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Si John Taylor gi-orden nga usa ka Apostol niadtong 1838 ug gipaluyohan 
isip ikatulo nga Presidente sa Simbahan niadtong 1880.
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Pasiuna

Ang matag kapitulo niini nga libro naglakip sa upat ka mga
seksyon: (1) usa ka pagsugod nga kinutlo nga mubong nagpaila
sa pokus sa kapitulo, (2) “Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor,” nga
naghulagway sa mga mensahe sa kapitulo uban sa usa ka sugila-
non o tambag gikan kang Presidente Taylor, (3) “Mga Pagtulun-an
ni John Taylor,” nga nagtudlo og importanteng mga doktrina
gikan sa iyang daghang mga mensahe ug mga sermon, ug 
(4) “Mga sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan,” nga nag-
awhag og personal nga pagribyu ug pagpakisayud, dugang nga
panaghisgutan, ug kagamitan niini sa atong mga kinabuhi karon
pinaagi sa mga pangutana.

Unsaon sa Paggamit Niini nga Libro

Alang sa personal o pamilya nga pagtuon. Kini nga libro
gihimo aron madugangan ang pagsabut sa matag sakop sa mga
baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo ni Presidente John
Taylor. Pinaagi sa mainampoon nga pagbasa ug mahinuktukong
pagtuon, ang matag sakop mahimong makadawat og personal
nga saksi niining mga kamatuoran. Kini nga libro makadugang
usab sa librarya sa ebanghelyo sa matag sakop ug mahimong
importanteng kapanguhaan alang sa panudlo sa pamilya ug
alang sa pagtuon diha sa panimalay.

Alang sa panaghisgutan sa mga miting sa Domingo. Kini nga
libro mao ang teksto alang sa mga miting sa Domingo sa korum
sa Melchizedek Priesthood ug Relief Society. Si Elder Dallin H.
Oaks mitudlo nga ang mga libro nga naghan-ay sa mga Pagtulun-
an sa mga Presidente sa Simbahan “naglakip sa mga doktrina ug
mga baruganan.” Kini buhong ug may kalabutan sa mga pangi-
nahanglan sa atong panahon, ug kini maayo kaayo alang sa pag-
tudlo ug panaghisgutan.”1 Ang mga magtutudlo kinahanglang
mopokus sa sulod sa teksto ug sa kalabut nga mga kasulatan ug
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kinahanglang mogamit niining mga pagtulun-an sa mga kahim-
tang nga sinati sa mga sakop sa klase.

Ang mga magtutudlo kinahanglang mogamit sa mga pangutana
sa katapusan sa kapitulo aron makaawhag og panaghisgot diha sa
klase. Ang pagribyu sa mga pangutana sa dili pa magtuon sa mga
pulong ni Presidente Taylor makahatag og dugang nga panabut sa
iyang mga pagtulun-an.

Ang mga miting sa Domingo kinahanglang magpokus sa mga
baruganan sa ebanghelyo, personal nga mga ehemplo nga nagtud-
lo niining mga baruganan, ug mga pagpamatuod sa kamatuoran.
Kon ang mga magtutudlo mapainubsanong magtinguha sa Espiritu
sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon, ang tanang moapil malig-on
sa ilang kahibalo sa kamatuoran. Ang mga lider ug mga magtutud-
lo kinahanglang moawhag sa mga sakop sa klase sa pagbasa sa mga
kapitulo sa dili pa kini hisgutan diha sa mga miting sa Domingo.
Pahinumduman gayud nila ang mga sakop sa klase sa pagdala sa
ilang mga libro diha sa ilang mga miting ug kinahanglan nga mo-
dayeg sa pagpangandam sa mga sakop sa klase pinaagi sa pagtudlo
sa mga pulong ni Presidente John Taylor. Kon ang mga sakop sa kla-
se nakabasa pag-una sa kapitulo, sila andam nga motudlo ug mo-
hatag og kaayohan sa usag usa.

Wala kinahanglana o girekomen nga ang mga sakop mopalit
og dugang nga mga komentaryo o nga pakisayran nga mga teks-
to sa pagsuporta sa materyal diha sa teksto. Giawhag ang mga sa-
kop sa pagtan-aw sa mga kasulatan nga gisugyot alang sa dugang
nga pagtuon sa doktrina.

Tungod kay gihimo kining teksto alang sa personal nga pagtuon
ug pakisayran sa ebanghelyo, daghang mga kapitulo naglakip og
daghang mga materyal nga magamit sa mga miting sa Domingo.
Busa, ang pagtuon diha sa panimalay mahinungdanon aron gayud
makaangkon og daghang kaayohan gikan sa mga pagtulun-an ni
Presidente Taylor.

Mga Tinubdan nga Gikutlo Niini nga Libro

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Taylor niini nga libro
mao ang direkta nga mga kinutlo gikan sa nagkalain-laing mga
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tinubdan. Gawas kon gikinahanglan ang editoryal nga mga ka-
usaban aron sayon mabasa, ang mga kinutlo mipabilin sa mga
panuldok, panitik, ug pagkapital sa orihinal nga mga tinubdan.
Tungod niini nga katarungan, ang mga magbabasa mahimong
makakita og ginagmay nga pagkausab-usab sa mga pulong diha
sa teksto.

Mubo nga mga Sulat

1. Sa Conference Report, Oct. 1999, 102;
o Ensign, Nob. 1999, 80.
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Minubo nga Kasaysayan

Kini nga libro dili usa ka kasaysayan, apan usa ka koleksyon sa
mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo ni Presidente John
Taylor. Hinoon, aron mabutang ang iyang mga pagtulun-an sa
dugukan sa kasaysayan, ang mosunod nga kronolohiya gihatag.
Kining minubo milaktaw og daghang importanteng mga hitabo
sa iyang kinabuhi, lakip sa iyang mga kaminyoon ug sa pagkata-
wo ug pagkamatay sa iyang mga anak, nga iyang gihatagan og
debosyon.

1808, Nobyembre 1 Natawo sa Milnthorpe, Westmoreland,
England, ang ikaduha sa 10 ka mga anak
ni James ug Agnes Taylor.

1819 Mibalhin uban sa iyang pamilya ngadto sa
Hale (duol sa Milnthrope), diin mitabang si-
ya sa pagtrabaho diha sa usa ka gamay nga
uma nga gibilin sa usa sa uyoan ngadto sa
iyang amahan. (11; mga numero sa parenti-
sis nagpakita sa edad ni John Taylor).

1822 Nag-aprentis isip usa ka tighimo og baril
sa Liverpool. Sulod sa usa ka tuig ang ne-
gosyo sa iyang agalon nabangkaruta ug
siya mipauli (14).

1824 Mibiya sa Simbahan sa England ug nahi-
mong usa ka Methodist. Migahin sa iyang
libre nga panahon sa pagtuon sa Biblia,
pagbasa sa mga buhat sa teyolohikanhon,
ug nag-ampo (16).

1825 Nahimong usa ka “tig-awhag” sa Method-
ist, o tigsangyaw nga wala maorden.
Nakadawat og kusog nga impresyon nga
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siya moadto sa Amerika aron sa pagsang-
yaw sa ebanghelyo (17).

1830 Ang mga ginikanan ug ang uban sa pamil-
ya mibalhin ngadto sa Toronto, Canada,
mibiya kaniya sa England aron moatiman
sa negosyo sa pamilya (21 o 22).

1832 Mibiya sa England padulong sa Siyudad sa
New York. Nagsugod sa pagsangyaw didto
sa Canada (23 o 24).

1833–36 Nag-alagad isip usa ka tigsangyaw sa
Simbahan sa Methodist sa Toronto.
Nagpadayon sa pagtuon ug pagsiksik sa
mga kasulatan (24–27).

1836, Tingpamulak Si Elder Parley P. Pratt miabut sa Toronto
aron sa pagsangyaw sa gipahiuli nga
ebanghelyo (27). Si Elder Pratt gitawag
ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles niadtong 1835.

1836, Mayo 9 Gibunyagan ni Parley P. Pratt (27).

1836–37 Nag-alagad isip tigdumalang opisyal sa
Simbahan didto sa Canada (27–28).

1837, Marso Miadto sa Kirtland aron makigkita ni
Propeta Joseph (28).

1838 Na-orden nga usa ka Apostol sa Far West,
Missouri, sa 19 sa Disyembre, pinaagi ni
Brigham Young ug Heber C. Kimball, ubos
sa direksyon ni Joseph Smith, kinsa didto
sa Bilanggoan sa Liberty (30).

1840 Miabut sa Great Britain isip usa ka misyo-
naryo. Mao ang unang misyonaryo nga mi-
sangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo did-
to sa Ireland ug sa Isle of Man. Miatiman
sa pagpangandam ug pag-imprinta sa
unang edisyon sa Basahon ni Mormon nga
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gimantala sa gawas sa Estados Unidos; mi-
tabang usab sa pag-andam sa libro sa him-
no ug mimantala og daghang misyonaryo
nga mga pampleta (31).

1841 Mibalik ngadto sa Estados Unidos uban sa
pipila ka laing mga Apostoles (32).

1842 Gitudlo ni Joseph Smith sa pag-edit sa
Times and Seasons,[Mga Higayon ug mga
Panahon] usa ka gimantala sa Simbahan.
Mi-edit usab sa Wasp [Lampinig]
(1842–43) ug dayon sa misunod niini, ang
Nauvoo Neighbor [Silingan sa Nauvoo]
(1843–45), ang duha ka mga pamantalaan
sa Nauvoo.

1842 Napili nga mahimong sakop sa Konseho
sa Siyudad sa Nauvoo, usa ka lider sa
Unibersidad sa Nauvoo, ug Maghuhukom-
Manlalaban sa Lehiyon sa Nauvoo (33).

1844, Hunyo 27 Nakasaksi sa pagkamartir ni Joseph ug
Hyrum Smith sa Bilanggoan sa Carthage
ug grabe nga nasamdan sa panahon sa
pag-ataki (35).

1846 Mitabang sa pag-organisar sa Mormon
Batalyon didto sa Council Bluffs. Miadto
sa Great Britain sa ikaduhang misyon uban
kang Parley P. Pratt ug Orson Hyde (37).

1847 Mibalik ngadto sa Winter Quarters gikan
sa England. Nangulo sa dako nga pundok
sa mga Santos ngadto sa Utah, miabut sa
Oktubre (38).

1850–51 Nag-alagad didto sa France isip misyonar-
yo. Duol sa Boulogne mihalad og pag-am-
po nagpahinungod sa nasud alang sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo. Mitukod ug mi-
edit sa unang peryodiko sa Simbahan
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didto sa France, Etoile du Deseret (Star of
Deseret). Mitabang sa paghubad sa
Basahon ni Mormon ngadto sa French.
Mimantala sa unang peryodiko sa
Simbahan sa Germany, usa ka binulan nga
pamantalaan nga ginganlan og Zion’s
Panier (Bandila sa Zion). Ubos sa iyang di-
reksyon ang Basahon ni Mormon unang
gimantala sa German. Misulat sa The
Government of God [Ang Pangagamhanan
sa Dios] (41–42).

1854 Napili nga magbabalaod alang sa Teritoryo
sa Utah (45).

1854–56 Mialagad og usa ka misyon sa New York,
diin midumala siya sa mga kalihokan sa
Simbahan sa silangang mga estado.
Mimantala sa pamantalaan nga giulohan
og The Mormon [Ang Mormon] (46–48).

1857 Mibalik ngadto sa Utah. Napili nga
Speaker sa Kongreso sa Balaoranan sa
Teritoryo sa Utah, usa ka responsibilidad
nga iyang gihimo sulod sa daghang mga
tuig—dugang sa iyang mga katungdanan
sa Simbahan (49).

1868–70 Nag-alagad isip Tigpamatuod nga Maghu-
hukom sa Lalawigan sa Utah (59–61).

1877, Agosto 29 Si Brigham Young namatay. Sulod sa misu-
nod nga tulo ka mga tuig, si John Taylor
nangulo sa Simbahan isip Presidente sa
Korum sa Napulog Duha (68–71).

1878 Organisasyon sa Primarya natukod (69).

1880, Oktubre Gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan,
uban ni George Q. Cannon ug Joseph F.
Smith isip mga magtatambag (71).
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1882 Ang Kongreso sa Estados Unidos mipasar
sa Edmunds bill, mihimo sa dinaghan nga
kaminyoon nga usa ka dakong salaod ug
nagdili sa adunay daghang mga asawa sa
pagbotar, paghupot og katungdanan sa
publiko, o sa paghimo sa katungdanan sa
usa ka maghuhukom (73).

1882 Mimantala sa The Mediation and Atone-
ment [Ang Pagpataliwala ug Pag-ula] (73).

1884, May Mipahinungod sa Templo sa Logan Utah
(75).

1885 Nakadawat og taho sa dihang mibisita sa
California nga ang mga opisyal sa gobyer-
no misugo nga ipadakop siya tungod sa
pagpangasawa og daghan. Mibalik ngadto
sa Salt Lake sa pagka-27 sa Enero.
Niadtong 1 sa Pebrero, miwali sa iyang ka-
tapusang sermon nga pangpubliko ug,
naglaum nga mohinay ang pagpanggukod
sa mga awtoridad sa gobyerno batok sa
Simbahan, siya nagtago-tago (76).

1887, Hulyo 25 Sa edad nga 78, namatay sa panimalay ni
Thomas Roueche sa Kaysville, Utah. Sa pa-
nahon sa iyang administrasyon, ang mga
sakop sa Simbahan miabut og kapin sa
150,000.
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Ang Kinabuhi ug 
Pangalagad ni John Taylor

Sa dihang namatay si Brigham Young niadtong 29 sa Agosto
1877, si John Taylor nag-edad og 68 anyos. Sulod sa misunod
nga tulo ka mga tuig, si Presidente Taylor nangulo sa Simbahan
isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Sa
usa ka kinatibuk-ang komperensya niadtong 10 sa Oktubre 1880,
siya gipaluyohan isip propeta, manalagna, ug tigpadayag, ug
Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, usa ka katungdanan nga iyang gihuptan
hangtud sa iyang kamatayon niadtong 25 sa Hulyo 1887. Sa
iyang panahon isip Presidente ug sulod sa miaging mga dekada
sa iyang pangalagad isip usa ka Apostol, si John Taylor kanunay-
ng andam nga motudlo ug manalipod sa kamatuoran. Sa usa sa
labing malisud nga mga yugto sa kasaysayan sa Simbahan, tinub-
dan siya sa hilabihang kalig-on ug direksyon alang sa mga Santos.

Deskripsyon ni Presidente Taylor

Gihulagway si Presidente Taylor nga usa ka tawo nga ambongan,
mga unom ka tiil ang gitas-on ug adunay langitnong panagway.
Ang iyang buhok puti, ug ang iyang pamanit itumon. Naghupot
og halangdon ug maligdong nga kinaiya, “dili siya usa ka tawo
nga mahimo lang pikpikon sa buko-buko, sa higala bisan unsa
pa kasuod, o lamanohon nga talikdan; ang mao nga buhat dili
maayo sama sa labing mapagarbuhon nga hari.” 1 Apan walay
pagpanghambog sa iyang kinaiya; siya mabination, matinahu-
ron, ug mahigalaon sa tanan. “Bisag kinsa ang moduol kaniya,
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mapribado man o sa mapubliko, makapanghinuktok nga siya
anaa sa atubangan sa halangdong tawo, usa ka tawo sa dungog
ug kaayo.”2

Si Sir Richard Burton, usa ka tagsulat nga Taga-Britanya ug bi-
yahidor sa tibuok kalibutan kinsa nakahimamat ni Presidente
Taylor, mihulagway kaniya nga usa ka “lawason, ambongan, may
pagkahamtong, may mabinationg abuhon nga mata, maayo og si-
nultihan, ug dangas og agtang.”3 Laing tigsaysay misulat, “Sa di-
hang ako gipailaila ngadto kaniya niadtong 1884, si Mr. Taylor
nga nag-edad na og kapitoan og pito ka tuig, miduol. . . ang usa
ka putig buhok, maayog buot nga tawo nga kasarangan ang gi-
tas-on ug limpyo og hitsura, taason og nawong, abuhon, lawom
og mata, dangas og agtang, maayong pagkatakdo nga mga nga-
bil, nagpakita og malig-on nga determinasyon, medyo masulub-
on ang panagway, nga mapaabot gikan sa usa ka tawo nga miagi
og daghang mga pagsulay.”4

Ang Iyang Unang Kinabuhi

Natawo niadtong 1808 sa Westmoreland rehiyon sa amiha-
nang kasadpan sa England, si John Taylor nabulahan uban sa ma-
painubsanon, mabination, ug mahigugmaong mga ginikanan
kinsa mitudlo kaniya sa pagbasa ug pagtuo sa Biblia, sa pagsalig
sa Dios, ug sa pagbaton og paglaum diha ni Kristo. Ang iyang
mga ginikanan, nga sila si James ug Agnes Taylor, mipabunyag
kaniya sa Simbahan sa England pagkahuman sa iyang pagkatawo.
Ang iyang pagdako diha sa Simbahan sa England nakahatag ka-
niya og dakong pagtamud sa sagrado nga mga awit ug musika,
pormal nga biblikanhong pagtudlo, ug pribado ug publikong
pag-ampo. Usa ka lawom ug makanunayong debosyon ug gugma
alang sa Dios mao ang mga hiyas nga napalambo ni John Taylor
isip usa ka bata. “Sa sayong panahon sa akong kinabuhi nakat-on
ako sa pagduol sa Dios,” misulti siya sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw sa dihang nahimo siyang Presidente sa Simbahan.
“Daghang mga higayon nga miadto ako sa uma ug mitago sa mga
kahoy-kahoy, miyukbo sa atubangan sa Ginoo ug mitawag Kaniya
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sa paggiya ug sa pagtudlo kanako. Ug naminaw Siya sa akong
pag-ampo. . . . Ingon niana ang akong espiritu sa dihang ako ga-
may pa nga bata. . . . Ang akong espiritu giganoy paingon ngad-
to sa Dios; ug susama gihapon ang akong gibati karon.”5

Isip usa ka bata iyang nakita “diha sa panan-awon, ang usa ka
anghel sa kalangitan, naggunit og trumpeta ngadto sa iyang ba-
ba, nagpadala og mensahe ngadto sa mga nasud.” Bisan og wala
niya masabti ang mapanagnaong matang nianang panan-awon
hangtud sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi, nagpadayon siya
nga mibatig kasuod sa Dios sa tibuok mga tuig sa iyang pagkatin-
edyer. Sa kasagaran kon mag-inusara,” siya misulat, “ug usahay
diha sa pundok, ako makadungog og matam-is, malumo, mahu-
nihong musika ingon nga gipasundayag sa anghel, o sa talagsa-
ong mga binuhat.”6

Sa mga 16 anyos na siya mibiya sa Simbahan sa England ug na-
himong Methodist. Pagkasunod tuig siya gitudlo nga tig-awhag,
o wala maorden nga tigsangyaw, niana nga simbahan—usa ka ta-
lagsaong responsibilidad alang sa usa ka batan-ong lalaki. Ang
pagkamaisugon nga gibase sa piho nga pagtuo nagtimaan sa
iyang kinabuhi bisan kaniadto—pagtuo gibase sa iyang kaugali-
ngong kasinatian. Niining samang panahon sa iyang kinabuhi si-
ya nakadawat og kusog nga impresyon nga ang Dios motawag
kaniya sa pagsangyaw sa ebanghelyo didto sa Tinipong Bansa sa
Amerika.

Ang Iyang Pagpangita sa Gingharian sa Dios

Niadtong 1830 ang mga ginikanan ni John Taylor ug ubang
mga sakop sa pamilya mibalhin ngadto sa Toronto, Canada, mi-
bilin niya sa England aron mobaligya sa uma sa pamilya ug mo-
atiman sa ubang mga negosyo sa pamilya. Sa dihang nahuman
na, siya mibiya sa England sakay sa barko paingon sa Siyudad sa
New York. Sa ilang pagbiyahe, ang barko nakasugat og kusog nga
bagyo nga nakaguba na og pipila ka mga barko sa maong dapit.
Ang kapitan ug mga opisyal sa barko nagtuo nga sila malunod
na, apan ang tingog sa Espiritu nagpamatuod ngadto ni John
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Taylor, “Moadto pa ikaw sa Amerika ug mosangyaw sa ebanghel-
yo.” Nahinumdom si Presidente Taylor: “Masaligon kaayo ako sa
akong kapalaran, nga mibalik sa akong lugar sa tungang gabii, ug
taliwala sa mapintas nga mga elemento mibati ko og kakalma
ingon og ako naglingkod sa sala sa among balay. Ako nagtuo nga
ako makaabut sa Amerika ug mohimo sa akong buhat.”7 Luwas si-
yang miabut sa New York, ug paglabay sa pipila ka mga bulan mi-
tipon pag-usab sa iyang mga ginikanan didto sa Toronto, diin
nagpadayon siya sa Methodist nga pagtuo ug nagsugod sa pag-
sangyaw. Niining panahona, iyang nahimamat si Leonora
Cannon, siya usa ka deboto sa Methodist nga bag-o lang mibal-
hin ngadto sa Canada gikan sa England. Parehong adunay hugot
nga relihiyosong pagtuo ug gugma sa pagkat-on, kultura, ug sa
usag usa, sila nagminyo niadtong 28 sa Enero 1833 sa Toronto.

Samtang didto sa Canada, siya miapil sa usa ka grupo sa mga
higala sa seryoso nga paningkamot sa pagtuon sa Biblia ug na-
dugangan ang iyang pagsabut sa kamatuoran. Mao kining higa-
yona sa mainitong pagsiksik nga si Elder Parley P. Pratt, usa ka sa-
kop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gipadala
ngadto sa Toronto alang sa usa ka misyon.

Sa pag-abut sa Toronto, si Elder Pratt mihangyo sa daghang
mga ministro ug mga opisyal sa siyudad og usa ka lugar nga ka-
walihan. Bisan pa niana, ang iyang hangyo gisalikway. Bisan si
John Taylor kinsa nakadungog og daghang mga hungihong ma-
hitungod sa Simbahan, mao ang unang wala modawat ni Elder
Pratt. Walay nakitang paglaum sa kalampusan, si Elder Pratt na-
kahukom sa pagbiya sa Toronto ug mihapit sa balay ni Taylor
aron manamilit. Mibati nga si Elder Pratt usa ka tawo sa Dios, ang
silingan ni John Taylor mitanyag sa pagpakaon ug pagpapuyo ni
Elder Pratt ug mitugot kaniya sa paghimo og mga miting.
Midawat si Elder Pratt sa tanyag ug sa wala madugay gipaila-ila
ngadto sa mga higala ni John Taylor kinsa nagmiting sa pagpa-
ngita sa kamatuoran.

Si John Taylor nagsugod sa bug-os nga pag-imbistigar sa mga
doktrina sa Simbahan. “Kanunay ko kining gibuhat sulod sa tulo
ka mga semana,” siya miingon, “ug misunod kang Brother Parley
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gikan sa usa ka lugar ngadto sa laing lugar.” Iyang gisulat ug gi-
tun-an ang mga sermon ni Elder Pratt ug gitandi kini uban sa
mga kasulatan. Sa katapusan, ang Balaan nga Espiritu misaksi sa
katinuod sa mensahe ni Elder Pratt, ug si John ug Leonora Taylor
gibunyagan niadtong 9 Mayo 1836. Unya siya mipamatuod nga
siya “wala gayud magduha-duha sa bisan unsang baruganan sa
Mormonismo.”8

Usa ka Matinud-anong Bag-ong Sakop ug Lider

Sa wala madugay human nagpasakop sa Simbahan, si John
Taylor gitawag sa pag-alagad isip tigdumalang opisyal sa
Simbahan sa Canada, katungdanan nga iyang gihuptan sobra og
gamay sa usa ka tuig. Ang iyang mga katungdanan nagkinahang-
lan og daghang pagbiyahe, apan siya walay hunong nga misang-
yaw sa ebanghelyo ug miatiman sa daghang espirituhanon ug
temporal nga mga butang kalabut sa Simbahan didto. Niining hi-
gayona usa sa iyang dakong tinguha mao ang paghimamat ni
Propeta Joseph Smith. Niadtong Marso 1837 mibiyahe siya ngad-
to sa Kirtland, Ohio, diin gidawat siya sa panimalay sa Propeta.
Mihulagway siya sa pagbati “nga sama sa nakoryentihan” sa di-
hang iyang gilamano ang Propeta.9 Sa panimalay sa Smith, ang
Propeta mitudlo kaniya og daghang dugang nga mga kamatuo-
ran kalabut sa buhat sa ulahing adlaw. Ang duha ka mga lalaki na-
kahimo dayon og talikala sa panaghigalaay ug pagsalig nga dili
gayud mabungkag.

Samtang didto sa Kirtland, si John Taylor nakasugat og dag-
hang pagpanaway bahin ni Propeta Joseph Smith. Sa kasagaran,
ang prangka nga mibiya sa kamatuoran maghimo og mga miting
diin sila mosaway sa Propeta. Sa hapit na mahuman ang usa sa
mga miting diha sa Templo sa Kirtland, si Elder Taylor mihangyo
nga tugutan nga makasulti, ug sa walay kahadlok nanalipod sa
Propeta. “Si Joseph Smith, ubos sa Makagagahum, kinsa nakahi-
mo sa unang mga baruganan,” siya miingon, “ug ngadto kaniya
kita kinahanglan motan-aw alang sa dugang nga mga panudlo.
Kon ang espiritu nga iyang gipakita dili makahatag og mga pa-
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nalangin, nan ako dili motuo nga ang espiritu nga ilang gipakita
niadtong namulong makahatag usab og panalangin. Ang mga
anak sa Israel, kaniadto, human makakita sa gahum sa Dios nga
gipakita sa ilang atubangan, mirebelde ug misimba og dios-dios,
ug namiligro kaayo kita nga maghimo sa samang butang.”10

Samtang ang daghang mibiya sa kamatuoran nagpadayon sa
ilang tumong, ang matinud-anong mga Santos nalig-on sa pag-
kamaunungon ug konbiksyon ni Elder Taylor.

Ang Iyang Balaang Tawag ug Pag-alagad isip usa ka Apostol 

Niadtong tinglaglag sa 1837, si John Taylor nakadawat og pu-
long gikan ni Joseph Smith nga mobalhin ngadto sa Far West,
Missouri, aron mopuli sa bakante diha sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles (siya pormal nga gi-orden niadtong
Disyembre 1838). Nagpasabut sa gilauman nga pag-alagad sa usa
ka Apostol, mipahayag si John Taylor: “Ang buhat mahinungda-
non, ang mga katungdanan malisud ug may kapangakohan.
Akong gibati ang akong kahuyang ug kagamay; apan mibati ako
nga determinado, ang Ginoo ang akong tigtabang, sa pagpa-
ningkamot sa pagpalambo niini.”11 Ang pagpaubos sa atubangan
sa Dios ug usa ka pasalig sa pagtinguha sa Iyang giya mahimong
ilhanan sa pag-alagad ni Elder Taylor. Sa dihang nahimo siyang
Presidente sa Simbahan, siya misulti sa mga Santos: “Ako walay
mga ideya gawas gihatag kini sa Dios ngari kanako, ni kamo. Ang
pipila ka mga tawo mapugsanon kaayong magpadayon sa ilang
kaugalingong paagi ug mopadayon sa ilang lahi nga mga teyori-
ya. Ako walay hunahuna niana nga matang, apan ako adunay ti-
nguha, kon adunay moabut, sa pagkat-on sa kabubut-on sa Dios,
ug dayon sa pagbuhat niini.”12

Usa ka Saksi sa Pagkamartir

Isip usa ka Apostol, si Elder Taylor usa ka maunungon ug ka-
saligan nga kauban ni Propeta Joseph Smith. Naghisgot sa pa-
kighigala ni Elder Taylor uban sa Propeta, si Elder Franklin D.
Richards sa Napulog Duha miingon, “Pipila lamang ka mga tawo
ang nakakab-ot sa mainiton, personal nga relasyon nga iyang na-
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kab-ot ug malampuson kaayo uban ni Propeta Joseph Smith
hangtud siya namatay, ug ang sugilanon nianang personal nga
pagbati nahuman sa mga bala nga iyang nadawat didto sa bi-
langgoan sa Carthage uban sa Propeta.”13

Usa sa labing malisud nga mga hitabo sa kinabuhi ni John
Taylor mao ang pagkamartir ni Propeta Joseph Smith. Si Elder
Taylor boluntaryong miadto sa Bilanggoan sa Carthage, diin ang
Propeta ug ang iyang igsoon nga si Hyrum ilegal nga gipriso ni-
adtong 25 sa Hunyo 1844. Sa wala madugay kini naklaro nga ang
mga manggugubot nga panon sa Carthage walay tinguha sa pag-
buhi kanila ug nga sila anaa sa kakuyaw. Pagka-27 sa Hunyo, ang
ubang mga sakop sa Simbahan kinsa miadto sa Carthage gikan sa
Nauvoo naghimo og lain-laing buluhaton aron sa pagtabang nga
makaangkon og hustisya. Nianang pagkahapon, si Elder Taylor
ug sa kaubang Apostol si Willard Richards lamang ang nagpabi-
lin sa bilanggoan uban ni Joseph ug Hyrum. Uban sa usa ka pla-
no sa paghiusa sa mga kaigsoonan sa Nauvoo sa pagluwas ni
Propeta Joseph, si Elder Taylor miingon, “Brother Joseph, kon
ikaw motugot niini, ug mosulti, ako mopagawas kanimo gikan
niining bilanggoan sulod sa lima ka mga oras, kon gikinahanglan
nga ang bilanggoan maguba aron sa paghimo niini.”14 Nagdumili
si Joseph niining maong kalihokan.

Sa pag-abut sa kahapunon sa 27 sa Hunyo, ang pagbati sa da-
kong kasubo miabut sa upat ka mga tawo. Nga adunay gasa sa
maanindot nga tenor nga tingog, si Elder Taylor gihangyo sa pag-
kanta sa makaduha sa “Usa ka Tawong Tigpanaw”4 aron sa pag-
tabang nga mabayaw ang ilang mga espiritu. Sa wala madugay
human sa iyang pagkanta sa himno sa ikaduhang higayon, ang
manggugubot nga panon nga giituman ang mga nawong nagda-
li og panaka sa hagdanan sa bilanggoan. Si Hyrum Smith ug
Willard Richards diha-diha miali sa pultahan aron kini dili maab-
li. Sa unang mga pagbuto sa pusil milapos kini sa pultahan, si
Hyrum naigo ug namatay. Ang manggugubot nga panon nagpa-
dayon sa pagpamusil ug kalit nga mipugos sa pagpasulod sa ilang
mga riple agi sa naablig gamay nga agianan sa pultahan. Ginamit
ang bug-at nga sungkod, si Elder Taylor mibarug kilid sa may agi-
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Si Presidente Taylor mitudlo nga bisan sa pagkamartir ni Propeta Joseph, 
ang Simbahan magpadayon sa pagtubo. “Kini nga simbahan adunay mga liso 

sa pagka-imortal sa taliwala niini. Dili kini sa tawo, ni pinaagi sa tawo—
kini mao ang mga anak sa Dios.”

anan sa pultahan ug misulay sa pagpasimang sa mga sumbohan
sa riple nga gipunting sa lawak. “Kini usa gayud ka makalilisang
nga talan-awon,” mitaho si Elder Taylor. “Mga kalayo ingon ka-
dako sa akong bukton miagi kanako sa dihang kining mga taw-
hana mipusil, ug, . . .kini ingon og piho na ang kamatayon. Ako
nahinumdom nga mibati nga ingon og ang akong panahon mia-
but na, apan ako wala makahibalo kon kanus-a, sa bisan unsang
kritikal nga pagkabutang, ako mas kalma, wala mahasol, malag-
sik, ug milihok sa walay langan ug mihimog desisyon.”15

Sa taliwala niini nga talan-awon, ang Propeta Joseph, kinsa na-
ningkamot usab pagbatok sa manggugubot nga panon, miingon
ngadto ni Elder Taylor, “Husto kana, Brother Taylor ipasimang
ang ilang mga armas kutob sa imong mahimo.”16 Mao kini ang
katapusang mga pulong nga iyang nadungog nga gisulti sa
Propeta dinhi sa yuta.”17 Nakahibalo nga ang ilang pagkabutang
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sa luyo sa pultahan dili magdugay, si Elder Taylor midagan ngad-
to sa bintana. Sa dihang moambak na unta siya, gipusil siya gikan
sa sulod sa bilanggoan miigo sa iyang wala nga dapi-dapi. Sa pi-
pila ka mga gutlo siya nag-akbo sa may kordiso sa bintana ug ma-
hulog unta, apan gipusil siya gikan sa gawas sa bilanggoan miigo
sa relo sa bulsa sa iyang dughan, mipabalik kaniya ngadto sa la-
wak. Niini nga kondisyon, si Elder Taylor naningkamot sa pagka-
mang ilawom sa higdaanan sa lawak. Sa iyang pagkamang siya gi-
pusil sa tulo ka higayon. Naigo siya may ubos og gamay sa wa-
lang tuhod, wala na gayud makuha. Laing bala miigo sa palad sa
iyang wala nga kamot. Ikatulong bala miigo sa unurong bahin sa
iyang wala nga bat-ang ug migisi og pipila ka mga pulgada sa
unod. Bisan og nasamdan og grabe ug nag-antus og hilabihang
kasakit, si Elder Taylor nakalingkawas sa pagpang-atake ug dayon
gidala ngadto sa Nauvoo sa pipila ka mga Santos.

Sulod sa pipila ka mga gutlo human mapusili si Elder Taylor,
si Propeta Joseph misulay usab sa paglayat gikan sa bintana sa bi-
langgoan apan diha-diha gipusil ug nahulog ngadto sa yuta sa ga-
was. Unya gitala ni Elder Taylor nga sa dihang iyang nahibaloan
ang nahitabo sa Propeta, mibati siya og walay kadasig, kamingaw,
masakit nga pagbati.”18

Ang Doktrina ug mga Pakigsaad seksyon 135 naglakip og usa
ka asoy sa Pagkamartir nga gisulat ni Elder Taylor. Ang seksyon
wala maghatag og daghang mga detalye sa hitabo, apan kini na-
himong usa ka gamhanang pagpamatuod ni Propeta Joseph: “Si
Joseph Smith, ang Propeta ug Manalagna sa Ginoo, nakahimo og
daghan, gawas lamang kang Jesus, alang sa kaluwasan sa mga ta-
wo niining kalibutan, kay ni bisan kinsang tawo nga nakapuyo
niini. . . . Siya nabuhi nga halangdon, ug siya namatay nga ha-
langdon sa mga mata sa Dios ug sa iyang mga katawhan; ug sa-
ma sa kadaghanan sa dinihogan sa Ginoo sa karaang mga pana-
hon, misilyo sa iyang misyon ug sa iyang mga buhat sa iyang ka-
ugalingong dugo.”19
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Tigpanalipod sa Pagtuo

Isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Taylor mi-
pahinungod sa iyang panahon ug mga talento sa pagpahayag ug
pagpanalipod sa ebanghelyo. Ginamit ang iyang gasa sa pagsulat,
siya mialagad isip editor alang sa Times and Seasons, [Mga
Higayon ug mga Panahon] ang Wasp [Lampinig], ug ang Nauvoo
Neighbor, [Silingan sa Nauvoo] ang tanan mga pamantalaan sa
Nauvoo. Sa wala madugay, samtang nagdumala sa Simbahan sa si-
langang Estados Unidos, siya mi-edit ug mimantala sa The
Mormon, [Ang Mormon] senemana nga pamantalaan nga nagbase
sa New York nga nagpakita sa mga doktrina sa Simbahan. Ang
iyang sinulat nga libro naglakip sa duha ka gibatbat nga mga dok-
trina, The Government of God and An Examination into and an
Elucidation of the Great Principle of the Mediation and
Atonement of Our Lord and Savoir Jesus Christ [Ang
Pangagamhanan sa Dios ug pag-eksamin ug paghatag og Katin-
awan sa Talagsaong Baruganan sa Pagpataliwala ug sa Pg-ula sa
Atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo] (gimantala samtang
siya mao ang Presidente sa Simbahan). Ang kahanas ni Elder Taylor
sa pagsulat ug pag-edit maoy nakahatag kaniya og mga ulohan nga
“Tigpanalipod sa Pagtuo” ug Kampyon sa Kamatuoran” sa mga sa-
kop sa Simbahan. Si Presidente Brigham Young mihisgot kang
Elder Taylor: “Ako moingon nga siya mao ang labing intelehente ni
bisan kinsang tawo nga makita; siya usa ka gamhanan nga tawo, si-
ya usa ka kusgan nga tawo. . . . Siya mao ang usa sa labing lig-on
nga mga editor nga sukad misulat.”20

Dugang sa pagpahayag sa ebanghelyo pinaagi sa sinulat nga
pulong, si Elder Taylor mialagad og upat ka full-time nga mga
misyon: duha sa Great Britain, usa sa France ug Germany, ug usa
sa New York. Miabut og pito ka mga tuig ang iyang tanang full-ti-
me nga misyonaryo nga pag-alagad. Bisan og kining dugay nga
pagkawala gikan sa iyang mga minahal nagkinahanglan og da-
kong sakripisyo, ang pagtuo ni Elder Taylor sa buhat sa Ginoo
wala gayud mausab. Sa usa ka sulat ngadto sa iyang pamilya sa
usa sa iyang misyon, siya misulat: “Naghimo ako sa buluhaton sa
Ginoo; usa ako ka ministro ni Jehova sa pagpahayag sa Iyang ka-
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bubut-on ngadto sa mga nasud. Ako moadto aron ablihan ang
pultahan sa kinabuhi sa usa ka dakong nasud, aron sa pagman-
tala sa mga baruganan sa kinabuhi, kahayag ug kamatuoran, ka-
alam ug kaluwasan ngadto sa minilyon ka mga tawo, sa pagtang-
tang sa ilang mga posas, sa pagluwas sa dinaug-daug, sa pagpa-
tarung sa nahisalaag, sa pagkorihir sa ilang mga panglantaw, sa
pagpalambo sa ilang mga moral, sa pagluwas kanila gikan sa pag-
kaut-ot, pagkaguba ug pagkaalaot, ug pagtultol kanila ngadto sa
kahayag, kinabuhi, kamatuoran ug celestial nga himaya. Dili ba
makigtambayayong ang inyong espiritu uban kanako? Ako nasa-
yud nga sila makigtambayayong.”21

Bana ug Amahan

Bisan og daghang panahon ang gikinahanglan sa iyang pag-
alagad sa Simbahan, si John Taylor usa ka matinguhaon ug ma-
higugmaon nga bana ug amahan. Iyang gihandom ang panahon
nga iyang magahin uban sa iyang pamilya ug sa kasagaran mo-
pahimulos sa mga kahigayunan nga malingaw sa ilang panag-
uban ug sa pagtudlo kanila. Isip sangputanan, siya gimahal pag-
ayo sa iyang pamilya. Sa ulahing mga katuigan, ang iyang anak
nga si Moses W. Taylor misulat, “Gitahud siya pag-ayo sa iyang
mga anak nga ang pagpahimuot kaniya mao ang ilang labing da-
kong tinguha.”22

Sa iyang inter-aksyon sa iyang mga anak, si John Taylor mi-
pakita og mainiton, mabination, ug maayong buot. Ang iyang
anak nga si Ezra Oakley Taylor nahinumdom sa mosunod nga
kasinatian:

“Samtang nagdako ako, naandan kaniadto nga magtigum sa
Domingo sa hapon didto sa Tabernakulo. Kaming tanan gipaa-
but nga moadto, ug dayon motaho kon kinsa ang mihatag sa ser-
mon, bahin sa unsa kini, kinsa ang mihatag sa mga pag-ampo, ug
unsa nga mga himno ang gikanta. Niining Domingoha, ang pipi-
la kanamo nakahukom nga dili motambong ug mohangyo sa usa
sa among mga higala sa paghatag kanamo sa gikinahanglan nga
impormasyon. Dayon miabut ang konseho sa [pamilya] ug wala
gayud masipyat si Papa nangutana kanako mahitungod sa ser-
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mon, ug kinsa ang mihatag niini. Ang tanan naandam, ang akong
higala miingon nga wala kaayo siya makahinumdom, akong gi-
subli ang iyang mga pulong, ‘O, usa man kadto ka makapuol nga
tigulang, ug wala ako makahinumdom sa iyang pangalan, apan
dili gayud kini makapaikag,’ Uban sa pagkidhat sa iyang mata, si
Papa miingon, “Kadtong tigulang mao ang inyong papa ug mi-
padayon sa tigum sa konseho.”23

Isip usa ka Apostol, ug sa wala madugay isip Presidente sa
Simbahan, si Presidente Taylor kanunay nga nag-awhag sa mga
Santos sa paghigugma ug paglig-on sa ilang mga pamilya. Siya
nag-awhag sa mga sakop sa paggahin og usa ka gabii matag se-
mana alang sa pagtuon sa ebanghelyo ug kalingawan sa pamilya,
ug siya misaad kanila “og usa ka kalinaw ug gugma, kaputli ug
kalipay, nga makapahimo sa [ilang] kinabuhi sa panimalay nga
sulundon” kon sila matinud-anong mohimo niana nga buhat.24

Nagdumala sa Simbahan

Sa mga katuigan nga si Presidente Taylor migiya sa Simbahan
isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ug dayon isip
Presidente sa Simbahan, siya nagpadayon sa pag-alagad uban sa
kalagsik ug debosyon sa iyang mga paningkamot sa paghatag og
kaayohan sa mga Santos.

Kapunongan ug Pagkamatarung sa Priesthood

Usa sa iyang labing mahinungdanong mga paningkamot isip
Presidente naglakip sa paghan-ay sa mga korum sa priesthood ug
pag-awhag kanila sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Siya
mitudlo sa mga bishop sa paghimo og senemana nga priesthood
miting sa ilang mga ward ug mitambag sa mga stake president sa
paghimo og binulan nga stake priesthood miting. Si Elder B. H.
Roberts mitala, “Kinsa ang wala mahinumdom sa kamadasigon
ug gahum diha sa mga komperensya ug sa ubang publikong mga
tigum, siya naanad sa pagpahimangno sa mga Presidente sa mga
Stake ug sa mga bishop sa mga ward sa paghan-ay sa priesthood
ug sa institusyon ubos sa ilang pagdumala?”25
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Sa usa ka pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Presidente Taylor
niadtong Oktubre 1882, ang Ginoo mitudlo sa mga Santos, ilabi
na sa kaigsoonan sa priesthood, sa pag-organisar sa ilang mga ka-
ugalingon ug sa paglakaw diha sa kabalaan sa Iyang atubangan.
Ang mosunod nga mga parapo mao ang mga kinutlo niana nga
pagpadayag:

“Ug himoa nga ang mga Presidente sa mga Stake magmaputli
usab sa ilang mga kaugalingon, ug ang priesthood ug ang mga
katawhan sa mga Stake nga ilang gidumala, ug mo-organisar sa
priesthood sa ilang nagkalain-laing mga Stake sumala sa akong
balaod, sa tanang nagkalain-laing mga Departamento niana, sa
mga High Council, sa Elders Quorum, ug sa mga Bishop ug sa
ilang mga konseho, ug sa mga korum sa mga Priest, Teacher ug
mga Deacon, aron ang matag korum hingpit nga maorganisar su-
mala sa kapunongan sa akong Simbahan. . . .

“Ug himoa nga ang akong pagkapari magpaubos sa ilang mga
kaugalingon sa akong atubangan, ug dili magtinguha sa ilang ka-
ugalingong kabubut-on apan sa akong kabubut-on; kay kon ang
akong pagkapari, nga akong gipili, ug gitawag, ug gitugahan
uban sa espiritu ug sa mga gasa sa ilang daghan nga balaang mga
tawag, ug uban sa gahum niini, dili moila kanako Ako dili moila
kanila, miingon ang Ginoo; kay ako pagapasidunggan ug paga-
sundon sa akong priesthood.

“Ug, dayon, ako motawag sa akong priesthood, ug sa akong ta-
nang mga katawhan, sa paghinulsol sa ilang tanang mga sala ug
mga kahuyang, sa ilang pagkamasinahon ug garbo ug pagkama-
patuyangon, ug sa ilang tanang mga kadautan diin sila nakasala
batok kanako; ug sa tumang pagkamapainubsanon magtinguha
sa pagtuman sa akong balaod, isip akong priesthood, akong mga
santos ug akong mga katawhan; ug ako motawag sa mga pangu-
lo sa mga pamilya sa pagpahimutang sa ilang mga balay sa kahu-
say sumala sa balaod sa Dios, ug mohimo sa nagkalain-laing mga
katungdanan ug mga kapangakohan nga uban niini, ug sa pag-
limpyo sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan, ug pag-
kuha sa kadautan gikan sa ilang mga panimalay. Ug ako mopa-



xxvi

A N G  K I N A B U H I  U G  PA N G A L A G A D  N I  J O H N  T A Y L O R

nalangin ug magauban kaninyo, miingon ang Ginoo, ug kamo
magpundok diha sa inyong balaang mga dapit diin kamo mag-
pundok aron sa pagtawag kanako, ug kamo mangutana sa ma-
ong mga butang nga husto, ug ako maminaw sa inyong mga pag-
ampo, ug sa akong Espiritu ug gahum magauban kaninyo, ug
ang akong panalangin inyong madawat, sa inyong mga banay, sa
inyong mga pagpuyo ug sa inyong mga panimalay, sa inyong mga
panon ug mga kahayopan ug mga kaumahan, sa inyong mga pru-
tasan ug mga ubasan, ug sa tanan nga may labot nganha kanin-
yo; ug kamo akong mga katawhan ug Ako inyong Dios.”26

Paghingpit sa mga Santos 

Aron madugangan ang pagsabut ug pagtuo sa ebanghelyo sa
mga Santos, si Presidente Taylor mi-iskedyul og nga komperen-
sya sa stake matag tulo ka bulan sa tibuok Simbahan. Kutob sa
mahimo, siya motambong niini nga mga komperensya. Kon dili
siya makatambong, siya mopadala og usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha. Nagpasabut niini nga naandan, si Elder B.H.
Roberts sa Kapitoan mitala: Ang mga Santos nakadawat og dag-
hang mga pagtulun-an ug panudlo gikan sa mga Apostoles, mas
daghan tingali kay sa bisan unsang miaging panahon sa kasaysa-
yan sa Simbahan. Ang sangputanan mao ang talagsaon nga espi-
rituhanong pagkahigmata sa mga Santos.”27 Laing mahinungda-
nong hitabo nga sayong nahitabo sa iyang kapangulohan mao
ang pormal nga pagka-organisar sa Primarya niadtong 1878
alang sa labing epektibo nga pagtudlo sa mga bata sa Simbahan.
Si Presidente Taylor mipadayon usab sa paghatag og gibug-aton
sa kamahinungdanon sa misyonaryo nga buhat, ug sa gidagha-
non sa mga elder nga gipadala mapun-an aron molambo ang
pagpahayag sa ebanghelyo.

Sa iyang daghang mga diskurso, si Presidente Taylor mipada-
yon sa pag-awhag sa mga Santos sa pag-atiman sa ilang mga ka-
tungdanan sa tanang mga bahin sa ilang mga kinabuhi, mga sa-
kop sa pamilya, mga sakop sa Simbahan, mga silingan, o mga
lungsuranon. Siya mitudlo sa mga Santos nga kon sila magmasu-
lundon ug mobutang sa ilang pagsalig sa Ginoo, sila walay angay
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nga kahadlokan. Siya mitudlo nga ang “Dios anaa sa pagdapig sa
Israel, kon ang Israel anaa lamang sa dapit sa katarung.”28

Panalipod sa Kalingkawasan

Bisan unsa pa kalig-on ang pagtuo ni Presidente Taylor, bisan
pa niana, siya kanunay nga mitahud ug namulong alang sa indi-
bidwal nga mga kagawasan. Sa iyang mga katuigan isip usa ka
Apostol sa Nauvoo, siya gitawag nga ang “Kampyon sa
Kalingkawasan,” ug isip Presidente sa Simbahan siya nagpadayon
sa pagdala niini nga titulo. Sa panahon sa diha nga ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mas daghan diha sa Utah, si
Presidente Taylor mibalik-balik sa pagsangyaw sa kagawasan sa
relihiyon ug kalingkawasan sa tanlag alang sa tanan. Siya mipa-
hayag: “Usahay kita adunay dili maayong pagbati batok sa mga ta-
wo kinsa wala maghunahuna sama sa atong gihunahuna. Aduna
silay katungod sa paghunahuna sa ilang gusto, ug mao usab ki-
ta. Busa, kon ang usa ka tawo dili motuo sama sa akong gituo-
han, ako walay labot niana. Ug kon ako dili motuo sama sa iyang
gituohan, siya walay labot niana. Manalipod ba kamo sa tawo nga
wala motuo sama sa inyong gituohan? Oo, kutob sa mahimo.
Siya adunay pareho nga hustisya sama kanako; ug dayon ako
magpaabot nga mapanalipdan sa akong mga katungod.”29

Kang Presidente Taylor, ang kamahinungdanon sa kalingkawa-
san nga gamiton usab diha sa Simbahan. Sa mga konseho, siya
kanunay nga miawhag sa mga sakop sa pagsulti sa ilang mga 
hunahuna nga gawasnon. Bisan og siya nakasabut sa hingpit sa
kamahinungdanon sa panaghiusa, siya mibati nga ang tinuod
nga panaghiusa makab-ut pinaagi sa kagawasan.

Mga Panahon sa Pagsulay

Ang mga kahimtang sa mga Santos sa Estados Unidos nahi-
mong usa ka hagit niining pagmahal sa kagawasan. Ubos sa 
direksyon sa Ginoo, ang mga Santos nagbuhat sa dinaghan nga
kaminyoon sa Simbahan sukad sa mga adlaw ni Joseph Smith sa
Nauvoo. Sa panahon sa 1860 ug 1870, ang gobyerno sa Estados
Unidos mipasar og balaod nga nagsalikway sa dinaghan nga 
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kaminyoon ug naghikaw nga mahimong estado ug sa ubang mga
katungod ngadto sa Teritoryo sa Utah ug sa mga lumulupyo nii-
ni. Nakombinser nga ang balaod usa ka pagsupak sa kagawasan
sa relihiyon nga gisulti sa Batakang Balaod, ang Simbahan miga-
mit sa iyang impluwensya nga madala ang isyu ngadto sa Korte
Suprema sa Estados Unidos. Niadtong 1879, mga duha ka tuig
human si Presidente Taylor misugod sa pagpangulo sa
Simbahan, ang Korte Suprema sa Estados Unidos miuyon sa ba-
laod sa federal nga gobyerno batok sa dinaghan nga kaminyoon
sa 1862. Niadtong 1882 ug usab sa 1887, ang Kongreso sa
Estados Unidos mipasar og dugang nga mga balaod nga mitugot
sa federal nga gobyerno sa pagbungkag sa Simbahan isip usa ka
legal nga kapunongan ug sa pagkompiskar sa tanang mga kabta-
ngan sa Simbahan nga molabaw sa $50,000 (nga naglakip sa
upat ka mga templo nga anaa sa nagkalain-laing ang-ang sa pag-
kakompleto, ang Tabernakulo, mga balay-tigumanan, ug sa dag-
hang ubang mga kabtangan). Ang balaod gihimo aron kuhaon
ang sukaranang sibil nga mga katungod sa mga sakop sa
Simbahan, lakip na ang katungod sa pagbotar. Kini nga kalam-
boan nag-abli sa mga agianan alang sa paggukod sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw kinsa nagbuhat sa dinaghan nga kaminyo-
on. Ang Simbahan nagpadayon sa paghimo sa legal nga hangyo,
apan walay kahimoan.

Taliwala sa nagtubo nga panag-away sa isyu sa dinaghan nga
kaminyoon, si Presidente Taylor gipahibalo nga ang mga opisyal
sa gobyerno nagplano sa pagdakop kaniya sa dili madugay. Nga
nahimo na ang tanang legal nga mga paghangyo, siya kinahang-
lang mohukom sa pagsunod sa Dios o sa tawo. Sa iyang katapu-
sang diskurso sa publiko, siya misulti sa mga Santos, “Ako isip
usa ka madungganong tawo dili makasupak sa Dios. . . ug mo-
yatak niining balaan ug mahangturong mga obligasyon nga giha-
tag sa Dios nga akong sundon, nga adunay epekto sa kahangtu-
ran nga moabut.”30 Gikan sa adlaw nga iyang gihatag kini nga ser-
mon hangtud sa adlaw sa iyang kamatayon hapit moabut og
duha ug tunga ka mga tuig, siya mitago sa lain-laing mga lugar sa
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tibuok Utah. Kay sa mopahilayo gikan sa mga panudlo sa Ginoo
bahin sa dinaghan nga kaminyoon, si Presidente Taylor mipili sa
pagtago isip usa ka paagi sa pagsunod sa Ginoo ug unta maka-
pakunhod sa pagpanggukod batok sa Simbahan. Si Elder B.H.
Roberts mitala, “Sa dihang si Presidente Taylor mibiya gikan sa
publiko sa gabii sa unang adlaw sa Pebrero, 1885, dili kini tu-
ngod sa bisan unsang konsiderasyon alang sa iyang personal nga
kahilwasan, o kasayon o kahayahay, apan alang sa kaayohan sa
publiko ug sa tinguha sa kalinaw.”31

Bisan og wala diha sa publiko, si Presidente Taylor mipadayon
sa pagpangulo sa Simbahan pinaagi sa mga sulat ug panudlo
ngadto sa gisaligan nga mga kauban. Bisan pa niana, ang pagta-
go-tago, ang pagkabulag gikan sa pamilya ug mga higala, ug ang
kabug-at sa iyang mga responsibilidad negatibong nakaapekto
kaniya. Sayo niadtong 1887, ang iyang panglawas nagsugod sa
pagkaluya. Sulod sa pipila ka mga bulan siya nakigbatok sa iyang
sakit ug misulti sa uban nga siya sa dili madugay mamaayo ra,
apan sa pagka-Hulyo tataw nga ang iyang kondisyon grabe na. Sa
pagkagabii sa 25 sa Hulyo 1887, si Presidente Taylor namatay nga
malinawon sa panimalay ni Thomas Roueche sa Kaysville, Utah.

Mga Halad ngadto ni Presidente Taylor

Ang pipila ka labing angay nga paghulagway sa pangalagad ni
John Taylor gihatag niadtong kinsa nag-alagad uban kaniya ug
iyang natudloan. Namulong sa lubong ni Presidente Taylor, si
Elder Franklin D. Richards sa Korum sa Napulog Duha mipahayag:
“Si Presidente Taylor usa ka maisug nga tawo ug dili mahadlok sa
kamatuoran. Siya walay gikahadlokan.… Sa dihang siya ug ako
nagmisyon sa Uropa, siya nag-alagad sa France. . . . Siya nag-alagad
niana nga lugar sa makugihon; ug usa niana ka higayon may pun-
dok sa relihiyoso nga mga pangulo [o klerigo] naghiusa sa pagpa-
hunong niining laing tinuohan, sumala nila. Si Presidente Taylor,
uban niana nga kaisug nga maoy timailhan sa iyang pagkatawo, mi-
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uyon nga makigkita kanilang tanan. . . . Siya miatubang kanila ug
iyang gipadayon ang pagtudlo sa kamatuoran.”32

Si Elder Daniel H. Wells, kinsa nag-alagad isip usa ka magta-
tambag ni Brigham Young, naghisgot ni Presidente Taylor ingon
sa mosunod: “Siya nagpuyo sa walay kahadlok, halangdon ug ki-
nabuhi nga sama sa Dios—himoa nga kadtong nagpakabuhi pa
nga magtinguha sa pagsunod sa iyang halangdong ehemplo.…
Siya mao ang kampyon sa tawhanong mga katungod, ang kam-
pyon sa kalingkawasan, kamatuoran ug kagawasan. Siya nagpu-
yo og usa ka halangdon, mapuslanong kinabuhi, puno sa du-
ngog ug pagkadalaygon ngadto sa iyang kaugalingon ug pamilya,
ang katagbawan ngadto sa mga katawhan ug ang himaya ngadto
sa Dios. Akong gikalipay ang paghatag niini nga pagpamatuod sa
kamatinud-anon ug debosyon ni Presidente Taylor, sa iyang ka-
ligdong ngadto sa Dios ug sa gugma sa iyang mga katawhan.”33

Si Angus M. Cannon, presidente sa Salt Lake Stake, mao ang
katapusang mamumulong sa lubong ni Presidente Taylor ug mi-
hatag sa mosunod nga halad ngadto sa tawo kinsa migugol og
daghang mga tuig sa pagtukod sa gingharian sa Dios: “Siya na-
hupay gikan sa iyang mga kasakit. Siya natulog diha sa Dios, ug
akong mahanduraw nga nakakita sa ganghaan sa langit nga na-
abli nga mao ang iyang giagian. . . . Si Brother Taylor midala sa
pagpamatuod nga gihatag ni Joseph kaniya, nga gihatag ni Jesus
ngadto ni Joseph, nga gisugo sa Dios nga paminawon ni Joseph
gikan sa mga ngabil sa iyang hinigugmang Anak—ug siya mipa-
matuod niadtong mga balita ngadto sa langyaw nga mga yuta, ug
nakapasanting sa atong mga kasingkasing uban sa mga pulong
nga iyang gilitok didto. Akong nakita ang hingpit nga kalipay ug
kamaya nga naangkon ni Presidente Taylor sa iyang pagkakita sa
iyang mga isig ka mamumuo sa pikas tabil, giliyokan sa mga
apostoles ni Jesukristo, nga hilabihan.”34
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“Kon ang mga santos sa Dios. . . mamalandong sa iyang tinuod nga pagkabutang sa
atubangan sa Dios, sa mga anghel, ug sa mga tawo, dayon siya mopataas sa ta-

nang mga butang sa panahon ug mobati ug mobugto sa mga pisi nga naggapos ka-
niya sa yutan-ong mga butang.”
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Ang Gigikanan ug
Kapalaran sa Tawo

Kita mga anak sa Dios, ug ang Dios niining katapusang
mga adlaw nakakita nga angay nga kita adunay 

komunikasyon uban kaniya. Siya naglihok, pinaagi sa
mga pagpadayag sa iyang kaugalingon ug sa iyang Anak
nga si Jesukristo, pinaagi sa pagpangalagad sa balaang

mga anghel ug pinaagi sa pagpahiuli sa balaan nga
priesthood nga nagagikan sa Dios, ug pinaagi niini siya
mismo gidumala, mibutang kanato diin kita makatuman

sa tumong sa atong pagkalalang.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Sa usa sa pakigpulong nga iyang gihatag isip Presidente sa
Korum sa Napulog Duha, si Presidente Taylor nahinumdom sa
espirituhanong mga pangandoy nga iyang gibati isip usa ka bata
nga makasabut sa katuyoan sa kinabuhi ug sa iyang relasyon
ngadto sa Dios. Siya miingon: “Sa dihang ako bata pa mangutana
ako sa akong kaugalingon, Kinsa ako? Diin ako gikan? Unsay
akong gibuhat dinhi? Ug nganong ania ako dinhi? Kining mga bu-
tanga nakapahibulong pa gihapon kanato, daghan kanila ang na-
hibulong, apan kini ang mga hunahuna nga dili nato mapugngan
nga palandungon. Atong makita ang mga bata nga matawo sa ka-
libutan, ug atong makita ang tingpamulak ug ting-init, tinglaglag
ug tingtugnaw magsunod sa naandan nga han-ay, ug kita mangu-
tana sa atong mga kaugalingon, Sa unsang gahum kining mga
butanga nahimo? Nganong ania kita dinhi ug unsa ang tumong
niining tanang mga butang nga atong nakita sa atong palibut?”2

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Taylor nagpakita sa hing-
pit nga kalipay nga iyang nakaplagan diha sa mga doktrina sa
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ebanghelyo nga nakatabang kaniya nga makasabut sa iyang bala-
an nga gigikanan ug kapalaran isip usa ka anak sa Dios. Siya mi-
pahayag nga “kon ang santos sa Dios mohunahuna, ug ang mga
panan-awon sa kahangturan mabukas ngadto sa iyang panan-aw
ug ang dili mausab nga mga katuyoan sa Dios molambo diha sa
iyang hunahuna—kon siya mamalandong sa iyang tinuod nga
pagkabutang sa atubangan sa Dios, sa mga anghel, ug sa mga ta-
wo, dayon siya mopataas sa tanang mga butang sa panahon ug
mobati ug mobugto sa mga pisi nga naggapos kaniya sa yutan-
ong mga butang. Siya mamalandong sa Dios ug sa iyang kaugali-
ngong kapalaran sa mahangturong plano sa Dios ug magmaya
diha sa usa ka malamboong paglaum sa imortal nga himaya.”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Kita mga anak sa atong Langitnong Amahan ug adunay 
potensyal nga mahimong sama Kaniya.

“Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug
ang anak sa tawo, nga ikaw nagdu-aw man kaniya?” (Salmo 8:4.)

Sa usa ka punto, ang tawo makita nga pobre kaayo, huyang,
ug hungog, ug wala kaayoy hinungdan: sa laing punto, siya ma-
kita nga maalamon, intelehente, lig-on, madungganon, ug nahi-
maya. Kini anaa lamang sa inyong pagtan-aw sa usa ka tawo nga
mao ang nakapahimo sa inyong opinyon bahin kaniya. Sa laing
bahin, siya makita, ingnon tang, sama sa sagbot sa uma, nga ka-
ron mao, ug ugma ilabay ngadto sa hurnohan. Siya mausabon sa
iyang mga opinyon, sa iyang mga hunahuna, mga pamalandong,
ug mga linihokan. Siya tapulan, walay kapuslanan, ug mahandu-
rawon, nga wala madumala sa bisan unsang husto nga baruganan.
Siya nabuhi, ingnon tang, sama sa kaba-kaba, magkapa-kapa sa
makadiyot, mamatay, ug wala na.

Sa laing punto, kita motan-aw kaniya nga nagagikan sa mga
Dios—usa ka tawo nga potensyal nga mahimong Dios—ingon
nga usa ka mahangturong binuhat kinsa nagpakabuhi sa wala pa
siya moanhi dinhi, ug kinsa magpakabuhi human ang iyang mor-
tal nga lawas mosagol ug makig-uban sa abug, diin siya gikan, ug
gikan niini siya mabanhaw ug moambit niana nga kalipay diin
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Isip mga anak sa Dios, kita “wala magagikan sa usa ka gubot nga masa sa materya
nga naglihok o wala maglihok, apan natawo, sa sinugdanan nga kahimtang, adu-

na sa tanang mga galamhan ug mga gahum sa usa ka Dios.”

mao ang iyang paingnan, o modawat sa ganti sa iyang dautang
mga binuhatan, sumala sa mga kahigayunan. . . .

. . . .Unsa ang [tawo]? Siya nanimuyo na sa mahangturong mga
kalibutan; siya natawo na sa wala pa siya moanhi. Dili lamang siya
anak sa tawo, apan siya usab mao ang anak sa Dios. Siya usa ka ta-
wo nga potensyal nga mahimong Dios, ug anaa kaniya ang kidlap
nianang mahangturong dilaab nga naigo gikan sa siga sa mahang-
turong kalayo sa Dios sa mahangturong kalibutan, ug gibutang
dinhi sa yuta aron siya makaangkon sa tinuod nga kaalam, tinuod
nga kahayag, tinuod nga kahibalo—aron siya makaila sa iyang 
kaugalingon—aron siya makaila sa Dios—aron siya masayud sa 
pipila ka butang kon unsa siya sa wala pa siya moanhi—aron siya
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masayud kon unsa ang iyang matagamtaman didto sa mahangtu-
rong mga kalibutan.4

Kon atong tan-awon ang tawo, siya giingon nga gihimo sa dag-
way sa Dios, alang sa yano nga katarungan nga siya usa ka anak
sa Dios, ug sa iyang pagkaanak, siya gayud, dayag lang, iyang
anak, nga nagagikan sa Dios, kansang hitsura, kita gisultihan,
nga siya gibuhat. Wala siya magagikan sa usa ka gubot nga masa
sa materya, nga naglihok o wala maglihok, apan natawo, sa si-
nugdanan nga kahimtang, aduna sa tanang mga galamhan ug
mga gahum sa usa ka Dios. Ug kon siya mahingpit na, ug mous-
wag ngadto sa pagkahingkod, siya mahisama sa iyang Amahan—
usa ka Dios, nga sa pagkatinuod Iyang anak. Ingon nga ang ka-
bayo, ang toro, ang karnero, ug ang matag buhi nga nilalang, la-
kip sa tawo, mopasanay sa ilang kaugalingong mga kaliwat ug
makapadayon sa ilang kaugalingong matang, mao usab ang Dios
mopadayon sa iyaha.5

Ang [tawo] tisar nga nagbarug dinhi sa yuta sa hitsura sa iyang
halangdong Tiglalang; maanindot nga pagkabuhat ang tanang ni-
yang mga bahin, may usa ka lawas nga hitsas sa tanang kagami-
tan alang sa panginahanglan sa tawo; nagbarug, dili lamang pi-
naagi sa katungod, apan pinaagi sa pagpaigo, katahum, pagka-
bagay ug himaya, nag-una sa tanang nilalang; nag-angkon usab
og mental nga mga gahum ug kapasidad sa paghanduraw sa na-
ngagi, uban sa mga kapasidad sa pagpangatarungan diha sa hi-
nungdan ug epekto, ug pinaagi sa nagpahimutang nga mga ga-
hum sa iyang hunahuna, pinaagi sa pagdasig sa Makagagahum,
sa pagsabut sa talagsaong mga balaod sa kinaiyahan ingon nga gi-
pakita diha sa mga buhat sa paglalang; uban usab sa kapasidad sa
paggamit sa mga elemento ug mga kusog sa kinaiyahan, ug sa pag-
sagop niini ngadto sa iyang kaugalingong espesyal nga kaayohan;
ug pinaagi sa iyang mga gahum nga motuhop ngadto sa kinahi-
ladman, nagkayab ngadto sa kalangitan, naghaguros sa tumang
kakusog sa tibuok yuta, naggamit sa linain o hiniusang mga kusog
sa kinaiyahan diin siya giliyokan ug nag-ulipon kanila ngadto sa
iyang kabubut-on; sa ingon usab, pinaagi sa iyang kaalam, siya
adunay dominyon sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kala-
ngitan, ug sa tanang mga kahayopan.6
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Kita nagkinahanglan ni Jesukristo aron 
makab-ot ang atong balaang potensyal.

Ang [tawo] nagbarug nga mapagarbuhon ingon nga pangulo
sa tanang nilalang ug ang representante sa Dios dinhi sa yuta.
Apan samtang siya nag-okupar niining nahimaya nga katungda-
nan, ug pareha sa dagway sa Dios, apan siya nakaangkon lamang,
isip usa ka tawo, sa mga gahum nga angay sa tawo lamang; ug
ubos sa kahuyang, balatian, sakit ug kamatayon. Ug kon siya ma-
matay, kon walay dakong tabang kalabut sa umaabot, kanang ha-
langdong lawas magpabiling hilom ug walay mahimo, ang mga
bahin sa lawas, nga kaniadto aktibo, madasigon ug malagsik, ka-
ron walay timik, dili aktibo ug walay gahum. Ug unsa sa huna-
huna, nga sa wala pa mobalik ngadto sa kahangturan ug magpa-
dayon sa kahangturan? Ug unsa ang mga gahum niini? O unsa
ang bahin niana nga espiritu, nga, uban sa iyang mga enerhiya
nga sama sa Dios, ang iyang panglantaw niini [o unang pagkahi-
balo] ug gahum, makatugkad sa walay katapusan? Unsay anaa ni-
ini ug asa kini? . . .

Kon. . . adunay espiritu ang tawo nga moabut ngadto sa uma-
abot, nga makatugkad sa mahangturong kauswagan, mahangtu-
rong mga katagbawan, ug mahangturong mga kahimayaan, da-
yon kadtong mga himaya, kadtong mga kahimayaan, kadtong
mga kapabilidad ug kadtong mga gahum, mga gasa gayud sa usa
ka gamhanan nga binuhat, gahum, o awtoridad niana nga anaa
sa tawo. . . . Pinaagi niini nga gasa nga kita karon namulong. Kini
sa usa ka baruganan nga nagagikan sa Dios, nga gigikanan sa
gamhanan nga kaalam, kansang mga plano, ug mga gahum, ug
mga kapabilidad nahimaya labaw niadtong mortal nga tawo,
ingon nga ang mga langit ibabaw sa yuta, o ingon nga ang haria-
nong mga buhat sa Halangdong Tiglalang sa kinatibuk-ang walay
katapusang wanang nga mas labaw pa ngadto sa luyang mga pa-
ningkamot sa mga anak sa pagka-mortal.

Alang kini sa kahimayaan sa tawo niining kahimtang sa labaw
pa nga salabutan ug sa Dios nga Kapangulohan nga ang pagpa-
taliwala ug pag-ula ni Jesukristo gitukod, ug nga ang halangdong
binuhat, ang tawo, nga hinimo sa dagway sa Dios, nga wala la-
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mang buhata nga mahimong usa ka anak sa tawo, apan usa ka
anak usab sa Dios,. . . ug gibuhat nga mahimong usa ka Dios, na-
nag-iya sa gahum, sa kaharianon, sa kahimayaan ug sa katungda-
nan sa usa ka Dios. Ingon nga kini nahisulat, “Mga hinigugma,
kita karon mga anak sa Dios, kon maunsa unya kita kini wala pa
ipakita, apan kita nasayud nga sa igapadayag na siya, kita mahi-
sama kaniya, kay kita magasud-ong man unya kaniya sa iyang
pagkamao.” [1 Juan 3:2.]

Isip usa ka tawo pinaagi sa mga gahum sa iyang lawas siya ma-
kakab-ot sa kaligdong ug pagkakompleto sa pagkatawo, apan di-
li makapadayon; isip usa ka tawo siya matawo, isip usa ka tawo
siya mabuhi, ug isip usa ka tawo siya mamatay, apan pinaagi sa
lintunganay ug gahum sa Dios nga Kapangulohan, nga anaa ka-
niya, nga mikunsad diha kaniya isip gasa sa Dios gikan sa iyang
langitnong Amahan, siya makalabaw gikan sa higpit nga mga li-
mitasyon sa pagkatawo ngadto sa kahalangdon sa usa ka Dios, ug
sa ingon pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo. . . . siya makahimo sa
mahangturong kahimayaan, mahangturong mga kinabuhi ug ma-
hangturong kauswagan. Apan kini nga transisyon gikan sa iyang
pagkatawo ngadto sa pagka-Dios nga Kapangulohan mahimo la-
mang pinaagi sa usa ka gahum nga labaw sa tawo—walay kata-
pusang gahum, usa ka mahangturong gahum, bisan ang gahum
sa Dios nga Kapangulohan: kay tungod ni Adan ang tanan na-
matay, busa kang Kristo lamang nga ang tanan mabuhi [tan-awa
sa 1 Mga Taga-Corinto 15:22].

Pinaagi ni [Kristo] ang katawhan gidala ngadto sa pagpakigda-
it ug pagpakigsulti sa Dios; pinaagi sa Iyang pag-ula sila makahi-
mo, sama nga Siya, mibuntog sa kamatayon; pinaagi niana nga
pag-ula ug sa gahum sa Priesthood nga nag-uban niana, sila ma-
himong manununod sa Dios ug kaubang manununod ni
Jesukristo, ug mga tigpanunod sa mga trono, mga gahum, mga
kayutaan ug mga kamandoan sa mahangturong mga kalibutan.
Ug imbis ubos sa kamatayon, kon kanang katapusang kaaway
malaglag, ug ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan, pinaagi
nianang pag-ula sila mahimong mga amahan ug mga inahan sa
mga kinabuhi, ug makahimo sa makanunayon ug mahangturong
kauswagan.7
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Ang Simbahan ni Jesukristo motabang kanato 
nga makatuman sa atong balaang potensyal.

Ang Dios mi-orden diha kaninyo og mga presidente, mga
apostoles, mga propeta, mga high priest, mga seventy, mga
bishop ug ubang mga awtoridad; sila iyang gitudlo, gihatagan og
gahum ug iyang gigiyahan, ubos sa iyang impluwensya, nagtud-
lo sa iyang balaod, nagbutyag sa mga baruganan sa kinabuhi, ug
gi-organisar ug gi-orden sa tinuyo aron sa paggiya sa mga kataw-
han sa dalan sa kahimayaan ug mahangturong himaya.8

Kita pareha sa ubang mga tawo nga anaa sa kangitngit mahi-
tungod sa mga baruganan sa kaluwasan, ug sa atong relasyon
ngadto sa Dios ug sa usag usa, hangtud nga kining mga butanga
gipahibalo ngari kanato ni pinaagi Joseph Smith.9

Kita mga anak sa Dios, ug ang Dios niining katapusang mga
adlaw nakakita nga angay kita nga adunay komunikasyon uban
kaniya. Siya naglihok, pinaagi sa mga pagpadayag sa iyang kau-
galingon ug sa iyang Anak nga si Jesukristo, pinaagi sa pagpa-
ngalagad sa balaang mga anghel ug pinaagi sa pagpahiuli sa ba-
laang priesthood nga nagagikan sa Dios, ug pinaagi niini siya
mismo gidumala, mibutang kanato diin kita makatuman sa tu-
mong sa atong pagkalalang.10

Kita buot nga makahibalo ug makatamud sa katungdanan nga
atong naangkon sa atubangan sa Dios ug sa daghang mga pana-
langin ug mga kahigayunan nga ania sa atong duol. Bag-o lang
kitang nagsugod, ingon sa sinugdan, niining mahinungdanong
buhat…. Dili kita makasabut kanunay niining mga butanga, ug
tungod niini kita naghago ubos sa mga kalisud kalabut niining
butanga, tungod kay kita wala makakita, wala kita makasabut sa
katungdanan ug relasyon nga nagpadayon tali kanato ug sa
atong Dios.

Ang Dios mao ang atong Amahan; kita iyang mga anak. Siya
midala kanato ngadto sa iyang pakigsaad, ug ato kining kahiga-
yunan sa pagpadayon gikan sa kaalam ngadto sa laing kaalam, gi-
kan sa salabutan ngadto sa laing salabutan, gikan sa pagsabut sa
usa ka baruganan ngadto sa laing baruganan, sa pagpadayon ug
sa pag-uswag diha sa kalamboan sa kamatuoran hangtud maka-
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sabut kita sa Dios. Kay kita iyang mga anak, kita iyang mga anak
nga lalaki ug mga anak nga babaye, ug siya ang atong amahan.
Iyang gi-organisar kining iyang Simbahan aron nga kita ma-edu-
kar sa mga baruganan sa kinabuhi, aron makasabut niadtong
mga baruganan nga anaa sa dughan sa Dios, aron matudloan ang
atong mga anak sa husto nga mga baruganan, aron nga kita ma-
butang sa usa ka katungdanan diin kita mahisama sa hitsura sa
atong langitnong Amahan.11

Kita kinahanglan nga “maningkamot nga makugihon” 
sa pagtuman sa atong balaan nga potensyal.

Ang Ginoo mipadayag kanato og daghang mga panalangin, ug
ako usahay maghunahuna nga kita wala kaayo magtamud sa ka-
hayag sa kamatuoran nga napalambo, sa himaya nga nagsumpay
sa ebanghelyo nga gipahiuli, sa kahayag sa pagpadayag nga gika-
sulti, sa katungdanan nga atong giangkon kalabut ngadto sa
Dios, sa mga anghel, sa atong umaabot nga kaliwat ug sa atong
mga ginikanan; sa paglaum nga ang ebanghelyo natisok diha sa
dughan sa matag matinud-anong Santos sa Ulahing Adlaw, nga
molambo uban sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon. . . .

Kita makalimot usahay sa atong mga pag-ampo, mga respon-
sibilidad, mga katungdanan ug mga pakigsaad, ug sa daghang
mga higayon kita magpadala sa mga butang nga sa kalagmitan
makapalubog sa hunahuna, makapalibog sa panabut, makapa-
huyang sa atong pagtuo ug makapahikaw kanato sa Espiritu sa
Dios. Nakalimot kita sa lungag diin kita gikalot, ug sa bato diin
kita gipikas, ug gikinahanglan nga kita maghunahuna sa katung-
danan nga atong naangkon, sa relasyon nga atong gipaluyohan
ngadto sa Dios, sa usag usa ug sa atong mga pamilya, aron ang
atong mga hunahuna makabalik pag-usab ngadto sa Dios kinsa
mihimo kanato—ang atong Amahan nga tua sa mga kalangitan,
kinsa naminaw sa atong mga pag-ampo, ug kinsa andam sa ta-
nang higayon sa paghatag sa mga gusto sa iyang matinud-anong
mga Santos. Ug kini usahay gikinahanglan nga kita maghunahu-
na sa katungdanan nga atong gihuptan kalabut sa yuta nga atong
gipuy-an, sa pagkatawo nato kaniadto sa wala pa kita moanhi ug
sa mga kahangturan nga moabut.



9

K A P I T U L O  1  

Kinahanglan nga kita dili magtinapulan ug maghinayhinay ug
magdanghag ug walay pagpakabana; apan sama sa karaang mga
Santos nga giawhag, mao nga tuguti kami nga moawhag kaninyo
karon—paningkamot nga makugihon alang sa pagtuo nga sa ma-
kausa gihatag ngadto sa mga Santos [tan-awa sa Judas 1:3]. . . .

. . . .Kita, isip mahangturong mga binuhat, nakig-uban sa usa ka
mahangturong Dios, nga adunay relihiyon nga nagtudlo ngadto
niana nga Dios, matinguhaon, sama sa karaan, nga masayud sa pi-
pila ka butang mahitungod kaniya, nga dad-on ngadto sa pagpa-
kigsulti kaniya, sa pagtuman sa katuyoan sa atong pagkalalang ug
sa atong kapalaran sa yuta, ug sa pagtabang sa Ginoo sa pagpahi-
nabo niadtong mga butang nga iyang gihimo sa wala pa ang 
katukuran sa kalibutan, bahin sa tawhanong pamilya. . . . Ang
Makagagahum dili gayud mousab sa iyang katuyoan, dili gayud
mousab sa iyang plano ni mobakwi sa iyang mga balaod. . . .
Ang iyang tunong usa ka mahangturong paglibot. Siya adunay usa
ka tumong sa hunahuna, ug kana nga tumong mao ang pagtuman
kabahin sa tawo ug sa yuta nga iyang gipuy-an.

Ang bugtong pangutana kanato mao kon kita makabulig ba sa
Dios, o tagsa-tagsa ba kitang motrabaho sa atong kaugalingong
kaluwasan o dili; motuman ba kita tagsa-tagsa sa nagkalain-laing
mga kapangakohan nga gitugyan kanato o dili; kon kita ba mo-
sunod sa mga ordinansa nga gihatag sa Dios o dili, nga aron ma-
sugdan sa atong mga kaugalingon, alang sa atong mga pamilya,
alang sa mga buhi ug alang sa mga patay. Kon kita mobulig ba sa
pagtukod og mga templo ug sa pagpangalagad niini; kon kita ba
makighiusa uban sa Makagagahum, ubos sa direksyon sa iyang
balaan nga priesthood, sa pagpahinabo sa mga butang nga gipa-
mulong sa balaan nga mga propeta sukad pa sa sinugdanan sa
kalibutan, kon kita ba maningkamot nga makugihon alang sa
pagtuo nga sa makausa gihatag ngadto sa mga Santos. Kining
mga butanga atong responsibilidad kutob sa mahimo. . . .

. . . .Siya nagtinguha nga ang iyang mga katawhan maningka-
mot nga makugihon alang sa pagtuo nga sa makausa gihatag
ngadto sa mga Santos, nga isip imortal nga mga binuhat sila ma-
himong makigtambayayong uban sa Makagagahum, nga sila ma-
himong madasig pinaagi sa baruganan sa pagpadayag; nga sila
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kinahanglang makasabut sa butang sa ilang kaligdong ug pagka-
tawo; sa ilang relasyon sa kahangturan, sa kalibutan nga atong gi-
puy-an karon ug sa umaabot, ug sa mga kalibutan nga moa-
but. . . .

Ang espiritu sa tawo, nga nanag-iya og lawas, pinaagi sa pa-
maagi sa walay katapusang ebanghelyo, mahimaya; ug kanang
tawhana, kon siya magmatinud-anon, sa ngadto-ngadto makau-
ban sa mga Dios sa mahangturong mga kalibutan; ug samtang ki-
ta nagtanom ug nagpugas ug nag-ani, ug nagpadayon sa naan-
dang mga buluhaton sa kinabuhi, sama sa gibuhat sa ubang mga
tawo, ang atong nag-unang tumong mao ang kinabuhing dayon
ug mga kahimayaan; ang atong nag-unang tumong mao ang pag-
andam sa atong mga kaugalingon, sa atong umaabot nga kaliwat
ug sa atong mga ginikanan alang sa mga trono, mga kayutaan ug
sa mga gahum sa mahangturong mga kalibutan.

Kini mao ang atong tuyo, ug ang tuyo sa karaang mga Santos.
Kini mao ang tuyo ni Adan, Noe, Enoch, Abraham ug sa mga pro-
peta, nga sila unta makatuman sa ilang kapalaran dinhi sa yuta,
ug, sama sa giingon sa usa ka karaang propeta, “motindog sa
ilang bahin sa katapusang mga adlaw” [tan-awa sa Daniel 12:13]
kon ang mga libro pagaablihan, kon ang dakong puti nga trono
magpakita ug siya nga naglingkod niini, sa atubangan kansang
nawong ang mga kalangitan ug ang yuta mipahilayo, nga kita ug
sila, ug sila ug kita makapangandam, makatuman sa katuyoan sa
atong pagkalalang dinhi sa yuta, sa pagpakig-uban sa espiritu
nga mga binuhat nga didto sa mahangturong mga kalibutan; pa-
gadawaton pag-usab ngadto sa atubangan sa atong Amahan, diin
kita gikan, ug moapil niadtong mahangturong mga kamatuoran
nga ang mga tawo, kon wala ang pagpadayag dili gayud masayud
niini. Ania kita dinhi alang niana nga katuyoan;. . . nagtukod ki-
ta og mga templo alang niana nga katuyoan; midawat kita og
mga endowment alang niana nga katuyoan; naghimo kita og
mga pakigsaad alang niana nga katuyoan; nangalagad kita alang
sa buhi ug sa mga patay alang niana nga katuyoan, ug sa tanang
natong mga tumong, ug sa tanan natong mga katuyoan, sama sa
tumong ug katuyoan sa dinasig nga mga tawo sa kanhiay nga
mga adlaw, ang tanan may kalabutan ngadto sa mahangturong
mga kamatuoran ingon man usab sa panahon. . . .
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Kini mao ang atong tuyo, ug kita makakab-ot niini, ug walay
tawo nga makapugong niini, walay organisasyon, walay gahum,
walay awtoridad, kay ang Dios mao ang nangulo, ug ang iyang
gingharian magauswag, magauswag, magauswag ug kini magpa-
dayon, ug motubo ug magkadaghan hangtud ang gingharian ni-
ini nga kalibutan mahimong mga gingharian sa atong Dios ug sa
iyang Kristo.12

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan 

• Sa unsang paagi nga kini nakatabang kaninyo nga masayud
nga kamo usa ka anak sa Dios? Sa unsa nga paagi nga kini nga
kahibalo nakaimpluwensya sa inyong mga pagbati mahitu-
ngod sa inyong kaugalingong potensyal? Sa unsa nga paagi nga
kining kahibalo nakaimpluwensya sa inyong mga pag-ampo?

