sa unang pa-
nahon, nga moalagad kita sa Dios karong adlawa ug sukad karon
moalagad kita Kaniya ug batonan ang Iyang mga sugo, dayon
magsugod na kita nga makahimo sa pagbahin sa kangitngit gikan
sa kahayag, ang maayo gikan sa dautan, ang husto gikan sa sa-
yop, niana nga putli gikan niana nga dili putli; ug gikan nianang
higayuna ang inyong tinguha alang sa kamaayo motubo nga lig-
on ug mas lig-on, ug mahimo kamo nga mas hanas sa pagbuhat
og maayo ug sa paghingpit sa mga katuyoan sa Dios, sa pagbun-
tog sa inyong kaugalingong mga kahuyang, agig pagkaangay ma-
ingon nga kamo makugihon sa pagbiya sa dautan ug mopili sa
maayo, pinaagi sa pagtinguha og maayo ug maglikay sa dautan,
ug mopalayo gikan sa kalibutan ug gikan sa mga kahinam sa na-
pukan nga tawhanong kinaiya, ug motabang sa pagbuhat nia-
nang gibanabana nga mohimaya sa katawhan, nga mohimaya sa
mga pangandoy sa tawo, mohimaya sa iyang mga katuyoan ug
mopadako sa iyang gugma nga putli, sa iyang gugma ug sa iyang
pagpasaylo. Dayon makahimo kamo sa pag-ila sa kahayag, su-
mala sa giingon sa propeta; mahimo nga buhaton ninyo kini
sama ka tin-aw, kutob sa walay pagkasayop nga inyong mahimo
sa pag-ila sa kahayag sa adlaw gikan sa kangitngit sa kagabhion.
[Tan-awa sa Moroni 7:14–15.] …
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Motubo kita gikan sa grasya ug dugang pa nga grasya
hangtud nga kita makadawat sa kahingpitan ug 

mahimong isigkamanununod uban ni Jesukristo.

Tugoti nga basahan ko kamo niini:

“Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo: Kini mahinabo
nga ang matag kalag kinsa mobiya sa iyang mga sala ug moduol
ngari kanako, ug motawag sa akong ngalan, ug mosunod sa
akong tingog, ug mohupot sa akong mga sugo, makakita sa akong
panagway ug masayud nga Ako mao.” [D&P 93:1.]

Mao kini ang pulong sa Ginoo. Dili sayon alang sa tawo nga ma-
kakita sa panagway sa Dios ug masayud nga Siya mao, kinsa wala
mobiya sa sala, wala moduol sa Dios, kinsa wala motawag sa Iyang
ngalan, kinsa wala mosunod sa tingog sa Dios, kinsa wala maghu-
pot sa Iyang mga sugo. Makakita ba siya sa panagway sa Dios, ug
masayud ba nga Siya mao? Dili, walay ingon nga saad; apan suk-
wahi. Mao kini siya nga “moduol ngari kanako,” siya nga “mobiya
sa iyang mga sala;” siya nga “motawag sa akong ngalan;” siya nga
“mosunod sa akong tingog;” siya nga “mohupot sa akong mga
sugo.” Kini mao siya nga “makakita sa akong panagway,” miingon
ang Dios, ug kini siya mao ang kinsa “masayud nga ako mao,” ug
dili lamang “masayud nga ako mao,” kondili masayud siya nga
“Ako ang tinuod nga kahayag nga nagdan-ag sa matag tawo nga
moanhi sa kalibutan.” [D&P 93:2.]

Unsa ka mahimayaon nga saad ang gitanyag ngadto sa mga anak
sa Dios…. Kon si Jesukristo, ang bugtong natawo sa Amahan diha
sa unod, wala makadawat og kahingpitan sa sinugdanan, ug sa
ingon gitawag og Anak, apan nagpadayon sa pagdawat og grasya
ug dugang pa nga grasya hangtud nga Siya nakadawat sa kahing-
pitan, klaro kaayo nga siya nga molakaw diha sa Iyang mga tunob,
kinsa mosunod sa Iyang mga lagda, ug mosagup sa Iyang plano
alang sa kinabuhi ug kaluwasan, mahimo nga makadawat og
grasya ug dugang pa nga grasya, mahimo nga mopadayon gikan sa
grasya ug dugang pa nga grasya; mahimo nga motubo gikan sa
pagkadili hingpit ngadto sa pagkahingpit, ug mahimo nga maka-
dawat karon og gamay ug sa lain nga panahon gamay hangtud nga
siya makadawat sa kahingpitan sama sa Anak sa Dios nga nakada-
wat sa kahingpitan; ug sa ingon, mahimong sama ni Kristo ang
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Anak sa Dios usa ka manununod sa Dios, ug isigkamanununod
uban ni Jesukristo. [Tan-awa sa D&P 93:11–14.] Gibati nako nga
dili makahimo sa pagpamulong sa hunahuna ug pagbati nga nag-
dilaab sa akong kalag, nga napukaw pinaagi niini nga pulong ni
Kristo, kining mahimayaon nga kahigayunan nga gitugot ngari ka-
nako pinaagi sa pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios, pinaagi sa
paghupot sa pulong sa Ginoo, nga mahimong mabatonan, sa uma-
abot, sa kahingpitan sa himaya sa Dios, usa ka kahingpitan sa kahi-
balo sa kamatuoran, kahingpitan sa gahum, kahingpitan sa kaalam,
sa pagbaton og gahum ug kamandoan ug himaya sama sa Amahan.