• Sa unsa nga paagi nga ang kamatuoran nga ang tanang mga
katawhan mga anak sa Dios nakaapekto sa inyong pagtan-aw
sa uban? Sa unsa nga paagi nga kini nga kahibalo makaapekto
sa atong relasyon sa atong mga banay?

• Ngano nga mahinungdanon nga kita magpuyo sa mortal nga
kahimtang? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 2:11–13, 24–27; Moises
5:9–11.) Unsay papel ni Jesukristo sa pagtabang kanato sa
pagtuman sa atong balaan nga potensyal?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga doktrina sa Simbahan nakata-
bang kaninyo nga makasabut sa inyong gigikanan ug kapala-
ran? Sa unsa nga mga pamaagi nga ang Simbahan makatabang
kanato nga makatuman sa atong mahangturong kapalaran?

• Unsa ang kahulugan niini nganha kaninyo “maningkamot nga
makugihon” sa pagtuman sa inyong balaan nga potensyal?
Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita sa mga tawo kinsa
mihimo niini? Sa unsa nga paagi nga kita “makabulig sa Dios”
sa pagkab-ot niini nga tumong?

• Si Presidente Taylor mitudlo nga “ang atong nag-unang tu-
mong mao ang pag-andam sa atong mga kaugalingon, sa
atong umaabot nga kaliwatan ug sa atong mga ginikanan alang
sa mga trono, kayutaan ug sa mga gahum sa mahangturong
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mga kalibutan.” Sa unsa nga paagi nga kita magpabiling mag-
pokus niini nga tumong samtang kita moagi sa pagkamortal?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Genesis 1:26; Salmo
82:6–7; Mga Taga-Roma 8:16–17; D&P 76:22–24, 50–70
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Ang Walay Katapusang
Ebanghelyo

Ang walay katapusang ebanghelyo…. wala mahibaloi
hangtud ang Ginoo mipadayag niini gikan sa mga 

kalangitan pinaagi sa tingog sa iyang anghel, ug sa 
dihang atong nadawat kining mga baruganan ug kini

magpabilin ngari kanato, kita makabaton dayon sa mga
baruganan sa kinabuhing dayon.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Niadtong 1836 sa Toronto, Canada, si John Taylor ug pipila sa
laing mga tawo magmiting makadaghan sa usa ka semana aron
sa pagtuon sa Biblia ug maningkamot nga makasabut sa kamatu-
oran. Lig-on silang nagtuo sa pagpundok sa Israel, sa mga gasa
sa Espiritu, sa milinyal nga paghari sa Manluluwas, sa pangina-
hanglan sa mga apostoles ug mga propeta, ug sa kamahinung-
danon sa pagpahigayon sa mga ordinansa pinaagi sa tukma nga
awtoridad gikan sa Dios. Bisan pa niana, nianang panahona sila
wala makahibalo og bisan unsang simbahan nga nagtudlo nii-
ning mga butanga. Mahitungod sa ilang pagsiksik alang sa kama-
tuoran, si John Taylor miingon, “Kami nag-ampo sa Ginoo ug
nagpuasa ug nag-ampo nga ang Dios motudlo kanamo sa tinuod
nga mga baruganan, nga Iyang gipahiuli ang lunsay, karaan nga
Ebanghelyo, ug nga kon adunay usa ka tinuod nga simbahan sa
yuta nga siya mopadala ngari kanato og mensahero.”

Ang ilang mga pag-ampo sa wala madugay natubag sa pag-abut
ni Elder Parley P. Pratt. Sa wala pa mobiya si Elder Pratt sa iyang
misyon, si Elder Heber C. Kimball nanagna ngadto kaniya,
“Kabubut-on kini sa Ginoo nga ikaw kinahanglang moadto sa
Canada, adunay mga tawo didto kinsa makugihong nangita sa
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Si Presidente Taylor mitudlo nga ang ebanghelyo nga gisangyaw ni Noe ug sa ta-
nang karaang mga propeta “pareha. . . nga karon gisangyaw ngadto sa tibuok kali-

butan alang sa usa ka saksi.”
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kamatuoran, ug daghan kanila motuo sa imong mga pulong, ug
modawat sa Ebanghelyo.”

Si Elder Pratt nagsugod sa pagsangyaw didto sa Toronto, ug sa
wala madugay gipaila ngadto ni John Taylor ug niadtong kinsa
nagtuon uban kaniya. Unya si Presidente Taylor misulat: “Mibati
kami og tumang kalipay sa iyang pagsangyaw; apan sa dihang mi-
hatag siya sa iyang pagpamatuod mahitungod kang Joseph Smith
ug sa Basahon ni Mormon kami wala masayud kon unsay among
isulti. Akong gisulat ang walo sa unang mga sermon nga iyang gi-
sangyaw ug mitandi niini uban sa mga kasulatan. Gisusi usab na-
ko ang ebidensya mahitungod sa Basahon ni Mormon ug gibasa
ang Doktrina ug mga Pakigsaad. Gihimo ko kini kanunay sulod
sa tulo ka mga semana ug misunod ni [Brother] Parley gikan sa
usa ka dapit ngadto sa laing dapit.”2

Sa wala madugay si John Taylor nakombinsir nga ang walay ka-
tapusang ebanghelyo gipahiuli na. Siya nabunyagan niadtong 9
sa Mayo 1836. Isip usa ka misyonaryo, isip usa ka Apostol, ug sa
katapusan isip Presidente sa Simbahan, iyang gikalipay ang pag-
tudlo sa mahangturon, walay kausaban nga mga kamatuoran sa
ebanghelyo.

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang ebanghelyo makatabang kanato nga makasabut 
sa mga hiyas sa Dios ug makaandam kanato 

sa pagdawat sa kahimayaan.

Kita, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtuo, una, sa
ebanghelyo, ug kana importante kaayo nga isulti, kay ang ebang-
helyo naglakip sa mga baruganan nga motugkad sa kahiladman,
mokatap, ug mouswag pa kay sa bisan unsang butang nga atong
mahanduraw. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato bahin sa pagka-
tawo ug mga hiyas sa Dios. Kini usab nagtudlo kanato sa atong
relasyon ngadto niana nga Dios ug sa nagkalain-laing mga res-
ponsibilidad nga ania kanato ngadto kaniya isip iyang mga anak.
Kini nagtudlo kanato sa nagkalain-laing mga katungdanan ug
mga responsibilidad nga ania kanato ngadto sa atong mga pa-
milya ug mga higala, ngadto sa katilingban, ngadto sa mga buhi
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ug sa mga patay. Kini nagpadayag ngari kanato sa mga baruganan
kalabut sa mga umaabot. Gani, sumala sa panultihon sa usa sa
daang mga tinun-an, kini makahatag og kinabuhi ug pagkawalay
kamatayon gidala niya ngadto sa kahayag,” [tan-awa sa 2
Timoteo 1:10] modala kanato ngadto sa pagpakigrelasyon uban
sa Dios, ug moandam kanato alang sa kahimayaan sa mahangtu-
rong kalibutan.3

Kining Ebanghelyo makahatag og kahigayunan sa tawo diha sa
pagpakigsulti sa Dios, ang iyang Langitnong Amahan, kining
Ebanghelyo makatudlo bahin sa kinabuhi ug pagka-imortal; 
kining Ebanghelyo gipahayag alang sa kaayohan sa tanang mga
tawo sa tanang mga bahin sa yuta. . . . Kini usa ka mensahe sa ka-
luwasan sa mga nasud sa yuta. . . . ang Dios nagpakabana sa 
kaayohan sa tibuok tawhanong pamilya, ug tungod niini nga 
katuyoan Siya mitukod sa mga baruganan dinhi sa yuta nga na-
himo na didto sa mga kalangitan—usa ka Ebanghelyo nga nag-
patigbabaw sa mga Dios didto sa mahangturong mga kalibutan,
naglakip sa mga baruganan nga gibana-bana sa pagbayaw, pagtu-
boy ug paghimaya sa tawhanong pamilya.4

Ang ebanghelyo mahangturon ug walay kausaban.

Ang mahinungdanong mga baruganan sa kamatuoran nagka-
daiya ug malukupon. . . . Kini diha na sa miaging panahon, ania
kini karon, ug molungtad sa umaabot. Sa ebanghelyo ni
Jesukristo nalakip ang tanang kamatuoran, kon bahin sa kaluwa-
san sa tawhanong pamilya, ug tungod niini kini gihisgutan diha
sa mga kasulatan nga mao ang walay katapusang ebanghelyo. . . .

. . . Ang Dios, sama sa iyang Anak nga si Jesukristo, “sama ra
kagahapon, sa karon, ug sa kahangturan.” [1 Nephi 10:18.]
Managsama sa salabutan, managsama sa kaputli, managsama sa
iyang mga proyekto, mga plano ug mga desenyo; siya sa laktud,
walay kausaban. Ug ako nakahibalo nga kon ang mga Santos kin-
sa nakigsulti kaniya sa karaang mga adlaw magpakita dinhi sa yu-
ta karon, sila makakaplag sa samang pamaagi sa pagpakigsulti,
samang paagi sa paghatag og salabutan, ug ang susamang walay
kausaban nga binuhat nga diha na mga 1,800, 4,000, o 6,000 ka
mga tuig na ang milabay.



17

K A P I T U L O  2

Tinuod nga ang tawo dili sa tanang higayon makahimo sa pag-
dawat ug pagtamud sa sama nga ang-ang sa kahayag, kamatuo-
ran, ug salabutan nga ilang naangkon sa ubang mga panahon.
Ang Dios sa pipila ka mga higayon mikuha sa kahayag sa iyang na-
wong—ang iyang Balaan nga Espiritu—ang kahayag ug salabutan
nga nagagikan kaniya—sa piho nga bahin gikan sa tawhanong
pamilya; apan ang iyang mga balaod walay kausaban ug siya mao
ang sama nga mahangturon, walay kausaban nga binuhat.

Ang kamatuoran dili mausab. Unsa ang tinuod kaniadtong
1,800, 4,000, o 6,000 ka mga tuig na ang milabay tinuod karon,
ug unsa ang bakak sa bisan unsang panahon sa kalibutan bakak
usab karon. Ang kamatuoran, sama sa halangdong Elohim, ma-
hangturon ug dili mausab, ug kini atong responsibilidad nga ma-
kat-on niining mga baruganan, aron masayud unsaon sa pagta-
mud niini, ug sa pagdumala sa atong mga kaugalingon sa husto
nga paagi.

Ingon nga ang ebanghelyo usa ka baruganan nga nagagikan sa
Dios, sama sa iyang tagsulat kini “sama kagahapon, sa karon, ug
sa kahangturan,”—mahangturon ug walay kausaban. Ang Dios
mi-orden niini sa wala pa ang mga bitoon sa kabuntagon nag-am-
bahan sa pag-awit tungod sa kalipay, o sa wala pa kining kalibu-
tan mabuhat, alang sa kaluwasan sa tawhanong kaliwatan. Diha
kini sa hunahuna sa Dios, ug kon tan-awon pag-ayo kini makita
ingon nga usa ka mahangturon, walay kausaban, makanunayong
plano nga moluwas, mopanalangin, mohimaya ug mopasidu-
ngog sa tawo.5

Kining mao nga Ebanghelyo gisangyaw ngadto ni Seth, ug sa
tanang mga tawo nga mga Patriyarka sa karaang panahon [sa wa-
la pa ang lunop], ug sila nangalagad ubos niini nga awtoridad.
Pinaagi sa gahum niini, nga gipakita na kanato, si Enoch ug ang
iyang mga katawhan nahimaya. Bahin ni Noe gisulat: “Ug ang
Ginoo mi-orden ni Noe sunod sa iyang kaugalingong kapuno-
ngan, ug misugo kaniya nga siya molakaw ug mosangyaw sa
iyang ebanghelyo ngadto sa mga katawhan, gani ingon nga kini
gihatag ngadto ni Enoch.” [Moises 8:19.] Ug dugang, pa nga gi-
kutlo gikan sa pagpamatuod ni Noe sa wala pa ang lunop: Ug na-
hinabo nga si Noe mipadayon sa iyang pagsangyaw ngadto sa
mga katawhan, nag-ingon, Paminaw, ug patalinghug sa akong
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mga pulong; tuo ug paghinulsol sa inyong mga sala ug pagpa-
bunyag sa ngalan ni Jesukristo, ang Anak sa Dios, gani ingon sa
atong mga amahan, ug kamo makadawat sa Espiritu Santo, nga
kamo makaangkon sa tanan nga mga butang nga gipakita; ug
kon kamo dili magbuhat niini, ang mga lunop moabut diha ka-
ninyo.” [Tan-awa sa Moises 8:23–24.]

Gikan niini atong makat-unan nga ang mga baruganan sa
Ebanghelyo sa unang mga panahon sa kalibutan pareha ra nia-
nang gitudlo sa atong panahon.

Ang Ebanghelyo ug ang Balaan nga Priesthood nagpadayon gi-
kan kang Noe ngadto ni Abraham. “Si Abraham nakadawat sa
priesthood gikan ni Melchizedek, kinsa nakadawat niini pinaagi
sa kaliwatan sa iyang mga amahan, gani gikan ni Noe.” [D&P
84:14] . . .Ang kahibalo ug paggamit sa Ebanghelyo gipadayon
pinaagi ni Isaac, Jacob, Joseph ug sa ubang mga Patriyarka, hang-
tud sa panahon ni Moises. . . .

Kini mao ang samang Ebanghelyo nga gisugo sa gilansang sa
krus nga Manunubos sa Iyang mga tinun-an nga isangyaw, sa di-
hang “siya miingon ngadto kanila, “Panglakaw kamo sa tibuok
kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa tanang bi-
nuhat. Ang motuo ug magpabunyag maluwas; apan ang dili 
motuo pagahukman sa silot. Ug kanila nga motuo maganunot ki-
ning maong mga ilhanan: sa akong ngalan ilang pagulaon ang
mga yawa; magasulti silag mga bag-ong sinultihan; makakupot
silag mga bitin, ug kon makainom silag bisan unsa nga makahi-
lo, dili sila mangadaut; ang mga masakiton pagapandongan nila
sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila.” [Marcos 16: 15–18] . . .

Tungod niini atong makita ang adlaw sa Pentecostes, si Pedro,
ang senyor sa mga Apostoles, agig tubag sa singgit sa matuohon
nga mga tawo, “Mga igsoon, unsa may among pagabuhaton?” sa
pagtubag sa mga pulong nga gikutlo na: “Paghinulsol kamo, ug
pagpabunyag, kamo matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesukristo
tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo
ang gasa sa Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo ug sa in-
yong mga anak ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag-usa nga
pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios.” [Tan-awa sa Mga Buhat
2:37–39.]
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Usab, mao kining walay katapusan, dili matuis walay kausaban
nga Ebanghelyo kansang pagpahiuli niini sa yuta nga gipamu-
long ni Juan, ang Apostol, namulong ingon sa mosunod:

“Ug nakita ko ang laing anghel nga naglupad sa taliwala sa ka-
langitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang ebanghelyo
sa pagsangyaw ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, sa tanang 
kanasuran ug kaliwatan ug pinulongan ug katawhan, nag-ingon
uban sa makusog nga tingog, “Kahadloki ninyo ang Dios ug ka-
niya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabut na ang takna sa iyang
paghukom; ug simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit,
ug sa yuta, sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig.” [Pinadayag
14:6–7.]

Gikan sa Biblia, moadto kita sa Basahon ni Mormon, ug sa
iyang mga pahina madiskobrehan nga ang samang Ebanghelyo
nga gisugo ni Jesus sa Iyang mga tinun-an nga isangyaw ngadto
sa tibuok kalibutan, gisangyaw niini nga yuta, gikan sa unang
mga panahon. Ang mga Jaredite nakasinati niini pinaagi sa mga
pagpadayag nga gihatag ngadto sa igsoong lalaki ni Jared, nga sa
usa niini si Jesus miingon kanila:

“Tan-awa, Ako mao siya kinsa giandam gikan sa katukuran sa
kalibutan sa pagtubos sa akong mga katawhan. Tan-awa, Ako
mao si Jesukristo. Ako mao ang Amahan ug ang Anak. Ngari 
kanako mahimo nga ang mga katawhan adunay kinabuhi, ug nga
sa kahangturan, sila kinsa motuo sa akong ngalan; ug sila mahi-
mo nga akong anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.”
[Ether 3:14.] . . .

Sa dihang si Jesukristo nagpakita sa Iyang kaugalingon ngadto
sa mga Nephite, Siya misangyaw sa samang mga baruganan nga
Iyang gitudlo kaniadto sa mga Judeo, magdugang matag karon
ug unya og dugang mga kamatuoran, tungod sa hilabihang pag-
tuo sa unang ginganlan nga mga tawo; “Ug siya gayud mipatin-
aw sa tanan nga mga butang, bisan gikan sa sinugdanan hangtud
sa panahon nga siya kinahanglan moanhi diha sa iyang himaya.”
[Tan-awa sa 3 Nephi 26:3.] Uban sa laing mga butang Siya mii-
ngon: “Ug si bisan kinsa nga mopatalinghug sa akong mga pu-
long, ug maghinulsol ug magpabunyag, ang mao maluwas.
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Siksika ang mga propeta, kay adunay daghan nga magpamatuod
niini nga mga butang.” [3 Nephi 23:5.]

Ug kini mao ang samang Ebanghelyo, giubanan sa samang ga-
hum ug espiritu, gipanalanginan sa samang pagdasig, ug gigiya-
han sa samang Priesthood, nga karon gisangyaw ngadto sa tibu-
ok kalibutan alang sa usa ka saksi.6

Ang ebanghelyo naggiya kanato sa dalan 
sa kalipay, pagtubo, ug kagawasan.

Ang mga baruganan sa ebanghelyo, ngadto sa mga dili tumu-
tuo, kini walay bili ni epekto. Apan alang kanato, kinsa mituo ni-
ini, kini naglakip sa tanang butang kalabut sa kaayohan sa tawo
karon ug sa kahangturan. Kanato ang ebanghelyo mao ang alpa
ug omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Kini gila-la uban sa
atong mga tinguha, kalipay, ug kalingawan, dinhi sa kinabuhi o
niana nga moabut.

Atong gihunahuna nga, sa dihang mipasakop kita niini nga
simbahan ug midawat sa bag-o ug walay katapusang pakigsaad,
tibuok nga kinabuhi kini nga pag-alagad ug makaapekto sa ta-
nang mga relasyon karon ug sa kahangturan. Ug samtang kita
mouswag, kini nga mga ideya nga, sa sinugdanan, may pagkalu-
bog ug mangitngit, nahimong klaro, tinuod, may kinabuhi, ma-
hikap ug tataw sa atong pagsabut, ug kita nakaamgo nga kita
nagbarug sa yuta isip mga anak sa Dios, ang mga representante
sa langit. Atong gibati nga ang Dios mipadayag ngari kanato sa
walay katapusang ebanghelyo, ug nga may kalabutan niana mao
ang walay katapusang mga pakigsaad ug mga relasyon.

Ang ebanghelyo, sa sinugdanan nga bahin sa iyang paglihok,
nagsugod, sama sa gisulti sa propeta nga kini angay nga, “mopa-
balik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug
ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa mga amahan.”
[Tan-awa sa Malaquias 4:6.] Kita dili na mangutana, sama sa
unang mga panahon, “Kinsa ako?” “Diin ako gikan?” “Unsa ang
akong gibuhat dinhi?” o Unsa ang akong tumong sa akong pag-
pakabuhi?” Kay kita adunay kasiguroan bahin niining mga buta-
nga. Gihimong yano kini ngari kanato pinaagi sa mga bunga sa
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ebanghelyo. . . . Ang kahibalo niining mga butanga ug sa dag-
hang pang susamang matang nga naggiya kanato sa pagpadayon
niana nga dalan nga atong gisubay. Niini lamang nga makapu-
gong kanato sa pagyukbo ngadto sa mga pagsabut, mga kapritso,
mga ideya ug sa mga binuang sa mga tawo.

Ingon nga nahayagan sa espiritu sa mahangturong kamatuo-
ran, nga nakaambit sa Espiritu Santo, ug ang atong paglaum mi-
sulod ngadto sa tabil, ingon nga si Jesus, ang atong nag-una, 
nahisulod na, ug sa pagkasayud nga kita mga anak sa Dios ug nga
kita naglihok diha sa tanang mga butang nga may kalabutan sa
kahangturan, kita mopadayon bisan sa paglakaw sa atong agia-
nan nga magbarug gikan sa mga pahiyom ug sa wala hunahunaa
nga mga pagmug-ot sa mga tawo.7

Ang Dios mitugyan ngari kanato sa ebanghelyo ug sa halang-
dong priesthood, nga dili alang, ingon sa gidahum sa uban, sa
pag-ulipon sa mga tawo o sa pagpanglupig sa mga tanlag sa mga
tawo, apan sa paghimo sa tanang mga tawo nga gawasnon ingon
nga ang Dios gawasnon; nga sila moinom sa mga sapa “diin mo-
lipay sa siyudad sa Dios,” [Salmo 46:4] aron sila mapataas ug 
dili mapaubos; nga sila mahimong putli ug dili mahugawan; nga
sila makat-on sa mga balaod sa kinabuhi ug maglakaw diha kanila,
ug dili maglakaw sa mga pamaagi sa dautan ug mamatay.8

Pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo kita gidala ngadto sa pag-
pakigrelasyon sa Dios. Sama sa giingon sa usa sa karaang mga
apostoles miingon: “Mga hinigugma, kita karon mga anak sa
Dios; kon maunsa unya kita, kini wala pa ipakita, apan kita na-
sayud nga kon siya magpakita kita mahisama kaniya; kay kita
magasud-ong man unya kaniya sa iyang pagkamao” [Tan-awa sa
1 Juan 3:2.] Ang Dios mao ang atong Amahan, ug ang usa ka pa-
maagi sa pagpakigsulti naabli tali sa Dios ug kanato, ug samtang
kita magpuyo sa atong relihiyon kita makaandam sa tanang mga
panahon sa pagdawat sa mga panalangin gikan sa iyang mga ka-
mot, ug makat-on nga makasabut sa husto nga mga baruganan
bahin sa atong kaluwasan isip tagsa-tagsa, ug sa kaluwasan sa
tawhanong pamilya.9

Atong nadawat ang walay katapusang ebanghelyo, ang mao di-
ha na sa mga adlaw ni Jesus; ug mao kini ang nakapalamdag sa
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atong mga hunahuna, nakapadako sa atong mga kapasidad, ug
naghatag kanato og kahibalo sa nangagi ug sa umaabot, ug kini
nakapadayag kanato sa mga katuyoan sa Dios, ug pinaagi sa ka-
punongan, ug sa organisasyon niini nga priesthood kita napana-
langinan, naluwas, napanalipdan, ug natuboy niining adlawa.10

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga paagi nga si Presidente Taylor mihulagway sa
ebanghelyo? Sa unsa nga paagi nga ang inyong kinabuhi lahi
kon wala makahibalo sa ebanghelyo? Unsang mga kasinatian
nga inyong nasinati nga nagpakita kon sa unsa nga paagi nga
ang mga baruganan sa ebanghelyo “mobayaw, motuboy ug
mohimaya sa tawhanong pamilya”?

• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo makatabang kanato nga
makasabut sa mga hiyas sa Dios ug sa atong relasyon ngadto
Kaniya? Ngano nga kining kahibalo gikinahanglan alang sa
atong kaluwasan? (Tan-awa usab sa Juan 17:3.)

• Sa unsa nga paagi nga kini makatabang kaninyo nga makahi-
balo nga ang ebanghelyo mahangturon ug walay kausaban?
Sa unsa nga paagi nga kini nga kahibalo makaimpluwensya sa
inyong mga pagtuo ug mga desisyon nga inyong himoon?

• Si Presidente Taylor mitudlo nga ang ebanghelyo giplano
“aron mahimong gawasnon ang tanang mga tawo.” Gikan sa
unsa nga ang ebanghelyo nakapahimo kanato nga gawasnon?
Unsay mahimo niini aron mahimo kita nga gawasnon? Unsaon
nato nga makatabang sa uban nga makasabut nga ang ebang-
helyo makahatag og kagawasan kay sa mga gidili?

• Unsay inyong gihimo aron makadawat og pagpamatuod sa
ebanghelyo? Unsa nga mga kasinatian ang nakapalig-on sa 
inyong pagpamatuod? Unsa ang atong mahimo aron sa pagta-
bang nga makasiguro nga ang mga baruganan sa ebanghelyo
magpadayon nga “magpabilin ngari kanato”?

• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo makadala kanato “sa
pagpakigrelasyon ngadto sa Dios?”
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“Higugmaa ang Imong Silingan
sama sa Imong Kaugalingon”

Kita kinahanglan gayud magpuyo nga may 
kalabutan sa kahangturan, mobati nga puno 

sa pagkamabination, kapuangod, gugma nga putli 
ug mainantuson ngadto sa tanan.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si Presidente John Taylor kanunay nga motudlo sa mga Santos
sa pagkamahinungdanon sa dili pagtuo lamang, apan usab sa
pagbuhat sa hangyo sa Manluluwas sa paghigugma sa atong mga
silingan. “Maghigugmaay sa usag usa,” siya miawhag, “ug buhata
ang mga buhat sa pagkamatarung, ug tan-awa ang kaayohan sa
tanan, ug tinguhaa ang pagpasiugda sa kalipay sa tanan. Mao ka-
na ang gibuhat sa Dios.”2 Siya nagtuo pag-ayo sa tahas sa Espiritu
sa pag-amuma sa atong gugma alang sa uban. “Kon kamo maka-
angkon sa Espiritu sa Dios,” siya mitudlo, “kamo mobati og pu-
no sa pagkamabination, gugma nga putli, pagkamainantuson, ug
kamo andam sa tibuok adlaw sa paghatag ngadto sa matag tawo
niana nga imong gusto sa imong kaugalingon. Kamo mobati nga
andam na sa tibuok adlaw sa pagbuhat ngadto sa tanang mga ta-
wo unsay inyong buot nila nga buhaton nganha kaninyo.”3

Gikan sa iyang bunyag niadtong 1836 hangtud sa iyang kama-
tayon niadtong 1887, si John Taylor nakasaksi og hilabihang pag-
panggukod ug dili makiangayon nga pagtagad ngadto sa mga
Santos. Iyang nakita ang manggugubot nga panon nga miabug sa
mga sakop sa Simbahan gikan sa ilang mga panimalay, siya usa ka
saksi sa pagkamartir ni Joseph ug Hyrum Smith (ug siya mismo
grabe nga nasamdan sa pag-ataki); ug siya uban sa mga Santos sa
Utah sa dihang sila padayong gigukod. Bisan pa niana, siya ka-
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Pinaagi sa Iyang mga pagtulun-an ug sa Iyang mga buhat, ang Manluluwas 
mihatag kanato sa hingpit nga ehemplo kon unsaon sa paghigugma sa usag usa.
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nunay nga miawhag sa mga sakop sa Simbahan sa paghigugma
sa tanang mga tawo. Sa usa ka pakigpulong nga iyang gihatag sa
Utah samtang siya mao ang Presidente sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, siya miingon:

“Si David nag-ampo sa Dios sa pagpadala dayon sa iyang mga
kaaway ngadto sa impyerno [tan-awa sa Salmo 55:15]. Si Jesus,
sa dihang siya gilansang sa krus, nag-antus sa kasakit sa mapin-
tas nga kamatayon, miingon, ‘Amahan, pasayloa sila; kay sila wa-
la masayud sa ilang gibuhat.’ [Lucas23:34.] Ako mas gusto niana
nga pag-ampo kay sa pag-ampo ni David. . . . Kining mao nga
pagbati kinahanglang ania kanato. Kinahanglan nga kita aduna
niini sa usag usa ug motagad sa usag usa uban sa pagkamabina-
tion ug dili magbaton og kasuko. . . . Ako nakadungog og usa ka
tawo nga mosulti usahay, ‘Gikasilagan ko ang maong tawo.’
Ngano, wala ako makaila og usa ka tawo nga akong gikasilagan
sa kalibutan. Ang sugo mao ang paghigugma sa usag usa.”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Kita kinahanglan nga mopakita og gugma 
alang sa usag usa isip mga igsoon.

Ang Dios mao ang atong Amahan, kita Iyang mga anak, ug
kitang tanan kinahanglan nga mag-inigsoonay; kita kinahang-
lan nga mobati ug molihok sama sa igsoon, ug samtang kita
naningkamot sa pag-alagad sa Ginoo nga atong Dios uban sa
atong tibuok nga mga kasingkasing, mga hunahuna, mga kalag
ug sa kalig-on, kita kinahanglan, sa samang higayon, maning-
kamot sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong mga ka-
ugalingon; kita kinahanglan nga mobati og pagpakabana sa
iyang kaayohan, kalipay ug kauswagan, ug sa bisan unsang bu-
tang ug sa tanang butang nga mopasiugda sa iyang temporal
ug mahangturong kaayohan.5

Kon kita mosulay sa paglimbong sa atong kaigsoonan, maka-
paabut ba kita nga panalanginan sa Dios, kay siya usa ka anak sa
atong Langitnong Amahan ingon nga kita mga anak. Ug ingon
nga iyang anak siya mibati og pagpakabana sa iyang kaayohan, ug
kon kita mosulay sa pagpamintaha ngadto sa kadaot sa anak sa
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Ginoo; sa inyong hunahuna mahimuot ba siya kanato? . . . Kita
buot nga magmakiangayon ug magmanggihatagon sa usag usa.
“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-
kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan,
ug sa tibuok mong kusog.” Niini kita giingnan diha sa unang su-
go. Ug ang ikaduha sama niini, nga mao ang, “Higugmaa ang
imong silingan sama sa imong kaugalingon.” [Marcos 12:30–31.]
Nagbuhat ba kita niini? Kon kita naghimo, pagkaanindot nga ki-
ta moatubang sa Ginoo. . . .

. . . Kita kinahanglang magpuyo aron ang atong gugma alang
sa usag usa madugangan sa tanang panahon, ug dili mokunhod,
ug makabaton og gugma nga putli diha sa atong mga dughan
aron kita mosagubang sa mga kasakit sa usag usa, mobati nga ki-
ta mga anak sa Dios magtinguha sa pagpadayon sa iyang mga pu-
long ug kabubut-on ug balaod. Ug dayon motagad sa tanan sa
husto nga paagi.6

Kita kinahanglan nga puno sa gugma nga putli, sa inigsoon
nga kaayo ug pagbati ug gugma ngadto sa usag usa ug gugma
ngadto sa tanang mga tawo. Kita kinahanglan nga mobati sama
sa gibati sa atong langitnong Amahan.7

Magtinguha sa kaayohan sa usag usa, sama sa gisulti sa kasu-
latan: “Paghigugmaay kamo sa usag usa sa gugma nga inigsoon;
pagpalabwanay kamo sa pagtahud sa usag usa.” [Tan-awa sa Mga
Taga-Roma 12:10.] Kamo moingon nga lisud kini; apan, mas ma-
ayo nga inyo kining buhaton. Kita gisultihan sa paghigugma sa
atong silingan sama sa atong mga kaugalingon. Kon kita maka-
himo niini, ug dayon palabihon ang atong silingan sa atong ka-
ugalingon, ug kon adunay gamay nga bintaha, ibutang kini sa
ilang kiliran, wala lamang kita magtuman sa balaod ug sa mga
propeta, apan sa ebanghelyo. Atong ugmaron ang espiritu sa
gugma ug pagkamabination, ug kalimtan ang dili kaayo maayo.8

Ang ebanghelyo makatabang kanato nga 
makaugmad og gugma ug panaghiusa.

Ang relihiyon nga atong giapilan, ang espirituhanong kamahi-
nungdanon niini, ug nakapahimo kanato sa pagpakigsulti sa
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usag usa ug sa pagtabang kanato sa paghigugma sa usag usa, ug
ako buot nga anaa untay gamay niana nga kinaiya ngari kanato,
ug nga kita dugang maghigugmaay sa usag usa ug dugang ma-
hunahunaon sa tinguha sa usag usa. Ako manghinaut nga mo-
simpatiya sa atong mga kaigsoonan, ug mapuno sa gugmang
inigsoon ug magmanggihatagon sa usag usa. Ako manghinaut
nga magpadayon kanang gugmang mabination, ug nga kini mo-
katap ug magkadaghan, magdagayday, gikan sa tuburan sa kina-
buhi—gikan sa Dios, gikan sa kasingkasing ngadto sa kasingka-
sing sama sa lana nga gibu-bu gikan sa sudlanan ngadto sa laing
sudlanan, nga ang panag-uyon, simpatiya, pagkamabination ug
gugma mahimong anaa kanatong tanan. Mao kini ang mahimo sa
ebanghelyo kanato kon kita motugot niini.9

Sa usa ka tigum [sa Simbahan] pipila na ka mga tuig ang mi-
labay dihay kawhaan ug lima ka mga nasyonalidad nga girepre-
sentaran. Diha bay kalainan sa sentimento niining nagkalain-
laing mga katawhan? Wala.

Sa pagpakigsulti sa usa ka tawo karong bag-o bahin sa pipila ka
mga panagsumpaki tali sa English ug Irish nga mga katawhan, gi-
sultihan ko siya nga subo kaayo nga anaa kanang maong pagba-
tia. Hinoon, siya miingon, silang duha managlahi og kaliwat ug
sila dili magkatipon, nga ang usa Celtic ug ang lain Anglo-Saxon,
ug ang ilang mga simpatiya ug mga pagbati dili pareha. Ang ilang
mga ideya ug mga pagbati nagkalahi, ang ilang edukasyon ug ang
ilang kinaiya magkalahi. Tinuod kaayo nga hangtud karon. Apan
unsa man kita? Kita nagpundok dinhi ubos sa inspirasyon sa
Espiritu Santo, ug sa ako nang gikaingon, makahatag og panag-
hiusa sa pagbati ug espiritu, panag-uyon ug simpatiya nga wala
dinhi sa kalibutan ug si Jesus miingon, “Ang tanang mga tawo ma-
kaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi niini, kon kamo maghi-
gugmaay sa usag usa.” (Juan13:35.)

Ug ngano man kini, mga kaigsoonan? Mga Taga Scandinavia ba
kita, mga English ba kita; mga Scotch, Swiss o Dutch, bisan unsa
pa kita? Dili; ang Espiritu sa Dios, nga atong naangkon pinaagi sa
pagsunod sa mga kinahanglanon sa ebanghelyo, nga natawo
pag-usab, sa tubig ug sa Espiritu, nakapahimo kanato nga usa sa
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kasingkasing, usa sa hugot nga pagtuo, usa sa bunyag; kita walay
mga panagbahin sa nasyonalidad o matang niana nga kahimtang
taliwala kanato.10

Kita dili managsama. Ang mga nawong managlahi, ang atong
mga kinaiya managlahi, bisan og hinimo sa samang materyal ug
adunay samang matang sa pagka-organisar. Lahi kaayo kita nga li-
sud kaayo pangitaon ang duha ka tawo nga pareha. Ako dili gus-
to nga ang tanan magtuo sama sa akong pagtuo, ako andam nga
mohatag sa tanan og dakong higayon bahin niining mga butanga;
apan ako buot nga makakita sa tanan nga mohimo og matarung
ug magmatinud-anon ngadto sa Dios. Ug alang sa daghang gi-
nagmay nga mga butang gamay ra ang akong pagtagad niini.11

Kita nagpakita og gugma pinaagi sa 
aktibo nga pag-amuma sa uban.

Kon ang maayong mga tawo nag-antus sa sagad nga mga kina-
hanglanon sa kinabuhi, ang mga kasulatan nag-ingon, “Apan kon
adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi
sa kalibutan, ug kini siya nakakita sa iyang igsoon nga anaa sa ka-
wad-on, ug unya magpagahi lamang siya sa iyang kasingkasing,
unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios?” [Tan-
awa sa 1 Juan 3:17.] Ug bahin niadtong mga butanga, kita kina-
hanglan motan-aw sa panginahanglan sa tanan. . . . Dili nato sila
himoong makililimos; apan ato silang isipon nga mga kaigsoo-
nan, mga maayo, madungganong mga lalaki ug mga babaye, tan-
awon nato nga sila nasangkapan.

Akong nakita ang pipila ka mga tawo kinsa moluhod ug mag-
ampo sa kinasingkasing ngadto sa Dios sa pagpakaon sa kabus
ug sa pagpasinina sa hubo. Karon, ako dili gayud mangayo sa
Ginoo sa pagbuhat og usa ka butang nga dili nako buhaton. Kon
sila ania kanato, atong adtoon ug hupayon sila. . . . Ug kon ang
mga tawo walay maayong palad sa bisan unsang matang, atima-
na sila ug ihatag ngadto kanila kadtong mga butang nga gikina-
hanglan alang sa ilang kaayohan ug kalipay. Ug ang Dios mopa-
nalangin kanato sa pagbuhat sa ingon.
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Tingali mas maayo pa nga kamo modala, og usa ka sako sa ha-
rina, karneng baka,. . . asukar, mantikilya ug keso, ug sinina, ug
sugnod, ug mga kahayahay ug mga kahamugaway sa kinabuhi,
ug sa ingon nakalipay sa mga tawo, kay sa tanang mga pag-ampo
nga inyong ikahalad ngadto sa Ginoo mahitungod niini, ug siya
gusto usab nga makakita niini. Mao kana ang husto nga paagi sa
paghimo niini nga butang. Sa pagdawat og mga panalangin sa
atong mga kaugalingon, paningkamuti nga maapod-apud kini,
ug ang Dios mopanalangin ug mogiya kanato sa mga pamaagi sa
kalinaw.12

Usa ka tawo miduol ngadto ni Jesus sa usa ka higayon ug na-
ngutana kaniya, kon unsa ang labing dako nga sugo. Ang
Manluluwas mitubag kaniya: “Higugmaa ang Ginoo ang imong
Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug
sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang una ug dako nga sugo.
Ug ang ikaduha sama niini, Higugmaa ang imong silingan sama
sa imong kaugalingon.” [Mateo 22:37–39.] Makahimo ba kita ni-
ana? Usahay kini malisud nga trabaho, dili ba? Kita kanunay nga
mobati nga palabihon nato nga mobutang og duha ka mga dol-
yar sa atong kaugalingong bulsa kay sa bulsa sa atong silingan?
Kita buot nga makabaton og duha o tulo sa mga baka kay sa
atong silingan nga makabaton og usa? . . .

Ayoha pagtagad ang tanan, ug buhata unsa ang matarung ngad-
to sa tanan, ug ugmara ang espiritu sa pagkamabination ngadto sa
tanan. Ug kon ikaw makakita sa kahayopan sa laing tawo nga diha
sa uma sa laing tawo, tinguhaa ang iyang kaayohan sa pag-adto ug
pag-abug niini; ug paningkamuti ang pagpalambo sa kaayohan sa
inyong mga silingan ug mohimo kanila nga mobati nga kompor-
table kutob sa inyong mahimo; ug ang Dios mopanalangin kana-
to, ug kita mopanalangin sa usag usa.13

Kita makapakita og gugma pinaagi sa pagpasaylo 
sa uban ug sa pagpangayo sa ilang pasaylo.

Tagda ang usag usa sa husto. Nakasala ba kamo batok sa usag
usa? Busa lakaw ug bayri kini. Nakapanglimbong ba kamo sa
uban? Lakaw ug tarunga kini. Nakasulti ba kamo og dili maayo sa
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inyong mga igsoon? Lakaw ug dawata ang inyong sayop ug pa-
ngayo og pasaylo, magsaad sa pagbuhat og mas maayo sa umaa-
bot. Ug dayon siya tingali moingon, sa laing bahin, “Oo, ug ako
miingon sa miaging adlaw, palihug pasayloa ko?” Unsa ka maayo
ug unsa pa ang dugang sa pagtuman sa balaang tawag sa usa ka
santos sa Dios kay sa pagbaton og kayugot diha sa kasingkasing.14

Magtinagdanay kita sa usag usa uban sa pagkamabination ug
motahud sa dungog sa uban, ug magpakabana sa kaayohan sa
usag usa, motagad sa uban sama sa atong gusto nga tagdon kita
sa Dios. Ug dayon, kon kita moduol sa Ginoo, kita makaingon,
“Amahan, pasayloa kami sa among mga utang, maingon usab nga
kami nakapasaylo man sa nakautang kanamo,” [tan-awa sa Mateo
6:12, 14] kay kon kita dili mopasaylo sa atong igsoon, makapaa-
but ba kita sa Langitnong Amahan nga mopasaylo kanato? Kon
kita adunay panagbingkil sa atong silingan, atong paningkamu-
tan nga mahusay kini. Isulti, “Igsoon, ang akong konsensya nag-
hasol kanako mahitungod sa butang nga akong nasulti kanimo o
gibuhat kanimo, o sa atong panagsabut diin ako namintaha ka-
nimo, ug mianhi ako aron sa pagtarung niini, kay ako determi-
nado sa pagbuhat og husto, bisan unsa pay buhaton sa ubang
mga tawo.”15

Kon ang mga tawo, nga nagsubay sa sayop nga pamaagi, nag-
danghag ug nagtinguha sa pagpasakit kanato, magtinguha ba kita
sa pagpasakit kanila? Dili, atong paningkamutan ang pagbuhat sa
tanang maayong buhat ngadto kanila kutob sa atong mahimo.
Apan kana dili kasagaran.” Apan kita kinahanglan nga mag-usab sa
atong kinaiyahan ngadto sa balaang hiyas. Si Jesus mipahayag,
“Kamo nakadungog na nga giingon, Higugmaa ang inyong sili-
ngan, ug dumti ang inyong kaaway. Apan magaingon ako kaninyo,
Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, panalangini ninyo ang
nagapanghimaraut kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadumot
kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo ug
magalutos kaninyo,” ugbp. [Mateo 5:43–44.] Kon kamo nakahimo
na niining tanan ug nakabuhat sa tanang gikinahanglan sa balaod,
unsa pa ang angay nga pangayoon kaninyo? Wala na. . . .
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. . . .Kon adunay panagbingkil tali kanako ug ni bisan kinsa, ma-
himo nga ako makigsabut, oo magsabut-sabut o bisan mouyon-
uyon na lang ako. Ingon og ako mobati nga magmanunuton. Ako
moingon, ako dili gustong makig-away, ako buot nga mahimong
usa ka Santos; Ako naningkamot alang sa kaputli, hiyas, panag-
inigsoonay, ug alang sa pagsunod sa mga balaod sa Dios dinhi sa
yuta, ug alang sa mga trono ug mga kayutaan, ug mga dominyon
sa mahangturong mga kalibutan, ug ako dili motugot sa walay hi-
nungdan nga mga kalihokan sa pagbabag sa akong mga tumong.
Ako naningkamot sa kinabuhi, sa mahangturong mga kinabuhi ug
mahangturong mga kahimayaan didto sa gingharian sa Dios.16

“Pasayloa kami sa among mga kalapasan, sama sa among pag-
pasaylo niadtong nakalapas batok kanamo.” Kanunay ba kamong
naghunahuna niana? Kita moluhod ug daghan kanato naghuna-
huna nga kita maayo na kaayong mga tawo; apan dunay usa ka
igsoon, dili kaayo husto ang iyang gihimo, ug dili kaayo ko gus-
to niya, ug ako makig-istorya kaniya usahay, kay siya nakahimog
kadaut kanako, ug ako buot gayud nga mobalos, apan, O Dios,
dili ka ba makapasaylo sa akong mga sala? Ako mopasaylo, mii-
ngon ang Ginoo, sa kondisyon nga ikaw mopasaylo sa imong ig-
soon, ug mao lamang kana ang kondisyon. “Busa kon magdala ka
sa imong halad sa halaran, ug diha mahinumdom ikaw nga ang
imong igsoon adunay diyutay nga butang batok kanimo; biyai di-
ha ang imong halad sa atubangan sa halaran, ug lumakaw ka,
pagpakig-uli una sa imong igsoon, ug unya moduol ka ug ihalad
ang imong halad.” [Mateo 5:23–24.] Kon kining balaora natuman
na, dayon kita makaingon, pasayloa ang among mga kalapasan
sama sa among pagpasaylo niadtong nakalapas batok kanamo.

Sa atong kondisyon karon, kon ang Ginoo motubag sa atong
mga pag-ampo, kadaghanan kanato dili mapasaylo. Kon kita bu-
ot sa tanang mga katawhan nga mahimong maayong mga santos,
kita kinahanglang mahimong maayong mga santos sa atong mga
kaugalingon. Himoa nga siya nga moingon ngadto sa lain, “Ikaw
kinahanglan nga dili gayud mangawat,” dili mangawat mismo sa
iyang kaugalingon. Ikaw nga nagtudlo sa imong igsoon nga dili
mosulti og dautan sa iyang silingan, ikaw wala ba magbuhat nii-
ni sa imong kaugalingon? . . .
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Kinahanglang maglihok kita alang sa interes sa usag usa, mag-
baton og simpatiya nga pagbati alang sa usag usa. Kita mga igso-
on diha sa simbahan ug sa gingharian sa Dios, gihiusa sa dili ma-
bugto nga mga higot sa walay katapusang Ebanghelyo, dili lamang
sa karon, apan sa kahangturan. Tungod niini ang atong tanang
mga tumong kinahanglan nga alang niana nga katuyoan, natukod
diha sa mga baruganan sa pagkamatarung ug panaghigala.17

Kita kinahanglan nga mosunod sa hingpit 
nga ehemplo sa gugma sa Manluluwas.

Ang atong mga pagbati ngadto sa kalibutan sa mga tawo, sa
kinatibuk-an, kinahanglan nga sama sa gipakita ni Jesus ngadto
kanila. Siya nagtinguha sa pagpauswag sa ilang kaayohan, ug ang
atong motto kinahanglan nga pareha sa Iyang motto—“Kalinaw
sa yuta ug pakigdait sa mga tawo.” [Tan-awa sa Lucas 2:14.] Bisan
kinsa pa sila o unsa sila kita kinahanglan nga magtinguha sa pag-
pauswag sa ilang kalipay ug kaayohan sa kaliwat ni Adan.18

Kon kita masayop og gamay ang Manluluwas dili molihok
ingon sa usa ka buang, madumtanon nga tawo, sa paghampak sa
tawo. Siya puno sa pagkamabination, mainantuson, ug mapailu-
bon, ug motagad sa tanan sa pagkamabination ug pagtahud. Kini
mao ang mga pagbati nga atong buot ipatigbabaw ug pagadu-
malahon, kini mao ang mga baruganan, ug kini mao ang espiri-
tu nga kinahanglan nga modasig sa matag elder sa Israel; ug pi-
naagi niini siya kinahanglan nga modumala sa iyang kinabuhi ug
mga lihok.19

Kon si Jesus, sa dinhi pa sa yuta, mapailubon nga nakalahutay
sa mga pagtamay, pagbiay-biay ug mga pagsaway sa mga tawo
nga walay pugong-pugong og walay pagtahud Kaniya; kon ania
kanato ang mga baruganan nga Iyang gipahibalo, kita makahimo
usab sa pagmahal sa madungganon ug mapasayloon nga mga
pagbati nga anaa sa Iyang dughan. . . .

Si Jesus mianhi dinhi sumala sa gi-orden nang daan nga plano
ug katuyoan sa Dios kalabut sa tawhanong pamilya isip Bugtong
Anak sa Amahan nga puno sa grasya ug kamatuoran. Siya mianhi
aron sa paghalad sa Iyang kaugalingon nga usa ka sakripisyo, sa
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makiangayon alang sa dili makiangayon; sa pagtubag sa mga giki-
nahanglan sa nasupak nga balaod, nga dili matubag sa tawhanong
pamilya, sa pagluwas kanila gikan sa mga kadaot sa pagkapukan,
sa pagluwas kanila gikan sa gahum sa kamatayon diin ang tanang
mga tawo naulipon tungod sa kalapasan sa usa ka balaod, ug Siya
sa Iyang Kaugalingon. . . mihalad sa iyang kaugalingon, ang Anak
sa Dios, isip sarang nga makaula alang sa mga sala sa kalibutan.
Ug sa dihang Siya gisupak, gisalikway, ug gibiyaan, gilud-an ug gi-
pakaulawan; ug pag-usab, sa dihang Siya gilansang sa krus,
. . .Siya [miingon], “Amahan, pasayloa sila; kay sila wala masayud
sa ilang gibuhat.” [Lucas 23:34.]

Siya mitudlo nga gisulat diha sa balaod sa karaang mga pana-
hon, nga ang “usa ka mata baslan og mata, ug ang ngipon baslan
og ngipon:” apan, Siya miingon, “Ako magaingon kaninyo…
Higugmaon ninyo ang inyong kaaway, panalanginan ninyo ang
nagapanghimaraut kaninyo, buhata ang maayo sa mga nagadu-
mot kaninyo, pag-ampo kamo alang sa mga nagabuhat kaninyo
sa dautan ug nagalutos kaninyo; aron mangahimo kamo nga mga
anak sa inyong Amahan nga atua sa langit, kay ginapasubang ni-
ya ang iyang adlaw ibabaw sa mga dautan ug ibabaw sa mga ma-
ayo, nagapaulan siya sa mga matarung ug sa dili mga matarung
[Tan-awa sa Mateo 5:38–39, 44–45.] Kini mao ang mga baruga-
nan nga takus sa usa ka Dios; kini mao ang mga pagbati nga kon
mahalon sa tawhanong pamilya, makabayaw kanila gikan niana
nga ubos, dili takus nga kahimtang diin sila naghago, mobutang
kanila sa taas nga plataporma, nga modala kanila ngadto sa pag-
pakigsulti sa ilang Langitnong Amahan ug moandam kanila alang
sa usa ka pagpakig-uban sa Dios didto sa mahangturong mga ka-
libutan.20

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Nganong importante sa atong pagpakig-uban sa uban nga ma-
hinumdom nga ang tanang mga tawo mga anak sa atong
Langitnong Amahan? Unsay atong mahimo sa pagtabang ka-
nato nga “mobati sama sa gibati sa atong Langitnong Amahan”
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ngadto sa uban? Unsa ang pipila ka mga paagi nga inyong na-
kita sa mga tawo nga “nagtinguha sa kaayohan sa usag usa”?

• Unsaon nato sa pagpuyo aron “ang atong gugma alang sa usag
usa motubo sa tanang higayon ug dili mokunhod”? Unsa ang
atong mahimo sa pagtuman niini uban sa atong mga pamilya?

• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo nakatabang kaninyo sa
pag-ugmad og gugma alang sa uban?

• Unsa nga mga kahigayunan ang anaa kaninyo sa pagtabang ni-
adtong kinsa “nag-antus sa sagad nga mga kinahanglanon sa
kinabuhi”? Unsaon nato nga makahibalo sa labing maayong
paagi sa pagtubag niini nga sitwasyon?

• Unsaon nato sa pagsulbad ang atong mga panagsumpaki sa
uban? Unsaon nato nga motubo ang atong gugma niadtong
kinsa wala mouyon kanato?

• Nganong importante ang pagpasaylo sa uban? Sa unsa nga
paagi nga ang atong pagpasaylo sa uban makaimpluwensya sa
atong abilidad sa pagbati sa Espiritu? Sa unsa nga paagi nga
ang atong dili pagpasaylo sa uban makaapekto kanato?

• Unsaon nato nga makalikay nga makapasakit sa uban o kita
mismo mapasakitan? Unsaon nato pagbuntog ang atong garbo
sa pagpangayo og pasaylo sa usa ka tawo?

• Unsa nga mga ehemplo ang gihatag sa Manluluwas mahitu-
ngod sa gugma ug pagpasaylo? Sa unsa nga paagi nga ang
Iyang ehemplo nakatabang kaninyo sa paghigugma o sa pag-
pasaylo sa uban?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 22:35–40; Juan
13:34–35; Mosiah 23:15; Moroni 7:45–48; D&P 12:8; 64:8–10
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Pagkamasulundon, usa ka
Sagrado nga Katungdanan

Hangtud nga kita magsunod sa mga sugo sa Dios, kita dili
angay nga mahadlok sa bisan unsang dautan; kay ang

Ginoo magauban kanato karon ug sa kahangturan.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si John Taylor nagpakita og pagkaandam sa pagsunod sa Dios
sa iyang tibuok kinabuhi. Kini nakita kaayo sa dihang iyang na-
dawat ang tawag sa pagbiya sa iyang mga minahal aron sa pag-
alagad sa Ginoo isip usa ka misyonaryo didto sa England.

Ang tawag sa pag-alagad miabut niadtong Hulyo 1838 pinaagi
sa usa ka pagpadayag nga natala sa Doktrina ug mga Pakigsaad
seksyon 118. Niana nga pagpadayag, ang mga Apostoles gisugo
sa paglakaw alang sa ilang misyonaryo nga pag-alagad gikan sa
dapit sa templo sa Far West, Missouri, sa niadtong 26 sa Abril
1839. Ang pagsunod niini nga sugo malisud kaayo uban sa pag-
panggukod ug pagpapahawa sa mga Santos gikan sa Missouri sa
tingtugnaw sa 1838–39. Hinoon, bisan pa sa kakuyaw nga ilang
giatubang sa pagpauli ngadto sa Missouri, si Elder Taylor ug ang
iyang kaubang mga Apostoles misalig sa Ginoo ug nagpabiling
masunlundon. Sa wala madugay paglabay sa tungang gabii niad-
tong 26 sa Abril 1839, sila mibalik ngadto sa Far West ug nagkita
sa dapit sa templo, diin ilang gipahimutang ang tukurang bato
alang sa templo ug mibiya padulong sa Nauvoo aron mohimo sa
katapusang pagpangandam alang sa ilang misyon ngadto sa
England.2

Si Elder Taylor mibiya alang sa iyang misyon gikan sa Montrose,
Iowa, diin iyang gipahimutang ang iyang pamilya sa daan nga ka-
malig tabok sa sapa gikan sa Nauvoo. Bisan siya ug ang iyang pa-
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“Nakat-unan nato nga ang kinatas-an sa tawhanong kalipay mao ang pagkahadlok
sa Dios ug sa pagsunod sa iyang mga balaod ug paghupot sa iyang mga sugo.”

milya nagkasakit og malaria, siya nagmasulundon ngadto sa tawag
sa pag-alagad og misyon ngadto sa England. Nagkomentaryo sa
kasakit sa pagbiya sa iyang pamilya, siya mipahayag: “Ang paghu-
nahuna sa mga kalisud nga bag-o lang nilang nasinati, ang walay
kasiguroan sa ilang pagpadayon diha balay nga ilang gipuy-an ka-
ron—ug nga usa lamang ka mamingaw nga lawak—ang pagkaylap
sa sakit, ang kakabus sa mga kaigsoonan, ang ilang walay kasigu-
roan gikan sa manggugubot nga panon, uban sa walay kasiguroan
kon unsay mahitabo kon wala ako, nakapahingawa kaayo kanako.
Kining kabalaka sa akong mga anak ug asawa nadugangan usab sa
panahon ug gilay-on nga magbulag kanamo. Apan ang hunahuna
sa pagsunod sa sugo sa Dios sa Israel sa pagbisita pag-usab sa
akong yutang natawhan, sa pagsangyaw sa mga baruganan sa
mahangturong kamatuoran ug mopahibalo sa mga butang nga



39

K A P I T U L O  4

gipadayag sa Dios alang sa kaluwasan sa kalibutan, mibuntog sa
tanang laing pagbati.”3

Si Presidente Taylor nakaangkon sa iyang kusog gikan sa iyang
tugob nga pagpamatuod sa ebanghelyo: “Sa dihang una nakong
nadungog ang ebanghelyo, ako napugos sa pagdawat nga adu-
nay butang nga makatarunganon mahitungod niini. Ako nagla-
um nga dili unta kini tinuod. Kon kini tinuod,’ ako miingon, ‘isip
usa ka matinuoron nga tawo ako obligado sa pagsunod niini, o
ako dili na makasalig sa akong kaugalingon.’ ”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Tinuod nga mga tinun-an sa Ginoo mopili 
sa pagsunod sa Iyang kabubut-on.

Ang Ginoo mopahinabo sa iyang kahibulongan nga katuyoan,
ug motuman sa butang nga iyang giplano. Anaa ra kanato ang
pagpuyo sa atong relihiyon, sa pagpasalamat sa hingpit sa ebang-
helyo nga atong gihuptan, ug sa pagsunod sa hingpit sa mga ki-
nahanglanon, mosunod sa mga balaod, ug mosunod sa iyang
mga pagdiktar, mosunod sa direksyon sa balaan nga priesthood,
nga naghupot sa mga yawe sa mga misteryo sa mga pagpadayag
sa Dios, magpalambo sa atong balaang mga tawag, ug magpasi-
dungog sa atong Dios, aron kita makaandam sa pagtuman sa
atong kapalaran dinhi sa yuta, ug mahimong usa ka panalangin
ngadto niadtong naglibut kanato, ug sa pagbu-bu sa mga pana-
langin diha sa atong umaabot nga kaliwat, ug magsabwag sa ma-
hinungdanong mga baruganan sa kahangturan, nga gibana-bana
sa pagpanalangin, paglamdag, pagtuboy, ug paghimaya sa tanan
kinsa mosunod niini.5

Si Jesus miingon, “Isangon ang akong yugo kaninyo, magtuon
kamo kanako, kay ako maaghup ug mapainubsanon sa kasingka-
sing, ug makakaplag kamo ug pahulay sa inyong mga kalag.”
[Tan-awa sa Mateo 11:29.] Unsa nga yugo ang gibutang diha sa
mga sumusunod ni Jesus? Pareha gayud nianang gibutang ngan-
ha kaninyo. . . . Ang pulong mao: Lakaw diha sa akong ngalan ug
uban sa akong awtoridad, ug sa akong Espiritu magauban ka-
ninyo. Ug nahitabo kini, ug ang mga katawhan nahimong usa sa
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pagtuo, doktrina ug baruganan, sama sa gisulti sa Mga Kasulatan.
“Isangon ang akong yugo kaninyo.” Unsa kadto? Miingon siya,
“Bulahan ang mga maaghup, kay sila magapanunod sa yuta. . . .
Bulahan ang gigutom ug giuhaw sa katarung, kay sila pagabus-
gon.” [Tan-awa sa Mateo 5:5–6, 8.] Mao kini ang matang sa yugo
ni Jesus nga gibutang diha kanila, ug kini mao ang matang nga
gibutang nganha kaninyo—sa paghigugma sa pagkamatarung,
pagsunod sa mga sugo sa Dios, sa pagpuyo sa inyong relihiyon
ug sa pagsunod sa mga baruganan sa kamatuoran, malisud ba ki-
ni nga yugo? Kini mao ang gikinahanglan sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. “Isangon ang akong yugo nganha kaninyo
ug magtuon kamo kanako!” Ug giunsa niya sa paghimo niini?
Siya misunod sa kabubut-on sa iyang Amahan, ug dayon siya nag-
paabut sa iyang mga tinun-an sa pagsunod sa iyang kabubut-on.6

Ang pagkamasinupakon ngadto sa mga balaod sa Dios 
makahatag og makadaot nga mga sangputanan.

Sumala sa mahangturong mga balaod sa Dios ug sa mahang-
turong pagpahaum sa mga butang samtang kini anaa uban kani-
ya sa mahangturong mga kalibutan ug samtang kini ania dinhi sa
ibabaw sa yuta, kitang tanan o kinahanglan nga ubos sa giya ug
direksyon sa Dios, ug obligado sa pagpaminaw sa iyang balaod
ug pagadumalahon sa iyang mga tambag ug mga pagmaymay—
ug ako maghunahuna pa og dugang—kay sa atong paghimo nia-
nang lugas nga motubo o napulo ka liboan ka milyon niini nga
motubo, kay dili kita makahimo kon walay pagdumala niadtong
mga balaod nga gikinahanglan aron makaangkon sa tubo.

Dugang pa, kitang tanan mga anak sa Dios, dili ba? Ako nag-
hunahuna sa mga kasulatan nga mabasa nga “Kitang tanan iyang
mga anak, nga siya mao ang Dios ang Amahan sa mga espiritu sa
tanang unod;” [tan-awa sa Mga Buhat 17:28; Mga Hebreohanon
12:9] ug nga mao ang Dios ang Amahan sa mga espiritu sa 
tanang unod, ug nga nakahimo ug usa ka kalibutan alang sa 
tanang unod nga kapuy-an, ug nga nakatagana alang sa kabuhi-
an niana nga unod, alang sa ilang pagkaon, sinina, kahupayan,
kahayahay ug kalipay, ug mihatag kanila og salabutan ug misulti
kanila sa paglakaw ug sa pagdumala sa kabuhong sa kinaiyahan
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sa ilang paggamit, wala ba siyay katungod sa pagpangulo ug pag-
giya kanato, nga mosugo sa pagsunod sa iyang balaod? Dili ba
kana usa ka makatarunganon nga kahigayunan, kon kita maghu-
nahuna bahin niini?

Ang kalibutan moingon, Dili, siya walay katungod; ako ang
akong kaugalingong Ginoo; ako independente nga tawo, ako mo-
subay sa akong kaugalingong dalan, ugbp. Pipila sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw hapit moingon sa sama nga butang; dili kaa-
yo, apan sila buot nga mopaduol niini. “Ako gawasnong tawo; ako
panghimarauton kon ako dili mohimo sa akong gusto, ugbp.”
Nan, ako mosulti kaninyo sa laing bahin niana nga sugilanon.
Kamo panghimarauton kon kamo mohimo unsay inyong gusto,
gawas lang kon gusto kamong mohimo ug mosunod sa mga ba-
laod sa Dios. Kita dili makasupak sa iyang mga balaod nga walay
silot ni makabaliwala niining mahangturong mga baruganan nga
anaa sa tibuok kinaiyahan. Kon ang tibuok kinaiyahan mapugos
sa pagdumala sa balaod o mag-antus sa pagkawala, ang tawo pa
kaha?

Kita dili makahimo sa atong kaugalingong gusto ug makaang-
kon sa panalangin sa Dios. Ang tanan nga mosulay niini makahi-
balo nga siya nasayop. Ang Dios mokuha sa iyang Espiritu gikan
niana, ug sila mag-inusara nga maglatagaw sa kangitngit, ug mo-
adto sa kalaglagan. Gipaabut gikan kanato nga kita mopaingon
sa taas pa nga dapit, nga kita mobati nga kita mga anak sa Dios,
nga ang Dios mao ang atong Amahan, ug siya dili makuhaan og
dungog sa masinupakon nga mga anak, o niadtong kinsa makig-
away batok sa iyang mga balaod ug sa iyang priesthood. Siya nag-
paabut kanato sa pagpuyo sa atong relihiyon, sa pagsunod sa
Iyang mga balaod ug mosunod sa Iyang mga sugo.8

Kon kita mga Santos sa Dios, gikinahanglan nga kita magsu-
god sa pagkat-on sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios dinhi sa yu-
ta ingon nga kini gihimo didto sa kalangitan: kay dili ang tanan
nga nag-ingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian ni
Kristo, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan
nga anaa sa langit [tan-awa sa Mateo 7:21]. Kita naghunahuna
usahay nga kita makahimo unsay atong gusto. Mahimong buha-
ton nato unsay atong gusto, ug dayon ang Dios mohimo sa Iyang
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gusto, ug sa matag pulong ug sa matag sekreto nga hunahuna ki-
ta pagahukman, kita giingnan. . . .

Kita wala ibutang dinhi sa pagbuhat sa atong kaugalingong ka-
bubut-on, apan sa kabubut-on sa atong langitnong Amahan. Pipila
ka mga tawo nagtuo nga maayo ra ang ilang gibuhat, ug naghimo,
sumala sa ilang kaugalingong pagbati, “ingon nga sila nahimuot sa
hingpit,” makaamgo nga sila wala maghimo sa kabubut-on sa Dios.
Tingali sila maghunahuna nga sila adunay mga asawa ug mga anak,
apan sila makaamgo nga dili nila sila maangkon, ug nga sila gihi-
kawan niadtong daghang mga panalangin nga ilang gipaabut nga
matagamtaman. Uban sa atong tanang kalooy, pagkamabination ug
malumo nga mga pagbati sa atong mga kaigsoonan, ug ngadto sa
tanang mga katawhan, kita dili makasupak sa balaod sa Dios, ni ma-
kalapas niadtong mga baruganan nga Iyang gihimo nga walay silot.
Siya naghandom nga kita mobuhat niadtong mga butang nga Iyang
mauyunan, ug kon kita dili, kita kinahanglan nga mobayad sa kas-
tigo sa atong pagbiya gikan sa husto nga baruganan.9

Kon ang Ginoo adunay katawhan nga maminaw sa iyang bala-
od, tingali adunay kahigayunan nga matukod ang iyang ginghari-
an dinhi sa yuta. Kon dili, ang bugtong paagi nga iyang matukod
ang gingharian mao ang pagkuha niini gikan sa yuta, o hunungon
ang iyang gingharian hangtud sa laing panahon; kay imposible
ang pagtukod sa iyang gingharian nga walay mga katawhan nga
masulundon ngadto kaniya.…

. . . Diin nga walay pagbati sa pagkamasulundon, ang Espiritu
sa Dios pagakuhaon. Ang mga tawo dili makabaton niini ug
magrebelde batok sa mga awtoridad ug mga tambag sa simbahan
ug gingharian sa Dios.10

Ang pagkamasulundon nagdala og mga panalangin 
dinhi niini nga kinabuhi ug sa kahangturan.

Unsa ang katungdanan sa tawo dinhi? Mao ang pagsunod sa
mga tigpama-ba sa Dios nga ania kanato, ug hangtud nga kita
mosunod sa mga sugo sa Dios, kita dili angay nga mahadlok sa
bisan unsang dautan; kay ang Ginoo magauban kanato karon ug
sa kahangturan.11
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Si Jesukristo miingon, “Kaninyo ihatag ko ang kalinaw: hata-
gan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan.” (Juan
14:27.) Kon adunay kalinaw nga mopatigbabaw, kini magbilin og
impluwensya nga makahupay ug makapalagsik sa mga kalag ni-
adtong kinsa moambit niini. Sama kini sa yamog sa kabuntagon
ngadto sa giuhaw nga tanom. Kini nga kalinaw mao ang gasa sa
Dios lamang, ug kini madawat lamang gikan kaniya pinaagi sa
pagsunod sa iyang mga balaod. Kon adunay tawo nga buot nga
mopasiugda og kalinaw nganha sa iyang pamilya o sa iyang mga
higala, himoa nga siya mougmad niini diha sa iyang kaugalingon;
alang sa tiunay nga kalinaw maangkon lamang sumala sa maka-
tarunganon nga lagda ug pagtugot sa langit, ug pagkamasulun-
don sa mga balaod.12

Nakat-unan nato kini, nga ang Dios buhi; nakat-unan nato nga
kon kita motawag kaniya siya maminaw sa atong mga pag-ampo;
nakat-unan nato nga ang kinatas-an sa tawhanong kalipay mao
ang pagkahadlok sa Dios ug sa pagsunod sa iyang mga balaod ug
paghupot sa iyang mga sugo; nakat-unan nato nga usa ka ka-
tungdanan naglibut kanato sa pagpaningkamot ug paghimo sa
tanang mga tawo nga malipayon ug intelehente, nga ang kalipay
ug ang pagka-intelehente maangkon lamang pinaagi sa pagsu-
nod sa mga balaod sa Dios.13

Isip mga Santos sa Ulahing mga adlaw kita nagtuo nga kining
Ebanghelyo gipahiuli, ug dugang pa, kita nasayud nga kita naka-
baton niini. Sama nako, ug ingon man kamo; ug pinaagi sa pag-
sunod sa iyang mga baruganan ug sa pagdawat sa Espiritu Santo
kamong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nasayud nga kini mao
ang buhat sa Dios, ug kon kamo wala masayud niini, kini tungod
kay kamo wala magpuyo sa inyong relihiyon ug magsunod sa
mga sugo sa Dios; “kon tuyuon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa
iyang kabubut-on,” miingon si Kristo, “iyang mahibaloan kon
ang akong gitudlo gikan ba sa Dios, o nagsulti ba lamang ako sa
kinaugalingon kong kabubut-on.” [Juan 7:17.]14

Atoa ang pagpalambo sa balaang tawag diin kita gitawag, ug
gawas kon kitang tanan gibutang ubos sa giya ug direksyon sa
Makagagahum, kita dili makahimo—mao kana, kinsa kadtong di-
li motugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa balaod sa Dios,
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dili makahimo nianang butanga. Apan kadtong kinsa motugyan
sa ilang mga kaugalingon ubos sa balaod sa Dios, makahimo ni-
ini ug sayon nga makahimo niini, kay si Jesus miingon: “Isangon
ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan ka-
nako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing, ug
makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay ma-
sayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.” [Mateo
11:29–30.] Karon, kon kita mosunod ngadto sa Dios ug ngadto
sa mga espiritu nga ania kanato, dayon ang atong kahayag mahi-
mong sama niana sa matarung nga nagkahayag ug nagkahayag
hangtud sa hingpit nga adlaw; apan kon kita dili mosunod ngad-
to sa balaod ug sa pulong ug sa kasugoan sa Simbahan ug sa
Gingharian sa Dios dinhi sa yuta, ang kahayag nga ania kanato
mahimong kangitngit, ug dayon, sa gikaingon na, unsa ka dako
niana nga kangitngit! [Tan-awa sa Mateo 6:23.]15

Kon ang mga tawo mapainubsanon, putli ug mahiyason, ug
nagtinguha sa Ginoo alang sa Iyang giya, kay ang kahayag sa
Iyang Balaan nga Espiritu motultol kanila ngadto sa mga dalan sa
kinabuhi, aron sila makasabut sa Iyang balaod, sa Iyang pulong
ug sa Iyang kabubut-on—ug dayon mosunod niini ingon nga ki-
ni gipakita ngadto kanila—ang maong mga tawo, kadtong mga
kaigsoonan kinsa mosunod niini nga plano, liboan ka pilo-pilo
labaw pang makasabut sa mga butang sa Dios kay niadtong dili
mabinantayon, walay pagtagad, hungog ug masupilon, ug kinsa
misalikway sa mga panalangin ug mga kahigayunan nga gitanyag
nganha kanila. Ang kahayag nga anaa nianang mga tawhana na-
himong kangitngit, samtang ang dalan sa uban sama sa matarung
nga nagkahayag ug nagkahayag hangtud sa hingpit nga adlaw
[Tan-awa sa D&P 50:24.]16

Ang atong kahilwasan ug kalipay ug ang atong bahandi mag-
agad sa atong pagsunod sa Dios ug sa Iyang mga balaod, ug ang
atong kahimayaan karon ug sa kahangturan mag-agad sa sama
nga butang. Kon adunay mga katigayunan nga gibutang diha sa
atong mga kamot atong hangyoon ang atong Amahan nga kita
makahimo sa pagbuhat unsa ang matarung alang niini, ug, sa
akong gikasulti na, mangayo kita Kaniya sa atong inadlaw nga
pan, ug magpasalamat Kaniya alang niini; sama sa gibuhat sa
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mga anak sa Israel. Gihatagan sila og mana matag karon ug unya
sa mga anghel. Wala ko makahibalo unsang matang sa galingan
ang anaa kanila o kinsa ang ilang tigluto og pan, apan ilang gi-
dala ang mana. “Walay kapin ang nakatigum og daghan, wala
usab magkulang ang nakatigum og diyutay” [Exodo 16:18.] Ako
nagtuo nga mao kana ang mahitabo kanato usahay. Ang mga ang-
hel wala magpakaon kanato og mana, apan ang Dios miatiman
kanato, ug akong gibati sa tibuok adlaw ang pagpanalangin sa
ngalan sa Dios sa Israel; ug kon kita mahadlok sa Dios ug ma-
ningkamot sa pagkamatarung, . . .kita, ang mga katawhan sa
Zion, mao ang labing adunahan sa tanang mga katawhan.17

Ako nahinumdom sa dihang unang gisangyaw ngari kanako
ang Ebanghelyo—sa wala pa ako bunyagi; ako nakadungog og pa-
kigpulong sama niini: “Karon, kami walay laing ikasaad kaninyo,
ang pagpabor lamang sa Dios kon kamo magpuyo sa matarung
nga paagi ug magsunod sa Iyang mga sugo. Mahimong gigukod
kamo, gisakit, gibilanggo o gipahamtangan sa kamatayon tungod
sa pagpamatuod nga inyong gipamatuod, tungod sa relihiyon nga
kamo giingnan nga inyong sundon; apan kami makasaad kaninyo
nga kon ingon man niini ang kahimtang kamo makaangkon og
kinabuhing dayon.”18

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo buot nga kita mag-
masulundon? Unsa ang pipila ka mga panalangin nga Iyang
gisaad kanato kon kita magmasulundon?

• Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasinati nga nakapakita
kaninyo sa mga panalangin sa pagkamasulundon? Ngano sa
inyong hunahuna nga mibati kamo og kaanindot kon kamo
nagmasulundon?

• Ngano nga ang kabubut-on importante nga bahin sa pagka-
masulundon? Sa unsa nga mga paagi nga ang pagkamasulun-
don makahimo kanato nga gawasnon?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pagkamasulundon makata-
bang kanato nga malig-on ang atong mga pagpamatuod?
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Unsay mga epekto diha sa pagpamatuod sa usa ka tawo sa
iyang pagkamasinupakon? Unsa sa inyong pagtuo ang gipasa-
but ni Presidente Taylor sa dihang siya miingon, “Kita dili ma-
kapadayon sa atong kaugalingong paagi ug makaangkon sa
panalangin sa Dios”?

• Ang pagkahibalo nga ang atong kaugalingong; kaluwasan
mag-agad sa atong pagkamasulundon, unsa ang atong mahi-
mo sa pagtudlo sa atong mga anak niini nga baruganan?

• Ngano nga ang mga masulundon makasinati og mga pagsulay?
(Tan-awa usab sa D&P 58:2–5.) Ngano nga importante nga
magpabilin nga masulundon bisan pa sa taliwala sa mapait
nga mga pagsulay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 11:29–30; Juan
7:17; 14:15; 1 Nephi 3:7; Alma 3:26–27; D&P 58:26–29;
130:20–21
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Ang Walay Katapusang 
Pag-ula ni Jesukristo

Ang tawo, tungod sa bisan unsang katarungan siya mismo
makahimo o makatuman, makapahimaya lamang sa 

iyang kaugalingon sa kaligdong ug kapabilidad sa tawo
ug busa nagkinahanglan kini sa pag-ula sa usa ka Dios,

sa dili pa ang tawo mahimaya. 1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Sa usa ka miting sa Domingo uban sa mga sakop sa Simbahan,
si Elder John Taylor naghisgot sa hingpit nga kalipay nga iyang
gibati sa pagpamalandong sa Pag-ula ni Jesukristo: “Ako malipay
nga makigmiting sa mga Santos. Ako gustong mopikas-pikas og
pan uban kanila sa pagsaulog sa gipikas-pikas nga lawas sa atong
Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, ug usab sa pag-ambit sa
kopa agi og handumanan sa iyang gipaagas nga dugo. Ug dayon
sa pagpamalandong sa mga may kalabutan nga sumpay niini.
Ang atong relasyon sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesukristo;
ang atong relasyon sa usag usa isip mga sakop sa lawas ni Kristo,
ug ang atong mga paglaum mahitungod sa umaabot; ang ikadu-
hang pagpakita sa atong Ginoong Jesukristo, kon, kita makasa-
but, siya nagbakus sa iyang kaugalingon ug maghulat kanato, ug
kita mangaon sa pan ug moinom sa bino uban kaniya sa gingha-
rian sa iyang Amahan. Ako buot nga mamalandong niining tanan
ug sa uban pang liboan ka laing mga butang nga may kalabutan
sa kaluwasan, kalipay ug kahimayaan sa mga Santos sa Dios nii-
ni nga kalibutan, ug sa kalibutan nga moabut.”2
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Ang atong Manluluwas nga si Jesukristo “mipas-an sa kabug-at, sa kaakohan, ug sa
alantuson sa mga sala sa tanang mga tawo, nga, alang kanato, dili matugkad.”
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Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Si Jesus mipakigsaad sa pagtuman sa plano sa Amahan 
pinaagi sa pag-ula alang sa mga sala sa kalibutan.

Didto [sa] Konseho sa kalangitan ang plano nga kinahanglan
sagupon kalabut ngadto sa mga anak sa Dios kinsa mga espiritu,
ug wala pa makaangkon og mga lawas, kay, kon tan-awon ang
paglalang sa kalibutan ug ang pagpahimutang sa mga tawo dinhi
niini, diin kon posible alang kanila sa pag-angkon og mga lawas,
ug kadtong mga lawas nga mosunod sa mga balaod sa kinabuhi,
ug uban kanila pag-usab mahimaya taliwala sa mga Dios, kita gi-
ingnan, nga niadtong panahona, “nanag-awit ang mga bitoon sa
kabuntagon, ug ang tanang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pag-
singgit sa kalipay.” [Job 38:7.] Ang pangutana miabut, sa unsa nga
paagi, ug sa unsa nga baruganan, nga ang kaluwasan, kahimaya-
an, ug mahangturong himaya sa mga anak sa Dios mapahinabo?

Tataw nga didto niana nga Konseho piho nga mga plano nga
gisugyot ug gihisgutan, ug human sa daghang panaghisgot niini
nga mga baruganan, ug ang pamahayag sa kabubut-on sa
Amahan kalabut sa Iyang plano, si Lucifer miduol sa Amahan,
uban sa iyang kaugalingong plano, nag-ingon, “Tan-awa, [ania]
ako, ipadala ako, ako mahimo nga imong anak, ug ako motubos
sa tanan nga mga katawhan, nga walay usa nga kalag nga mawa-
la, ug sa pagkatinuod ako mobuhat niini; busa ihatag kanako ang
imong dungog.” [Tan-awa sa Moises 4:1] Apan si Jesus, sa pag-
kadungog niini nga pamahayag nga gihimo ni Lucifer, miingon,
“Amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman, ug ang himaya
imo sa kahangturan.” [Moises 4:2.]

Gikan niini nga mga pamahayag nga gihimo sa hinigugmang
Anak, kita makahukom nga sa panaghisgot niining hilisgutan ang
Amahan mipahibalo sa Iyang kabubut-on ug mipalambo sa Iyang
plano ug nagplano kalabut niining mga butanga, ug ang tanang
gusto buhaton sa Iyang hinigugmang Anak mao ang pagpatuman
sa kabubut-on sa Iyang Amahan, ingon nga makita kaniadto sa
wala pa ikapadayag. Siya usab buot nga ang himaya ihatag ngad-
to sa Iyang Amahan, kinsa, isip Dios nga Amahan, ug ang tigpa-
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siugda ug tighimo sa plano, adunay katungod sa tanang dungog
ug himaya.

Apan si Lucifer buot. . . . mosupak sa kabubut-on sa iyang
Amahan, ug mapangahasong nagtinguha sa paghikaw sa tawo sa
iyang gawasnong kabubut-on, sa ingon naghimo kaniya nga usa ka
ulipon, ug nagbutang kaniya sa usa ka kahimtang diin imposible
alang kaniya nga mahimaya nga gihimo sa Dios kon ang tawo, pi-
naagi sa pagkamasulundon sa balaod nga Iyang gisugyot. . . . Kon
ang tawo walay iyang kabubut-on, o kon siya gihikawan sa iyang
kabubut-on, siya dili unta matintal sa yawa, o sa bisan unsang la-
ing gahum, kay kon ang kabubut-on sa Dios mopatigbabaw, ug gi-
padayon nga wala ang buhat o kabubut-on sa tawo, imposible un-
ta alang kaniya nga makabuhat og bisan unsang butang nga sayop,
kay siya gihikawan sa gahum sa pagbuhat niana nga sayop. Kini
mao ang kahimtang nga gitinguha ni Satanas nga ihatag, dili la-
mang sa mga espiritu sa kalangitan, apan usab sa mga tawo dinhi
sa yuta. Ug si Satanas miingon, “Sa pagkatinuod ako moluwas sa
matag usa kanila, busa ihatag kanako ang imong dungog.”3

Ang plano ni [Satanas]. . . . gisalikway ingon nga supak sa
tambag sa Dios, iyang Amahan. Ang hinigugmang Anak dayon
misulti sa Amahan, ug kay sa pagsugyot sa paghimo sa bisan un-
sang plano sa iyang kaugalingon nga nakahibalo unsa ang kabu-
but-on sa Iyang Amahan, miingon, “Ang imong pagbuot ang ma-
tuman; Akong himoon ang imong mga plano ug ang imong mga
laraw, ug, kon ang tawo mapukan, ako mohalad sa akong kauga-
lingon isip usa ka pag-ula sumala sa imong kabubut-on, O Dios.
Ni ako magtinguha sa dungog, apan imo ang himaya;” [tan-awa
sa Moises 4:2] ug usa ka pakigsaad gihimo tali Kaniya ug sa Iyang
Amahan, diin Siya miuyon sa pag-ula sa mga sala sa kalibutan, ug
Siya sa ingon, ingon sa gipahayag, nahimong Kordero nga gipa-
tay gikan sa katukuran sa kalibutan [tan-awa sa Moises 7:47].4

Kita Nagkinahanglan sa Pag-ula aron makabuntog 
sa mga epekto sa Pagkapukan.

Sa higayon nga ang tawo adunay iyang gawasnong kabubut-on
ug naulipon ngadto sa gahum sa pagtintal, sa kahuyang sa unod,
sa pagkamadanihon sa kalibutan, ug sa mga gahum sa kangitngit,
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nahibaloan nga siya kinahanglan nga mapukan, ug ang pagka-
pukan, imposible alang kaniya nga matubos sa iyang kaugali-
ngon, ug nga, sumala sa mahangturong balaod sa hustisya, kini
nagkinahanglan og walay katapusan, mabayaron nga pag-ula sa
pagtubos sa tawo, sa pagluwas kaniya gikan sa mga epekto ug
kadaot sa Pagkapukan, ug sa pagbutang kaniya sa usa ka kondis-
yon diin siya mapahiuli pag-usab ngadto sa pagpabor sa Dios, su-
mala sa mahangturong mga balaod sa hustisya ug kalooy; ug ma-
kakaplag sa iyang agianan balik ngadto sa atubangan sa
Amahan. . . .

Ug tungod niini, sama sa gisulti ni Jesus Mismo, ingon niini
ang nahisulat, nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantus, ug
sa ikatulo nga adlaw siya mabanhaw gikan sa mga patay: ug nga
ang iyang ngalan kinahanglan nga igawali ang paghinulsol ug
pagpasaylo sa mga sala sa tanang mga kanasuran, sugod sa
Jerusalem.” [Lucas 24:46–47.]5

Diha sa pagdumala sa Dios ug sa plano nga gitanyag sa
Makagagahum, gisangkap nga ang tawo ibutang ubos sa usa ka
balaod nga tataw nga yano, apan ang pagsulay niana nga balaod
puno sa grabe nga mga sangputanan. Ang pagsunod niana nga
balaod makasiguro sa kinabuhing dayon, ug ang silot sa pagsu-
pak niana nga balaod mao ang kamatayon. . . . Kon ang balaod
wala pa masupak [pinaagi sa Pagkapukan], ang tawo nagpaka-
buhi unta; apan ang tawo nga nagpakabuhi makahimo kaha sa
pagpanganak, ug sa ingon makatuman sa mga plano sa Dios sa
pag-andam og mga lawas alang sa mga espiritu nga gilalang did-
to sa kalibutan sa espiritu? Ug dugang pa, sila ba nga nagkina-
hanglan og Tigpataliwala, kinsa mao ang mahimong tigtubos [o
maulaong sakripisyo] kay ang paglapas niining balaod, nga
ingon og makita gikan sa kahimtang nga kini masupak, o ang ma-
hangturong kauswagan ug pagtubos sa tawo makapadayon, ug
ang iyang taas nga kahimayaan ngadto sa Dios nga kapangulohan
matuman, kon wala ang matubsanong pag-ula ug sakripisyo sa
Anak sa Dios?6

Kon dili pa tungod sa pag-ula ni Jesukristo, sa sakripisyo nga
iyang gihimo, ang tanang tawhanong pamilya magpabilin diha sa
lubnganan sa tibuok kahangturan nga walay bisan unsang pagla-
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um. Apan ang Dios misangkap, pinaagi sa pag-ula ni Ginoong
Jesukristo, sa pamaagi diin kita mahibalik ngadto sa dughan ug
sa atubangan sa Amahan, sa pag-apil kaniya uban sa mga Dios sa
mahangturong mga kalibutan—siya nga misangkap niana, mi-
sangkap usab sa pagkabanhaw. Siya mipahayag sa iyang kaugali-
ngon nga mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya miingon,
“Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi: ang mosalig kana-
ko, bisan siya mamatay, mabuhi siya.” (Juan 11:25.) Sa dili ma-
dugay ang mga lubnganan mabukas ug ang mga patay makadu-
ngog sa tingog sa Anak sa Dios, ug sila motungha, sila kinsa na-
kabuhat og maayo ngadto sa pagkabanhaw sa makiangayon, ug
sila kinsa nakabuhat og dautan ngadto sa pagkabanhaw sa dili
makiangayon.7

Aron matuman ang Pag-ula, si Jesukristo miangkon 
sa atong mga sala sa Iyang kaugalingon ug nag-antus 

sa kamatayon diha sa unod.

Kita giingnan nga “gawas sa pagpaagas sa dugo walay mahi-
mong pasaylo” sa mga sala [Mga Hebreohanon 9:22]. Dili nato
kini masabtan. Si Jesus kinahanglan nga mokuha sa sala pinaagi
sa pagsakripisyo sa Iyang kaugalingon, sa makiangayon alang sa
dili makiangayon. . . . Samtang Siya sa Iyang kaugalingong pag-
katawo mipas-an sa mga sala sa tanan, ug miula alang kanila pi-
naagi sa pagsakripisyo sa Iyang kaugalingon, mao nga diha
Kaniya ang kabug-at ug panghingutas sa mga panahon ug sa mga
kaliwatan, ang dili mahulagway nga panghingutas tungod nii-
ning dako nga sakripisyo sa pag-ula diin Siya mipas-an sa mga sa-
la sa kalibutan, ug nag-antus ang Iyang kaugalingon sa mga
sangputanan sa usa ka mahangturong balaod sa Dios nga gisu-
pak sa tawo. Tungod niini ang Iyang hilabihang kasakit, ang
Iyang dili mahulagway nga kaguol, ang Iyang dili mabuntog nga
kasakit, ang tanang nasinati aron sa pagtuman sa. . . mga kina-
hanglanon sa usa ka dili mausab nga balaod.

Ang pag-antus sa Anak sa Dios dili lamang ang pag-antus sa
personal nga kamatayon; kay sa pagdawat sa katungdanan nga
Iyang gidawat sa paghimo sa pag-ula alang sa mga sala sa kalibu-
tan Siya mipas-an sa kabug-at, sa responsibilidad, ug sa alantu-
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son sa mga sala sa tanang mga tawo, nga, alang kanato dili ma-
tugkad. Ingon nga gipahayag, “ang Ginoo, nga imong
Manunubos, nag-antus sa kamatayon diha sa lawas; busa siya
nag-antus sa kasakit sa tanan nga mga tawo;” [tan-awa sa D&P
18:11] ug si Isaias miingon: “Sa pagkamatuod gipas-an niya ang
atong kasakitan ug gipas-an niya ang atong kasub-anan,” usab,
“ug gibutang sa Ginoo diha kaniya ang kasal-anan nato nga ta-
nan,” ug usab, “Iyang gibu-bo ang iyang kalag ngadto sa kamata-
yon, ug siya giisip uban sa mga malapason; bisan pa iyang gipas-
an ang sala sa daghan;” [Isaias 53:4, 6, 12] o, ingon nga kini gi-
sulat sa Ikaduhang Basahon ni Nephi: “Kay tan-awa, siya miantus
sa mga kasakit sa tanan nga mga tawo, oo, ang mga kasakit sa ta-
nan nga mga buhi nga binuhat, mga lalaki, mga babaye, ug mga
bata, nga nahisakop sa banay ni Adan;” [2 Nephi 9:21] samtang
sa Mosiah gipahayag: “Siya moantus sa mga pagsulay, ug sakit sa
lawas, kagutom, kauhaw, ug kakapoy, gani labaw nga ang tawo
makaantus, gawas kini ngadto sa kamatayon; kay tan-awa, dugo
manggawas gikan sa matag lungag sa iyang panit, hilabihan ka
dako sa iyang kasubo tungod sa mga pagkadautan ug sa mga
pagkasalawayon sa iyang mga katawhan.” [Tan-awa sa Mosiah
3:7.] . . .

. . . Isip usa ka Dios, Siya mikunsad ubos sa tanang mga bu-
tang, ug mipaulipon sa Iyang kaugalingon sa napukan nga ka-
himtang sa tawo; isip usa ka tawo, Siya nakigbisog sa tanang ka-
himtang kalabut sa Iyang pag-antus sa kalibutan. Sa pagkatinu-
od, gidihogan, sa lana sa kamaya ibabaw sa Iyang mga kauban,
Siya nakigbisog ug mibuntog sa mga gahum sa tawo ug sa mga
yawa, sa yuta ug impyerno hiusahon; ug tinabangan niining da-
kong gahum sa Dios nga Kapangulohan, Siya mibuntog sa ka-
matayon, impyerno ug sa lubnganan, ug mibarug nga madaugon
isip Anak sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ang Mesiyas, ang
Prinsipe sa kalinaw, ang Manunubos, ang Manluluwas sa kalibu-
tan, nga nakahuman ug nakakompleto sa buhat kalabut sa pag-
ula, nga gihatag sa Iyang Amahan nga Iyang buhaton isip Anak sa
Dios ug Anak sa tawo. Isip Anak sa Tawo, Siya milahutay sa ta-
nang posible alang sa dugo ug unod sa paglahutay; isip Anak sa



54

K A P I T U L O  5

Dios Siya nagmadaugon sa tanan, ug sa kahangturan mikayab
ngadto sa tuong kamot sa Dios.8

Ang Manluluwas sa ingon nahimong ginoo sa sitwasyon—ang
utang nabayran, ang katubsanan nahimo, ang pakigsaad natu-
man, ang hustisya natagbaw, ang kabubut-on sa Dios natuman,
ug ang tanang gahum anaa na sa mga kamot sa Anak sa Dios—
ang gahum sa pagkabanhaw, ang gahum sa katubsanan, ang ga-
hum sa kaluwasan, ang gahum sa paghimog mga balaod sa pag-
padayon ug pagtuman niini nga plano. Tungod niini ang kina-
buhi ug pagka-imortal gidala ngadto sa kahayag, ang Ebanghelyo
gipaila, ug Siya mao ang tigpasiugda sa kinabuhing dayon ug ka-
himayaan. Siya ang Manunubos, ang Tigpabanhaw, ang
Manluluwas sa tawo ug sa kalibutan. . . .

Ang plano, ang pagkahan-ay, ang kasabutan, ang pakigsaad gi-
himo, gikasabutan ug gidawat sa wala pa ang katukuran sa kali-
butan; kini gihulagway nang daan pinaagi sa mga sakripisyo, ug
natuman ug nahingpit diha sa krus.

Tungod kay mao ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo, Siya
pinaagi sa katungod nahimong magmamando ug direktor sa yu-
ta ug sa langit alang sa mga buhi ug alang sa mga patay, alang sa
nangagi, sa karon, ug sa umaabot, kalabut sa tawo ingon nga gi-
hiusa niini nga yuta o sa mga langit, karon o sa kahangturan, ang
Kapitan sa atong kaluwasan, ang Apostol ug High Priest sa atong
propesyon, ang Ginoo ug Tighatag sa kinabuhi.

Gipasipad-an ba ang hustisya? Wala; kini natagbaw, ang utang
nabayran. Nahilayo ba ang pagkamatarung? Wala; matarung kini
nga buhat. Natuman ang tanang mga panginahanglan. Nasupak
ba ang paghukom? Wala; ang mga gipangayo niini natuman.
Nagmadaugon ba ang kalooy? Wala; miangkon lamang siya sa
iyaha. Hustisya, paghukom, kalooy ug kamatuoran ang tanang
nagkatagbo isip mga hiyas sa Dios. “Ang hustisya ug ang kamatu-
oran nagkatagbo, ang pagkamatarung ug ang kalinaw nanagka-
tagbo.” [Tan-awa sa Salmo 85:10.] Ang hustisya ug paghukom
modaug ingon man usab ang kalooy ug kalinaw; ang tanang mga
hiyas sa Dios nagkatakdo niining mahinungdanon, dako, impor-
tante, makiangayon, makatarunganon, maloloy-on ug bililhon
nga buhat.9
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Si Jesukristo mao lamang ang makahimo sa Pag-ula.

Mahimong ikapangutana kini dinhi, Unsa ang kalainan tali sa
Anak sa Dios, isip Anak sa Dios, ang Manunubos, ug niadtong
kinsa mituo Kaniya ug miambit sa mga panalangin sa
Ebanghelyo?

Usa ka butang, samtang kita mobasa, mao nga ang Amahan mi-
hatag Kaniya og gahum sa pagbaton og kinabuhi sa Iyang kauga-
lingon: “Kay maingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa
iyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa Anak ang pag-
baton usab og kinabuhi diha sa iyang kaugalingon;” [Juan 5:26]
ug dugang pa, Siya may gahum, kon ang tanang katawhan ma-
matay, sa pagbanhaw kanila pag-usab; ug tungod niini Siya mao
ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi, kansang gahum walay laing
tawo nga nanag-iya.

Ang laing kalainan mao, nga ang pagbaton niini nga kinabuhi
sa Iyang kaugalingon, Siya adunay gahum, sama sa Iyang gii-
ngon, sa pagtugyan sa Iyang kinabuhi ug sa pagkuha niini pag-
usab, kansang gahum gihatag usab sa Amahan ngadto Kaniya.
Kini mao usab ang gahum nga walay laing binuhat nga nanag-iya
niini nga yuta.

Usab, Siya mao ang kahayag sa himaya sa Iyang Amahan ug
ang tukma nga hulad sa Iyang kinaiya. Usab, Siya nagabuhat un-
sa ang Iyang nakita nga gibuhat sa Amahan , samtang kita nag-
buhat lamang niana nga gitugot kanato nga buhaton ug Iyang gi-
hatagan og gahum sa pagbuhat sa ingon.

Siya mao ang Gipili, ang Pinili, ug usa sa Kapangulohan sa
kalangitan, ug diha Kaniya nagpuyo ang tanang kahingpitan sa
linawas sa Dios nga Kapangulohan, nga dili ikasulti bahin ka-
nato sa bisan hain niining mga butanga.

Lain nga butang mao, nga ang tanang gahum gihatag ngadto
Kaniya sa langit ug sa yuta, nga walay yutan-ong binuhat nga
makasulti.

Gipahayag usab nga si Lucifer diha na sa wala pa si Adan; mao
usab si Jesus. Ug si Adan, ingon man usab sa tanang mga tumu-
tuo, gisugo sa pagbuhat sa tanan nga iyang gibuhat sa ngalan sa



56

K A P I T U L O  5

Anak, ug sa pagtawag sa Dios pinaagi sa Iyang ngalan hangtud sa
hangtud; kansang dungog dili alang sa bisan unsang yutan-ong
binuhat.

Siya, sa kasuod sa Iyang relasyon ngadto sa Amahan, ingon og
nag-okupar og usa ka katungdanan nga walay laing tawo nga
nag-okupar. Siya gitawag nga Iyang hinigugma nga Anak, isip ang
Bugtong Anak sa Amahan—wala kini magpasabut nga ang bug-
tong anak sa unod? Kon siya mao ang unang natawo ug masu-
lundon ngadto sa mga balaod sa Iyang Amahan, wala ba niya ma-
panunod ang katungdanan pinaagi sa katungod nga represen-
tante sa Dios, ang Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan? Ug
dili ba ang iyang lahi nga katungod ug kahigayunan isip unang
natawo, ang tinuod nga manununod sa Dios, ang Amahan sa
Kahangturan, sa paghimo, pagtuman ug pagbuhat sa mga plano
sa Iyang Langitnong Amahan kabahin sa katubsanan, kaluwasan
ug kahimayaan sa tawo? Ug mismo ang Iyang kaugalingon nga
walay sala (nga walay laing tawo), Siya miangkon sa katungda-
nan sa pagka-Manluluwas ug Manunubos, nga pinaagi sa katu-
ngod alang Kaniya isip unang natawo. Ug dili ba ingon nga ang
pag-angkon og usa ka lawas giandam na sa linain nga paagi, ug
nga anak sa Dios, sa lawas ug sa espiritu, Siya nagbarug nga ha-
langdon sa katungdanan nga Anak sa Dios, o sa dapit sa pagka-
Dios, ug mao ang Dios, ug sa ingon angay ug ang bugtong per-
sonahe nga makasarang sa paghimo og usa ka walay katapusan
nga pag-ula? . . .

. . . Bisan og ang uban mahimong mga anak sa Dios pinaagi
Kaniya, apan nagkinahanglan kini sa Iyang lawas, sa Iyang pag-
tuman sa balaod, sa sakripisyo o sa paghalad niana nga lawas di-
ha sa pag-ula, sa dili pa kining uban, kinsa mga anak sa Dios sa
pagkatawo didto sa kalibutan sa espiritu, makakab-ot ngadto sa
katungdanan sa mga anak sa Dios sama Kaniya, ug nga pinaagi
lamang sa Iyang pagpataliwala ug pag-ula. Aron nga diha Kaniya,
ug tungod Kaniya, ug pinaagi Kaniya, pinaagi sa baruganan sa
pagsagop, kita makaangkon lamang sa katungdanan nga gipa-
mulong ni Juan: “Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios,
kon maunsa unya kita, kini wala pa ipakita, apan kita nasayud
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nga sa igapadayag na siya, kita mahisama kaniya, kay kita maga-
sud-ong man unya kaniya sa iyang pagkamao.” Sa ingon ang
Iyang pag-ula nakapahimong posible alang kanato nga maka-
angkon og kahimayaan, nga dili unta nato maangkon kon wala
pa kini.10

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Kon atong makat-unan ang plano sa Langitnong Amahan—
uban ni Jesus isip atong Manluluwas—“Sa nagakadungan pag-
awit ang mga bitoon sa kabuntagon, ug ang tanang mga anak
sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay” (Job 38:7). Ngano
sa inyong hunahuna nga kita mibati og hilabihang kalipay?

• Si Satanas misugyot sa pagkuha sa kabubut-on sa mga kataw-
han, apan ang Langitnong Amahan misalikway niana nga sug-
yot. Ngano nga kinahanglan gayud nga kita adunay kabubut-
on aron makadawat sa kahimayaan? (Tan-awa usab sa D&P
29:39–44.)

• Unsay atong makat-unan sa tubag sa Manluluwas ngadto sa ka-
bubut-on sa Langitnong Amahan didto sa Halangdong
Konseho sa Langit?

• Tungod sa Pagkapukan nila ni Adan ug Eva, ang tanang mga
tawo ubos sa pisikal nga kamatayon ug sa espirituhanon nga
kamatayon, o pagkabulag gikan sa Dios. Unsa ang gihimo sa
Manluluwas sa pagbuntog sa mga epekto sa Pagkapukan?

• Unsa unta ang kapalaran sa tanang mga tawo kon wala pa ang
Pag-ula?(Tan-awa usab sa 2 Nephi 9:6–10.)

• Ngano nga si Jesukristo mao lamang ang tawo nga makahimo
sa Pag-ula?

• Unsay inyong gibati sa dihang namalandong kamo sa maula-
ong sakripisyo sa Manluluwas? Sa unsa nga paagi nga ang ka-
hibalo sa Pag-ula nagtanyag og paglaum ug kasiguroan sam-
tang kita magpuyo sa matag adlaw?
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Ang Gahum sa Pag-ula Personal
nga alang Kanato

Pinaagi sa mahinungdanon nga pag-ula, ang matubsanon
[o maulaon] nga sakripisyo sa Anak sa Dios, mihimo nga

posible nga ang tawo mahimo nga matubos, mapahiuli
mabanhaw ug mabayaw ngadto sa taas nga katungdanan

nga giplano alang kaniya diha sa paglalang.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si Presidente John Taylor sa kasagaran mitudlo sa mga epekto
sa Pag-ula ni Jesukristo sa tanang mga katawhan. Siya usab mi-
sulti sa hingpit nga kalipay nga personal niyang nadawat sam-
tang siya namalandong sa mga kalooy sa Pag-ula. “Ako nagmaya
nga kita adunay usa ka Manluluwas kinsa adunay gugma alang
kanato sa pag-anhi ug pagtubos kanato,” siya miingon, “ug ako
nagmaya nga kita adunay usa ka Manluluwas nga gani nagtan-aw
sa unahan sa pagtubos sa mga katawhan sa kalibutan.”2

Sa wala pa ang iyang kamatayon, si Presidente Taylor misulat
sa mosunod ngadto sa mga sakop sa iyang pamilya, nagpahayag
sa paglaum nga diha kaniya pinaagi sa Pag-ula:

“Ako nag-ampo sa Dios ang Amahan sa Kahangturan nga kon
kitang tanan makahuman sa atong pagsulay dinhi, kita unta ia-
tubang ngadto sa Ginoo nga walay lama o buling, isip putli ug
dungganan nga mga representante sa Simbahan ug gingharian sa
Dios sa yuta, ug dayon manununod og usa ka celestial nga hi-
maya sa gingharian sa atong Dios, ug makapahimulos sa walay
katapusan nga kalipay uban niadtong kinsa putli ug matarung sa
gingharian nga walay katapusang kahayag, pinaagi sa mga kaayo
ug pag-ula ni Ginoong Jesukristo, ang atong Manluluwas ug
Manunubos, didto sa mga kalibutan nga walay katapusan.”3
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“Ingon nga si Kristo mibuntog, Siya mihimo niini,nga posible, ug mibutang niini su-
lod sa gahum sa mga tumutuo diha Kaniya sa pagbuntog usab”
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Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo,
ang tanang katawhan mabanhaw.

Nahimo kini karon nga atong katungdanan ang pagpanguta-
na. . . unsa ang natuman pinaagi sa pag-ula.

Una, ang Pagkabanhaw. Ang silot sa gilapas nga balaod sa pana-
hon ni Adan mao ang kamatayon; ug ang kamatayon naangkon sa
tanan. Ang pulong sa Ginoo mao, “Kay sa adlaw nga mokaon ka
niini, mamatay ka gayud.” [Genesis 2:17; tan-awa usab sa Moises
3:17.] Ang pag-ula nga gihimo ni Jesukristo mipadangat sa pagka-
banhaw gikan sa mga patay, ug mipahiuli sa kinabuhi. Ug gumikan
niana si Jesus miingon: “Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kina-
buhi; ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya;” [Juan
11:25] ug si Jesus sa Iyang kaugalingon nahimo nga unang na-
banhaw niadtong mga namatay.

Ang sunod nga pangutana nga mitunga mao, hangtud asa ku-
tob kini nga baruganan ug ngadto kang kinsa kini magamit?
Kini moabut ngadto sa tanang tawhanong pamilya; sa tanang
mga tawo sa matag nasud.4

Ang tanan kinahanglan gayud nga mobangon gikan sa lubnga-
nan, sa moabut nga panahon o sa lain, diha sa samang mga la-
was nga ilang naangkon samtang nagpuyo sa yuta. Maingon kini
sama gayud sa gihulagway ni Ezequiel bukog ngadto sa iyang bu-
kog, ug unod ug ugat motabon sa mga bukog, ug sa mando sa
Ginoo ang gininhawa mosulod sa lawas, ug kita makita, daghan
kanato, usa ka katingala sa atong mga kaugalingon [tan-awa sa
Ezequiel 37:114].

Ako nakadungog nga miingon si Joseph Smith, sa panahon
nga siya naghimo og lubnganan didto sa Nauvoo, nga siya nag-
paabut, kon ang panahon moabut nga ang mga patay mobangon
gikan sa ilang mga lubnganan, nga siya mobangon ug mogakos
sa iyang amahan ug inahan, ug molamano sa iyang mga higala.
Mao kadto ang iyang sinulat nga hangyo nga kon siya mamatay,
pipila ka mabination nga mga higala mosiguro nga siya ilubong
duol sa iyang labing minahal nga mga higala, aron kon siya ug si-



62

K A P I T U L O  6

la mobangon sa buntag sa unang pagkabanhaw, siya makagakus
kanila, mag-ingon, “Akong amahan! Akong inahan!”

Makahupay kaayo kini niadtong kinsa nagbangutan sa pagka-
wala sa ilang minahal nga mga higala tungod sa kamatayon, sa
pagkasayud nga kita magkauban pag-usab uban kanila!
Makadasig kaayo ngadto sa tanan kinsa nagpuyo sumala sa gipa-
dayag nga mga baruganan sa kamatuoran, tingali mas labaw pa
niadtong kansang mga kinabuhi gigamit sa katarung, kinsa nag-
antus ug milahutay sa katapusan, masayud nga sa dili madugay
kita mobangon gikan sa lubnganan, ug mogawas nga buhi ug
imortal nga mga kalag, aron sa pagpahimulos sa panag-uban sa
atong nasulayan ug kasaligan nga mga higala, dili na gayud mag-
antus sa kamatayon, ug sa paghuman sa buhat nga gihatag sa
Amahan nga atong buhaton!5

Ang Pag-ula nakahimo sa matinud-anon sa pagbuntog sa
espirituhanong kamatayon ug pag-angkon sa kahimayaan.

Ang plano sa Dios nga may kalabutan sa tawo mao nga siya ki-
nahanglan nga mapukan, ug napukan ug nakabaton og kahibalo
sa maayo ug dautan, (diin nga kahibalo dili unta niya maangkon
kon wala ibutang ang iyang kaugalingon niana nga kahimtang),
dayon gikinahanglan nga siya mahibalo gayud mahitungod sa
pag-ula ug pagtubos nga mahinabo pinaagi sa pagpataliwala ni
Jesukristo.6

Unsaon, ug sa unsa nga paagi ang mga tawo makapahimulos
sa pag-ula ug sa pagkabanhaw? Niini nga paagi, nga ang pag-ula
nakapahiuli sa tawo ngadto sa iyang naandan nga kahimtang sa
atubangan sa Ginoo, kini mibutang kaniya sa kahimtang ug na-
kahimo niini nga posible alang kaniya sa pagbaton niana nga ka-
himayaan ug himaya nga dili unta kini posible alang kaniya sa
pagdawat kon wala kini; bisan ang pagkahimo nga anak sa Dios
pinaagi sa pagsagop; ug kay usa ka anak nan usa ka manununod
sa Dios, ug usa ka kauban nga isigka manununod uban kang
Jesukristo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:1617]; ug sa ingon, nga
si Kristo mibuntog, Siya mihimo niini nga posible, ug mibutang
niini sulod sa gahum sa mga nanagtuo diha Kaniya, sa pagbun-
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tog usab; ug ingon nga Siya gitugotan sa pagpanunod sa himaya
sa Iyang Amahan nga Iyang naangkon uban Kaniya sa wala pa
ang kalibutan, uban sa Iyang nabanhaw nga lawas, busa pinaagi
sa pagsagop, unta kita makabuntog ug molingkod uban Kaniya
diha sa Iyang trono, maingon nga siya mibuntog ug nakalingkod
diha sa trono sa Iyang Amahan. . . .

. . .Pinaagi sa Iyang pag-ula, ang mga tumutuo diha ni Kristo, ug
kadtong kinsa nagsunod sa Iyang balaod, miambit sa Iyang hima-
ya ug kahimayaan, ug mga manununod sa Dios nga
Kapangulohan; samtang kadtong wala magsunod sa Iyang balaod
bisan nabanhaw dili makapanunod niining kahimayaan; sila gi-
banhaw gikan sa mga patay, apan dili makapanunod sa celestial
nga himaya kon dili masulundon sa celestial nga balaod. . . . Si
Jesus miingon, “Sa ingon niini nahisulat, nga ang Kristo kina-
hanglan gayud nga magaantus, ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw
siya gikan sa mga patay: ug nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug
ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang
kanasuran, sugod sa Jerusalem.” [Lucas 24:4647.]7

Ang Pag-ula nagtubos sa gagmay nga mga bata 
ug niadtong mga katawhan kinsa nangamatay 

nga walay kahibalo sa ebanghelyo.

Ang Manunubos sa Iyang kaugalingon, sa diha nga nagpuyo
pa dinhi sa yuta, miingon ngadto sa Iyang mga tinun-an . . .,
“Paduola kanako ang mga bata ug ayaw ninyo sila pagpugngi,
kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Sa pagkatinu-
od, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili modawat sa
gingharian sa Dios maingon sa dinawatan sa gamayng bata, siya
dili makasulod niini.” [Lucas 18:1617.] Ug human sa Iyang pag-
kalansang sa krus ug pagkabanhaw miusab Siya niining sama nga
pahimangno ngadto sa Iyang mga tinun-an nga Nephite: “Ug
usab Ako moingon nganha kaninyo, kamo kinahanglan maghi-
nulsol, ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan, ug mahisama
sa usa ka gamay nga bata, o kamo dili gayud makapanunod sa
gingharian sa Dios.” [3 Nephi 11:38.]

Kon wala ang kalapasan ni Adan kadtong mga bata dili unta ma-
buhi; pinaagi sa pag-ula sila nahimutang diha sa kahimtang sa ka-
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luwasan nga wala nay buhaton sa ilang kaugalingon. Kini nga mga
bata sumala sa hunahuna sa mga batid sa estadistika, lakip sa la-
baw sa katunga sa tawhanong pamilya, kinsa makapahinungod sa
ilang kaluwasan sa pagpataliwala ug pag-ula lamang sa
Manluluwas. Busa, maingon sa gipamahayag sa laing dapit, diha sa
ubang misteryoso, dili matugkad nga paagi, si Jesus miangkon sa
responsibilidad nga natural unta nga responsibilidad ni Adan;
apan diin mahimo lamang nga matuman pinaagi sa pagpataliwala
sa Iyang kaugalingon, ug sa pag-angkon diha sa Iyang kaugalingon
sa ilang mga kasub-anan, nag-angkon sa ilang mga rsponsibilidad,
ug nagpas-an sa ilang mga kalapasan o mga sala.

Sa usa ka paagi alang kanato nga dili masabut ug dili maasoy,
siya mipas-an sa kabug-at sa mga sala sa tibuok kalibutan; dili la-
mang sa kang Adan, apan sa iyang mga kaliwatan; ug sa pagbu-
hat niana, miabli sa gingharian sa langit, dili lamang ngadto sa
mga tumutuo ug sa tanang misunod sa balaod sa Dios, apan
ngadto sa labaw sa katunga sa tawhanong pamilya kinsa nanga-
matay sa wala pa sila moabut sa mga tuig sa pagkahingkod,
ingon man usab ngadto sa mga hentil, kinsa, nangamatay nga
walay balaod, pinaagi sa Iyang pagpataliwala, mabanhaw nga
walay balaod, ug pagahukman nga walay balaod, ug sa ingon
makaapil, sumala sa ilang kapasidad, sa mga buhat ug katakus,
diha sa mga panalangin sa Iyang pag-ula.8

Tungod kay ang Manluluwas “mobati sa pagkalooy 
kanato sa atong mga kaluyahon,” siya sa hingpit 

nga makasabut sa atong mga pagsulay.

Gikinahanglan nga sa dihang ang Manluluwas dinhi pa sa yu-
ta, nga siya kinahanglan nga pagatintalon diha sa tanan nga mga
paagi, sama ngari kanato, ug “mobati sa pagkalooy kanato sa
atong mga kaluyahon,” [Mga Hebreohanon 4:15] aron makasa-
but sa mga kahuyang ug kalig-on, sa mga kahingpitan ug mga
pagka dili hingpit sa makalolooyng napukan nga tawhanong ki-
naiya. Ug sa pagkatuman sa butang nga iyang gianhi sa kalibutan
aron buhaton; sa panginahanglan nga makigbisog sa pagpakaa-
ron ingnon, pagkadautan, kahuyang, ug kabuang sa tawo; na-
kigbatok sa pagtintal ug pagsulay diha sa tanang nagkalainlain
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nga mga matang, ug nakabuntog; siya nahimong “kasaligan nga
halangdong pari” [Mga Hebreohanon 2:17] aron sa pagpanga-
muyo alang kanato didto sa walay katapusan nga gingharian sa
iyang Amahan.

Siya nahibalo kon unsaon sa pagbanabana ug pagbutang sa
angay nga bili diha sa tawhanon nga kinaiya, kay siya, human
mabutang sa sama nga kahimtang maingon kanato, nahibalo kon
unsaon sa pagdala sa atong mga kahuyang ug mga kakulangan,
ug hingpit nga makasabut sa kalalom, gahum, ug kalig-on sa
mga kasakit ug mga pagsulay nga kinahanglan sagubangon sa
mga tawo sulod niining kalibutana. Ug sa ingon sa masinabuton
nga paagi ug pinaagi sa kasinatian, siya makaantus niini. 9

Ang unang mga baruganan ug mga ordinansa 
sa ebanghelyo atong gikinahanglan aron makadawat 

sa hingpit nga mga panalangin sa Pag-ula.

Kay nakahibalo sa mahinungdanong mga panalangin, mga ka-
higayunan, mga gahum, ug mga kahimayaan nga gibutang nga
maabut sa tawo, pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo, kini nahimong
atong katungdanan sa pagsusi kon unsa ang gikinahanglan sa 
tawo aron pagbutang kaniya nga makaangkon niini. . . .

Ang mga kahimtang nga gikinahanglan sa tawhanong pamilya
aron makabaton sila sa taas nga kahimayaan diin ang pag-ula ma-
kahimo niini nga posible alang kanila sa pagdawat, mao ang: Una,
Hugot nga pagtuo diha sa Dios isip atong Amahan ug halangdon
Labing Gamhanang Tigmando sa mga kalibutan; kansang mga ka-
mot mao ang mga kapalaran sa tawhanong pamilya; kang kinsa
kita nangabuhi ug nagalihok ug nagalungtad. Ug sa Iyang Anak
nga si Jesukristo, isip ang Kordero nga gipatay sa wala pa ang ka-
tukuran sa kalibutan, isip halangdon nga Tigpataliwala ug mahi-
nungdanon nga maulaong sakripisyo nga gihatag sa Amahan sa
wala pa ang paglalang, ug nahingpit pinaagi sa paghalad sa Iyang
kaugalingon diha sa krus. Kay “gihigugma gayud sa Dios ang ka-
libutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak,
aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may ki-
nabuhing dayon.” [Juan 3:16.] O, sa paggamit sa mga pulong ni
Haring Benjamin sa mga Nephite:
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“Tuo sa Dios; tuo nga siya mao, ug nga siya ang milalang sa
tanan nga mga butang, lakip sa langit ug sa yuta; tuo nga siya
aduna sa tanan nga kaalam, ug tanan nga gahum, sa langit ug sa
yuta; tuo nga ang tawo dili makasabut sa tanan nga mga butang
diin ang Ginoo mahimo nga makasabut.” [Mosiah 4:9.]

O maingon sa gisulat ni Pablo; “Kay bisan kinsa nga magaduol sa
Dios kinahanglan nga magatuo sa iyang pagkaanaa, ug nga siya ma-
gabalos ra sa mga magapangita kaniya.” [Mga Hebreohanon 11:6.]

Ang ikaduha nga baruganan sa Ebanghelyo sa kaluwasan, mao
ang paghinulsol. Kini usa ka kinasingkasing ug diosnon nga ka-
subo ug sa pagbiya sa sala, giubanan sa hingpit nga katuyoan sa
kasingkasing aron pagsunod sa mga kasugoan sa Dios. Ingon sa
gisulat ni Propeta Isaias: “Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug
sa tawo nga dili matarung ang iyang mga hunahuna; ug pabalika
siya sa Ginoo, ug siya malooy kaniya; ug sa atong Dios, kay siya
mopasaylo sa madagayaon gayud.” [Isaias 55:7.] Ug sa pagkutlo
gikan sa Basahon ni Mormon:

“Ug usab, tuo nga kamo kinahanglan gayud maghinulsol sa
inyong mga sala ug mobiya kanila, ug magpaubos sa inyong mga
kaugalingon sa atubangan sa Dios; ug mangutana sa kinasingka-
sing nga siya mopasaylo kaninyo; ug karon, kon kamo motuo sa
tanan niini nga mga butang tan-awa nga kamo mobuhat kanila.”
[Mosiah 4:10.]

Ang ikatulo, Bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, sa atong
personal nga mga kalapasan, diin, pinaagi niini nga paagi, nga gi-
hatag sa balaanon nga kalooy, mao, nga pinaagi sa pag-ula, mapa-
la. Sa paggamit sa mga pulong ni Pablo: “Busa, pinaagi sa bautismo
gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon
nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa
Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon
kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sa-
ma sa iya, nan, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya diha sa pag-
kabanhaw nga sama sa iya.” [Mga Taga-Roma 6:45.]

Sunod, ang pagdawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot niadtong kinsa nakadawat sa Balaan nga
Priesthood, ug takus nga gitugotan, gi-orden, ug gihatagan og ga-
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hum aron sa pagpakigbahin niini nga panalangin: Sa ingon si
Pedro nagsangyaw diha sa adlaw sa Pagkunsad:

“Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo ang matag-usa ka-
ninyo sa ngalan ni Jesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong
mga sala; ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kay ang
saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua
sa halayo, sa matag-usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong
Dios.” [Mga Buhat 2:3839.]

Kini mao ang pasiuna o unang mga baruganan sa walay kata-
pusan, walay pagkausab nga Ebanghelyo sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesukristo, nga mao ug sama sa gihapon ngad-
to sa tanang mga tawo, taliwala sa tanang mga nasud, sa tanan
nga mga katuigan, bisan kanus-a, o bisan diin nga gitudlo sa pag-
tugot sa langit. Tungod niana atong mabasa: Kini “gisugdan sa
pagsangyaw, gikan sa sinugdanan, ingon nga gipadayag sa balaan
nga mga anghel nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios, ug pi-
naagi sa iyang kaugalingon nga tingog, ug pinaagi sa gasa sa
Espiritu Santo. Ug sa ingon ang tanan nga mga butang gipama-
tud-an ngadto kang Adan, pinaagi sa usa ka balaan nga ordinan-
sa, ug ang Ebanghelyo gisangyaw, ug usa ka balaod ang gipadala,
aron kini maanaa sa kalibutan, hangtud sa katapusan niini.” [Tan-
awa sa Moises 5:58–59.]10

Kita moambit sa sakramento agi og handumanan 
sa Pag-ula sa Manluluwas.

Mga sakripisyo, nga gihalad gikan sa mga adlaw ni Adan . . .,
mao ang [nagpaila] sa mahinungdanon nga maulaon nga sakri-
pisyo diin iyang gihimo pinaagi sa pagsakripisyo sa Iyang kaugali-
ngon. Daghan kaayo niini nga mga sumbanan ug mga pagkasama
ug mga matang diin Siya ang orihinal nga ehemplo—ang kahulu-
gan, ang pagkatinuod gihulagway ug gitimaan nang daan pinaagi
sa ubang mga sakripisyo nga gihalad gikan pa sa sinugdanan. . . .

Apan sa wala pa ang pagsakripisyo sa Iyang kaugalingon, isip
mahinungdanon nga maulaon nga sakripisyo, nakatuman sa ba-
laod ug nakahimo niini nga dungganan, ug kay nakapaila na sa
Ebanghelyo, Siya nakigkita sa Iyang mga tinun-an. . . aron sa pag-
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pangaon sa Pagpalabay, Siya dayon misulti kanila, “Ginatinguha
ko sa hilabihan gayud pagkaon niining pasko uban kaninyo sa di-
li pa ako magaantus.” [Lucas 22:15.] Sa pagkaon sa unsa uban ka-
ninyo? Sa Pagpalabay. Sa pagkaon sa unsa uban kaninyo? Ang
Sakramento sa Panihapon sa Ginoo. . . . Ang duha ka seremonyas
nasentro diha Kaniya, Siya mao ang kalangkuban sa duha, Siya
ang Binuhat nga gihatag sa wala pa ang katukuran sa yuta, ug gi-
panagna sa mga tawo sa Dios sa tibuok nag-unang mga katuigan;
ug usab diha sa asoy sa kang kinsa ang mga sakripisyo gihalad sa
tanang mga sulugoon sa Ginoo, gikan sa pagkapukan ni Adan
ngadto niana nga panahon; ug sa tanang nagkalainlain nga [mga
sakripisyo] nga kaniadto gihalad nagtudlo Kaniya, alang kang
kinsa kining tanan gihimo ug kang kinsa kining tanan gisentro.
Sa lain nga bahin, Siya mao ang mipaila sa labaw pa ka hingpit
nga balaod, ug naghalad sa Iyang kaugalingon sa makausa alang
sa kaayohan sa tanan, usa ka walay kinutuban nga pag-ula, Siya,
pinaagi niining sakripisyo, mituman niana nga giplano sa
Makagagahum sa wala pa ang kalibutan, ug diin ang dugo sa mga
toro, sa mga kanding ug mga karnero mao lamang ang simbolo.

Mahitungod sa unsay hapit na gayud mahitabo, Siya mipasi-
ugda sa sakramento sa Panihapon sa Ginoo agi og handumanan
niining mahinungdanon nga katapusang buhat sa pagtubos.
Diha sa lamesa, “Siya mikuha sa tinapay, ug sa nakapasalamat na
siya, kini iyang gipikaspikas ug kanila gihatag niya nga nag-ingon,
Kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo: buhata
ninyo kini sa paghandom kanako;” [Lucas 22:19] human niana,
“Gikuha niya ang kopa, ug sa nakapasalamat na siya, kanila gi-
hatag kini niya nga nagingon, Uminom kamo niini, kamong ta-
nan; kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad, nga igaula alang
sa daghan sa kapasayloan sa mga sala.” [Mateo 26:2728.] . . .

Maingon nga gikan sa sinugdanan sa kalibutan ngadto sa pa-
nahon sa diha nga ang Pagpalabay gisugdan, mga sakripisyo gi-
halad isip handumanan o simbolo sa sakripisyo sa Anak sa
Dios; busa gikan sa panahon sa Pagpalabay hangtud niana nga
panahon sa dihang Siya miabut aron sa paghalad sa Iyang kau-
galingon, kini nga mga sakripisyo ug mga sumbanan ug mga
pagkasama sa mainampingon nga paagi gihimo sa mga Propeta
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ug mga Patriarch; sumala sa sugo nga gihatag ngadto ni Moises
ug ubang mga sumusunod sa Ginoo. Ingon man usab Siya mi-
himo sa Iyang kaugalingon nagtuman niini nga kinahanglanon,
ug nagsunod sa Pagpalabay sama sa gibuhat sa uban; ug karon
kita, human ang mahinungdanon nga sakripisyo nahalad, mi-
ambit sa Sakramento sa Panihapon sa Ginoo agi og handuma-
nan niana. Sa ingon kini nga buhat mao ang mahinungdanong
sumpay tali sa milabay ug sa umaabut; sa ingon Siya mituman
sa balaod, nakatagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan, ug mi-
tuman sa mga gikinahanglan sa Iyang Langitnong Amahan.11

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang natuman pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang doktrina sa pagkabanhaw
nakahatag kaninyo og kahupayan?

• Sa unsa nga paagi nga ang Pag-ula nakaapekto kaninyo sa
personal nga paagi? Sa unsa nga paagi kini nakatabang kanin-
yo nga mahibalo nga ang Manluluwas “makahimo sa hingpit
nga pagsabut sa kalalom, gahum ug kalig-on sa [inyong] mga
kasakit ug mga pagsulay”? Unsa nga mga kasinatian ang anaa
kaninyo nga nakapalig-on sa inyong mga pagpamatuod sa
Pag-ula?

• Unsa ang ipasabut nga mahimong usa ka anak nga lalaki o usa
ka anak nga babaye ni Kristo pinaagi sa “pagsagup”? (Tan-awa
usab sa Mosiah 5:19, 15; D&P 25:1.)

• Unsa ang atong gikinahanglan kanato aron kita makadawat sa
“mahinungdanong mga panalangin, mga kahigayunan, mga
gahum ug mga kahimayaan” nga maanaa kanato pinaagi sa Pag-
ula? (Tan-awa usab sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:34.)

• Unsa ang relasyon tali sa sakramento ug sa Pag-ula?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 26:2628; Mosiah
15:22–25; Alma 34:1315; 3 Nephi 18:112; Moroni 10:32–33;
Moises 5:48
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Kaligdong

Magmaputli kita, magmahiyasnon kita, magmadungganon
kita, magpatunhay kita sa atong kaligdong, magbuhat kita

og maayo ngadto sa tanang mga tawo, ug kanunay nga
mosulti sa tinuod, ug motagad sa tanan sa matarung.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si John Taylor nagpuyo og kinabuhi sa kaligdong nga maoy usa
ka ehemplo ngadto sa tanan kinsa nakaila kaniya ug mialagad
uban kaniya sa Simbahan. Sa adlaw human sa iyang kamatayon
niadtong Hulyo 1887, ang iyang mga magtatambag, sila si
George Q. Cannon ug Joseph F. Smith, mihimo og usa ka sulat
ngadto sa Deseret News aron sa pagpahibalo sa publiko sa iyang
pagkamatay. Kabahin niana nga pahibalo naglakip og usa ka pa-
sidungog ngadto ni Presidente Taylor. Ang mosunod mao ang
kabahin niana nga pasidungog nga naghulagway sa dungganon
nga kinaiya ug kaligdong niini nga hinigugma nga propeta:

“Pipila ra ka mga tawo ang sukad nagpakabuhi kinsa nakapaki-
ta sa ingon nga kaligdong ug sa ingon ka walay pagkausab nga
moral ug pisikal nga kaisug sama sa atong hinigugma nga
Presidente kinsa bag-o pa lamang namatay. Siya wala gayud ma-
kaila og kahadlok nga may kalabutan sa buhat sa Dios. Apan diha
sa atubangan sa nasuko nga mga manggugubot nga panon, ug sa
uban nga mga panahon kon anaa sa naghulga nga kakuyaw sa
personal nga pasipala gikan niadtong kinsa naghulga sa iyang ki-
nabuhi, ug diha sa mga higayon nga ang mga katawhan gihulga
uban sa publiko nga kakuyaw, siya wala gayud [mosibug] ang
iyang mga tuhod wala gayud mokurog, ang iyang kamot wala ga-
yud matarug. Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kanunay
nga unang mahibalo, sa mga higayon nga ang pagka dili matarug
ug kaisug gikinahanglan, diin makit-an si Presidente John Taylor
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Si Presidente John Taylor, sa mga 1883. Diha sa mga pulong sa iyang 
mga magtatambag, “pipila ra ka mga tawo ang sukad nagpakabuhi kinsa 

nakapakita sa ingon nga kaligdong ug sa ingon sa walay pagkausab nga moral 
ug pisikal nga kaisug”

ug unsa ang mahimo niya nga tingog. Siya moatubang dayon sa
matag suliran, sa kaisug ug diha sa paagi nga mabatonan ang pag-
dayeg sa tanan kinsa makakita ug makadungog kaniya. Walay ka-
hadlok, dili matarug nga kalig-on maoy diha sa iyang labing tataw
nga mga kinaiya. . . . Siya ang tawo kinsa kasaligan sa tanan.”2

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang Kaligdong nagpasabut sa matinud-anon nga pagpuyo
sa mga baruganan sa kamatuoran ug pagkamatarung.

Magmahimo kita nga mga tawo sa kamatuoran, dungog ug ka-
ligdongmga tawo nga magmatinud-anon sa ilang pulong ug dili
mausab nga mga tawo kansang mga pulong mahimo nga atong
kasaligan sa hangtud. . . . Kita naninguha sa paghimo og mga ka-
tawhan nga mahimong mga tawo sa Dios, mga tawo sa kamatu-
oran, mga tawo sa kaligdong, mga tawo sa hiyas, mga tawo kin-



73

K A P I T U L O  7

sa mahimong angay sa pagpakig-uban sa mga Dios didto sa ma-
hangturon nga mga kalibutan.3

Ang Dios nagpaabut nga makaangkon og mga katawhan kinsa
mga tawo nga may malinis nga mga kamot ug putli nga kasing-
kasing, kinsa dili modawat sa mga suburno, . . . kinsa mahimong
mga tawo sa kamatuoran ug kaligdong, sa dungog ug hiyas, ug
kinsa magtinguha sa buluhaton nga giuyonan sa mga Dios didto
sa mahangturon nga mga kalibutan, ug usab sa tanang dungga-
non ug matarung nga mga tawo nga sukad nagpakabuhi o nga
karon nagpakabuhi, ug sa pag-angkon sa pagtuo nga kita mga
Santos, siya nagpaabut kanato nga mahimong Santos, dili sa 
ngalan, dili sa teyoriya, apan sa pagkatinuod.4

Ang dako nga kalisdanan uban kanato mao nga kita mahilig
kaayo sa pag-usab sa atong mga sumbanan aron mahisama sa ka-
libutan, ug hilabihan kaayo ang pagkakalibutanon nga milukop
sa atong mga kasingkasing; ang espiritu sa pagkamasinahon ug
pagkahakog, ug unsa ang akong ikasulti?—ang pagkadili matinu-
oron mikaylap sa iyang kaugalingon sama sa usa ka sakit nga mi-
dagsang sa tibuok gitas-on ug gilapdon sa tibuok kalibutan sa 
tanang direksyon, ug kita mitugot nga ang espiritu makaapekto
kanato. Sama sa sakit nga midagsang milukop na sa tanang mga
ang-ang sa katilingban; ug kaysa pagadumalahon niadtong taas,
halangdon, ug dungganan nga mga baruganan nga nagpuyo 
diha sa dughan sa Dios, kita nag-apas sa pagkamahigugmaon sa
salapi nga gisulti nga mao ang gamut sa tanang pagkadautan
[tan-awa sa 1 Timoteo 6:10]; ug kaysa mobutang sa atong mga
pagbati diha sa Dios, kita mibutang sa atong mga pagbati diha sa
kalibutan, sa iyang mga kabuang ug mga pagkakawang. . . .
Ipakita ug pamatud-i ngadto sa kalibutan, sa mga anghel ug sa
Dios nga kamo anaa sa dapit sa kamatuoran ug pagkatarung, sa
pagkamatinuoron, kaputli ug kaligdong, ug nga kamo dapig sa
Dios ug sa Iyang Gingharian.5

Ayaw panumbalinga ang kalibutan ni unsa ang ilang ikasulti o
buhaton, kay sila makabuhat lamang kon unsa ang itugot sa
Ginoo kanila. . . . Mosangyaw kita sa ebanghelyo ngadto kanila,
ug mopadayon sa pagpasiugda sa mga baruganan sa kamatuo-
ran, ug sa paghan-ay sa atong mga kaugalingon sumala sa kapu-
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nongan sa Dios, ug magtinguha nga magkahiusa kay kon kita di-
li magkahiusa kita dili sa Ginoo ug dili gayud mahimo, mga kali-
butan nga walay katapusan. Paminawa kini, kamo nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw! Ug ayaw pagplano alang sa inyong
mga kaugalingon ug sa pagpauswag; apan mobati sa pag-ingon
sa inyong mga kasingkasing, “Unsa ang akong mahimo aron ma-
katabang sa pagtukod sa Zion. Ako ania dinhi, ug tanang butang
nga akong naangkon anaa sa altar, ug ako andam sa pagbuhat sa
kabubut-on sa Dios bisan kon unsa pa kini, o bisan pa ako ipa-
dala, ngadto sa mga lumulupyo sa yuta o dili.” Apan wala pa na-
to kana mabuhat; kita nabalaka pag-ayo sa atong kaugalingon
nga mga kalihokan ug nag-ambit sa espiritu sa kalibutan, ug mi-
nunot ug mipahiangay niana nga pagbati ug impluwensya.
Karon, samtang kita nanghinaut og kaayohan sa kalibutan ug
magtinguha sa pagpasiugda sa ilang kalipay, kita dili mahimo nga
dumalahon sa ilang mga gawi ni ubos sa ilang mga impluwensya.
Ang Dios mao ang Ginoo nga atong Dios; siya ang atong mahi-
mo nga hari ug magbabalaod, ug siya ang kinahanglan gayud nga
magmando ibabaw kanato.6

Ang kaligdong nagpasabut sa pagkamatinuoron sa Dios, 
sa atong mga kaugalingon, ug sa usag usa.

Adunay usa ka mahinungdanon nga baruganan nga, akong gihu-
nahuna, nga ang tanan unta kanato molihok sa atong pagsimba, iba-
baw sa tanang mga butang nga atong gikauban sa kinabuhi, ug kana
mao ang katuyoan sa pagkamatinuoron. Ang mga Kasulatan nag-
ingon“Kon ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan kamo
mahimo gayud nga tawong gawasnon, mga anak sa Dios nga walay
buling, taliwala sa usa ka kaliwatan nga hiwi ug masupilon.” [Tan-awa
sa Juan 8:32, 36; Mga Taga-Filipos 2:15.] Kita gisultihan pag-usab nga
ang Dios nagkinahanglan og kamatuoran diha sa sulod nga mga ba-
hin [Tan-awa sa Salmo 51:6]. Angay nga ang mga tawo kinahanglan
nga magmatinuoron sa ilang mga kaugalingon, nga sila kinahanglan
nga magmatinud-anon sa usag usa sa tanan nila nga mga pulong,
mga pakigsabut, [mga panaghisgutan], pakighimamatay, mga pala-
kaw sa negosyo ug sa tanang butang; sila kinahanglan nga pagadu-
malahon sa kamatuoran, pagkamatinuoron ug kaligdong, ug nga
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ang tawo hilabihan ka buang sa pagkatinuod kinsa dili matinud-anon
sa iyang kaugalingon, matinud-anon sa iyang mga pagtuo ug mga
pagbati nga may kalabutan sa relihiyoso nga mga butang.

Mahimo nga kita maglimbong sa usag usa. . . ingon sa mini nga
sinsilyo nga gipasa alang sa gituohan nga tinuod ug bililhon tali-
wala sa mga tawo. Apan ang Dios nagasusi sa mga kasingkasing
ug nagsulay sa mga pagmando sa mga anak sa mga tawo [tan-awa
sa Jeremias 17:10]: Siya nahibalo sa atong mga hunahuna ug na-
kasabut sa atong mga tinguha ug mga pagbati; siya nahibalo sa
atong mga buhat ug sa mga motibo nga nag-aghat kanato sa pag-
pahigayon niini. Siya sinati sa tanang mga buhat ug mga palakaw
sa tawhanong pamilya, ug tanang sekreto nga mga hunahuna ug
mga buhat sa mga anak sa tawo, bukas ug makita sa iyang atuba-
ngan, ug alang kanila siya modala kanila sa hukmanan.7

Kinahanglan nga kita higpit nga matinuoron, sa usag usa, ug
uban sa tanang mga tawo; himoa nga ang atong mga pulong sa
kanunay sama kalig-on sa atong gikasabutan; paglikay sa tanang
pagpakita sa garbo ug kakawang; ug magmaaghup, magpaubos,
ug mapainubsanon; magmahimo nga puno sa kaligdong ug du-
ngog; ug pakigsabut sa makiangayon ug matarung nga paagi sa
tanang mga tawo.8

Kon ang tawo mohulam og lima ka dolyar kinahanglan gayud
nga siya moprinda og usa ka butang, tungod kay ang nagpahu-
lam mahadlok nga siya tikasan niini. Ang mga tawo walay pagsa-
lig sa pulong sa usag usa. Ako wala maghunahuna sa usa ka ta-
wo nga labaw ka bililhon kon ako dili makasalig sa iyang pulong.
Kana nga tawo walay bili, walay baruganan, dili masaligan nga ta-
wo. Apan kini mao gayud ang mga tawo nga giingon sa propeta
nga mabuhi sa katapusan nga mga adlaw. Sila mosulod ngadto sa
pakigsaad ug dili gayud maghunahuna sa pagtuman niini. Ang
ilang saad nahisama og wala, ang ilang kaligdong dili tinuod.

Ako nagsulti niining mga butanga alang sa inyong kasayuran,
kay kini mao ang kahimtang sa kalibutan. Ug gawasnon ba kita
gikan niini? Dili bisan unsaon pa—ako nangandoy nga kita mao
unta. Nangandoy ako nga adunay daghan pa nga pagkamatinuo-
ron, hiyas, kaligdong ug pagkamatinud-anon, ug labaw pa sa ma-
tag baruganan diha kanato nga gibanabana aron paghimaya ug
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pagbayaw sa katawhan. Ako nagsulti niini nga mga butang isip
kaulawan ngadto sa tawhanong pamilya; ug kon kini anaa tali-
wala sa mga Santos kini usa ka makauulaw kaayo nga butang, ug
kitang tanan angay nga maglagot; kay kon bisan kinsa sa kalibu-
tan nga unta mahimong mga tawo sa kaligdong, kamatuoran ug
pagkamatinuoron, kita kinahanglan nga mao, bisag asa ug ubos
sa tanang mga kahimtang. Ug kon kita mosulti sa usa ka butang
kini kinahanglan ingon ka takus sa pagtuo sama nga kita na-
numpa ngadto niini, ug ingon nga kita gibugkos sa napulo ka li-
bo nga mga bugkos sa pagtuman niini.9

Unsa ang atong gituohan? Kita nagtuo sa kaputli, sa hiyas, sa
pagkamatinuoron, sa kaligdong, sa pagkamatinud-anon ug dili
sa pagnunot ngadto sa bakak; kita nagtuo sa pagtagad sa tanang
mga tawo sa makiangayon nga paagi, sa matarung nga paagi ug
sa dungganon nga paagi; kita nagtuo nga mahadlok sa Dios,
magsunod sa Iyang mga balaod ug maghupot sa Iyang mga ka-
sugoan. Mibuhat ba kitang tanan niini? Wala, dili kaayo.
Nangandoy ako nga kita mihimo. Apan ubay-ubay sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw ang naghimo niini; ug kon adunay wala
magbuhat, ipahunahuna nila ang ilang kahimtang. . . . Ug ingon
nga ania kita dinhi alang sa katuyoan sa pagtukod sa Zion, Siya
nagpaabut nga kita magmatarung ug dungganon diha sa tanan
natong mga pakigsabut sa usag usa ug sa tanang mga tawo.10

Kinahanglan gayud nga kita adunay kaligdong aron sa
pagbuntog sa dautan ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Kita nagpuyo sa malisud ug usa ka mahinungdanon nga pana-
hon. Ang mga tawo usahay matingala kon ilang makita ang kaban-
yaga pagkadautan, ug kadautan, ang pagbiya gikan sa kamatinuo-
ron ug kaligdong, ug sa dautan nga mga buhat nga anaa bisag asa;
apan ngano nga kini nahimo? . . .Wala ba kini isangyaw ngari ka-
nato nga ang mga nasud sa yuta adunay mga elemento sa kalagla-
gan sulod sa ilang mga kaugalingon ug sila nagpadulong sa pag-
kahugno? Ug kon atong makita nga ang dungog gitunob-tunoban
sa mga tiil, ug ang kaligdong ug kamatuoran nagbarug sa layo,
samtang ang dautan, dunot ug ang masupilon [o masinupakon]
nagdumala ug nagtudlo sa mga buluhaton, kita mahimo nga mag-
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paabut nga ang atsa gipahiluna sa gamot sa kahoy ug kana [ang ka-
hoy] nagkadugta ug sa dili madugay matumba [tan-awa sa D&P
97:7]. Ug kana mao ang gituman taliwala sa mga nasud karon. Kita
dili kinahanglan nga magbagulbol o maghunahuna nga adunay bi-
san unsa nga butang nga katingalahan o talagsaon mahitungod ni-
ini. Kita nagpaabut niini nga mga butang nga mahinabo, ug kini
mahimong hilabihan nga kadautan kay sa karon. Apan kita nag-
tudlo sa husto nga mga baruganan.11

Kita nagpuyo sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon,
sa diha nga ang Dios nagpundok sa tanang mga butang ngadto sa
pagkahiusa, ug siya midala kanato gikan sa nagkalainlain nga mga
nasud, mga bansa, mga rehiyon ug mga katawhan. Unsa ang bu-
haton? Aron paghimo sa atong mga kaugalingon nga mga buang?
Ang ato bang tumong sa pagpakabuhi sama sa gibuhat sa mga da-
utan nga mahimong “maibugon, mga tigpagawal mga mapahitas-
on, mga mapanamastamason, masinupakon sa mga ginikanan,
walay igabalus, dili malukmay, dili mahigugmaon sa maayo, naga-
baton sa dagway sa tinuohan, apan nagapanghimakak sa gahum
niini?” [Tan-awa sa 2 Timoteo 3:25.] Dili, kita mianhi dinhi aron
unta makat-on sa mga balaod sa Makagagahum, ug moandam sa
atong mga kaugalingon ug sa atong mga kaliwat alang sa mga tro-
no, mga gingharian, mga gahum ug mga kamandoan didto sa ce-
lestial nga gingharian sa atong Dios.

Usahay kita magsulti mahitungod sa Zion, nga pagatukuron
didto sa Lalawigan sa Jackson; mahitungod usab sa Bag-ong
Jerusalem nga pagatukuron ug giandam aron sa pagsugat sa usa
ka Jerusalem nga mokunsad gikan sa mga langit. Sa unsa nga pa-
agi ang atong mga kinabuhi ug mga buhat ikatandi uban niini
nga mga butang? Ang ato ba nga mga kasingkasing, mga pagbati
ug mga kalooy gitunong ngadto kanila, o kita ba malimtanon ug
ang atong mga hunahuna puno kaayo sa mga buluhaton sa pa-
nahon ug sa pisikal nga mga kasinatian?

Nag-andam ba kita sa atong mga anak alang niini nga pana-
hon, ug nakahatag og impluwensya sa atong palibut bisan asa ki-
ta moadto aron sa paggiya sa mga katawhan diha sa mga dalan sa
kinabuhi ug bayawon sila ngadto sa Dios? O kita ba nagpaingon
sa agianan nga nagdala kanato palayo gikan sa kahimayaan nag-
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puyo matag adlaw nga walay pagpakabana sa umaabut, ingon la-
mang niini ang mahitabo? Sa akong hunahuna kita kinahanglan
nga magmata ug magpakabuhi, ug manlimbasug sa pagpadayon
sa direksyon nga mosiguro sa pagtugot sa Makagagahum. . . .

Kinahanglan gayud nga kita moandam sa atong mga batan-on
sa pagsunod sa atong mga lakang, kon ang atong mga lakang ma-
tarung, nga sila unta mahimo nga dungganan nga mga sakop sa
katilingban, nga kon mobiya na kita niini nga kalibutan ug mo-
adto sa sunod nga kalibutan, mahimo nga kita mobilin og [kali-
watan] kinsa puno sa kaligdong, ug kinsa maghupot sa mga ka-
sugoan sa Dios. Kinahanglan gayud nga atong tudloan ang atong
mga anak sa kaaghup ug pagkamapainubsanon, kaligdong, hiyas
ug sa kahadlok sa Dios, nga sila mahimo nga motudlo niadtong
mga baruganan sa ilang mga anak. . . Magtinguha sa pagsilsil di-
ha sa mga kasingkasing sa inyong mga batan-on sa mga baruga-
nan nga gibanabana nga makahimo nila nga dungganan, halang-
don og hunahuna, may salabutan, mahiyason, ligdong, putli nga
mga lalaki ug mga babaye, puno sa kaligdong ug kamatuoran. . .
nga sila uban kaninyo mahimong makaangkon og kabilin diha sa
gingharian sa Dios.12

Usahay kita makalimot nga kita apil , uban sa kadaghanan, sa
pagtukod sa pagkamatarung ug nagtukod sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta; ug kita usahay motugot sa atong mga kaugalingon
sa dili maayo nga pagtinagdanay sa usag usa, ug nahimo nga ma-
limtanon sa mahinungdanon ug mahimayaon nga balaang tawag
diin kita gitawag. Kadaghanan kanato monunot sa pagtintal; kita
magduhaduha ug moadto sa kangitngit, ug mawad-an sa Espiritu
sa Ginoo. Kita nakalimot nga ang Dios ug mga anghel nagtan-aw
diha kanato; kita nakalimot nga ang mga espiritu sa matarung
nga mga tawo gihimo nga hingpit ug ang atong karaan nga mga
katigulangan, kinsa nagtan-aw sa unahan alang sa pagkatukod sa
gingharian sa Dios diha sa yuta, nagtan-aw diha kanato, ug nga
ang atong mga buhat makita sa tanan nga may awtoridad nga
nagpuyo didto sa langit.

Ug, ang paghikalimot niini nga mga butang usahay, kita nagli-
hok sama sa mga buang, ug ang Espiritu sa Dios maguol; kini
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mobiya kanato, ug dayon kita pasagdan nga magsukarap sa
atong agianan diha sa kangitngit. Apan kon kita magpakabuhi su-
mala sa atong relihiyon, mahadlok sa Dios, higpit nga matinuo-
ron, magsunod sa iyang mga balaod ug sa iyang mga lagda, ug
maghupot sa iyang mga kasugoan, kita mobati sa hilabihan nga
kausaban. Kita kinahanglan nga mobati og kahayahay ug kalipay.
Ang atong mga espiritu malinawon ug masadyaon. Ug gikan sa
adlaw ngadto sa laing adlaw, gikan sa semana ngadto sa laing se-
mana, gikan sa tuig ngadto sa laing tuig, ang atong hingpit nga
mga kalipay molambo.13

Ang Dios mopanalangin niadtong kansang mga 
kinabuhi nagpakita og kaligdong ug kaputli.

Mahitungod sa mga panghitabo nga mahinabo pa ug sa matang
sa mga pagsulay, mga kasamok, ug mga pag-antus nga kinahang-
lan nga atong sagubangon, kanako usa kini ka gamay nga butang
sa kabalaka; kini nga mga butang anaa sa kamot sa Dios. . . . Kon
kita makit-an nga mauyunon ug masulundon, ug dapig sa Ginoo
alang sa katarung, alang sa kamatuoran, ug kaligdong, alang sa hi-
yas ug kaputli ug kabalaan, nagsunod sa mga baruganan sa kama-
tuoran ug sa mga balaod sa kinabuhi, dayon ang Dios mag-uban
kanato, ug siya mopaluyo sa tanan niadtong kinsa mosunod niini
nga mga baruganan. . . . ang putli ug mahiyason, ang dungganan
ug matarung, molakaw nga magmadaugon aron sa pagpanaug
hangtud sila makatuman sa tanan nga giplano sa Dios alang kani-
la nga buhaton dinhi sa yuta.14

Pagmatinuoron sa inyong mga kaugalingon, pagmatinuoron
sa atubangan sa Dios. Pagmahiyasnon, pagmatinud-anon ug pu-
no sa kaligdong, ug kahadloki ang Ginoo nga inyong Dios diha
sa inyong mga kasingkasing, ug ang iyang panalangin maanaa ka-
ninyo, ug ang iyang Espiritu magauban kaninyo, ug sa inyong
mga kaliwatan sunod kaninyo, mga kalibutan nga walay katapu-
san. Amen.15
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Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Pinasikad sa inyong nakat-onan gikan ni Presidente Taylor, un-
saon ninyo sa paghulagway sa kaligdong? Sa unsa nga bahin sa
kinabuhi nga labing mahagiton sa pagpatunhay sa kaligdong?

• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut sa pagkamatinuoron
sa atong mga kaugalingon? sa uban? sa Dios? Ngano nga ma-
hinungdanon man ang pagkamatinuoron sa tanang mga aspe-
to sa atong mga kinabuhi? Sa unsa nga paagi kita napanala-
nginan samtang kita matinuoron?

• Sa unsa nga paagi ang kinabuhi lahi kon ang matag usa mapa-
saligon sa mga baruganan sa pagkamatinuoron ug kaligdong?
Sa unsa nga paagi nga ang ingon nga pasalig makaapekto sa
inyong mga lihok?

• Unsa nga mga hagit sa kaligdong ang giatubang sa mga bata
karon? Unsa ang atong mabuhat sa pagtudlo sa mga bata sa bi-
li sa pagkamatinuoron ug kaligdong?

• Sa unsa nga paagi ang atong mga kinabuhi ug mga lihok ika-
tandi sa atong tumong aron sa pagtukod sa gingharian sa
Dios? Ngano nga mahinungdanon ang paghimo kanunay niini
nga pagtandi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 15:15; Proverbio
20:7; Alma 41:14; D&P 10:28; 136:25–26; Mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo 1:13
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Ang Atong Misyonaryo 
nga Katungdanan

Wala ako makakita og mga elder nga nagmisyon aron 
sa pagsangyaw sa ebanghelyo [nga wala maghunahuna]

nga sila nagmisyon aron sa pag-apil sa usa sa labing 
mahinungdanon nga mga buhat nga sukad gihatag ngadto

sa tawhanong pamilya.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si Elder John Taylor mialagad isip misyonaryo sulod sa Estados
Unidos ug sa uban nga mga nasud, nakahuman og pipila ka full
time nga mga misyon tunga-tunga sa 1839 ug 1857. Siya mipaki-
ta sa iyang dakong hugot nga pagtuo ug sa pagpamatuod sam-
tang sa kasagaran nagsangyaw ubos sa malisud nga mga kahim-
tang, usahay walay salapi o pagkaon. Siya misalig nga ang Ginoo
mopanalipod kaniya ug sa iyang pamilya ug mohatag sa mga pa-
agi alang kaniya sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Usa sa ingon nga hitabo sa mapaluyuhon nga gahum sa Ginoo
nahinabo sa wala madugay human mobiya sa Elder Taylor sa
iyang pamilya didto sa Montrose, Iowa, aron sa pagtuman sa usa
ka misyon sa Englatera. Samtang siya nagbiyahe sa Indiana, siya
nasakit pag-ayo ug napugos sa pagpuyo og pipila ka semana nga
nagpaayo sa usa ka hotel. Sulod niini nga panahon, si Elder
Taylor mitudlo sa ebanghelyo diha sa mga tigum nga iyang gihi-
mo tapad sa hotel, bisan kon siya kinahanglan nga molingkod
karon ug unya samtang siya nagsulti. Ang iyang mga tigpaminaw
nakamatikod nga bisan pa man sa iyang lisud nga mga kahim-
tang, siya wala gayud mangayo og salapi. Sa katapusan, usa ka-
nila miduol kaniya ug miingon: “Ginoong Taylor, ikaw wala mo-
buhat sama sa gibuhat sa kadaghanan nga magsasangyaw; ikaw
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Mahitungod sa mga misyonaryo, si Presidente Taylor miingon, “Kon kining mga ka-
igsoonan manglakaw, mahimo nga kini bag-o nga buhat ngadto kanila …;

bisan pa niana kini nga mga elder manglakaw ingon nga pinadala nga mga 
mensahero ni Ginoong Jesukristo.”
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walay gisulti mahitungod sa imong mga kahimtang o salapi, ga-
ni ikaw ania dinhi ug dugay-dugay na nga nasakit; ang imong
doktor, hotel ug ubang bayranan tingali dako na. Pipila ka mga
higala ug ako nagkasulti niini nga mga butang ug buot motabang
kanimo.”

Sa mapasalamaton nga paagi si Elder Taylor midawat niini nga
tabang ug sa wala madugay nakahimo sa pagpadayon sa iyang
panaw, human makabayad sa tanan niyang mga bayranan.
Mahitungod niini nga kasinatian, si Elder Taylor miingon,
“Maayo pa nga akong ibutang ang akong pagsalig ngadto sa
Ginoo kay ni bisan kinsa nga mga hari sa yuta.”2 Uban sa iyang
pagsalig sa Ginoo ug sa iyang halad sa pagtudlo sa ebanghelyo
ngadto sa uban, si John Taylor mao ang usa ka gamhanan nga
ehemplo kon unsaon nato paghimo sa misyonaryo nga buhat.

Ang Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang misyonaryo nga buhat makahatag og kahibalo bahin
sa kinabuhi ug pagkaimortal sa tanan nga mga katawhan.

Kita ania dinhi alang sa usa ka piho nga katuyoan; ang kalibu-
tan gitukod alang sa usa ka piho nga katuyoan; . . .ang ebang-
helyo gipahibalo alang sa piho nga katuyoan sa nagkalainlaing
panahon, ug sa nagkalainlain nga mga katawhan diin kini gipa-
dayag ug gisulti, ug kita, karon, nagsunod lamang sumala niad-
tong mga katuyoan. Ang Ginoo naggiya kanato sama sa iyang
paggiya sa Israel kaniadto, ug sa iyang paggiya sa mga Nephite gi-
kan sa yuta sa Jerusalem, ug sa napulo ka mga tribo, ug sa ubang
mga katawhan, kinsa miadto sa nagkalainlain nga mga dapit. Siya
naggiya, ug ang unang butang nga iyang gibuhat uban kanato. . .
mao ang pagpadala sa iyang ebanghelyo, nga kini gipadayag pag-
una ngadto ni Joseph Smith, ug siya, nga gitugutan sa
Makagagahum, ug nga nakadawat sa iyang pagkatudlo pinaagi sa
balaan nga priesthood nga didto sa mga langit, ug uban niana
nga awtoridad sa pagkatudlo sa pagtugyan niini ngadto sa uban,
mitugyan niini ngadto sa uban, ug sila usab ngadto sa uban, ug
sukad niana ang ebanghelyo gipadala nganhi kanato diha sa nag-
kalainlain nga mga nasud diin kita nagpuyo.
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Ug sa dihang kini nga mga tawo nanglakaw sa pagpahayag sa
ebanghelyo, sila milakaw, sama sa giingon ni Jesus, dili sa pag-
buhat sa ilang “kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa Amahan
nga nagpadala kanila,” [tan-awa sa Juan 5:30] ug sa pagtabang sa
balaan nga priesthood dinhi sa kalibutan sa pagpaila sa husto
nga mga baruganan. Ug mao nga sila nangadto sa mga nasud, ug
mga kaliboan ug napulo ka mga kaliboan ug minilyon ang nami-
naw sa ilang mga pagpamatuod; apan sa nangagi nga mga adlaw,
mao sa ulahing mga adlaw. Miingon si Jesus“Kay masigpit ang
pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug dyu-
tay ra ang nakatultol niini; kay dako ang pultahan ug sangkad
ang dalan nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod
agi niini.” [Tan-awa sa Mateo 7:1314.] Kini mao ang nahitabo di-
ha sa tanan nga mga katuigan ug sa tanang mga katawhan, bisan
asa ug sa matag higayon nga ang ebanghelyo gisangyaw ngadto
kanila.3

Ang Dios mipahiuli sa ebanghelyo alang sa katuyoan sa pag-
pahibalo sa kinabuhi ug pagkaimortal ngadto sa mga katawhan;
ug kon walay kahibalo sa ebanghelyo walay kahibalo sa kinabu-
hi ug pagkaimortal; kay ang mga tawo dili makasabut niini nga
mga baruganan gawas kon kini ipahibalo ngadto kanila. . . . Sa
diha nga ang mga langit naabli ug ang Amahan ug Anak mipaki-
ta ug mipadayag ngadto ni Joseph sa mga baruganan sa ebang-
helyo, ug sa diha nga ang balaan nga Priesthood gipahiuli ug ang
Simbahan ug ang gingharian sa Dios gitukod dinhi sa yuta, dihay
daghang mga panalangin nga gihatag niini nga mga kaliwatan
nga posible nga madawat sa tawo. Kon sila makasabut niini, kini
mao ang labing mahinungdanon nga panalangin nga matugyan
sa Dios diha sa mga katawhan.4

Atong katungdanan ang pagtabang sa 
Ginoo pinaagi sa misyonaryo nga buhat.

Unya, karon, ang Ginoo nagmatinguhaon, niining panahona,
ingon nga siya matinguhaon sa laing mga katuigan, sa pagpundok
og mga katawhan sa iyang kaugalingon kinsa mobuhat sa iyang
kabubut-on, maghupot sa iyang mga kasugoan, maminaw sa
iyang tambag ug mosunod sa iyang mga sugo. . . . Ang Ginoo, ni-
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ini nga panahon ingon man sa nangagi nga mga higayon, mopa-
dala kinsa ang iyang ipadala; siya mopili sa iyang kaugalingong
mga mensahero ug mopadala kanila taliwala sa mga katawhan.
Ug sa diha nga ang mga elder sa Israel nanglakaw, siya misulti
ngadto kanila diha sa piho nga pagpadayag“Lakaw, ug ang akong
mga anghel anaa libut kaninyo, ug ang akong espiritu magauban
kaninyo.” [Tan-awa sa D&P 84:88.] Ug sila nanglakaw, ug ang
Dios nagmatinud-anon sa iyang pulong, ug daghan kaninyo, nia-
na nga panahon sa layo nga mga nasud, naminaw sa mga pulong
sa kinabuhi, ug kon kamo nakadungog niini kamo nahibalo ug
nakasabut dayon, sumala sa giingon ni Jesus“Ang akong mga
karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug nakaila kanako,
ug sila nagasunod kanako, apan sa laing magbalantay sila dili
mosunod, kay sila dili man makasabut sa tingog sa lain.” [Tan-
awa sa Juan 10:5, 27.] Kamo nakadungog sa tingog sa kamatuo-
ran nga giubanan sa espiritu sa Dios, ug nga nakahimo kanimo
sa pagbaton sa espirituhanon nga pagbati nga makaila sa kama-
tuoran ug kamo minunot sa nagmasulundon. . . .

Unya, karon, kita gihiusa pagpundok aron pagtabang, alang sa
unsa nga katuyoan? Aron pagpangita sa atong kaugalingong ti-
nagsa nga kaikag? Dili. Aron pagtigum og bahandi? Dili. Aron
pag-angkon ug pagpatuyang sa atong mga kaugalingon sa maayo
nga mga butang niining kinabuhi? Dili, apan sa pagbuhat sa ka-
bubut-on sa Dios ug mohalad sa atong mga kaugalingon, sa
atong mga kahanas ug mga abilidad, sa atong salabutan ug im-
pluwensya diha sa tanan nga posible nga paagi aron sa pagtu-
man sa mga plano ni Jehova ug motabang sa pagtukod sa kali-
naw ug pagkamatarung dinhi sa yuta. Kini, sa akong pagsabut ni-
ini, mao nga ania kita dinhi, ug dili sa pag-atiman sa atong
kaugalingon nga tinagsang mga buluhaton ug ipahimo sa Dios
ug sa iyang gingharian sa pagbuhat sumala sa ilang kabubut-on.
Kitang tanan maikagon sa mahinungdanon nga buhat sa Dios sa
ulahing adlaw, ug kitang tanan kinahanglan nga mahimong kau-
ban nga magbubuhat niini.5

Ako giorden nga usa ka Elder pinaagi sa tukma nga mga aw-
toridad, ug ako milakaw aron sa pagsangyaw niini nga
Ebanghelyo. Ubang mga Elder nanglakaw sama sa akong gibuhat
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ngadto sa sibilisado nga mga nasud, nagsangyaw sa sama nga
doktrina ug naghatag ngadto kanila sa sama nga mga saad. Ang
pipila kanila dili kaayo makinaadmanon; ang pipila dili kaayo ta-
as og edukasyon. Kita nagpadala og talagsaon nga matang nga
mga Elder. Usahay ang misyonaryo usa ka negosyante, usahay
usa ka magbabalaod, usa ka panday sa puthaw, usa ka kantero,
usa ka tigmasa, usa ka mag-uuma, o kasagaran nga pahinante,
ingon sa mahitabo. Apan ang tanan ubos sa sama nga implu-
wensya ug espiritu, ang tanan manglakaw isip mga misyonaryo
aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa kahayag, sa kinabuhi ug sa
kaluwasan. Sila nakadawat sa mga bahandi sa kinabuhing dayon,
ug sila nakahimo sa pagtudlo kanila ngadto sa uban; ug sila mi-
hatag sa sama nga mga saad.

Kamo kinsa nakadungog kanako niining hapona ingon man
usab sa mga kaliboan og diha sa ubang mga kaliboan, kinsa nami-
naw ngadto niini nga mga baruganan, inyong gihatag ngadto ka-
nila kadtong mga saad; ug sa diha nga kamo misunod sa
Ebanghelyo, kamo nakadawat niining sama nga espiritu; ug kamo
ang akong mga saksi sa kamatuoran sa mga butang nga akong gi-
pahayag karon diha sa inyong atubangan ug sa Espiritu ug gahum
sa Dios nga nag-uban sa pagkamasulundon ngadto sa Ebanghelyo,
ug kamo dili molimud niini. Kini nga katiguman dili molimud ni-
ini. Sa diha nga kamo miuyon sa pagkamasulundon ngadto sa mga
balaod sa Dios, misunod sa Iyang mga kasugoan, ug gibunyagan
alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug adunay mga kamot
nga gipandong diha kaninyo alang sa pagdawat sa Espiritu Santo,
kamo nakadawat niini; ug kamo nahimong buhi nga mga saksi sa
atubangan sa Dios. Kini mao ang tinagoan nga ang kalibutan dili
makasabut. . . . Kita nagbaton sa mga baruganan sa kinabuhing da-
yon, ug nagtrabaho paingon sa mahangturon nga tumong; ug da-
yon kita nagtrabaho aron sa pagtukod sa Zion sa Dios, diin ang
pagkamatarung mahimo nga itudlo, ug diin ang mga tawo mahi-
mo nga mapanalipdan, ug diin ang kagawasan mapahayag ngadto
sa tanang mga tawo sa tanang kaliwat, sa tanang tinuohan ug sa ta-
nang nasud.6

Ang atong katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo
ngadto sa tanang mga tawo. . . . Ug kita nagbuhat niini bisan pa
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man sa pagbatok sa mga tawo, ug pinaagi sa ngalan sa Dios kita
mobuhat niini. . . . Ug kon sila mahigugma sa yawa labaw pa kay
sa Dios, sila makabuhat sa ingon ug makahatag sa ilang mga ka-
ugalingon og kasamok ug kasub-anan ug katalagman ug gubat
ug pagpaagas sa dugo. Kay managgubat ang nasud batok sa na-
sud, gingharian batok sa gingharian; ug mga trono mangapukan,
ug mga imperyo pagatibulaagon ngadto sa upat ka mga hangin,
ug ang mga gahum sa yuta sa bisag asa pagauyugon; ug ang
Ginoo moabut sa dili madugay aron sa paghukom sa mga nasud;
ug gikinahanglan nga kita mahibalo kon unsa ang atong gibuhat,
ug samtang kita nag-angkon nga mga santos sa Dios kinahanglan
nga dili mga tigpakaaron-ingnon, apan puno sa kamatuoran ug
puno sa kaligdong ug mopalambo sa atong balaan nga tawag ug
mopasidungog sa atong Dios.

Kini mao ang gipaabut sa Dios kanato. Ug dayon sa pagtukod
og mga templo, ug dayon unsa? Modumala niini. Mopadala sa
ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta. Ug dayon pundukon
ang mga katawhan. Dayon unsa? Magtukod og daghan pa nga
mga templo. Dayon unsa? Himoon nga ang mga tawo moduma-
la niini.7

Ang mga misyonaryo nagtudlo sa walay katapusang 
kamatuoran uban sa gahum ug awtoridad sa Dios.

Adunay dako kaayo nga kalainan tali sa atong paagi sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo, ug niana nga giagpas sa kalibutan.
Daghan niini nga mga tawo. . . mahimo nga dili mahimo nga in-
strumento sa pagsangyaw sa ebanghelyo sumala sa hunahuna sa
mga tawo sa kalibutan; apan ang dako kaayo nga kalainan tali
kanato ug kanila mao nga kita molakaw diha sa ngalan sa Dios sa
Israel, gipaluyohan pinaagi sa Iyang gahum, kaalam ug salabu-
tan, sa pagpahayag sa mga baruganan sa mahangturong kamatu-
oran nga gisulti Niya ngari kanato; samtang sila manglakaw aron
sa pagpahayag sa unsa ang ilang nakat-unan sa mga kolehiyo.

Ang atong mga Elder manglakaw diha sa kahuyang. . . . Kon
[sila] manglakaw, sila walay pagpangandam gawas sa sukaranan
nga mga elemento sa edukasyon nga unta angay nga makat-unan
sa tanan; apan dili mga pulong ang ilang itudlo, kon dili mga ba-
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ruganan. Ug bisan kon sila magbarug atubangan sa mga tigpa-
minaw nga maalamon sa mga balaod sa Dios, sila mahimo nga
mobati og dakong kahadlok ug kaulaw sa pagsulay sa pagpaha-
yag sa ilang mga kaugalingon, bisan pa niana, sa dihang sila
manglakaw ug mobarug sa atubangan sa mga katiguman sa kali-
butan, ang Espiritu sa Ginoong Dios mag-uban kanila, ang
Ginoo mopaluyo kanila ug mohatag ngadto kanila og kaalam,
“nga ang tanan nila nga mga kaaway dili makahimo sa pagsukol,
ni pagsupak.” [Tan-awa sa Lucas 21:15.] Kana mao ang saad nga
gihimo ngadto sa mga sulugoon sa Ginoo kinsa manglakaw nga
nagsalig diha Kaniya.8

Kining batan-on nga mga lalaki mga sama lamang kanato: sila
nakadawat sa espiritu sa kinabuhi, kahayag ug salabutan, gasa sa
Espiritu Santo, ug sila ang mga mensahero sa Halangdon nga
Jehova, kinsa Iyang gipili, gigahin, ug giorden sa paglakaw ug sa
pagpahayag sa Iyang kabubut-on ngadto sa mga nasud sa yuta.
Sila nanglakaw dili sa ilang kaugalingon nga ngalan o kusog,
apan diha sa ngalan, kalig-on ug gahum sa Dios sa Israel. Kana
mao ang ilang katungdanan, ug kon sila mobutang sa ilang tanan
nga pagsalig ngadto sa Dios ug magpalambo sa ilang balaan nga
mga tawag, magsunod sa mga baruganan sa kamatuoran, ug mo-
likay sa pagtintal ug pagkadautan sa tanan nga matang, ang ga-
hum sa Dios magauban kanila, ug ang Dios mohatag kanila sa
mga pulong nga ilang isulti ug makapahimo kanila sa paglibug sa
mga maalamon ug sa mga makinaadmanon, ug sila mosulti og
mga butang nga makapatingala sa ilang mga kaugalingon ug ni-
adtong kinsa naminaw kanila.

Ako moingon ngadto niining mga kaigsoonan, pagmakugihon
aron sa pagtuman sa inyong misyon. Ayaw panumbalinga ang ka-
libutan; ayaw panumbalinga ang mga dolyar ug mga sentabos,
ang mga pounds, mga shilling, ug pence. Ibutang ninyo ang ta-
nan nga pagsalig ngadto sa Dios, pagpakabuhi sa inyong relihi-
yon, pagpalambo sa inyong balaan nga mga tawag, pagmapai-
nubsanon sa inyong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios, ta-
wag diha Kaniya sa tago ug Siya moandam sa inyong dalan diha
sa inyong atubangan.9
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Kita kinahanglan nga moandam sa atong mga 
kaugalingon sa espirituhanon nga paagi aron 
mahimo nga epektibo nga mga misyonaryo.