Dili ba makahatag kini kaninyo og usa ka butang nga angay pa-
gasundon, usa ka butang nga pagalauman? Wala ba dinhi usa ka
ganti nga bililhon nga gipakita diha kaninyo; gitanyag kaninyo
pinaagi sa inyong pagkamasulundon, sa inyong pagkamatinud-
anon, sa inyong pagdawat sa kahayag, magalakaw diha sa kaha-
yag maingon nga si Kristo anaa sa kahayag; nga unta mahimo
kamo nga makigdait uban Kaniya, ug nga ang dugo ni Jesukristo
unta molimpyo kaninyo gikan sa tanang sala? Nagpasalamat ako
sa akong Dios alang niining balaan nga Ebanghelyo; nagpasala-
mat ako Kaniya tungod niini nga pangandoy ug kining paglaum
nga gidasig sa akong kalag aron mahimong takus sa akong Ama-
han ug akong Dios; takus nga mopuyo uban Kaniya, takus sa ka-
himayaan sa Iyang gingharian, ug sa pagpahimulos diha sa Iyang
atubangan ug sa Iyang kahimuot sulod sa dili maihap nga katui-
gan sa kahangturan.

Nasayud ako nga ang Ebanghelyo ni Jesukristo maoy maka-
himo kanako sa pagkab-ot niini nga kahimayaan, ug walay laing
paagi nga gihatag diin ang tawo mahimo nga maluwas; walay la-
ing plano nga gipadayag dinhi sa kalibutan diin ang tawo ma-
himo nga mahimaya ug makabalik pag-usab sa atubangan sa
Dios. Wala gayuy laing paagi….

Napadayag na ba ang tanang mga butang? Wala. Aduna pa bay
laing mga butang nga ipadayag sa Dios ngadto sa Iyang mga anak?
Oo, daghan; apan dili pa kita andam alang sa bisan unsang mas
mahinungdanon nga kahayag kaysa anaa na; tungod kay diin dag-
han ang gihatag daghan ang gikinahanglan; ug daghan na ang na-
hatag kanato, ug ang Dios nagkinahanglan og daghan pa gikan
kanato karon kay sa nahatag nato Kaniya. Dili kita maglakaw sa
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kahayag maingon nga anaa Siya niini, dili kita mosunod sa kama-
tuoran maingon nga gisugo Niya kanato sa pagsunod niini. Minu-
not kita sa atong kaugalingong kahuyang; minunot kita sa mga
tintasyon nga nagsamok kanato, ngadto sa atong kaugalingong ka-
hinam, sa atong pagkahakog, ug sa atong tawhanong mga tinguha
imbis nga mobarug ibabaw sa kahayag sa pagkamortal ug moi-
ngon sa atong mga kalag, “Alang kanako, moalagad ako sa akong
Dios, maghupot sa Iyang mga sugo, ug maglakaw nga walay sala
sa atubangan Kaniya.” Wala kini nato buhata; hinoon ang mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw mao ang pinakamaayong mga tawo sa
kalibutan. Nagpakabuhi kita nga mas duol niini nga sumbanan
kaysa bisan kinsa nga laing mga tawo sa kalibutan karon, bisan sa
tanan natong mga kahuyang ug mga pagkadili hingpit.

Ang tanang kalinaw ug kalipay posible pinaagi 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Karon, ang Ginoo nagpanalangin kaninyo. Hinaut unta nga
ang kalinaw mag-uban kaninyo, akong mga kaigsoonan. Pagba-
ton og hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo diha sa inyong mga ka-
singkasing. Pagkat-on nga kining relihiyon nga gihatag kaninyo
pinaagi ni Joseph Smith ang propeta mao ang relihiyon sa Dios,
mao ang balaod sa Dios ug mga gikinahanglan sa Dios ngadto sa
Iyang mga anak diha sa yuta, ug nga kini labaw pa sa bisan unsa
nga butang. Kini labaw pa sa kaugalingon, labaw pa kini sa kali-
butan, labaw pa kini sa bulawan ug pilak, mga balay, ug mga ka-
yutaan; labaw pa kini sa mismong mortal nga kinabuhi, tungod
kay diha niini dili lamang kita sigurado sa atong pagkatawo ug sa
atong mga katungod ug mga kahigayunan, apan sigurado kita
diha sa gasa sa kinabuhing dayon, nga mao ang labing mahi-
nungdanon nga gasa sa Dios.

Walay butang nga ikatandi niini. Mao kini ang labing dako nga
butang sa kalibutan—ang labing mahinungdanong butang sa
yuta—mao kini ang labing mahinungdanong higayon alang ka-
nato niini nga kalibutan—[kini] mao ang kamatuoran sa Dios,
ang relihiyon ni Jesukristo, ug doktrina sa katubsanan ug kalu-
wasan gikan sa sala, gikan sa atong kaugalingong mga kahuyang,
ug sa bug-os ug hingpit nga pagpakig-uban sa espiritu, ug sa tra-
baho, ug sa kahibalo, ug gahum ug kaalam sa Dios, ang tighatag
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sa tanang kaayohan. Ang kalinaw maanaa kaninyo, ug hinaut unta
nga ang mga panalangin sa kahimsog ug gugma buhong uban ka-
ninyo sa matag kapangabuhian, sa matag katakus sa inyong pag-
buhat, nga unta nagbaton kamo og kahadlok sa Dios sa
atubangan sa ilang mga mata sa tanang higayon.

Apan dili ako gusto nga kamo maghunahuna og usa ka higayon
nga ang relihiyon ni Jesukristo makabudlay o bug-at ra diha ka-
ninyo. Dili sa ingon. Ang Dios miingon “Kay masayon ang akong
yugo, ug magaan ang akong luwan.” [Mateo 11:30.] Katubsanan
kini gikan sa sala. Ang ulipon dili mao siya kinsa gitubos ug gilib-
kas gikan sa pagkaulipon sa sala, kondili mao kini siya kinsa nag-
pabilin nga utangan ug usa ka binilanggo sa sala. Siya mao ang
ulipon; siya ang dili gawasnon nga tawo; maingon nga siya nag-
kinahanglan sa atong kalooy, atong simpatiya, ug sa atong kapua-
ngod. Mao kini siya nga kinahanglan natong sulayan sa pagtuboy
ibabaw sa higot sa pagkaulipon ug sa sala, aron makapahimulos
sa kaluwasan gikan sa sala ug kalapasan.