Ako moingon, hinoon, ngadto niadtong magmisyon nga kina-
hanglan nga sila magtuon sa Biblia, sa Basahon ni Mormon,
Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa tanan nato nga
sumbanan nga mga kasulatan, aron sila makasinati sa mga baru-
ganan sa atong relihiyon. Ako moingon usab sa uban nga mga
batan-ong mga lalaki kinsa karon dili moadto sa mga misyon,
apan kinsa tingali molakaw sa uban nga panahon, nga kini nga
mga butang mao ang labaw pa nga mahinungdanon ngadto ka-
nila kay sa ilang maamgohan sa karon nga panahon. Kita kina-
hanglan nga matukod ug malig-on pinaagi sa kamatuoran. Kita
kinahanglan nga makasinati sa mga baruganan, mga doktrina, ug
mga ordinansa mahitungod sa Simbahan ug Gingharian sa Dios.

Kita gisultihan diha sa Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad
sa pagpangita sa kaalam sama sa atong buhaton sa gitago nga mga
bahandi, pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa pagtuo; aron makasi-
nati sa kasaysayan ug mga balaod sa nasud nga atong gipuy-an, ug
sa mga nasud sa yuta [tan-awa sa D&P 88:7880, 118]. Ako nasa-
yud nga kon ang batan-ong mga lalaki magtrabaho dinhi sa pali-
but, moadto sa pangpang, magtrabaho sa uma, moadto sa sine-
han, ug sa pagpadayon, ang ilang mga hunahuna dili kaayo oku-
pado niining mga butanga; apan kon sila pagatawagon sa pag-apil
sa misyonaryo nga buhat sa ilang mga kaugalingon, daghan kani-
la mangandoy nga ilang untang gihatagan og labaw pa nga pag-
tagad ang mga panudlo nga ilang nadawat, ug mihimo sa ilang
mga kaugalingon nga labaw pa ka sinati sa Biblia, sa Basahon ni
Mormon, ug sa Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad.10

Ang matang sa mga tawo nga gusto natong modala niini nga
mensahe sa ebanghelyo mao ang mga tawo kinsa adunay hugot
nga pagtuo sa Dios; mga tawo kinsa adunay hugot nga pagtuo di-
ha sa ilang relihiyon; mga tawo kinsa mopasidungog sa ilang
priesthood; mga tawo kinsa nahibaloan sa mga katawhan nga
adunay hugot nga pagtuo ug kinsa ang Dios adunay pagsalig. . . .
Kita kinahanglan sa mga tawo nga puno sa Espiritu Santo ug sa
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gahum sa Dios. . . . Mga tawo kinsa nagdala sa mga pulong sa ki-
nabuhi taliwala sa mga nasud, kinahanglan nga mahimong mga
tawo sa kadungganan, kaligdong, hiyas ug kaputli; ug kini mao
ang sugo sa Dios kanato, kita kinahanglan nga maninguha ug
mopadayon niini.11

Kinahanglan gayud nga kita adunay pagtuo ug kaisug sa
pagtuman sa atong misyonaryo nga katungdanan.

Adunay malisud nga panahon nga nagpasabut sa mga nasud 
sa yuta, . . . hilabihan ka grabe nga si bisan kinsa dili makatuo o
makatugkad sa gubat, pagpaagas sa dugo, ug kaawaaw, pagba-
ngutan ug kaalaot, kamatay, kagutom, ug mga linog, ug sa tanan
niadtong mga katalagman nga gisulti sa mga propeta siguro ga-
yud nga matuman. . . . Ug alang kini kanato, mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, sa pagsabut sa mga tahas ug mga kapanga-
kohan nga ania kanato. . . .

. . . .Adunay pipila ka mga butang nga nakapalisud kaayo usa-
hay alang sa mga tawo sa pagpahigayon sa matang sa mga mis-
yon nga ilang mabuhat unta sa batan-on pa sila, tungod sa pa-
nuigon, mga kakulangan, ug mga kahimtang. Bisan pa niana sa
kasagaran ako mibati og kaulaw sa diha nga akong nakit-an ang
mga buhat sa kadaghanan niini nga mga korum diin akong gipa-
sabut, sa dihang sila gitawag sa pagmisyon. Ang usa ka tawo adu-
nay usa ka pamalibad, ug ang lain, ug lain. Mas sayon pa niad-
tong mga baynte ka mga tuig ang milabay sa pagtawag og duha
o tulo ka gatus ka mga tawo kay sa niini karon sa mga kaliboan
sa Israel. Unsaon nimo sa pagpasabut niini? Kini kabahin sa sang-
putanan nga diha sa pagka walay pagtagad.12

Adunay daghan kaayo nga maayo og lawas nga mga tawo kin-
sa, kon sila pa unta adunay labaw nga hugot nga pagtuo sa Dios,
ug makaamgo sa mga katalagman nga nagsingabut sa yuta, ug
ang mga responsibilidad niana nga priesthood nga gitugyan sa
Dios diha kanila, sila andam sa pagtangtang sa tanan nga mga ba-
bag ug moingon, Ania ako, ipadala ako; Buot ako nga makapa-
himulos ang tawhanong pamilya. Kon si Jesus mianhi aron sa
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pagpangita ug pagluwas niadtong kinsa nawala, himoa nga mag-
baton ako sa sama nga espiritu.13

Ako sa akong kaugalingon nagbiyahe og mga gatusan ka libo
ka mga kilometro nga nagsangyaw sa ebanghelyo; ug walay pita-
ka o puntil, nagsalig sa Ginoo. Iya ba gayud ako nga gibiyaan?
Wala, wala gayud. Sa kanunay ako gihatagan, ug tungod niini ako
nagdayeg sa Dios ang akong Langitnong Amahan. Ako naapil sa
iyang buhat, ug siya misulti kanako nga siya mopaluyo kanako
niini. Siya nagmatinud-anon sa akong pagsalig Kaniya; ug kon
ako wala magmatinud-anon sa Iyang pagsalig kanako, ako nagla-
um nga siya mopasaylo kanako ug motabang kanako sa pagbu-
hat og labaw pa ka maayo. Apan ang Ginoo nagmatinuron ug
nagmatinud-anon, ug ako wala gayud magkulang sa bisag unsa
nga makaon o mainom o isul-ob, ug sa kanunay gihatagan sa gi-
kinahanglan sa pagbiyahe ug akong gustong adtoan.14

Ako adunay labaw nga pagsalig sa mga tawo kinsa mobiya din-
hi nga mibati sa ilang kahuyang ug pagkawalay abilidad, kaysa ni-
adtong kinsa mibati nga nasayud kaayo ug makahimo sa pagtud-
lo sa bisan unsa nga mga butang ug sa tanang butang. Ngano?
Tungod kay kon ang mga tawo mosalig sa ilang mga kaugalingon
sila nagsalig sa butang nga walay kapuslanan; ug kon sila mosa-
lig diha sa Ginoo sila dili gayud mapakyas. . . . Ang Ginoo labaw
sa tanan, Siya nagbantay sa Iyang mga katawhan, ug kon kini nga
mga kaigsoonan magpadayon sa pagsalig sa Dios . . ., ang Iyang
Espiritu mag-uban diha kanila, mohatag og kahayag sa ilang mga
hunahuna, mopadako sa ilang mga abilidad ug mohatag kanila
og kaalam ug salabutan sa panahon sa panginahanglan. Sila dili
kinahanglan nga mahadlok sa kaalam sa kalibutan; kay walay ka-
alam sa kalibutan nga tugbang ngadto niana nga gihatag sa
Ginoo ngadto sa Iyang mga Santos; ug hangtud nga kining mga
kaigsoonan maglikay sa dautan, magsunod sa ilang relihiyon, ug
mobutang sa ilang tanan nga pagsalig sa Ginoo pinaagi sa pag-
hupot sa Iyang mga kasugoan, walay angay kahadlokan sa mga
sangputanan; ug kini magamit ngadto sa tanang mga Santos ma-
ingon man usab ngadto niining mga kaigsoonan.15

Bisan unsa pa ang ilang mga gibati, [ang mga misyonaryo]
manglakaw ingon nga mga anghel sa kalooy nga nagdala sa bilil-
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Buhatan sa Millennial Star sa Liverpool, sa mga 1885. Sayo sa iyang pangalagad, 
si John Taylor mialagad isip misyonaryo didto sa mga Isla sa Britanya, 

diin iyang gigamit ang iyang mga talento sa pagsulat ug pagpakigpulong 
aron sa pagpalambo sa buhat sa Ginoo.

hon nga mga baruganan sa ebanghelyo, ug sila ang mahimo nga
mga paagi sa pagdala sa daghan gikan sa kangitngit ngadto sa
kahayag, gikan sa kasaypanan ug pagkamatuotuohon ngadto sa
kinabuhi, kahayag, kamatuoran, ug salabutan, ug sa katapusan,
ngadto sa kahimayaan sa celestial nga gingharian sa atong Dios.

Kon kining mga kaigsoonan manglakaw, mahimo nga kini bag-o
nga buhat ngadto kanila. Sila kinahanglan nga makig-away sa mga
sayop sa miaging mga katuigan, makigbatok sa mga pagpanaway
nga sila sa ilang mga kaugalingon mosulti kaninyo makahimo sa
ingon ka gamhanan nga impluwensya diha kanila; sila usab kina-
hanglan nga mosangyaw ug mangatarungan sa mga tawo kinsa
walay pagtagad sa kamatuoran, labaw pa sa relihiyon nga atong
gisagop, bisan pa niana kini nga mga elder manglakaw ingon nga
pinadala nga mga mensahero ni Ginoong Jesukristo. Sila mangla-
kaw aron sa pagpahayag nga ang Dios mitukod sa iyang buhat
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dinhi sa yuta, nga siya misulti gikan sa mga langit, ug nga ang mga
panan-awon sa Makagagahum naabli diha sa atong panan-aw; ang
mahangturon nga kahayag gipadayag ngadto sa mga sulugoon sa
Labing Halangdon, ang kangitngit nga mitabon sa kalibutan sulod
sa mga katuigan giwagtang; ug kining pinili nga mga elder sa
Israel gipadala aron sa pagpahayag niining maayo nga balita sa ka-
luwasan sa mangitngit ug wala malamdagi nga mga nasud sa yu-
ta. . . . Sila nanglakaw ug sila mobalik nga magmaya, nagpas-an sa
bililhon nga mga binugkos uban kanila, ug sila mopanalangin sa
ngalan sa Dios sa Israel, nga sila nakaangkon sa kahigayunan sa
pag-apil sa pagpahimangno niini nga kaliwatan.16

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga paagi ang misyonaryo nga buhat makatabang sa
pagtuman sa mga katuyoan sa Ginoo? Isip usa nga nakadawat
sa ebanghelyo, unsa nga misyonaryo nga mga katungdanan
ang anaa kaninyo diha sa plano sa Ginoo?

• Ngano nga ang Simbahan nagpadala og mga batan-on ug wa-
lay kasinatian nga mga tawo isip full-time nga mga misyonaryo?

• Ngano nga ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoo gikinahang-
lan sa misyonaryo nga buhat?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong personal nga pagpangandam
ug katakus makaapekto sa atong abilidad nga mahimong
epektibo nga mga instrumento alang sa Ginoo?

• Agi og dugang sa pag-alagad sa usa ka full-time nga misyon,
unsa ang ubang mga kahigayunan nga anaa kaninyo aron sa
pagpakigbahin sa ebanghelyo?

• Unsa ang pipila ka mga katarungan ang gihatag sa mga sakop
nga dili makaapil sa misyonaryo nga buhat? Unsa ang inyong
mabuhat aron makabuntog sa inyong kaugalingong mga ba-
bag niini nga bahin?

• Sa unsa nga paagi imong nakita ang Ginoo nga mipanalangin
niadtong kinsa mihatag sa ilang panahon, mga talento, kusog,
ug mga kwarta ron sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?
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Si Joseph Smith, ang 
Propeta sa Pagpahiuli

Si Joseph Smith, ang Propeta ug Manalagna sa Ginoo, 
nakahimo og daghan pa, gawas lamang kang Jesus, 

alang sa kaluwasan sa mga tawo niini nga kalibutan, 
kay ni bisan kinsa nga tawo nga nakapuyo niini.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Niadtong Marso 1837, si John Taylor miadto sa Kirtland, Ohio,
ug nakahigayon sa pagpakigtagbo ni Propeta Joseph Smith sa
unang higayon ug nakat-on og labaw pa mahitungod sa mga ba-
ruganan sa bag-o pa lamang nga gipahiuli nga ebanghelyo. Sa pa-
nahon sa pagbisita ni John Taylor sa Kirtland, daghan ang mga sa-
kop sa Simbahan ang wala mouyon ni Propeta Joseph. Bisan ang
pipila ka mga sakop sa Korum sa Napulog Duha miapil niining
masupakon nga espiritu, lakip ni Parley P. Pratt, kinsa sa sinugda-
nan mitudlo ni John Taylor sa ebanghelyo. Sa diha nga si Elder
Pratt miduol kaniya ug mipakigbahin sa iyang mga pagduda ma-
hitungod sa Propeta, si Brother Taylor mitubag:

“Ako nakalitan sa pagkadungog kanimo nga nagsulti sa ingon,
Brother Parley. Sa wala pa ikaw mobiya sa Canada ikaw mihatag og
lig-on nga pagpamatuod mahitungod ni Joseph Smith nga usa ka
Propeta sa Dios, ug sa kamatuoran sa buhat nga iyang gipasiugda-
han; ug ikaw miingon nga ikaw nasayud niini nga mga butang pi-
naagi sa pagpadayag, ug sa gasa sa Espiritu Santo. Ikaw mihatag
kanako og usa ka higpit nga panudlo nga nagsulti nga bisan ikaw
o usa ka anghel gikan sa langit magpahayag og lain nga mga bu-
tang dili ako motuo niini. Karon Brother Parley, dili tawo ang
akong gisunod apan ang Ginoo. Ang mga baruganan nga imong
gitudlo kanako midala kanako ngadto Kaniya, ug ako karon adu-
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Si Propeta Joseph Smith “nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay nga halangdon
diha sa mga mata sa Dios ug sa iyang mga katawhan; ug sama sa kasagaran nga

pinili sa Ginoo sa karaan nga mga panahon, nakasilyo sa iyang misyon ug sa iyang
mga buhat uban sa iyang kaugalingon nga dugo” (D&P 135:3).
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nay sama nga pagpamatuod nga diha kanimo nianang higayona.
Kon ang buhat tinuod unom ka mga bulan kaniadto, tinuod kini
karon; kon si Joseph Smith usa ka propeta kaniadto, siya propeta
karon.”2 Tungod sa pasalig ni Elder Pratt, siya wala madugay nag-
hinulsol sa iyang mga gibati batok kang Propeta Joseph Smith ug
mipadayon nga usa ka maisug nga sulugoon sa Ginoo.

Si John Taylor nagpabilin nga maunungon ngadto kang Propeta
Joseph Smith gikan sa adlaw nga iya siyang gikahimamat, ug sila
nanag-uban sa diha nga ang Propeta gimartir. Sa pakigpulong nga
gihatag hapit 20 ka mga tuig human sa kamatayon ni Propeta
Joseph, si Elder Taylor miingon, “Bisan walay lain nga tawo ubos
sa mga langit nga nahibalo nga si Joseph usa ka propeta sa Dios
ako nahibalo, ug ako mohatag sa pagpamatuod niini ngadto sa
Dios, mga anghel ug mga tawo.”3 Sa tibuok pangalagad ni Elder
Taylor, siya nakakita og hingpit nga kalipay sa pagtudlo nga “Ang
Dios mipahiuli sa iyang karaan nga Ebanghelyo ngadto ni Joseph
Smith, naghatag kaniya og pagpadayag, nag-abli sa mga langit
ngadto kaniya, ug naghimo kaniya nga sinati sa iyang plano sa ka-
luwasan ug kahimayaan sa mga anak sa mga tawo.”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Si Joseph Smith gi-orden nang daan nga mahimong 
propeta sa Pagpahiuli.

Walay nakalahi ni [Joseph Smith], siya usa ka tawo nga sama
sa kasagaran kanato. Apan ang Ginoo, alang sa piho nga mga ka-
tuyoan sa iyang kaugalingon, sa akong pagtuo, mipili kaniya
aron mahimo nga iyang tigpama-ba ngadto sa mga nasud niini
nga mga katuigan sa kalibutan. Tingali si Joseph, ingon man usab
sa daghan pa nga uban, gigahin sa usa ka piho nga katungdanan
sa wala pa ang kalibutan. Si Kristo mao ang Kordero nga gipatay
sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. Si Abraham gigahin ngad-
to sa iyang katungdanan, ug daghan pa nga uban sa sama nga pa-
agi; ug si Joseph Smith miabut aron sa paghimo sa iyang buhat.5

Kitang tanan miila kang Joseph Smith ingon nga propeta sa
Dios. Ang Dios mitawag kaniya sa pagkupot sa katungdanan nga
iyang gihuptan. Unsa kadto ka dugay? Mga kaliboan ka mga tuig
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nga milabay sa wala pa kining kalibutan maporma. Ang mga pro-
peta nanagna mahitungod sa iyang pag-abut, nga usa ka tawo
matawo kansang ngalan kinahanglan nga Joseph, ug nga ang
ngalan sa iyang amahan kinahanglan nga Joseph, ug usab kina-
hanglan nga siya usa ka kaliwat niana nga Joseph kinsa gibaligya
ngadto sa Ehipto. Kini nga panagna inyong makita nga natala 
diha sa Basahon ni Mormon [tan-awa sa 2 Nephi 3:15]. Siya adu-
nay mahinungdanon kaayo ug bililhon nga mga saad nga gihimo
kaniya sa Ginoo.6

Ang Ginoo mipahiuli sa kahingpitan sa Iyang ebanghelyo
pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Unsay kahimtang sa kalibutan sa wala pa itudlo ang ebanghelyo
nga atong gisangyaw karon?. . . Asa kita makakita og bisan unsa
nga butang nga sama niana nga gitudlo ni Jesus? Walay dapit diha
sa ibabaw sa lapad nga yuta. Mga apostoles, mga propeta, mga pas-
tor, mga magtutudlo ugbp., dili makita bisan diin. Nahibalo ba ako
niini? Ako nahibalo niini, kay ako nagpuyo diha sa kalibutan niana
nga panahon! Ako nahibalo kon unsa ang nanghitabo. Ako nalakip
uban sa ilang mga magtutudlo ug nakasinati pag-ayo sa nagkalain-
laing mga katilingban ug mga kapunongan. Diha ba kanila ang
ebanghelyo ingon sa nahisulat diha sa mga kasulatan? Wala.7

Wala ako makahibalo nga kinahanglan nga mabunyagan alang
sa kapasayloan sa mga sala hangtud nga ang ebanghelyo mitud-
lo niini kanako, gani ako nasayud sa Biblia gikan sa A ngadto sa
Z. Ako makabasa og daghang mahinungdanon nga mga butang
diha sa mga panagna, ug makahimo og mga pagbanabana mahi-
tungod sa melinyum ug sa pagpundok sa Israel, apan wala ma-
sayud sa unang mga baruganan sa ebanghelyo ni Kristo; ug 
walay usa ka tawo dinhi nga nasayud niini. Ako nakabiyahi sa
daghang mga dapit sa kalibutan ug wala gayud makasugat og usa
ka pari, o batid sa syensya nga tawo nga nasayud sa unang mga
baruganan sa ebanghelyo ni Kristo sa bisan diin nga nasud.

Unsa ang mahimo sa Ginoo sa ingon nga pundok sa ignorante
nga mga buang nga ingon kanamo? Dihay usa ka tawo nga adu-
nay gamay kaayo nga salabutan ug usa ka gamay nga pagtuo sa
mga saad sa Dios, ug mao kana si Joseph Smith usa ka wala kaa-
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yoy hibangkaagan nga tawo. Siya mituo sa usa ka piho nga bahin
sa Kasulatan nga nag-ingon“Ug kon aduna man kaninyoy nakula-
ngan og kaalam, papangayoa siya sa Dios nga nagapanghatag
ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud ug sa walay
pagpamoyboy.” [Tan-awa sa Santiago 1:5.] Siya adunay igo nga
kabuang diha sa mata sa kalibutan, ug adunay igo nga kaalam
diha sa mata sa Dios ug mga anghel, ug sa matuod nga mga sa-
labutan, sa pagsulod sa tago nga dapit aron sa pagpangayo sa
Dios alang sa kaalam, nagtuo nga ang Dios maminaw kaniya.
Ang Ginoo nakadungog gayud kaniya, ug misulti kaniya kon unsa
ang buhaton.8

Usa ka mensahe ang gipahayag kanato ni Joseph Smith ang
Propeta, isip pagpadayag gikan sa Dios diin siya mipahayag nga
balaang mga anghel nagpakita kaniya ug mipadayag sa walay ka-
tapusan nga Ebanghelyo ingon nga kini diha sa nangagi nga mga
katuigan; ug nga ang Dios nga Amahan ug Dios nga Anak mipa-
kita usab kaniya: ang Amahan nga nagtudlo ngadto sa Anak mii-
ngon, “Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak, Paminaw
Kaniya.” [Tan-awa sa Joseph SmithKasaysayan 1:17.] Si Moroni,
usa ka propeta nga nakapuyo niini nga yuta, mipadayag ngadto
kaniya sa mga palid nga naglangkub sa Basahon ni Mormon, ug
pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios si Joseph nakahimo sa paghu-
bad niini ngadto sa unsa ang naila nga Basahon ni Mormon. . . .

. . .Ang Amahan nga nakapaila sa Iyang Anak ngadto ni Joseph
Smith, ug misugo kaniya sa pagpaminaw Kaniya, si Joseph ma-
sulundon ngadto sa langitnong tawag, ug naminaw sa nagkala-
inlain nga mga panagsinultihay nga gihimo sa mga tawo nga nag-
hupot sa Balaan nga Priesthood diha sa nagkalainlain nga mga
katuigan ubos sa pagdumala sa Bugtong Anak. Siya ug si Oliver
Cowdery gisugo sa pagbunyag sa usag usa, nga ilang gihimo. Si
Juan Bautista miabut ug mitugyan diha kanila sa Aaronic
Priesthood. Dayon si Pedro, Santiago ug Juan, diin kinsa gitug-
yan sa panahon sa Manluluwas, ang mga yawe sa Melchizedek
Priesthood miabut ug gitugyan ang Melchizedek Prieshood diha
kanila. Dayon si Adan, Noe, Abraham, Moises, Elijah, Elias ug
daghang mga nag-una nga mga tawo nga gihisgutan diha sa mga
Kasulatan, kinsa mialagad diha sa nagkalainlaing mga dispensas-
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yon, miabut ug mitugyan diha ni Joseph sa nagkalainlain nga
mga yawe, mga gahum, mga katungod, mga kahigayunan ug mga
panalipod nga ilang gipahimuslan sa ilang mga panahon.

Pag-usab, si Joseph gisugo sa pagsangyaw niini nga Ebanghelyo
ug sa paghatag niini nga pagpamatuod ngadto sa kalibutan. Siya
gitudloan sa sama nga mga baruganan nga gitudlo ngadto ni
Adan, ang sama nga mga baruganan nga gitudlo ngadto ni Noe,
ni Enoch, ni Abraham, ni Moises, ngadto sa mga Propeta, ug
ngadto ni Elijah: ang sama nga mga baruganan nga gitudlo ni
Jesukristo ug sa mga Apostoles sa nangagi nga mga panahon. . .,
giubanan sa sama nga Priesthood ug sa sama nga kapunongan, la-
mang labaw pa ka hingpit, tungod kay ang karon nga dispensas-
yon mao ang gilangkuban sa nagkalainlain nga mga dispensasyon
nga diha sa nagkalainlain nga mga katuigan sa kalibutan, ug nga
ginganlan diha sa mga Kasulatan isip ang dispensasyon sa ka-
hingpitan sa mga panahon, diin ang Dios mopundok sa tanang
mga butang ngadto sa usa ka pundok, bisan kon kini mga butang
man sa langit o mga butang sa yuta. Busa, bisan unsa nga kahi-
balo, sa salabutan, og Priesthood, sa mga gahum, sa mga pagpa-
dayag ang gitugyan ngadto niadtong mga tawo sa nagkalainlain
nga mga katuigan, gipahiuli pag-usab ngadto sa yuta pinaagi sa
pangalagad ug pinaagi sa paninguha niadtong kinsa naghupot sa
balaan nga Priesthood sa Dios diha sa nagkalainlaing mga dis-
pensasyon diin sila nagpuyo.9

Si Joseph Smith gitudloan sa Ginoo.

Kinsa si Joseph Smith? Walay edukasyon nga batan-on.
Makahimo ba siya og bisan unsa nga butang aron sa pagtuman
[sa pagtukod sa gingharian sa Dios]? Dili gawas kon ang Dios
mipadayag niini ngadto kaniya. Siya nangayo og kaalam sa Dios
ug nakadawat niini. Sukad niana nga panahon siya walay labaw
nga kasayuran mahitungod niini nga mga butang kay kaninyo o
kanako. Ang Dios ug ang Dios lamang ang mihimo niini nga
mga butang. “Gipili sa Dios ang timawa ug tinamay ning kalibu-
tan, bisan ang mga butang nga wala magalungtad, aron sa pag-
wagtang sa mga butang nga nagalungtad, aron sa ingon niana
walay tawo nga makapasigarbo diha sa atubangan sa Dios.”
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[Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:2829.] Siya mikuha kang
Joseph. Ngano? Tungod kay ang panahon miabut na sa pagsu-
god sa usa ka buhat, diin ang tanan nga naghupot sa balaan nga
Priesthood sa Dios nga nakapuyo sa nangaging mga katuigan
nalakip. Si Joseph mao ang pinasidunggan nga himan nga gipi-
li aron sa pagsugod sa buhat sa pagpahiuli sa ebanghelyo.10

Si Joseph Smith dili edukado nga tawo. Siya wala maedukar sa
diha nga siya gamay pa nga bata. Siya gipadako didto sa Berde nga
mga Kabukiran sa Vermont, ug wala siyay bisan unsa nga mga ka-
higayunan sa atong gitawag nga edukasyon. Ang Ginoo midala ka-
niya ngadto sa Iyang tulunghaan, ug Siya mitudlo kaniya sa mga bu-
tang nga akong nakit-an nga nakalibug sa daghang maalamong mga
syentipiko, mga taas kaayo og kahibalo, ug sa labing maalamong
mga tawo nga akong gikahimamat niini nga kalibutan. Ngano?
Tungod kay siya gitudloan sa Dios. Unsa ang gipasabut niadto nga
mga baruganan? Sa yuta nga atong gipuy-an; ngadto sa sukaranan
nga mga elemento diin kini naglangkub; sa mga langit ibabaw ka-
nato; sa mga Dios nga atua sa mahangturong mga kalibutan; sa mga
baruganan diin ang yuta gitukod, gipatunhay, gihuptan ug giduma-
la, ug ang relasyon niini ngadto sa ubang mga planeta ug mga 
sistema; ug sa paghisgot og mga pangagamhanan, mga balaod ug
mga baruganan, siya nagbaton og labaw pa nga salabutan kay sa
nubyenta nuebe ka porsyento sa mga katawhan karong adlaw. Ug
siya nagtinguha sa pagtudlo sa uban.11

Si Joseph Smith usa ka dungganan ug mahiyason nga tawo
kinsa gigukod tungod sa mga baruganan nga iyang gitudlo.

Ako nakasinati ni Joseph Smith sa daghang mga katuigan. Ako
nagbiyahe uban kaniya; ako uban kaniya sa pribado ug sa publi-
ko; ako nakig-uban kaniya diha sa mga konseho sa tanang mga
matang; ako nakapaminaw og gatusan ka mga higayon sa iyang
mga pagtudlo sa publiko, ug sa iyang tambag ngadto sa iyang
mga higala ug mga kauban sa ka pribado kaayo nga kahimtang.
Ako didto sa iyang balay ug nakakita sa iyang gawi ngadto sa
iyang pamilya. Ako nakakita kaniya nga gihusay sa atubangan sa
mga hukmanan sa iyang nasud, ug nakakita kaniya nga dungga-
nong naabswelto, ug naluwas gikan sa makadaot nga huyop sa
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pagpakaulaw, ug sa mga pagkunsabo ug mga pamakak sa maka-
sasala ug dautan nga mga tawo. Ako uban kaniya nga nagpaka-
buhi, ug uban kaniya sa diha nga siya namatay, sa diha nga siya
gipatay didto sa bilanggoan sa Carthage sa mabangis nga mang-
gugubot nga panon. . . .

Ako nakakita kaniya, kaniadto, ubos niining nagkalainlaing
mga kahimtang, ug ako mopamatuod sa atubangan sa Dios, sa
mga anghel, ug sa mga tawo, nga siya usa ka maayo, dungganan,
mahiyason nga tawo nga ang iyang mga doktrina maayo, subay
sa kasulatan ug makaayo nga ang iyang mga lagda talagsaon aron
mahimong usa ka tawo sa Dios nga ang iyang kinaiya sa pribado
ug sa publiko dili masaway ug siya nabuhi ug namatay isip usa
tawo sa Dios ug usa ka buotan nga tawo. Kini akong pagpama-
tuod. Kon kini lalison, padalhi ako og usa ka tawo nga gitugotan
sa pagtala og affidavit, ug ako mobuhat og usa ngadto niini nga
katuyoan. Busa ako magpamatuod sa mga butang nga akong na-
sayran ug sa mga butang nga akong nakita.12

Sa dihang ako naghunahuna mahitungod sa kamatuoran nga
ang atong dungganan nga pangulo, ang Propeta sa buhi nga
Dios, namatay, ug nga ako nakakita sa iyang igsoong lalaki sa di-
ha nga siya patay na, ingon og adunay dako nga kahaw-ang sa ka-
libutan alang kanako, ug usa ka mangiub awaaw nga kahaw-ang
nga gibilin sa gingharian, ug nga kita nabiyaan nga nag-inusara.
O, unsa ka mamingawon kana nga pagbati! Unsa ka tugnaw, dili
mapuslanon, ug biniyaan! Taliwala sa mga kalisdanan sa kanunay
siya ang una nga mobuhat; diha sa mahinungdanon nga mga ka-
himtang ang iyang tambag sa kanunay gipangita. Isip atong pro-
peta siya nangamuyo ngadto sa Dios, ug nakaangkon alang ka-
nato sa iyang kabubut-on; apan karon ang atong propeta, atong
magtatambag, atong heneral, atong pangulo, wala na, ug taliwa-
la sa mga kalisdanan nga atong pagasagubangon, kita gibiyaan
nga wala ang iyang panabang, ug isip atong umaabut nga giya
alang sa mga butang nga espirituhanon o temporal, ug sa tanang
mga butang nga kabahin niini nga kalibutan, o sa sunod, siya mi-
sulti sa katapusang higayon dinhi sa yuta.

Kini nga mga panghunahuna ug sa ubang liboan pa misantop
diha sa akong hunahuna. Ako naghunahuna, ngano nga kina-
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hanglan gayud ang mga dungganan nga tawo sa Dios, ang asin sa
yuta, ang labing nahimaya sa tawhanong pamilya, ug ang labing
hingpit nga mga panig-ingnan sa tanan nga pagkamaayo, nahi-
mong biktima sa mabangis, linuog nga kayugot sa yawan-on nga
mga tawo?13

Si Joseph Smith usa ka mahiyason, halangdon, og panghuna-
huna, dungganon nga tawo, usa ka buotan nga tawo ug usa ka
Kristiyano. Apan siya mipaila sa mga baruganan nga misupak sa
labing sukaran nga bahin sa mga sistema sa pagkadautan sa mga
tawo. Ang baruganan nga iyang gipaila adunay epekto sa ilang
gihunahuna nang daan nga mga pagsupak, ug mga kalihokan;
ug kay sila dili makalumpag sa iyang mga baruganan, sila misa-
way sa iyang pagkatawo. Ug kana mao ang usa ka katarungan
ngano nga daghan kaayo kita og mga libro nga gisulat batok sa
iyang pagkatawo, sa walay pagtandog sa iyang mga baruganan,
ug usab ngano nga kita nakaangkon og daghan kaayo nga pag-
batok. Apan ang kamatuoran, mahangturon nga kamatuoran, di-
li matarug. Kini dili mapukan, apan sama sa trono ni Jehova, ki-
ni molahutay sa tanang mga panaway sa mga tawo, ug mabuhi
sa kahangturan.14

Ang pagkamartir ni Propeta Joseph dili makahunong sa
paglambo sa gingharian sa Dios.

Ako nakahinumdom pag-ayo sa diha nga si Joseph Smith na-
matay. . . . Apan kini nga mga butang mga hitabo nga, bisan og
mahinungdanon kaayo alang kanato, apan mahitungod niana
nga kini walay dako kaayo nga kalabutan sa pagtukod sa
Simbahan ug gingharian sa Dios dinhi sa yuta, ug sa Iyang buhat
nga gihimo natong tanan.

Sa diha nga ang Ginoo mipadayag sa walay katapusan nga
Ebanghelyo ngadto ni Joseph Smith, siya mipakita ngadto kani-
ya sa iyang mga katuyoan ug mga plano sa kalibutan atong gipuy-
an, ug mihatag ngadto kaniya og kahibalo sa iyang balaod ug sa
mga ordinansa sa Ebanghelyo ug sa doktrina niini. Kini dili alang
lamang sa katuyoan sa paghimo kaniya nga superyor isip usa ka
tawo, apan kini gihimo alang sa kaayohan sa katilingban, sa kaa-
yohan sa kalibutan, ug sa kaayohan sa mga buhi ug sa mga patay,
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sumala sa mga balaod ug mga plano ni Jehova nga iyang gihan-
ay sa wala pa mabuhat ang kalibutan, o ang tanang mga anak sa
Dios nagkaduyog pagsinggit sa kalipay.

Ang Ginoo mihimo sa iyang mga plano kabahin sa yuta ug sa
mga lumulupyo niini, ug niining katapusang mga adlaw siya na-
kakita nga angay na aron sa pagpadayag ug pagpahiuli, pinaagi
sa iyang sulugoon nga si Joseph Smith, nga gitawag nato nga ang
bag-o ug walay katapusan nga Ebanghelyo; bag-o ngadto sa kali-
butan sa pagkakaron, tungod sa ilang mga tradisyon, sa ilang
mga kabuang ug mga kahuyang, ug sa ilang mga tinuohan, mga
hunahuna ug mga panan-aw, apan walay katapusan tungod kay
kini anaa uban sa Dios, ug tungod kay diha kini uban kaniya sa
wala pa ang kalibutan, ug magpadayon bisan human sa daghang
mga kausaban niini nga yuta, ug kon ang yuta matubos ug ang
tanang mga butang nahimong bag-o, ug samtang ang kinabuhi
ug hunahuna ug ang pagka-anaa magpadayon, ug ang pagkai-
mortal molahutay.

Busa, bisan kon ang Ebanghelyo bag-o pa sa kalibutan, kini wa-
lay katapusan. Ug kini gipaila, ingon sa akong gipamulong, alang
sa kaayohan sa mga katawhan sa atong mga amahan, sa karaan
nga mga Propeta ug mga Apostoles, ug sa mga tawo sa Dios kin-
sa nakapuyo diha sa nagkalainlaing mga katuigan sa kalibutan,
kinsa nangalagad diha sa balaan nga Priesthood samtang sila nag-
puyo dinhi sa yuta, ug karon kinsa nangalagad sa mga kalangitan,
ug kinsa nakatabang sa pagpaila niini nga buhat, kauban sa Dios
nga atong langitnong Amahan, ug ni Jesus ang Tigpataliwala sa
Bag-o nga Pakigsaad; ug karon sila mibati nga maikagon sa pag-
kaylap niini nga buhat, ug sa paghuman niini nga mga katuyoan
nga giplano sa Dios sa wala pa ang katukuran sa kalibutan. Ug
ngadto sa Dios ug sa iyang Anak, ug ngadto niini nga mga tawo,
nga kita nakautang alang sa kahayag ug sa kahibalo nga gihatag
ngari kanato, ug ngadto kanila kita nakautang sa tanan nga pana-
hon alang sa sama nga matang sa kasayuran ug salabutan nga mo-
paluyo ug modumala kanato. 15

Ang hunahuna nga ang Simbahan magkaguliyang ug mabung-
kag tungod kay ang Propeta ug ang patriarch gipamatay dili ma-
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katarunganon. Kini nga Simbahan adunay mahinungdanon nga
mga pagtulun-an sa pagkaimortal diha sa taliwala niini. Ang
Simbahan dili alang sa tawo, ni pinaagi sa tawo ang Simbahan
mao ang kaliwat sa Dios. Kini gitukod sunod sa sumbanan sa la-
ngitnong mga butang, pinaagi sa mga baruganan sa pagpadayag;
pinaagi sa pag-abli sa mga langit; pinaagi sa pangalagad sa mga
anghel, ug sa pagpadayag ni Jehova. Kini dili maapektuhan sa ka-
matayon sa usa o duha, o singkwenta ka mga tawo. Ang Simbahan
adunay priesthood sunod sa kapunongan ni Melchizedek, nga
nagbaton og gahum sa walay katapusan nga kinabuhi, “walay si-
nugdan sa adlaw o katapusan sa mga tuig.” [D&P 84:17.] Kini gi-
tukod alang sa katuyoan sa kaluwasan niini nga mga kaliwatan,
ug sa kaliwatan nga nanglabay. Kini ania karon ug molungtad 
diha sa kahangturan. Mapakyas ba kini nga simbahan? Dili! Mga
panahon ug mga kapanahonan mahimo nga mausab, mahimo
nga adunay daghan nga mga rebolusyon; mga trono mahimong
mapukan; ug mga imperyo mawagtang; mga linog mahimo nga
mopikas sa yuta gikan sa sentro ngadto sa palibut; mga bukid 
mahimo nga masalibay gikan sa ilang mga nahimutangan, ug ang
dakong dagat mairog gikan sa iyang nahimutangan, apan taliwala
sa pagka-usab ug kalaglagan sa mga kalibutan ug mga butang, ang
kamatuoran, mahangturon nga kamatuoran, magpabilin nga dili
mausab, ug kadtong mga baruganan nga napadayag sa Dios ngad-
to sa iyang mga santos magpabilin nga dili maapektuhan taliwala
sa naggubat nga mga elemento, ug magpabilin ingon nga dili ma-
tarug sama sa trono ni Jehova.16

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang nakadani kaninyo mahitungod sa mga pagbati ni
John Taylor kang Propeta Joseph Smith? Sa unsa nga mga pa-
agi kita makasunod sa iyang ehemplo sa pagpanalipod kang
Propeta Joseph?

• Ngano nga mahinungdanon alang kaninyo nga mahibalo nga
si Joseph Smith gi-orden nang daan sa pag-alagad isip usa ka
propeta? (Tan-awa usab sa D&P 138:53–56.)
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• Ngano nga mahinungdanon ang pagbaton og pagpamatuod
nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios? Giunsa ninyo pag-
baton sa inyong pagpamatuod niini nga kamatuoran?

• Unsaon ninyo sa pagtabang niadtong kinsa nakigbisog sa pag-
baton o paglig-on sa ilang pagpamatuod kang Propeta Joseph?
Unsa nga mga panalangin ang inyong nasinati gikan sa pagha-
tag og pagpamatuod bahin ni Propeta Joseph Smith?

• Ngano nga atong tagal sa panahon gihulagway ingon nga “dis-
pensasyon sa kahingpitan sa mga panahon”?

• Sa unsa nga paagi kamo ug ang inyong pamilya napanalangi-
nan sa mga kamatuoran ug mga gahum nga gipahiuli pinaagi
ni Joseph Smith?

• Ngano nga dili mahinungdanon alang kang Joseph Smith nga
makaeskwela? (Tan-awa usab sa D&P 1:24–28; 136:32–33.)
Unsa nga mga hiyas ang anaa ni Joseph nga nakatabang sa pag-
andam kaniya sa pagtuman sa iyang balaan nga tawag? Sa un-
sa nga paagi nga ang iyang panig-ingnan makatabang kanato
sa pagtuman sa atong balaan nga mga tawag?

• Unsa ang kahulugan niini kanimo sa pagkahibalo nga ang
Simbahan nagpadayon sa pagtubo bisan pa sa kamatayon ni
Propeta Joseph Smith?

May kalabutan nga mga Kasulatan: D&P 1:29–30, 38; 21:18;
65:2; 128:19–23; 135; Joseph Smith Kasaysayan 1:175
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Ang Bili sa Edukasyon

Ania kita dinhi, isip usa ka katawhan, .…nga kita 
makaangkon pinaagi sa pagkat-on ug pagtuon matag 
kamatuoran, sa matag hiyas, sa matag baruganan sa 

salabutan nga nahibaloan taliwala sa mga katawhan, uban
niadtong gipadayag sa Dios alang sa atong talagsaon nga

giya, ug gamiton kini sa atong matag adlaw nga kinabuhi, ug
sa ingon moedukar sa atong mga kaugalingon ug sa atong

mga anak sa matag butang nga makahimaya sa tawo.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Niadtong 1877, si Presidente John Taylor napili ngadto sa buha-
tan sa superintendente sa teritoryo sa distrito sa mga tulunghaan sa
Utah. Niana nga katungdanan, siya nagtinguha sa pagtudlo sa la-
bing kwalipikado nga mga magtutudlo aron sa pagtudlo sa mga
kabataan ug mga batan-on. Siya usab mapadayonon nga nagbantay
sa mga istadistika sa edukasyon dili lamang gikan sa Utah, apan gi-
kan sa tanang mga estado ug mga teritoryo sa Estados Unidos aron
sa pagtabang kaniya nga makasabut og maayo sa ang-ang sa edu-
kasyon diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Tungod sa iyang
pagdumala sa sistema sa tulunghaan, siya nakadawat og sulat sa
pagdayeg gikan sa kasamtangan nga komisyoner sa edukasyon sa
Estados Unidos.2 Ang sulat usa ka espesyal nga pag-ila alang kang
Presidente Taylor, kansang kinabuhi nagpakita sa iyang gugma sa
pagkat-on ug pagtudlo.

Gikan sa iyang pag–eskwela sa pagkabata didto sa Inglatera ngadto
sa iyang pag-alagad isip Presidente sa Simbahan, si John Taylor ma-
kanunayon nga nagtuon ug mibuhat aron sa pagpalambo sa sala-
butan nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ang iyang kakugi sa pagkat-on
nakahimo kaniya sa pagtabang sa pagtubo sa Simbahan sa daghan
nga mga paagi. Usa sa ingon nga hitabo nahinabo samtang siya nag-
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Si Presidente Taylor hugot nga mituo sa edukasyon ug sa tibuok kinabuhi nga pag-
kat-on. Siya batid sa buhat, negosyante, magsusulat, ug mamumulong.
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alagad og misyon didto sa Pransya. Bisan og siya diha sa nasud sa
mubo lamang nga higayon, siya miapil sa paghubad sa Basahon ni
Mormon ngadto sa sinultihan nga Pranses ug Aleman ug mipasiug-
da sa pagmantala sa duha ka matag bulan nga mga mantalaan sa
Simbahan niana nga mga pinulongan.3

Ang daghang mga sinulat ni John Taylor diha sa mga hilisgutan
sa ebanghelyo naglakip sa mga sulat, relihiyoso nga mga basa-
hon, mga himno, mga pampleta, mga artikulo sa pamantalaan,
ug mga libro. Usa sa iyang mga libro, nag-ulohan og The
Government of God, [Ang Pangagamhanan sa Dios] gidayeg sa
usa ka naila nga tigsaysay nga Amerikano, kinsa misulat: “Isip usa
ka sinulat nga pagtagad bahin sa kinatibuk-an ug tiningub nga hi-
lisgutan, tingali kini walay katugbang sa punto sa abilidad diha
sa tibuok natad sa literatura sa Mormon. Ang estilo masabut ug
tin-aw, ug matag pahina naghatag og ebidensya sa mahinungda-
non nga kinaadman sa tigsulat. Isip usa ka estudyante sa karaan
ug moderno nga kasaysayan, batid sa teyolohiya, ug batid sa pa-
ngatarungan sa moral, si Presidente Taylor angayan nga makau-
ban sa labing batid nga mga tawo.”4

Dugang ngadto sa iyang daghang mga sinulat, ang kahanas ni
Presidente Taylor sa pinulongan, inubanan sa iyang pagpamatu-
od sa ebanghelyo, misangpot sa dili maihap nga makapadasig ug
mapanudlo nga mga wali. Si Elder B. H. Roberts misulat: “Ang
mga Santos kinsa naminaw kaniya sulod sa tunga sa gatus ka mga
tuig sa pagpangulo mahinumduman samtang sila magsunod sa
iyang madanihon nga panagway, sa iyang personal nga karesma,
ang kalagsik ug gahum sa iyang mga pagkigpulong ug mahi-
nungdanon nga mga baruganan nga iyang gisulti. . . . Ang iyang
pagkalarino nga mamulong sama sa bul-og sa dakong suba nga
misanap sa hunahuna niadtong naminaw kaniya.”5

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Kinahanglan gayud nga kita “magkugi sa pagpaninguha sa
katuyoan sa edukasyon” alang sa atong mga kaugalingon

ug sa atong mga anak.

Kita kinahanglan. . . nga magkugi sa pagpaninguha sa katuyo-
an sa edukasyon. Kita gisugo sa Ginoo sa pagbaton og kahibalo,
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pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa hugot nga pagtuo, mangita ni-
ini sa labing maayo nga mga basahon [tan-awa sa D&P 88:118].
Ug kini atong katungdanan sa pagtudlo sa atong mga anak, ug
mohatag kanila sa panudlo diha sa matag sanga sa edukasyon
nga makahatag kanila og kaayohan.6

Ania kita dinhi, isip usa ka katawhan, . . .dili sa pagsundog sa
kalibutan, gawas niana nga maayo . . .apan mahimong kita ma-
kaangkon pinaagi sa pagkat-on ug pagtuon sa matag kamatuo-
ran,sa matag hiyas, sa matag baruganan sa salabutan nga nahiba-
loan taliwala sa mga katawhan, uban niadto nga gipadayag sa
Dios alang sa atong talagsaon nga giya, ug mogamit niini sa
atong matag adlaw nga kinabuhi, ug sa ingon moedukar sa atong
mga kaugalingon ug sa atong mga anak sa matag butang nga ma-
kapahimaya sa tawo. . . . Kita kinahanglan nga maningkamot nga
mahibalo og labaw pa mahitungod sa atong mga kaugalingon ug
sa atong mga lawas, mahitungod sa unsa ang labing makaayo sa
kahimsog ug unsaon sa pagpalungtad sa kahimsog ug unsaon sa
paglikay sa sakit; ug mahibalo unsa ang kan-on ug unsa ang im-
non, ug unsa ang likayan nga isulod ngadto sa atong mga lawas.
Kita kinahanglan nga masinati uban sa sistema [physiology] sa
tawhanon nga lawas, ug magpuyo sumala sa mga balaod nga
nagdumala sa atong mga lawas, aron magahataas ang atong mga
adlaw sa yuta nga gihatag kanato sa Ginoo nga atong Dios. Ug
aron hingpit nga makasabut sa atong mga kaugalingon kita kina-
hanglan gayud nga magtuon gikan sa labing maayo nga mga ba-
sahon, ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo. Ug dayon himoa
nga ang edukasyon mapalambo ug maawhag diha kanato.

Mobansay sa inyong mga anak nga mahimong maalamon ug
makugihon. Una tudloi sila sa ka bililhon sa mahimsog nga mga
lawas, ug unsaon sa pagpatunhay diha sa kabaskog ug kaligsik;
tudloi sila sa pagsagup sa labing taas nga pagtagad alang sa hiyas
ug kaputli ug ingon man usab moawhag kanila sa pagpalambo sa
mga galamhan sa salabutan nga gihatag kanila. Sila kinahanglan
usab nga tudloan kabahin sa yuta nga ilang gipuy-an, ang mga
butang nga may kalabutan niini, ug ang mga balaod nga nagdu-
mala niini; ug sila kinahanglan nga tudloan mahitungod sa Dios
kinsa milalang sa yuta, ug sa Iyang mga plano ug mga katuyoan



111

K A P I T U L O  1 0

diha sa paglalang niini ug sa pagbutang sa tawo diha niini. . . .
Ug bisan unsa nga trabaho nga ilang gitinguha sila kinahanglan
nga tudloan sa pagbuhat sa ingon sa maalamon nga paagi; ug sa
matag pagdasig, diha sa sugo sa mga ginikanan aron sa pagdani
sa mga bata sa pagtrabaho sa maalamon nga paagi ug sa masi-
nabtanon nga paagi, kinahanglan nga ihatag ngadto kanila. . . .

Mahinungdanon kaayo nga kita kinahanglan nga makat-on
nga mobasa ug mosulat ug mosulti sa atong kaugalingon nga pi-
nulongan sa husto nga paagi; ug diin ang mga katawhan kulang
sa ilang mga kaugalingon sa edukasyon sila kinahanglan nga ma-
ningkamot og maayo aron makita nga ang kakulangan dili mag-
padayon ngadto sa ilang mga anak. Kinahanglan nga kita mohi-
mo og labaw pa nga paningkamot kay ang atong gibuhat sa pag-
bansay ug sa edukasyon sa atong mga batan-on. Ang tanan nga
posible nato nga mahimo pinaagi sa pagbutang kanila diha sa
kahimtang nga mahimong mga tugbang, sa dili mokubos, sa
[mga katawhan], kinahanglan nga kita malipay sa pagbuhat; kay
sa pagtuboy kanila kita nagdala og dungog sa atong kaugali-
ngong ngalan, ug himaya ngadto sa Dios nga Amahan. Ang pag-
buhat niini nagkinahanglan og trabaho ug mga kapanguhaan, ug
kini usab nagkinahanglan og pailub ug determinasyon diha sa
bahin sa tanan nga hintungdan.7

Bisan unsa ang inyong buhaton, pagmatngon sa inyong pag-
pili sa mga magtutudlo. Kita wala magkinahanglan niadtong mga
nagsupak sa Kristiyanismo nga pagtuo nga moumol sa mga hu-
nahuna sa atong mga anak. Ang atong mga anak bililhon nga ka-
pangakohan nga gihatag kanato sa Ginoo, ug kita kinahanglan
nga magmabinantayon kaayo sa pagpadako ug pagbansay kanila.
Palabihon ko pa nga tudloan ang akong mga anak sa yano nga
mga elemento sa kasagaran nga edukasyon pinaagi sa mga tawo
sa Dios, ipaubos sila sa ilang impluwensya, kaysa patudloan sila
sa labing makuti [o komplikado] nga mga syensya sa mga tawo
kinsa walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga kasingkasing. . . .

Kita kinahanglan nga mohatag og labaw pa nga pagtagad sa mga
butang nga pang edukasyon, ug mobuhat sa atong tanang mahi-
mo aron sa pagkuha sa mga pangalagad sa batid nga mga magtu-
tudlo. Ang pipila ka mga tawo moingon, kita dili makabayad niini.
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Kamo dili makahimo sa dili pagpatrabaho kanila. Kita buot sa
atong mga anak nga modako sa maalamon nga paagi, ug sa sama
nga ang-ang sa edukasyon uban sa mga katawhan sa bisan unsa
nga nasud. Ang Dios nagpaabut kanato sa pagbuhat niini; ug busa
ako nagtawag sa pagtagad niini nga butang. Ako nakadungog sa
maalamong praktikal nga mga tawo nga nag-ingon, sayon ang
pag-atiman sa usa ka maayo nga kabayo sama sa usa ka dili maa-
yo nga kabayo, o sa pagpasanay og maayong kahayupan nga
ubos og kalidad nga mga mananap. Dili ba kini ingon ka barato
sa pagpadako og maayo, intelehente nga mga bata maingon man
sa pagpadako og mga bata diha sa pagka-ignorante?8

Ang tanang tinuod nga salabutan nagagikan sa Dios ug
nagpalapad sa atong mga hunahuna ug mga kalag.

Ang tawo, pinaagi sa pilosopiya ug sa paggamit sa iyang kina-
iyanhon nga salabutan, makaangkon og pagsabut, kutob sa ma-
himo, sa mga balaod sa Kinaiyahan. Apan ang pagsabut sa Dios,
sa langitnon nga kaalam ug salabutan mahinungdanon.9

Maayo alang sa mga tawo nga matudloan sa kasaysayan ug
mga balaod sa mga nasud, aron makasinati sa mga baruganan sa
hustisya ug kaangayan, uban sa kinaiya sa sakit ug ang kinaiya sa
tambal nga mga tanom, ugbp. Apan wala kinahanglana ang ilang
pagkaanaa kon wala ang kahibalo sa Dios, kay sa pagkatinuod
matag sanga sa tinuod nga kahibalo nga nailhan sa tawo nagagi-
kan sa Dios, ug ang mga tawo nakabaton niini gikan sa iyang pu-
long o gikan sa iyang mga buhat. . . . Ang tanan nga salabutan
nga naangkon sa mga tawo sa yuta, bisan relihiyon, syentipikan-
hon, o politikal nagagikan sa Dios. Matag maayo ug hingpit nga
gasa nagagikan kaniya, ang tuburan sa kahayag ug kamatuoran,
diin walay pagkausab ni landong sa pagkabalhin. Ang kahibalo sa
tawhanon nga mga sistema nagagikan sa tawhanon nga sistema
mismo, nga gitukod sa Dios.10

Walay tawo nga buhi, ug wala gayuy tawo nga nabuhi, kinsa
nakahimo sa pagtudlo sa mga butang sa Dios gawas kon siya gi-
tudloan, gimandoan ug gidumala pinaagi sa espiritu sa pagpada-
yag nga nagagikan sa Makagagahum. Ug dayon walay mga tawo
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nga takus sa pagdawat sa tinuod nga salabutan ug sa paghimo sa
husto nga paghukom nga may relasyon ngadto sa sagrado nga
mga baruganan sa kinabuhing dayon, gawas kon sila ubos sa im-
pluwensya sa sama nga espiritu, ug mao nga ang mga mamumu-
long ug mga naminaw ang tanan anaa sa mga kamot sa
Makagagahum.11

Ang mga baruganan sa ebanghelyo giplano aron sa pagpala-
pad sa hunahuna, pagpadako sa kasingkasing, mobukhad sa ka-
pasidad ug mohimo sa tanang mga tawo nga mobati sa ilang re-
lasyon sa Dios ug sa matag usa, nga kitang tanan mahimo nga
mga nagaambit sa sama nga mga panalangin; nga kitang tanan
mahimo nga intelehente, nga kitang tanan mahimong maala-
mon sa mga butang sa gingharian sa Dios ug ang tanan andam
alang sa celestial nga kabilin diha sa mahangturon nga mga ka-
libutan. Kini mao ang kalainan tali sa sistema nga atong gisagop
ug mga sistema sa kalibutan—kadto sa mga tawo, kini sa
Dios. . . . Ang gingharian sa Dios mobayaw sa maayo, mopana-
langin sa tanan, modan-ag sa tanan, mopalapad sa mga huna-
huna sa tanan ug mobutang nga maabut sa tanang mga panala-
ngin sa kahangturan. . . . ako nagpasalamat sa tanang tinuod
nga salabutan, bisan sa moral, sosyal, syentipikanhon, politikal
o pilosopikal. . . .

Ang kamatuoran ug salabutan [adunay] kalagmitan sa pagpa-
dako sa kapasidad, sa pagpalapad sa kalag ug sa pagpakita sa ta-
wo sa iyang tinuod nga katungdanan, sa iyang relasyon sa iyang
kaugalingon ug ngadto sa iyang Dios, sa duha kabahin diha sa
pagkakaron ug sa umaabut, nga siya mahibalo unsaon sa pagpa-
kabuhi dinhi sa yuta ug maandam aron sa pagpakig-uban sa mga
Dios didto sa mahangturon nga mga kalibutan. . . .

Ang mga baruganan sa kamatuoran mao ang nagbukos kanato
nga magkauban ug mohimo kanato nga mobuhat diha sa panag-
hiusa ug kalig-on; mao kadto ang mga baruganan nga nagpaba-
yaw sa atong mga pagbati, naghatag og kinabuhi sa atong mga
kalag ug naghimo kanato nga mobati og kamaya ug masadyaon
ubos sa tanang mga kahimtang; kini kahayag, kini kamatuoran,
kini salabutan, kini nagagikan ug nagpaingon ngadto sa Dios,
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Mga estudyante ug mga magtutudlo sa Plain City School sa Utah niadtong 1884. 
Si Presidente Taylor miagni sa mga Santos nga “mopalambo sa edukasyon 

ug salabutan sa matag matang. . . ug mopalambo sa mga gasa 
nga gihatag sa Dios ngadto kanila”

kahimayaan ug celestial nga himaya. Kita mibati og kasadya tu-
ngod kay anaa kanato ang mga baruganan sa kinabuhing dayon;
kini tungod kay kita miambit sa tuburan sa kinabuhi, ug nahiba-
lo sa atong relasyon sa Ginoo.12

Ang Simbahan nagtabang nga maedukar kita kabahin 
niining kalibutan ug sa kalibutan nga umaabut.

Kita nagkinahanglan og kanunay nga pagtudlo, pagtulun-an
human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, di-
yutay dinhi ug diyutay didto. Tungod niana kita adunay atong
nagkalainlain nga mga kapunongan sa pagkapari, . . . sa pagtud-
lo, sa pagmatuto, ug sa pagsinati sa tanang mga aspeto sa kina-
buhi bisan kon may kalabutan niini nga kalibutan o sa kalibutan
nga umaabut.13
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Dinhi kita dunay atong Relief Society. . . . Didto ako sa Nauvoo
sa panahon nga ang Relief Society giorganisar ni Propeta Joseph
Smith, ug ako diha niana nga okasyon. . . .

Kabahin niadtong mga Kapunongan, ako moingon, sila nakahi-
mo og maayo nga buhat ug usa ka mahinungdanon nga tabang
ngadto sa atong mga bishop, ingon man sa pagka talagsaon gipa-
haum aron sa paghupay, pagpanalangin, ug pag-awhag niadtong
ilang mga igsoong babaye kinsa nagkinahanglan sa ilang pag-amu-
ma, ug usab aron sa pagduaw sa masakiton, ingon man usab sa
pagtambag ug pagtudlo sa mas batan-ong mga babaye diha sa mga
butang nga may kalabutan sa ilang balaan nga tawag isip mga anak
ug mga santos sa Labing Halangdon. Ako malipayon nga moingon
nga kita adunay mahinungdanon nga daghang dungganan ug ha-
langdon nga mga babaye nga naapil niining mga buhat sa gugma,
ug ang Ginoo nagpanalangin kanila sa ilang mga buhat, ug ako
nagpanalangin kanila diha sa ngalan sa Ginoo. Ug ako moingon
ngadto sa atong igsoon nga mga babaye, magpadayon nga maku-
gihon ug matinud-anon sa pagpangita sa kaayohan sa pagkatawo
ug kalipay sa inyong pagkababaye, magtudlo ug magbansay sa in-
yong kaugalingon nga mga anak nga babaye diha sa kahadlok sa
Dios, ug tudloi ang inyong mga igsoon nga babaye sa pagbuhat sa
ingon man usab, nga kita unta mapanalanginan sa Ginoo ug ang
atong mga anak uban kanato.14

Dayon, kita adunay atong mga Sunday School, ug daghan sa
atong mga igsoong lalaki ug mga igsoong babaye niini nga di-
reksyon nagbuhat sa maayo nga buhat. Ako motambag sa [mga
presidente] sa mga Sunday School sa pagpaningkamot sa pag-
pundok sa pinakamaayo nga talento nga ilang mahimo aron sa
pagtudlo ug sa pagmatuto sa atong mga bata. Unsa ka labaw ka
mahinungdanon o labaw pa ka dungganan nga buhat nga kita
mahimo nga maapil kay sa pagtudlo sa mga bata sa mga baruga-
nan sa kaluwasan? Kamo nga makugihon ug mihatag sa inyong
mga kasingkasing ngadto niining mga butang, ang Dios mopa-
nalangin, ug ang adlaw moabut nga ang mga batan-on sa Israel
mobangon ug motawag kaninyo nga bulahan.15
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Ang edukasyon, nga gigamit sa matarung nga paagi, 
makatabang kanato sa pagtukod sa Zion.

Maayo kini alang sa mga elder nga makasinati sa mga pinulo-
ngan, kay sila mahimong molangyaw, ug kinahanglan nga maka-
sulti ngadto sa mga tawo, ug dili makita nga sama sa mga bu-
ang. . . . Mahimo nga kamo moingon, ako naghunahuna nga ang
Ginoo mohatag kanato sa gasa sa mga pinulongan. Siya dili kon
kita tapulan kaayo sa pagtuon niini. Ako wala gayud mangayo sa
Ginoo sa pagbuhat og usa ka butang nga akong mabuhat sa
akong kaugalingon.

Kita kinahanglan makasinati sa tanang mga butang, kinahanglan
makaangkon og kahibalo pinaagi sa hugot nga pagtuo ug pinaagi
sa pagtuon. Kita gitudloan sa pagpundok niini gikan sa labing ma-
ayo nga basahon, ug mahimong masinati sa mga pangagamhanan,
mga nasud, ug mga balaod. Ang mga elder niini nga simbahan
kinahanglan nga magtuon niining mga butanga, aron kon sila
moadto sa mga kanasuran, sila dili mopauli sa dili pa sila maka-
himo og maayong buhat.16

Ang Dios nagpaabut sa Zion nga mahimo nga pagdayeg ug hi-
maya sa tibuok yuta aron ang mga hari, makadungog sa iyang
kabantog, moanha ug motutok diha sa iyang himaya. . . . Siya bu-
ot kanato nga magsunod sa iyang mga balaod ug mahadlok ka-
niya, ug mobarug isip mga mensahero aron sa pagpanglakaw
ngadto sa mga kanasuran; nga gisul-uban uban sa gahum sa
priesthood nga gitugyan diha kanato; pangitaa “og una ang ging-
harian ug pagkamararung gikan sa Dios,” [Mateo 6:33] pangitaa
og una ang kaayohan ug kalipay sa atong isig ka tawo. . . .

Mao nga niining panghitabo, kinahanglan nga kita mopalam-
bo sa edukasyon ug salabutan sa matag matang; mougmad og
mga tinguha sa literatura, ug ang mga tawo sa literatura ug syen-
tipikanhon nga talento kinahanglan nga mopalambo niana nga
talento, ug ang tanan kinahanglan nga mopalambo sa mga gasa
nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Edukara ang inyong mga
anak, ug pangitaa kadtong motudlo kanila kinsa adunay hugot
nga pagtuo sa Dios ug sa iyang mga saad, ingon man sa salabu-
tan. . . . Kon adunay mga butang nga maayo ug dalaygon diha sa
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mga moral, mga relihiyon, syensya, o bisan unsa nga mga butang
nga gibanabana sa pagbayaw ug pagpasidungog sa tawo, kita na-
ngita niini. Apan sa tanan nga pagatinguhaon, batoni ang pagsa-
but [tan-awa sa Mga Proverbio 4:7]; ug niana nga pagsabut nga
nagagikan sa Dios.17

Ang mahinungdanon nga baruganan nga atong angay batonan
mao ang pagkahibalo mahitungod sa Dios, sa relasyon nga atong
naangkon sa matag usa, sa nagkalainlain nga mga katungdanan
nga atong atimanon sa nagkalainlain nga kahimtang sa kinabuhi
diin kita gitawag sa pagbuhat isip mortal ug imortal intelehente,
mahangturon nga mga tawo, aron nga kita mahimo nga mopa-
lambo sa atong balaan nga tawag ug mopamatuod sa atong mga
kaugalingon nga takus sa atubangan sa Dios ug sa balaan nga
mga anghel, ug kon kita makabaton og kahibalo niini nga ma-
tang, kita magbuhat og maayo, kay kini ang labing mahinungda-
non nga kaayohan nga atong madawat, kini naglakip sa tanang
butang nga atong gikinahanglan.18

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang gipasabut niini nganha kaninyo nga “magkugi sa
pagpaninguha sa katuyoan sa edukasyon”? Unsa nga mga kasi-
natian ang inyong nakita sa kamahinungdanon sa edukasyon?

• Unsa nga mga kahigayunan ang anaa kaninyo aron sa pagpa-
lambo sa inyong edukasyon? Sa unsa nga paagi kamo labaw pa
nga makapahimulos niini nga mga kahigayunan? Ngano nga
mahinungdanon nga kita magpadayon sa pagkat-on sa atong
nga kinabuhi? Sa unsa nga paagi ang atong edukasyon ug pag-
kat-on makatabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios?

• Ngano nga mahinungdanon ang pag-edukar sa atong mga ka-
ugalingon ug sa atong mga anak mahitungod sa maayong
panglawas? Sa unsa nga paagi kita makabuhat niini?

• Ngano nga mahinungdanon nga kita makaangkon og maayo
nga mga magtutudlo alang sa atong mga anak? Unsa ang
atong mabuhat sa pagtabang aron pagsiguro nga ang atong
mga anak adunay takus ug matarung nga mga magtutudlo?
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Unsa pa ang atong mabuhat aron pag-apil sa edukasyon sa
atong mga anak?

• Unsa nga kahibalo ang inyong naangkon pinaagi sa pag-apil sa
nagkalainlain nga mga kapunongan diha sa Simbahan? Ngano
nga ang pipila ka mga tawo gamay ra og nakat-unann gikan sa
pagtulun-an sa Simbahan ug ang uban nakat-on og daghan ka-
ayo? Sa unsa nga paagi kita ug ang atong mga anak makadawat
sa labing daghan gikan sa mga klase ug mga programa sa
Simbahan?

• Unsa ang inyong mabuhat aron sa pagpakita og pasalamat
ngadto niadtong kinsa naghago aron sa pagtudlo kaninyo ug
sa inyong mga anak?

• Si Presidente Taylor mitudlo nga “ang mahinungdanon nga
baruganan nga atong angay batonan mao ang pagkahibalo ma-
hitungod sa Dios.” Ngano ang Ginoo ug ang Iyang mga pag-
tulun-an mao ang sentro sa atong tanan nga pagtuon ug pag-
kat-on? Unsa ang ipasabut niini diha kaninyo sa pagkat-on
“pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa hugot nga pagtuo”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 4:7; Juan
8:31–32; D&P 88:77–80; 93:36; 130:18–21
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Ang Pagpangita sa Hingpit 
nga Kalipay sa Kinabuhi

Ang [mga Santos] kinahanglan gayud nga maningkamot sa
pag-angkon sa tanang butang nga maayo, ug mohimo sa

pagpauswag sa kalipay sa tawhanong pamilya.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Niadtong hinapus sa Hunyo sa 1847, usa ka dakong grupo sa
mga Santos nga gipasiugdahan ni Elder John Taylor ug ni Elder
Parley P. Pratt mibiya sa Winter Quarters aron sa pagpanaw ngad-
to sa kasadpan. Nianang Septyembre 1847 sila miabot sa sila-
ngang bahin sa Rocky Mountains, mga 483-694 ka mga kilometro
ang gilay-on gikan sa Salt Lake. Nianang unang semana sa
Septyembre, nagkabaga na ang snow nga natagak, ug kadaghanan
sa mga Santos nawad-an og kadasig. Niining higayona, si
Presidente Brigham Young ug pipila ka mga sakop sa Napulog
Duha nakauli gikan sa Walog sa Salt Lake ngadto sa Winter
Quarters ug nakahimamat sa pundok ni Elder Taylor. Taliwala sa
snow ug sa nagkadugang nga kabalaka niadtong kinsa nanagpa-
naw paingon sa Walog sa Salt Lake, si Elder Taylor miawhag sa
matag usa nga magmaya ug magtigum diha sa konseho uban ni
Presidente Young, sa kaubang mga sakop sa Napulog Duha, ug sa
ubang nangulo nga mga kaigsoonan diha sa pundok.

Samtang ang mga kaigsoonan nagmiting, ang mga panganud mi-
iway ug ang adlaw sa wala madugay mitunaw sa snow. Sa walay
pagpahibalo sa ubang pundok, daghan sa mga kauban nga mga
igsoong babaye miadto sa hilit nga kasagbutan nga giliyokan og
mga kahoykahoy. Didto sila misugod paghimo og inayum-ayum
nga mga lamesa nga gidayandayanan og puti nga hapin ug maa-
nindot nga mga pinggan. Usa ka makasaysayon nga asoy natala
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“Ang Dios nagplano nga kita kinahanglan maglipay sa atong mga kaugalingon.
Ako wala magtuo sa usa ka relihiyon nga maghimo sa mga katawhan

nga masulub-on, magul-anon, [o] miserable.” 
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nga “ ‘ang nating baka nga gipatambok’ giihaw; daghang mga ha-
yop ug isda giandam; mga prutas, mga dyeli ug mga lamian nga
gigahin alang sa espesyal nga mga okasyon gipagawas hangtud
nga sa tinuoray kadto usa ka harianong pista.”

Sa dihang ang miting sa konseho nahuman, ang mga kaigsoonan
kinsa mitambong sa miting ug ang kapin sa 100 pa ka mga sakop
sa pundok gidala ngadto sa surprisa nga panagtigum, diin sila
nabusog sa maayong pagkaon. Ang asoy mitala sa mosunod: “Sa
dihang natapos ug nahipus na ang panihapon, nagsugod na og
andam alang sa sayawan; ug sa wala madugay nadugang ngadto
sa panaghudyaka ug alegring panag-istorya ang makalingaw nga
sonata sa byulin. . . .Ang panagsayaw giubanan og mga awit ug
mga balak. ‘Kami mibati og susamang pagbayaw ug pagpanala-
ngin,’ sulat si Elder Taylor, ‘kami midayeg sa Ginoo ug mipana-
langin sa usag usa.’”2

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kanunay gayud nga nag-
tuo sa pagpangita og kalipay sa kinabuhi, mahimong pinaagi kini
sa pagkalingaw sa kaanindot ug kadaghan sa kinaiyahan, panag-
pundok alang sa maayo nga mga kalihokan nga sosyal, o pagpa-
malandong sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. Si John Taylor
mitudlo, “Ang ‘kinabuhi ug ang pagpangitag kalipay’ nga mao
ang angay nga mookupar sa atensyon sa tanang intelehente nga
mga binuhat.” Samtang siya mituo nga kita makasinati og da-
kong kalipay dinhi niini nga kinabuhi, siya usab mitudlo nga
“ang labing mahinungdanong kalipay nga atong makab-ot ma-
kit-an lamang diha sa pagkadawat sa pag-uyon sa atong
Langitnong Amahan, diha sa pagkamahadlokon sa Dios, diha sa
pagsinati sa iyang mga balaod—uban sa mga baruganan sa ma-
hangturong kamatuoran, ug sa mga butang nga atong gituohan
nga mao gayud ang mopauswag dili lamang sa atong temporal,
apan sa atong mahangturong kalipay.”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang Dios buot nga kita malipay sa kinabuhi.

Kita buot og kalipay dinhi. Tinuod kana. Ang Dios nagplano
nga kita kinahanglan maglipay sa atong mga kaugalingon. Ako
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wala magtuo sa usa ka relihiyon nga maghimo sa mga katawhan
nga masulub-on, magul-anon, miserable ug walay lingawli-
ngaw. . . . Ako dili gayud motuo nga adunay maanindot o maayo
kabahin niana, samtang ang tanan sa palibot, ang mga kahoy,
mga langgam, mga bulak ug berde nga mga umahan, makapahi-
muot kaayo, ang mga insekto ug mga buyog nga nanaghudyong
ug nagkapakapa, ang mga nating karnero nga naghamag ug nag-
duladula. Samtang ang uban naglingawlingaw sa kinabuhi, nga-
nong kita dili man usab? Apan kita buot mobuhat niini sa sakto
nga paagi ug dili motuis sa bisan hain niini nga mga baruganan
nga gihatag sa Dios sa tawhanong pamilya.4

Aduna bay bisan unsang makapasubo sa mga buhat nga gihi-
mo sa Dios? Bisan asa kita molingi, atong makita ang kaangayan,
katahum, kamalipayon, ug kanindot.

Ang mga panalangin gikan sa Dios gihimo alang sa tawo, ug sa
iyang kalingawan; siya gibutang isip pangulo sa nilalang. Alang
kaniya ang yuta puno sa pinakabuhong nga kaabunda; sa bula-
wanong lugas, sa matam-is nga mga prutas, sa piniling mga ubas;
alang kaniya, ang mga tanum, ug mga bulak nagdayandayan sa
yuta, nangalimyon sa ilang kahumot, ug nagpakita sa ilang masi-
lakong kaanyag;. . . Alang kaniya, ang labung nga sagbut ug ubas
namulak ug nanlimbukad, ug ang kinaiyahan nagsul-ob sa iyang
labing nindot nga sapot; ang nagdaganas nga gamayng sapa, ang
putli nga tuburan, ang sapa nga tin-aw kaayo ang tubig mo-agos
alang kaniya, ang tanang kinaiyahan nagpakita sa iyang katahum
ug nagdapit sa tawo sa pag-ambit sa iyang kalipay, kaanindot, ug
kainosente, ug sa pagsimba sa iyang Dios.

Kabahin sa kasubo diha sa kahadlok sa Dios, ug diha sa iyang
pangalagad! Ang kadautan sa kalibutan, maoy nakapahimo sa 
katawhan nga dili malipayon; ug ang kadautan sa tinuohan 
maoy nakapahimo niini nga masulub-on: mao kini ang mga kaa-
laotan nga hinimo sa katawhan, dili kini mga panalangin sa Dios.
Ug kabahin sa kasubo! Aduna bay kasubo diha sa pag-awit sa mga
langgam, diha sa lumpayat sa kabayo, diha sa pagkamadulaon sa
karnero, o sa nating kanding; diha sa kaanindot sa mga bulak, sa
bisan unsa sa maanindot nga mga butang sa kinaiyahan, o diha
sa Dios, nga maoy naghimo niini, o diha sa iyang pangalagad?5
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Ang sosyal nga kalingawan mamahimong angay sa tinuod
nga relihiyon.

Ngano, nga adunay uban nga mga tawo kinsa nagtuo nga ang
biyulin, pananglit lang, usa ka instrumento sa yawa ug nga sayop
gamiton. Para nako dili kini tinuod, ako nagtuo nga kini usa ka
maanindot nga butang nga masayawan. Apan ang uban naghuna-
huna nga kita dili angay nga mosayaw. Oo, kita maglingawlingaw
gayud sa kinabuhi sa bisan unsang paagi nga atong mahimo. Ang
ubang mga tawo supak sa musika. Ngano, ang musika nagpatig-
babaw sa mga kalangitan, ug taliwala sa mga kalanggaman! Ang
Dios mihatag kanila niini. Wala nay mas labaw nga makapahimuot
ug makalingaw kay sa pag-adto ngadto sa kakahoyan o taliwala sa
mga sagbut sayo sa buntag ug maminaw sa huni ug nindot kaayo
nga awit sa mga langgam, ug kini tukma gayud sa atong kinaiyan-
hon nga mga kasarang ang pagpasalamat niini nga mga butang.

Kita dili makatugkad sa kabililhon sa musika nga atong maang-
kon didto sa langit. Mahimong ikasulti mahitungod niana ang gi-
kaingon sa usa sa mga Apostoles nga nagsulti mahitungod sa laing
butang—“Wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mo-
santop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang ka-
nila nga nahigugma kaniya.” [Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9.]
Kita walay ideya sa kabililhon, kanindot, kamahunihon sa musika
didto sa kalangitan.

Ang atong tumong mao ang pagkuha ug paghupot sa tanan nga
maayo, ug sa pagsalikway sa tanan nga dautan. Usa ka rason nga
ang relihiyoso nga mga tawo sa kalibutan supak sa musika ug mga
pasundayag tungod sa kadautan nga nasagol niini. Ang dautan ug
hiwi nga mga tawo nakig-abin sa ilang mga kaugalingon niining
mga butanga, ug nagpahimo niini nga ubos sa panan-aw sa uban;
apan kini ba ang hinungdan nga ang mga Santos dili maglingaw-
lingaw sa mga gasa sa Dios? Kini sakto ba nga baruganan? Sa pag-
katinuod dili. Ang mga Santos kinahanglan gayud maningkamot
sa pag-angkon sa tanang butang nga maayo, ug mohimo sa pag-
pauswag sa kalipay sa tawhanong pamilya. . . .

Sa tanan natong mga kalingawan kinahanglan atong tan-awon
nga ang atong gipanghimo, ug kita kinahanglan nga dili malimot
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sa pagtinarong isip mga babaye ug mga lalaki, ug kita kinahang-
lan maglikay sa pagkangil-ad [o pagkamasinupakon] ug pagbali-
wala sa uban, ug motratar sa tanan uban sa kalooy, maayong pa-
matasan ug pagtahud.6

Ang sosyal nga paglingawlingaw ug mga kalingawan dili suk-
wahi sa sakto nga gawi ug sa tinuod nga relihiyon. Imbis idili ang
mga pasundayag (mga dula) ug wad-on ang katungod niini, ma-
oy tumong sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang pagkontrol
niini ug paghimo niini nga luwas gikan sa dili limpyo nga mga
impluwensya, ug padayunon kini isip usa ka lugar diin ang tanan
magkatigum alang sa katuyoan sa limpyo nga kalingawan. Ang
atong nangulo nga mga lalaki, tungod niana, nakaadto na niini
nga mga dapit sa tuyo nga, sa ilang pagtambong, sa pagpugong
sa tanang binuhatan ug mga impluwensya nga makadaot ngadto
sa mga batan-on ug sa nagtubo nga mga kaliwatan. Kita dili ma-
kapasalig nga ang kagawasan sa pagpadayag dili mahimong pag-
padayag sa kahugaw o kalaw-ay, ug nga dili ibaylo kadtong ma-
kahatag og kalingawan ug yano nga kalipay ngadto sa usa ka pa-
agi nga makahatag og hugaw nga kahinam o makadaut sa mga
moral. . . . Ang mga tawo sa komite ug mga opisyal kinahanglan
nga mosiguro nga ang mga sayaw sa tanang klase ipahigayon sa
ligdong ug sa pamaagi nga walay pamatasan nga tugutan nga
mosangpot ngadto sa kadautan o makadaut sa moral o espiritu-
hanong paagi.7

Ang pagkahiusa diha sa ebanghelyo makahatag og hingpit
nga kalipay.

Kini maayo kaayo alang sa mga Santos sa Dios ang pagpama-
landong sa mga baruganan sa mahangturong kamatuoran, nga na-
tudlo na ngadto kanila. Kon adunay bisan unsa nga may kalabutan
sa kalipay ug sa katawhan, kon adunay bisan unsa nga giplano sa
pagpadako sa mga hunahuna ug mga pagbati sa tawhanong pa-
milya, sa pagpataas sa atong mga paglaum ug mga pangandoy, ug
sa paghatag og kalinaw, hingpit nga kalipay, ug pagsalig, kini mao
ang hunahuna nga gipadayag sa Dios ngari kanato ang mga lagda
sa mahangturon nga kamatuoran; nga Siya mitanom niini sa
atong mga dughan ug mihatag ngari kanato og usa ka kasiguroan
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kabahin niadtong mga butang nga atong gituohan, ug sa tinuod
nahibaloan.8

Ako walay mahunahunaan nga bisan unsa nga labaw kamaa-
nindot ug kalangitnon kay sa usa ka nagkahiusa nga kaigsoonan,
na-organisar diha sa sumbanan nga gilatid sa Doktrina ug mga
Pakigsaad; kon ang tanan molihok alang sa kaayohan sa tanan—
kon samtang kita mohigugma sa Dios sa bug-os tang kasingkasing
kita naghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon; di-
in ang atong panahon, ang atong katigayunan, ang atong mga ta-
lento, ang atong mental ug lawasnon nga mga gahum tanan gi-
gamit alang sa kaayohan sa tanan; diin walay tawo nga mokuha o
mopahimulos sa lain; diin adunay usa ka komon nga kaikag, usa
ka kapanguhaan sa salapi, usa ka komon nga pundo; diin, ingon
nga ilang gibuhat dinhi niini nga kayutaan, ginaingon na sa tanan
nga “silang tanan mitagad nga makiangayon sa usag usa,” ug ang
tanan milihok alang sa kaayohan sa kinatibuk-an, “kon ang matag
tawo sa matag dapit makahimamat og usa ka igsoon ug usa ka hi-
gala,” kon ang tanan nga manggihatagon ug buotan nga mga im-
pluwensya ug mga pagbati sa atong kinaiyahan mapatuman, ug
ang kamasinahon, kahambog, kalagot, ug garbo, ug matag dautan
mabuntog ug magpaubos sa kabubut-on ug Espiritu sa Dios. Kini
nga mga baruganan maanindot kaayo ug makapabayaw sa espiri-
tuhanon ug emosyonal nga paagi alang sa usa ka komunidad, usa
ka teritoryo, usa ka estado, nasud, o sa kalibutan.9

Ako mibati og hingpit nga kalipay diha sa Ginoo, ug ako mo-
panalangin sa ngalan sa Dios sa Israel nga ako nahisakop sa iyang
simbahan ug gingharian dinhi sa yuta. Kini nga mga pagbati
akong gipanghinaut nga sa tanang higayon panggaon dinhi sa
akong dughan ug lihukon sa akong kinabuhi; ug ako nagtuo nga
adunay gatusan, kon dili liboan, sa akong atubangan karong ad-
lawa, kinsa adunay susama nga diwa ug pagbati, ug susama nga
mga tinguha….

Unsa may makahimo kanato nga madasigon kaayo ug hingpit
nga malipayon sa panahon nga ingon niini?. . . Kini tungod kay
adunay usa ka panaghiusa sa maayo nga mga pagbati, maayo nga
mga tinguha ug mga pangandoy ug ang usa ka diwa nagdasig sa
tanan, nagporma og usa ka lig-on nga kahiusahan [o naorganisar
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na nga kapunongan] sa gahum, sa hugot nga pagtuo, ug sa
Espiritu sa Ginoo. Ang usa ka kandila mohatag og kahayag, ug ki-
ni maayong sud-ongon, apan kaliboan sa sama nga kahayag mo-
himo og kinatibuk-an nga pag-iwag. Alang kanato, kini usa ka hi-
gayon sa panaghiusa, sa kahayag, sa kinabuhi, sa salabutan, sa
Espiritu sa buhi nga Dios; ang atong mga pagbati usa ra, ang
atong hugot nga pagtuo usa ra, ug ang usa ka dakong pundok sa
katawhan nga nag-angkon niining pagkahiusa naghimo og usa ka
hut-ong sa gahum nga walay gahum dinhi sa yuta o sa impyerno
nga makasugakod, o makabuntog. . . .

Kita nagtuo nga kita isip usa ka pundok sa katawhan, nga nag-
hupot sa tanang nagkalainlaing mga korum niini nga simbahan
ug gingharian may kalabutan niining usa ka mahinundanon nga
buluhaton; ug mao nga adunay pagbati sa hugot nga pagtuo,
pagkahiusa, ug kakusog, o gahum, kon imong itugot, sa Espiritu
sa buhi nga Dios, nga nagpalihok ug naghatag og kinabuhi sa
hunahuna, naghatag og kalagsik sa lawas, ug hingpit nga kalipay
sa kalag. Niini kitang tanan buot nga moapil. Ang Ginoo ania pi-
naagi sa iyang Espiritu ug gahum, ug ang atong mga kasingka-
sing malipayon.10

Ang Pagsabot sa mga baruganan sa kamatuoran magdala
og himaya ug hingpit nga kalipay.

Kon kita motan-aw sa atong mga kaugalingon sa minaayo—
kon kita makasabot sa mga baruganan sa kamatuoran sa husto—
unsa pa may anaa nga dili nato ikahatag alang sa kaluwasan? Sa
dihang ang Espiritu nakatandog sa mga kasingkasing sa mga san-
tos—Sa dihang ang kahayag ug salabutan sa langit mipakita sa
iyang kaugalingon—Sa dihang ang Ginoo [midan-ag] diha sa
mga kalag sa mga santos sa panahon nga sila nagkapundok, un-
sa man ang ilang gibati? nga sila gibulahan sa Ginoo. Makapila
kon sila magpundok sa espesyal nga mga okasyon aron makada-
wat og piho nga mga panalangin gikan sa mga kamot sa Dios,
nga ang espiritu sa pagpadayag miabut diha kanila, ug ang kaug-
maon giablihan sa ilang panan-aw sa tanan niini nga kaanindot,
kahimaya, kabuhong, ug kamaayo; ug kon ang ilang mga kasing-
kasing gidasig niana nga espiritu, gibati nila ang dakong pagma-
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ya! Ilang gitan-aw pag-ayo ang mga butang niini nga kalibutan,
ug ang paglaum nga nagpaabot kanila! ang ilang mga katungod
isip mga santos sa Labing Halangdon nga Dios; ug ngadto sa ka-
himayaan nga ilang maangkon kon sila matinud-anon hangtud
sa katapusan!

Ikaw tingali nakasinati sa pagbati nga sagad lang moabut sa ka-
singkasing sa tawo tungod niini nga matang sa panghunahuna
ug mga panglantaw. Ngano kaha nga lahi man ang atong bation
sa bisan unsang panahon? Kini tungod kay kita makalimot sa
pag-ampo ug pagsangpit sa Dios, ug paghatag sa atong mga kau-
galingon ngadto kaniya, o tungod kay kita makasala, makahimo
og kadautan, ug nawad-an sa Espiritu sa Dios, ug nalimot sa ma-
himayaong paglaum sa atong mga balaang tawag; apan kon kita
sa kanunay makakita ug makaamgo ug makasabot sa atong tinu-
od nga pagkabutang sa atubangan sa Dios, ang atong mga huna-
huna mahimong kanunay nga mangita sa mga butang sa Dios, ug
kita kinahanglan nga mangita aron mahibalo sa adlawng tanan,
unsay atong mahimo aron sa pagpalambo sa kalipay ug kaluwa-
san sa kalibutan, unsay atong mahimo aron sa pagpasidungog sa
atong balaang tawag—aron pagpasidungog sa priesthood sa
Anak sa Dios, ug unsay buhaton aron sa pagpasidungog sa atong
Dios, ug pagpausbaw sa nahibiling panahon nga ania kanato din-
hi sa yuta, ug sa mga kusog sa atong mga lawas alang sa pagpa-
tuman sa iyang mga katuyoan, ug alang sa pagpadayon sa iyang
gingharian—alang sa kalamboan sa iyang mga plano, nga kon ki-
ta mobarug sa iyang atubangan, siya makaingon ngari kanato,
“maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon; sa dyutay
kasaligan ka diay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw; dumuyog ka sa
kalipay sa imong agalon.” [Tan-awa sa Mateo 25:21.]11

Sigun sa akong personal nga kalabutan, ako ania dinhi isip
kandidato alang sa kahangturan, alang sa langit ug alang sa kali-
pay. Ako buot maniguro pinaagi sa akong mga lihok nga maka-
angkon og kalinaw sa laing kalibutan nga maoy makahatag niana
nga kalipay ug kahimayaan nga akong gipangita.12
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Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Si Presidentee Taylor mitudlo nga ang Dios milalang sa yuta ug
sa kaanindot niini alang sa atong ikalipay. Unsay imong mga
kasinatian diin ikaw nakakita og hingpit nga kalipay sa kaa-
nindot sa yuta ug mibati og kasuod ngadto sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga ang musika, mga balak, drama, o ubang
paagi sa paglingawlingaw makahatag kanato og hingpit nga
kalipay? Unsa man ang atong mahimo aron sa pagdala sa ga-
hum ug hingpit nga kalipay sa makapabayaw nga musika
ngadto sa atong mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa mga sa-
kop sa atong pamilya? Unsaon man nato pagsuporta ug pag-
palambo og maayo nga paglingawlingaw?

• Ngano sa imong hunahuna nga ang musika ingon man ka ma-
hinungdanong bahin sa atong relihiyosong pagsimba? Sa un-
sang paagi nga ang mga himno sa Simbahan makahupay o ma-
kalig-on kanimo sa mga panahon sa pagsulay?

• Sa unsang paagi nga ang imong pagpakigdait sa ubang mga
Santos nakahatag kanimo og hingpit nga kalipay? Unsay
imong mahimo aron pag-awhag og mas lig-on nga panaghiusa
tali sa mga sakop sa imong ward o branch?

• Unsay kahulugan niini diha kanimo nga mobati og “hingpit
nga kalipay diha sa Ginoo”? Unsa ang ubang mga doktrina sa
ebanghelyo nga nakahatag kanimo og hingpit nga kalipay? Sa
atong pagpangita og hingpit nga kalipay dinhi niini nga kina-
buhi, ngano nga mahinungdanon man usab ang paghunahu-
na sa kahangturan?

• Unsa ang ubang mga hitabo sa inyong kinabuhi nga nakahatag
kaninyo og hingpit nga kalipay? Unsa ang atong mahimo aron
sa paghupot og diwa sa hingpit nga kalipay sa atong mga ki-
nabuhi bisan pa man sa atong mga pagsulay? Unsa ang atong
mahimo aron pagtabang sa atong mga anak sa pagpangita og
hingpit nga kalipay sa ilang mga kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 118:24; Isaias
12:2–3; Mateo 25:21; 2 Nephi 2:25; Mosiah 2:41; Mga Artikulo
sa Hugot nga Pagtuo 1:13
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Ang Igpapahulay Usa 
ka Balaan nga Adlaw

Kita gisugo sa paghinumdom sa Adlaw nga 
Igpapahulay aron sa pagbalaan niini.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Ingon sa gihisgutan sa miaging kapitulo, nagsugod niadtong hi-
napus sa Hunyo 1847, sila si Elder John Taylor ug Parley P. Pratt mi-
pasiugda og usa ka pundok nga kapin sa 1,500 ka mga Santos gi-
kan sa Winter Quarters ngadto sa Walog sa Salt Lake. Naghulagway
sa sinugdanan niini nga panaw, si Elder B. H. Roberts misulat:

“Atrasado na niadtong panahona ang pagsugod sa maong panaw.
Ulahi na kaayo alang kanila nga makapananom pa og mga lagut-
mon niadtong panahona, bisan og sila mihunong og sayosayo sa
silangang tiilan sa Rocky Mountains. Sila gamay na lang kaayo og
pagkaon nga nahibilin aron makapalungtad kanila og usa ka tu-
ig ug tunga, ug kon ang ilang unang pananom mangamatay, ang
kagutom mosunod gayud, kay sila anaa sa mga 1600-2400 ka
mga kilometro gikan sa kinadul-an nga dapit diin adunay pagka-
on makit-an. . . .

“Sila misakripisyo sa ilang tanan, lakip na sa ilang mga asawa ug
mga anak, kinsa kinahanglan nga moapil sa ilang kalisud ug sa
ilang panimpalad. Sila wala mahibalo sa ilang destinasyon, sila
mirisgo sa tanan diha sa usa ka pamasin, diin wala gayuy kahiga-
yunan sa pagbalik. Kon sila mapakyas sa pagpangita og usa ka
angay nga lugar ug makapananom sa unang panahon, wala ga-
yuy makahatud og pagkaon alang kanila, ni sila makakuha og
pagkaon. Sila kinahanglan nga molampos, o mamatay diha sa ka-
mingawan diin sila nagsugod sa ilang panaw.”
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“Sa pag-ambit sa sakramento kita wala lamang maghandom, sa kamatayon 
ug mga pag-antus sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, apan kita usab 

[nagpaabut] sa panahon nga siya moanhi pag-usab.”
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Bisan pa man niining makuyaw nga pagkabutang ug sa pangina-
hanglan nga makaabut sa Walog sa Salt Lake sa dili pa magsugod
ang tingtugnaw, ang pagpanaw gihunong matag Domingo alang
sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay. Si Elder Roberts mipa-
dayon, “Ang Domingo gibalaan isip usa ka adlaw sa pagpahulay,
relihiyosong mga pagpangalagad gihimo sa matag kampo, ug
ang kahilom sa dakong kamingawan sa kasadpan nabuak tungod
sa panagkanta sa mga Santos sa mga awit sa Zion.” Sa 5 sa
Oktubre 1847, ang mga panon sa karomata nila ni Taylor ug Pratt
luwas nga miabot sa Walog sa Salt Lake ug gisugdan ang gikina-
hanglang mga pagpangandam alang sa tingtugnaw.2

Alang ni Presidente John Taylor, ang Igpapahulay usa ka adlaw
sa pagsimba, pagpahulay, ug mahunahunaon nga paghinum-
dum. Siya miawhag sa mga Santos sa “paghimo sa adlaw nga
Igpapahulay nga balaan, igahin kini nga adlaw sa pagpahulay, ad-
law sa pagtigum aron pagbuhat sa inyong mga sakramento ug
pagpaminaw ngadto sa mga pulong sa kinabuhi, ug dayon makit-
an nga nagtuman sa mga sugo, ug nagpakita og maayo nga pa-
nig-ingnan atubangan sa inyong mga anak.”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang Igpapahulay usa ka adlaw sa pagsimba sa Dios sa 
tibuok natong mga kasingkasing.

Ang atong pinakamaayo dili pa igo; kitang tanan mahimong
mas maayo pa, ug makabuhat og mas maayo ug mas malingaw sa
kinabuhi, nga madugangan pa ang Espiritu sa Ginoo sa atong ka-
ugalingong mga panimalay ug sa atong kaugalingong mga ka-
singkasing, ug mobuhat og labaw pa aron sa pagpalambo sa ka-
ayohan sa tanan kinsa atong maabut ug maimpluwensya. Ang
pag-alagad sa Ginoo mao ang usa sa dako nga mga katuyoan sa
atong pagkaania; ug akong gipasalamatan isip dako nga pribili-
hiyo ang higayon nga atong gikalipay ang pagsimba sa Dios sa
adlaw nga Igpapahulay. Ug kon kita mag-abut aron sa pagsimba
sa Dios, ako buot makakita kanato nga nagsimba kaniya sa tibu-
ok natong mga kasingkasing. Ako nagtuo nga wala sa lugar nii-
ning maong mga okasyon ang pagpaminaw sa mga tawo nga mo-
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sulti bahin sa kalibutanong mga butang; kini mga panahon, la-
baw sa tanan tingali, diin ang atong mga pagbati ug mga paghi-
gugma kinahanglan nga magpadayon sa pagpaduol ngadto sa
Dios. Kon kita mag-awit og mga pagdayeg ngadto sa Dios, ato ki-
ning buhaton sa sakto nga espiritu; kon kita mag-ampo, himoa
ang matag kalag nga magbuhat sa pag-ampo, magbuhat niini
uban sa atong tibuok nga mga kasingkasing, nga pinaagi sa atong
panaghiusa ang atong mga espiritu magkahiusa, nga ang atong
mga pag-ampo ug ang atong pagsimba mahimong magamit sa
Dios, kansang Espiritu molukop sa tanang mga butang, ug nga
kanunay nga maanaa sa mga panagpundok sa maayo ug mati-
nud-anon nga mga Santos.

Ako mosulti kaninyo unsa ang akong bation sa buntag sa
Igpapahulay. Ako nakaamgo nga mao kini ang adlaw nga gigahin
aron sa pagsimba sa Makagagahum nga Dios: niini nga adlaw ako
kinahanglan nga magsimba sa Dios, ug ako kinahanglan nga mo-
bantay sa akong pamilya ug makahibalo kon sila nagbuhat ba sa sa-
mang butang o wala. Kay kita gisugo sa pagbalaan sa adlaw nga
Igpapahulay ug sa pagpahulay gikan sa atong mga kahago, ingon
nga ang Dios mibuhat sa dihang Siya mibuhat sa yuta nga atong gi-
puy-an. Siya mihatag kanato og unom ka adlaw aron sa pagbuhat
sa nagkalainlaing buluhaton ug mga katungdanan sa kinabuhi, ug
kon kita [mosulay] sa pagbalaan sa Igpapahulay, ato kining buha-
ton nga madawat sa Dios atong Amahan, atong ipahinungod ang
atong mga kaugalingon ngadto kaniya bisan, nianang adlawa lang,
ug ibutang ang atong mga pagbati ug paghigugma nganha kaniya.
Ug unya, ang mga Elder sa Israel sa tibuok yuta nagbuhat niining
adlawa sa pagsulay sa pagtudlo sa mga baruganan sa kaluwasan,
ug akong gibati nga buot mag-ampo alang kanila, ug usab alang sa
atong mga misyonaryo kinsa nagsuroy taliwala sa mga Santos din-
hi niini nga yuta, ug ingon man usab niadtong kinsa mamulong,
ug usab moampo alang niadto kinsa nagmando sa mga pundok sa
mga Santos dinhi niini nga yuta ug sa uban nga mga yuta, kay
ingon nga kini adlaw man nga gigahin alang sa pagsimba sa Dios,
ang tanang Israel bisan asa mahimong maanaa sa impluwensya ug
paggiya sa Espiritu sa buhi nga Dios, ug nga kadtong kinsa ma-
mulong (sa Simbahan) maanaa unta ubos sa balaang impluwensya
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sa Espiritu Santo, ug nga sila mopakigbahin sa nagkalainlaing mga
katiguman sa mga pulong sa kinabuhing dayon.4

Ang Igpapahulay usa ka adlaw sa pagtudlo ug pagkat-on
pinaagi sa Espiritu.

Maayo kaayo alang sa mga Santos nga magpundok aron mag-
kahimamat sa usag usa, aron maminaw sa mga pulong sa kina-
buhi, aron mamalandong usab sa ilang pagkabutang ug relasyon
ngadto sa Dios, ngadto sa Iyang Simbahan ug Gingharian, ingon
man usab sa pag-eksamen sa ilang kaugalingong mga pagbati, ug,
ubos sa paggiya sa Ginoo ug sa Iyang Balaang Espiritu, mani-
nguha sa pagpangita unsa nga relasyon ang ilang gihuptan uban
sa ilang Langitnong Amahan, ug kon sila nagbuhat ba sa nagka-
lainlaing mga katungdanan nga gihatag kanila ug nagtinguha sa
pagsangyaw sa pulong, sa kabubut-on, ug sa balaod sa Dios.5

Kon kita. . . magkatigum kita maglaum nga makadawat og giya
ug mga panalangin gikan sa Dios, gikan kang kinsa, ang mga
Kasulatan nagpahibalo kanato, “ang tanang maayong hatag ug
ang tanang hingpit nga gasa;” ug Kaniya, kita usab gipahibalo,
“walay pagkausab ni anino gumikan sa pagkabalhin.” [Tan-awa sa
Santiago 1:17.] Sa atong mga panagtigum ang namulong ug ang
naminaw kinahanglan nga anaa ubos sa giya ug pagdumala sa
Ginoo, ang Tinubdan sa Kahayag. Sa tanang mga tawo ubos sa ka-
langitan kita, mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kanunay gayud
nga nakasabot sa kamahinungdanon sa pagsalig sa Dios; kay ako
nagtuo nga, bisan unsa pa ang salabutan nga gipaambit, bisan
unsa pa ka nindot ang pakigpulong ug unsa ka makapabayaw ang
mga ideya nga gipaambit, kini dili makaayo sa naminaw gawas
kon sila anaa ubos sa paggiya ug inspirasyon sa espiritu sa Dios.6

Walay tawo nga buhi, ug walay pa gayuy tawo nga nabuhi, kin-
sa makatudlo sa mga butang sa Dios gawas kon siya natudloan,
gisugo ug gigiyahan sa espiritu sa pagpadayag gikan sa
Makagagahum. Ug unya walay mga katawhan sarang nga maka-
dawat sa tinuod nga salabutan ug makahimo og sakto nga pag-
hukom kabahin sa sagrado nga mga baruganan sa kinabuhing
dayon, gawas kon sila anaa ubos sa impluwensya sa samang es-
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piritu, ug busa ang mga tigpamulong ug mga tigpaminaw tanan
anaa sa mga kamot sa Makagagahum.7

Kita managtigum, isip intelehenting mga binuhat, matinguhaon
nga makasabot og usa ka butang sa atong kinabuhi sa wala pa din-
hi sa yuta, sa atong kinabuhi karon, ug sa atong kaugmaon. Kita
managtigum aron masayud kalabut sa atong Langitnong Amahan,
kabahin sa iyang balaang pagdala sa tawhanong pamilya, kabahin
sa iyang kaalam ug mga plano bahin kanato, ug kabahin sa tu-
mong sa atong paglalang; ug aron masayud sa usa ka butang, kon
posible, kabahin niana nga kalibutan nga atua sa layo lapas pa sa
atong nahimutangan karon. Kini mao ang ubang mga butang tali
sa daghan nga atong gitinguha nga mahibaloan, nga masabtan,
nga makit-an, kon posible.8

Ako walay nasayran nga laing paagi diin kita matudloan, ma-
sugo, ug mapasabot sa atong tinuod nga kahimtang, kon dili pi-
naagi lamang sa pagpaubos sa impluwensya sa Espiritu sa buhi
nga Dios. Ang usa ka tawo mahimong makapamulong pinaagi sa
Espiritu sa Dios, apan kini nagkinahanglan usab og gamayng ba-
hin sa Espiritu ngadto sa naminaw, aron sila mapasabot og sakto
sa kamahinungdanon sa mga butang nga gihatag ngadto kanila,
ug mao kana ang kalisud nga kanunayng nasinati sa Ginoo ug sa
iyang mga santos sa pagpasabot sa mga tawo sa mga butang nga
alang gayud sa ilang mga kaayohan. Kitang tanan naghunahuna
nga kon kita matudloan sa Dios maayo unta kaayo. Ako nagtuo
nga ang kalibutan sa kinatibuk-an modawat niini nga usa ka da-
ko nga panalangin. Dayon ang pangutana motunga sa ilang mga
hunahuna, kon ang mga pagtulun-an nga ilang nadawat gikan ba
sa Dios o dili. Unsaon man nila pagkahibalo niana? Ako walay na-
hibaloan nga laing paagi kay sa nianang gisulti sa mga kasulatan,
“Apan anaay usa ka espiritu diha sa tawo, ug ang inspirasyon sa
Makagagahum nagahatag kanila og salabutan.” (Job 32:8) Ug,
usab, kita gisultihan diha sa Bag-ong Tugon, nga “Walay bisan
usa nga makasabut sa mga hunahuna sa Dios gawas sa Espiritu
sa Dios.” [Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:11.] Tungod niini ang
tanan nga kaalam, ang tanan nga kahibalo, ang tanan nga pa-
ngatarungan, ang tanan nga pilosopiya ug ang tanan nga panag-
lalis nga moabut sa tawhanong hunahuna nga walay hinungdan
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gawas kon ang hunahuna sa tawo andam sa pagdawat niini nga
pagtulun-an—giandam pinaagi sa Espiritu sa Ginoo, ang sama
nga Espiritu nga naghatag sa kahibalo.9

Kita moambit sa sakramento sa Igpapahulay agi og 
handumanan ni Jesukristo.

Ingon og ang pag-anhi sa Manluluwas sa kalibutan, ang iyang
pag-antus, kamatayon, pagkabanhaw, ug pagsaka ngadto sa po-
sisyon nga iya karon sa mahangturon nga kalibutan atubangan sa
iyang Langitnong Amahan adunay dako nga kalabutan sa atong
mga kaikag ug kalipay; ug tungod niini kini nagpadayon nga pag-
handom nga atong giambitan matag Domingo. Kini nga sakra-
mento mao ang katumanan sa hangyo ni Jesukristo ngadto sa
iyang mga tinun-an. “Kay sa matag kaon ninyo niining tinapay ug
matag inom ninyo niining kopa, ginasangyaw ninyo ang kamata-
yon sa Ginoo hangtud sa iyang pag-anhi.” (1 Mga Taga-Corinto
11:26.) Ang hugot nga pagtuo niini nga ordinansa nagkinahang-
lan sa pagsabot nga kita adunay hugot nga pagtuo ni Jesukristo,
nga siya lamang ang Bugtong Anak sa Amahan, nga siya nagagikan
sa kalangitan paingon dinhi sa yuta aron sa pagpatuman sa usa ka
piho nga katuyoan nga giplano sa Dios—bisan sa pagkab-ot og
kaluwasan ug kahimayaan sa tawhanong pamilya. Kining tanan
adunay dakong buhat sa atong kaayohan ug kalipay dinhi ug sa
umaabot. Ang kamatayon ni Jesukristo wala unta mahitabo kon
wala pa kinahanglana. Nga kini nga seremonya kinahanglan nga
matukod aron magpabilin kana nga hitabo diha sa mga hunahu-
na sa iyang katawhan, nagpamatuod sa kamahinungdanon niini.10

Kita nagtigum aron moambit sa sakramento sa panihapon sa
Ginoo, ug kita kinahanglan nga maninguha sa pagpalayo sa
atong pagbati gikan sa mga butang nga kalibutanon. Kay sa pag-
ambit sa sakramento kita wala lamang maghandom sa kamata-
yon ug mga pag-antus sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si
Jesukristo, apan kita usab nagpaabot sa panahon nga siya moan-
hi pag-usab ug sa panahon nga kita magkita ug mokaon og pan
uban kaniya diha sa gingharian sa Dios [tan-awa sa Lucas 14:15;
Mateo 26:29]. Kon kita nanagtigum, kita magpaabot nga maka-
dawat og giya ug mga panalangin gikan sa Dios.11
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Usa ka nag-unang hulagway sa Pinto Ward, St. George Utah Stake. Si Presidente Taylor
mitudlo nga ang Igpapahulay mao ang usa ka panahon sa pagpahulay gikan sa

atong mga buhat ug paglig-on sa atong relasyon uban sa Dios.

Ang karaang mga tawo sa Dios, kansang mga kasingkasing na-
hayagan sa kayo sa inspirasyon, naglantaw ngadto niana nga ma-
handumong panghitabo sa dihang ang Kordero nga gipatay sa
wala pa gani matukod ang kalibutan mohatag sa iyang kaugali-
ngon mismo isip usa ka sakripisyo, samtang kita naghandom sa
sama nga butang. Kita mopikas og pan ug mokaon, og moinom
atubangan sa usag usa matag Domingo, ug kita mobuhat niini
agi og handumanan sa lawas ug dugo sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesukristo; ug kini atong padayunon sa pag-
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buhat hangtud siya mobalik pag-usab. Kon siya moanhi na, ang
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naglaum nga mahiapil niad-
tong napili nga pundok sa mga katawhan nga mokaon ug moi-
nom uban kaniya sa iyang kaugalingong lamesa sa gingharian sa
atong Amahan. Ako naghulat niini sama sa akong paghulat sa
akong panihapon karong gabii.12

Kita kinahanglan nga mag-amping nga kita dili moambit nii-
ning mga simbolo [sa sakramento] ngadto sa atong kaalautan.
Makig-away ba ikaw sa imong mga kaigsoonan, o nagbuhat sa
ingon nga paagi nga adunay bug-at nga mga pagbati (ngadto sa
laing tawo), ug tingali nakasulti og sakit nga mga pulong ngadto
sa lain, ug sa laing paagi nagbuhat og sayop, ug unya managtigum
sa pagyagayaga atubangan sa Dios ug mokaon sa tunglo sa inyong
mga kalag? Kita buot nga magbantay bahin niini nga mga butang;
ug busa kita kinahanglan nga mosabut nga kon kita modala sa
atong gasa ngadto sa altar, ug didto mahinumdom nga kita adu-
nay kayugot sa atong igsoon, kita kinahanglan una nga moadto
ug makig-uli kaniya ug unya mobalik ug mohalad sa atong gasa
[tan-awa sa Mateo 5:23–24]. Dili moduol sa bisan unsang matang
sa pagpakaaron-ingnon, apan moduol nga may limpyo nga mga
kamot ug putli nga mga kasingkasing, ug mobati sa pag-ingon
“O Dios hilinga ako ug sulayi ako ug probahi ako, ug kon adu-
nay bisan unsa nga kadautan diri kanako, ipalayo kini, ug himoa
ako nga imong tinuod nga tinugyanan sa yuta, ug himoa nga
ako makaambit sa espiritu nga anaa kang Kristo, ug mopuyo nga
malingawon niana dinhi sa yuta; nga kon siya moabut pag-usab
ako, uban sa akong mga kaigsoonan, motagbo kaniya uban sa
limpyo nga mga kamot ug putli nga mga kasingkasing.”13

Aron makadawat sa mga panalangin sa Dios, kita
kinahanglan nga mobuhat og mas labaw pa kay sa

yano lang nga pagtambong sa atong mga tigum
ug pag-ambit sa sakramento.

Daghan kanato mosunod lang sa mga opinyon sa kalibutan.
Ang kalibutan makahatag ba kanimo sa kahayag nga imong na-
dawat, ug sa ebanghelyo ug sa mga paglaum sa langit nga imong
nadawat, ug sa priesthood nga imong nadawat? Ug imo ba kining
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ilisan sa usa ka panaksan nga lugaw, ug maglunang diha sa ka-
hugaw, kamalimbungon, kadautan, ug yawan-on nga maoy nag-
patigbabaw sa kalibutan? Unsa may katuyoan sa atong pag-anhi
dinhi? Ang pagsimba sa Dios ug paghupot sa iyang mga sugo. Ug
unsa man kini kamahinungdanon sa kadaghanan kanato? Kita
nalimot, sa daghang mga higayon, sa mahimayaong paglaum sa
atong balaang tawag, ug atong gitugutan ang mga binuang, mga
kasaypanan, kahuyang ug kadautan, ug kita gidumala kapin kon
kulang sa pagkamasinahon, kahubog, paglapas sa Igpapahulay,
ug mga kadautan sa nagkalainlaing matang. Ako usahay makaki-
ta og mga Elder sa Israel nga nag-andam og daghang mga kahoy
ug daghang mga kumpay sa adlaw sa Igpapahulay. Ngano, kini
usa ka hilabihang pagpakaulaw sa mga mata sa Dios, sa balaang
mga anghel, ug sa tanang ubang intelehente nga mga binuhat. . .
Unsay imong hunahuna bakakon nga Elder, usa ka himalikas nga
High Priest, malapason sa Igpapahulay nga Kapitoan, ug masina-
hon nga Santos? Ang mga kalag sa ingon nga mga tawo kina-
hanglan unta nga madasig sa kahayag sa pagpadayag, ug sila ki-
nahanglan unta nga maoy buhi nga mga saksi, mga ehemplo sa
tanang katawhan bahin sa matarung nga pagpuyo! Nagtuo ka ba
nga ikaw makapuyo sa imong relihiyon, makaangkon sa Espiritu
sa Dios ug makakab-ot og mahangturong kinabuhi, ug mosunod
niini nga mga butang? Ako mosulti kanimo dili.14

Nabatasan na kini sa mga tawo sa kalibutan, ang pagpakigpu-
long panahon sa Domingo bahin sa espirituhanong mga butang,
kon sila nagsul-ob na sa ilang pang-Domingo nga sinina ug diha
sa tigum, ug unya sa pagka-Lunes puston ang ilang relihiyon
uban sa ilang sinina nga pang-Domingo sulod sa ilang kaban, wa-
la nay buhaton niini hangtud sa sunod Domingo. . . . O, ang ka-
buang sa tawo sa dili pagsangpit sa Dios sa tanang butang, sa
pagpadaplin sa Dios ug sa iyang relihiyon, ug pagsalig sa ilang
kaugalingong paghukom ug kahibalo.15

Adunay pay butang nga labaw pa kay sa atong gihunahuna
usahay; ug kana mao, nga samtang kita nagpaila nga mga sumu-
sunod sa Ginoo, samtang kita nagpaila nga nakadawat sa
Ebanghelyo ug gidumala niini, ang usa ka propesyon walay hi-
nungdan gawas kon kita nakalaba sa atong mga saput ug gipa-
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puti kini pinaagi sa dugo sa Kordero. Kini dili lang igo alang ka-
nato nga makig-usa sa Zion sa Dios, tungod kay ang Zion sa Dios
kinahanglan nga maglangkob sa mga tawo nga may putli nga ka-
singkasing ug putli nga kinabuhi ug walay lama atubangan sa
Dios, bisan lamang unta mao kana ang katapusang tumong. Wala
pa kita diha, apan kita kinahanglan nga moabut diha sa dili pa ki-
ta mamahimong andam sa pagpanag-iya sa himaya ug kahimaya-
an; busa usa ka hulagway sa pagkadiosnon gamay ra og kahulu-
gan kanato, kay siya kinsa nasayud sa kabubut-on sa agalon ug
wala nagbuhat sa ingon mahiagum sa hilabihan nga pagbunal
[tan-awa sa Lucas 12:47]. Kini mao nga “dili ang tanang magai-
ngon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa gingharian sa langit,
kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga
anaa sa langit.” [Mateo 7:21.] Kini mga doktrina sa Ebanghelyo
sumala sa akong pagsabot niini. Ug kini dili igo nga kita moga-
kos sa Ebanghelyo ug magkapundok dinhi sa yuta sa Zion ug
magkauban sa mga katawhan sa Dios, motambong sa mga tigum
ug moambit sa Sakramento sa panihapon sa Ginoo, ug maning-
kamot sa paglihok nga walay daghang kasamok; kay bisan pa sa
tanan niini, kon ang atong mga kasingkasing dili matarung, kon
kita mahugaw atubangan sa Dios, kon kita walay putli nga mga
kasingkasing ug limpyo nga konsensya, mahadlokon sa Dios ug
maghupot sa Iyang mga sugo, kita dili, gawas kon kita maghi-
nulsol, moapil niining mga panalangin nga akong gipamulong,
ug diin ang mga Propeta nagpamatuod.16

Kini atong katungod nga mahimong mga Santos. Ug mamahi-
mong takus niana nga kinaiya atong katungdanan ang pagsunod
sa mga baruganan sa hiyas, kamatuoran, kaligdong, kabalaan, ka-
putli, ug pasidungog nga kita sa kanunay makakuha sa pagtugot
sa Makagagahum nga Dios; nga ang Iyang mga panalangin maa-
nia kanato ug magpuyo sa atong mga dughan; nga ang kalinaw
sa Dios modangat sa atong mga balay ug mga yuta; … ug nga ki-
ta, isip usa ka katawhan, mahimong maanaa ubos sa Iyang bala-
ang panalipod.17
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Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang ubang mga panalangin nga atong masinati gikan sa
matinud-anong pagsunod sa Igpapahulay? (Tan-awa usab sa
D&P 59:9–13.) Sa unsang pagi nga ikaw personal nga gipana-
langinan tungod sa pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay?

• Unsa ang inyong buhaton aron mamahimong mahingpit ang
inyong pagsimba sa Dios sa adlawng Igpapahulay? Unsaon in-
yong pag-andam ang inyong kaugalingon aron mamahimong
labaw nga angay sa Espiritu Santo sa dili pa magsugod ang
mga tigum sa Simbahan?

• Unsa ang mahimo sa mga ginikanan ug mga apohan aron ma-
kaimpluwensya sa ilang mga anak ug mga apo sa pagbalaan sa
Igpapahulay? Unsaon nato paghimo sa Igpapahulay nga lahi
kay sa ubang mga adlaw alang sa atong mga pamilya? Sa un-
sang paagi nga ang pagsunod sa Igpapahulay makapalig-on sa
pamilya ug makapanalipod kanato gikan sa kalibutan?

• Ngano nga mahinungdanon man ang pagkat-on pinaagi sa
Espiritu panahon sa atong adlawng Igpapahulay? Unsay in-
yong mabuhat sa imong papel isip magtutudlo o tinun-an sa
pagdapit sa impluwensya sa Espiritu Santo sa adlawng
Igpapahulay?

• Unsa nga mga pakigsaad ang atong himoon sa atong pag-am-
bit sa sakramento? (Tan-awa usab sa Moroni 4–5 o D&P
20:76–79.) Unsay kalabutan niini nga mga pakigsaad ngadto
sa pagpasabot sa atong mga pakigsaad sa pagbunyag? (Tan-
awa usab sa Mosiah 18:7–10.)

• Ngano nga mahinungdanon man ang kanunay nga moambit
sa sakramento? Unsa man ang inyong mahimo aron maduol
ngadto sa Ginoo sa inyong pag-ambit sa sakramento?

• Unsa man ang kalainan tali sa pagtambong lang sa mga tigum
ug sa tinud-anay nga pagbalaan sa adlawng Igpapahulay?
Unsaon ninyo nga magpabilin ang espiritu sa Igpapahulay
uban kaninyo sulod sa semana?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan Exodu 20:8–11; Isaias
58:13–14; Mateo 12:10–13; 3 Nephi 18:1–12; D&P 27:1–14;
59:9–20
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Priesthood, ang
Pangagamhanan sa Dios 

Ang priesthood . . . mao ang buhing gahum.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Ngadto ni John Taylor, ang priesthood, agi og dugang ngadto
sa awtoridad sa paglihok sa ngalan sa Dios, usa usab ka gamha-
nang kusog diin ang dagkong mga butang mahimo. Siya mitudlo
nga ang mga naghupot sa priesthood kinahanglan nga aktibo sa
paggamit sa priesthood sa pag-alagad sa uban ug pagpahinabo sa
matarung nga mga katuyoan sa Dios. Siya miawhag sa tanang
naghupot sa priesthood sa pag-atiman sa ilang mga katungdanan
ug sa pagpalambo sa ilang balaang mga tawag, diha sa pag-ingon
nga “ang teacher o deacon kinsa mituman sa iyang mga katung-
danan labaw pa nga madungganon kay sa usa ka presidente o ni
bisan kinsa sa napulog duha nga wala.”2

Si Presidente Taylor usab miila ug mipasalamat sa awtoridad
niadtong kinsa migamit sa ilang priesthood aron pag-alagad ka-
niya ug sa iyang pamilya. Ang iyang mapaubsanong pagrespeto
sa awtoridad sa priesthood gihulagway pinaagi sa usa ka istorya
nga giasoy kaniadto sa iyang anak nga lalaki nga si Moses W.
Taylor kabahin sa usa ka gabii didto sa panimalay sa mga Taylor
sa dihang ang pamilya gibisitaan sa mga home teacher. “Ang usa
nila, usa ka batang lalaki nga nag-edad og desisais,” ang mang-
hud nga Taylor mihinumdom, “ug nianang gabhiona iya kadtong
turno sa pagdumala. Si Papa mitawag sa pamilya sa pagpundok
ug mipahibalo sa mga home teacher nga kaming tanan anaa ug
miingon: ‘Kami anaa sa inyong mga kamot ug naghulat sa inyong
mga panudlo.’ ”

Ang batang lalaki dayon nangutana ni Presidente Taylor kon si-
la nag-ampo ba isip usa ka pamilya ug diha sa pribado, kon sila
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Ang mga naghupot sa priesthood kinahanglang mahinumdom sa gigikanan sa ta-
nang gahum sa priesthood. Ingon sa gitudlo ni President Taylor, “Kon kita adunay

bisan unsang dungog gumikan sa o pinaagi sa priesthood, kini nagagikan sa Dios.”
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mitagad ba sa ilang mga silingan sa minaayo, nagtambong ba sa
simbahan kanunay, ug nag-abag ba sa mga awtoridad sa
Simbahan. “Kini nga mga pangutana gitubag og tagsatagsa sa
akong amahan ingon ka mapaubsanon kon ang kinamanghuran
sa pamilya motubag kanila. Human ang mga home teacher mita-
pos sa ilang buluhaton, sila dayon mihangyo sa akong amahan sa
paghatag kanila og mga panudlo.

“Siya miingon kanila nga siya nahimuot kanila sa ilang kama-
tinud-anon ug mipasalamat kanila sa pagbisita ug miawhag kani-
la nga ilang kanunayon ang pagbisita sa pamilya tungod kay siya
nakahibalo sa dakong kaayohan nga mahimo sa usa ka tawo nga
naghupot sa priesthood—nga mao ang gahum sa Dios—makahi-
mo ngadto sa iyang pamilya, ug miingon kanila nga walay ka-
tungdanan sa simbahan diin mas labaw pa nga kaayo ang mahi-
mo gawas sa teacher. Siya miingon kanila nga hatagan og igong
pagtagad ang iyang mga anak ug motambag kanila isip usa ka
amahan.

“ ‘Ako wala kasagaran sa balay,’ miingon siya, ‘tungod sa tawag
sa akong mga katungdanan sa simbahan kanunayng modala ka-
nako sa halayong dapit ug ako nahadlok nga kon ang akong mga
anak dili kanunayng makakuha og maayo nga pagtambag, sila
lagmit mahisalaag.’ ”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang Priesthood mao ang gahum sa Dios.

Unsa man ang priesthood?. . . Akong tubagon sa minubo nga ki-
ni mao ang pangagamhanan sa Dios, mahimong diha sa yuta o di-
ha sa kalangitan, kay pinaagi niana nga gahum, kabubut-on, o ba-
ruganan nga ang tanan nga mga butang gidumala sa yuta ug sa
mga kalangitan, ug pinaagi niana nga gahum nga ang tanan nga
mga butang giabagan ug gipaluyohan. Kini nagmando sa tanang
mga butang—kini nagpadagan sa tanang mga butang—kini nag-
paluyo sa tanang mga butang—ug may kalabutan sa tanang mga
butang diin ang Dios ug ang kamatuoran mahiusa. Kini mao ang
gahum sa Dios nga gihatag ngadto sa mga espiritu nga binuhat sa
mga kalangitan ug ngadto sa mga katawhan sa yuta; ug kon kita
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moabut sa celestial nga gingharian sa Dios, atong makita ang pi-
nakahingpit nga han-ay ug panag-uyon nga anaa, tungod kay anaa
ang hingpit nga sundanan, ang pinakahingpit nga han-ay sa pa-
ngagamhanan gipatuman, ug kon kanus-a o asa kana nga mga ba-
ruganan mapalambo sa yuta, sigun sa kakusgon sa pagkatap ug
pagsunod niini, sa kakusgon nga kini nakapadangat og mga pana-
langin ug kaluwasan ngadto sa tawhanong pamilya. Ug kon ang
pangagamhanan sa Dios madawat na gayud, ug kon ang pag-am-
po ni Jesus, nga iyang gitudlo sa iyang mga tinun-an, matubag, ug
ang gingharian sa Dios moabut sa yuta, ug ang iyang kabubut-on
matuman dinhi ingon man usab sa langit [tan-awa sa Mateo 6:10],
unya, ug human lang niana, nga ang tibuok kalibutan nga paghi-
gugmaay, kalinaw, panag-uyon, ug panaghiusa mopatigbabaw.4

[Ang priesthood] mao ang. . . baruganan ug gahum diin ang
[Dios] mopahiangay, mokontrol, modiktar ug modumala sa
Iyang mga buhat, Iyang mga kalibutan, Iyang mga gingharian,
Iyang mga kayutaan, Iyang mga gahum, Iyang mga binuhat, ug
ang tanang mga butang nga anaa ubos Kaniya ug ibabaw Kaniya,
ug diin Siya adunay kalabutan.5

Ang gahum nga gipakita sa priesthood mao lamang ang ga-
hum sa Dios, tungod kay siya ang pangulo sa priesthood. . .; ug
dinhi niini nga baruganan nga ang tanan nga mga buhat sa Dios
nahimo, ma dinhi man sa yuta o sa kalangitan; ug ang bisan un-
sa nga pagpakita og gahum pinaagi sa priesthood dinhi sa yuta
usa lamang ka gitugyan nga gahum gikan sa priesthood sa kala-
ngitan, ug kon ang priesthood dinhi sa yuta mahimong sama ug
ubos sa priesthood sa kalangitan mas labaw pa nga gahum nga
atong maangkon.6

Ang buhi nga priesthood sa yuta gidumala sa langit.

Ang Dios miorganisar sa priesthood, ug kana nga priesthood
modumala sa tanang mga butang kabahin sa yuta ug sa kalangi-
tan; usa ka bahin niini anaa sa kalangitan, ang laing bahin anaa
sa yuta; kining duha nagkahiusa alang sa pagtukod sa Zion, sa
pagtubos sa patay ug sa buhi, ug sa pagpahinabo sa “panahon sa
pagpahiuli na sa tanang butang;” [tan-awa sa Mga Buhat 3:21] ug
kon kini nagkahiusa pag-ayo, kini gikinahanglan nga adunay ko-
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munikasyon tali sa usa ug sa lain, ug nga kadtong anaa sa yuta ki-
nahanglang makadawat og mga panudlo gikan niadtong anaa sa
kalangitan kinsa nasinati sa yutan-on ingon man usab sa langit-
nong mga butang, nga adunay kasinatian sa duha, sanglit kini sa
makausa nangatundanan sa samang priesthood dinhi sa yuta.7

Ang pagkausa ug kumunikasyon sa priesthood sa langit, ang
makahatag og gahum, kinabuhi, ug kahanas ngadto sa buhi nga
priesthood dinhi sa yuta, ug kon wala kini sama ra sa patay ug la-
ya nga mga sanga: ug kon aduna may tawo nga may kinabuhi, o
gahum, kini mao ang gahum ug kinabuhi sa priesthood, ang gasa
ug gahum sa Dios nga gihatag pinasubay sa naandan nga mga pag-
hatag sa katungod sa priesthood, sa langit ug sa yuta; ug ang pag-
pangita niini sa gawas, sama lang sa usa ka sapa nga nangita nga
mahatagan og tubig bisan ang tinubdan niini uga na, o sama sa usa
ka sanga nga naningkamot nga mabuhi sa dihang ang punoan sa
kahoy giluka: ug ang paghisgot og usa ka simbahan nga wala niini
nga priesthood mao ang paghisgot sa butang nga walay pulos—
usa ka naughan nga tinubdan, usa ka patay ug laya nga kahoy.8

Walay tawo [nga makahimo] sa paggiya niini nga gingharian.
Siya dili makahimo gawas kon ang Dios magauban kaniya ug
anaa sa kiliran sa mga elder sa Israel. Apan uban kaniya sa ilang
kiliran, ang tanang butang magpadayon nga sakto, ug ang kahi-
balo ug ang pagpadayag sa Dios igabubo. Ang iyang balaod ma-
hibaloan ug ang mga baruganan sa kamatuoran molambo; o kon
dili gani, kini dili mao ang gingharian sa Dios. Ug kitang tanan
kinahanglan nga magpaubos sa atong mga kaugalingon atuba-
ngan sa Dios, ug mangita sa giya sa Makagagahum. . . .

Adunay usa ka baruganan nga may kalabutan sa gingharian sa
Dios nga nag-ila sa Dios sa tanang mga butang, ug nag-ila sa
priesthood sa tanang butang, ug kadtong kinsa wala nagbuhat
niini maayo unta kon maghinulsol o sila dili mouswag; ako mo-
sulti niana kanimo sa ngalan sa Ginoo. Ayaw hunahunaa nga
ikaw maalamon ug nga ikaw makahimo ug makasuon sa priest-
hood, kay ikaw dili makahimo niini. Ang Dios kinahanglan nga
maoy modumala, mohusay, modiktar, ug mangulo, ug ang matag
tawo sa ilang lugar. Ang arka sa Dios dili kinahanglang gunitan
[2 Samuel 6:3, 6–7], ilabi na sa dili takus nga mga tawo nga wa-
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lay pagpadayag ug walay kahibalo sa gingharian sa Dios ug sa
mga balaod niini. Kini usa ka dakong buluhaton nga atong gia-
pilan, ug kita kinahanglan nga mangandam sa atong mga kauga-
lingon alang sa buhat nga anaa sa atong atubangan, ug sa pag-
pasalamat sa Dios, sa iyang awtoridad, sa iyang balaod ug sa
iyang priesthood sa tanang butang.9

Kita buot nga moalagad sa Dios karon ug hangtud sa kahang-
turan nga umaabot. Kita nagsugod na karon, ug kita maninguha
pinaagi sa tabang sa Dios ug sa kahayag sa Iyang Balaang
Espiritu, ug sa mga pagpadayag nga Iyang ihatag kanato matag
karon ug unya—kita maninguha ug molihok ug makigbulig uban
sa Priesthood ngadto sa mahangturong mga kalibutan mahi-
mong dinhi sa yuta o sa kalangitan. Kita molihok hangtud nga
ang buhat nga giplano sa Dios kabahin niini nga yuta mapatu-
man, ug ang buhi ug ang patay maluwas kon sila mahimo pa nga
maluwas sumala sa mahangturong mga balaod nga anaa sa kala-
ngitan, ug sumala sa mga sugo sa Makagagahum. . . .

Ako padayon nga, “O Dios, giyahi ako sa sakto nga agianan: O
Dios, ilikay ako gikan sa tanang sayop; O Dios, ako kabus, hu-
yang, luya, masalaypon nga binuhat, gilibotan sa mga kahuyang
ug mga tintasyon. Ako nagkinahanglan sa Imong tabang sa tibu-
ok adlaw. O Dios, tabangi ako.” Mao kana ang akong pagbati, ug
ang pagbati sa akong mga kaigsoonan sa Unang Kapangulohan,
ug sa Napulog Duha ug sa uban. Kita mibati nga atong gikina-
hanglan ang tabang sa Makagagahum. Kita maninguha ug mag-
paubos, ug magmatinud-anon ug motuman sa atong mga pakig-
saad. Ug kon kita maminaw sa tambag ug motuman sa mga ba-
laod sa Dios, ug mobuhat sa mga butang nga Iyang ipabuhat sa
atong mga kamot, Siya motabang kanato ug mopanalangin ka-
nato, ug Siya mopanalangin sa Zion ug mopatunhay sa Israel.10

Ang Priesthood gihatag aron kita makatukod sa Zion.

Alang sa unsa man kini nga priesthood nga gihatag kanato?
Aron kita makahimo sa pagtukod sa Zion sa Dios. Alang sa unsa?
Aron sa paghunong sa sayop ug dautan, kahigal, pagkabakakon,
pagkakawatan, pagkadili matinuoron, ug pagkamasinahon, ta-
nang matang sa dautan, ug usab aron pag-awhag og hugot nga
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pagtuo, maaghup, kalooy, kaputli, inigsoon nga kaayo, matinuo-
ron, matarung, matinud-anon, ug tanan nga giplano aron sa pag-
himaya ug pahamili sa katawhan, aron kita magmatinud-anon ug
angay nga mga representante sa Dios atong Amahan dinhi sa yu-
ta, aron kita makat-on sa pagsuta sa iyang kabubut-on ug mobu-
hat niini; nga ang iyang pagbuot matuman dinhi sa yuta maingon
sa langit.11

Aron makab-ot kining gitinguha nga katuyoan—aron mahiuli
ang paglalang ngadto sa orihinal nga kaputli ug kanindot ug pag-
patuman sa tumong sa paglalang—aron sa pagtubos, pagluwas,
pagbayaw, ug paghimaya sa tawo—aron sa pagluwas ug pagtu-
bos sa patay ug sa buhi, ug sa tanan nga mabuhi sumala sa mga
balaod niini, mao ang plano ug tumong sa pagtukod sa priest-
hood dinhi sa yuta sa katapusang mga adlaw. Alang kini sa katu-
yoan nga matuman ang unsay wala pa mahimo—nga ang mga
buhat sa Dios mahingpit—aron ang mga panahon sa pagpahiuli
sa tanang butang mapahinabo, ug nga, agi og sumpay sa ma-
hangturong priesthood sa kalangitan (kinsa kon wala kita, o kita
kon wala sila, dili mahimo nga hingpit), kita makapahinabo sa ta-
nang butang nga anaa na sa hunahuna sa Dios, o gisulti pinaagi
sa Espiritu sa Dios, sa mga ba-ba sa tanang balaan nga mga pro-
peta sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. . . .

Ang priesthood sa kalangitan nakighiusa ngari kanato aron sa
pagpahinabo niining mga katuyoan, ug ingon nga sila gimando-
an pinaagi sa samang baruganan, ang atong mga buhat magka-
takdo—aron adunay langitnong tabang, ug nga ang kabubut-on
sa Dios (nga ingon nga alang kanato) matuman gayud dinhi sa
yuta maingon sa langit. Mao kini ang angayan natong makat-
onan, ug kini ang kinahanglan nga buhaton aron mapatuman
ang atong balaang tawag, ug ang atong mga buhat madawat sa
mata sa Dios ug sa balaang mga anghel, ug usab sa mata sa atong
mga kaigsoonan, kinsa atong nakauban sa priesthood dinhi sa
gingharian sa Dios sa yuta.12

Ang priesthood gibutang sa simbahan alang niining katuyoan,
sa pagkalot, sa pagtanom, sa pag-alima, sa pagtudlo og sakto nga
mga baruganan, ug sa pagpalambo sa kapunongan sa gingharian
sa Dios, sa pagpakigbatok sa mga dautan, ug pagpabilin ug pag-
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abag sa mga awtoridad sa simbahan ni Kristo dinhi sa yuta.
Katungdanan natong tanan ang pagtinabangay sa paghimo og
dako nga yunit—dako nga nagkahiusang hugpong sa katawhan
[o na-organisar nga pundok], kinsa nakigsaad nga magmatinud-
anon sa gingharian sa Dios; dayon ang tanan mopadayon sa hi-
lom, sa kalinaw, ug sa kasayon, ug unya dunay gamay lang kaayo
nga kasamok.13

Ang Priesthood gihatag alang sa 
panalangin sa tawhanong pamilya.

Ang Priesthood sa kanunay gihatag alang sa panalangin sa taw-
hanong pamilya. Ang mga tawo maghisgut bahin niini ingon nga
kini alang sa espesyal nga kaayohan sa mga indibidwal. Unsa man
ang gisulti kang Abraham? “Diha kanimo ug sa imong binhi”—un-
sa? Ako mopanalangin kanimo. O, sakto na kon kutob ra diha.
Apan “diha kanimo ug diha sa imong binhi mahimo nga ang tanan
nga mga banay sa yuta pagapanalanginan.” [Tan-awa sa Abraham
2:11.] Maghatag kita og abag, ug kon kita mga kaliwatan man ni
Abraham, maglakaw kita sa iyang mga tunob ug atong himoon ang
atong mga kaugalingon nga takus sa mga saad, magtinguha kita sa
pagtabang sa buhi ug sa patay, ug mangita aron sa pagpanalangin
ug sa kaayohan, pagbayaw ug pagpahamili sa tanan nga naglibot
kanato; aron kitang tanan maghiusa sa paghudyaka ug mahimaya
sa samang mga baruganan nga napadayag na alang sa kaayohan sa
tanang katawhan. . . .

Kon ako usa ka Bishop—ako wala masayud unsay akong ma-
himo, apan ako nasayud unsay kinahanglan nakong buhaton.
Labing siguro moingon ko, Amahan, imong gitugot ang daghan
kaayong mga kalag nga akong atimanon; tabangi ako nga akong
mabantayan ang ilang temporal nga mga panginahanglan ug
usab mapalambo ang ilang espirituhanong kaayohan, ug masi-
guro nga sila maayong pagkatudlo sa mga balaod sa kinabuhi: ta-
bangi usab ako sa pagtudlo sa mga magtutudlo nga naglakaw ta-
liwala sa mga katawhan, nga sila maglakaw nga puno sa Balaang
Espiritu nga maoy mopanalangin ug mohatag og kaayohan sa ka-
tawhan, nga sa tabang sa akong mga kaigsoonan ako mamahi-
mong usa ka Manluluwas taliwala kanila. Mao kana ang angay
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kong bation ug angay kong buhaton kon ako usa ka Bishop; ug
mao kana ang paagi nga kamong mga Bishop angay nga mobati
ug molihok, ug mobuhat niini diha sa pagpaubos uban ang ti-
nguha sa pagbuhat og maayo. Ug unya, kon ako usa ka Priest,
Teacher o Deacon, ug nagsuroysuroy isip usa ka magtutudlo ta-
liwala sa mga katawhan, ako buot moatiman sa ilang kaayohan.14

[Si Jesus miingon], “Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba
ako labaw pa niini? Siya miingon kaniya, oo, Ginoo; nasayud ka
nga gihigugma ko ikaw.” Kon ikaw nahigugma kanako, kon ikaw
akong higala ug akong tinun-an, “Pakan-a ang akong mga nating
karnero.” Dili kana lisud kaayo nga buhaton; siya gitawag alang
niana nga katuyoan. “Siya miingon kaniya sa ikaduha, Simon,
anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Siya miingon kaniya, oo
Ginoo, nasayud ka nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya,
Tagda ang akong mga karnero.” Ug sa ikatulo nga higayon ang
Manluluwas mihimo sa samang pangutana ngadto ni Pedro, ug
sa dihang si Pedro mitubag sa samang tubag, siya miingon kani-
ya, “Pakan-a ang akong mga karnero.” [Tan-awa sa Juan
21:15–17.] Unsa man ang katungdanan sa mga Apostoles; sa mga
Presidente sa mga Stake, mga High Priest, sa mga Kapitoan, ilabi
na niadtong mga nagdumala sa kinatibuk-an? Kon si Jesus ania
pa dinhi, siya moingon kaninyo sa pagsalikway sa inyong walay
hinungdan, inyong mga binuang ug mga kahuyang, ug mobuhat
nga labaw pa ka sama sa mga tawo ug mga Santos ug motrabaho
ug “Mopakaon sa akong mga Karnero.”15

Ang Dios naghatag og gahum niadtong 
kinsa mopalambo sa priesthood.

Kon kita nakasabot sa atong mga kaugalingon ug sa atong gi-
barugan, ang atong unahon mao, ang gingharian sa Dios una sa
tanan ug ang atong mga kaugalingon human niana. Kon kita
magkat-on sa pagbuhat sa gamayng butang, ang Ginoo tingali
moingon ngari kanato sa pagbuhat og dakodako nga butang, tu-
ngod kay kita andam sa pagbuhat niini. . . . Kon kita mga tawo sa
Dios, ug siya nagsalig kanato sa pagbuhat niining mahinungda-
nong mga katuyoan, kinahanglan nga kita mobuhat labaw pa kay
sa atong naandan, ug kinahanglan nga kita magmauyunon ug
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masundanon sa diktar sa Espiritu sa Ginoo ug sa iyang mga su-
lugoon kinsa iyang gitawag aron modumala kanato. Kon kita mo-
buhat niini, matag buhat nga atong buhaton mahimong malipa-
yon ug makapahimuot ngari kanato, ang kalinaw magpatigba-
baw sa atong mga dughan ug ang kalinaw sa Dios magapuyo sa
atong mga panimalay; ang Espiritu sa Ginoo magpandong kana-
to, ug kita mapuno sa hingpit nga kalipay ug magdayeg sa tibu-
ok nga adlaw, ug kini hangtud sa katapusan. Ako nasayud nga
walay laing paagi sa paghimo niining tanang buluhaton, gawas
lang kon tudloan sa Ginoo, ug tungod niana nga katuyoan siya
mi-organisar sa iyang balaang priesthood.16

Adunay daghang kapangakohan diha sa mga priest, sa mga tea-
cher, ug sa mga deacon, ug sa niadtong ubos nga priesthood sama
sa anaa ni bisan kinsa nga sakop sa simbahan. Kon sila dili mag-
buhat sa ilang mga katungdanan, unsa man ang resulta? Ang mga
tawo moadto sa napulog duha, o ngadto sa Unang Kapangulohan;
ilang labyan ang labing duol nga mga awtoridad; ug anaay kalibug
ug kasamok; ug ang bililhong oras mausik lang sa walay kapusla-
nan; . . . ug ang tanan niini tungod sa gusto sa mga tawo nga ma-
sayud sa ilang mga katungdanan ug magbuhat niini.

Apan samtang kita nakigbisog sa gagmayng mga butang unsa
man ang mahitabo kanato? Kita mawad-an ug pagtagad sa atong
mga balaang tawag; kita malimot nga kini nga gingharian gitukod
dinhi sa yuta alang sa katuyoan sa pagpaila sa pagkamatarung ug
sa mga balaod sa langit dinhi sa yuta, ug sa pagpanalangin sa ka-
tawhan ug sa pagluwas sa buhi ug sa patay. Kita malimot unsay
atong katuyoan dinhi, ug nganong gitukod man ang gingharian
sa Dios. Kini dili alang kanimo o alang kanako o bisan kinsa la-
mang; kini alang sa kaayohan sa kalibutan ug sa kaluwasan sa ka-
tawhan. Kita gilauman, matag usa kanato, sa pagbuhat sa nagka-
lainlaing mga katungdanan ug mga kapangakohan nga naglibot
kanato. Kon kita dili magtagad niini, dili ba kita sad-an atuba-
ngan sa Dios? Nganong moabot man ang mga kalisdanan sa
atong palibot? Tungod sa akong naingon na sa makadaghang hi-
gayon nga ang naghupot sa priesthood wala magbuhat sa ilang
mga katungdanan, dili mabinantayon ug matinud-anon.17



153

K A P I T U L O  1 3

Akong namatikdan ang uban sa akong mga pagpanaw, kadto,
kinsa, sama sa mga tinun-an ni Jesus sa karaan, nagpakita og dako
nga tinguha alang sa gahum, ug nagpakita og dako kaayo nga ti-
nguha aron masayud kinsa kanila ang labing dako. Kini binuang,
tungod kay ang dungog wala magagikan sa katungdanan, apan gi-
kan sa usa ka tawo nga nagbuhat sa iyang katungdanan ug balaang
tawag. Kon kita adunay bisan unsa nga dungog gikan sa o pinaagi
sa priesthood, kini gikan sa Dios, ug kita mabaw ra kaayo og huna-
huna sa pagpasigarbo sa usa ka gasa kon kita walay gihimo alang
niana nga gasa, gawas sa pagdawat lamang. Kon kini gikan sa Dios,
siya ang kinahanglan nga makadawat sa himaya ug dili kita, ug ang
atong pagbuhat sa atong balaang tawag mao lamang ang 
paagi nga kita makabaton og dungog o impluwensya.18

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa man ang priesthood sa Dios? Unsa nga mga panalangin
ang anaa nga atong maangkon pinaagi sa priesthood? Unsay
inyong gibati sa inyong paghunahuna nga ang Dios ang miha-
tag sa tawo sa gahum sa priesthood?

• Unsa man ang mahimo sa matag sakop sa pamilya aron mapa-
lig-on sa gahum sa priesthood diha sa panimalay?

• Ngano nga mahinungdanon man nga ang mga naghupot sa priest-
hood nga makadawat og makanunayong giya gikan sa Ginoo?

• Unsaon pagtabang sa priesthood sa “pagtubos, pagluwas, pag-
bayaw, ug paghimaya sa tawo”?

• Sa unsang paagi nga ikaw ug ang inyong mga minahal napa-
nalanginan pinaagi sa matarung nga paggamit sa priesthood?
Unsaon man sa mga babaye sa pag-ambit sa mga panalangin sa
priesthood?

• Unsa man ang ubang mga kahigayunan alang sa pagpahigayon
og pagpangalagad sa priesthood sa inyong dapit? Unsa man
ang mahimo sa mga naghupot sa priesthood aron makata-
bang sa paglig-on sa mga panimalay diin walay naghupot sa
priesthood?
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• Basaha ang D&P 84:33–34. Unsa man ang gipasabot sa pagpa-
lambo sa balaang tawag sa priesthood? Unsa man ang buot
ipasabot sa pagpalambo sa bisan unsa nga balaang tawag sa
Simbahan? Sa unsang paagi kita makatabang niadtong anaa sa
atong ward o branch kinsa naninguha sa pagpalambo sa ilang
balaang mga tawag?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 4:20;
1 Timoteo 4:12–16; Jacob 1:18–19; D&P 58:26–28; 84:18–21,
26–27, 33–34; 107:99–100
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Ang mga Responsibilidad ug
Kapunongan sa Priesthood 

Ang organisasyon sa simbahan . . . sumala sa 
mga baruganan nga gipadayag sa Dios .1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si President Taylor hugot nga nagtuo sa kamahinungdanon sa
kapunongan ug organisasyon sulod sa priesthood, nagtudlo nga
ang priesthood “usa ka sumbanan sa mga butang sa kalangitan”
ug mao ang paagi “diin ang mga panalangin sa Dios mokanap
ngadto sa iyang katawhan dinhi sa yuta.”2 Siya ang misugod sa
paghimo og senemana nga mga miting sa priesthood sa mga
ward, uban sa binulan nga mga tigum sa priesthood sa stake ug
matag tulo ka bulan nga mga komperensya sa stake, aron pag-
awhag sa mga naghupot sa priesthood sa pagkat-on ug pagpatu-
man sa ilang mga katungdanan.

Sa pagkamatay ni Brigham Young niadtong Agosto 1877, ang
Unang Kapangulohan giwagtang ug ang Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, uban ni John Taylor isip ilang
Presidente, nahimong tigdumalang pundok sa Simbahan. Bisan
tuod og si President Taylor nasayud nga sa mao nga mga higayon
ang Napulog Duha isip usa ka korum susama og awtoridad sa
Unang Kapangulohan (tan-awa sa D&P 107:22–24), siya usab na-
sayud nga ang saktong kapunongan sa priesthood nalatid nga
ang Simbahan pagadumalahon sa usa ka Presidente ug sa iyang
duha ka mga magtatambag. Sa samang higayon, siya mapaubsa-
nong naninguha sa pagbuhat lamang sa kabubut-on sa Ginoo ug
dili magpahiluna sa iyang kaugalingon.

Kapin sa tulo ka tuig human sa kamatayon ni Brigham Young,
ang Unang Kapangulohan naorganisar pag-usab. Sa 10 sa
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“Kon kita makadawat og bisan unsa nga katungdanan, o balaang tawag, 
o pagtugot, o bisan unsa nga gahum sa pagpahigayon sa bisan unsa sa mga 

ordinansa, kita nakadawat niana gikan sa kamot sa Dios.”
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Oktubre 1880, si President John Taylor gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan, uban ni George Q. Cannon ug Joseph
F. Smith isip mga magtatambag. Namulong nianang adlaw sa
pagpaluyo, si Presidente Taylor miingon: “Kon dili lang atong ka-
tungdanan ang pagsiguro nga ang simbahan maorganisar sa
hingpit ug mahitsas sa tanan nga departamento niini, mas pilion
unta nako nga magpadayon kauban sa mga kaigsoonan sa napu-
log duha, nagsulti niini isip kinaugalingon lamang nga pagbati.
Apan adunay mga pangutana bahin niining mga butanga nga wa-
la kitay katungod sa pagmandar kon unsay angay nga buhaton, o
kon sa unsa nga paagi ang angay sundon. Sa dihang ang Dios mi-
hatag kanatog kamandoan ug mitukod sa organisasyon sa iyang
simbahan, uban sa nagkalainlaing korum sa priesthood ingon sa
gipakita ngari kanato nga gipadayag pinaagi ni Propeta Joseph
Smith, dili ako motuo nga bisan ang Unang kapangulohan, ang
napulog duha, ang mga high priest, ang mga kapitoan, ang mga
bishop, o bisan kinsa, adunay katungod sa pag-ilis o pag-usab ni-
ana nga plano diin gipaila ug gitukod sa Ginoo.”

Siya dayon miingon nga sukad sa pagkamatay ni Brigham Young,
ang priesthood na-organisar, gawas sa Unang Kapangulohan ug
nga kinahanglan kaayo nga ang korum sa Unang Kapangulohan,
ingon man usab ang tanang ubang mga korum, molingkod sa ka-
tungdanan nga gihatag niini sa Makagagahum.

Si President Taylor mipadayon: “Kini mao ang mga sugyot sa
Espiritu sa Ginoo ngari kanako. Ako mipadayag sa akong mga
pagbati ngadto sa napulog duha, kinsa miuyon kanako, ug sa pag-
katinuod, kadaghanan kanila adunay mga pagbati sama sa akong
mga gibati. Dili kita ang magbuot, o dili gayud angay, nga ibase
usa ka dapit, posisyon, o dungog, bisan og usa kini ka dakong du-
ngog nga mahimong usa ka sulugoon sa Dios. Dungganon kaayo
ang maghupot sa priesthood sa Dios. Apan samtang dungganon
kaayo ang mahimong mga sulugoon sa Dios, ang paghupot sa
iyang priesthood, dili dungganon alang ni bisan kinsang tawo o
bisan kinsang pundok sa tawo ang magpangita og posisyon diha
sa balaang priesthood. Si Jesus miingon, Ikaw wala nagtawag ka-
nako, apan ako ang nagtawag kanimo [tan-awa sa Juan 15:16]. Ug
sa akong naingon na kaniadto, kon akong giisip pa ang akong ka-
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ugalingong personal nga mga pagbati, ako unta moingon, maayo
ra ang tanan, hapsay ra kaayo, ug mauyonon; ug ako adunay dag-
hang maayong mga kaila kinsa akong gitahud ug giila, isip akong
kaigsoonan, ug ako nagmaya sa ilang mga tambag. Pasagdi nga
ang mga butang magpabilin sa ingon lang gihapon. Apan dili ako
ang pagsulti, dili imo ang pag-ingon unsay atong gusto, apan ki-
tang mga naghupot sa priesthood maoy motan-aw nga ang tanan
nga mga organisasyon niana nga priesthood giampingan ug nga
ang tanan sa simbahan ug sa gingharian sa Dios gi-organisar su-
mala sa plano nga gipadayag. Busa among gipili ang pamaagi di-
in kamo gihangyo nga motuman niini karon.”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Adunay duha ka mga priesthood, 
ginganlan og Melchizedek ug Aaronic.

Una.—Atong nakita nga adunay duha ka mga priesthood, nga
ginganlan, ang Melchizedek ug Aaronic . . . . Ikaduha—Nga kining
duha hinatag sa Ginoo; nga ang duha mahangturon, ug nangala-
gad karon ug sa kahangturan. Ikatulo—Nga ang Melchizedek
Priesthood naghupot sa katungod sa kapangulohan, ug adunay
gahum ug pagtugot ibabaw sa tanan nga mga buhatan diha sa
simbahan, sa tanan nga kapanahonan sa kalibutan, sa pagtugyan
sa mga espirituhanon nga mga butang. Ikaupat—Nga ang ika-
duha nga priesthood gitawag og priesthood ni Aaron, tungod kay
kini gitugyan ngadto ni Aaron ug sa iyang binhi sulod sa iyang ti-
buok nga mga kaliwatan. Ikalima—Nga ang ubos [o Aaronic]
priesthood kadugtong sa labaw, o sa Melchizedek Priesthood ug
adunay gahum sa pagpangalagad sa dayag nga mga ordinansa . . .
Ikaunom—Nga adunay kapangulohan sa matag usa niining mga
priesthood, ibabaw sa Melchizedek ug sa Aaronic.

Ikapito—Nga samtang ang gahum ug pagtugot sa labaw, o
Melchizedek Priesthood, mao ang paghupot sa mga yawe sa ta-
nan nga espirituhanon nga mga panalangin sa simbahan; aron
makaangkon sa kahigayunan sa pagdawat sa mga misteryo sa
gingharian sa langit, aron maabli ang kalangitan ngadto kanila,
makahimamat sa kinatibuk-an nga pundok ug sa simbahan sa
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Unang Natawo, ug aron makasinati sa pakig-ambit ug sa pagtam-
bong sa Dios nga Amahan, ug ni Jesus ang tigpataliwala sa bag-o
nga pakigsaad, ug sa pagdumala sa tanan nga espirituhanon nga
mga opisyal sa simbahan, gani ang kapangulohan sa halangdon
nga priesthood, sunod sa kapunongan ni Melchizedek adunay
katungod sa pagdumala sa tanan nga mga buhatan diha sa
simbahan, sa espirituhanon ug temporal.

“Unya moabut ang Halangdong Priesthood, nga mao ang la-
baw sa tanan. Busa, gikinahanglan gayud nga adunay usa nga
matudlo sa Halangdong Priesthood aron sa pagdumala ibabaw
diha sa priesthood, ug siya pagatawgon nga Presidente sa Labaw
nga Priesthood sa Simbahan; O, sa lain nga mga pulong, ang
Tigdumala nga High Priest ibabaw sa Halangdong Priesthood sa
Simbahan.” [D&P 107:64–66.]

Tataw kaayo nga kini nga priesthood nagdumala ibabaw sa ta-
nang mga presidente, tanang mga bishop, lakip na sa nagduma-
la nga bishop; ibabaw sa tanang konseho, mga organisasyon, ug
awtoridad sa tibuok Simbahan, sa tibuok kalibutan.

Nga ang bishopric mao ang kapangulohan sa Aaronic nga pries-
thood, nga mao ang sumpay sa labaw o Melchizedek priesthood
[tan-awa sa D&P 107:14], ug nga walay tawo nga adunay legal nga
katungod, sa paghupot sa mga yawe sa Aaronic priesthood, nga
nagdumala ibabaw sa tanang mga bishop ug sa tanang ubos nga
priesthood, gawas kon siya usa ka tinuod nga kaliwat ni Aaron.
Apan, ingon nga usa ka high priest sa Melchizedek Priesthood may
pagtugot sa pagdumala sa tanan nga ubos nga mga katungdanan,
siya mahimo nga modumala sa buhatan sa usa ka bishop. . . kon
gitawag, gigahin, ug giorden ngadto niini nga gahum pinaagi sa
mga kamot sa kapangulohan sa Melchizedek priesthood, [Tan-awa
sa D&P 107:17.]4

Kini nga labaw [o Melchizedek] priesthood, kita gisultian, nag-
gunit sa katungod sa kapangulohan sa tanang kapanahonan sa ka-
libutan [tan-awa sa D&P 107:8]. Apan adunay kalainan tali sa ki-
natibuk-ang mga gahum sa priesthood, ug sa partikular nga ka-
tungdanan ug balaang tawag diin ang mga tawo gigahin. . . .
Tungod ba ang usa ka tawo usa ka high priest, siya ba usa ka apos-
tol? Dili. Tungod ba kay ang usa ka tawo usa ka high priest, siya
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ba ang presidente sa usa ka stake, o ang magtatambag ngadto sa
presidente sa usa ka stake? Dili. Tungod ba kay siya usa ka high
priest, siya ba usa ka bishop? Dili, dili sa bisan unsang paagi. Ug
uban pa, sa tanang nagkalainlaing katungdanan. Ang labaw nga
priesthood naghupot sa pagtugot sa pagpangalagad niadtong
mga ordinansa, mga buhatan, ug mga dapit, kon sila gitawag pi-
naagi sa tinuod nga pagtugot, ug sa walay laing panahon; ug sam-
tang sila gipaluyohan usab sa mga katawhan. . . . Kini dili tungod
kay ang usa ka tawo naghupot og usa ka klase sa priesthood nga
siya mangalagad sa tanang mga katungdanan niana nga priestho-
od. Siya mangalagad niini sa panahon lang nga siya gitawag ug gi-
gahin alang niana nga katuyoan.5

Ang mga katungdnan sa buhatan sa Priesthood 
gihatag alang sa paghingpit sa mga Santos.

Ang Ginoo mibutang diha sa iyang simbahan og mga apostoles
ug mga propeta, high priest, mga kapitoan, mga elder, ugbp. Alang
sa unsa man? Alang sa paghingpit sa mga Santos. [Tan-awa sa Mga
Taga-Efeso 4:11–12.] Kita bang tanan hingpit sa sugod? Dili. Kining
nagkalainlaing mga opisyal gitawag alang sa paghingpit sa mga
Santos. Sa unsa pa? Alang sa buhat sa pagpangalagad, aron ang mga
tawo mamahimong kwalipikado ug mahibalo ug mapuno sa kahi-
balo, kaalam, ug kahayag, ug makat-on sa pagsangyaw sa mga ba-
ruganan sa mahangturong kamatuoran ug mokuha gikan sa pa-
nudlanan sa mga butang nga bag-o ug daan, mga butang nga gip-
lano aron sa paghatag og kaayohan sa mga katawhan. Karon,
dayon, kini nga mga buhatan nga gibutang sa simbahan, matag ta-
wo angay nga respetohan sa iyang katungdanan.6

Ang Dios nakigsulti ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw sa mga baruganan nga ang mga tawo sa kalibutan igno-
rante, ug tungod kay ignorante niini sila wala mahibalo unsaon
pagpasalamat sa atong mga pagbati. Sila nagtawag sa matarung
nga dautan, sa kahayag nga kangitngit, sa sayop nga kamatuoran,
ug sa kamatuoran nga sayop, tungod kay sila wala mahibalo sa
kalainan tali sa usa ug sa lain. “Apan kamo maoy usa ka kaliwa-
tan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sacerdote,”
[tan-awa sa 1 Pedro 2:9] gikuha ug gigahin sa Makagagahum
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alang sa pagpatuman sa iyang mga katuyoan. Ang Dios miorden
diha kaninyo og mga presidente, mga apostoles, mga propeta,
high priest, mga kapitoan, mga bishop ug ubang mga awtoridad;
sila iyang mga tinudlo, gihatagan og gahum ug iyang gidumala,
ubos sa iyang impluwensya, nagtudlo sa iyang balaod, nagbutyag
sa mga baruganan sa kinabuhi, ug giorganisar ug giorden aron
mangulo sa mga katawhan sa agianan sa kahimayaan ug ma-
hangturong himaya.7

O, kon kita makasabut lang sa himaya, sa dungog, sa gahum,
sa kaharianon ug kagamhanan sa atong langitnong Amahan! Kon
kita makapamalandong sa kahimayaan, sa himaya, sa kalipay nga
naghulat sa matarung, ang putli ug ang mahiyason niadtong na-
hadlok sa Dios, bisan ang mga Santos sa Labing Halangdon! Kon
kita makasabut lang sa dakong mga panalangin nga giandam sa
Dios alang niadtong mga tawo nga mahadlok Kaniya ug motu-
man sa Iyang mga balaod ug mohupot sa Iyang mga sugo, lahi ra
gayud kaayo ang atong bation sa atong gibuhat. Apan gani, kita
wala nagbuhat niini. Ang Ginoo midala kanato gikan sa nagkala-
inlaing mga nasud, aron kita makat-on sa mga butang sa gingha-
rian sa Dios. Iyang gitugyan sa Balaang Priesthood alang niana
nga katuyoan. Ug ang mga organisasyon nga ania kanato, sa mga
Stake ug mga Ward, uban sa ilang Kapangulohan ug mga Bishop,
Halangdong mga Konseho, High Priest, mga Kapitoan, mga
Elder, mga Priest, mga Teacher ug mga Deacon, ugbp, ug mibu-
tang sa Simbahan pinaagi sa Makagagahum aron pag-edukar ug
pagtuboy kanato.8

Kita na-organisar uban sa mga apostoles ug mga propeta:
uban sa mga presidente ug sa ilang mga magtatambag, uban sa
mga bishop ug sa ilang mga magtatambag, uban sa mga elder,
mga priest, mga teacher ug mga deacon. Kita na-organisar su-
mala sa kapunongan sa Dios, ug kini nga mga baruganan nga
ingon og gamay sa atong panan-aw nagagikan sa Dios. Kita adu-
nay mga kapitoan ug high priest, ug kining tanang mga tawo
naghupot og piho nga mga posisyon diin kini gilauman nga ilang
buhaton ug palamboon, dinhi sa unod, alang sa ikaayo sa kama-
tuoran ug kamatarung; alang sa mga kaayohan sa gingharian sa
Dios ug sa pagtukod sa sakto nga mga baruganan diha sa mga
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Santos sa labing Halangdon. Kita ania dinhi sa pagpakigbulig sa
Dios sa kaluwasan sa buhi, sa pagtubos sa patay, sa pagpanala-
ngin sa atong mga katigulangan, sa pagbu-bu og mga panalangin
ngadto sa atong mga anak; kita ania alang sa katuyoan sa pagtu-
bos ug pagbag-o sa kinabuhi sa kalag dinhi sa yuta alang niana
nga katuyoan, aron ang mga tawo makat-on sa pagbuhat sa ka-
bubut-on sa Dios dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao kini ang
katuyoan sa atong pagpakabuhi. Ug anaa ra kanato ang pagsabot
sa kamahinungdanon sa atong mga tahas.9

Ang priesthood na-organisar sumala 
sa kapunongan sa Dios. 

[Ang priesthood] usa ka kapunongan, ingon sa akong pagsa-
bot niini, nga gipasiugdahan sa Makagagahum, ug pinaagi Kaniya
lamang. Kini dili sa tawo, ni kini naggikan sa tawo; ug kay wala
man kini naggikan sa tawo, ni kini makapadayon sa pag-uswag o
mahingpit sa tawo nga walay paggiya sa Makagagahum. Bisan, sa
tanan niining mga tabang, sa tanan niining tanang mga organi-
sasyon, sa tanan niining mga baruganan, tungod sa kaluya ug
mga kahuyang sa tawo, malisud alang kanato ang pagtipig sa ka-
putli niadtong sagrado nga mga institusyon nga gihatag sa Dios
ngari kanato, ug kita kanunay nga nagkinahanglan sa labing da-
ko nga pag-amuma, pagpaubos, paglimud sa kaugalingon, pag-
lahutay, pagmabinantayon ug pagsalig sa Dios.10

Kon kita makadawat og bisan unsa nga katungdanan, o bala-
ang tawag, o pagtugot, o bisan unsa nga gahum sa pagpahigayon
sa bisan unsa nga mga ordinansa, kita nakadawat niana gikan sa
kamot sa Dios, ug kita makabuhat lamang niini nga mga ordi-
nansa sumala sa priesthood nga gitugot nga atong huptan. . . .
Kon kita mobuhat sa atong mga katungdanan, matag usa kanato
sa atong husto nga posisyon, ang Dios mohatag kanato og ga-
hum aron mapatuman ang tumong nga anaa kanato, bisan unsa
man kini, o unsa nga priesthood ang atong gihuptan, bisan pa
man ang Presidente sa Simbahan, o ang Presidente sa stake, usa
a Bishop, usa ka Halangdong Konseho, usa ka High Priest, usa ka
Seventy, o usa ka Elder, Priest, Teacher o Deacon; bisan unsa ki-
ni, kon sila mobuhat sa mga katungdanan uban ang bug-os nga
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Ang Unang Kapangulohan sa Simbahan gikan sa 1880 ngadto sa 1887: si Presidente
John Taylor (tunga) ug ang iyang mga magtatambag, si George Q. Cannon 

(wala) ug si Joseph F. Smith (tuo).

tinguha ngadto sa himaya sa Dios, siya mopaluyo kanila sa ilang
mga buluhaton ug pangdumala.11

Ikaw ug ako mahimong molapas sa atong mga pakigsaad; ikaw
ug ako mahimong mobalewala sa mga baruganan sa Ebanghelyo
ug molapas sa kapunungan sa Priesthood ug sa mga sugo sa
Dios; apan diha sa mga panon sa Israel adunay kaliboan ug na-
pulo ka kaliboan kinsa magmatinud-anon ngadto sa mga baru-
ganan sa kamatuoran, ug ang Dios sa kalangitan, ang balaang
mga anghel ug ang karaang Priesthood nga karon nagpuyo diin
ang Dios nagpuyo ang tanan nagkahiusa alang sa pagpatuman
niini nga katuyoan. Ang Ginoo mopasabwag sa Iyang mga katu-
yoan sa Iyang kaugalingong paagi ug sa Iyang kaugalingong pa-
nahon. Ug ingon nga na-organisar na, sumala sa akong nang gi-
kaingon, dili kita makabuot sa pagbuhat sumala sa atong tagsa
tagsa ka hunahuna, apan sumala sa gisulti sa Dios.

Kita adunay regular nga kapunongan sa Simbahan. Kamo mga
kaigsoonan, kinsa naghupot sa balaang Priesthood, nakasabot ni-
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ini nga mga butang. Wala ba ang Dios maghatag og alamag sa
Iyang Espiritu sa matag usa alang sa kaayohan sa tanan? Oo. Wala
ba Siya magbuhat og mas daghan pa niini ngadto sa mga santos
kinsa matinuoron ug matinud-anon? Wala ba Siya maghatag kani-
la sa gasa sa Espiritu Santo? Naghatag siya, ug sila nasayud niini
ug nakadawat niini. Sila gidala ngadto sa panagdait sa usag usa,
ug ngadto sa kaambitan sa Dios ug sa langitnong mga panon.
Apan sa pag-angkon niini nga Espiritu nagkinahanglan ba kita sa
uban aron mogiya kanato? Oo, sa tanang panahon. Ngano man?
Tungod sa mga gahum sa kangitngit, sa impluwensya ni Satanas
ug sa kahuyang sa tawhanong kinaiya. Kita nagkinahanglan og
mga magbalantay sa mga tore sa Zion, kinsa maabtikon kaayo sa
pagbantay sa mga tinguha sa Israel, ug sa pagtan-aw nga ang mga
katawhan sa Dios dili mahisalaag. . . . Ang tanang mga opisyal nga
gikinahanglan sa buhat sa pagpangalagad makit-an sa Simbahan,
ug ang tanan na-organisar sumala sa kapunongan sa Dios.12

Ang priesthood kinahanglan nga ipahigayon sa 
pagkamabination, uban ang pagkamatinumanon sa Dios.

Kitang tanan kinahanglan nga adunay simpatiya sa usag usa,
ug magmabination alang sa pinakaubos nga mga nilalang sa
Dios, ug ilabi na sa mga Santos sa Dios, bisan unsa pa ang ka-
tungdanan nga ilang gihuptan. Kon adunay masayop, paninguha
sa pagpatul-id kanila pinaagi sa kamabination; kon sila adunay
dili maayo nga espiritu, ipakita kanila ang mas maayo; kon adu-
nay wala magbuhat og maayo, pagbuhat og maayo sa imong ka-
ugalingon ug moingon, “Dali, sunod kanako, ingon nga ako nag-
sunod kang Kristo.” Dili ba kana ang maayo nga buhaton? Ako
nagtuo nga kini mao; mao kana ang akong pagsabot sa
Ebanghelyo. Kita wala, bisan kinsa kanato, makahupot sa pries-
thood alang sa pagpauswag sa kaugalingon, o sa paggamit sa
paglupig o pagpahimulos sa laing, o sa paggamit og dili angay
nga sinultihan; apan kini gamiton sa tanang kamabination ug
pagkamainantuson ug pagkamapailubon ug tiunay nga paghi-
gugma. Ako mobasa gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad. . . .

“Tan-awa, adunay daghan nga gitawag, apan pila lamang ang
gipili. Ug ngano nga wala sila magpili? Tungod kay ang ilang mga
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kasingkasing gipahimutang diha sa mga butang niini nga kalibu-
tan, ug naninguha sa mga pasidungog sa mga tawo, nga sila wa-
la makakat-on niining usa ka pagtulun-an—mao gayud ang
akong gihisgutan—“Nga ang katungod sa priesthood dili mabu-
lag gikan sa mga gahum sa langit, ug nga ang mga gahum sa la-
ngit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruga-
nan sa pagkamatarung.” Nagtuo ba ikaw nga ang Dios mohatag
og gahum ngadto ni bisan kinsa aron lamang sa pagpatuman sa
iyang kaugalingong may kinutuban o hinakog nga mga katuyo-
an? Ako moingon kanimo siya dili gayud, dili, dili. “Aron sila ika-
tugyan ngari kanato, tinuod kini; apan kon kita mosulay sa pag-
tabon sa atong mga sala, o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong
walay kapuslanan nga pangandoy, o sa paggamit sa gahum o ka-
mandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan un-
sa nga matang sa pagkadili matarung, tan-awa, ang langit sa ilang
mga kaugalingon mobiya; ang Espiritu sa Ginoo maguol; ug kon
kini mobiya, Amen sa priesthood o sa pagtugot niana nga tawo.”
[Tan-awa sa D&P 121:34–37.]