Si Jesukristo, ang Anak sa Dios, takus, ug nahimong takus sam-
tang nagpuyo Siya sa unod, ug takus gihapon karon, sa pagpahi-
mulos sa tanang butang nga posibling mapahimuslan sa
matarung nga mga tawo; ug walay usa ka butang diin Siya gihika-
wan nianang butang nga bililhon. Ang mao posible gihapon sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. “Oh,” miingon ang usa ka
tawo, “kon mosunod ako sa inyong relihiyon ingon sa gipasabut
ninyo kini kanako, wala na akoy kalingawan, ang akong mga kali-
pay mohunong.” O, kabuang ninyo. Makahimo ako sa pagpahi-
mulos sa matag makatarunganon, matag matarung nga
kalingawan nga mapahimuslan sa bisan kinsa nga tawo dinhi sa
yuta sa Dios; ug kon mas matinud-anon ako kay sa akong mga ig-
soon sa paghupot sa mga sugo sa Dios, mahimong mas labaw pa
akong makapahimulos kay sa posible niya nga mapahimuslan.
Agig tugbang sa inyong pagkamaunungon, sa inyong pagkamati-
nud-anon, sa inyong pagpalambo sa kahibalo kabahin sa Dios,
makahimo kamo sa pagpahimulos sa kalipay, putli ug limpyo, tu-
ngod kay ang Ebanghelyo mao ang magdala og tinuod nga kali-
pay, ug tinuod nga kalingkawasan ug kagawasan gikan sa
pagkaulipon sa kadautan, ug sa apdo sa kapaitan.

Ang Dios motabang kanato nga makakita sa kamatuoran, ug
sa kahayag sama sa panahon sa adlaw ug makaila niini sama ka
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tin-aw sa atong pag-ila sa kahayag sa adlaw gikan sa kangitngit
sa kagabhion, mao ang akong pag-ampo, sa pangalan ni
Jesukristo. Amen.

Mga Sugyot alang sa Pagtuon

• Unsay gipasabut sa “mosulod ngadto sa kapahulayan sa Ginoo”?
Sa unsang paagi atong mabatonan kini nga kapahulayan?

• Sa unsang paagi atong itugyan ang atong tibuok nga kalag
ngadto sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo?

• Unsay atong mabuhat aron labaw pa ka maayong makab-ut
ang “gihimaya nga sumbanan” nga gihan-ay alang kanato pi-
naagi sa Manluluwas?

• Unsay gipasabut sa motubo sa “grasya ug dugang pa nga
grasya”? Unsay atong mabuhat aron sa pagsiguro nga kita mo-
padayon sa pagtubo niini nga paagi hangtud nga kita makada-
wat og kahingpitan?

• Unsa ka mahimayaon nga mga saad ang gihimo ngadto niad-
tong kinsa naningkamot nga mahimong sama sa Manluluwas?

• Samtang ang inyong hugot nga pagtuo ni Jesukristo mitubo,
sa unsang paagi Siya mipagaan sa inyong mga kabudlay ug
mohatag kaninyo og kapahulayan? (Tan-awa usab sa Mateo
11:28–30.)

• Unsa nga mga kasinatian ang nakatabang kaninyo nga maka-
sabot nga ang tanang kalinaw ug kalipay mahimo nga makita
pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo?

• Sa unsang paagi ang inyong pagtuon sa ebanghelyo ni Jesukristo,
ingon sa gitudlo ni Presidente Joseph F. Smith, makatabang ka-
ninyo nga labaw pang makat-on mahitungod sa Dios? mobati
og tinuod nga kalipay ug kalinaw? mahimong mas mahisama sa
Manluluwas?
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sa mga pangagpas sa edukas-
yon, 389–90

H

Hawaii
gugma alang sa Hawaiian nga

inahan, 235–36
misyon ngadto sa, xx–xxi
pagsanta sa usa ka tiglingla sa,

137–38

Hingpit nga kalipay, katuyoan sa
atong yutan-ong pagkaanaa,
181–82

Home teaching, pagpasabut og
maayo ni Joseph F. kabahin sa,
xxvii–xxviii

Hugot nga Pagtuo, 57–67
Dios nagtudlo kanato og, 60–61
ehemplo ni Abraham sa, 64
gasa sa Dios ngadto sa tawo,

62–63
gipasabut, 58–62
kaisug sa, 66, 129–32
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nabatonan pinaagi sa pagkama-
sulundon, 62–63