Kita usahay maghunahuna, nga kita nagbarug sa langitnong
mga dapit ni Kristo Jesus; ug nga kita mao. Apan walay priestho-
od sa Anak sa Dios nga nagtugot sa usa ka tawo sa pagdaogdaog
sa uban o paglapas sa mga katungod sa bisan unsang paagi. Wala
kini; kini wala diha; ingon sa gikaingon na—“Tan-awa, sa dili pa
siya masayud, siya gipasagdan ngadto sa iyang kaugalingon, sa
pagpatid batok sa mga tunukon, sa pagpanggukod sa mga san-
tos, ug pagpakig-away batok sa Dios.” [D&P 121:38.] 13

Walay pagtugot nga nahisama sa Balaang Priesthood gawas di-
ha sa baruganan sa pagdani, ug walay tawo nga may katungod sa
pagpasigarbo sa kaugalingon sa bisan unsa nga katungdanan nga
iyang gidala dinhi niini nga Simbahan, tungod kay siya yano lang
nga sulugoon sa Dios, ug ang sulugoon sa mga katawhan, ug kon
adunay tawo nga mosulay sa paggamit og binuutbuot nga pag-
tugot ug mobuhat og bisan unsang matang sa pagkadili mata-
rung ang Dios motan-aw niana nga tawo nga maoy manubag
alang niana, ug kitang tanan pagahukman sumala sa mga binu-
hatan nga gihimo diha sa mortal nga lawas. Kita ania isip mga
manluluwas sa mga katawhan, ug dili mga malupigon ug mada-
ogdaogon. . . .
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. . . Kini alang kanato kinsa naghupot sa Balaang Priesthood
nga mahimong putli. “Panaghinlo kamo sa inyong kaugalingon,
kamo nga nanagdala sa mga sudlanan ni Jehova.” [Tan-awa sa
Isaias 52:11.] Kini alang sa matag usa kanato nga magmaputli, ug
unya moingon ngadto sa uban, “sunod kanako, ingon nga ako
nagsunod kang Jesus.” Kini alang kanato nga magpuyo sa atong
relihiyon ug pagtuman sa mga balaod sa Dios, ug pagbuhat sa
mga katungdanan nga ania kanato.14

Ako wala magtuo sa bisan unsang matang sa pagdaogdaog.
Ako nagtuo sa pagkamainantuson, sa kalooy, sa pagkamabinati-
on, sa pagkamaaghop, ug sa paghigugma ug pagkahadlok sa
Dios. Ako dili motuo nga ang Priesthood gihatag sa tawo aron sa
paggamit sa gahum o kamandoan o pagpugos ug pagtugot sa
mga kalag sa ubang mga tawo. Ang tanan angay nga buhaton
uban sa pagkamabination ug kamainantuson, gani uban sa ka-
matinud-anon ngadto sa Dios.15

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Ngano nga mahinungdanon man nga adunay kapunongan sa
priesthood? Sa unsa nga paagi nga kini nga kapunongan ma-
kaabag sa matag usa kanato aron maatiman ang mga pangina-
hanglan niadtong kinsa kita adunay kapangakohan?

• Ngano nga adunay nagkalainlaing katungdanan sa priesthood?
(Tan-awa usab sa Mga Taga-Efeso 4:11–12.) Sa unsa nga paagi
nga nakita ninyo ang nagkalainlaing katungdanan sa priestho-
od nakatabang sa “paghingpit sa mga Santos”?

• Unsa nga mga kasinatian ang inyong naangkon diin ikaw na-
panalanginan tungod sa pagsunod sa tambag sa mga pangulo
sa priesthood, bisan kon ikaw wala makasabot o miuyon sa
tambag sa sinugdanan?

• Sa paghisgot sa pagpangulo sama kang Kristo, si Presidente
Taylor miawhag sa mga naghupot sa priesthood sa pagpuyo
subay sa mga pulong “Dali, sunod kanako, ingon nga ako nag-
sunod kang Kristo.” Sa unsa nga paagi nga kini nga tambag
makapanalangin sa atong relasyon sa atong mga pamilya ug sa
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uban? Sa unsa nga paagi nga ang pagtahud sa mga babaye ma-
katabang sa mga lalaki sa pagtahud sa priesthood?

• Ngano man nga ang garbo makapakunhod o makaguba sa ga-
hum sa priesthood? Unsaon man nato pagpalambo sa kinaiya
sa pagkamabination, pagkamainantuson, pagpugong sa kau-
galingon ug tiunay nga paghigugma? Sa unsa nga mga paagi
nga kita makapalambo niini nga mga kinaiya tali niadtong
atong gialagaran sa Simbahan?

• Sa unsa nga mga paagi ikaw makatabang sa mga naghupot sa
AaronicPriesthood sa imong pamilya ug ward pag-andam
alang sa kahigayunan sa paghupot sa Melchizedek Priesthood?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Efeso 4:11–15;
D&P 20:38–67; 84:18–32, 109–110; 107; 121:33–46
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Kabubut-on ug 
Pagkamay-tulubagon

Atong kahigayunan ang pagtino sa atong 
kaugalingong kahimayaan o pagkunhod; atong 

kahigayunan ang pagtino sa atong kaugalingong 
kalipay o kasubo sa kalibutan nga umaabot.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor
“Kita maghisgot usahay bahin sa kaugalingong kabubut-on,”
namatikdan si Presidente John Taylor. “Mao ba kana ang sakto
nga baruganan? Oo. Ug kini usa ka baruganan nga sa kanunay
anaa, ug nagagikan sa Dios, ang atong Langitnong Amahan.”2 Si
Presidente Taylor nagpangga sa baruganan sa moral nga kagawa-
san—ang gahum sa Langitnong Amahan nga gihatag sa Iyang
mga anak aron sa pagpili og maayo o dautan ug sa pagbuhat
alang sa ilang mga kaugalingon. Bisan pa niana, siya usab mi-
tudlo nga ang indibidwal may tulubagon ngadto sa Dios alang sa
ilang mga buhat. Siya mipasabut, “ang Dios wala gayud magha-
tag sa tawo og walay kinutuban nga pagkontrol sa mga kalihokan
niini nga kalibutan; apan kanunay nga nagsulti ang tawo anaa
ubos sa iyang paggiya, nagpuyo sa iyang teritoryo, ug may kapa-
ngakohan ngadto kaniya alang sa iyang mga binuhatan.”3

Aron sa paghatag og gibug-aton sa relasyon tali sa kabubut-on
ug pagkamay-tulubagon, si Presidente Taylor mipakigbahin sa
mosunod nga istorya: “Usa ka tawo miabang og usa ka ubasan o
umahan, ang tawo nga nagpuyo niini gihatagan og gahum sa
pagbuhat sumala sa iyang kabubut-on ug kagustuhan, apan ka-
nunay nga nag-agad sa mga kondisyon nga gihatag sa tag-iya sa
yuta. Mao nga ang Dios mihimo og pakigsaad kang Noe,
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Abraham, ang mga Anak sa Israel, ug sa kanhiay nga mga santos.
Ang paghimo og usa ka pakigsaad nagpasabot lamang og duha
ka mga indibidwal: sa mao nga mga hitabo, ang Dios usa niini,
ang mga katawhan ang lain. Kon ang mga katawhan mobuhat sa
ilang pakigsaad, ang Ginoo mapugos sa pagtuman sa iyang gisa-
ad; apan kon ang tawo makasala nan ang Ginoo dili mobuhat sa
iyang bahin sa pakigsaad. . . . Ang tawo, diay, molihok sumala sa
iyang kaugalingong kabubut-on, sa pagpalambo sa mga panala-
ngin nga gibutang Dios diha sa iyang gahum, o dili, sigon sa
iyang gusto.”4

Sa panahon ni Presidente Taylor, ang ubang mga tawo miang-
kon nga ang ebanghelyo ug ang priesthood gigamit aron sa “pag-
dala sa mga katawhan ngadto sa pagkaulipon o sa pagdaogdaog
sa mga konsensya sa mga katawhan.” Siya supak kaayo niini nga
ideya, namahayag nga ang mga katuyoan sa ebanghelyo mao ang
“paghimo sa tanang katawhan nga gawasnon ingon nga ang Dios
gawasnon; aron sila moinom sa mga sapa ‘nga makapahimuot sa
siyudad sa Dios’;[Salmo 46:4] aron sila mabayaw ug dili mapau-
bos; aron sila mahimong putli ug dili dautan; aron sila makat-on
sa mga balaod sa kinabuhi ug maglakaw niini, ug dili magsubay
sa mga agianan sa kadautan ug manaog ngadto sa kamatayon.”5

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Gikan sa sinugdanan, ang Dios mihatag 
kanato sa gasa sa kabubut-on.

Ang Amahan. . . mihimo og usa ka mando. . . nga ang mga lu-
mulupyo sa langit ug ang mga lumulupyo sa yuta kinahanglan
nga adunay ilang kaugalingong kabubut-on. Mao kini ang hi-
nungdan nga si Lucifer misukol; ug siya dili unta makasupak sa
plano o sugo nga wala pa mahatag; tungod kay ang pagsukol
nagpaila sa paglapas sa balaod, sugo, o pagtugot; ug siya gipala-
yas sa langit tungod niini nga pagsukol. Kini nga pagsukol wala
unta kon walay kaugalingong kabubut-on; kay kon walay kauga-
lingong kabubut-on silang tanan unta mapugos sa pagbuhat sa
kabubut-on sa Amahan. Apan kay anaay kaugalingong kabubut-
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on, ila kining gigamit; ug si Lucifer ug ang ikatulo nga bahin sa
mga anghel gipalayas tungod kay sila misukol ug migamit niini
nga kabubut-on sa pagsupak sa ilang langitnong Amahan. Ug di-
li lamang kay sila misukol, apan tungod kay, ingon sa nahisulat,
“sila nagtinguha sa paglaglag sa kabubu-on sa tawo;” [tan-awa sa
Moises 4:3] ug ang ilang kabubut-on magamit lang unta sa pag-
supak sa mga kaikag, kalipay ug mahangturong kahimayaan sa
katawhan, nga gitanyag nga pagahimoon pinaagi sa pag-ula ug
pagtubos nga gipahigayon ni Jesukristo.6

[Ang Dios] mihatag kanato og abilidad sa pagpili sa maayo ug
pagbalibad sa dautan. Kita makahimo og kadautan o pagkamata-
rung, sumala sa atong gusto; ug ang Yawa nakapahimulos niini,
ug misulay sa pagpalibut sa mga hunahuna sa katawhan niini nga
mga impluwensya nga maoy makaguba kanila, aron pagdala ka-
nila nga ulipon sa iyang pagbuot. Ang Ginoo wala maghigot ka-
nila, ni mipugong kanila; apan ang resulta sa ilang mga binuha-
tan iyang gikontrol, matag higayon nga sila mobuhat og butang
nga makapadaut sa iyang katawhan.

Ang Ginoo. . . motugot sa mga katawhan sa pagpangita og ka-
lipay sa ilang kaugalingong paagi, ug sumala sa ilang tinguha si-
ya mopainom sa kopa sa ilang kaugalingong kadautan sa ilang
kaugalingong paagi. Sa laing bahin, siya nagpakita sa iyang kaa-
yo ug mopadayon sa pagbuhat niini ngadto sa tanan niyang mga
anak. Unsa man ang iyang giplano nga himoon? Ang pagtukod
niini nga gingharian sa yuta, ang pagtukod sa katarung, ang pag-
abug sa kaaway ug ang pagpapas sa [Yawa] gikan sa yuta. Pinaagi
niini, ang mga baruganan sa kamatuoran mapadayon sa tibuok
yuta, ug ang tanan moyukbo ngadto sa Dios ug sa iyang Kristo,
ug ang mga pinili modumala sa mga ordinansa sa iyang balay
hangtud sa hangtud. Ang Makagagahum nagplano niini dugay na
kaayo.7

Ang Dios mihatag kanato og giya, apan Siya dili 
mopugos sa tawhanong hunahuna.

Atong nadawat ang ebanghelyo. Duna bay usa nga gipugos sa
pagsunod niini? Aduna bay pagpamugos sa bisan unsang paagi
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nga gipakita kanato? Wala akoy nahibaloan. Si Oliver Cowdery,
kinsa mao ang ikaduha nga elder sa simbahan, gipugos ba sa
pagdawat niini nga ebanghelyo? Wala, siya wala pugsa. Si Hyrum
Smith gipugos ba sa pagdawat niini? Wala, siya wala pugsa.
Aduna ba sa mga saksi sa Basahon ni Mormon—ang mga
Whitmer ug uban pa? Wala. Ug human sila nagpasakop niini nga
simbahan, gipugos ba sila sa pagpabilin niini? Wala. Aduna ba sa
mga sakop sa korum sa napulog duha, sa mga kapitoan, sa mga
high priest, o sa mga sakop sa high council, o mga presidente sa
mga kapitoan, o bisan unsa nga pundok sa mga tawo niini nga
simbahan, ang gipugos sa pagdawat sa katungdanan diin sila gi-
tawag? Wala koy nahibaloan bisan usa, ikaw naa ba? Ako nasayud
nga walay pagpugos nga gigamit kanako labaw sa kusog sa ka-
matuoran nga nagpasalig sa iyang kaugalingon ngari sa akong
hunahuna; ni diha kanimo, labaw sa gahum sa kamatuoran nga
naglihok sa inyong mga hunahuna.8

Ako dili mangandoy sa pagkontrol sa tawhanong hunahuna.
Ako dili mokontrol sa mga lihok sa mga tawo. Ang Dios wala
magbuhat niini, iya silang pasagdan sa ilang kaugalingong kabu-
but-on sa pagpakigbatok sa mga pagsulay, mga pagtintal, mga ka-
lisdanan, ug mga dautan sa matag matang nga ania sa kalibutan,
nga gibutang, mahimong masugatan. Siya hinoon, mipahigayon
og piho nga, mga baruganan nga ilang magamit ug siya buot nga
modala kanila ngadto kaniya kon sila magpadala. Kon dili, siya
mobuhat sa pinakamaayo kanila kutob sa iyang mahimo.9

Ang tawo adunay moral nga kagawasan; nagbuhat ubos sa
Ginoo, ug, busa, responsabli ngadto kaniya sa iyang mga binu-
hatan, ug sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on. Apan iya ba
kining gipasagdan nga mag-inusara ug wala tabangi sa pagpatu-
man sa iyang mga plano? Wala. Nagsud-ong sa tawo isip iyang
anak, siya sa matag karon ug unya mitanyag sa iyang mga pag-ala-
gad ug mga pagtudlo, isip usa ka amahan. Siya mihatag og mga
pagpadayag, nagtudlo ug nagpasidaan sa iyang mga katawhan.
Siya mihatag og mga saad ngadto sa mga masulundon, ug mipa-
sidaan sa dili mga masulundon. Siya mitudlo sa mga hari, mga
magmamando, ug mga propeta. Siya usab mipanalipod sa mata-
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rung, ug misilot, pinaagi sa mga paghukom, sa dautan. Siya mi-
saad og mga kayutaan ngadto ni Abraham ug sa uban. Siya mi-
hatag og mga saad sa kinabuhing dayon ngadto sa mga matinud-
anon; apan wala gayud manghilabut o mipugos sa tawhanong
hunahuna.10

Ang Dios mohimo kanato nga manubag sa atong 
paggamit sa kaugalingon kabubut-on ug moganti 

kanato sumala sa atong mga desisyon.

Dili ba kita ang tighimo sa atong kaugalingong kapalaran? Dili
ba kita ang mga tigdesisyon sa atong kaugmaon?. . . Atong kahi-
gayunan ang pagtino sa atong kaugalingong kahimayaan o pag-
kunhod; atong kahigayunan ang pagtino sa atong kaugalingong
kalipay o kasubo sa kalibutan nga umaabot.11

Pinaagi sa maampingon nga pagsusi sa mga Kasulatan, atong
makaplagan nga ang tawo adunay piho nga mga gahum nga gi-
butang sa iyang mga kamot, diin siya ubos sa pagkontrol ug pag-
giya sa Ginoo; ug nga kon siya mobuhat nga walay tambag, giya,
o pagtudlo sa Dios, siya milapas na sa unsay gipabuhat kaniya sa
Ginoo, ug mahisama ka sad-an sa [usa ka opisyal sa gobyerno]
kinsa makalapas og kalapasan sa iyang mga panudlo; o sama sa
usa ka tawo nga nag-atiman og umahan, o ubasan, nga inaba-
ngan, kon iyang i-bale wala ang mga kondisyon niana nga abang,
ug modaut sa umahan, o ubasan; kay ang yuta iya sa Ginoo, ug
ang tawo gibutang dinha sa Ginoo. Kini dili iya sa tawo, ingon
nga siya naghupot lamang niini gikan sa Dios. . . . Kon ang tawo
gibutang isip usa ka sinaligan sa pagbuhat alang sa Ginoo, ug
usab alang sa iyang kaugalingon, ug unya mopasagad sa Ginoo,
siya gayud mahimong manubag ngadto sa iyang Tiglalang.12

Ibalik ang imong panumduman, ug ikaw makahinumdom sa
panahon diin ikaw mihimo og maayong buhat, ikaw makahi-
numdom sa panahon diin ikaw mihimo og dili maayong buhat;
ang buhat gitago sa imong panumduman ug ikaw makahinum-
dom niini ug mopalandong niini kon kanus-a nimo gusto. . . .
Kon ikaw nakatuon og pinulongan ikaw ganahan nga makahi-
numdum niana nga pinulongan, ikaw makahibalo dayon sa ka-



173

K A P I T U L O  1 5

lainan tali sa nagkalainlaing bahin sa pagsulti. Kon ikaw nakatu-
on og pagkamekaniko ang imong hunahuna moadto sa dapit di-
in ikaw nakakita og makina, ug ikaw motrabaho ug mohimo og
sama niini. Kon ikaw nakaadto og mga siyudad imong masulti
unsa nga mga matang ang mga balay, ug mga dalan, naglangkob
sa nagkalainlaing mga siyudad nga imong nalabyan, ug sa kinai-
ya sa mga tawo nga imong nakauban; ug ikaw makahinumdom
kanila, ug mamalandong kanila sa buntag o sa gabii kon ikaw
maghunahuna pag-ayo, ug mohinumdom sa mga butang nga
imong nabuhat ug nakit-an. Asa ka man makabasa niining tanan?
Sa imong kaugalingong basahon sa panumduman, ikaw dili mo-
adto sa laing basahon, kini nahisulat sa imong kaugalingong ta-
laan, ug diha ikaw mobasa. Mituhop na kini sa imong mga mata
ug mga dunggan, ug ang imong mga kamot nakahikap na niini,
ug unya ang imong paghukom, ingon sa maoy tawag niini, mi-
buhat na niini—ang imong mga gahum.

Karon, kon ikaw nakaangkon nianang matang sa espiritu o sa
pagkamaalamon, diin ikaw makabasa sa imong kaugalingon nga
binuhatan, wala ba ikaw maghunahuna nga kana nga binuhat
kinsa nagbutang niana nga espiritu ug niana nga kaalam nga
anaa kanimo naghupot sa mga yawe niana nga espiritu, ug ma-
kabasa niini kon kanus-a iyang gusto? Dili ba kini pilosopikan-
hon, makatarunganon ug sa kasulatan? Tingali mao kini. . . .

Ang tawo mahikatulog sa paghikatulog sa kamatayon apan ang
espiritu buhi diin ang tala-an sa iyang mga binuhatan gihipos—
kana dili mamatay—ang tawo dili makapatay niini, dili kini ma-
dugta, ug kini mapabilin ra gihapon sa tanang kadasig, ang pa-
numduman sa nanglabay sa wala pa ang panagbulag pinaagi sa
kamatayon, sa lawas ug sa kanunay nga buhi nga espiritu.13

Kita mga katawhan sa Dios, ug siya mapugos sa pagbuhat sa ta-
nang butang nga gitakda sa tawo o sa Dios. Siya adunay katung-
danan sa pag-amuma sa iyang katawhan, kon sila moamuma sa
ilang mga kaugalingon; kon sila mopasidungog sa ilang balaang
tawag ug sa priesthood; kon sila mopalambo ug mopasidungog
sa gahum ug pagtugot nga gihatag kanila; kon sila dili motipas gi-
kan sa sakto nga mga baruganan, ang Dios adunay katungdanan
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sa pagpatuman sa tanang butang sumala sa mga obligasyon nga
iyang gisudlan; usa niini mao ang pag-atiman sa mga kinahangla-
non sa iyang mga Santos. . . . Kinsa nakahibalo sa Dios nga mo-
palayo gikan sa sakto nga mga baruganan? . . . Ako wala gayud, ug
ako kontento kaayo nga ikaw wala usab.14

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Ngano man nga ang kabubut-on sa tawo mahinungdanon sa
atong kahimayaan? Unsay kalabutan sa kabubut-on ug sa Pag-
ula ni Jesukristo?

• Sa unsa nga mga paagi nga si Satanas mopadayon sa pagsulay
sa pag-impluwensya sa atong kaugalingong kabubut-on?
Unsaon man nato paglikay niana nga mga pagsulay?

• Unsa nga matang sa giya ang gihatag sa Ginoo kanato aron
pagtabang kanato sa paggamit sa atong kabubut-on sa mata-
rung nga paagi? Unsaon man Niya pagganti sa atong matarung
nga paggamit sa kabubut-on?

• Ngano nga mahinungdanon man alang sa mga indibidwal nga
adunay kahigayunan sa paghimo sa ilang kaugalingong mga
desisyon? Unsaon man nato pagpasidungog sa atong kabubut-
on sa mga sakop sa pamilya ug sa samang higayon pag-awhag
kanila sa paghimo og sakto nga mga desisyon? Unsaon man
nimo pagtabang sa mga sakop sa pamilya nga makasabot sa
mga sangputanan sa ilang mga desisyon?

• Bisan tuod og kita gawasnon sa paghimo og mga desisyon,
ngano man nga ang dili matarung nga mga desisyon makapu-
gong sa atong kagawasan? Sa unsa nga paagi nga ikaw mibati
nga ang imong kagawasan mitubo pinaagi sa matarung nga
mga desisyon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Josue 24:15; Mga Taga-
Galacia 6:7; 2 Nephi 2:14–16, 26–27; Helaman 14:30–31; D&P
58:26–28; 101:78; Moises 4:1–4; 6:33
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Mubo nga mga Sulat



Pagpalig-on sa 
Atong Relasyon sa Dios 

Akong palabihon nga ang Dios maoy akong higala 
kay sa tanang ubang mga impluwensya ug 

mga gahum nga dili iya sa Dios.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si John Taylor adunay dako ug personal nga gugma alang sa
atong Langitnong Amahan. Siya naghisgot Kaniya ingon nga
“atong amahan, higala ug maghahatag.” Siya miingon, “Kita mo-
salig diha sa iyang bukton,” ug kita masayud nga siya mogiya ug
motultol, moimpluwensya ug mokontrol sa mga buluhaton sa
iyang mga tawo, busa kita mosalig diha kaniya.”2

Naghatag og pagpamatuod sa gugma ug sa pagpakabana sa
Dios alang sa Iyang mga anak, si Presidente Taylor misaysay:
“Walay usa ka tawo ibabaw sa yuta nga mibutang sa iyang pagsa-
lig diha sa Dios, ako dili magsapayan unsang bahin sa kalibutan
siya maana, kinsa ang makaingon nga ang Ginoo wala motabang
kaniya. Ako nasayud nga kana ang nahitabo kanako, igo na alang
kanako. Ako natagbaw nga sa layo nga mga yuta ug sa langyaw
nga mga nasud, diin ako walay laing maduol gawas sa
Makagagahum, nga siya diha sa akong kiliran, ug ako nasayud
nga siya mitubag sa akong mga pag-ampo.”3

Kini nga pagsalig sa Dios napamatud-an niadtong 1839, sa di-
hang si Elder Taylor mibiya uban ni Elder Wilford Woodruff alang
sa usa ka misyon sa British Isles. Si Elder Taylor nasakit og grabe
kaayo tungod sa pagbiyahe gikan sa Nauvoo ngadto sa New York,
diin sila mosakay og barko paingon sa Inglatera. Si Elder
Woodruff nag-una sa New York ug naghulat ni Elder Taylor, kin-
sa nalangan sa iyang pagbiyahe tungod sa iyang sakit.
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Pinaagi sa makanunayong personal nga pag-ampo, kita makapalig-on sa atong 
relasyon uban sa atong Langitnong Amahan.
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Sa dihang si Elder Taylor miabut sa New York, si Elder
Woodruff matinguhaon nga makalarga ug dihadiha dayon nagku-
ha sa iyang kaugalingong tiket paingon sa Inglatera. Bisag si Elder
Taylor walay kwarta, siya misulti ni Elder Woodruff, “Nan, Brother
Woodruff, kon ikaw naghunahuna nga labing maayo alang kana-
ko nga moadto, ako mouban nimo.” Si Elder Woodruff nanguta-
na kon unsaon ni Elder Taylor nga makakuha og kwarta alang sa
biyahe, diin si Elder Taylor mitubag: “O, walay lisud bahin niana.
Lakaw ug pagkuha og tiket alang kanako sa imong gisakyan, ug
ako mohatag kanimo sa gikinahanglang kwarta.”

Sa pagkadungog sa panagsultihanay tali ni Elder Taylor ug ni
Elder Woodruff, usa ka Brother Theodore Turley mipadayag og
tinguha sa pagkuyog sa mga Apostoles sa ilang pagbiyahe ug mi-
tanyag sa pagluto alang kanila, bisan siya walay kwarta. Agig tu-
bag sa kang Brother Turley nga tinguha nga moapil sa buluha-
ton, si Elder Taylor misulti ni Elder Woodruff sa pagkuha usab og
tiket alang ni Brother Turley.

Sa hamubong panahon, ang Ginoo misangkap sa mga pamaa-
gi alang sa biyahe. Si Elder B.H. Roberts sa Kapitoan mitala:
“Nianang panahon sa paghimo niining mga kasabutan si Elder
Taylor walay kwarta, apan ang Espiritu mihunghong (ngadto)
kaniya nga kana nga mga pamaagi taliabot, ug kanang ligdong,
hinay nga tingog wala gayud mopakyas kaniya! Niana nga tingog
siya misalig, ug ang iyang pagsalig wala mapakyas. Bisag siya wa-
la mangayo og kwarta ni bisan kinsa, gikan sa lainlaing mga tawo
sa boluntaryong mga donasyon siya nakadawat og igong salapi
aron makabayad sa iyang mga pasalig alang sa tiket sa iyang kau-
galingon ug ni Brother Turley, apan walay sobra.”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang Dios atong Amahan ug Siya naghambin og 
amahanon nga pagtagad alang kanato.

Ang atong relihiyon. . . wala maghulagway sa Dios sama sa es-
trikto nga linalang nga dili maduol, apan kini nagsulti kanato nga
siya atong Amahan, ug nga kita iyang mga anak, ug nga siya nag-
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hambin sa iyang dughan og usa ka amahanong pagtagad alang
kanato: ug kita nakasinati sa sama nga mga pagbati nga anaa tali
sa amahan ug sa iyang anak nga lalaki, inahan ug anak nga ba-
baye, mga ginikanan ug mga anak.5

Unsa ang gibati sa Dios ngadto sa tawhananong pamilya?
Iyang gibati nga sila iyang mga anak. Unsa, ang tanan? Oo, ang
puti, ang itom, ang pula, ang Judeo, ang hentil, ang pagano, ang
Kristyano, ug ang tanang mga matang ug mga pundok sa kataw-
han. Siya interesado sa tanan. Siya mibuhat niini gikan sa sinug-
danan ug mopadayon sa pagbuhat sa ingon hangtud sa katapu-
san. Siya mobuhat sa tanan nga anaa sa iyang gahum alang sa ka-
ayohan, panalangin, ug sa kahimayaan sa tawhanong pamilya,
karon ug sa kahangturan.6

Kitang tanan mga anak sa Dios. Siya atong Amahan ug adunay
katungod sa pagdumala kanato, dili lamang kita, apan adunay
hingpit nga katungod sa pagdumala ug pagkontrol sa mga bulu-
haton sa tanang tawhanong pamilya nga anaa ibabaw sa yuta tu-
ngod kay silang tanan iyang kaliwat.7

Ang tumong nga anaa sa iyang hunahuna sa Dios mao ang pag-
hatag og kaayohan sa katawhan kutob mahimo sa Iyang gahum.
Kita magsultihanay usahay kalabut sa pag-irog sa langit ug yuta
apan ang Dios miirog sa langit ug yuta alang sa pagkab-ot niana
nga tumong. . . . Ang Dios nagtinguha sa atong kaayohan, ug Siya
mihatag og mga lagda alang niana nga katuyoan. Siya mipasiugda
sa walay katapusang Ebanghelyo alang niana nga katuyoan; ug
Siya mipahiuli sa Balaang Priesthood nga diha sa karaan pa, uban
sa tanang mga baruganan, mga panalangin, mga gahum, mga 
tulumanon, mga ordinansa, ug mga kahigayunan nga diha na sa
yuta gikan sa pagsugod sa panahon.8

Kon kita nakasabut sa atong mga kaugalingon sa husto nga pa-
agi, kita kinahanglang motan-aw sa atong mga kaugalingon isip
walay katapusang mga linalang, ug sa Dios nga atong Amahan,
kay kita gitudloan kon kita mag-ampo sa pag-ingon, “Amahan na-
mo, nga anaa ka sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.”
[Tan-awa sa Mateo 6:9.]” Kita adunay yutan-ong mga amahan, ug
sila atong gipanagtahud, dili ba nga sa labi pa hinoon mapapaila-
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lum kita sa Amahan sa mga Espiritu, ug mabuhi.” [Tan-awa sa Mga
Hebreohanon 12:9.] Ako dili kinahanglan nga motanyag og pag-
pamatuod mahitungod niini, kay kini nasabtan og maayo sa mga
santos nga ang Dios mao ang amahan sa atong mga espiritu, ug
nga kon kita mobalik ngadto sa iyang atubangan, kita makaila ka-
niya, sama sa atong pagkaila sa atong yutan-ong mga ginikanan.
Kita gitudloan sa pagduol kaniya sama sa atong pagduol sa atong
yutan-ong ginikanan sa pagpangayo kaniya sa mga panalangin nga
atong gikinahanglan; ug siya miingon “kon ang anak mangayo og
tinapay gikan sa iyang amahan iya bang pagahatagan siya og bato,
o kon siya mangayo og isda mohatag ba siya og usa ka tanga. Busa
kon kamo, nga dautan mahibalong mohatag og maayong mga ga-
sa sa inyong mga anak, unsa pa gayud ka labaw sa inyong Amahan,
nga atua sa langit, nga mohatag sa iyang balaang espiritu ngadto
sa mga nagapangayo kaniya.” [Tan-awa sa Mateo 7:911.]9

Ang Atong Langitnong Amahan mopanalangin kanato kon
kita magtinguha Kaniya sa mapaubsanon nga pag-ampo.

Kita kinahanglang mobati gayud nga ang atong Dios mao ang
atong Amahan ug nga kita iyang mga anak, ug nga siya misaad sa
pagpaminaw sa atong mga pag-ampo, ug nga kita giawhag nga
magmasululondon sa iyang kabubut-on ug sa pagtuman sa iyang
mga plano. Ug dayon kita kinahanglan, aron ang atong mga pag-
ampo makahatag og resulta, mobuhat sa lainlaing mga katung-
danan nga gisangon kanato, sama sa gipasabut, ug kita kina-
hanglang magmatiunoron ug dungganon sa atong mga pagtagad
sa usag usa. Kon kita mosulay sa paglingla sa atong igsoon, ma-
kapaabot ba kita nga panalanginan sa Dios, kay ang [atong igso-
on] usa ka anak sa atong Langitnong Amahan ingon man nga ki-
ta mao usab. Ang [Dios] interesado sa iyang kaayohan, ug kon ki-
ta mosulay sa pagpanlimbong sa atong kaigsoonan; sa inyong
hunahuna [ang Ginoo] mahimuot ba kanato?10

Ako nahinumdum sa akong pagkabata. “Sa akong pagkabatan-
on nakat-on ako sa pagduol sa Dios. “Daghang mga higayon nga
miadto ako sa uma ug mitago sa mga kahoy-kahoy, miyukbo sa
atubangan sa Ginoo ug mitawag Kaniya sa paggiya ug sa pagtud-
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lo kanako. Ug naminaw Siya sa akong pag-ampo. Usahay ako mi-
dapit sa ubang mga bata sa pagkuyog kanako. Kini dili makadaut
kaninyo, mga batang lalaki ug mga babaye, sa pagtawag sa Ginoo
sa inyong sekreto nga mga dapit sama sa akong gibuhat. Kana
mao ang espiritu nga diha kanako samtang ako gamay pa nga ba-
ta. Ug ang Dios miagak kanako gikan sa usa ka butang ngadto sa
lain nga butang. . . . Ang akong espiritu giganoy paingon ngadto
sa Dios; ug susama gihapon ang akong gibati karon.

Ako mosulti kaninyo sa unang butang nga sagad akong buha-
ton samtang ako nagsangyaw, ilabi na sa [bag-o] nga dapit—ug
kana mao ang pag-adto sa usa ka dapit, bisag asa ako moabut, sa
umahan, sa kamalig, sa mga kakahoyan, o sa akong lawak tipiga-
nan, ug mohangyo sa Dios sa pagpanalangin kanako ug sa pag-
hatag kanako og kaalam sa pag-atubang sa tanang mga kahim-
tang diin ako malagmit makigbisog; ug ang Ginoo mihatag ka-
nako sa kaalam nga akong gikinahanglan ug nakapalahutay
kanako. Kon kamo mopadayon sa dalan sa ingon niini nga ma-
tang, siya usab manalangin kaninyo. Ayaw pagsalig sa inyong ka-
ugalingon, apan pagtuon sa labing maayong mga basahon—ang
Biblia ug ang Basahon ni Mormon—ug kuhaa ang tanang mga
impormasyon nga imong makuha, ug dayon pagmatinud-anon
ngadto sa Dios ug magpabilin sa inyong mga kaugalingon nga
gawasnon gikan sa kadautan ug kahugawan sa matag matang, ug
ang mga panalangin sa Hataas Uyamut magauban kaninyo.

Ayaw kalimot sa pagtawag sa Ginoo sa inyong panagpundok
diha sa pamilya, mopahinungod sa inyong mga kaugalinon ug sa
tanan nga anaa kaninyo ngadto sa Dios sa tanang adlaw sa in-
yong mga kinabuhi; ug magtinguha sa paghimo og matarung, ug
moamuma sa espiritu sa panaghiusa ug gugma, ug ang kalinaw
ug panalangin sa Buhing Dios magauban kanato, ug Siya mogiya
kanato sa mga dalan sa kinabuhi; ug kita pagapaluyohan ug itu-
boy sa tanang balaang mga anghel ug sa mga patriyarka sa kara-
an ug mga tawo sa Dios, ug ang tabil mahimong magkanipis tali
kanato ug sa atong Dios, ug kita magkaduol ngadto kaniya, ug
ang atong mga kalag mohimaya sa Ginoo sa mga panon.13
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Kita kinahanglan mosalig ug magbaton og pagtuo sa Dios.

Ako dili motuo sa usa ka relihiyon nga dili makakuha sa tanan
nakong mga pagbati, apan ako motuo sa usa ka relihiyon nga
akong mahimong pagapuy-an, o pakamatyan. Ako wala magsulti
bahin sa mga butang nga ako wala makasabut; ako nakigbisog
batok sa kamatayon, ug ang yawa nagtinguha sa paglaglag kana-
ko, ug ako wala magtagad niini. Hikawi ako niini nga paglaum ug
ang akong relihiyon kawang. . . . Anaa ra kanato ang pagbuhat su-
mala sa baruganan nga atong nasugdan; sa pagsalig ug pagbaton
og hugot nga patuo sa Dios; nga mopahimo niini nga kini mo-
impluwensya kanato sa atong mga lihok ngadto sa matag usa. 14

Kon kita mohimo sa atong bahin, ang Ginoo dili mopakyas sa
pagbuhat sa Iyang bahin. Tungod kay ang uban mohimo og bi-
nuang kita dili makaako sa pagsunod kanila. Kita miangkon nga
mao ang Zion sa Dios, ang putli og kasingkasing. Kita miangkon
nga mga lalaki ug mga babaye sa kaligdong, sa kamatuoran ug sa
hiyas, ug nga nagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios. Kini dili la-
mang maoy atong giangkon nga relihiyosong pagtuo, apan maoy
atong naandan; kita kinahanglan nga mobuhat ug motuman sa
pulong ug sa kabubut-on ug balaod sa Dios.15

Ang pagtuo nga walay mga binuhatan patay [tan-awa sa
Santiago 2:17, 26], tataw nga ang buhing pagtuo ug nga kanang
mahimong madawat sa Dios, mao kana ang dili lamang magtuo
sa Dios, apan magbuhat sumala niana nga pagtuo. Kini dili la-
mang ang hinungdan sa paglihok, apan naglakip sa hinungdan
ug sa paglihok. O sa laing mga pulong kini mao ang pagtuo o hu-
got nga pagtuo nga gihimong hingpit pinaagi sa mga buhat.16

Kita kinahanglan gayud nga mobutang sa atong pagsalig sa
Dios, pasagdi lang kon unsay sangputanan niini. Ug samtang ki-
ta nagabuhat niini, ug samtang kita nagahupot sa balaang mga
pakigsaad nga atong gihimo uban kaniya ug sa usag usa, ang
Zion magmadaugon. . . .

Apan ako mosulti kaninyo unsa ang atong kinahanglang bu-
haton, akong mga kaigsoonan, kita kinahanglan mahadlok sa
Dios diha sa atong mga kasingkasing; kita kinahanglan mosalik-
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way sa atong pagkamasinahon ug sa atong pagkamasupilon, sa
atong kagahi og alimpatakan ug mga binuang sa tanang ma-
tang. . . . Kita kinahanglan magmapainubsanon sa atong mga ka-
ugalingon sa atubangan sa Ginoo, maghinulsol sa atong mga sa-
la, ug sukad karon maningkamot nga ang atong mga lawas ug
mga espiritu mahimong putli, nga kita mahimong takus nga mga
puy-anan alang sa Espiritu sa buhing Dios, ug nga mahimong
magiyahan niya sa tanang natong mga paghago alang sa buhi ug
sa patay. Ang atong mga tinguha kinahanglan alang sa Dios ug sa
iyang pagkamatarung, hangtud kita makasinggit uban sa usa ka
tawo nga karaan: O Dios, susiha ako, ug sulayi ako, ug tan-awa
kon kanako aduna bay dalan sa pagkadautan, mandoi kini sa
pagpalayo [tan-awa sa Salmo 139:23–24]. Atong responsibilidad,
isip mga amahan ug mga inahan, ang pagduol sa atubangan sa
Ginoo uban sa tumang pagpaubos ug motawag kaniya nga ang
iyang kalinaw mahimong maana sa atong mga kasingkasing; ug
kon kita nakahimo og sayop, mokumpisal niana nga sayop ug
motarung niini kutob sa atong posibling mahimo; ug niining pa-
agiha himoa nga ang matag lalaki ug babaye sa Israel magsugod
sa pagpahimutang sa han-ay sa ilang mga panimalay, ug sa ka-
hangturan moamuma sa espiritu sa kalinaw, ang espiritu sa pa-
naghiusa ug gugma.

Ug kon ang mga banay sa Israel mobuhat niini sa tibuok yuta
sa Zion, ang tanan may kahadlok sa Dios ug mobuhat sa pagka-
matarung, maghambin sa espiritu sa pagpapubos ug kaaghup,
ug mohatag sa atong tanang pagsalig diha kaniya, walay gahum
nga makapasakit kanato.17

Ang Kalinaw mao ang gasa sa Dios ngadto niadtong 
kinsa maglakaw sumala sa Iyang kahayag.

Ang kalinaw mao ang gasa sa Dios. Kamo ba gusto og kalinaw?
Dangup sa Dios. Kamo ba gusto og kalinaw sa inyong mga pa-
milya? Dangup sa Dios. Kamo ba gusto nga ang kalinaw manali-
pod sa inyong mga pamilya? Kon kamo gusto, pagpuyo sumala
sa inyong relihiyon, ug ang mismong kalinaw sa Dios mopuyo
ug mouban kaninyo, tungod kay diha naggikan ang kalinaw ug



184

K A P I T U L O  1 6

kini [dili] mopuyo bisan asa. . . . Ang kalinaw maayo, ug ako mo-
ingon pangitaa kini, paghambin niini sa inyong mga dughan, sa
inyong mga kasilinganan, ug bisan asa kamo moadto taliwala sa
inyong mga higala ug mga kauban. Kon kita makakuha lamang
nianang kalinaw nga nagpuyo diha sa dughan sa Dios, ang tanan
maayo ra….

Ang uban, sa pagsultihanay sa gubat ug mga kasamok, moi-
ngon, wala ba kamo mahadlok? Wala, ako usa ka sulugoon sa
Dios, ug kini igo na, tungod kay ang Amahan mao ang nagkon-
trol. Kini alang kanako mahimong sama sa yuta nga kolonon di-
ha sa mga kamot sa magkokolon, nga mahimong mauyonon ug
maglakaw diha sa kahayag sa panagway sa Espiritu sa Ginoo, ug
dayon dili magsapayan unsa pa ang mahitabo. Tuguti nga ang
mga kilat mokidlat ug ang mga linog modahunog, ang Dios ang
nagkontrol, ug ako gustong mosulti gamay ra kaayo, tungod kay
ang Ginoong Dios nga Makagagahum naghari ug magpadayon sa
iyang buhat hangtud ikabutang na niya ang tanang mga kaaway
ilawom sa iyang mga tiil, ug ang iyang gingharian molahos gikan
sa mga suba hangtud sa kinatumyan sa kayutaan.

Ang tanan natong buhaton mao ang pagpuyo sa atong relihi-
yon, pagsunod sa tambag sa atong Presidente, magmapainubsa-
non ug magmatinud-anon ug dili mobayaw sa atong kaugali-
ngong kusog, apan mangayo og kaalam sa Dios ug tan-awa nga
kita adunay pakigdait uban sa Dios, uban sa atong mga banay, sa
usag usa, aron ang kalinaw mahimong mohari diha sa atong mga
dughan ug diha sa katilingban.19

Kon kita magpuyo sumala sa atong relihiyon, kon kita magla-
kaw sumala sa kahayag sa Espiritu sa Dios, kon kita maglimpyo
sa atong mga kaugalingon [sa] kahugaw ug kadautan, ug ang
tam-is nga paghunghong sa Espiritu sa Ginoo mobubu og kahi-
balo sa atong mga dughan, manalipod kanato, nga maoy hi-
nungdan nga ang kalinaw ug hingpit nga kalipay mouban kana-
to, kita dayon adunay, kapin o kulang, usa ka hanap nga pag-ani-
nag niadtong mga butang nga gitagana alang sa matinud-anon ,
ug dayon atong bation nga daw kita ug ang tanan nga atong na-
angkon anaa sa mga kamot sa Ginoo ug nga kita andam nga mo-
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tanyag sa atong mga kaugalinon [isip] usa ka sakripisyo alang sa
pagkab-ot sa iyang mga katuyoan ibabaw sa yuta.20

Ang kalinaw usa ka tilinguhaon nga butang, kini mao ang ga-
sa sa Dios, ug ang labing mahinundanong ikahatag sa Dios diha
sa mga mortal. Unsa ang labaw nga tilinguhaon kaysa kalinaw?
Kalinaw sa mga nasud, kalinaw sa mga siyudad, kalinaw sa mga
pamilya. Sama sa hinay nga kinanaas sa zephr [o kasadpang ha-
ngin], ang iyang makahupay nga impluwensya mopahupay sa ka-
balaka, mopauga sa mata nga magul-anon, ug mohingilin sa ka-
samok gikan sa dughan: ug himoa nga kini masinati sa tibuok ka-
libutan, ug kini mohingilin sa kagul-anan gikan sa kalibutan, ug
mohimo niining yuta nga usa ka paraiso. Apan ang kalinaw mao
ang gasa sa Dios.21

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang Dios mopakita sa Iyang
amahanong gugma alang kanato? Sa unsang paagi nga ang ka-
hibalo nga Siya adunay maamumahan Amahanong pagtagad
alang kanato motabang kanato sa mga panahon sa espirituha-
non ug pisikal nga panginahanglan?

• Ngano nga kita usahay mapakyas sa pagbaton og makahu-
luganon, makanunayon nga pag-ampo? Unsa ang atong bu-
haton aron paghimo sa atong mga pag-ampo nga labawng
makahuluganon?

• Unsa ang atong makat-unan gikan sa mga kasinatian ni John
Taylor bahin sa pag-ampo? Unsaon nato pagtudlo ang mga ba-
ta sa pagduol sa Dios diha sa pag-ampo sama sa gihimo ni
John Taylor?

• Unsaon nato paglig-on sa atong pagsalig sa Dios? Sa unsa nga
kamo napanalanginan samtang kamo mipakita sa inyong pag-
salig sa Dios?

• Unsa ang gipasabut nga mamahimong andam sa “paglakaw su-
mala sa kahayag sa Espiritu sa Dios”? Unsa ang pipila ka piho
nga mga paagi diin kamo makapakita sa inyong pagtuo pinaa-
gi sa paglihok?
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• Sa unsang mga paagi nga kamo nakasinati og kalinaw isip ga-
sa gikan sa Dios? Sa unsang paagi nga kini nga kalinaw naka-
impluwensya sa inyong gugma alang Kaniya?

• Unsaon ninyo pagpalambo ang matang sa kalinaw sa inyong
pamilya?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 3:5–6; 
Mga Taga-Filipo 4:6–7; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 4:9; D&P 19:23:
20:17–18; 59:23–24
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Pagpadayag pinaagi sa 
Espiritu Santo 

Ang pagpadayag. . . mao gayud ang 
pondasyon sa atong relihiyon.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si Presidente John Taylor miingon: “Ako nahinumdom kaayo sa
gisulti ni Jospeh Smith ngari kanako. . . . Siya miingon, ‘Elder
Taylor, ikaw nabunyagan, ikaw napandongan sa mga kamot diha
sa imong ulo aron pagdawat sa Espirtu Santo, ug ikaw naorden
ngadto sa balaang priesthood. Karon, kon ikaw mopadayon sa
pagsunod sa mga pag-aghat niana nga espiritu, kini kanunayng
modala kanimo sa husto. Usahay kini mahimong supak sa imong
paghukom, ibalewala kana , sunda ang mga pagdiktar niini; ug
kon ikaw magmatinuoron sa mga paghunghong niini sa hustong
panahon mahimo diha kanimo nga usa ka baragunan sa pagpa-
dayag aron ikaw masayud sa tanang mga butang’.”2

Si John Taylor misunod sa tambag ni Joseph Smith ug misalig
sa pagpadayag pinaagi sa Espirtu Santo alang sa paggiya sa iyang
personal nga kinabuhi ug sa iyang balaang tawag ingon nga pro-
peta, manalagna, ug tigpadayag. Si Presidente Heber J. Grant,
ang ikapito nga Presidente sa Simbahan, mikomentaryo sa pag-
kasensitibo ni Presidente Taylor ngadto sa mga pag-aghat sa
Espirtu: “Ako gitawag ngadto sa Konseho sa Napulog Duha ka
mga Apostoles pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo ngadto ni
Presidente John Taylor. Gikan sa panahon nga ako misulod sa
Konseho sa Napulog Duha, duha ka mga tuig gikan nga si
Presidente John Taylor nahimong Presidente sa Simbahan, hang-
tud sa adlaw sa iyang kamatayon, ako nakigkita kaniya, matag

187

K A P I T U L O  1 7



188

K A P I T U L O  1 7

Si Presidente Taylor nagtandi sa pagpadayag ngadto sa kahayag, naghulagway 
niini ingon nga “ang lamparahan ni Jehovah” nga motabang kanato sa “paglakaw

sumala sa kahayag sa mahangturong kamatuoran”
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semana, . . .ug ako nasayud nga siya sulugoon sa buhing Dios.
Ako nasayud nga ang inspirasyon sa Ginoo miabut diha kaniya;
ug ako nasayud nga sa tanang mga okasyon, bisan kanus-a siya
moingon: ‘Kini mao ang gitinguha sa Ginoo,’ ug ang iyang mga
kauban sa konseho sa mga apostoles mipaluyo sa iyang baruga-
nan, sa matag higayon siya napamatud-an nga husto ug nga ang
inspirasyon sa Ginoo ngadto kaniya nagpakita nga ang iyang ka-
alam pinaagi sa gahum sa Dios labaw kaayo ngadto sa kaalam sa
ubang tawo. . . .

“Ako makasaysay og mga kahimtang diin ang mga apostoles
gipadala aron pagpatuman og piho nga mga buluhaton ubos
sa inspirasyon sa Ginoo ngadto ni John Taylor, samtang sila
naghunahuna nga sila dili makahimo sa mga buluhaton. Sila
mipauli ug nakahatag og pagpamatuod nga pinaagi ug uban sa
tabang sa Ginoo sila nakahimo sa paghimo sa buluhaton nga
gihatag kanila ni Presidente Taylor, ang propeta sa Ginoo.”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Adunay kalainan tali sa Espiritu nga mogiya sa mga tawo
sa paghimo og matarung ug sa gasa sa Espiritu Santo.

Kalabut sa pagdumala sa Espiritu diha sa tawo, tuguti nga ako
modala sa inyong atensyon ngadto sa usa ka kamatuoran nga sa
kadaghanan nasabtan sa tanang may panghunahuna nga mga 
tawo, ug nga kana mao, bisan unsa tingali ka dautan sa usa ka 
tawo, unsa ka dugay siya mahimong nagpalayo gikan sa hustong
dalan, ang maong tawo sa kasagaran modayeg ug morespeto sa
usa ka maayong tawo, sa usa ka dungganon nga tawo; ug sa usa
ka mahiyason nga tawo, ug ang maong tawo sa kanunay moi-
ngon; “Ako nangandoy nga ako makahimo sama sa gihimo nia-
nang tawhana, apan ako dili makahimo: Ako nangandoy nga ako
makasubay og husto nga dalan, apan ako nabuntog sa dautan.”
Sila dili makalikay nga morespeto sa buotan ug dungganon, bisan
sila wala madumala sa mga baruganan sa dungog ug hiyas diha sa
ilang mga kaugalingon. Kining sama nga espiritu diin gihatag sa
matag tawo nga wala sa ebanghelyo gipakita sa lainlaing mga 
panahon sa kalibutan. . . .
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Apan adunay dako kaayo nga kalainan tali niini nga espiritu ug
sa pagbati nga mogiya sa mga tawo sa pagbuhat og matarung,
nga hugot nga gituohan nga kabahin sa Espiritu sa Dios, nga gi-
hatag sa matag tawo alang sa ilang kaayohan, ug gitawag diha sa
mga kasulatan nga gasa sa Espiritu Santo.4

Anaa ug kanunay nga anaa sa kalibutan ang usa ka espirtu nga
tinuoray nga kabahin sa Espiritu sa Dios, nga nagtudlo sa kataw-
han, sa daghang mga higayon, aron pag-ila tali sa maayo ug dau-
tan, ug tali sa matarung ug sayop. Sila adunay konsyensya nga
moakusar o mouyon sa ilang mga lihok; ug bisan nga ang kali-
butan sa katawhan hilabihan ka dautan ug hilabihan ka dunot, sa
gihapon nasayran nga hapit tanan sa katawhan, bisan sila malag-
mit dili maayo sa ilang mga kaugalingon, modayeg sa maayong
mga lihok sa uban.

Ang mga kasulatan nag-ingon nga ang Dios “mao ang nagbuhat
sa tanang mga nasud sa katawhan gikan sa usa ka tawo, aron pa-
puy-on sa tanang dapit sa yuta, tapus niya maandam ang mga gi-
tagal nga kapanahonan ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang
pagapuy-an; aron sila mangita sa Dios, bisan sa pag-ila siyang ma-
hikapan ug makaplagan, bisan tuod nga siya dili ra halayo gikan sa
matag-usa kanato.” (Mga Buhat 17:26–27.) Ang kasulatan midu-
gang sa pag-ingon, siya mihatag ngadto kanila og kabahin sa iyang
espiritu alang sa ilang kaayohan [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
12:7]. Apan ingon og adunay dako-dako nga kalainan sa posisyon
nga gibarugan niining mga tawhana ug sa atong gibarugan. Kita
adunay gibatunan nga mas labaw pa kay sa nianang kabahin sa
Espiritu sa Dios nga gihatag ngadto sa matag tawo, ug kini gitawag
nga gasa sa Espiritu Santo, nga madawat pinaagi sa pagkamasu-
lundon ngadto sa unang mga baruganan sa ebanghelyo ni Kristo,
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga sulugoon sa Dios.5

Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, kita mahimong 
masayud sa mga butang sa Dios.

Sa dihang ang Ebanghelyo gisangyaw diha sa mga katawhan sa
unang mga panahon tali sa mga tawo sila gisultihan sa paghinul-
sol sa ilang mga sala; nga magpabunyag pinaagi sa ngalan ni
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Jesus alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, ug dayon aron adu-
nay mga kamot nga ipandong diha kanila aron sa pagdawat sa
Espiritu Santo [tan-awa sa Mga Buhat 2:37–38]. Gawas pa sila gi-
sultihan, og labaw pa, unsa ang mabuhat niining Espiritu Santo;
nga kini modala sa butang sa Dios ug mopakita ngadto kanila;
nga kini mopadamgo sa ilang mga tigulang nga mga lalaki ug sa
ilang mga batan-on nga makakita og mga panan-awon; ug nga
kini mopuyo diha sa mga sulugoong lalaki ug mga babaye sa
Dios ug sila managna [tan-awa sa Mga Buhat 2:16–18; tan-awa
usab sa Joel 2:28–29].

Kini mao ang mga pamaagi niana nga Espiritu nga nagpuyo uban
sa Dios, nga Amahan, ug sa Dios, nga Anak, nga gitawag og Espiritu
Santo. Kini mao ang Espiritu nga modala kanato ngadto sa pakig-
relasyon sa Dios, ug kini lahi nga butang kay sa tipik sa espiritu nga
gihatag ngadto sa tanang mga tawo alang sa ilang kaayohan. . . .

Ang iyang katuyoan mao ang pagdala kanato ngadto sa tanang
kamatuoran, ug pagdala sa atong mga panumduman sa mga bu-
tang nga milabay, karon ug sa umaabut. Kini mamalandong sa
umaabut ug mopadayag sa mga butang nga wala pa nato huna-
hunaa sa una, ug kini nga mga butang sa hilabihan ka piho gi-
hulagway diha sa Biblia, diha sa Basahon ni Mormon, ug diha sa
Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Dinhi nagpabilin ang ka-
lainan tali kanato ug sa uban, ug kini mao gihapon sa bisan un-
sang mga panahon.6

Kami nagtuo nga gikinahanglan alang sa tawo nga adunay ko-
munikasyon sa Dios, nga siya kinahanglan adunay pagpadayag
gikan kaniya, ug nga gawas kon siya mahimutang ubos sa implu-
wensya sa inspirasyon sa Espiritu Santo, siya walay mahibaloan
kalabut sa mga butang sa Dios. Ako dili magsapayan unsa ka ma-
alamon ang usa ka tawo, o unsa ka layo ang iyang naadtoan. Ako
dili magsapayan unsa ang iyang talento, kahibalo, o ka-genius,
unsa nga kolehiyo siya nagtuon, kon unsa ka malukpanon ang
iyang mga panglantaw o unsa ang iyang hukom ngadto sa ubang
mga matang, siya dili makasabut sa pihong mga butang kon wa-
la ang Espiritu sa Dios, ug kana sa mahinungdanong paagi ang
pagpaila sa baruganan nga akong gipasabut sa unahan—ang pa-
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nginahanglan sa pagpadayag. Dili ang pagpadayag sa unang mga
panahon, apan karon ug ang dihadiha dayon nga pagpadayag,
nga modala ug mogiya niadtong kinsa nag-angkon niini sa ta-
nang mga dalan sa kinabuhi dinhi, ug sa kinabuhing dayon hu-
man dinhi.7

Mapadayonon nga pagpadayag mao ang 
pondasyon sa atong relihiyon.

Kita wala makadawat sa atong mga ideya gikan sa bisan kinsa
nga teyologo gikan sa batid sa syensya, gikan sa bisan kinsang ta-
wo nga inila sa kalibutan, o gikan sa bisan kinsa nga pundok o
sekretong tigum sa relihiyonista, apan gikan sa Makagagahum ug
ngadto Kaniya kita nakautang sa tanang kinabuhi, tanang kama-
tuoran, ug tanang kahibalo kalabut sa nahitabo na, kalabut sa ka-
ron, o kalabut sa nangagi. Mao nga kita mobati sa atong pagsalig
diha Kaniya. . . .

Walay tawo nga nahibalo sa mga butang nga iya sa Dios gawas
kon pinaagi sa Espiritu sa Dios [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
2:11]; ug kon ang Amahan wala pa mopadayag niini kita sa tinu-
oray ignorante gayud .…Kay gipadayag man ang Iyang kabubut-
on sa tawo, ngadto ni Joseph Smith, sama sa Iyang gibuhat sa la-
ing mga tawo sa unang mga panahon, gikinahanglan nga kana
nga kabubut-on mahibaloan ngadto sa tanang mga kanasuran,
mga kaliwatan, mga pinulongan ug mga katawhan, nga ang mga
tawo mahimong mapahibalo sa mga butang nga Iyang gipadayag
alang sa kaluwasan ug kahimayaan sa katawhan. Busa ang
Napulog Duha gigahin. Alang sa unsang katuyoan? Nga sila unta
mopahibalo sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta ug mo-
sangyaw sa mga baruganan sa kinabuhi nga naggikan sa Dios. . . .

Ang ilang pagpamatuod ngadto sa mga tawo mao nga ang
Dios makigsulti, nga ang Ebanghelyo gipahiuli; sila nagpasabut
unsa ang Ebanghelyo; sila miawhag sa mga tawo sa paghinulsol
ug sa pagpabunyag pinaagi sa ngalan ni Jesus alang sa kapasay-
loan sa mga sala, nagsaad nga ang masulundon makadawat sa
Espiritu Santo. . . . Ug kay mga umaambit man niana nga espiri-
tu, adunay komunikasyon nga bukas tali kanila ug sa ilang
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Langitnong Amahan pinaagi sa atong Ginoong Jesukristo, ug kay
nadasig man niana nga espiritu, ang ilang mga pag-ampo moka-
yab ngadto sa Dios sa tibuok yuta, sila makat-on sa pagbutang sa
ilang pagsalig diha Kaniya ug sa pagsunod sa Iyang mga balaod.8

Ang Biblia maayo. . . . Ang Basahon ni Mormon maayo, ug ang
Doktrina ug mga Pakigsaad, isip husto nga dalan. Apan ang ma-
rinero nga nagapanaw didto sa kadagatan nagkinahanglan og
dugang nga pihong mga kahibalo ug pagsabut. Siya kinahanglan
nga makasinati sa langitnong mga butang, ug mohimo sa iyang
mga pagpaniid gikan kanila, aron sa pagmaneho sa iyang lantsa
[o barko] sa husto. Kadto nga mga basahon mga maayo alang sa
ehemplo, mapanag-ingnan, ug pakisusi, ug aron pagpalambo sa
pihong mga balaod ug mga baruganan. Apan kini dili makahimo,
kini dili gayud, makagunit sa matag hitabo nga gikinahanglan
nga mahimong mahukman ug mahan-ay.

Kita nagkinahanglan og buhing kahoy—usa ka buhing tubu-
ran—buhing kahibalo, nga nagagikan sa buhing priesthood sa
langit, pinaagi sa buhing priesthood sa yuta. . . . Ug gikan sa pa-
nahon nga si Adan nakadawat og komunikasyon gikan sa Dios,
ngadto sa panahon nga si Juan, diha sa Isla sa Patmos, nakada-
wat sa iyang komunikasyon, o si Jospeh Smith nga ang mga 
langit naabli alang kaniya, kini sa kanunay nagkinahanglan og
bag-o nga mga pagpadayag, gisagop sa mga talagsaon nga mga
kahimtang diin ang mga simbahan o mga tawo nahimutang.

Ang pagpadayag ni Adan wala magtudlo ni Noe sa paghimo og
arka; ni ang kang Noe nga pagpadayag misulti ni Lot sa pagbiya
sa Sodom; ni walay usa kanila ang naghisgot sa pagbiya sa mga
anak sa Isarel gikan sa Ehipto. Kining tanan adunay mga pagpa-
dayag alang sa ilang mga kaugalingon, ug ingon man ni Isaias,
Jeremias, Ezekiel, Jesus, Pedro, Pablo, Juan, ug Joseph. Ug kita
kinahanglan mao usab, o kita mahisalaag.

Daghang maayong mga tawo, ug kadtong miangkon nga mga
Kristyano, magbugalbugal pag-ayo sa ideya sa pagpadayag karon.
Kinsa kaha ang nakadungog og tinuod nga relihiyon nga walay
komunikasyon sa Dios? Alang kanako kana nga ideya maoy la-
bing bakak nga mahanduraw sa tawhanong hunahuna. Ako dili
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matingala, kon ang mga tawo sa kasagaran mosalikway sa baru-
ganan sa pagpadayag karon, kana nga pagduhaduha ug pagka-
walay pagtuo mipatigbabaw sa hilabihan ka makapalisang nga
pagkatap. Ako wala matingala nga daghang mga tawo nga mita-
gad sa relihiyon uban sa pagtamay, ug mitagad niini ingon sa usa
ka butang nga dili takus sa atensyon sa maalamon nga mga lina-
lang, kay kon walay pagpadayag ang relihiyon usa ka pagbugal-
bugal ug pagtiawtiaw. Kon ako dili makaangkon og relihiyon nga
modala kanako ngadto sa Dios, ug mobutang kanako nga adu-
nay maayong panag-uyon uban kaniya, ug moabli sa akong hu-
nahuna sa mga baruganan sa imortalidad ug kinabuhing dayon,
ako dili buot nga manghilabot niini.

Ang baruganan sa pagpadayag karon, mao ang gayud ang
pondasyon sa atong relihiyon. . . . Ako dili lamang mosiksik sa
mga kasulatan nga ania kanato karon, apan ako mosiksik usab sa
matag pagpadayag nga gihatag sa Dios, nga ihatag, o ihatag pa
alang sa paggiya ug direksyon sa iyang mga tawo, ug unya ako
motahud sa Maghahatag, ug kadtong kinsa usab iyang gigamit
isip iyang pinasidunggan nga mga instrumento sa pagsangyaw
ug pagpahayag sa mga baruganan; ug ako mosiksik nga pagadu-
malahon sa mga baruganan nga nahilakip nianang sagradong
pulong.10

Matag usa kanato nanginahanglan og pagpadayag aron 
makasabut ug makatuman sa atong mga responsibilidad.

Walay katungdanan nga atong mahuptan sa kinabuhi, bisan
isip mga amahan, mga inahan, mga anak, mga agalon, mga sulu-
goon, o isip mga elder sa Israel nga naghupot sa balaang pries-
thood uban sa iyang tanang mga pagsangasanga, apan unsa ang
atong gikinahanglan kanunay mao ang kaalam nga naggikan sa
Ginoo ug kahibalo nga pahayag gikan kaniya, nga kita masayud
unsaon pagpahigayon sa hustong paagi ang nagkalainlaing mga
katungdanan ug mga kaakohan sa kinabuhi, ug sa pagtuman sa
nagkalainlaing mga kaakohan nga anaa kanato. Ug mao ang pa-
nginahanglan sa tibuok adlaw, ug matag adlaw ug matag semana,
bulan, ug tuig, ug ubos sa tanang mga kahimtang, sa mga tawo
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nga nagsalig sa Ginoo ug nga magiyahan niana nga Espiritu nga
nagdagayday gikan kaniya, nga kita unta dili masayop—nga kita
unta dili mohimo og bisan unsa nga sayop, mosulti og bisan un-
sa nga sayop, ni mohunahuna og bisan unsa nga sayop, ug sa ta-
nang panahon makapabilin niana nga Espiritu, diin mahimo la-
mang nga matipigan pinaagi sa pagkaputli, pagkabalaan, ug pag-
kamahiyason, ug magpuyo nga makanunayon nga masulundon
sa mga balaod ug mga sugo sa Dios.11

Karon pangutan-a ang inyong mga kaugalingon, kon kamo
nagpuyo ba nga takus sa inyong mga kahigayunan, ug ang
Espiritu sa Dios nakatandog ba sa inyong mga hunahuna, ug ang
inyong mga kalag nalamdagan uban sa lamparahan ni Jehovah,
uban sa kaalam sa langit, ug kamo ba naglakaw sumala sa kaha-
yag sa mahangturong kamatuoran, kon niini nga mga higayon
wala ninyo batia nga kanunay nga andam sa pagtuman sa bisan
unsang mga katungdanan nga gikinahanglan gikan kaninyo, ug
kon wala ba ninyo buhata sa kanunay ang inyong mga katung-
danan uban sa kahimuot ug katagbawan sa inyong mga kaugali-
ngon. Apan kon ang atong mga hunahuna nadala sa mga butang
niining kalibutan, kon kita nawad-an og panglantaw sa ginghari-
an sa Dios ug sa iyang tinguha niini, sa himaya niini, sa kalipay
ug kaayohan sa tawhanong pamilya, ug sa mga panghitabo nga
atong gipaabot nga mahitabo dinhi sa yuta, ug sa atong bahin
nga himoon niining panahona, kon kita mawad-an og panglan-
taw sa atong lainlaing mga katungdanan isip mga amahan, mga
inahan, mga bana, mga asawa, mga anak. . . , ug madala sa atong
kaugalingong mga hunahuna, mga ideya ug kahakog, ug kita ma-
hiapil sa dinautan, mao nga kini lisud alang kanato ang pagsabut
sa mga butang sa Dios.12

Ang Ginoo mihatag kanato og mga pagpadayag kalabut sa
atong temporal ug espirituhanong mga buluhaton. Siya nagsu-
god sa pagpatindog sa Zion, ug sa pagtukod sa iyang gingharian,
ug siya mopadayon sa iyang mga katuyoan, ug motuman sa mga
pulong sa mga propeta, ug ang iyang buhat magpadayon hang-
tud ang mga plano sa Dios matuman.13
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Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang kalainan tali sa Espiritu sa Dios nga mogiya kanato
sa pagbuhat og matarung ug sa gasa sa Espiritu Santo? (Tan-
awa usab sa D&P 93:2; Juan 14:26.)

• Unsa ang inyong mga kasinatian diin ang pagpadayag sa
Espiritu nakatabang kaninyo sa pagsabut sa mga butang sa
Dios? Unsaon nato pag-ila ang personal nga pagpadayag gikan
sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga ang pagtinguha sa kalibutanong mga bu-
tang makapakgang sa pagdawat og pagpadayag? Unsa ang
atong buhaton aron makaandam sa atong mga kaugalingon sa
pagdawat og pagpadayag?

• Sa unsang paagi nga ang pagpadayag nga gihatag kanato pina-
agi sa atong buhing propeta labaw nga makatabang gani kay-
sa mga kasulatan? Ngano nga mahinungdanon nga kita aduna
sa mga kasulatan ug mapadayonon nga pagpadayag?

• Unsa ang mga ehemplo nga inyong mahunahuna sa dihang
ang Espiritu Santo mitabang kaninyo sa inyong pamilya, diha
sa trabaho o sa tulunghaan, o diha sa Simbahan?

• Ngano nga kita usahay mapakyas sa paggamit sa hingpit sa
Espiritu Santo? Sa unsang paagi nga kita hingpit nga mahata-
gan og kaayohan gikan niini nga gasa?

• Ngano nga ang gasa sa Espiritu Santo usa ka maanindot nga
panalangin ngari kanato sa kalibutan karon? Unsa ang inyong
buhaton aron makapakita og pagpasalamat alang niini nga ga-
sa? Sa unsang paagi nga kita makatudlo sa mga anak ug kaba-
tan-onan kalabut sa gasa sa Espiritu Santo?

• May kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto
12:3; Jacob 4:8; Alma 5:46–48; D&P 45:56–57, 76:5–10; Mga
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9
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Ang Pag-alagad diha sa
Simbahan 

Kitang tanan interesado sa mahinungdanong buluhaton sa
Dios sa ulahing mga adlaw, ug kitang tanan kinahanglan

nga mahimong kauban nianang buhata.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Gikan sa higayon sa iyang pagkakabig, si John Taylor mipasalig
sa paghatag sa iyang tanan ngadto sa buluhaton sa Ginoo.
Nagpalandong sa iyang balaang tawag niadtong 1837 nga mahi-
mong Apostol, siya mipaambit niini nga mga hunahuna: “Ang bu-
luhaton ingon og dako, ang mga katungdanan malisud ug may
kapangakohan. Akong gibati ang akong kaugalingon nga kahu-
yang ug kagamay; apan akong gibati ang pagkadeterminado, nga
ang Ginoo mao ang akong magtatabang, sa pagpaningkamot sa
pagpalambo niini. Sa dihang ako unang misulod sa Mormonismo,
ako nasayud unsay akong gibuhat. Akong gitimbangtimbang ang
tanang gikinahanglan gikan kanako. Ako mitan-aw niini isip tibu-
ok kinabuhi nga paghago, ug naghunahuna nga ako wala lamang
malista sa gamay nga panahon, apan alang usab sa kahangturan,
ug nga wala mangandoy nga motalikod karon, bisan kon akong
gibati ang akong pagka dili angay.”2

Kining “paghago sa tibuok kinabuhi” nga iyang gipaabut nga
natinuod. Pinaagi sa iyang pag-serbisyo sa daghang mga dekada,
si John Taylor mibutang sa iyang pagsalig sa Ginoo, nasayud nga
kon siya moalagad nga matinud-anon, ang Ginoo mopaluyo ka-
niya ug motabang kaniya nga makatuman sa Iyang kabubut-on.
Usa ka ehemplo kon giunsa sa Ginoo pagpaluyo niadtong kinsa
moalagad Kaniya nahitabo sa dihang si Elder Taylor nagsangyaw
sa ebanghelyo didto sa Isle of Man, usa ka isla duol sa Inglatera.
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Si Presidente Taylor mitandi sa atong tinagsa nga pagkasakop ug pag-alagad 
ngadto sa mga bahin sa kahoy, nagtudlo nga “ kita gibugkos aron maghiusa, 

gihiusa sa mga bugkos sa usa ka komon nga pakigsaad.
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Siya nakigsabot alang sa pag-imprinta og pipila sa iyang mga
pamphlet agi og tubag ngadto sa bakak nga mga pag-akusar ba-
tok sa Simbahan ug ni Propeta Joseph Smith. Bisan pa niana, ang
tig-imprinta nagdumili sa paghatod sa mga pamphlet hangtud si-
ya makabayad sa tanan. Matinguhaon ang pag-apod-apud sa mga
pamphlet sa labing madali, si Elder Taylor nag-ampo ngadto sa
Ginoo alang sa panabang, nga gihatag dayon.

“Pipila ka mga minuto human sa iyang pag-ampo usa ka batan-
on nga lalaki miabut, ug sa dihang gipasulod mitunol ni Elder
Taylor og usa ka sobre ug milakaw. Ang batan-ong lalaki dili niya
kaila. Ang sobre adunay sulod nga kwarta ug mubong sulat nga
mabasa: ‘Ang mamumuo takus sa iyang suhol.’ Ug walay pirma
nga gibutang didto. Pagkataud-taud sa wala madugay usa ka ka-
bus nga babaye nga naninda og isda miadto sa balay ug mitanyag
og gamayng salapi aron pagtabang sa iyang ministeryal nga mga
paghago. Siya misulti ngadto kaniya nga daghang kwarta sa kali-
butan ug wala siya mangandoy sa pagkuha sa iyang kwarta. Siya
miinsister nga ang Ginoo manalangin kaniya og dugang ug siya
labawng magmalipayon kon siya modawat niini, tungod niana
iyang gidawat ang tanyag, ug sa iyang katingala ang gamay kwar-
ta sa kabus nga babaye, gidugang sa gihatag sa batan-ong lalaki
ngadto kaniya, nahimong ensakto kaayo sa kantidad nga igong
makabayad sa balanse ngadto sa tig-imprinta.”3

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Matag usa kanato adunay katungdanan sa pagserbisyo diha
sa Simbahan ug sa pagpalambo sa atong balaang mga tawag.

Dili husto ang pag-ingon nga ang tibuok katungdanan sa pag-
dumala niining gingharian nga gisangon sa napulog duha o sa
Unang Kapangulohan, ingon nga mahimong mahitabo, o diha sa
mga stake president, o diha sa mga high priest, o diha sa mga se-
venty, o diha sa mga bishop, o diha sa bisan kinsa nga opisyal sa
simbahan ug gingharian sa Dios; sukwahi niana, ang tanan ka-
nato adunay lainlaing mga katungdanan nga pagahimoon. Ug
mopadayon ko sa paghisgot kalabut sa mga katungdanan sa mga
tawo, ug kalabut usab niadtong mga babaye, ang tanan adunay
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ilang mga katungdanan nga pagahimoon sa atubangan sa Dios.
Ang pag-organisar niini nga simbahan ug gingharian gihimo
alang sa tataw nga katuyoan sa pagbutang sa matag tawo diha sa
iyang dapit, ug dayon gipaabot nga ang matag tawo niana nga da-
pit mopalambo sa iyang buhatan ug balaang tawag.4

Kon kamo dili mopalambo sa inyong balaang mga tawag, ang
Dios mohimo kaninyo nga responsable alang niadtong kinsa
mahimong inyo untang maluwas kon kamo naghimo pa sa in-
yong katungdanan.5

Unsa ang gipasabut nga mahimong usa ka Santos? Ug hain na
ako karon, ug hain na kamo sa pagtuman sa inyong mga obli-
gasyon nga gisangon kanato isip mga Santos sa Dios, isip mga
Anciano sa Israel, isip mga amahan sa mga pamilya ug mga ina-
han sa mga pamilya? Atong pangutan-on ang atong mga kaugali-
ngon niini nga mga pangutana. Kita ba naghimo sa atong lainla-
ing mga katungdanan sa pagtukod sa gingharian sa Dios, sa pag-
padayon sa iyang buluhaton dinhi sa yuta? Ug unsa ang atong
gihimo sa pagpahinabo sa kahimayaan sa ulahing adlaw? Hain sa
atong mga lihok ang nagpaluyo niini? Usa ba niini, o tanan ba ni-
ini? Ug unsa man ang tinuod natong baruganan? Kini ang mga
butang nga maayo natong timbang-timbangon, hunahunaa ug
pangitaa ang tinuod nga mga responsibilidad nga gisangon nga-
ri kanato.6

Kini dili igo. . . . nga kita gibunyagan ug nga kita gipandongan
sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. Dili pa gani igo nga
kita mopadayon sa labaw pa niini ug modawat sa atong [mga or-
dinansa sa templo], apan nga kita sa matag adlaw ug sa matag
oras ug sa tanang panahon magpuyo sumala sa atong relihiyon,
mopalambo sa Espirtu sa Dios ug nga kini mapadayon ngari ka-
nato sama sa usa ka tubod sa tubig nga naghatag og kinabuhing
dayon,’ [tan-awa sa Juan 4:14] nag-abli, nagpalambo, nagpakita
sa mga katuyoan ug mga plano sa Dios ngari kanato, nga kita un-
ta magalakaw nga takus sa halangdon nga buluhaton diin kita gi-
tawag, isip mga anak sa Dios . . .Malisud gayud kaayo alang sa bi-
san kinsang linalang kon walay tabang gikan sa Dios sa pagbuhat
og matarung, sa paghunahuna og matarung, sa pagsulti og ma-
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tarung, ug sa pagtuman sa kabubut-on ug sa balaod sa Dios din-
hi sa yuta, ug mao kana ang gikinahanglan ang pag-organisar sa
simbahan ug sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, sa maayong
pagkaorganisar nga priesthood, sa husto nga paagi, mga pagpu-
gong, mga limitasyon, mga balaod ug mga panggobyerno nga gi-
paila sa Makagagahum ngadto sa iyang simbahan ug gingharian,
alang sa paggiya, panudlo, panalipod, kaayohan, pagtukod ug
pagpalambo og dugang pag-uswag sa iyang simbahan ug gingha-
rian dinhi sa yuta. . . .

. . . Kini nahisama sa mga sanga sa kahoy, ug sa gamot ug sa pu-
noan sa kahoy. Ang mga sanga milambo sa himsog nga punoan,
ug usa ka gamay nga sanga sa gawas, nga adunay pipila ka berde
nga mga dahon niini ug gamay nga bunga, hilabihan ka mabu-
ngahon, maanindot ug makapahimuot tan-awon, apan kini usa la-
mang ka bahin sa kahoy, kini dili mao ang tibuok kahoy. Diin ba
kini mokuha sa iyang kahimsog? Gikan sa gamot ug sa punoang
sanga o gamayng sanga, ug pinaagi sa daghang mga sanga nga
anaa sa kahoy. . . .

Isip usa ka Santos kamo moingon, “Sa akong paminaw nakasa-
but ko sa akong katungdanan ug ako nagbuhat sa maayo kaayo.”
Mahimong tinuod kana. Kamo nakakita sa gagmayng salingsing,
kini berde, kini nagtubo ug mao ang hingpit nga hulagway sa ki-
nabuhi, kini nagtuman sa iyang kalabutan ug kabahin sa kahoy,
ug kini gidugtong gikan sa punoang sanga, mga sanga ug gamot;
apan ang kahoy mabuhi ba nga wala kini? Oo, mahimo. Wala ki-
nahanglana nga kini manghambog sa iyang kaugalingon ug mag-
pataas, ug moingon “berde kaayo ko, labong kaayo ko, ug himsog
kaayo ang akong kahimtang karon, maayo kaayo ako karon ug
anaa ko sa maayong pagkabutang ug ako nagbuhat sa husto.”
Apan ikaw mabuhi ba kon walay gamot? Dili, buhata ang inyong
tukma nga bahin ug katungdanan diha sa kahoy. Ingon usab nii-
ni ang mga tawo. . . .

Kini usa ka hingpit nga pagkasama sa simbahan ug sa gingha-
rian sa Dios. Kita gibugkos aron maghiusa, gihiusa sa mga bug-
kos sa usa ka komon nga pakigsaad. Kita mahinungdanon nga
bahin ug tipik sa simbahan ug gingharian sa Dios nga gitanom sa
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yuta sa katapusang mga adlaw alang sa pagpatuman sa iyang ka-
tuyoan sa iyang gingharian, ug sa pagpahinabo sa tanang mga
butang nga gipamulong pinaagi sa ba-ba sa tanang balaan nga
mga propeta sukad sa sinugdanan sa kalibutan. Kitang tanan
nagbarug sa atong husto nga dapit.

Samtang kita magpalambo sa atong balaang mga tawag kita
nagpasidungog sa atong Dios. Samtang kita nagpalambo sa atong
tawag kita naghupot sa kabahin sa Espritu sa Dios; samtang kita
magpalambo sa atong balaang mga tawag kitang tanan naglang-
kob sa kahoy, samtang kita magpalambo sa atong balaang tawag
ang Espritu sa Dios modagayday pinaaagi sa husto nga agianan
ug pinaagi niini kita makadawat sa husto nga pag-amuma, ug ki-
ta gitudloan sa mga butang kalabut sa atong kaayohan, kalipay ug
kaikag kalabut niini nga kalibutan ug sa kalibutan nga moabut.7

Ang buluhaton sa Dios nag-uswag ug nagkadugang, ug kini
magpadayon sa ingon hangtud nga ang mga pulong sa propeta
matuman kinsa miingon, “Ang usa mahimong usa ka libo, ug ang
usa nga gamay mahimo nga usa ka kusganon nga nasud: ako, si
Jehovah, magapadali niini sa iyang panahon” [Isaias 60:22] apan
Siya nagsalig sa matag tawo nga anaa sa iyang dapit nga magpa-
lambo sa iyang balaang tawag ug sa mopasidungog sa iyang Dios.
Ug samtang adunay mga dautan . . .,adunay daghang maayo, sa
hiyas, sa paglimod sa kaugalingon, o pagpugong sa kaugalingon
ug usa ka dakong tinguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ug
pagtuman sa Iyang mga katuyoan. Ug kini anaa ra sa matag lala-
ki ug matag babaye sa pagbuhat sa iyang bahin.8

Samtang kita mag-alagad sa Simbahan, kita 
kinahanglan mahiuyon ngadto sa pulong, 

sa kabubut-on, ug sa balaod sa Dios.

Kita ania dinhi ingon nga si Jesus dinhi, dili sa pagbuhat sa
atong kaugalingon nga kabubut-on, apan sa kabubut-on sa atong
Amahan kinsa mipadala kanato [tan-awa sa Juan 5:30]. Siya mi-
butang kanato dinhi; kita adunay buluhaton nga pagahimoon sa
atong panahon ug kaliwatan; ug walay mahinungdanon nga bu-
tang nga may kalabutan ni bisan kinsa kanato gawas lang kon ki-
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ta makig-uban sa Dios ug sa Iyang buluhaton, kini man ang
Presidente sa Simbahan, ang Napulog Duha, ang mga Stake
President, ang mga Bishop, o bisan kinsa, ug kita mahimo la-
mang nga anaa sa bisan unsa nga pag-alagad pinaagi sa pagbu-
tang sa atong mga kaugalingon diha sa posisyon sa pagbuhat su-
mala sa pagdiktar sa Dios ngari kanato; samtang Siya mopahia-
ngay ug mopahiluna sa mga buluhaton sa Iyang Simbahan alang
sa kaayohan sa katawhan, sa ngalan sa mga buhi ug sa mga pa-
tay, sa ngalan sa kalibutan diin kita nagpuyo, ug sa ngalan niad-
tong kinsa nagpuyo sa wala pa kita ug kinsa magpuyo human ka-
nato. Kita makabuhat lamang samtang kita tabangan, giyahan ug
tudloan sa Ginoo. . . .

. . .Kita kinahanglan nga magmata ug mopahimutang sa kahu-
say sa atong mga panimalay sa ug ang atong mga kasingkasing,
kita kinahanglan nga mahiuyon ngadto sa pulong, sa kabubut-
on, ug sa balaod sa Dios; kita kinahanglan motugot nga ang Dios
momando sa Zion, motugot nga ang Iyang balaod mahisulat di-
ha sa atong mga kasingkasing, ug mobati sa responsibilidad sa
mahinungdanong buluhaton nga kita gitawag sa pagpahigayon.
Kita kinahanglan mosusi nga ang atong mga lawas ug ang atong
mga espiritu putli, ug nga sila gawasnon gikan sa hugaw sa ma-
tag matang. Kita ania aron pagtukod sa Zion sa Dios, ug niini nga
katuyoan kita kinahanglan nga motugyan sa atong mga lawas ug
atong mga espiritu ngadto sa balaod, sa pulong, ug sa kabubut-
on sa Dios. Kay ania man kita Zion kita buot nga makakita nga
manghitabo kanang butang nga gisulti ni Jesus sa Iyang mga ti-
nun-an nga pangayoon pinaagi sa pag-ampo. “Umanhi ang
imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubut-on dinhi sa
yuta, maingon sa langit” [Tan-awa sa Mateo 6:10.] Giunsa kini
paghimo sa langit? Ang Dios namulong ug ang mga kalibutan na-
buhat sumala sa Iyang pulong. Ang Dios miingon ato kining bu-
haton, ug kana ug ang lain, ug kini nahitabo. Aduna bay usa sa
langit nga nipakgang ug miingon, “Wala ka ba maghunahuna nga
mas maayo ang paghunong og makadiyot. Dili ba kini mas maa-
yo nga paagi?” Oo, ang yawa miingon niana, ug mao gihapon ang
iyang gisulti karon, ug siya gipaminaw usahay sa mga makasasa-
la ug usahay sa mga Santos; tungod kay kita mahimong mga su-
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“Kita mopataas sa atong tuong kamot kon magboto agi og timaan sa atubangan sa
Dios nga kita mopaluyo alang niadtong kinsa atong gibotohan.”

lugoon niadtong kang kinsa atong gipili nga sundon [tana-awa
sa D&P 29:45]. . . .