nagpatunhay kanato pinaagi sa
kalisdanan, 63–66

sa Dios nga Amahan ug ni
Jesukristo, 58–62

sulod ngadto sa kapahulayan sa
Dios pinaagi sa, 66–67

I

Igpapahulay, 282–93
Dios mibalaan sa, 283–84
pagpasipala modala sa pagka-

wala sa Espiritu, 289–90
panalangin sa pagsunod sa,

mga, 290–92
Sabado sa gabii mao ang pagsu-

god sa, 288–89
unsay buhaton sa, 284–88

Ikaduhang Pag-anhi, 471–81
kalinaw sa walay kasigurohan

nga mga panahon, 477–78
katalagman, katuyoan sa, mga,

475–78
matarung mangandam alang sa,

475–78
maunungon sa mga gobyerno

hangtud sa, 153–54
pagkamasulundon nag-andam

alang sa, 478–80
propeta nanagna nang daan sa,

mga, 472–75

Ikapulo, 335–44
balaod sa Ginoo sa kinitaan,

339–41
kinsa ang nagdumala sa, 339–40
lisud alang sa dato ang pagba-

yad sa, 343
mga patatas ni Mary Fielding

Smith, 57–58
pagkamasulundon sa balaod sa,

336–38, 341–44

panalangin niadtong kinsa mo-
bayad, 341–44

Simbahan nalingkawas sa utang,
335–36

tawo nga mobayad, dili moapos-
tasiya, 338

Inahan, mga, 35–44
gugma sa, sama sa gugma sa

Dios, 41–43
kinahanglan nga dili abusohan,

308–9
moimpluwensya sa mga hene-

rasyon, 36–38
mopabangon sa gagmayng mga

bata nga mamatay 161
pinakatinuod nga pagkamahi-

nungdanon, 469
responsibilidad sa pagtudlo sa

mga anak, 38–40
tabang gikan sa Espiritu Santo,

39, 43–44
Tan-awa sa Anak, mga, pagtulun-

an sa

J

Jesukristo
Amahan pinaagi sa balaanon nga

pagtugyan sa awtoridad,
435–36

Amahan sa langit ug yuta, 433
Amahan sa matinud-anon,

433–35
Bugtong Anak, 431–32
bunyag ni, 75
ehemplo sa kahingpit, 183–84,

517–18
ehemplo sa pagpugong sa kau-

galingon, 450–52, 458
ehemplo sa pagpuyo uban sa

kalinaw, 489–91
espiritu hingkod na sa wala pa

matawo, 161



espiritu mipakita sa igsoon nga
lalaki ni Jared, 407–8

Espiritu Santo nagpamatuod ni,
7–9, 82

gidawat isip Manluluwas didto
sa kalibutan sa wala pa dinhi
sa yuta, 404–5

gigamit ang kabubut-on sa pag-
buhat og maayo, 356–57

giorden nang daan aron molu-
was sa mga patay 494–95

hugot nga pagtuo ni, gikina-
hanglan, 58–62

hulad sa panagway sa Iyang
Amahan, 405–7

isigkamanununod uban ni,
121–22

itugyan ang mga kalag ngadto
Kaniya, 514–17

kapahulayan diha kang, 513–23
kinabuhi ug mga pagtulun-an

nagpamatuod sa Iyang pagka-
balaanon, 2–4

mitubo gikan sa grasya ug du-
gang pa nga grasya, 186,
519–21

moderno nga mga kasulatan
nagpamatuod ni, 50–52

motubos sa gagmayng mga bata
kinsa namatay, 157–59

nagdawat og pagpamatuod ni,
247–56

Pagkabanhaw ni, 5–7
pagkahimong sama Kaniya mao

ang atong katuyoan, 178–84
pagpamatuod ni Joseph F. ni,

1–9, 252, 255–56, 435–36,
521–23

pagpasaylo ni, 4, 318
Pag-ula makatubos gikan sa es-

pirituhanon nga kamatayon,
115–23

Pag-ula makatubos gikan sa tem-
poral nga kamatayon, 104–12

pinakahalangdon nga magtu-
tudlo, 49

sakrament nagtabang kanato
nga makahinumdom sa Pag-
ula, 122–23

Tan-awa usab sa Ikaduhang
Pag-anhi; Pagpamatuod

Unang natawo, 405–6, 431–32
usa uban sa Amahan, 432–33
Wali sa Bukid nagpamatuod sa

Iyang pagkabaalan, 3

Job, mipakita og kaligdong, 509

K

Kaangayan, hugot nga pagtuo sa
Dios sa, 65

Kaaway, mga
dili ato, kondili sa Ginoo, 320
itugyan diha sa mga kamot sa

Dios, 320–21
kalooy alang sa, 317–19
pagpasaylo ni Joseph F. sa, xxiii
sa Simbahan dili molampus,

319–20

Kabubut-on, 348–58
Dios ang nagkontrolar sa katapu-

sang mga resulta sa, 349–50
Dios nagtugot sa kadautan isip

mga resulta sa, 349–51
gasa gikan sa Dios; Siya dili

manghilabut sa, 349–51
gigamit alang sa pagserbisyo sa

Zion, 415–17
pagka-masulundon modala sa

labing mahinungdanon nga
mga panalangin, 353–57

Simbahan dili moyatak sa kaga-
wasan, 351–52
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tulubagon tungod sa mga pag-
pili, 349–51