. . . Ang balaod sa Dios hingpit nga nagapabag-o sa kalag [tan-
awa sa Salmo 19:7], ug kita kinahanglan nga dumalaon niana
nga balaod ug mopatuman niini, o kinahangalan manubag ngad-
to sa atong Ginoo nga atong Dios sa dalan nga atong gisunod, o
sa pagbaliwala sa paghimo sa atong mga katungdanan. Mao ka-
na ang akong pagtan-aw niining mga butanga, ug kon kana dili
maoy tinuod, nganong kini nga mga balaod gihatag man kanato.
Kini ba mga balaod sa Dios? Kita nakasabut pag-ayo niini. Busa
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atong himoon ang atong mga katungdanan ug maningkamot sa
pagpalambo sa atong balaang mga tawag nga kita unta uyonan
ug dawaton sa Ginoo. . . .

Busa, barug! kamo nga mga Elder sa Israel—kamo nga mga
Priest, mga Teacher ug mga Deacon, kamo nga mga Stake
President, mga Bishop ug High Councilors, kamo nga mga
Apostoles ug Unang Kapangulohan, ug kitang tanan—Barug! ug
kita moadto ug mobuhat uban sa kasibot sa pagbuhat sa kabu-
but-on sa Dios dinhi sa yuta maingon nga kini gibuhat sa langit;
tungod kay kon ugaling kana mahitabo, asa man kini magsugod,
sa imong pagtuo, kon kini wala ba magsugod dinhi kanato? Ang
Dios nagpaabut niini gikan kanato. Kita puno sa mga kahuyang
ug mga pagkadili hingpit, matag usa kanato; apan kita buot nga
makat-on sa pulong, sa kabubut-on, ug sa balaod sa Dios, ug nga
mopahiuyon niana nga pulong ug kabubut-on ug balaod. Tuguti
kana nga balaod nga mahisulat diha sa atong mga kasingkasing.
Maninguha kita sa pagpalambo sa atong balaang mga tawag ug
motahud sa atong Dios, ug ang Ginoo maoy moatiman sa naku-
lang. . . . Kita. . . mobutang sa atong pagsalig diha sa buhing
Dios, ug mopadayon sa dalan nga maalamon, mabinantayon ug
masinabtanon. Kita dili mohimaya sa atong mga kaugalingon,
apan diha sa Ginoo sa mga Panon.9

Kita nagkinahanglan sa maabagon nga kamot sa
Makakagahum samtang kita mag-alagad.

Ang panglantaw sa Dios dili sama sa tawo; ang iyang pagpa-
ngatarungan dili sama sa tawo. Bisan kon kita nakasabut og tipik
lamang sa atong tinagsa nga mga katungdanan, kita dili makasa-
but unsaon sa pagpadagan sa simbahan sa Dios. Kini nagkina-
hanglan sa naandan nga orgnisasyon ug sa Espiritu nga maoy
modumala pinaagi sa husto nga mga paagi.10

Kita naglihok sumala kabubut-on sa Makagagahum, uban sa
mga apostoles ug mga propeta ug mga tawo sa Dios kinsa nag-
puyo sa lainlaing mga panahon sa kalibutan, aron pagtuman sa
mahinungdanong programa nga anaa sa hunahuna sa Dios kala-
but sa tawhanong pamilya sa wala pa ang kalibutan, ug sigura-
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dong mahitabo ingon nga ang Dios buhi. Atong gibati, sa susa-
mang panahon, nga kita gilibutan sa mga kaluya, mga kahuyang,
ug dili hingpit ug mga kahuyang sa tawhanong kinaiyahan, ug sa
daghang mga higayon kita nasayop sa paghukom, ug kita sa ka-
nunay nagkinahanglan sa maabagon nga kamot sa Makagagahum;
sa paggiya ug pagdumala sa Iyang Balaang Espiritu, ug sa tambag
sa iyang priesthood nga kita mahimong madala ug magpabilin di-
ha sa dalan nga mopadulong sa kinabuhi nga dayon.11

Kita moingon nga kita mga Santos sa Dios, busa kita mao. . . .
Kita nagtuo ug motuo nga ang Dios nisulti, nga ang mga anghel
mipakita ug nga ang Dios miabli og komunikasyon tali sa mga la-
ngit ug sa yuta. Kini kabahin sa atong pagtuo ug tinuohan. Kita
nagtuo nga ang Dios mousab sa hingpit sa yuta, aron paghinlo
niini gikan sa kadautan sa tanang matang ug sa pagpaila sa kata-
rung sa tanang matang, hangtud nga ang mahinungdanon nga
kaliboan sa hingpit mapaila. Kita nagtuo usab, nga ang Dios
sanglit nagsugod na sa iyang buluhaton, siya magpadayon sa
pagpadayag ug magpakita sa iyang kabubut-on ngadto sa iyang
priesthood, ngadto sa iyang simbahan ug gingharian sa yuta, ug
nga taliwala niining mao nga katawhan adunay mga pagpakita sa
hiyas, sa kamaturoan, sa pagkabalaan, sa kaligdong, sa kamau-
nongon, sa kaalam ug sa kahibalo sa Dios.12

Akong gibati nga ako nalista alang sa gubat, ug kini mohang-
tud sa kapanahonan, ug sa tibuok kahangturan, ug kon ako su-
lugoon sa Dios, ako ubos sa direksyon niadtong mga sulugoon
sa Dios, kinsa iyang gitudlo sa paggiya ug pagtambag kanako pi-
naagi sa pagpadayag gikan kaniya, ilang katungod ang pagdiktar
ug pagkontrol kanako taliwala sa mga buluhaton niadtong mga
kauban sa gingharian sa Dios; ug ako usab mibati nga ang tanan
bisan kon kini espirituhanon o temporal, kalabut sa panahon, o
sa kahangturan may kalabutan sa gingharian sa Dios. Ang pagba-
ti sa ingon niana nakahimo og gamay ra kaayo nga kalainan nga-
ri kanako kon unsay mga nanghitabo; dili kaayo mahinungdanon
kon sila moagi niana nga dalan, kini nga dalan, o ang laing da-
lan, kon ang dalan ba lisud o sayon , kini molungtad lamang sa
mubong panahon, ug ako molahutay lamang og mubong pana-
hon; apan ang labing mahinungdanon kanako mao, kon unsaon



208

K A P I T U L O  1 8

sa pagpadayon sa akong pagtuo, ug magpabilin sa akong kalig-
dong, ug motahud sa akong balaang tawag, ug mosiguro niini,
nga ako makit-an nga kasaligan diha sa kaulahian dili lamang ni-
ini nga kinabuhi, apan sa mga kalibutan nga walay katapusan; ug
mopadayon sa pag-uswag sa tanang salabutan, kahibalo, pagtuo,
paglahutay, gahum ug kahimayaan.13

Kita kinahanglan nga mopaluyo sa ubang mga sakop 
sa Simbahan sa ilang balaang mga tawag.

Ang tanang mga opisyal sa Simbahan unang gitawag pinaagi sa
pagpadayag, o niadtong adunay awtoridad, sumala sa kinaiyahan
sa kahimtang, ug dayon pagabutohan sa mga tawo nga ilang du-
malahon. Ang matag tawo naghupot og gahum sumala sa iyang
katungdanan nga iyang gihuptan; ug gipaabot nga ang tanang
mga tawo nga hingtungdan gilauman nga motahud sa iyang hu-
kom ug desisyon.14

Kita mopataas sa atong tuong kamot samtang moboto agi og
timaan sa atubangan sa Dios nga kita mopaluyo niadtong kinsa
atong gibotohan. Ug kon kita mobati nga kita dili makapaluyo
kanila, kita kinahanglan dili mopataas sa atong mga kamot, tu-
ngod kay ang pagbuhat niini mao ang paghimo sa buhat sa mga
tigpakaaron-ingnon.

Unsa ang gipasabot sa pagpaluyo sa usa ka tawo? Kita nakasa-
but ba niini? Kini yano kaayo nga butang alang kanako, ako wala
mahibalo unsa kini alang kaninyo. Sama pananglit, kon ang usa
ka tawo magtutudlo, ug ako moboto nga mopaluyo kaniya sa
iyang katungdanan, kon siya mobisita kanako sa opisyal nga ka-
pasidad ako moabiabi kaniya ug motagad kaniya uban sa pagsa-
but, kamaayo, ug respeto. Kon ako manginahanglan og tambag,
ako mohangyo kaniya niini, ug ako mobuhat sa tanan kutob sa
akong mahimo sa pagpaluyo kaniya. Kana mao ang husto ug usa
ka baruganan sa pagkamatarung. Ako dili mosulti og bisan unsa
nga makadaut sa iyang pagkatawo. Kon kana dili husto, ako ki-
nahanglang magkat-on pa. Ug kon adunay bisag kinsa diha sa
akong atubangan mohunghong og usa ka butang kalabut kaniya,
nagtamay sa iyang reputasyon, ako moingon, tan-aw ngari! Ikaw
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ba usa ka Santos? Oo. Mipataas ka ba sa imong kamot aron pag-
paluyo kaniya? Oo. Unya nganong dili kana nimo buhaton?
Karon, akong tawgon kanang buhata nga usa ka pagpaluyo kani-
ya. Kon adunay bisan kinsa nga tawo nga mohimo og pag-atake
sa iyang reputasyon—kay ang reputasyon sa tanang tawo mahi-
nungdanon kanila—ako manalipod kaniya sa ingon niana nga
paagi.

Kon kita moboto sa mga tawo diha sa ligdong paagi nga maoy
atong ginabuhat, kita ba motuman sa atong mga pakigsaad? O ki-
ta ba mosupak niini? Kon kita mosupak niini, kita mahimong
mga malapason sa pakigsaad. Atong gidaot ang atong pagtuo sa
atubangan sa Dios ug sa atong mga kaigsoonan, kabahin sa mga
lihok sa mga tawo nga atong gipakigsaaran.

Apan kon pananglit siya nakabuhat og usa ka butang nga sa-
yop, pananglit siya makit-an nga namakak o nanikas, o nangilad
og usa ka tawo, o nangawat o bisag unsa, o gani nahimong dili
limpyo ang iyang mga binuhatan? Kamo ba mopaluyo gihapon
kaniya? Kini akong katungdanan ang pagpakigsulti kaniya sama
sa akong buhaton ni bisan kinsa, ug mosulti kaniya nga ako na-
kasabut nga ang mga nanghitabo ingon niana ug nga ubos niini
nga kahimtang ako dili makapaluyo kaniya. Kon ako makahibalo
nga ako gisultihan sa dili husto, ako mobakwi sa pasangil, apan
kon dili, nianang higayona akong katungdanan ang pagtan-aw
nga ang kaangayan mahatag ngadto kaniya, nga siya madala sa
atubangan sa hustong hukmanan aron manubag sa mga butang
nga iyang nabuhat; ug gawas niana ako walay katungod sa pag-
sulti kabahin niya.15

Pag-ampo alang niadtong gibutang sa Dios diha sa lainlaing
nga katungdanan niini nga simbahan nga sila mahimong maka-
buhat sa ilang lainlaing mga katungdanan. Ang Ginoo mopaluyo
sa iyang mga sulugoon ug mohatag kanila sa iyang Balaang
Espiritu ug sa kahayag sa pagpadayag, kon sila mosiksik kaniya
sa paagi nga iyang gitudlo, ug siya motultol kanila ug motultol
kanimo sa dalan nga matarung. Kini mao ang paagi sa ginghari-
an sa Dios, sumala sa akong pagsabut niini. . . . Ug atong res-
ponsibilidad ang pagkat-on niana nga paagi ug magmasulundon
ngadto niini.16
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Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Kamo ba nakadawat og balaang tawag diin kamo gibati nga di-
li andam? Giunsa ninyo pag-atubang sa maong hagit? (Tan-awa
usab sa 1 Nephi 17:50.) Sa unsang paagi nga kita makaandam
sa atong mga kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo sa bisan un-
sang kapasidad?

• Si Presidente Taylor mipasabut nga kitang tanan adunay mga
katungdanan nga angay lihokon diha sa Simbahan. Ngano nga
mahinungdanon alang sa matag usa kanato sa pag-alagad?

• Sa unsang mga paagi nga ang inyong balaang mga tawag sa
Simbahan nakahatag og kaayohan sa inyong kinabuhi? Sa un-
sang paagi nga kamo makaalagad sa mas hingpit nga paagi?

• Sa unsang paagi nga kamo o ang inyong pamilya napanalangi-
nan sa usa ka sakop sa Simbahan kinsa mipalambo sa iyang 
balaang tawag? Unsa nga mga pagbati ang miabut sa inyong
kasingkasing alang niadtong kinsa makugihon nga mialagad
kaninyo o sa inyong pamilya?

• Unsa nga mga kasinatian ang inyong nasulayan diin ang Ginoo
mitabang kaninyo samtang kamo nag-alagad? Unsa ang inyong
buhaton aron makadawat kanunay sa Iyang paggiya nga sam-
tang kamo mag-alagad? Ngano nga mahinungdanon, samtang
kita nag-alagad, nga dili mohimaya sa atong mga kaugalingon,
apan mohimaya sa Ginoo?

• Sa unsang paagi nga kita madasigon nga makapaluyo sa uban
sa ilang balaang mga tawag? Sa unsang paagi nga kini maka-
palig-on ang Simbahan kon kita mopakita sa atong suporta
alang sa usag usa? Unsa ang atong mahimo sulod sa atong mga
panimalay aron pagtabang sa atong mga pamilya sa pagpaluyo
sa mga lider sa simbahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 3:5–6;
Mosiah 2:17; D&P 4:2–7; 24:7; 64:33–34; 76:5
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Temporal nga mga Panalangin
ug ang Balaod sa Ikapulo 

Kita gitudloan sa pagbayad sa atong ikapulo, nga kita 
unta moila sa Dios nga kita iyang mga tawo, ug nga kon
siya mohatag sa tanan nga atong gipangayo, kita unta 

mohatag og ikapulo balik ngadto kaniya, ug pinaagi niana
nga buhat miila sa iyang kamot.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si John Taylor nagtuo nga ang Dios mosangkap sa atong tem-
poral nga mga panginahanglan agi og dugang sa atong espiri-
tuhanong mga panalangin. Busa siya nag-awhag sa mga Santos
sa pagsiksik ug pag-ila sa kamot sa Dios sa temporal nga mga
buluhaton, magtudlo nga “kita kinahanglan nga mobutang sa
atong mga kaugalingon sa posisyon nga magiyahan ug madu-
mala sa Ginoo sa temporal ingon man sa espirituhanong mga
butang, o kita dili gayud makaangkon niana nga himaya diin
daghan kanato ang nagpaabot.”2

Samtang nag-ila sa kamahinungdanon sa temporal nga mga
butang alang sa paglahutay sa kinabuhi, si Presidente Taylor nag-
hupot usab og husto nga panglantaw kalabut sa mga butang sa
kalibutan. Kalabut sa panglantaw ni Presidente Taylor sa tempo-
ral nga mga katigayunan, si Elder B.H.Roberts sa Kapitoan misu-
lat: “ Siya wala gayud mogugol sa iyang kaugalingon sa pag-ang-
kon og katigayunan. . . . Apan ang kantidad sa kabtangan nga
iyang natigum sa Nauvoo, ug nga iyang gisakripisyo aron sa pag-
adto sa kawanangan uban sa Simbahan ni Kristo, igo na kaayo
nga mopamatuod nga siya adunay pinansyal nga kasarang. Apan
ang iyang mga mata ug kasingkasing gipunting diha sa labawng
maayong mga bahandi, kadtong mga butang diin ang mga bok-
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Ang Deseret Store, sikbit sa General Tithing Storehouse [Kinatibuk-ang Balay
Tipiganan sa Ikapulo] Si Presidente Taylor mitudlo nga “ang tanang mga butang

nga temporal ug tanang mga butang nga espirituhano. . . kauban sa Ebanghelyo.”
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bok ug taya dili makadaot, ni ang mga kawatan mopaguba ug
magapangawat [tan-awa sa Mateo 6:19–20]. Kini nga mga butang
mipuno sa iyang kalag, nakakuha sa iyang atensyon ug naghatag
lang og gamay nga panahon alang kaniya sa paghigugma sa kati-
gayunan niini nga kalibutan. Ang iyang motto mao—‘Ang salapi
dili kaayo mahinungdanon kon kamatuoran ang hisgutan.’ ”3

Alang ni Presidente Taylor, ang pagtuman sa balaod sa ikapu-
lo mahinungdanon nga bahin sa pagtuman sa iyang temporal
nga mga responsibilidad ug sa pag-ila sa kamot sa Dios sa tanang
mga panalangin. Sa panahon nga ang kasagaran sa ikapulo bay-
ran pinaagi sa mga butang kaysa sa kwarta, siya mitudlo sa iyang
mga anak sa kamahinungdanon sa paghatag lamang sa labing
maayo ngadto sa Ginoo agi og pasalamat sa tanan nga ilang na-
dawat. “Samtang nagpundok sa prutas sa tinglaglag” ang iyang
anak nga lalaki nga si Moses W. Taylor misulat, “si papa moanha
ug mosusi sa mga basket ug magpili sa kinadak-an ug labing ma-
ayo nga prutas og moingon: ‘Pagkuha sa ikapulo gikan niini ug
siguroha ug bayri kini sa hingpit.’ ”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Kita utangan sa Dios sa tanan nga ania kanato.

Kinsa ang nagbuhat kanato? Kinsa ang naghan-ay kanato, ug
ang mga elemento nga naglibut kanato ug nga atong giginhawa?
Kinsa ang naghan-ay sa sistema sa planeta nga atong nakita libot
kanato? Kinsa ang nagsangkap sa pamahaw, paniudto ug paniha-
pon alang sa mga minilyon nga nagpuyo dinhi sa yuta? Kinsa ang
nagsinina kanila, sama sa iyang gibuhat sa mga lirio sa umahan?
Kinsa ang naghatag ngadto sa tawo sa iyang gininhawa, kinabu-
hi, kahimsog, iyang mga gahum sa paglihok, sa hunahuna, ug sa
tanang diosnong hiyas nga gituga kaniya? Diin sila gikan? Kinsa
ang nagkontrol ug nagdumala sa mga buluhaton sa kalibutan gi-
kan sa iyang pagkalalang hangtud karong panahona? Ang
Halangdon nga Ako Mao, ang Halangdon nga Eloheim, ang
Halangdon nga Dios kinsa mao ang atong Amahan.5

[Si Jesus miingon], “Palandonga ninyo ang mga lerio sa kapa-
tagan, wala sila magbudlay ni magkalinyas, ug bisan si Solomon
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sa tibuok niyang himaya wala gani makabisti sama sa usa kanila.”
[Tan-awa sa Mateo 6:28–29.] Usab, siya miingon, tan-awa ninyo
ang mga langgam sa langit, wala sila magpugas, ni mag-ani, ni
magtigum, ngadto sa mga kamalig; apan ginapakaon sila sa in-
yong Langitnong Amahan, ug siya dili ba usab mopakaon kanin-
yo, O kamo nga gamay ang hugot nga pagtuo? [Tan-awa sa Mateo
6:26.]. . .

Kon kita adunay kinabuhi, o kahimsog, o mga kabtangan; kon
kita adunay mga anak, ug mga higala ug mga panimalay, kon ki-
ta adunay kahayag sa kamatuoran, mga panalangin sa walay ka-
tapusang ebanghelyo, pagpadayag sa Dios, balaang priesthood,
uban sa tanan nga iyang mga panalangin ug panggobyerno ug
lagda, kining tanan ug matag tinuod nga kalipay nga atong na-
angkon nagagikan sa Dios. Kita wala kanunay makaamgo niini,
apan bisan pa niana kini tinuod nga ngadto sa Dios kita utangan
alang sa matag maayo ug hingpit nga gasa [tan-awa sa Santiago
1:17]. Siya naghimo sa atong mga lawas nga anaa sa tanan ni-
lang kahingpit, kabagay ug katahum. Siya, sama sa gipahayag sa
magbabalak,

“Mihimo sa balili nga nagpatahum sa nga mga kabung-
turan,
Ug misangkap sa tanang gikinahanglan alang sa nagatu-
bong mais sa kaumahan.
Ang mga hayop gihatagan og mga pagkaon,
Ug ang piso nga uwak hatagan usab kon siya gutumon.

Siya maloloy-on ug buotan ug mahigugmaon ngadto sa tanan
niyang mga linalang, ug maayo alang kanato ang pagpamalan-
dong usahay niining mga butanga, tungod niini kita makaamgo
sa atong pag-agad sa Makagagahum.

Sa paghisgot sa mga buluhaton niini nga kalibutan, kanunay
nga ipangutana sa kadaghanan—“Ngano, nga dili man nato ki-
ni atimanon? Dayag lang kinahanglan gayud. Kita wala ba mag-
hisgot sa pagtukod sa Zion? Dayag na lang atong gihimo. Wala
ba maghisgot sa pagtukod og mga siyudad ug sa paghimo og
maanindot nga mga puluy-anan, mga tanaman ug mga pruta-
san, ug pagbutang sa atong mga kaugalingon sa ingon nga po-
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sisyon nga kita ug ang atong mga pamilya makatagamtam sa
mga panalangin sa kinabuhi? Dayag na lang ato kining gihimo.
Ang Dios mihatag kanato sa yuta ug sa tanang gikinahanglang
mga elemento alang niini nga katuyoan, ug siya mihatag kana-
to og mga salabutan aron paggamit niini. Apan ang labing ma-
hinungdanong butang nga anaa sa iyang panglantaw mao, nga
samtang kita migamit sa salabutan nga iyang gihatag kanato
alang sa pagtuman sa lainlaing mga katuyoan nga tilinguhaon
alang sa atong kaayohan ug kalipay, kita kinahanglan dili mali-
mot kaniya kinsa mao ang tinubdan sa tanang natong mga pa-
nalangin, kini man may kalabutan sa karon ug sa umaabot.6

Ang Dios mao ang atong Dios nga atong gihatagan sa atong
pagsalig, kita walay ikapasigarbo sa atong mga kaugalingon. Kita
ba adunay mga bahandi? Kinsa ang mihatag niini ngari kanato?
Ang Ginoo. Kita ba adunay kabtangan. Kinsa ang nagbuot kanato
sa pag-angkon niini? Ang Ginoo. Ang atong mga kabayo, mga ba-
ka ug karnero, ug mga panon, mga kahayupan ug mga kabtangan,
iyang mga gasa. Ang bulawan ug ang pilak ug ang mahalon nga
mga butang sa yuta, ug usab ang mga kabakahan nga anaa sa ka-
liboan ka mga bungtod iyaha, ug kita iyaha, ug anaa sa iyang mga
kamot, ug ang tanang mga nasud anaa sa iyang mga kamot, ug si-
ya mohimo ngari kanato ug ngadto ingon nga iyang gihunahuna
nga maayo. Ug isip nga usa ka buotan, maalamon nga Amahan,
siya magpakabana sa ilang mga kaayohan; ug kon ang panahon sa
paghukom moabut, kini dili mapugngan. Kita kinahanglan nga sa
kanunay mahinumdom nga ang atong kalig-on anaa sa Dios; kita
wala gayuy ikapanghambog sa atong mga kaugalingon, kita walay
salabutan kon ang Dios wala pa mohatag kanato, kita walay bisan
unsa sa kinabuhi, o kabtangan, apan kadto lamang ang gihatag sa
Ginoo kanato. Ang tanan nga atong naangkon kalabut sa karon
ug sa kahangturan gihatag ngari kanato pinaagi kaniya.7

Ang tanan nga atong naangkon gasa sa Dios. Kita kinahanglan
moila kaniya sa tanang mga butang. Kita usahay maghisgot sa
mga tawo nga aduna niini nga katungod ug sa laing nga katu-
ngod. Kita walay mga katungod, gawas lamang sa gihatag sa Dios
ngari kanato. Ug ako mosulti kaninyo unsa ang iyang ipakita
ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siya mopamatuod
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pa kanila nga ang bulawan ug ang pilak iyaha, ug ang mga kaba-
kahan diha sa kaliboan ka mga bungtod, ug nga siya mohatag sa
gusto niyang hatagan, ug siya magdumili sa paghatag sa tawo si-
gun sa iyang kagustohan. Siya mopakita pa kaninyo nga kini ti-
nuod. Ang atong kahilwasan ug kalipay ug ang atong bahandi
nag-agad sa atong pagkamasulundon ngadto sa Dios ug sa iyang
mga balaod, ug ang atong kahimayaan sa karon ug sa kahangtu-
ran nag-agad diha sa susamang butang.8

Pagsabut sa atong temporal nga mga panalangin 
ug mga resposibilidad kabahin sa ebanghelyo.

Akong ikalipay ang paghisgot kalabut sa mga butang sa
Gingharian sa Dios, ug usab kalabut sa ubang mga matang nga
gituohan sa uban nga dili kaayo direkta nga may kalabutan sa
Gingharian sa Dios, apan kini may kalabutan; tungod kay ang
mga butang nga temporal ug ang tanang mga butang nga espiri-
tuhanon, ang tanang mga butang nga may kalabutan sa atong
mga lawas ug uban sa atong mga espiritu, ang tanan nga giplano
sa pagpalambo sa atong kalipay ug kaayohan diha sa yuta ug sa
paghatag kanato og kahimayaan diha sa gingharian sa langit,
mao ang mga butang nga may kalabutan sa Ebanghelyo ug ka-
nang mga butanga atoa isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.9

Ang tumong sa atong tigum dili lamang alang sa relihiyosong
mga katuyoan, apan sa paghisgot sa tanang mga matang alang sa
kaayohan sa simbahan ug sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. . .
Kita magpundok usab aron paghisgot diha sa labing maayong da-
lan nga atong sundon nga may kalabutan sa temporal nga mga
butang ingon man sa espirituhahonon nga mga butang, tungod
kay kita adunay mga lawas ingon man mga espiritu, ug mabuhi
pinaagi sa pagkaon, pag-inom, ug pagsinina, gikinahanglan nga
ang temporal nga mga matang kinahanglan pagahunahunaon ug
pagahisgutan sa atong mga komperensya, ug nga kita kinahang-
lan maghisgot sa tanang mga butang nga giandam alang sa kaa-
yohan, pagpanalangin, ug paghimaya sa mga Santos sa Dios, ma-
himong kini nagpasabut sa atong espirituhanong mga buluhaton
o sa atong mga trabaho ug mga katungdanan sa kinabuhi isip
mga bana ug asawa, isip mga ginikanan ug mga anak, isip mga
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agalon ug mga sulugoon. . . . Ang ideya nga pulos lang relihiyo-
song mga pagbati ang ania kanato, ug walay lain, imposible,
apan kita mobuhat sa tanang butang nga may kahadlok sa Dios.
Ang atong relihiyon labaw ka tulukibon kay sa kalibutan; kini wa-
la mag-tudlo sa iyang [mga sakop] sa pagtinguha nga magling-
kod ug mag-awit hangtud ngadto sa walay katapusang himaya
apan kini naglangkob sa tanang mga interes sa katawhan sa ta-
nang mahanduraw nga ang-ang, ug ang tanang kamatuoran sa
kalibutan nahilakip sa tumong niini.10

Ang Ginoo matinguhaon nga mobuhat og maayo kanato, sa
paglamdag sa atong mga hunahuna, sa pagtudlo kanato sa paghu-
kom nga maalamon, sa pagpapakita kanato sa Iyang kabubut-on,
ug sa paglig-on kanato ug pag-andam kanato alang sa dakong mga
hitabo nga kinahanglan mapahinabo niining katapusang mga ad-
law. Siya matinguhaon sa pagpakita kanato sa unsang paagi kita
makaluwas sa atong mga kaugalingon, sa unsang paagi makapa-
nalangin sa atong mga kaugalingon sa temporal ug espirituhanon,
sa panabut, sa moral, sa pisikal, sa politikal ug sa tanang posibling
paagi nga Iyang mahimo sa paghatag sa Iyang mga panalangin sa
napukan nga mga katawhan.

Pinaagi sa ikapulo, kita nag-ila sa Dios, nagpakita 
sa atong kamatinud-anon, ug nag-dam alang 

sa mas dako nga mga panalangin. 

Kita isip mga tawo nag-ila nga ang balaod sa ikapulo nga na-
gagikan sa Ginoo; apan ngano nga kita kinahanglan man nga sul-
tihan pa niini og kadaghan. Kon kita dili matinuoron sa atong
mga kaugalingon, ug matinuoron sa atong Dios, unsa may ka-
puslanan sa atong pag-angkon nga kita mga representante sa
Dios, sa pagka anciano sa Israel, sa pagka sinul-oban sa balaang
pagkapari, sa pagka mga magtutudlo sa mga paagi sa kinabuhi.
Ang karaang mga Judeo, ang karaang mga Pariseo, uban sa ilang
tanang mga kadautan ug mga kahugawan, makapanghambog sa
pagbayad sa mga ikapulo sa tanan nga ilang pinangitaan. Kita
nag-angkon nga labaw ka maayo kaysa karaang mga Pariseo,
apan daw lisud kaayo alang sa mga tawo taliwala kanato nga ma-
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Kon kita mobayad sa ikapulo, kita miila sa mga panalangin sa Ginoo ngari kana-
to ug mipakita sa atong pagkaandam sa paghupot sa Iyang mga sugo.

himong matinuoron sa atong mga kaugalingon ug sa ilang Dios
kalabut sa usa ka yano kaayo nga baruganan nga sama niini. . . .

[Ang Ginoo] buot nga una sa tanan nga ang mga tawo moila sa
Dios [diha sa] usa ka gamay nga yutan-ong baruganan, siya buot
nga sila moila kaniya, pinaagi sa paghatag kaniya og usa gamay nga
bahin, o sa ikapulo sa unsay iyang gihatag kanila aron pagsuta kon
sila matinuoron ba niining gamayng butang, aron pagsuta kon sila
molihok isip matarung nga mga tawo o dili, o sila ba mosulay sa
paglimbong kaniya gikan niini. Kon kita mobuhat niini nga mati-
nuoron ug sa dakong kakugi hangtud kita makatuman sa atong ka-
tungdanan, nan kita andam alang sa bisan unsa nga butang. Ang
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baruganan ug dili ang ikapulo nga atong gibayad ang gitamud sa
Ginoo; siya wala magtagad sa atong ikapulo, apan siya nagtagad sa
atong pagbuhat og matarung. Kon kita dili mahimong magmati-
nud-anon sa pipila ka mga butang, kita dili makapaabot nga mahi-
mong mga magmamando ibabaw sa daghang mga butang [tan-awa
sa Mateo 25: 21].12

[Ang balaod sa ikapulo] usa ka pagsulay ngadto sa mga tawo
sa Dios, o alang kanato kinsa miangkon nga kita mao, nga kita
masayud kon ang mga tawo motuman ba og sa piho nga balaod
nga gihatag sa Makagagahum o dili, ug busa adunay kalig-unan
sa ilang kamatinumanon ug pagkasulundon. Karon, kon kita mo-
tuman niini, ang tanan maayo ug husto; kon dili, kini nasulat,
“Dili sila makita nga takus nga magpabilin uban kaninyo.” [D&P
119:5]. . . .

Kita naghisgot bahin sa pagtukod sa Zion. Dinhi niini kining bu-
tang makahatag og dakong kalambigitan ngari kanako ingon man
kaninyo sa higayon nga kamo makasabut niini ug makakita niini
pinaagi sa kahayag sa Espiritu sa Kamatuoran. Kay nahisulat: “Ug
ako moingon nganha kaninyo, kon ang akong mga katawhan dili
mosunod niini nga balaod, sa paghupot niini nga balaan, ug pina-
agi niini nga balaod ibalaan ang yuta sa Zion ngari kanako, aron
ang akong mga balaod ug ang akong mga paghukom masunod ni-
ini, aron kini mao ang labing balaan, tan-awa sa pagkatinuod Ako
moingon nganha kaninyo, kini dili mahimo nga usa ka yuta sa
Zion nganha kaninyo.” [D&P 119:6.] Nan, kita naghisgot kalabut
sa pagtukod sa yuta sa Zion, nga mao ang usa sa mga hinungdan
nga kita ania dinhi. Ug ang Dios miingon nga kon kita dili mosu-
nod niini nga balaod, kini dili mahimo nga usa ka yuta sa Zion
ngari kanato. . . .

Ang [ikapulo] maoy usa ka baruganan diin kita pagadumala-
hon. Ako wala moanhi, kamo wala moanhi, aron sa pagpatuman
sa atong kaugalingong mga plano, ug mga pagbati, ug mga katu-
yoan. Ngano, si Jesus mismo wala moanhi aron paghimo niana.
Sumala sa Iyang kaugalingong mga pulong, Siya moanhi dili
aron mohimo sa iyang kaugalingong kabubut-on, apan sa kabu-
but-on sa Iyang amahan kinsa mipadala Kaniya [tan-awa sa Juan
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5:30]. Ug kita mianhi dinhi dili aron mobuhat sa atong kaugali-
ngong kabubut-on, apan sa kabubut-on sa Amahan kinsa usab
mipadala kanato, ug kinsa mitawag kanato sa atong balaan ug
nahimaya nga tawag. . . .

Kining temporal nga mga butang [ang uban] nagtuo nga dili
kaayo importante, kini dili kaayo importante kon hukman gikan
sa mga paagi nga atong gihagoan; apan kini importante kaayo
kon timbangon sa timbangan sa kamatuoran, ang mga baruga-
nan sa kinabuhing dayon diin ang Dios mipadayag mao ang 
labing mahinungdanon ngadto sa mga Santos, ngadto sa mga
buhi ug sa mga patay, ngadto sa dili maihap nga katawhan nga
nabuhi o nga mahimong mabuhi, kini nga mga butang impor-
tante kaayo. . . .

Ako matinguhaon kaayo nga motan-aw sa mga tawo nga mo-
tuman niining balaod sa ikapulo tungod kay kini usa ka yano ug
direkta nga sugo ngari kanato. Dili nga ako adunay personal nga
kahingawa kon ang mga tawo mobayad ba sa ilang ikapulo o di-
li, ug ako wala maghunahuna nga ang Ginoo mismo magpaka-
bana pag-ayo niana. Ang bulawan ug pilak Iyaha, ug mao man
usab ang mga kabakahan diha sa liboan ka mga bungtod; ug ka-
niya anaa ang gahum sa pagmando sa tanang mga butang. Ug
unsay atong naangkon niining kalibutan gihatag kanato alang sa
atong maalamong paggamit, tungod kay kita dili makadala niini
kon kita pagatawgon na unya. Atong katungdanan isip mga
Santos sa Labing Halangdon nga Dios, nga kita magmatinuoron
ug magmatarung ug mosubay sa hustong dalan, nga puno sa ka-
ligdong ug magpabilin sa hustong mga baruganan bisag asa ug
sa tanang higayon.13

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang ubang temporal nga mga panalangin nga gihatag sa
Dios kanato? Ngano nga mahinungdanon ang pag-ila nga ang
tanan niini nga mga panalangin miabut isip mga gasa gikan sa
Dios? Unsa ang nakapahimo sa ubang mga tawo sa pagkalimot
nga ang Dios mao ang tinubdan niining mga panalangin?
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• Unsa ang relasyon tali sa atong paggamit sa yutan-ong mga
kabtangan ug sa atong espirituhanon nga kaayohan? (Tan-awa
usab sa D&P 104:13–18.) Sa unsang paagi nga kita mas maka-
gamit pag-ayo sa mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato?

• Sa unsang paagi nga ang pagbayad sa ikapulo nagpakita sa
atong gugma ug pasalamat ngadto sa Dios? Sa unsang paagi
nga kita makaugmad og mapasalamaton nga pagbati kon kita
mohatag og ikapulo ug mga halad?

• Unsa ang inyong buhaton aron matudloan ang inyong mga
anak ug mga apo sa pagbayad sa matinuoron nga ikapulo?

• Ngano nga usahay usa ka hagit ang pagbayad sa ikapulo? Unsa
ang atong buhaton aron pagbuntog niana nga hagit?

• Ngano nga mahinungdanon ang pagbayad sa ikapulo bisan
kon kita sa gihapon naglisud sa atong panalapi sa tibuok na-
tong mga kinabuhi? Unsa ang espirituhanon ug temporal nga
mga panalangin ang inyong nadawat gikan sa pagkamasulun-
don sa balaod sa ikapulo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Leviticus 27:30; Isaias
45:12; Malaquias 3:8–12; Mosiah 2:20–22; D&P 59:21;
104:13–18; 119:1–7; 120
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Ang Templo, ang Ganghaan
ngadto sa Kahimayaan 

Kita ania dinhi aron pagpakigtambayayong sa Dios sa 
kaluwasan sa mga buhi [ug] sa katubsanan sa mga patay.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Tungod sa nagkadugang nga pagpanggukod didto sa Nauvoo, si
Propeta Joseph Smith nahadlok nga siya malagmit dili makakita sa
pagkahuman sa Templo sa Nauvoo nga buhi. Buot nga makasigu-
ro nga siya makatugyan sa gikinahanglan nga yawe ug kahibalo
ngadto sa uban, siya miandam og lawak ibabaw sa tindahan sa
Nauvoo diin siya makapangalagad sa mga ordinansa sa templo
ngadto sa pipila ka pinili nga mga tawo.2 Uban niadtong gipili mao
si John Taylor, kinsa interesado kaayo sa mga ordinansa sa templo
sukad sa panahon nga ang maong mga baruganan unang gipada-
yag sa Simbahan. Gikan niini ug sa ubang mga kasinatian, si
Presidente Taylor nakapalambo og salabutan ug pasalamat alang
sa templo ug sa mga ordinansa nga gipahigayon didto.

Samtang namulong diha sa pagpahinungod sa luna sa Templo
sa Logan Utah, si Presidente Taylor mipakigbahin ngadto sa kati-
guman sa mga pagbati nga iyang nasinati sa dihang siya mibisita
sa Templo sa St. George Utah, ang unang templo nga nahuman
sa Teritoryo sa Utah.

“Sa dihang ako mibisita niana nga Templo, kinuyogan sa akong
mga kaigsoonan kinsa uban kanako, kami nakasinati og sagrado
nga kahinam sa hingpit nga kalipay ug solemno, matinahuron nga
pagbati. Samtang kami misulod sa sagrado nga mga pultahan niini,
among gibati nga kami nagbarug sa balaan nga yuta, ug nakasinati,
sama sa karaan, ‘Sa tinuod kini balay sa Dios, ug ang ganghaan sa
langit.’ [Tan-awa sa Genesis 28:17.] Kadto dili lamang mapasumbi-
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Ang Templo sa Logan Utah, gipahinungod ni Presidente Taylor niadtong 1884. Sulod
sa mga templo, “ang labing sagrado nga mga ordinansa sa Dios ipahigayon, nga

may kalabutan sa kaayohan ug kalipay sa tawhanong pamilya.”
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ngayon nga mga pagpahayag, apan tinuod, tungod kay diha niana
nga Balay, ug mao usab sa Balay nga pagatukuron niini nga yuta,
nga ang labing sagrado nga mga ordinansa sa Dios ipahigayon, nga
may kalabutan sa kaayohan ug kalipay sa tawhanong pamilya, buhi
ug patay. Ako mibati og hilabihang kalipay sa akong kasingkasing
nga kami nagmalampuson sa pagtukod sa usa ka templo ngadto sa
ngalan sa atong Amahan ug Dios.’’3

Agi og dugang sa pagsabut sa kamahinungdanon sa templo, si
Presidente Taylor nasayud nga ang gidaghanon sa mga templo
ug kadtong kinsa mangalagad diha niini magpadayon sa paglam-
bo samtang ang mga plano sa Dios gipatuman. Samtang nagpa-
kita sa luna alang sa konstrakyon sa Templo sa Salt Lake ngadto
sa usa ka bisita gikan sa laing nasud, si Presidente Taylor nanag-
na nga modako ang pagtubo sa gidaghanon sa mga templo sa ka-
libutan: “Kami nagpaabot sa pagtukod og mga ginatos pa niini sa
mga tuig nga umaabot, ug sa pagpangalagad diha niini sa pag-
patuman sa buluhaton sa Dios.”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang Dios nagpakabana sa kahimayaan sa mga patay 
ingon man sa mga buhi.

Adunay dako ug malukpanon nga laraw nga giplano sa
Makagagahum sa iyang kahanas ug sa maayong pagkatukod nga
organisasyon, kalabut sa kaluwasan sa tawhanong pamilya kinsa
iyang mga anak, kay siya ang Dios ug ang Amahan sa mga espiri-
tu sa tanang tawo. Kini nagpasabut nga siya nagpakabana sa ilang
kaayohan, sa ilang kalampusan, sa ilang kalipay, ug sa tanan nga
may kalabutan sa ilang kahimayaan sa karon ug hangtud sa mga
kahangturan nga moabut. Kay nagpakabana man, ug kay gamay
ra kaayo ang napadayag mahitungod sa ebanghelyo sa lainlaing
mga kapanahonan, ug hilabihan kaayo ang gahum sa kangitngit,
ug kadautan ang mipatigbabaw taliwala sa mga tawo, kinahang-
lan nga adunay usa ka butang nga pagabuhaton alang sa mga pa-
tay ingon man sa mga buhi. Ang Dios nagpakabana sa mga patay
ingon man sa mga buhi.5
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Kita ania dinhi aron sa pagpakigtambayayong sa Dios sa kalu-
wasan sa mga buhi, diha sa katubsanan sa mga patay, sa mga pag-
panalangin sa atong mga katigulangan, sa pagbu-bo sa mga pa-
nalangin diha sa atong mga anak; ania kita dinhi alang sa katu-
yoan sa pagtubos ug pagbag-o sa yuta nga kita nagpuyo, ug ang
Dios mihatag sa iyang awtoridad ug sa iyang mga tambag dinhi
ibabaw sa yuta alang niana nga katuyoan, aron ang mga tawo un-
ta makat-on sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios dinhi sa yuta ma-
ingon man sa langit. Kini ang tumong sa atong pagpuyo; ug
atong katungdanan ang pagsabut sa maong baruganan.6 

Kita nagpuyo, ingon sa akong gisulti, sa usa ka mahinungdanon
nga adlaw ug panahon sa kalibutan. . . .Ang [Dios] mitagana ka-
nato sa ulahing mga adlaw, nga kita unta mopahigayon niana nga
buluhaton diin Siya mimando gikan sa wala pa ang katukuran sa
kalibutan. Kon adunay bisan unsa nga mga panalangin nga nata-
gamtam sa mga tawo sa unang mga kapaigoan sa kalibutan, kini
usab ihatag kaninyo, mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kon kamo
mopuyo sa inyong relihiyon ug magmasulundon sa mga balaod sa
Dios. Walay butang nga tinago nga dili ipadayag, miingon ang
Ginoo. Siya andam sa pagbutyag sa tanang mga butang; tanang
mga butang nga may kalabutan ngadto sa mga langit ug sa yuta, sa
tanang mga butang nga may kalabutan ngadto sa mga tawo kinsa
kanhi anaa, kinsa karon anaa ug maanaa, nga kita unta mapahi-
mangnoan ug matudloan sa matag baruganan sa salabutan nga
uban sa kalibutan diin kita nagpuyo o uban sa mga Dios sa ma-
hangturong mga kalibutan.7

Kita nagtukod sa mga templo alang sa 
kahimayaan sa tanang katawhan.

Sa dihang si Elijah ang propeta mipakita ngadto ni Joseph
Smith, siya mihatag kaniya sa mga yawe niini nga dispensasyon;
ug busa kita naghago sa pagtukod og mga templo. . . . Adunay
mga ordinansa nga giuban niini nga mga butang nga mobalik
ngadto sa walay sinugdanan; ug mopadayon ngadto sa kahang-
turan; . . .nga gitagana alang sa kaayohan, sa kalipay, ug kahima-
yaan sa katawhan; alang niadtong kinsa mga buhi ug kadtong
kinsa mga patay ug alang niadtong mopuyo sa umaabot nga may
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kalabutan sa atong mga kagikanan ug sa atong mga kaliwatan. Ug
kana mao ang usa sa mga yawe nga gitugyan.8

Nganong kita nagtukod og mga templo? Tungod kay si Elijah
mitugyan sa piho nga yawe nga iyang gihatag ni Joseph Smith.
Ug sa dihang siya mipandong sa iyang mga kamot diha sa mga el-
der pagtugyan kanila sa balaang priesthood, sila midawat sa mga
baruganan nga gipaambit ni Elias ngadto ni Joseph, diha kanin-
yo, ug ngadto sa uban. . . . Ug paglabay sa panahon samtang ang
simbahan nagsugod sa pagpundok, kita nagsugod sa paghisgot
mahitungod sa pagtukod og mga templo diin kita makadawat ug
mangalagad sa mga ordinansa nga gipadayag ngadto ni Joseph
Smith, nga may kalabutan ngadto sa kaayohan sa mga buhi ug
mga patay ug gikinahanglan sa atong kaluwasan ug kahimayaan
diha sa gingharian sa atong Dios, ingon man alang niadtong
atong alagaran. Ug kita wala lamang maghisgot kabahin niini
apan nakahimo na og daghan niana nga katuyoan.9

Nahuman na nato karon kining templo [sa Logan Utah], ug
ang ubang mga tawo nangutana, alang sa unsa kini? Alang sa
daghang mga butang: nga ang atong mga pagsilyo ug mga ordi-
nansa mahimong mapahigayon sa matang nga madawat sa atu-
bangan sa Dios ug sa balaang mga anghel; nga bisan unsa ang
bugkuson dinhi sa yuta sumala sa mga balaod sa mahangturong
priesthood pagabugkuson sa mga langit; nga aduna untay pang-
dugtong tali sa mga buhi ug sa mga patay, tali niadtong kinsa na-
kapuyo na, tanan niadtong karaang mga amahan nga akong gii-
ngon nga nagpakabana sa kaayohan sa ilang kaliwat; nga unta
adunay harianong priesthood, balaang katawhan, putli nga ka-
tawhan, mahiyason nga mga tawo sa yuta aron mangatungda-
nan ug modumala alang sa kaayohan sa mga buhi ug sa mga pa-
tay; wala kaayo magtagad sa ilang mga kaugalingon, apan alang
sa Dios, alang sa buluhaton sa Dios, ug alang sa paghuman sa
mga butang nga giplano sa Dios nga ipatuman sa dispensasyon
sa kahingpitan sa mga panahon [tan-awa sa D&P 128:18] nga
ang tanang mga butang mahiusa, ug nga sila unta maandam sa
pagdumala uban sa priesthood sa mga langit sa katubsanan sa
mga lumulupyo niini nga kalibutan gikan sa panahon ni Adan
hangtud niining panahona.10
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Kita kinahanglang takus sa pagsulod sa
balaang templo sa Dios.

Ang mga tawo nga matinguhaon sa pag-adto ug pagtambong
sa mga ordinansa niini nga mga balay, kinahanglan adunay reko-
mendasyon gikan sa bishop, dayon human sila makadawat niini
nga rekomendasyon gikan sa bishop, kini kinahanglan iduso sa
stake president. . . . Kini malagmit lisud nga tulumanon alang sa
daghang mga tawo. Alang sa mga lalaki ug mga babaye nga ma-
tarung, mahiyason, ug dungganon, kini [usa] ka yano kaayo nga
butang; dili lisud bisan kanus-a. Apan niadtong nagpasagad sa
ilang mga katungdanan, kinsa mipalayo gikan sa mga balaod sa
Dios, ug kinsa miusab, o milapas sa mga ordinansa sa ebanghel-
yo—niini nga mga tawo kini malisud nga panahon.

Hinoon, adunay usa ka butang nga moabut pa nga labaw kali-
sud. Kana mao lamang ang pagsugod niini nga mga butang. Ang
mga butang nga umaabot labawng lisud nga tumanon. Unsa ki-
ni? Ang panahon moabut nga kita dili lamang moagi niadtong
mga opisyal kinsa akong gipasabut—ingnon ta, nga adunay pag-
duso ug pagtugot sa atong bishop [ug] sa stake president. . . .
apan kita gisultihan niini nga basahon sa(Ang Doktrina ug mga
Pakigsaad) nga kita moagi sa mga anghel ug mga Dios. Kita ma-
himong makalusot sa unang bahin, kita mhimong igo ra gayud
nga makahimo niini, ug makalabang ug mahatagan, ug usahay
“lisud-lisuron og gamay”. Apan unsa man kon kita mamatay, ug
kita moagi sa mga anghel ug mga Dios sa dili pa kita makasulod
sa atong kahimayaan? Kon kita dili makaagi, unsa man? Nan, dili
gayud, diha ra kutob. Ug kon dili gayud, makasulod ba kita sa
atong kahimayaan? Ako nagtuo nga dili.11

Kamo mahimong molingla sa Bishop ug kamo mahimong mo-
lingla sa Stake President, ug kamo mahimong molingla sa
Kinatibuk-ang mga awtoridad sa Simbahan, apan kamo dili ma-
kalingla sa Ginoong Jesukristo ni sa Espirtu Santo. Kamo nakaila
sa inyong mga kaugalingon labaw pa kay ni bisan kinsa ug kon
adunay usa ka butang nga sayup diha kanimo, karon mao ang pa-
nahon sa paghinulsol ug paghimo sa inyong mga kaugalingon
nga matarung sa atubangan sa Ginoo; kamo dili maghinulsol, ang
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panahon moabut nga kamo ipaubos, ug kon unsa kataas ang in-
yong naabut mao usab ang gikusgon sa inyong pagkahulog.12

Kita adunay responsibilidad nga mahimong 
manluluwas sa Bukid sa Zion.

Kita ania dinhi aron sa pag-andam nga mabuhi, ug sa pagtudlo
sa atong mga anak unsaon pagpakabuhi sama kanato, ug sa pag-
tudlo sa kalibutan sa samang leksyon kon sila modawat lamang
niini. Kita nasayud nga ang atong mga espiritu nagpuyo uban sa
Amahan sa wala pa kita moanhi. Kita nasayud nga kita mga imor-
tal ingon man mga mortal nga mga linalang, ug nga kita adunay
kasinatian sa laing kalibutan ingon man dinhi. Kita nasayud nga
ang kalibutan napuno sa kadautan; apan atong katungdanan sa
paglikay sa atong mga kaugalingon gikan niini, ug sa pag-uswag
uban sa hiyas, kamatuoran, kaligdong ug kabalaan.

Kita mianhi dinhi aron mahimong mga manluluwas. “Unsa,
mga manluluwas?” “Oo.” “Ngano, kita nagtuo nga adunay usa la-
mang ka Manluluwas.” “O, oo, adunay daghan kaayo. Unsa ang
giingon sa mga kasulatan kalabut niini?” Usa sa karaang mga pro-
peta, sa paghisgot niini nga mga butang, miingon nga ang mga
manluluwas motungas sa Bukid sa Zion [tan-awa sa Abadias
1:21]. Mga manluluwas? Oo. Kinsa ang ilang luwason? Una ang
ilang mga kaugalingon, dayon ang ilang mga pamilya, dayon ang
ilang mga silingan, mga higala ug mga kauban, dayon ang ilang
mga katigulangan, dayon mobubu sa mga panalangin ngadto sa
ilang kaliwatan. Mao ba kana? Oo. . . .

Kita matinguhaon sa pagpanalangin sa atong kaliwat. Kita na-
kabasa mahitungod ni Abraham, Isaac ug Jacob, sa wala pa sila
mobiya sa kalibutan, nagtawag sa ilang mga pamilya nga maghi-
usa, ug ubos sa inspirasyon sa espiritu sa panagna ug pagpada-
yag, nagbutang sa ilang mga kamot ibabaw sa ilang mga ulo ug
nagsulti og piho nga mga panalangin diha kanila nga moabut sa
ilang kaliwatan hangtud sa matag mosunod nga kapanahonan.
Ania kanato ang mao gihapon nga ebanghelyo ug priesthood, ug
ang samang kahayag ug salabutan, ug kita nagsiksik sa kaluwasan
ug kahimayaan sa atong mga pamilya nga moabut human kana-
to, sama kanila kaniadto, ug kita magsiksik alang sa mga panala-
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ngin sa Dios nga ibubu diha sa ilang mga ulo sama kanila kani-
adto. Ug kon ang atong mga amahan nangamatay nga wala ma-
sayud sa ebanghelyo, walay kahigayunan sa pagpaminaw niini,
kita nabalaka alang kanila, ug kita moadto ug magpabunyag
alang kanila, nga sila unta maluwas ug mahimaya diha sa ging-
harian sa Dios uban kanato.13

Sa pag-anhi ni Jesus, Siya mianhi aron pagbuhat sa buluhaton
sa daghang mga paagi susama sa atong gihimo, ug sa dihang Siya
nakahuman sa Iyang buluhaton dinhi, siya mibarug isip
Manluluwas sa kalibutan, ug sa tawhanong pamilya. Siya mianhi
aron pagwali sa Ebanghelyo sa mga kabus, aron pag-abli sa mga
pultahan sa bilanggoan niadtong nabilanggo, aron paghatag ka-
nila og kagawasan, ug sa pagsangyaw sa ikahimuot nga takna sa
Ginoo, ugbp. Kini mao ang buluhaton nga bahin sa mga tawo
nga nagpuyo sa panahon sa lunop ug nalaglag ug nagpabilin sa
bilanggoan hangtud ang Ginoo motan-aw nga angay ang pagha-
tag sa mga pagpakita sa Iyang kalooy ngadto kanila. Busa, sama
sa atong mabasa, “Kay nag-antus usab si Kristo sa makausa tu-
ngod sa mga sala, ang matarung tungod sa mga dili matarung,
aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios; nga gipatay diha sa
unod apan gibanhaw diha sa espiritu; nga diha niana usab, mi-
adto siya ug miwali sa mga espiritu didto sa bilanggoan: nga sa
miaging panahon, nga dili masinugtanon, sa naghulat pa sa pag-
kamapailubon sa Dios, ingon sa mga adlaw ni Noe.” [Tan-awa sa
1 Pedro 3:18—20]. Siya nga nakahuman sa Iyang buluhaton din-
hi sa yuta alang sa mga buhi, miadto ug mipahigayon og bulu-
haton alang sa mga patay, ingon nga kita giingnan, “Siya miadto
ug miwali sa mga espriitu sa bilanggoan nga kaniadto mga dili
masulundon sa mga adlaw ni Noe.”

Gitagana alang kanato ang pagbuhat sa buluhaton alang niad-
tong kinsa namatay nga wala magsunod o wala ang Ebanghelyo
sa ilang tibuok kinabuhi. Kita ania dinhi aron pagbuhat sa bulu-
haton nga may kalabutan sa katubsanan sa mga patay. Sa dihang
gisugo nga ang Templo pagatukuron sa Nauvoo, human ang
Templo sa Kirtland natukod, ug human sa daghang mga yawe
nga napahiuli ug human sa daghang mga pagpakita, mga panan-
awon, ug mga pagpangalagad nga nahimo, gani ginaingon nga
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walay dapit sa ibabaw sa yuta diin mapahigayon ang ordinansa sa
bunyag alang sa patay ug si Joseph gisugo sa pagtukod og usa ka
balay alang niana nga katuyoan.14

Daghan niadtong kinsa namatay na ang naghulat 
sa atong pagtuman sa atong mga katungdanan.

Ang buluhaton nga atong giatiman dako kaayo kay sa atong
mahanduraw. Ang atong mga panglihok ug ang atong gihimo ka-
ron adunay kalabutan sa nangagi, sa karon ug sa umaabot. Si
Napoleon, sa usa ka okasyon, miingon sa iyang mga sundalo
samtang didto sila sa Ehipto, nga adunay kap-atan ka mga kali-
watan nga nagtan-aw kanila. Apan ang langitnong mga panon
nagtan-aw kanato. Ang Priesthood nga nangalagad sa lainlaing
mga kaliwatan ug ubos sa lainlaing mga dispensasyon, gikan sa
pagsugod sa kalibutan, nagpunting sa ilang mga mata ngari ka-
nato, sa atong mga kaigsoonan, nga atong nakauban dinhi sa iba-
baw sa yuta ug kinsa nangamatay na, nagpunting sa ilang mga
mata ngari kanato. Ang dili maihap nga mga patay nga natulog sa
mahilum nga lubnganan nga walay kahibalo sa ebanghelyo anaa
nagtan-aw ngari kanato, ug sila nagpaabot kanato sa pagtuman
sa atong mga katungdanan ug mga responsibilidad nga gitugyan
ngari kanato aron atimanon, diin sila interesado.

Ang tanang balaang mga priesthood—ang karaang mga patri-
yarka, mga propeta ug mga apostoles ug mga tawo sa Dios kinsa
nagpuyo sa lainlaing mga kaliwatan nagtan-aw kanato ug nagpa-
abot kanato sa pagtuman sa dako ug mahinungdanon nga mga
kinahanglanon ni Jehova kalabut sa kaayohan ug sa katubsan sa
kalibutan: ang kaluwasan sa mga buhi ug mga patay. Ang Dios,
ang atong Langitnong Amahan, ug ang iyang anak nga si
Jesukristo , atong Manunubos, nagtan-aw usab kanato, ug nag-
paabot kanato nga magmatinud-anon sa atong mga pakigsaad.15

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang kahulugan alang kaninyo nga mahimong “makigtam-
bayayong “sa Dios sa kaluwasan sa mga buhi [ug] sa katubsanan
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sa mga patay”? Unsa ang inyong bation samtang kamo mogamit
sa kahigayunan sa pagpanalangin sa inyong kaugalingong mga
kaliwatan pinaagi sa buluhaton sa templo?

• Unsa ang katuyoan ni Elias sa dihang siya mipakita ngadto ni
Propeta Joseph Smith didto sa Templo sa Kirtland? (Tan-awa sa
D&P 110:13–16.) Unsa ang mga panalangin nga karon anaa
kanato tungod sa mga yawe nga gipahiuli ni Elijah?

• Nganong mahinungdanon ang pagkamatinuoron sa atong
mga interbyu alang sa temple recommend? Unsa ang mga pa-
nalangin nga gisaad ngari kanato kon kita moadto didto sa
templo nga takus? (Tan-awa usab sa D&P 97:15–17.) Sa un-
sang paagi nga kamo nakasinati niini nga mga panalangin?
Unsa ang atong buhaton aron makaandam sa atong mga anak
ug mga kabatan-onan nga mahimong takus sa pagsulod sa
templo?

• Sa unsang mga paagi nga kita mahimong “mga manluluwas sa
Bukid sa Zion”? Ngano nga ang atong mga pag-alagad may da-
kong kalabutan ngadto sa kaluwasan niadtong kinsa nanga-
matay na?

• Unsa ang inyong bation kon inyong mahunahuna nga “ang la-
ngitnong mga panon nagtan-aw kanato. . . nagpaabot kanato
nga motuman sa [atong] mga katungdanan ug mga kaakohan”?
Unsa ang atong mga katungdanan ug mga responsibilidad 
kalabut sa templo ug sa buhat sa family history? Unsaon nga ka-
mo makapalambo sa inyong buluhaton sa templo ug sa family
history?

• Basaha ang D&P 135:3. Sa unsang paagi nga ang papel ni
Joseph Smith sa pagpahiuli sa buhat sa templo makadugang sa
inyong pagsabut niini nga bersikulo?

• Ngano nga kita kinahanglan moadto sa templo kanunay? Unsa
ang kahulugan sa templo sa inyong kaugalingong bahin? Sa
unsang paagi nga kita makapauswag sa impluwensya sa tem-
plo sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi ug sa mga kina-
buhi sa atong mga pamilya?

• May Kalabutan nga mga Kasulatan: D&P 109; 124:39–41;
128:15–25; 138
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Pagpalig-on sa mga Pamilya 

Bantayi pag-ayo ang inyong kaugalingon ug ang inyong
mga pamilya, ang inyong mga anak; ug atong 
paningkamutan ang pagbuhat og matarung.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Niadtong 1 sa Pebrero 1885, si John Taylor kinabubut-ong nag-
tago aron sa paglikay sa pagpanggukod sa federal nga mga aw-
toridad. Bisan og siya naglaum nga kini nga pagpalayo makapa-
kunhod sa pangdaug-daog nga nasinati sa Simbahan nianang hi-
gayona, siya usab nasayud nga ang iyang pagtago makapabulag
kaniya gikan sa kadaghanan sa iyang pamilya sa nahibilin sa
iyang yutan-ong kinabuhi. Bisan pa niana, sa kinatibuk-an nii-
ning higayona, siya nagpabilin gayud nga nagpakabana alang sa
ilang pagkabutang. “Sultihi sila nga ako nahinumdom kanila ka-
nunay,” siya misulti sa iyang pag-umangkong lalaki nga si Angus
M. Cannon sa wala pa ang iyang kamatayon: Ako nahigugma sa
tagsa-tagsa kanila ug dili gayud moundang sa pagpangamuyo sa
Dios alang kanila.”2

Si Presidente Taylor usa ka mahigugmaon ug mahalaron nga
bana ug amahan. Kabahin kaniya, ang iyang anak nga si Moses W.
Taylor nga misulat sa mosunod: “Siya adunay dakong tinguha sa
pagbutang sa iyang mga anak ubos sa impluwensya sa pamilya
ug mihatag kanamo og mga dulaanan nga lugar . Bisan og siya
kapin na sa setenta ka tuig ang edad siya moapil sa among mga
dula. Siya mihimo og dako nga tapok sa balas alang sa mga gag-
mayng bata ug kon ako aduna may maanindot nga panahon sa
akong kinabuhi kay sa akong pagkalot sa balas, ako wala maka-
matikod niini. . . .
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“Kita isip mga ginikanan mobansay sa atong mga anak diha sa kahadlok sa Dios
ug sa pagtudlo kanila sa mga balaod sa kinabuhi. Kon kamo mohimo, kita 

makabaton og kalinaw sa atong mga dughan, kalinaw sa atong mga pamilya,
ug kalinaw sa atong mga palibot.”
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“Ako wala gayud makadungog kaniya nga nakiglalis ni bisan
kinsa sa iyang pamilya; ako wala gayud makadungog kaniya ug sa
akong inahan nga naglalis o wala magkauyon sa atubangan sa
mga bata. Kon maghisgot mahitungod sa among mga katungda-
nan sa simbahan, sa kanunay kini pinaagi sa espiritu sa tambag
ug siya kanunay nga moingon, ‘Makapahimuot kanako kon ka-
mo magmatinud-anon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.’
Siya gitamud pag-ayo sa iyang mga anak nga ang pagpahimuot
kaniya ingon og mao ang ilang labing dakong tinguha.”3

Si Presidente Taylor mitudlo sa mga Santos sa kamahinungda-
non sa pagpakita og maayong ehemplo sa mga ginikanan alang sa
ilang mga anak. Ang iyang anak nga si Frank Y. Taylor sa makausa
naghisgot sa dakong impluwensya alang sa maayo niana nga
ehemplo sa iyang amahan diha sa iyang kinabuhi: “Kon ako mag-
hunahuna sa mabinantayong pagmatuto nga akong naangkon, sa
talagsaong ehemplo nga gipakita ngari kanako, sa akong kabatan-
on, ako mibati nga dili angay alang kanako ang pagbuhat sa dili
matarung sa akong kinabuhi, tungod kay ako mibati nga ako adu-
nay hingpit nga ehemplo nga pagasundon. Isip usa ka bata, bisan
pa niana, ako natintal sama sa ubang mga batang lalaki, apan ang
kinabuhi sa akong amahan nga walay kalapasan ug putli ug lim-
pyo nga kon ang pagtintal moabut ngari kanako, ingon og ang
akong amahan magbarug sa akong atubangan sa kahalangdon, sa-
ma sa usa ka monumento, ug ako dili makahimo og sayop diin
ako gitintal sa paghimo. Ako mibati nga ako makahatag og kagu-
ol ngadto kaniya, ug ako nasayud nga walay bisan unsa sa iyang
kinabuhi nga akong kapasikaran sa paghimo og buhat nga dili
madawat sa atong Amahan sa langit. Ako mibati, samtang ako nag-
hunahuna sa iyang kinabuhi, O, ako buot magpakabuhi niana nga
matang sa usa ka kinabuhi sa, aron ako mahimong usa ka kaha-
yag diha sa kangitngit ngadto sa akong mga anak.”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang mga relasyon sa kaminyoon ug sa pamilya 
mahangturon.

Ang ebanghelyo nga atong gisangyaw mao ang walay katapu-
sang ebanghelyo; moabut kini ngadto sa kahangturan nga nang-
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labay; kini ania karon ug kini naglugway ngadto sa kahangturan
nga moabut, ug ang tanan nga sumpay niini mahangturon. Ang
atong mga relasyon sa kaminyoon, pananglit, mahangturon.
Adtoa ang mga relihiyon karong panahona ug kamo makahibalo
nga ang panahon motapos sa ilang mga pakigsaad sa kaminyoon;
sila walay ideya sa pagpadayon sa ilang mga relasyon human din-
hi; sila dili motuo sa bisan unsa niana nga matang. Tinuod nga
adunay usa ka matang sa natural nga baruganan sa mga tawo nga
nag-aghat kanila sa paglaum nga kini mao; apan sila wala masa-
yud bahin niini. Ang atong relihiyon nagbugkos sa mga lalaki ug
sa mga babaye karon ug sa tanang kahangturan. Kini mao ang re-
lihiyon nga gitudlo ni Jesus—kini adunay gahum sa pagbugkos
dinhi sa yuta ug sa pagbugkos didto sa langit, ug kini adunay ga-
hum sa pagpaluag dinhi sa yuta ug sa pagpaluag didto sa langit
[tan-awa sa Mateo 16:19]. Kita nagtuo sa samang mga baruganan,
ug kita naghandom, nga sa pagkabanhaw, atong makauban ang
atong mga asawa ug ang atong mga anak nga gibugkos ngari ka-
nato pinaagi sa gahum sa balaang priesthood, nga sila mahiusa
uban kanato sa mga kalibutan nga walay katapusan.5

Ang ebanghelyo, sa dihang gihatag ug gisangyaw ngadto ni
Adan human sa pagkapukan, pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo, mi-
pahimutang sa iyang kaugalingon sa usa ka katungdanan dili la-
mang nga makaangkon og kadaugan ibabaw sa kamatayon, apan
sa iyang pagkab-ot ug sa pag-angkon sa mahangturong kinaiya,
dili lamang yutan-on, apan langitnon usab nga kinabuhi, dili la-
mang yutan-on, apan usab sa langitnong dominyon; ug pinaagi
sa balaod niana nga ebanghelyo siya makahimo (ug dili lamang
siya, apan sa iyang tanang mga kaliwatan) sa pag-angkon, dili la-
mang ang iyang kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, apan sa mas
taas nga kahimayaan sa yuta ug didto sa mga langit, nga mata-
gamtam unta niya kon wala pa siya mapukan; ang mga gahum ug
mga panalangin nga nag-uban sa pag-ula nga diha na sa una ug
labaw sa bisan unsang pagkatagamtam o mga kahigayunan nga
iyang maangkon unta sa iyang kinabuhi nga wala pa dinhi sa yu-
ta. Tungod niini, siya ug ang iyang kauban nahimong amahan ug
inahan sa mga kinabuhi—mga kinabuhi nga temporal, mga ki-
nabuhi nga espirituhanon, ug mga kinabuhi nga mahangturon,



238

K A P I T U L O  2 1

ug gibutang diha sa kahimtang nga mahimong mga Dios, oo, ang
mga anak sa Dios, ug dili limitado ang gidaghanon ug gidak-on
sa ilang dominyon; mga kalibutan nga walay katapusan.6

Unsa ang mas dalaygon ug makapahimuot kay sa niadtong put-
li, inosente, mahigugmaong pagbati nga gibutang sa Dios diha sa
mga kasingkasing sa lalaki ug babaye, kinsa nagkahiusa subay sa
balaod nga kaminyoon, uban sa gugma ug pagbati, putli sama sa
gugma sa Dios, tungod kay kini nagagikan kaniya, ug ang iyang ga-
sa: adunay mga lawas nga putli ug mahiyason, ug usa ka kaliwat,
matahum, himsog, putli, inosente, ug walay hugaw: nagsalig sa
usag usa, sila nagpuyo diha sa kahadlok sa Dios, nagtagamtam sa
mga gasa sa kinaiyahan nga walay hugaw ug walay mansa sama sa
napadpad nga snow, o sa kristal nga bul-og sa tubig. Apan sa unsa
nga paagi nga kining pagkatagamtam mapalambo kon sila nakasa-
but sa ilang kapalaran, makasabut sa mga plano sa Dios, ug sa ma-
malandong sa usa ka mahangturong panag-uban sa laing kahim-
tang, usa ka sumpay uban niini nga kaliwat, nagsugod dinhi, sa
paglahutay sa kahangturan, ug ang ilang tanang pagbugkos, mga
relasyon, ug mga pagbati nalig-on.

Usa ka inahan mibati og dakong kalipay sa pagsud-ong sa
iyang anak, ug nagtutok sa matahum nga porma sa bata; unsa ka-
ha ka dako ang iyang kalipay sa pagpalandong niana nga bata
nga mahiuban kaniya sa kahangturan. Ug kon kita nakasabut la-
mang sa atong pagkabutang, kini mao ang katuyoan sa atong
pag-anhi sa kalibutan. Ug ang katuyoan sa gingharian sa Dios,
nga akong gisulat, mao ang pagtukod pag-usab niining tanang
balaan nga mga baruganan.7

Ang impluwensya sa mga ginikanan molungtad 
hangtud sa umaabot nga mga henerasyon.

Ang kinabuhi sa usa ka santos dili lamang usa ka personal nga
pagpahingpit, kini usa usab ka bahin sa tibuok plano sa katubsa-
nan sa yuta. Walay usa nga maluwas nga mag-inusara, pinaagi sa
iyang kaugalingon, wala matabangi o wala motabang sa uban.
Ang gibug-aton sa atong impluwensya mao ang alang sa maayo o
dili maayo, mahimong usa ka tabang o kadaot ngadto sa tawha-
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nong pagpasanay, ug samtang kita modawat sa mga responsibili-
dad, mohimo og mga panagbugkos, mosulod sa mga pakigsaad,
makabaton og mga anak, pagpadaghan sa mga pamilya, mao
usab ang gibug-aton sa atong impluwensya madugangan, nga ki-
ni molapad ug molig-on.

Ang unang sugo nga gihatag ngadto sa tawo mao ang “Sumanay
kamo, ug pagdaghan, ug pun-a ninyo ang yuta.” [Genesis 1:28.]
Ug ingon nga ang tawo usa ka mahangturong binuhat, ug ang
iyang tanang mga lihok adunay kalabutan sa kahangturan, gikina-
hanglan nga siya makasabut sa iyang pagkabutang pag-ayo, ug sa
ingon makatuman sa katuyoan sa iyang pagkalalang: kay siya ug
ang iyang kaliwat gitagana nga makapuyo sa kahangturan, kay siya
dili lamang responsable sa iyang kaugalingong mga binuhatan,
apan, sa usa ka dakong katuyoan, alang niadtong iyang mga anak;
sa pagbansay sa ilang mga hunahuna, sa paghan-ay sa ilang mga
moral, sa pagpakita kanila og husto nga ehemplo, ug sa pagtudlo
kanila og husto nga mga baruganan, apan ilabi na sa pagpatunhay
sa kaputli sa iyang kaugalingong lawas.

Ug ngano? Tungod kay kon siya moabuso sa iyang lawas ug
maghugaw sa iyang kaugalingon siya wala lamang magdaot sa
iyang kaugalingon apan sa iyang kauban o mga kauban, ug nag-
dala og kaalautan sa iyang kaliwatan nga dili masukod, . . . .ug
dili lamang kini karon, apan sa kahangturan. Tungod niini ang
Ginoo mihatag og mga balaod nga naghan-ay sa kaminyoon, ug
kaputli, sa labing higpit nga matang, ug naghatag og labing bug-
at nga silot niadtong kinsa sa nagkalain-laing panahon miabuso
niining sagrado nga ordinansa. . . . Ug ngano? tungod kay ang
tawo nahimong gawasnong tinugyanan sa iyang kaugalingong la-
was, nga siya unta makahimaya sa iyang kaugalingon ug sa iyang
kaliwatan, karon ug sa kahangturan, kon siya moabuso niana nga
gahum, siya wala lamang makaapekto sa iyang kaugalingon,
apan ang wala pa matawo nga mga lawas ug mga espiritu, nag-
hugaw sa kalibutan, ug nagsugod sa mga butang sa bisyo, imo-
ralidad, ug pagpalayo gikan sa Dios. . . . Apan kon gibuhat ang
sugo sa Dios, kini makapahimutang sa mga butang diha sa usa ka
maanindot nga kahimtang.9
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Kon ako. . . mao ang pangulo sa usa ka pamilya, ako buot nga
motudlo sa akong pamilya sa husto ug motudlo kanila sa mga
baruganan sa hiyas, pagkabalaan, kaputli, dungog ug kaligdong,
nga sila unta mahimong takus nga mga lungsuranon, ug nga sila
unta mahimong makabarug sa atubangan sa Dios, nga kon sila
ug ako mobiya na niining kalibutana, kita unta mahimong takus
sa pagpakighimamat sa pinili sa Dios (kadtong iyang gipili gikan
sa mga nasud sa yuta), ug sa mga Dios sa mahangturong kalibu-
tan. Busa, matag buntag, isip pangulo sa akong pamilya, ako ki-
nahanglang mopahinungod sa akong kaugalingon ug sa akong
pamilya ngadto sa Dios.10

Kita kinahanglan nga maglikay sa dili mabination o 
dili maayo nga mga pulong ug mga lihok diha 

sa atong mga pamilya.

Kamo kinahanglan nga dili gayud mosulti og pulong o mohi-
mo og usa ka buhat nga dili ninyo gustong sundon sa inyong
mga anak. Ang ideya sa mga tawo kinsa nag-ingon nga nahadlok
sa Dios, ug pipila kanila mga Elder sa Israel, nga naanad sa pag-
pamalikas, . . .usa ka kaulawan ug pakaulaw ngadto sa kahitas-
an, ug kini usahay himoon sa atubangan sa ilang mga pamilya, ki-
ni usa ka kaulawan. Ug dayon pipila ka mga tawo mohimo og
mga pasumangil ug moingon nga sila walay maayong buot: Ako
mobaligya niini nga walay bayad ug mohatag pa og dugang aron
kini mawala. Ako magmabinantayon nga ang akong tanang mga
lihok ug mga binuhatan matarung. . . .

Kinahanglan natong tarungon sa pagtagad ang atong mga asa-
wa. Siya usa ka mabangis nga tawo kinsa moabuso sa usa ka ba-
baye. . . . Wala ba kamo makahimo og mga pakigsaad uban sa in-
yong mga asawa karon ug sa kahangturan? Oo, kamo nakahimo.
Kamo dili ba ganahan, kon kamo makahuman ba niini nga kina-
buhi, nga makasulti, Mary, Jane, Ann, o bisan unsa pa nga nga-
lan, ako wala gayud mosakit kanimo sa akong kinabuhi. Ug kon
kamo mga asawa, kamo dili ba ganahan nga makasulti, Thomas,
o William, ako wala gayud mopasakit kanimo sa akong tibuok ki-
nabuhi. Ug, dayon, mogahin sa kahangturan nga magkauban.11
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Mga bana, nahigugma ba kamo sa inyong mga asawa ug nag-
tagad kanila sa husto, o nagtuo ba kamo sa inyong mga kaugali-
ngon nga mga dagkong tawo kinsa adunay katungod sa pagpu-
gos sa inyong kabubut-on diha kanila? . . .Kamo kinahanglang
motagad kanila uban sa hingpit nga pagkamabination, uban sa
kalooy ug pagkamainantuson, ug dili mabangis ug masuk-anon,
o sa bisan unsang tinguha sa pagpakita sa inyong awtoridad.
Dayon, kamo mga asawa, tagda ang inyong mga bana sa husto,
ug paningkamot nga mohimo kanila nga malipayon ug kompor-
table. Paninguha sa paghimo sa inyong mga panimalay nga usa
ka tipik sa langit, ug paningkamot sa pagmahal sa maayo nga
Espiritu sa Dios. Dayon kita isip mga ginikanan mobansay sa
atong mga anak diha sa kahadlok sa Dios ug sa pagtudlo kanila
sa mga balaod sa kinabuhi. Kon kamo mohimo, kita makabaton
og kalinaw sa atong mga dughan, kalinaw sa atong mga pamilya,
ug kalinaw sa atong mga palibot.12

Ayaw paggamit og dili mabination ug dili maayo nga mga pu-
long, ug ayaw pagtugot og bug-at nga mga pagbati nga mosulod
sa inyong mga kasingkasing, o makasulod sa inyong mga pinuy-
anan. Paghigugmaay sa usag usa, ug pinaagi sa pagpaningkamot
sa kaayohan sa usag usa, kana nga ang mga elemento nga ma-
kahatag og hiyas sa pundok sa pamilya, ug ang inyong mga anak
makaambit sa samang pagbati, ug sila usab mosunod sa inyong
maayong ehemplo, ug mopatunhay sa mga butang nga ilang na-
kat-unan sa panimalay.13

Kita kinahanglan gayud nga magtudlo ug magbansay sa mga
baruganan sa pagkadiosnon diha sa atong mga pamilya.

Mga ginikanan, pagmatinud-anon; himoa nga ang inyong mga
anak nga adunay pagsalig sa inyong pulong, aron nga kon ang
amahan o inahan mosulti og bisan unsa, sila makaingon, “kon si
papa o mama mosulti sa mao nga butang, ako nasayud nga kini
matarung, tungod kay si papa o mama misulti niini, ug sila dili
gayud mamakak o mosulti og usa ka bakak.” Mao kana ang ma-
tang sa pagbati nga buot natong ugmaron sa atong mga kaugali-
ngon ug uban sa atong mga pamilya.
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Ug pag-usab kita buot nga mahimong limpyo sa atong mga
pagkatawo, sa atong mga balay ug sa tanan. Ug mga inahan, ka-
mo kinahanglan nga mougmad diha sa inyong mga kasingkasing
sa espiritu sa kalinaw; kamo kinahanglan nga mahimong sama sa
mga anghel sa Dios, puno sa matag hiyas. Ug ang amahan kina-
hanglan nga motagad sa inahan sa husto. Siya aduna bay mga
kahuyang? Oo. Ug mao usab ang bana. . . . Himoa ang inyong
mga panimalay nga malipayon. Ug pakit-a ang inyong mga anak
nga kamo nahigugma sa usag usa, nga sila magtubo sa samang
pagbati, ug magiyahan gikan sa baruganan sa pagtahud sa ilang
amahan ug inahan. Kini mao ang matang sa mga pagbati nga ma-
kapabayaw kanato.14

Nag-ampo ba kamo sa inyong pamilya? . . . Ug kon kamo nag-
himo, naghimo lang ba kamo sa unsay naandan nga buhaton, o
kamo nagyukbo sa kaaghup ug uban sa kinasingkasing nga ti-
nguha sa pagpangayo sa panalangin sa Dios diha kaninyo ug sa
inyong panimalay? Kana mao paagi nga angay natong buhaton,
ug sa pag-ugmad og usa ka espiritu sa debosyon ug pagsalig sa
Dios, magpahinungod sa atong kaugalingon ngadto kaniya, ug
mangayo sa iyang mga panalangin.15

Kita gisugo sa Ginoo sa pagpahimutang sa han-ay ang atong
mga balay. Mga Apostoles, mga Presidente sa mga Stake ug mga
Bishop, nahimo ba ninyo kini sa inyong kaugalingong mga ba-
lay? Nakita ba usab ninyo nga ang mga Santos naghimo sa ingon?
Inyo bang giawhag ang mga tawo ubos sa inyong pagdumala nga
hingpit nga gikinahanglan ang pagkaputli kon sila magtinguha
sa panalangin ug panalipod sa Labing Halangdon? Ang mga lobo
dili ingon niana nga magbantay uban sa dakong kaigmat ug ma-
tukubon nga kagutom sa usa ka panon sa karnero ug sa mga na-
ti kay sa mga tawo sa inyong mga ward ug mga stake nga karon
gibantayan niadtong kinsa andam sa paglaglag kanila.
Nakahibalo ba kamo niini nga kakuyaw, ug nakaandam ba kamo
sa pagbatok niini?

Mga ginikanan, kamo ba puno sa kamatinud-anon sa inyong
mga kaugalingon ngadto sa matag baruganan sa pagkadiosnon,
ug kamo ba naglibut sa inyong mga anak uban sa matag pag-am-
ping aron sa pagpanalipod kanila gikan sa mga pagkamaliputon
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sa dautan? Nagtudlo ba kamo kanila nga ang kaputli sa lalaki ug
babaye kinahanglan nga mahalon pag-ayo kay sa kinabuhi mis-
mo? O gipasagdan ba ninyo sila sa ilang pagkawalay alamag ug
pagkawalay kasinatian sa pagsagol sa bisan unsang katilingban
nga ilang pilion, sa bisan unsang oras nga sayon alang kanila, ug
mabantang ngadto sa mga laang sa mga limbongan ug sa mga da-
utan? Kini ang mga pangutana nga inyong pagatubagon alang sa
inyong kaulawan ug kaalautan o sa inyong hingpit nga kalipay ug
mahangturong kalipay. Hibaloi kini, nga ang Dios, sa paghatag
kanato sa bililhon nga mga panalangin nga atong naangkon, na-
ngayo gikan kanato sa angay nga iuli. Pinaagi sa pagdawat niini
kita may mga obligasyon. Kon kini dili matuman, panghimaraut
mosunod gayud.16

Mga ginikanan, atimana ang inyong mga anak sa husto; ban-
saya sila diha sa kahadlok sa Ginoo; sila ang labaw nga mahi-
nungdanon nganha kaninyo kay sa daghang mga butang nga in-
yong gihatagan og pagtagad.

Ug kamo, mga anak, sunda ang inyong mga ginikanan; tahura
ang inyong mga amahan ug mga inahan. Ang inyong mga inahan
nagbantay kaninyo, ug ang inyong mga amahan nagtinguha sa
inyong kaayohan, ug ang ilang mga kasingkasing ug mga pagba-
ti ug mga pagmahal gitumong nganha kaninyo. Ayaw sila hatagi
og kasakit pinaagi sa pagbiya gikan sa husto nga mga baruganan;
apan lakaw diha sa mga dalan sa kinabuhi. Ug mga ginikanan, ug
mga anak, mga bana ug mga asawa ug tanang mga katawhan, ka-
hadloki ang Dios ug ibutang ang inyong pagsalig diha kaniya ug
sunda ang mga baruganan sa inyong balaan nga relihiyon nga gi-
padayag sa Dios ngari kanato.17

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka kahibalo sa mahangturong
matang sa mga relasyon sa kaminyoon ug pamilya makaim-
pluwensya sa mga pagbati sa inyong panimalay? Sa unsa nga
paagi nga kini nga kahibalo makatabang kaninyo nga mahi-
mong usa ka maayo nga kapikas o sakop sa pamilya?
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• Unsa ang piho nga mahimo sa mga bana ug mga asawa nga
makatabang kanila nga makasunod sa ilang mga pakigsaad sa
kaminyoon?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga ginikanan makatudlo sa
ilang mga anak sa mga baruganan nga gikinahanglan alang sa
ilang kaluwasan? Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan
makatabang sa ilang mga anak kinsa masinupakon o nakahi-
mo og seryoso nga mga sayop?

• Basaha ang Mga Proverbio 3:5–6. Sa unsa nga paagi nga ang
mga ginikanan ug ang mga apohan makaandam sa ilang mga
kaugalingon sa pagpaminaw sa Espiritu aron sila makatambag
sa ilang mga anak ug mga apo sa husto nga paagi? Sa unsa nga
mga paagi nga ang Espiritu Santo nakatabang kaninyo sa pag-
himo og mga desisyon nga nakaimpluwensya sa inyong mga
anak o mga apo alang sa maayo?

• Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa ehemplo sa inyong mga
ginikanan?