Kabubut-on. Tan-awa sa Kabu-
but-on

Kabus ug timawa
gugma nga putli ngadto sa,

236–38
pag-atiman sa Relief Society

alang sa, 226–29
pagpuasa mosangkap alang sa,

241–43

Kadautan, Dios, nagtugot sa,
349–51

Kagawasan
pinakamahinungdanon moabut

pinaagi sa pagkamasulundon,
354–57

Simbahan dili moyatak sa ,
351–52

Tan-awa usab sa Kabubut-on

Kagawasan
ebanghelyo lamang ang nagpa-

tunhay, 484–86
pinaagi sa pagkamasulundon,

347–58

Kahibalo, pagkamasulundon mo-
dala sa mas mahinungdanon
nga, 329–32

Kahigal. Tan-awa sa Kaputli;
Pagpugong sa kaugalingon

Kahimayaan
kaminyoon mao ang alang sa

atong, 212–16, 221
kinahanglan nga mahimong mga

ginikanan sa kaliwatan sa espi-
ritu, 111

kinahanglan nga makaila sa Dios
ug ni Jesukristo, 427–8

mga anak sa Dios mahimong
sama Kaniya, 408–9

nagtubo gikan sa grasya ug du-
gang pa nga grasya, 519–21

paghinulsol ug pagbunyag giki-
nahanglan alang sa, 76–78

pamilya, kabahin sa, mga,
468–69

pinaagi sa Pag-ula ug pagkamati-
nud-anon, 121–22

plano sa kaluwasan modala
ngadto sa, 178–83

sakripisyo gikinahanglan alang
sa, 67

Kahimsog. Tan-awa sa Pulong sa
Kaalam

Kaisug
bagis, nga anti-Mormon uban ni

Joseph F., mga 126–27
sa hugot nga pagtuo, 66, 129–32

Kalag, espiritu ug lawas, 107

Kalampusan
ang pagkamaayong ginikanan,

469

Kahulugan sa 505

Kalayo, miugdaw sa mga kabta-
ngan ni Joseph F., 91–92

Kaliboan, panahon alang sa pag-
tubos sa mga patay, 500

Kaligdong, 503–512
Abraham usa ka ehemplo sa,

509–10
kalisdanan mosulay sa, 507–512
mapakita pinaagi sa pagbutang

ug una sa Dios, 504–7

Kalinaw, 483–91
ebanghelyo lamang ang magdala

og, 484–86
ehemplo ni Jesus sa, 489–91
maningkamot alang sa, uban sa

tanang mga tawo, 489–91



sa walay kasigurohan nga mga
panahon, 477–78

Kalingawan, mga,. Tan-awa sa
Paglingaw-lingaw

Kalingawan. Tan-awa sa Paglingaw-
lingaw

Kalisdanan
hugot nga pagtuo mopatunhay

kanato sa, 63–66
mosulay sa atong kaligdong,

507–512
Tan-awa usab sa Pagbatok

Kalooy alang sa mga kaaway
317–19

Kaluwasan, plano sa. Tan-awa sa
Plano sa kaluwasan

Kamatayon sa mga anak ni Jo-
seph F., 104–5, 156–57, 164

Kamatayon, espirituhanon nga
Jesukristo mitubos sa mahinul-

sulon gikan sa, 115–23
Pagkapukan nagdala og, 116–17

Kamatayon, temporal nga
Pagkabanhaw mobuntog sa,

108–12
Pagkapukan nagdala og, 106–8
panginahanglan ug panalangin,

106–8

Kamatuoran
mopalingkawas kanato gikan sa

sala 145–46
pagbarug pinaagi sa, malikay sa

pagkalingla, 137–47
pagtinguha nga nahimong edu-

kado sa, 381–90
tanan gilakip diha sa ebang-

helyo, 382–84

Kaminyoon sa templo. Tan-awa
sa Kamiyoon

Kaminyoon, 211–21
alang sa mahangturon nga kahi-

mayaan ug pagkahimaya,
212–16, 221

Dios nagsugo, 212–16
kasagrado sa mga pakigsaad sa,

192–94
kinahanglan nga walay butang

nga makababag tali sa bana ug
asawa, 220–21

pagkaimportante sa templo,
216–18

pagkamaunungon sa, 192–94
tukuron diha sa gugma ug pag-

kamaunungon, 219–21

Kapahulayan, 513–23
diha kang Kristo, 513–23
itugyan ang mga kalag ngadto

kang Jesukristo, 514–17
kasulatan modala ngadto sa,

mga, 48–49
nagtubo gikan sa grasya ug du-

gang pa nga grasya, 519–21
sa Igpapahulay, 284–88
sulod ngadto, pinaagi sa hugot

nga patuo 66–67
sunod sa ehemplo sa Manlulu-

was, 517–18
tanang kalipay posible pinaagi

sa ebanghelyo, 521–23

Kapangulohan sa Simbahan,
273–74

Kapildihan, mga anak sa, 86–89

Kaputli, 188–97
napatunhay panahon sa gubat,

487–89
kaimportante sa mga lalaki ug

mga babaye, 191–92
makahinulsol sa sekswal nga

sala, 194–95
pagkadako sa sekswal nga sala,

189–91
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pagkamaunungon sa kamin-
yoon, 192–94

pagpapauli sa misyonaryo nga
nakalapas sa balaod sa, 188

Tan-awa usab sa Sekswal nga
sala

Kasingkasing, kausaban sa, pina-
agi sa Espiritu Santo, 85–86

Kasulatan, mga, 47–55
basa kanunay sa, 52–55
Joseph F. nakat-on gikan sa

iyang inahan, 47
magamit sa atong kaugalingon,

52–54
mas importante kaysa popular

nga mga libro, 53–55
modala sa kapahulayan diha

kang Kristo, 48–49
nagpamatuod ni Kristo, 50–52,

251–52
pangita og espirituhanon nga

bahandi, 48–49
Perlas nga Labing Bililhon gidu-

gang sa mga kasulatan, 47–48

Katalagman, katuyoan sa, mga,
476–77

Katapulan, modala ngadto sa ba-
kak nga doktrina, 140–41

Kausaban sa kasingkasing, pinaagi
sa Espiritu Santo, 85–86

Kimball, Heber C.
mibunyag ni Joseph F., 70
usa sa halangdong mga tawo sa

Dios, 134

Kimball, Vilate, 267

Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta,
kabahin kita sa, 404–5

Kinabuhing dayon. Tan-awa sa
Kahimayaan

Kinaham, paglikay sa relihiyoso
nga, mga, 143–44

Konseho didto sa langit, 404–5

Kwarta. Tan-awa sa Panalapi,
mga, kaalam sa

L

Lamanite, gipanalanginan pinaagi
sa Basahon ni Mormon, 51

Lawas
panginahanglan sa, 178–83
porma sa, sa pagkabanhaw,

110–12
ug ang espiritu mao ang kalag,

107

Libro, mga
kasulatan, labing importante,

mga, 53–55
kinahanglan nga makalingaw,

456–57

Literatura, makaayo, 456–57

Lungsuranon, mga
maunungon nga, 148–54
Santos sa Ulahing mga Adlaw,

mga maayo nga, mga, xxv–xxvi,
149–52

M

Magprenda, pahimatngon giaw-
hag sa, mga, 200–4

Maisugon
diha sa katuyoan ni Kristo,

126–35
ehemplo sa unang mga lider sa

Simbahan, 132–35
ehemplo sa unang mga sister,

230–32
kaisug sa hugot nga pagtuo,

129–32



Manluluwas sa Bukid sa Zion,
mga, 301–3, 498–501. Tan-
awa sa Family history, buluha-
ton sa

Manluluwas. Tan-awa sa Jesukristo

Manunubos. Tan-awa sa Jesukristo

Maria, inahan ni Jesus, 432

Misyon, sa kada tawo dinhi sa
yuta, 295

Misyonaryo, mga, 91–101
magbatoon pagkamapainubsa-

non, 92–94
kinahanglan gayud nga mag-

ampo, 92–94
molikay sa panagbangi, 96–100
magmakitilingbanon, 96
magmatarung ug magmasulun-

don, 94–96
mga kabtangan ni Joseph F.

naugdaw samtang, 91–92
nagtudlo uban sa Espiritu,

92–94, 96–98
nagtudlo uban sa kayano,

96–100
pag-ampo ni Presidente Joseph

F. alang sa, 31–33
responsibilidad sa nakauli na

nga, mga, 100–1

Misyonaryo nga buhat, 91–101
gikinahanglan diha sa panima-

lay, 100–101
kasarang sa mga misyonaryo,

mga, 92–96
responsibilidad sa nakauli na

nga mga misyonaryo, 100–101
unsaon pagtudlo sa ebanghelyo,

96–100

Mutual Improvement Association,
mga, serbisyo sa, 414–15

N

Nagdamgo mahitungod sa pagka-
limpyo, 115–16

Natawo pag-usab
pinaagi ni Jesukristo, 434–35
pinaagi sa Espiritu Santo, 85–86
pinaagi sa pagbunyag, 71–72

Nibley, Charles W., 200, 235, 325

O

Ordinansa, sa templo, mga,
gikinahanglan alang sa kaluwa-

san, 372–75
pagpahigayon sa takus nga

paagi, 375–77

P

Pablo, adunay kaisug sa hugot
nga pagtuo, 130–31

Pag-ampo, 24–33
alang sa kaayohan sa uban,

31–33
gikinahanglan alang sa mga mis-

yonaryo, 92–94
ni Mary Fielding Smith, tungod

sa pagkawala sa baka, xix,
24–25

uban sa pagkamapainubsanon
ug hugot nga pagtuo, 27–29

uban sa pamilya, 29–31
unsaon sa pagduol sa Dios,

25–27
yano ug makanunayon, 27

Pagbatok
nagbarug nga maisugon batok

sa, 126–35
Tan-awa usab sa Kalisdanan

Pagbudlay, nagtudlo sa kabililhon
sa, 367–69
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Pagdaginot, 199–210 Tan-awa
usab sa Mga panalapi, kaalam sa

Pagdumot
dili magpakita ni bisan og,

313–21
Tan-awa usab sa Pasaylo; Pag-

pasaylo

Paghinulsol, 70–78
gikinahanglan alang sa kaluwa-

san, 72–74, 76–78
kabahin sa sekswal nga sala,

194–95
pagpasabut sa matinuoron,

74–75

Paghukom
Espisritu Santo modala sa mata-

rung nga, 329–30
Tan-awa usab sa Panaway

Pagkabanhaw
ni Jesukristo, 5–7

Pag-ula makahimo nga posible sa,
108–12

porma sa lawas diha sa, 110–12
sa gagmay nga mga bata, 159–61

Pagkadili ligdong sa sinina,
455–56

Pagkahakog
ebanghelyo mobuntog sa,

243–44
higugmaa ang silingan sama sa

inyong kaugalingon, 238–41
Tan-awa usab sa Putli nga

Gugma
wala magtinguha og kaminyoon

ug pamilya, 216–18

Pagkahiusa, pagpadayag modala
ngadto sa, 445–46

Pagkaignorante, dakong kadau-
tan, 386–88

Pagkalaw-ay, 453–44

Pagkalungsuranon, anaa sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
149–52

Pagkamaibugon, 206–8

Pagkamartir
nila ni Joseph ug Hyrum Smith,

xviii–xx
sa karaan nga mga disipulo, 509

Pagkamasulundon
dinasig nga pagpamatuod kang

Jesukristo, 253–55
gikinahanglan alang sa hugot

nga pagtuo, 62–63
gikinahanglan alang sa kahima-

yaan, 76–78, 185–86
gikinahanglan aron sa pagtra-

baho sa kaluwasan, 287–88
moandam alang sa Ikaduhang

Pag-anhi, 478–80
modala og dili masukod nga

mga panalangin, 353–57
modala sa mas mahinungdanon

nga kahibalo, 329–32
sa tingog sa Espiritu, 328–29

Pagkamaunungon sa nasud,
148–55

Pagkapukan ni Adan
nabuntog pinaagi sa Pag-ula,

108–12
nagdala og espirituhanong ka-

matayon, 116–17
nagdala og temporal nga kama-

tayon, 106–8

Pagkat-on. Tan-awa sa Edukado,
edukasyon

Paglibak, 454–55 Tan-awa usab
sa Panaway

Paglingaw-lingaw
dili ang katuyoan sa kinabuhi,

452–53



dili sa Igpapahulay, 286–88
ginikanan, kinahanglan nga

limitahan ang mga anak sa,
365–67

kinahanglan nga makaayo, 452–53

Paglingla
kamatuoran mopalingkawas

kanato gikan sa, 145–46
pagbantay sa sayop nga mga

pagtulun-an, 140–43

Pagpadayag, 325–32, 438–46
direkta gikan sa Dios ngadto sa

tawo, 439–40
makabaton og pagpamatuod

pinaagi sa, 248–50
mohiusa sa tanang mga tawo,

445–46
nagkinahanglan alang sa mo-

derno nga, 441–43
padayon nga, 439–41
pagkamasulundon modala

ngadto sa mas mahinungda-
non nga, 329–32

personal nga, 444
pinaagi sa gamay nga tingog sa

Espiritu Santo, 327–28
pinaagi sa priesthood nga mga

buhatan, 141–42, 441–44

Presidente nagdawat og, alang sa
Simbahan, 277–78

sa tanang mga miyembro sa
Simbahan, 326–27

Pagpahiuli sa ebanghelyo, 12–16

Pagpaluyo nga boto, 260–61

Pagpaluyo sa mga lider sa Priest-
hood. Tan-awa sa mga lider
sa Priesthood, pagpaluyo

Pagpamatuod, 247–57
Joseph F. nakadawat og, 247–48
usa ka gasa gikan sa Dios

248–50

kang Jesukristo nagdasig kanato
aron magmasulundon, 253–55

ni Joseph F., kabahin kang
Kristo 1–10, 252, 255–56,
435–36, 521–23

pinaagi sa Espiritu Santo, 7–9,
250–53

Pagpanggukod
pagpasaylo ni Presidente

Joseph F. sa, 313–14
sa Simbahan, xxvii–xxviii
Tan-awa usab sa Pasaylo,

Pagpasaylo

Pagpuasa, nagsangkap alang sa
mga kabus, 241–43

Pagpugong sa kaugalingon,
449–60

likayi ang dili makaayo nga
literatura, 456–57

likayi ang dili maligdong nga
pagsayaw, 456

likayi ang dili maligdong nga
pagsinina, 455–56

likayi ang paglibak, 454–55
likayi ang pagpanamastamas,

453–44
likayi ang pagsugal, 454
Manluluwas mao ang ehemplo

sa, 450–52, 458

Pagsakay sa tren, si Joseph F. na-
kadungog og tingog sa
Espiritu, 325

Pagsalig. Tan-awa sa Hugot nga
Pagtuo

Pagsayaw, 456

Pagsulay. Tan-awa sa Kalisdanan

Pagtubos sa mga patay. Tan-awa
sa Family history, buluhaton;
Panan-awon sa katubsanan
alang sa mga patay
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Pagtudlo sa ebanghelyo, unsaon
pagtudlo sa mga misyonaryo,
96–100, 67

Pag-ula
motubos sa gagmayng mga bata

kinsa namatay, 157–59
nabuntog ang Pagkapukan ni

Adan, 108–12
nahimong isigkamanununod

uban ni Jesukristo pinaagi sa,
121–22

nahinumduman diha sa sakra-
ment, 122–23

natubos gikan sa espirituhanon
nga kamatayon, 118–21

natubos gikan sa temporal nga
kamatayon, 104–12

ubos sa kasabutan, 115–23
walay kasabutan, 104–12

Pailub, pagtudlo sa mga anak,
367–69

Pakigsaad, mga
himoa sa takus nga paagi, 375–77
pagmatinuoron sa templo, 378–79
pagmatinuoron sa, 127–28

Pamarang, mga dautan sa, 142–43

Pamilya
Espiritu Santo mohiusa sa, 446
gugma ni Presidente Joseph

alang sa, xxiii–xxiv
hakogan dili magtinguha og,

216–18
magsugod uban sa mahangtu-

ron nga kaminyoon, 212–16
pag-ampo uban sa, 29–31
paghago aron pagluwas sa

atong, 299–300
panag-uban alang sa kahangtu-

ran, 468–69
Tana-wa usab sa trabaho sa

Family history; mga Family
home evening; Panimalay

Panagbangi, mga misyonaryo ki-
nahanglan gayud nga likayan
ang, 96–100

Panagbulag sa Simbahan ug sa es-
tado, 152–54

Panagpundok ngadto sa Utah,
wala na giawhag, xxvi

Panalapi, kaalam sa, mga,
gamita ang kwarta aron sa pag-

tukod sa gingharian sa Dios,
206–8

higugmaa ang Dios labaw pa sa
kwarta, 204–6

kwarta dili tinuod nga tinubdan
sa kalipay, 204–6

likayi ang pagka-maibugon, 206–8
likayi ang utang aron mahimong

gawasnon, 200–4
pagprenda, pahimatngon giaw-

hag sa, mga, 200–4
Tinguha ni Joseph F. sa pagpalit

og mga gasa sa Pasko, 199–200

Panamastamas, 453–44

Panan-awon sa katubsanan sa
mga patay, xxxi, 438–39,
493–95

Panaway
paglibak, 454–55
paglikay sa, 239–40
sa mga lider sa Simbahan,

265–69
tan-awa ang kaayohan imbis

nga, 316–17

Pangagamhanan
panagbulag sa Simbahan ug sa

estado, 152–54
suporta sa mga Santos sa Ula-

hing mga Adlaw, 148–55

Panimalay
gikinahanglan alang sa kalipay,

40



nagkinahanglan og kausaban,
420–21

templo sa pamilya, 420–21
tukuran sa sulundon, 219–21,

462–64
walay ikapuli alang sa, 462

Pasaylo, pagpasaylo
kang Joseph F. sa mga kaaway,

xxiii
sa mga kaaway, 313–21
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170–71, 464–65
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Perlas nga Labing Bililhon, gidu-
gang sa mga kasulatan, 47–48
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ehemplo, mga, 132–35

Plano sa Kaluwasan, 177–86
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185–86
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Dios mopalambo sa, 278–80
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agi sa, ang, 272–73
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271–72
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han, 273–74

nagdawat og mga pagpadayag
alang sa Simbahan, 277–78

naghupot sa mga yawe sa priest-
hood, 171–72, 274–76

pagpaluyo sa, 262–64
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sa Presidente sa Simbahan 4
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mga, 265–67

Priesthood, 167–75
alang sa serbisyo nga pangala-

gad, 412–13, 415–17
auxiliary nagserbisyo ubos sa,

mga, 414–15
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Smith, 12–14
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nagtahud sa, 174–75
pagpasabut sa, 168–70

Pangagamhanan sa Dios 168–70
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232–33
trabaho ni Joseph F. uban sa,
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yawe sa, mga, 171–72, 274–76
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mga, 265–67
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230–32
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232–33
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226–32
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paglikay sa, 143–44
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Sabado sa gabii, pagsugod sa
Igpapahulay, 288–89
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Pag-ula panahon sa, 122–23
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alang sa kaayohan sa uban,

415–17
gikinahanglan alang sa kinabu-
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243–44
tanan mopatunhay sa kaligdong,

507–512

Sala, walay usa nga maluwas sa,
117–18

Salabutan. Tan-awa sa Edukado,
edukasyon

Satanas
bakak nga mga pagpadayag gigi-

kan ni, 141–42
kaaway sa trabaho sa Dios, 319–20
nagtinguha nga mahimong man-

luluwas sa kalibutan, 404
nakig-away batok sa kamatuo-

ran, 138–40
sinundog nga mga milagro ug

pagpamarang, 142–43

Saulo, wala makahimo og dili
mapasaylo nga sala, 87–88

Sekswal nga panaghiusa, legal
diha sa kaminyoon, 192–93

Sekswal nga sala
magkakusog kon ang mga pakig-

saad gilapas, 193–94
mahimo nga makahinulsol sa,

194–95
pagkadako sa, 189–91
Tan-awa usab sa Putli nga

Gugma



Serbisyo, 411–17
priesthood alang sa pagpangala-

gad, ang, 412–13, 415–17
sa mga auxiliary, 414–17
si Joseph F. matinud-anon nga

miserbisyo, 411–12
Tan-awa usab sa Putli nga

Gugma

Silingan, higugmaa sama sa in-
yong kaugalingon, 238–41

Sinina, pagka dili ligdong sa,
455–56

Sister, mga, Tan-awa sa Babaye,
mga

Siyensya, balaanon nga pagpada-
yag mao ang sumbanan,
384–86

Smith, Alice, 104–5

Smith, Edith Eleanor, 313

Smith, George A., sulat ngadto ni,
91

Smith, Hyrum
nagsangyaw ngadto sa mga pa-

tay, 497
pagkabilanggo ni, 177
pagkamartir ni, xviii–xx, 493
Patriach sa Simbahan, xvi

Smith, Joseph F.
abilidad sa pagpamulong, xxii,

xxx
bunyag ni, 70
gugma alang sa inahan, 35–36,

41–43
gugma alang sa mga anak,

359–60
gugma alang sa mga templo,

xxiv–xxv
gugma alang sa pamilya,

xxiii–xxiv, 461–2
gugma alang sa taga-Hawaii nga

inahan, 235–36

inahan nagtudlo sa hugot nga
pagtuo pinaagi sa pagbayad og
ikapulo, 57–58

kamatayon ni, 503–4
kamatayon sa mga anak, 104–5,

156–57, 164
matinud-anon nga miserbisyo

sa matag balaan nga tawag,
411–12

mensahe atol sa Unang Gubat
sa Kalibutan, 483–84

miatubang sa Kongreso, 347
miisyu sa “Gigikanan sa Tawo,”

403
miisyu sa “Ang Amahan ug Anak,”

427
misyon ngadto sa Hawaii,

xx–xxi, 80
mitubag sa mga bangis nga anti-

Mormon, 126–27
nagdamgo mahitungod sa pag-

kalimpyo, 115–16
nahimong Presidente sa Simba-

han, xxv, 271–72
nakadawat og pagpamatuod,

247–48
nakadawat sa panan-awon sa ka-

tubsanan sa mga patay, 438–39
nakat-on sa kasulatan gikan sa

iyang inahan, si, 47
nanamilit sa iyang asawa nga si

Julina, 211–12
pag-ampo alang sa misyonaryo

nga anak nga lalaki, 31–33
pag-ampo sa ika-50 nga aniber-

saryo sa Relief Society, 224–25
pag-ampo sa inahan alang sa na-

wala nga baka, xix, 24–25
pagbati mahitungod sa bata

diha sa simbahan, mga, 305
pagbati sa kamatayon sa anak

nga lalaking si Hyrum, mga,
493–94
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xvi, 11–22
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manggugukod, xxiii, 313–14
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didto sa Hawaii, 137–38
panaw ngadto sa Walog sa Salt

Lake, xix–xx, 35–36
Pinaskohan, namalit, 199–200
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ing gipaila, 419–20
Pulong sa Kaalam, nagsangyaw

mahitungod sa, 393–94
sa Nauvoo, xvi
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nagtrabaho uban sa, xxix–xxx
serbisyo sa komunidad ni,

414–15
serbisyo sa lubnganan, 1,

513–14

Simbahan nalingkawas sa utang,
335–36

sunog diha sa misyon, 91–92
umahan nawala aron sa pagser-

bisyo sa misyon, 259–60

Smith, Joseph, ang Propeta
gipahiuli ang ebanghelyo, 12–16
gipahiuli nga mga ordinansa sa

templo, 12–14
gipahiuli ang priesthood, 12–16
kamatayon ni, xviii–xx
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18–19
nakahimo og labaw pa alang sa

kaluwasan sa tawo, 20–22
pagkabilanggo ni, 177

pagluwas sa mga patay usa sa pi-
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bilidad, 496–98

pagpamatuod ni Presidente
Joseph F., xvi, 11–22

sa damgo ni Joseph F., 115–16
Unang Panan-awon ni, 16–18
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Smith, Mary Fielding
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uban sa, 371–72

mosulod nga takus sa, 375–77
ordinansa nga gipahiuli pinaagi

ni Joseph Smith, mga, 12–14

Templo sa Salt Lake, pagpahimu-
tang sa mga tukurang bato, xxv

Thompson, Mercy Fielding, xvi, xx

Tiglalang, Dios nga Amahan mao
ang, 430–31

Timawa. Tan-awa sa Kabus ug ti-
mawa

Trabaho, nagtudlo sa bili sa,
367–69
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Umahan, Joseph F. nawala, aron
sa pagserbisyo sa misyon,
259–60

Unang Kapangulohan, 273–74

Unang Panan-awon, pinakamahi-
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Pagkabanhaw, 16–18

Unang natawo. Tan-awa sa 
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Utang
pagkaimportante sa paglikay sa,

199–204
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335–36
Tan-awa usab sa Mga panalapi,

kaalam sa

W
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