• Basaha o awita ang himno “Ako Anak sa Dios” (Mga Himno ug
mga Awit sa mga Bata, no. 58 ). Sa unsa nga paagi nga ang
pagkahibalo nga kitang tanan espiritu nga mga anak sa atong
Amahan sa Langit makaapekto sa paagi sa atong pagtagad sa
atong mga anak? Sa atong kapikas?

• Si John Taylor mipasidaan batok sa dili maayong mga pulong
o mga lihok diha sa atong mga pamilya. Sa unsa nga paagi nga
kita makabantay batok niining mga butanga diha sa atong mga
panimalay?

• Ngano nga ang emosyonal o pisikal nga abuso sa kapikas o sa
bata usa ka grabe nga sala diha sa mga mata sa Dios? Sa unsa
nga paagi nga ang pang-abuso nga mga sitwasyon masulbad?

• Sa unsa nga paagi nga kita makaugmad og pagbati sa gugma
ug kalinaw diha sa atong mga panimalay? Unsa nga mga pana-
langin ang miabut sa inyong panimalay sa diha nga ang
Espiritu sa Dios anaa? Sa unsa nga paagi nga kadtong kinsa wa-
la magpuyo sa usa ka malinawon nga panimalay makakaplag
og kalinaw sa ilang kaugalingong kinabuhi?
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Ang Pagkahingpit pinaagi 
sa mga Pagsulay 

Kon kita moagi sa pipila ka mga pagsulay, pipila ka mga
kalisud, ug pipila ka mga kasakit, ug pag-atubang sa 

kawad-on, kini adunay tumong nga molimpyo sa metal,
mohinlo niini gikan sa taya, ug moandam niini nga 

magamit sa Agalon.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si John Taylor nakasinati og daghang mga pagsulay sa iyang
kinabuhi. Tingali usa sa labing dakong mga pagsulay mao ang
iyang kasinatian sa Bilanggoan sa Carthage. Sa panahon sa pag-
ataki diin si Propeta Joseph ug ang iyang igsoon nga si Hyrum
gimartir, si Elder Taylor gipusil sa makadaghan nga mga higayon.
Grabe nga nasamdan ug dili makahimo sa pagbiyahe ngadto sa
Nauvoo, siya nagpabilin sa Carthage sulod sa pipila ka mga
adlaw. Niining higayona ang usa ka lokal nga doktor miabut aron
sa pagkuha sa usa ka bala gikan sa iyang tiil. Ang mga samad ni
Elder Taylor grabe kaayo nga ang iyang asawa, kinsa bag-o pa
lang miabut, “miadto sa laing lawak aron mag-ampo alang kaniya
aron siya makaangkon og kalig-on sa paglahutay niini ug ipahiuli
ngadto kaniya ug sa iyang pamilya.” Sa dihang ang doktor
mihangyo ni Elder John Taylor nga gapuson sa panahon sa
operasyon, si Elder Taylor miingon nga dili. Ang operasyon
nahitabo nga wala siya guniti ug walay anestisya.2

Sa dihang pipila ka mga sakop sa Simbahan miabut sa
Carthage aron dad-on pagbalik si Elder Taylor ngadto sa Nauvoo,
siya luya kaayo tungod kay naagasan pag-ayo sa dugo nga siya ha-
pit dili na makahunghong. Nga dili makahimo sa pagsakay sa ka-
romata, siya gibutang og estretcher ug giyayongan padulong sa
Nauvoo. Bisan pa niana, “ang kalihok niadtong nagyayong kani-
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Ang mga Santos mibiya sa Nauvoo niadtong Pebrero 1846. Si Presidente Taylor
mitudlo nga “ang mga pagsulay adunay epekto sa pagsulay sa mga Santos ug 

kadtong kinsa mga Santos sa ngalan lamang.”
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ya nakahimo og hilabihang kasakit. Busa gipangitaan siyag balsa
ug gihigot sa luyo sa karomata. Usa ka higdaanan gihimo diha sa
balsa, ug uban ni Sister Taylor sa iyang kiliran aron sa paghugas
sa iyang samad sa bugnawng tubig,” ang balsa hinay nga midai-
los sa labong nga balilihan padulong sa Nauvoo.3

Mga kalisdanan nagpadayon sa Nauvoo samtang si Elder Taylor
ug gatusan sa mga Santos nagsugod sa pagbiya sa siyudad pagka
Pebrero 1846 aron makalingkawas sa nagkadugang nga mga pag-
panggukod. Usa ka asoy sa kasaysayan mihulagway sa ilang pag-
antus samtang sila nagkampo tabok sa sapa gikan sa Nauvoo:
“Didto sila nagpatara sa tugnaw ug unuson nga panahon, sam-
tang dili kaayo layo—nga makita ra—ang ilang komportable nga
mga balay, ang ilang maanindot nga siyudad ug matahum nga
templo! Kini nga mga panimalay nga ilang gibiyaan, ug kadtong
siyudad ilaha gihapon, tungod kay nagdali silang mibiya nga wa-
la nay panahon sa pagbaligya sa ilang kabtangan.”4

Paglabay sa daghang mga tuig, niadtong 1885, sa dihang ang
mga Santos nahimutang na sa Walog sa Salt Lake, si Presidente
Taylor nag-atubang sa pagsulay sa pag-inusara ug pagkabulag.
Samtang nagtago aron mominos ang pagpanggukod sa
Simbahan sa Federal nga mga awtoridad, siya dili mahimong ma-
kigkita sa iyang mga minahal, diin gibantayan usab sila. Ang
iyang pag-inusara nahimong hilabihan ka lisud sa panahon sa sa-
kit ug sa hinanaling kamatayon sa iyang asawa nga si Sophia.
Tungod sa siguridad, siya wala makabisita kaniya o bisan sa pag-
tambong sa iyang lubong. Bisan og nasakitan, si Presidente
Taylor “mapainubsanong milahutay sa malisud nga mga kondis-
yon uban nianang Kristohanong kalig-on nga mao ang timaan
kaniya sa iyang tibuok kinabuhi.”5 Ang iyang kinaiya ngadto sa
mga pagsulay tingali mapadayag pag-ayo sa usa ka kinutlo sa usa
ka sulat nga iyang gisulat ngadto sa iyang pamilya samtang siya
nagtago-tago: “Pipila ka mga tawo nagtuo nga ang mga pag-
panggukod ug mga pagsulay mga kasakit; apan usahay, ug sa ka-
sagaran, kon kita naghimo sa kabubut-on sa Ginoo ug nagtuman
sa Iyang mga sugo, kini mahimong ingnon nga mga panalangin
nga wala damha.”6

Bisan pa sa usa ka kinabuhi nga puno sa mga pagsulay, si John
Taylor nagpabilin nga usa ka maisugon nga sulugoon sa Ginoo
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ug lider sa mga Santos, sa kanunay usa ka ehemplo sa hugot nga
pagtuo ug paglahutay taliwala sa kasakit.

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang mga pagsulay gikinahanglan alang sa atong kahingpitan.

Gikinahanglan nga ang mga tawo pagasulayan ug pagahinloan
ug hugasan ug himoong hingpit pinaagi sa pag-antus. Ug sugod
dinhi atong makita ang mga tawo sa nagkalain-laing mga pangi-
daron nga miagi sa mga pagsulay ug mga kasakit sa matag ma-
tang, ug sila kinahanglan nga makat-on sa pagbutang sa ilang hu-
got nga pagtuo sa Dios, ug sa Dios lamang.7

Kita nakakat-on og daghang mga butang pinaagi sa pag-antus.
Gitawag nato kini nga pag-antus. Gitawag nako kini nga tulung-
haan sa kasinatian. Ako wala gayud maghunahuna pag-ayo bahin
niining mga butanga. Ako wala gihapon maghunahuna karon.
Alang sa unsa kining mga butanga? Ngano nga ang maayong mga
tawo kinahanglan nga pagasulayan? … Ako wala gayud motan-aw
niining mga butanga sa bisan unsang laing butang kay sa mga
pagsulay alang sa katuyoan sa paglimpyo sa mga Santos sa Dios
nga sila unta, sama sa gisulti sa mga kasulatan, sama sa bulawan
nga gilimpyohan sa makapito ka mga higayon sa kalayo.8

Kita usahay magbagulbol kabahin sa atong mga pagsulay. Kita
dili kinahanglang mohimo niana. Kini mao ang mga butang nga
gikinahanglan alang sa atong kahingpitan. Kita naghunahuna
usahay nga kita wala tarunga pagtagad, ug ako nagtuo nga kita
naghunahuna sa husto nga paagi bahin niining mga butanga.
Kita naghunahuna nga adunay laraw nga gihimo sa paglit-ag ka-
nato; ug ako nagtuo nga husto kaayo ang atong gihunahuna. Sa
samang higayon kita dili kinahanglan nga matingala niining mga
butanga. Kita kinahanglang dili mahibulong sa pagbati sa kasilag
ug pagdumot. Ngano? Tungod kay kita nagpuyo sa talagsaon nga
adlaw ug panahon sa kalibutan; nga gitawag sa linaing paagi nga
ulahing mga adlaw.9

Ako nasayud nga sama sa ubang mga tawo kita adunay mga pag-
sulay, mga kasakit,  mga kasubo, ug mga kawad-on. Kita makasinati
og mga kalisud; kita kinahanglang makigbisog sa kalibutan, sa mga
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gahum sa kangitngit, sa mga dili maayong mga binuhatan sa mga
tawo, ug sa nagkalain-laing mga dautan; apan sa samang higayon
pinaagi niining mga butanga kita mamahimong hingpit.
Gikinahanglan nga kita adunay kahibalo sa atong mga kaugali-
ngon, sa atong tinuod nga pagkabutang ug kahimtang sa atuba-
ngan sa Dios, ug makasabut ang atong kalig-on ug kahuyang; sa
atong pagkawalay alamag ug salabutan, sa atong kaalam ug sa
atong kabuang, aron kita masayud unsaon sa pagtamud sa tinu-
od nga mga baruganan, ug makasabut ug mobutang og tukma
nga bili sa tanang mga butang samtang kini gipresentar sa atong
mga hunahuna.

Kinahanglan nga kita masayud sa atong kaugalingong mga
kahuyang, ug sa mga kahuyang sa atong isig ka tawo; sa atong
kaugalingong kalig-on ingon man usab sa kalig-on sa uban; ug
makasabut sa atong tinuod nga pagkabutang sa atubangan sa
Dios, mga anghel, ug mga tawo; nga kita unta may kahilig sa
pagtagad sa tanan uban sa angay nga pagtahud, ug dili mopa-
taas sa atong kaugalingong kaalam o kalig-on, ni mopakunhod
niini, ni sa uban; apan mohatag sa atong pagsalig sa buhi nga
Dios, ug mosunod kaniya, ug makaamgo nga kita iyang mga
anak, ug nga siya mao ang atong Amahan, ug nga ang atong
pagsalig anaa diha kaniya, ug nga ang matag panalangin nga
atong madawat nagagikan sa iyang maloloy-ong kamot.10

Si Pedro sa paghisgot mahitungod sa [mga pagsulay], mii-
ngon: “Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga
kalisdanan nga magaabut sa pagsulay kaninyo, nga kaha paga-
ingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kanin-
yo. Magkalipay hinoon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa
mga kasakit ni Kristo, aron kamo magakalipay usab ug magama-
sadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya.” [1 Pedro
4:12–13.] Unta giingnan na lang usab niya sila nga kini mao,
hangtud nga adunay usa ka Dios sa langit, ug usa ka yawa sa im-
pyerno; ug gikinahanglan gayud nga kini mao. Mahitungod nii-
ning mga butang ako walay problema. Unsa kon kita mag-antus
sa kasakit! Kita mianhi dinhi alang niana nga katuyoan; kita mi-
anhi aron nga kita malimpyohan; ug kini gituyo aron sa paghatag
kanato og kahibalo sa Dios, sa atong kahuyang ug kalig-on; sa
atong mga kadautan, …sa paghatag kanato og kahibalo sa kina-
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buhing dayon, nga kita unta makahimo sa pagbuntog sa tanang
dautan ug mahimaya ngadto sa mga trono sa gahum ug himaya.11

Ang Manluluwas hingpit nga nakasabut
sa atong mga pagsulay.

Gikinahanglan nga siya [si Kristo] adunay lawas sama sa atong
lawas, ug mahimong ubos sa tanang mga kahuyang sa unod, nga
ang yawa pagabuhian nganha kaniya, ug nga siya kinahanglan
nga pagasulayan sama sa ubang mga tawo. Dayon pag-usab, sa
Getsemani, siya nag-inusara, ug hilabihan ang iyang pakigbisog
nga, kita giingnan, ang iyang singot, ingon og kini, tinulo sa du-
go [tan-awa sa Lucas 22:44]. Nianang mahinungdanong adlaw sa
dihang siya hapit na mosakripisyo sa iyang kinabuhi, siya mii-
ngon, “Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?” [Mateo
27:46.] Siya miagi niining tanan, ug nga kon siya makakita ka-
ninyo nga moagi niini nga mga pagsulay ug mga kasakit, siya na-
sayud unsay iyang bation nganha kaninyo—unsaon sa pagsim-
patiya kaninyo.12

Gikinahanglan nga sa dihang ang Manluluwas dinhi sa ibabaw
sa yuta, nga siya “hinonoa nga usa siya nga sa tanang paagi gi-
tintal ingon kanato,” ug “mobati og kalooy sa atong kaluyahon,”
[tan-awa sa Mga Hebreohanon 4:15] nga makasabut sa mga ka-
huyang ug kalig-on; sa mga kahingpitan ug mga pagkadili hing-
pit sa ubos nga pagkapukan sa tawhanong kinaiya; ug ingon nga
nakatuman sa butang nga siya mianhi dinhi sa kalibutan aron sa
pagbuhat, nga nakigbisog sa kamaut, kadautan, kahuyang, ug ka-
buang sa tawo—nga nakasugat sa tintasyon ug sa pagsulay sa
iyang tanang nagkalain-laing mga matang, ug nakabuntog, siya
nahimong “Usa ka matinud-anong kasaligang labawng sacerdo-
te” [tan-awa sa Mga Hebreohanon 2:17] sa pagpangamuyo alang
kanato sa walay katapusang gingharian sa iyang Amahan. Siya na-
sayud unsaon sa pagbana-bana, ug pagbutang og tukma nga bili
diha sa tawhanong kinaiya, kay siya, ingon nga nabutang sa sama
nga kahimtang sama kanato, nasayud unsaon sa pagdala sa atong
mga kahuyang ug mga balatian, ug sa hingpit makasabut sa gi-
ladmon, sa gahum, ug kalig-on sa mga kasakit ug sa mga pagsu-
lay nga sagubangon sa mga tawo niining kalibutana, ug sa ingon
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makasabut ug pinaagi sa kasinatian, siya makaantus kanila isip
usa ka amahan ug usa ka magulang nga igsoon.13

Kita mapanalanginan kon kita molahutay sa atong mga
pagsulay uban sa pailub ug pagkamasulundon. 

Niining tanang mga hitabo nga karon nahitabo atong nakita
ug naila ang kamot sa Dios. Adunay usa ka maalamong katuyoan
niining tanan, nga Iyang ipatin-aw pa ngari kanato sa hingpit.
Usa ka butang nga klaro, ang mga Santos gisulayan sa paagi nga
wala pa sukad nato mahibaloi. Ang matinud-anon nagmaya ug
makanunayon; ang dili matinud-anon mahadlok ug mangurog.
Kadtong kinsa adunay lana sa ilang mga lampara ug mihimo nii-
ni nga andam ug nagsiga karon adunay lampara sa ilang mga tiil
ug sila dili matumba o mapukan; kadtong kinsa walay kahayag ni
lana anaa sa kalibog ug pagduhaduha; sila wala masayud unsa
ang buhaton. Dili ba kini katumanan sa pulong sa Dios ug sa
mga pagtulun-an sa Iyang mga sulugoon? Wala ba tudloi ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok adlaw, kon sila magpa-
dayon nga matinud-anon ug molahutay hangtud sa katapusan,
sila kinahanglan gayud nga magpuyo sa ilang relihiyon pinaagi sa
pagsunod sa matag sugo sa Dios? Wala ba sila pasidan-i kanunay
sa kapalaran nga naghulat kanila kon sila makasala? Ang mga ma-
nanapaw, mga makihilawason, mga bakakon, mga kawatan, mga
palahubog, mga tigsupak sa Igpapahulay, mga mapanamastama-
son, o mga makasasala sa bisan unsang matang makalahutay ba
sa mga pagsulay, nga kinahanglang maagian sa mga Santos ug
magpabilin nga magbarug?

Kon ang tanan kinsa mitawag sa ilang mga kaugalingon nga mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw matinuoron ug matinud-anon ngad-
to sa ilang Dios, ngadto sa Iyang balaan nga mga pakigsaad, ug
mga balaod ug nagpuyo isip sama sa usa ka Santos, ang pagpang-
gukod dili makapadisturbo kanato bisag gamay. Apan sakit nga pa-
landongon nga dili kini mao ilang ang kahimtang. . . . Siya usab
miingon nga kon ang Iyang mga katawhan mosunod sa Iyang mga
balaod ug mohupot sa iyang mga sugo, sa paghimo niini, dili sa
ngalan lamang, apan sa tinuod, Siya mao ang ilang taming ug tig-
panalipod ug lig-on nga tore, ug walay tawo ang makapasakit ka-
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Naluwas sa iyang relo sa bulsa gikan sa usa ka bala niadtong 1844, 
si Presidente Taylor nabuhi og daghan pang mga dekada ug mitudlo 

sa mga Santos og daghan bahin sa katuyoan sa mga pagsulay.

nila, kay siya ang ilang panalipod. Kini nga mga pagsulay sa atong
hugot nga pagtuo ug kamakanunayon nga atong nasinati karon
pagagamiton alang sa atong kaayohan ug umaabot nga kauswa-
gan. Sa mga adlaw nga moabut kita tataw nga makahinumdom ug
makasabut kon unsa ka dayag sa kaalam sa Dios mao ang tanan
nga karon atong nasaksihan. Buhaton nato ang tanan ubos sa
atong gahum sa pagpuyo sa atubangan sa Ginoo nga kon kita gi-
gukod, kini dili tungod sa sayop nga binuhatan, apan tungod sa
pagkamatarung.14

Wala ba ninyo makakita ang panginahanglan niini nga mga
pagsulay ug mga kasakit ug mga talan-awon nga kinahanglan
nga atong masinati? Ang Ginoo mao ang nagbutang kanato sa
mga kahimtang nga gibana-bana pag-ayo sa pagpasiugda sa la-
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bing maayo sa iyang mga katawhan. Ang akong opinyon mao
nga, layo gikan niining mga butanga nga karon naglibut kanato
nga nahimong kadaot ngari kanato ug sa gingharian sa Dios, ki-
ni makahatag kanato sa labing dako nga pagbayaw [o pag-alsa]
nga wala pa sukad, ug ang tanan mamaayo ra ug ang tanan ma-
ayo ra kon kita mosunod sa mga sugo sa Dios. Nan, unsa nga ka-
himtang ang kinahanglan natong okuparon—sa matag lalaki,
babaye ug bata? Mohimo sa atong katungdanan sa atubangan sa
Dios, motahud kaniya, ug ang tanan maayo ra. Ug mahitungod
sa mga panghitabo nga umaabot, kinahanglan gayud nga isalig
nato kini sa mga kamot sa Dios ug mobati nga bisan unsa ang
mahitabo, matarung, ug nga ang Dios mokontrol sa tanang mga
butang alang sa atong kaayohan ug sa interes sa iyang simbahan
ug gingharian sa yuta. . . .

Kon kita makasinati og kasakit, maayo kana. Sa pagpanglabay
sa mga panahon, kon kita mopalandong sa kaalam sa mga bu-
tang nga sa karon mangitngit ngari kanato, kita makakita nga ang
Dios, bisan og siya naglihok sa misteryoso nga paagi sa pagtu-
man sa iyang mga katuyoan ug sa iyang mga katuyoan kalabut
nato isip tagsa-tagsa ug isip mga pamilya, ang tanang mga butang
gidumala niana nga kaalam nga nagagikan sa Dios ug ang tanang
mga butang husto ug gibana-bana sa pagpadayon sa mahangtu-
rong kaayohan sa matag tawo sa atubangan sa Dios.15

Kami mosulti ngadto sa tanang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, kini nga mga pagsulay nga karon atong nasinati adunay
epekto sa pagsulay sa mga Santos ug niadtong kinsa mga Santos
sa ngalan lamang. Kadtong kinsa mabinantayong nag-andam og
mga lana sa ilang mga lampara, karon aduna nay gikinahanglan
nga kahayag sa paggiya kanila; ug kadtong kinsa nagpakabuhi sa
hinulaman nga kahayag, o niana nga hinatag sa uban, makakap-
lag sa ilang mga kaugalingon nga naglibog ug walay siguro kon
unsay subayon nga dalan. Kay niining tanang mga kahimtang
ang mga Santos kinahanglan nga makaandam. Sila sa matinud-
anong paagi gitudloan ug gipasidan-an nga dili magsalig sa tawo
o sa iyang kusog aron sila makasugakod sa adlaw sa pagsulay.
Sila gisultihan, “Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, ni ang mga
butang diha sa kalibutan. Kon may nagahigugma sa kalibutan,
ang gugma alang sa Amahan wala diha kaniya.” [1 Juan 2:15.]
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Sila gisultihan nga walay tawo nga makaalagad og duha ka mga
agalon; nga kita dili makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi [tan-
awa sa Lucas 16:13]. Kadtong kinsa nagtuman niining mga pag-
tulun-an, ug makugihong nagsunod sa laing mga sugo sa Ginoo,
makakaplag sa ilang mga kaugalingon nga nakaangkon sa giki-
nahanglan nga kalig-on ug hugot nga pagtuo nga makapahimo
kanila nga makasugakod sa matag pagsulay.16

Ako nagmaya diha sa mga kasakit, kay kini gikinahanglan sa
pagpaubos ug sa pagsulay kanato, aron kita makasabut sa atong
mga kaugalingon, mahimong makaila sa atong kahuyang ug mga
balatian; ug ako magmaya kon ako makabuntog niini, tungod
kay ang Dios mitubag sa akong mga pag-ampo; busa ako mibati
nga nagmaya sa tibuok adlaw.17

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang pipila ka mga katuyoan sa mga pagsulay? Ngano nga
ang kalisdanan wala ipahilayo gikan sa mga matarung?

• Unsay kalainan sa inyong kinabuhi kon kamo walay mga pag-
sulay o mga kalisud? Unsa ang inyong nakat-unan bahin sa 
inyong mga kaugalingon ug bahin sa Dios gikan sa mga butang
nga inyong giantus?

• Hunahunaa ang inyong bag-ong mga pagsulay. Sa unsa nga 
paagi nga ang inyong kinaiya bahin sa mga pagsulay makapau-
sab sa paagi nga kamo molahutay o mobuntog niini? Unsaon
ninyo sa pagpalambo sa paagi sa inyong pag-atubang sa inyong
mga pagsulay?

• Ngano nga ang Manluluwas hingpit nga nakasabut sa atong
pag-antus? (Tan-awa usab sa Alma 7:11–12; D&P 19:16–19;
122:8.) Sa unsa nga paagi nga ang usa ka kahibalo sa pag-an-
tus sa Manluluwas makatabang kanato nga magmatinud-anon
sa atong mga pagsulay?

• Unsa ang atong mahimo aron mas hingpit nga makaambit sa
kahupayan ug kalig-on nga gitanyag ni Jesus? (Tan-awa usab sa
Mga Hebreohanon 4:16; 1 Pedro 5:6–11.) Sa unsa nga paagi
nga kamo napalig-on sa kahupayan sa Manluluwas sa mga pa-
nahon sa pagsulay?
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• Ngano nga malisud usahay ang pagpabilin nga mapailubon
ug masulundon kon kita makasinati og kalisdanan? Unsaon
nato pagtan-aw ang kalisdanan gikan sa mahangturong pag-
sabut sa Ginoo?

• Unsa ang nahimo sa uban sa pagtabang kaninyo sa inyong
mga pagsulay? Unsaon ninyo pagtabang sa uban sa panahon
sa ilang mga pagsulay? Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa
mga pagtulun-an ni Presidente Taylor nga mahimong inyong
ipakigbahin sa uban kinsa nakasinati sa mga pagsulay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 34:19; 2 Mga Taga
Corinto 4:8–18; 1 Pedro 4:12–13; Alma 36:3; Ether 12:6; D&P
121:7–8
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Mahangturong Kamatuoran 

Walay laing mas bililhon ngari kanako kay sa mga baruga-
nan sa mahangturang kamatuoran.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Usa sa labing maayo nga mga hiyas ni John Taylor mao ang
iyang debosyon sa kamatuoran, bisan unsa pay opinyon sa uban.
“Ang pagdayeg o pagsaway sa kalibutan gamay ra og impluwen-
sya sa hunahuna ni John Taylor kon bahin na sa kamatuoran,” su-
lat ni Elder B. H. Roberts. “Kon magkadaghan ang mga tawo nga
mosaway sa [kamatuoran], mas modako ang iyang debosyon.”2

Ang mga panghitabo nga naglibut sa pagkakabig ni John Taylor
ngadto sa ebanghelyo nahimong usa sa labing unang mga ehem-
plo sa iyang gugma sa kamatuoran.

Si John Taylor gitudloan sa ebanghelyo ni Parley P. Pratt didto
sa Canada. Ang mga pagtudlo ni Elder Pratt nakapahimuot ni
John Taylor ug sa iyang relihiyoso nga mga higala, kinsa adunay
susama nga mga pagtuo mahitungod sa mga ordinansa sama sa
bunyag pinaagi sa pagpaunlod ug sa pagpandong sa mga kamot
alang sa gasa sa Espiritu Santo. Bisan pa niana, sa dihang si Elder
Pratt misulti kanila bahin ni Joseph Smith ug sa Basahon ni
Mormon, kadaghanan sa mga higala ni John Taylor nagduha-du-
ha sa pagkat-on og dugang, ug ang pipila gani nagdumili sa pag-
susi sa Basahon ni Mormon ug sa mga pagtulun-an niini. Uban
sa kaisug, si John Taylor namulong sa grupo ingon sa mosunod:

“Kita ania dinhi, ingon sa makita nga nangita sa kamatuoran.
Hangtud karon kita hingpit nga misusi sa ubang mga tinuohan
ug mga doktrina ug nakapamatuod niini nga bakak. Nganong
mahadlok kita sa pagsusi sa Mormonismo? Kining tawhana, si
Mr. Pratt, mihatag kanato og daghang mga doktrina nga nakatu-
bag sa atong mga kaugalingong pagtuo. . . . Kita nag-ampo ngad-
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“Samtang ang uban nakontento sa sungo ug sa tipaka, . . .[ang tawo sa Dios] 
miilog sa liso, sa unod, sa uyok sa tanan niana nga maayo.”
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to sa Dios sa pagpadala kanato og mensahero, kon Siya adunay
tinuod nga Simbahan sa yuta. Si Mr. Pratt mianhi kanato. . . nga
walay puyo o puntil, sama sa pagbiyahe sa karaang mga aposto-
les; ug walay usa kanato ang makahimo sa pagsupak sa iyang
doktrina pinaagi sa kasulatan o pangatarungan. Ako nagtinguha
sa pagsusi sa iyang mga doktrina ug mga pag-angkon nga adunay
awtoridad. . . . Kon akong mahibaloan nga ang iyang relihiyon ti-
nuod, ako modawat niini, bisan unsa pa ang mga sangputanan.”
Ang bug-os nga pagsusi ni John Taylor miresulta sa iyang bunyag
niadtong 9 sa Mayo 1836. Siya sa wala madugay mipahayag, “Ako
wala gayud sukad magduhaduha sa bisan unsang baruganan sa
Mormonismo.”3

Isip usa ka sakop ug lider sa Simbahan, si John Taylor kanunay
nga masaligan sa pagtudlo ug sa pagpanalipod sa kamatuoran.
“Siya mipahayag sa ebanghelyo sa daghang mga yuta; ug isip
kampyon sa kamatuoran, mibarug nga andam sa pagpakig-atu-
bang sa tanan kinsa moataki niini, ug bisan iyang gikaatubang
ang iyang kaatbang diha sa miting publiko, sa atubangan sa pun-
dok sa mga tawo nga hilabihang kapuno sa pagdaut kaniya, o sa
mga kolum sa publikong pamantalaan, siya nagmalampuson sa
pagbuntog kanila pinaagi sa iyang gamhanang mga pamahayag
sa kamatuoran.”4

Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Kadtong kinsa nahigugma sa kamatuoran 
gipanalanginan uban sa kahibalo ug gahum.

Nagbarug sa lapad nga plataporma niini, giliyokan sa kupo 
sa kamatuoran, ang tawo sa Dios, pinaagi sa hugot nga pagtuo,
katumbas ngadto sa umaabot, mikuha sa mga kurtina sa 
kahangturan, mibutyag sa misteryo sa mga kalangitan, ug naka-
himo sa pagtan-aw sa mga panghitabo sa tibuok kasaysayan sa
yuta, nakakita sa mga katuyoan sa halangdong Elohim, samtang
kini milabay diha sa ilang tanang kaharianon ug gahum ug hi-
maya. Sa ingon ang pagpakabuhi sa mubo nga panahon, ug sa
pagkakita sa nangagi, karon, ug sa umaabot, siya nakakita sa
iyang kaugalingon nga usa ka mahangturong binuhat nag-ang-
kon nga kabanay sa Dios, usa ka anak sa Dios, nga adunay pipi-
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la ka mga kinaiya sa Dios. Siya nagtan-aw sa kalibutan ug sa ta-
wo, sa ilang tanang mga bahin, nasayud sa iyang tinuod nga mga
tinguha, ug uban sa salabutan nga gihatag sa iyang Amahan nga
Celestial, siya nakasabut sa ilang gigikanan ug kapalaran. . . .

Ang iyang salabutan, nga gihatag sa Dios ug kanunay nga gi-
dan-agan, mahimong malukpanon sama sa kalibutan ug moka-
tap sa kawanangan; ang iyang balaod mao ang balaod sa gugma;
ang iyang lagda, ang lagda sa katarung ngadto sa tanan. Siya na-
higugma sa iyang silingan, ug siya mohimo og maayo kaniya; si-
ya nahigugma sa iyang Dios ug busa misimba kaniya; siya naka-
kita sa gahum sa kamatuoran, nga sama sa kahayag sa Dios, mi-
katap sa tibuok kawanangan, molamdag sa tanang mga
kalibutan, ug mosulod diin adunay mga tawo o mga anghel, Dios
o mga kalibutan nailhan; siya naggunit niini. Ang kamatuoran
mao ang iyang kalo nga puthaw, kalasag, taming, iyang bato, pa-
nalipod; iya ang tanan karon ug sa kahangturan. Ang mga tawo
mitawag kaniya nga buang tungod kay siya dili magiyahan sa
ilang kabuang, ni mosunod sa ilang walay tumong, makadaot
nga ehemplo. Apan samtang sila nangita og butang nga wala di-
ha, siya nakasabut niana nga adunay tinuod nga bili. Samtang si-
la kontento sa mahuyang, nagkatag nga relihiyon, uso nianang
higayona, apan walay gihimo alang sa kahangturan, ug mopu-
gong sa labing taas, labing halangdong mga baruganan sa tawo,
siya nakigbisog sa pag-ila sa Dios; ug miila kaniya, siya nakigbi-
sog sa pagsunod kaniya ug mikumpisal nianang hugot nga pag-
tuo nga gihatag sa Dios kaniya. Siya midawat sa tanang mga ka-
matuoran, tawhanon ug balaan. Siya walay personal nga pagtuo
nga paluyohan o paborito nga tinuohan nga ituboy. Walay ma-
wala kaniya gawas sa sayop, ug walay maangkon gawas sa kama-
tuoran. Siya nagkalot, naghago, ug nagpangita niini sama sa ti-
nago nga bahandi; ug samtang ang uban nakontento sa sungo ug
sa tipaka sa dagami, siya miilog sa liso, sa unod, sa uyok sa tanan
niana nga maayo, ug mopadayon sa tanang makapatuboy ug ma-
kahimaya sa tawhanong pamilya. . . .

Ang karaang mga tawo ba sa Dios makakaplag og kalipay sa ka-
matuoran? Mao usab kita. Sila ba adunay mga pagpadayag ug
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mga panan-awon? Mao usab kita. Nanagna ba sila? Mao usab ki-
ta. Nakigsulti ba ang Dios kanila? Siya nakigsulti usab kanato.
Nanagna ba sila sa “pagpahiuli sa tanang mga butang?” [Tan-awa
sa Mga Buhat 3:21.] Kita moingon nga kini ania na kanato karon.
Nanagna ba sila bahin sa gingharian sa Dios? Kita nagtabang sa
pagtukod niini. Sila ba adunay pagpangalagad sa mga anghel?
Aduna usab kita. Sila aduna bay mga propeta, mga apostoles,
mga pastor, mga magtutudlo, ug mga ebanghelista? Aduna usab
kita. Sila aduna bay espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag?
Aduna usab kita. Nagpaabut ba sila sa ikaduhang pag-anhi ug sa
mahimayaong pagpakita sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si
Jesukristo? Mao usab kita. Nagpaabut ba sila nga ang Dios mo-
putol sa mga dautan gikan sa yuta ug sugdan ang paghari sa pag-
kamatarung? Mao usab kita. Nagpaabut ba sila ni Jesus ug sa mga
santos nga maghari sa yuta? Mao usab kita. Kita, sa pagkatinuod,
nagpaabut sa tanang mga butang nga ilang gipaabut; nagtinguha
nga masayud sa tanang mga butang nga ilang nasayran, ug sa
pagpahinabo sa tanang mga butang nga ilang gipanagna, sa da-
kong katumanan nga mao ang pagpahiuli sa tanang mga butang;
ug ang mga tawo mahimong mamakak ug magpataka og sulti ug
mapagarbuhon; sila dili makapugong sa mga plano sa Dios, ni
mopahunong sa kauswagan sa mahangturong kamatuoran sa
makadiyot—ang tumong niini mao ang pag-uswag, PAG-USWAG,
PAG-USWAG, ug kini mosalikway sa kaaway. . . .

Ang impluwensya sa Makagagahum sa tanan nga mahangtu-
rong kamatuoran mobarug nga dili maunsa sa panan-aw sa nag-
pundok nga mga panon, ug ang mga nasud masayud nga ang
Dios nagmando sa mga kalangitan.5

Ang kamatuoran, mahangturong kamatuoran, mao ang pon-
dasyon sa paglaum sa Kristiyano: kini mao lamang ang sigurado
nga sukaranan diin siya makatukod. Ang pagbiya niana aron sa
pagsuporta sa pipila ka paborito nga relihiyosong tinuohan, siya
nahulog ngadto sa mga kalibog sa pagkawalay pagtuo, pagduha-
duha, kasaypanan, ug paglimbong, ug anaa sa dalan padulong sa
kalaglagan. Ang gahum sa Dios anaa kanunay niadtong kinsa na-
higugma sa kamatuoran ug nagsunod niini.6
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Ang ebanghelyo mogiya kanato gikan 
sa kamatuoran ngadto sa kamatuoran.

Ang ebanghelyo giplano aron sa paggiya kanato gikan sa ka-
matuoran ngadto sa kamatuoran ug gikan sa salabutan ngadto sa
salabutan, hangtud kana nga kasulatan matuman nga nagpaha-
yag nga kita makakita sama nga kita nakit-an ug mahibalo ingon
nga kita nahibaloan [tan-awa sa D&P 76:94], hangtud nga ang
usa ka tawo dili na mosulti ngadto sa lain, nakaila ba kamo sa
Ginoo, apan silang tanan makaila Kaniya gikan sa labing diyutay
kanila ngadto sa labing dako kanila [tan-awa sa Jeremias 31:34],
hangtud nga ang kahayag ug ang salabutan sa Dios mohatag og
kahayag sa tanan, ug ang tanan magpainit sa kahayag sa adlaw sa
mahangturong kamatuoran.7

Kabahin sa atong relihiyon, ako moingon nga kini aduna sa
matag baruganan sa kamatuoran ug salabutan kalabut nato isip
moral, intelekwal, mortal ug imortal nga mga binuhat, kalabut
niini nga kalibutan ug sa kalibutan nga moabut. Kita bukas sa
kamatuoran sa matag matang, bisan asa pa kini gikan, diin kini
magsugod, o kinsa ang nagtuo niini. Ang kamatuoran, kon un-
han sa gamay nga pulong nga “tanan,” naglangkob sa tanang bu-
tang nga sukad diha na o nga moabut pa ug mahibaloan pinaa-
gi niini ug sa mga tawo karon ug hangtud sa walay katapusang
mga panahon sa kahangturan. Ug katungdanan kini sa tanang
intelehente nga mga binuhat kinsa mao ang responsable ug may
tulubagon ngadto sa Dios alang sa ilang mga binuhatan, sa pag-
pangita sa kamatuoran, ug sa pagtugot niini sa pag-impluwen-
sya kanila ug sa ilang mga binuhatan ug sa kinatibuk-ang dagan
sa kinabuhi, gawasnon sa tanang pabor-pabor o gihunahuna
nang daan nga mga pagtuo, bisan unsa pa kini ka tinuod tan-
awon ug angay nga tuhoan.

Kita, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagtuo, una, sa
ebanghelyo, ug kana importante kaayo nga isulti, kay ang ebang-
helyo naglakip sa mga baruganan nga motugkad sa kahiladman,
mokatap, ug mouswag pa kay sa bisan unsang butang nga atong
mahanduraw. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato bahin sa pagka-
tawo ug mga hiyas sa Dios. Kini usab nagtudlo kanato sa atong
relasyon ngadto niana nga Dios ug sa nagkalain-laing mga res-
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ponsibilidad nga ania kanato ngadto kaniya isip iyang mga anak.
Kini nagtudlo kanato sa nagkalain-laing mga katungdanan ug
mga responsibilidad nga ania kanato ngadto sa atong mga pa-
milya ug mga higala, ngadto sa katilingban, ngadto sa mga buhi
ug sa mga patay. Kini nagpadayag ngari kanato sa mga baruganan
kalabut sa umaabot. Gani, sumala sa panultihon sa usa sa daang
mga tinun-an, kini “makahatag og kinabuhi ug pagkawalay ka-
matayon gidala ngadto sa kahayag,” [tan-awa sa 2 Timoteo 1:10],
modala kanato ngadto sa pakigrelasyon sa Dios, ug moandam
kanato alang sa kahimayaan sa mahangturong kalibutan.8

Ang Dios mipadayag ngari kanato sa mahinungdanon ug mahi-
mayaon nga mga kamatuoran, ug Siya andam sa pagpadayag og
dugang pa kon kita mobutang lamang sa atong mga kaugalingon
ubos sa Iyang paggiya ug sa Iyang direksyon. Paningkamutan na-
to ang pagsunod sa baruganan nga gitudlo pagbalik-balik ni
Jesus—ang pagbuhat sa kabubut-on sa atong Amahan kinsa atua
sa langit, kinsa miingon, “Wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa
akong kaugalingong kabubut-on kondili sa kabubut-on sa nagpa-
dala kanako.” [Juan 5:30.] Kita ania dinhi sama nga Siya dinhi, ug
ubos sa obligasyon sa dihang Siya gitawag sa pagbuhat sa kabu-
but-on sa atong Langitnong Amahan. Kita kinahanglang mobu-
tang sa atong mga kaugalingon ubos sa balaod sa Dios, sa pulong
sa Dios, ug sa kabubut-on sa Dios.9

Kita kinahanglan gayud nga dili mahadlok sa 
pagsakripisyo alang sa kamatuoran.

Ang kamatuoran kanunay nga gisupak sa mga anak sa mga ta-
wo, kini nakatagbo sa hugaw nga mga kasingkasing ug sa dau-
tan nga mga binuhatan. Ang mga Propeta kanunay nga gigu-
kod; ug ngano? tungod kay sila maisugong mosulti sa pulong
sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Si Esteban, sa paghisgot sa
sama nga mga hilisgutan, miingon, “Kinsa ba sa mga Propeta
ang wala lutosa sa inyong mga ginikanan kinsa nanagna mahi-
tungod sa pag-anhi sa Matarung, kang kinsa kamo karon nahi-
mong iyang magbubudhi ug mga mamumuno?” [Tan-awa sa
Mga Buhat 7:52.] “Apan niining panahona” miingon ang mga
katawhan, “kami nasayud nga sila mga dautan ug kami dili mo-
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buhat niana.” Mao ang sulti sa mga Judeo ngadto ni Jesus, ug
gani sila milansang kaniya sa krus. . . .

Ang Ginoo mipahiuli sa Ebanghelyo sama nga kini diha sa mga
adlaw sa mga Apostoles. Kini nga Ebanghelyo dili uyon sa mga
sistema sa mga tawo, nga nagkasumpaki ug nagkalain-lain; ug
imbis moila, isip matinuorong mga tawo, sa mga kamatuoran
nga anaa sa Biblia, nga ilang giingon nga ilang gituohan, apan, sa
pagkatinuod wala, sila misulay sa pagtabon sa ilang walay klaro
nga mga sistema ug dili subay sa kasulatan nga mga teyoriya, sa
pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon uban sa pagpakatarung
sa kaugalingon. . . . Apan ang kamatuoran magpadayon; ang ma-
tinuoron sa kasingkasing mapukaw sa ilang pagkatulog; ang mga
katuyoan sa Dios magpadayon; ang gingharian sa Dios matukod,
ug . . .ang kamatuoran magbarug nga mapagarbuhon ug dili ma-
tarug, . . .ug walay gahum nga makababag sa pag-uswag niini.10

Ako mosulti kaninyo mahitungod sa akong ubang mga pagba-
ti sa dihang ako unang misulod niini nga simbahan. Dugay nang
panahon ang milabay. Sa dihang una nakong nadungog ang
ebanghelyo, ako napugos sa pagdawat nga adunay butang nga
makatarunganon mahitungod niini. Ako maglaum nga dili unta
kini tinuod. “Kon kini tinuod,” ako miingon, “isip usa ka mati-
nuoron nga tawo ako obligado sa pagsunod niini, o ako dili na
makasalig sa akong kaugalingon.” Sa dihang akong gisusi ang hi-
lisgutan, ug nakombinsir nga kini tinuod, ako miingon, “Ako mo-
tuo niini; kinahanglan nga ako modawat niini; ako dili makasa-
likway sa mga baruganan sa mahangturong kamatuoran.” Ug ako
moingon, dugang pa, ako wala mahinumdom og panahon sa
akong kinabuhi sa diha nga, kon si bisan kinsa ang tudloan sa ka-
matuoran nga dili malalis, apan ako andam kaniadto sa pagsu-
nod niini ug ako andam karon.

Kon si bisan kinsang tawo sa relihiyoso nga kalibutan, o sa po-
litikanhon nga kalibutan, o sa syentipikanhon nga kalibutan,
motudlo kanako og usa ka baruganan nga tinuod, ako andam sa
pagdawat niini, bisan diin pa kini gikan. Nan, miingon ang usa
ka tawo, nagtuo ba ikaw sa Biblia? Oo. Nagtuo ba ikaw sa
Basahon ni Mormon? Oo. Nagtuo ba ikaw sa Basahon sa
Doktrina ug mga Pakigsaad? Oo. Ako nagtuo sa tanan nga gisulat
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o gipamulong sa Dios, ang tanan nga kita adunay rekord, ug ako
andam sa pagtuo sa tanan nga siya makigsulti ngadto sa tawha-
nong pamilya. Kita nagpahayag nga mituo sa tanang kamatuo-
ran, ug nga gidumala sa tanang kamatuoran.11

Ako nagpaabut sa dihang ako nagpasakop niini nga simbahan,
nga ako gukuron ug isalikway. Ako nagpaabut nga ang mga tawo
pagagukuron. Apan ako nagtuo nga ang Dios namulong, nga ang
mahangturong mga baruganan sa kamatuoran gipadayag, ug nga
ang Dios adunay buhat nga ipatuman nga supak ngadto sa mga
ideya, mga panan-aw, ug mga pagsabut sa mga tawo, ug ako wa-
la masayud apan kini nagkinahanglan sa akong kinabuhi sa dili
pa ako makapadayon. . . . Kon sila mipatay ni Jesus sa unang mga
panahon, dili ba ang samang pagbati ug impluwensya mosang-
pot sa samang mga sangputanan niining mga panahona? Akong
giihap ang bili sa dihang una akong nagsugod, ug nagbarug nga
andam sa pag-atubang niini.12

Ang Ginoo, pinaagi sa yano nga mga paagi, makahimo sa pag-
atiman ug pagluwas sa iyang mga katawhan, apan sila kinahang-
lan nga mohatag og walay pagduha-duha nga pagtuo ug pagsalig
kaniya; ug kon sila mabutang sa malisud nga sitwasyon sila kina-
hanglan gayud nga dili mahadlok sa paghimo og sakripisyo alang
sa pagpadayon sa kamatuoran, ug ang tanan maayo ra kanato bu-
hi man o himatyon, karon o sa kahangturan.13

Kita kinahanglan gayud nga magpadayon sa pagpangita 
ug pagdawat sa kamatuoran.

Kita nagtinguha sa kamatuoran. Kita nagsugod sa pagpangita
niini, ug kita sa kanunay nangita niini, ug kutob sa atong ma-
kaplagan nga bisan unsang tinuod nga baruganan nga gipadayag
pinaagi ni bisan kinsa nga tawo, pinaagi sa Dios, o pinaagi sa ba-
laang mga anghel, kita modawat niini ug mohimo niini nga ka-
bahin sa atong relihiyoso nga mga pagtuo.14

Ang usa ka tawo nga nangita sa kamatuoran walay lahi nga sis-
tema nga gisaligan, walay lahi nga tinuohan nga panalipdan o te-
yoriya nga gibarugan. Siya modawat sa tanang kamatuoran, ug
kana nga kamatuoran, sama sa adlaw sa kalangitan, mohayag ug
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mosangkad sa iyang masilaw nga mga sidlak sa tibuok nilalang.
Kon ang mga tawo mokuha sa ilang mga kaugalingon sa pagpa-
bor-pabor ug paghukom, ug sa mainampoon ug makugihong
paagi mangita sa kamatuoran, sila makakita niini bisan asa sila
padulong.15

Usa ka dakong katarungan ngano nga ang mga tawo mapakyas
kanunay sa ilang daghang mga pagpangita sa pilosopikanhong
kamatuoran mao nga sila nagtinguha niini pinaagi sa ilang ka-
ugalingong kaalam, ug mihimaya sa ilang kaugalingong salabu-
tan, ug wala mangita ngadto sa Dios alang niana nga kaalam
nga mipuno ug midumala sa kalibutan ug mihan-ay sa tanang
mga butang. Kana mao ang usa sa labing lisud sa mga piloso-
per sa kalibutan, ingon nga kini ania karon, nga ang tawo nag-
angkon ngadto sa iyang kaugalingon nga maoy nag-imbento sa
tanang butang nga iyang madiskobrehan. Bisan unsang bag-
ong balaod ug baruganan nga sulagma niyang nadiskobrehan
iyang giangkon sa iyang kaugalingon imbis mohatag og himaya
ngadto sa Dios.16

Walay laing mas bililhon ngari kanako kay sa mga baruganan
sa mahangturong kamatuoran; kay sa mga baruganan sa mga ki-
nabuhing dayon; mahangturong kaluwasan, ug mahangturong
mga kahimayaan didto sa gingharian sa Dios. Apan anaa ra nato
ang pagsabut niini, kay kon kita dili makasabut niini, bisan unsa
pa ka mahinungdanon ang mga kamatuoran, kini dili makahatag
kanato og kaayohan.17

Kita nagdawat sa tanang kamatuoran, sa bisan unsang matang
tingali kini, ug matinguhaon sa pag-angkon ug pagbaton niini, sa
pagpangita niini sama sa atong pagpangita sa tinago nga mga
bahandi; ug sa paggamit sa tanang kahibalo nga gihatag sa Dios
kanato aron sa pag-angkon sa tanang salabutan sa atong mga ka-
ugalingon nga iyang gihatag ngadto sa uban; ug sa pagpangayo
gikan sa iyang mga kamot sa pagpadayag ngari kanato sa iyang
kabubut-on, bahin sa mga butang nga giplano pag-ayo sa pagpa-
siugda sa kalipay ug pagkatawo sa tawhanong katilingban.

Kon adunay bisan unsang maayong mga baruganan, bisan un-
sang moral nga pilosopiya nga wala pa nato maangkon, kita ma-
tinguhaon nga makat-on niini. Kon adunay bisan unsa nga butang
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sa syentipiko nga kalibutan nga wala pa nato masabti, kita nagti-
nguha nga makahibalo niini. Kon adunay bisan unsang sanga sa
pilosopiya nga giplano sa pagpasiugda sa tawhanong pagkatawo,
nga wala pa nato maangkon, kita buot nga makaangkon niini sa
atong mga kaugalingon. Kon adunay bisan unsang butang kala-
but sa lagda ug sa gobyerno sa mga nasud, o sa mga pangagam-
hanan, sa laing mga pulong, nga wala masinati, kita nagtinguha sa
pag-angkon niini. Kon adunay relihiyoso nga mga ideya, bisan
unsang teyolohikanhong mga kamatuoran, bisan unsang mga ba-
ruganan kalabut sa Dios, nga wala nato makat-uni, kita mohang-
yo sa katawhan, ug kita mag-ampo sa Dios, ang atong Langitnong
Amahan, sa paglamdag sa atong mga hunahuna nga kita unta ma-
kasabut, makaamgo, makadawat, ug magsunod niini isip kabahin
sa atong relihiyosong pagtuo. Sa ingon ang atong mga ideya ug
mga hunahuna modako sama ka dako sa lapad nga kalibutan, mo-
dawat sa tanan kalabut sa kahayag, kinabuhi, o pagpuyo kalabut
niini nga kalibutan o sa kalibutan nga moabut. . . . Kini mangita
sa salabutan sa mga Dios nga nagpuyo sa mahangturong mga ka-
libutan. Ilang huptan ang tanang maayo ug halangdon ug bililhon
ug makalipay ug giplano aron sa pagpatunhay sa kahimtang sa
tawhanong pamilya.

Walay tawo o hut-ong sa mga tawo kinsa nakatudlo sa dalan
nga atong subayon, kon kabahin niining mga butanga. Walay
mga tinuohan ni mga teyoriya nga ania sa kalibutan nga atong gi-
ingon nga atong paminawon, gawas kon kini mapamatud-an pi-
naagi sa mga baruganan sa mahangturong kamatuoran. Atong
matan-aw pag-ayo, maimbestigar, matuki, ug masusi ang tanan
nga nagpresentar niini sa atong panabut, ug hangtud nga kita
makasabut sa bisan unsang mga kamatuoran nga ania, malipa-
yon kitang motamud niini isip kabahin ug porsyon sa sistema di-
in kita nakahibalo.18

Kon adunay bisan unsang kamatuoran sa langit, yuta, o im-
pyerno, ako buot modawat niini; dili ko igsapayan sa unsang
porma kini moabut kanako, kinsa ang nagdala niini, o kinsa ang
nagtuo niini; mainila man o dili, kamatuoran, ang mahangtu-
rong kamatuoran, nga buot ko nga moliyok kanako ug akong
matagamtaman.19
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Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa nga mga tinubdan sa mahangturong kamatuoran ang
ania kanato? Sa unsa nga paagi nga kamo makapauswag sa
mga pamaagi sa inyong paggamit niini nga mga tinubdan?

• Sa unsa nga paagi nga ang ebanghelyo mogiya kanato “gikan
sa kamatuoran ngadto sa kamatuoran”? Unsa nga mga kausa-
ban ang inyong namatikdan sa inyong kinabuhi samtang kamo
nagkat-on ug nagdawat og bag-ong mga kamatuoran?

• Unsa nga mga sakripisyo ang nahimo ninyo o sa uban nga in-
yong nailhan alang sa kamatuoran? Unsa nga mga panalangin
ang miabut tungod niini?

• Kadaghanan sa mga katawhan sa Dios namatay tungod sa
kamatuoran. Sa unsa nga paagi nga kita makapuyo alang sa
kamatuoran uban sa sama nga paghalad ug debosyon?

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang mahangturong kamatuo-
ran kanunay nga gisupak sa kinatibuk-an sa kalibutan? Unsa
ang atong mahimo sa pagtabang sa mga bata nga moila ug mo-
dawat sa kamatuoran? Unsa ang atong mahimo isip mga pa-
milya sa paglig-on sa atong pasalig sa kamatuoran?

• Ngano nga importante sa pagpadayon sa pagdugang sa atong
pagsabut sa kamatuoran? Sa unsa nga mga paagi nga kita ma-
kasunod sa tambag ni Presidente Taylor sa pagpadayon sa
pagpangita alang sa kamatuoran? Unsaon nato sa pag-ila sa ka-
matuoran gikan sa sayop?

• Unsa ang pipila ka mga kamatuoran sa ebanghelyo nga inyong
nakita nga labing makadasig ug makalig-on? Sa unsa nga paa-
gi nga kamo isip usa ka sakop sa Simbahan makatabang sa
uban nga makasabut ug modawat sa kamatuoran?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Filipos 4:8; 1
Mga Taga-Tesalonica 5:21; Alma 32:28–29; Moroni 10:4–5; D&P
45:57; 93:24; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13
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Ang Gingharian sa Dios 

Kita nagpahimutang sa pondasyon sa usa ka gingharian
nga mohangtud sa kahangturan;—nga motubo karon ug

mahingpit sa kahangturan. Kita anaa sa usa ka mas 
mahinungdanon nga buhat kaysa sukad nakaokupar sa

atensyon sa mga mortal.1

Gikan sa Kinabuhi ni John Taylor

Si John Taylor hugot nga mituo nga ang gingharian sa Dios ma-
tukod dinhi sa yuta. Siya nakasabut nga kini nga paningkamot
wala mag-agad ni Propeta Joseph Smith o ni bisan kinsang tawo,
apan nga kini gigiyahan gayud sa Ginoo. Ug siya andam sa pag-
panalipod niini nga paningkamot sa iyang kinabuhi.

Niadtong 1838, sa wala madugay human sa iyang tawag sa
Korum sa Napulog Duha, si John Taylor mibiyahe ngadto sa Far
West, Missouri, aron sa pagpakig-uban sa mga Santos. Sa pagpai-
ngon didto, siya nakatakda sa pagpamulong ngadto sa usa ka
grupo duol sa Columbus, Ohio. Sa hapit na ang gitakdang oras,
pipila ka mga kaigsoonan nagdala og balita nga pipila ka mga ta-
wo nagpundok didto sa tigumanan nga dapit ug nagplano sa pag-
butang og alketran ug balahibo ngadto ni Elder Taylor. Ang mga
kaigsoonan mitambag kaniya sa pagkanselar sa miting tungod
kay sila gamay ra ug dili makapanalipod kaniya. Bisan pa niana,
si Elder Taylor miinsister nga siya moadto ug mosangyaw ingon
sa giplano ug mopadayon bisan og siya lamang ang moadto.

Sa dihang miabut siya sa dakong pundok nga nagtapok aron
maminaw kaniya, siya mipadayon sa pagpamulong og una mahi-
tungod sa iyang bag-ong pag-abut gikan sa mga nasud nga gi-
mandoan sa mga monarka. Siya misulti kanila bahin sa dungog
nga iyang gibati nga nagbarug sa gawasnong yuta. Sa paghisgot

270

K A P I T U L O  2 4



271

K A P I T U L O  2 4

Bisan pa sa atubangan sa pakigbatok, si John Taylor maisugong mipamatuod 
sa kamatuoran ug nagtrabaho sa walay hunong alang sa pagkatukod 

sa gingharian sa Dios.
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kon giunsa pagkab-ot kana nga kagawasan, siya miingon: “Mga
ginoo, ako karon nagbarug taliwala sa mga tawo kansang mga
amahan nakig-away ug nakaangkon sa usa sa labing dako nga
mga panalangin nga sukad gihatag sa tawhanong pamilya—ang
katungod sa paghunahuna, sa pagsulti, sa pagsulat; sa katungod
sa pagsulti kinsa ang modumala kanila, ug sa katungod sa pag-
simba sa Dios sumala sa mga pagmando sa ilang kaugalingong
mga tanlag—kining tanan sagrado, tawhanong mga katungod,
ug karon gihatag sa Batakang Balaod sa Amerika. Akong nakita sa
akong palibot ang mga anak niadtong halangdong mga amahan,
kinsa, kay sa pagyukbo ngadto sa mga pagmando sa mga malu-
pigon, pagtahan sa ilang mga kinabuhi, mga katigayunan ug sa-
grado nga mga dungog sa pagguba sa mga posas, aron makata-
gamtam og kagawasan sa ilang mga kaugalingon, sa pagtugyan
niini ngadto sa ilang kaliwat, o mamatay sa pagpanglimbasog.”

Si Elder Taylor dayon mipadayon: “Usab, ako mosulti kaninyo,
nga ako gipahibalo nga kamo buot nga mobutang kanako og al-
ketran ug balahibo, tungod sa akong relihiyoso nga mga opinyon.
Mao ba kini ang grasya nga inyong napanunod gikan sa inyong
mga amahan? Mao ba kini ang panalangin nga ilang gipalit sa
ilang mahal nga dugo sa kasingkasing—kining inyong kalingka-
wasan? Kon mao, kamo karon aduna nay usa ka biktima, ug kita
aduna nay halad ngadto sa diosa sa kalingkawasan.”

Sa pagkasulti niana, iyang gigisi ang iyang saliko ug misinggit:
“Mga ginoo duol uban sa inyong alketran ug mga balahibo, ang
inyong biktima andam na; ug kamong mga espiritu sa halang-
dong mga bayani, tan-awa ang mga binuhatan sa inyong alaot
nga mga anak! Duol, mga ginoo! Duol, ako miingon, nga ako an-
dam!” Si Elder Taylor mihunong sulod sa pipila ka mga minuto,
apan walay usa nga milihok o misulti. Siya dayon mipadayon sa
iyang mga pakigpulong ug misangyaw ngadto sa pundok uban
ang kaisug ug gahum sulod sa tulo ka mga oras.2

Sama sa giingon ni Elder Matthias F. Cowley sa Korum sa
Napulog Duha daghan nang mga tuig ang nanglabay human sa
kamatayon ni Presidente Taylor, “Siya nagpakabuhi, naghago ug
namatay nga hingpit naghulagway sa iyang paborito nga motto,
‘Ang Gingharian sa Dios o wala.’ ”3
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Mga Pagtulun-an ni John Taylor

Ang yuta iya sa Ginoo ug Siya ang may katungod 
nga tigmando, maghuhukom, ug hari.

Kinsa ang mihimo niini nga yuta? Ang Ginoo. Kinsa ang mipa-
tunhay niini? Ang Ginoo. Kinsa ang mipakaon ug misinina sa mi-
nilyon sa tawhanong pamilya nga anaa niini, santos ug makasa-
sala? Ang Ginoo. Kinsa ang nagtuboy sa tanan diha sa kalibutan
? Ang Ginoo. . . . Kinsa ang mihatag og panabut sa tawo? Ang
Ginoo. Kinsa ang mihatag sa hentil nga pilosoper, makinista, ug-
bp, matag tipik sa salabutan nga ilang naangkon bahin sa elek-
trik nga telegrapo, sa kusog ug kagamitan sa inalisngaw ngadto
sa gusto sa tawhanong pamilya ug sa matag matang sa inbensyon
nga migawas sa miaging siglo? Ang Ginoo. . . . Kinsa ang adunay
katungod sa pagmando sa mga nasud, sa pagkontrol sa mga
gingharian ug sa pagdumala sa tanang mga katawhan sa yuta?4

Kini nga yuta mao ang tukma nga puy-anan nga dapit, ug angay
nga kabilin sa mga Santos. Tungod kay kini iya ni Jesukristo, kini
usab iya sa iyang mga sulugoon ug mga sumusunod, kay kita gi-
sultihan, “Iya sa Ginoo ang yuta ug ang pagkapuno niini,” [Mga
Salmo 24:1] ug nga, sa diha nga ang mga butang anaa sa ilang
tukma nga dapit, “ang mga balaan sa Labing Halangdon modawat
sa gingharian, ug moangkon sa gingharian ilalum ug sa pagkada-
ko sa gingharain sa tibuok langit, igahatag ngadto sa katawhan sa
mga balaan sa Labing Halangdon.” [Tan-awa sa Daniel 7:18, 27.]
Busa kini mao ang ilang angay nga kabilin.5

Ang mga Kasulatan. . . nagrepresentar ni Kristo ingon nga mao
ang angay nga manununod, ug tigpanunod niini nga kalibutan;
sila nagrepresentar kaniya ingon nga nakaanhi na sa makausa sa
pag-ula alang sa mga sala sa kalibutan; apan nga siya moanhi
pagkahuman isip tigmando, maghuhukom, ug hari niini.6

Ang Simbahan nagrepresentar sa pagsugod 
sa gingharian sa Dios sa yuta.

Ang gingharian sa Dios nagpasabut sa panggobyerno sa Dios.
Kana nagpasabut, nga gahum, awtoridad, pagmando, dominyon,
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ug katawhan nga pagamandoan. Apan kana nga baruganan dili
matuman, dili sa hingpit matuman, hangtud, ingon nga gisulti ka-
nato sa mga kasulatan, ang mga gingharian niini nga kalibutan
mahimong mga gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug
siya momando kanila [tan-awa sa Pinadayag 11:15], ug ngadto ka-
niya ang matag tuhod moluhod ug ang matag dila mokumpisal
nga siya mao ang Kristo [tan-awa sa D&P 88:104], ngadto sa hi-
maya sa Dios, ang Amahan. Kana nga panahon wala pa moabut,
apan adunay pipila ka mga baruganan nga may kalabutan niana
nga miabut na; sa ato pa, ang pagsugod niana nga gingharian, ug
ang pagsugod niana nga gingharian mahimo lamang pinaagi nia-
na nga Binuhat kinsa mao ang Hari ug Tigmando, ug ang Pangulo
niana nga panggobyerno, una misulti sa iyang mga ideya, sa iyang
mga baruganan, sa iyang mga balaod, sa iyang panggobyerno
ngadto sa mga tawo. Kon wala pa kita dili masayud unsa ang
iyang mga balaod.7

Unsa ang unang butang gikinahanglan alang sa pagtukod sa
iyang gingharian? Kini mao ang magapatindog og usa ka propeta
ug siya mopahayag sa kabubut-on sa Dios; ang sunod nga butang
mao ang pagbaton og katawhan nga magmasulundon ngadto sa
kamot sa Ginoo pinaagi niana nga propeta. Kon kamo dili maka-
baton niini, kamo dili gayud makatukod sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta.8

Ang Dios matinguhaon sa pagsugod sa iyang gingharian dinhi
sa yuta, ug siya mihimo sa unang bahin, sa pagtukod sa iyang
simbahan, sa pag-organisar sa mga tawo nga iyang gikatag sa mga
nasud ug sa pagpundok kanila, nga aron adunay usa ka panon
ug usa ka magbalantay [Juan 10:16], ug usa ka Ginoo, usa ka
pagtuo, ug usa ka bunyag, ug usa ka Dios, nga ibabaw sa tanan
ug anaa sa tanan [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:5–6], ug sa maong
paagi ang tanan pagamandoan. Sa pagpahigayon niining katuyo-
an siya maorganisar sa iyang balaang pagkapari ingon nga kini
didto na sa langit.9

Kita naghisgot usahay mahitungod sa simbahan sa Dios, ug
ngano? Kita naghisgot bahin sa gingharian sa Dios, ug ngano?
Tungod kay, sa dili pa nga adunay gingharian sa Dios, kinahang-
lan nga adunay usa ka simbahan sa Dios, ug mao nga ang unang
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mga baruganan sa ebanghelyo gikinahanglan nga isangyaw
ngadto sa tanang mga nasud, ingon sa kaniadto sa dihang ang
Ginoo nga si Jesukristo ug ang uban mihimo sa ilang pagpakita
dinhi sa yuta. Ug ngano kini? Tungod kay dili mahimo ang pag-
tudlo sa balaod sa Dios diha sa mga katawhan kinsa dili magpa-
ubos ug magpagiya pinaagi sa espiritu sa pagpadayag.10

Ang Dios dili makatukod og usa ka gingharian dinhi sa yuta
gawas kon siya adunay simbahan ug katawhan kinsa mosunod
sa iyang balaod ug andam sa pagsunod niini; ug uban sa pag-or-
ganisar sa mao nga katawhan, gipundok gikan sa mga nasud sa
yuta ubos sa direksyon sa usa ka tawo nga dinasig sa Dios, ang
tigpama-ba ni Jehovah ngadto sa iyang mga katawhan; ako mo-
ingon nga, uban sa mao nga organisasyon, adunay higayon
alang sa Ginoong Dios nga mapadayag, adunay kahigayunan
alang sa mga balaod sa kinabuhi nga mapakita, adunay higayon
alang sa Dios sa pagtudlo sa mga baruganan sa langit dinhi sa
yuta ug alang sa kabubut-on sa Dios nga mahimo dinhi sa yuta
ingon nga kini gihimo sa langit.11

Si Jesukristo motukod pa sa hingpit sa Iyang 
gingharian ug momando dinhi sa yuta. 

“Paanhia ang imong gingharian.” [Mateo 6:10.]. . . Kini gitud-
lo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an sa dihang sila miduol
ngadto kaniya, nga nag-ingon, tudloi kami sa pag-ampo. . . . Ang
imong gingharian moabut. Unsa nga gingharian? Unsa ang ka-
hulugan sa “imong gingharian moabut”? Kini nagpasabut sa pag-
mando sa Dios. Kini nagpasabut sa balaod sa Dios. Kini nagpa-
sabut sa gobyerno sa Dios. Kini nagpasabut sa mga katawhan
kinsa naminaw ug kinsa andam sa pagpaminaw ug sa pagsunod
sa mga sugo ni Jehovah. Ug kini nagpasabut nga adunay Dios
kinsa andam sa paggiya ug pagtultol ug pagpaluyo sa iyang mga
katawhan. Paanhia ang imong gingharian, aron ang imong gob-
yerno matukod, ug ang mga baruganan sa mahangturong kama-
tuoran ingon nga sila didto sa mga kalangitan mahimong ikaha-
tag ngadto sa mga tawo; ug nga, kon kini gihatag ngadto sa mga
tawo, kadtong mga tawo mahimong ubos niadtong mga balaod
ug ngadto niana nga gobyerno, ug magpuyo diha sa kahadlok sa
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Sa panahon nga si Kristo mobalik aron sa pagtukod sa Iyang gingharian sa yuta,
Siya mopahiluna sa “usa ka gingharian sa kalinaw, pagkamatarung, hustisya, 

kalipay, ug kauswagan.”
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Dios, magsunod sa iyang mga sugo ug nga ubos sa iyang direk-
syon. Ang imong gingharian moabut, aron nga ang kalibog, ang
dautan, ug pagkadautan, ang pagbuno ug pagpaagas sa dugo
nga karon ania taliwala sa katawhan mawala, ug ang mga baru-
ganan sa kamatuoran ug matarung, ang mga baruganan sa pag-
kamabination, gugma nga putli, ug gugma ingon nga kini anaa
sa dughan sa mga Dios, mahimong magpuyo uban kanato.12

Akong gipakita. . . nga ang gingharian sa Dios sa literal motu-
kod sa yuta. Kini dili usa ka aparisyon, sumala sa pipila ka mga
tighanduraw, apan usa ka mahinungdanong kamatuoran. Kini
pagatukuron, ingon sa gisulti kaniadto, sa literal nga yuta, ug pa-
galangkuban sa literal nga mga lalaki, mga babaye, ug mga bata;
sa buhi nga mga santos kinsa nagsunod sa mga sugo sa Dios, ug
sa nabanhaw nga mga lawas kinsa aktwal nga mobangon gikan
sa ilang mga lubnganan, ug magpuyo sa yuta. Ang Ginoo mama-
himong hari sa tibuok yuta, ug ang tanang katawhan sa literal
ubos sa iyang kaharian, ug sa matag nasud ubos sa mga kalangi-
tan kinahanglan nga moila sa iyang awtoridad, ug moyukbo
ngadto sa iyang gahum. Kadtong kinsa mialagad kaniya diha sa
pagkamatarung adunay komunikasyon uban sa Dios, ug uban ni
Jesus; makaangkon sa pagpangalagad sa mga anghel, ug makahi-
balo sa nanglabay, karon, ug sa umaabot; ug ang ubang mga ta-
wo, kinsa dili mosunod sa hingpit sa iyang mga balaod, ni hing-
pit nga matudloan sa iyang mga pakigsaad, mahimo nga bisan pa
niana, mosunod sa hingpit sa iyang gobyerno. Kay kini mao ang
paghari sa Dios dinhi sa yuta, ug siya mopatuman sa iyang mga
balaod, ug misugo niana nga pagkamasulundon gikan sa mga na-
sud sa kalibutan nga mao gayud ang iyang katungod. Si Satanas
dili tugutan sa pagkontrol sa mga lumulupyo niini, kay ang
Ginoong Dios mao ang mamahimong hari sa tibuok yuta, ug ang
gingharian ug ang kahalangdon sa gingharian ubos sa tibuok la-
ngit ihatag ngadto sa mga santos.13

Unsa ang mga epekto sa pagkatukod sa gingharian ni Kristo, o
sa paghari sa Dios dinhi sa yuta? . . . Kini mao ang pagpaundang
sa gubat, pagpaagas sa dugo, kaalautan, sakit, sala, ug sa pagpa-
hiluna sa usa ka gingharian sa kalinaw, pagkamatarung, hustisya,
kalipay, ug kauswagan. Kini mao ang pagpahiuli sa yuta ug sa ta-
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wo sa ilang kanhing himaya ug sa gigikanan nga kamaayo; gani,
ang pagpahiuli sa tanang mga butang nga gipamulong pinaagi sa
tanang mga propeta sukad magsugod ang kalibutan [tan-awa sa
Mga Buhat 3:21].14

Ang Ginoo mitawag sa Iyang mga Santos sa pagtabang 
sa pagtukod sa Iyang gingharian.

Usa ka lalaki sa France nagsugod sa pagpakigsulti ngari kana-
ko, ug buot masayud kon kita naghunahuna ba sa paghimo og
dako nga butang sa kalibutan? Gisultihan ko siya nga kita miabut
aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan;
ug nga kini miabut na sa mga kinatumyan sa yuta. Dili kini mao
ang usa ka buhat nga mahimo lamang diha sa gamay nga lugar,
apan kini moabut sa tibuok panahon ngadto sa kahangturan.
Kini mobalik ngadto sa kahangturan, ug mahinumdom niadtong
kinsa namatay liboan na ka mga tuig ang milabay, ug modala ka-
nila ngadto sa gingharian sa Dios. Kini mobu-bu og mga panala-
ngin sa mga kaliwatan nga moabut, ug sa katapusan mohiusa sa
langit ug yuta, ug kini atong tumanon pinaagi sa ngalan sa Dios
sa Israel. Ang mga gahum sa langit mihatag kanato sa ilang pa-
nabang, ug ang atong mga amahan sa mahangturong kalibutan
nagkahiusa uban kanato; kay kita adunay saad sa kinabuhi nga
mao karon, ug usab niana nga moabut.

Nagsugod pa lamang kita sa atong mahimayaon nga buluhaton.
Sa pagpanglabay sa panahon kita makatuman sa tanan nga gisulti
sa karaang mga propeta. . . . Kita mopadayon mga kaigsoonan, ug
dili maghimo sa atong kaugalingong tinguha, apan unsaon sa pag-
pahinabo sa katumanan sa mahimayaon nga mga katuyoan sa
Dios. . . . Ang gahum sa kamatuoran kinahanglan nga magpada-
yon, ang mga kadena sa kangitngit kinahanglan nga maputol, ug
ang gingharian sa Dios kinahanglan nga matukod, ug walay ga-
hum nga makapugong niini.15

Kita naghisgot sulod sa mga katuigan bahin sa lagda ug pang-
gobyerno sa gingharian sa Dios ug sa katapusang pagkatukod ni-
ini dinhi sa yuta, sa kalinaw ug sa pagkamatarung; ug usab bahin
sa panahon nga ang matag nilalang nga atua sa mga langit ug
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ania sa yuta, ug ilalom sa yuta, ug ang anaa sa dagat, ug ang ta-
nan diha niini madunggan nga mag-ingon, “Ang mga pagdalayeg,
ug ang kadungganan, ug ang himaya, ug ang gahum, ngadto ka-
niya nga nagalingkod sa trono, ug ngadto sa Kordero hangtud sa
kahangturan.” (Pinadayag 5:13.) Kita naghisgot bahin niining
mga butanga, apan adunay daghan pang buhatunon sa nahibiling
panahon karon ug sa dili matugkad nga panahon sa umaabot.
Kini dili lamang kabahin sa hugot nga pagtuo, apan adunay giki-
nahanglan nga lihok; kini mao ang butang nga kinahanglan nga
atong buhaton sa atong mga kaugalingon, sa tagsa-tagsa ug sa ta-
nan isip katawhan, ug kini ang butang nga hilabihan ka mahi-
nungdanon.16

Kita adunay dakong misyon nga himoon—kita kinahanglan
nga maningkamot sa pagdumala sa atong mga kaugalingon su-
mala sa mga balaod sa gingharian sa Dios, ug atong mamatikdan
nga usa sa labing lisud nga mga buluhaton nga atong buhaton,
sa pagkat-on sa pagdumala sa atong mga kaugalingon, sa atong
mga gana, sa atong mga disposisyon, sa atong mga kinaiya, sa
atong mga pagbati, sa atong mga kinabuhi, sa atong mga espiri-
tu, sa atong paghukom, ug sa pagdala sa atong tanang mga ti-
nguha ubos sa balaod sa gingharian sa Dios ug ngadto sa espiri-
tu sa kamatuoran. Importante kaayo nga butang ang pag-apil sa
pagtukod sa gingharian sa Dios—usa ka sinugdanan ang ania ka-
nato dinhi.17

Kahadloki ang Dios; buhata ang mga buhat sa pagkamatarung;
pagpuyo sumala sa inyong relihiyon; sunod sa mga sugo ug ipa-
ubos ang inyong mga kaugalingon sa iyang atubangan; paghiusa,
ug pakighiusa uban sa balaan nga pagkapari ug sa usag usa, ug
ako mosulti kaninyo sa ngalan sa Dios nga ang Zion mobarug ug
mohayag ug ang gahum sa Dios maanaa niini, ug ang iyang hi-
maya ipakita, ug kita magmaya diha sa kahingpitan sa mga pana-
langin sa ebanghelyo sa kalinaw; ug ang buhat sa Dios magpa-
dayon ug magkadugang hangtud ang mga gingharian niini nga
kalibutan mahimong mga gingharian sa atong Dios ug sa iyang
Kristo [tan-awa sa Pinadayag 11:15], ug ang matag nilalang sa ka-
langitan ug sa yuta ug ilalom sa yuta makadungog nga moingon,
Panalangin, ug himaya, ug dungog ug pagdayeg ug gahum, ku-
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sog ug kagamhanan ug dominyon ihatag ngadto kaniya nga nag-
lingkod sa trono ug ngadto sa Kordero hangtud sa kahangturan
[tan-awa sa Pinadayag 5:13].18

Mga Sugyot alang sa 
Pagtuon ug Panaghisgutan

• Ngano nga si Jesukristo ang angay nga manununod ug tig-
mando sa yuta? Sa unsa nga paagi nga kini nga kahibalo ma-
kaimpluwensya sa inyong relasyon uban Kaniya?

• Ngano nga ang Pagpahiuli sa Simbahan gikinahanglan aron sa
pagtukod sa gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta? Unsa ang in-
yong nakat-unan isip sakop sa Simbahan bahin sa pagpangan-
dam sa pagpuyo uban sa Ginoo? Sa unsa nga mga paagi nga
ang atong pag-alagad sa Simbahan makatabang sa pagtukod sa
gingharian sa Ginoo?

• Unsay inyong naobserbahan sa pagtubo ug paglambo sa
Simbahan nga mas labaw nga makatukod sa gingharian sa
Dios dinhi sa yuta? Unsa ang inyong mabuhat sa tinagsa ug
uban sa inyong pamilya aron sa pagtabang sa pagtukod sa
gingharian sa Dios dinhi sa yuta?

• Si Presidente Taylor naghisgot sa daghang mga panalangin nga
atong matagamtam sa higayon nga ang Manluluwas mobalik
aron sa paghari sa Iyang gingharian sa Milenyum. Unsa ang
matang sa kinabuhi sa yuta sa panahon sa Milenyum? (Tan-awa
usab sa D&P 29:11; 43:29–32; 101:22–35; Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:10.)

• Ang motto ni Presidente Taylor mao ang “Ang gingharian sa
Dios o wala. Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita sa mga
tawo kinsa adunay sama nga konbiksyon? Unsa ang kahulugan
niini nga motto nganha kaninyo? Unsa sa inyong hunahuna
ang mga sangputanan kon kita isip mga sakop sa Simbahan
mosagop niini nga motto sa atong kaugalingon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Daniel 2:26–45; Mateo
6:33; D&P 45:1; 65; 104:58–59
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butang ingon man usab sa 
espirituhanon, 217–18

nagpasiugda og gugma ug 
panaghiusa, 27–29

nagtudlo kanato bahin sa mga
kinaiya sa Dios, 15

Edukasyon
buhat ni John Taylor sa, 107
gikinahanglan sa pagtukod sa

Zion, 116–17
kinahanglan nga usa ka tibuok

kinabuhi nga kalihokan,
265–67

pagpadayon sa katuyoan sa,
109–12

Elder, mga. Tan-awa sa
Misyonaryo, mga

Elohim. Tan-awa sa Dios ang
Amahan

Espiritu. Tan-awa sa Espiritu Santo

Espiritu Santo
gikinahanglan alang sa pagtudlo

sa ebanghelyo, 134–36
kalainan tali sa impluwensya sa

ug sa gasa sa, 189–90
makahatag og mga pagbati sa

gugma ug pagkamabination, 47
nagtudlo kanato sa mga butang

sa Dios, 190–92
pagdawat sa, gikinahanglan

alang sa hingpit nga mga 
panalangin sa Pag-ula, 67

si John Taylor misunod sa mga
pag-aghat ni, 187–89

tinubdan sa pagpadayag,
187–96

G

Gasa sa Espiritu Santo. Tan-awa
sa Espiritu Santo

Gawasnong kabubut-on. Tan-awa
sa Kabubut-on

Gigikanan ug kapalaran sa tawo
balaan nga gigikanan, 2–4
pagpalandong ni John Taylor 

sa pagkabata kabahin sa, 1
potensyal nga mahimong sama

sa atong Langitnong Amahan,
2–4

Gingharian sa Dios
atong katungdanan sa pagtu-

kod, 278–80
hingpit nga tukuron ni

Jesukristo, 275–78
kaisug ni John Taylor sa 

pagpanalipod sa, 270–72
nagpadayon sa pagtubo bisan

pa sa Pagkamartir, 103–05
tahas sa Simbahan sa pagtukod

sa, 273–75

Ginikanan, mga
impluwensya sa, moabut ngadto

sa umaabot nga mga kaliwa-
tan, 238–40

kinahanglan nga mahigugma ug
motudlo sa mga anak, 240–42
Grant, Heber J., pagpamatuod
sa inspirasyon ni John Taylor,
183–85

obligasyon sa pag-edukar sa
mga anak, 109–12
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Gugma
alang sa usag usa isip mga 

igsoon, 27–29
bisan pa sa pagpanggukod,

24–26
hingpit nga gipakita ni

Jesukristo, 33–34
mapakita pinaagi sa pag-alagad,

29–30
nagkinahanglan sa pagpasaylo

sa usag usa, 30–33
nalig-on pinaagi sa pagpuyo sa

ebanghelyo, 27–29

H

Hingpit nga Kalipay
Dios buot nga kita makaangkon

og, 121–22
gihatag pinaagi sa ebanghelyo,

124–26
makita sa maayo nga kalinga-

wan, 123–24

Home teaching, gitahud ni John
Taylor, 143–45

Hugot nga pagtuo
gikinahanglan alang sa misyo-

naryo nga buhat, 90–93
gikinahanglan aron makadawat

sa hingpit nga mga panalangin
sa Pag-ula, 65–66

sa Dios makahatag og kalinaw,
182–83

unang baruganan sa ebanghel-
yo, 65–66

Hustisya, natubag pinaagi sa 
Pag-ula, 52–54

I

Igpapahulay
gisunod sa mga pioneer,

130–32
mga katuyoan sa, 132–40

Ikaduhang Pag-anhi, si Kristo
hingpit nga motukod sa Iyang
gingharian, 275–78

Ikapulo
usa ka timailhan sa atong pasa-

lamat ug pagkamatinud-anon,
218–21

nag-andam kanato alang sa mas
dako nga mga panalangin,
218–21

J

Jesukristo
bugtong tawo nga takus sa 

paghimo sa Pag-ula, 55–57
hingpit nga nakasabut sa atong

mga pagsulay, 65, 251–52
midala diha sa Iyang kaugali-

ngon sa atong mga sala ug
nag-antus sa pisikal nga 
kamatayon, 52–54

mihatag sa hingpit nga ehemplo
sa gugma, 33–34

misunod sa kabubut-on sa
Amahan gikan sa sinugdanan,
49–50

nakigsaad nga mahimo nga
atong Manluluwas sa wala pa
ang katukuran sa kalibutan,
47–50

tinuod nga tigmando ug maghu-
hukom sa yuta, 273–78

Pag-ula ni, 47–70
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K

Kaaway, mga, kita kinahanglan
nga mopakita og gugma alang
sa, 24–26, 34

Kabubut-on
gikinahanglan alang sa atong

pagtubo ug kahimayaan,
49–50, 169–72

nagkinahanglan og pagkamaytu-
lubagon, 160, 172–74

paggamit sa, nagtino sa mga 
panalangin, 172–74

Si Lucifer nagtinguha sa pagku-
ha sa…sa tawo, 49–50

usa ka balaan, mahangturong
gasa, 169–70

Kabus ug timawa, pagtabang, usa
ka pagpakita sa gugma, 29–30

Kahigal. Tan-awa sa Sekswal
nga Sala

Kahimayaan
ang tinguha sa Dios alang sa

Iyang tanang mga anak,
226–27

mga ordinansa sa templo nga
gikinahanglan alang sa,
228–29

nahimong posible pinaagi sa
Pag-ula, 62–63

Kaisug
gikinahanglan alang sa misyo-

naryo nga buhat, 90–93
ni John Taylor, xxix, 270–72

Kaligdong
gikinahanglan sa pagtukod sa

gingharian sa Dios, 76–79
kabilin ni John Taylor sa, 71
mga panalangin sa, 79

nagkinahanglan og hingpit nga
pagkamatinuoron, 73–76

nagpasabut sa matinud-anong
paagi nga nagpuyo sa mata-
rung nga mga baruganan
72–73

Kalinaw, gasa sa Dios niadtong
kinsa misalig diha Kaniya,
182–85

Kalingawan, makaayo, angay sa
relihiyon, 123–24

Kalipay. Tan-awa sa Hingpit nga
Kalipay

Kalisdanan. Tan-awa Pagsulay, mga

Kaluwasan, plano sa. Tan-awa sa
Plano sa Kaluwasan

Kamatayon, temporal nga
ang Pag-ula nagluwas sa tanang 
mga katawhan gikan sa, 61–62
giantus ni Jesukristo isip kaba-

hin sa Pag-ula, 52–54
si Jesukristo mibuntog sa,

52–54, 61–62
tanang mga katawhan ubos sa,

5–6, 50–52]

Kamatuoran
ang gugma ni John Taylor sa,

257–59, 265–67
kahingpitan sa, makita diha sa

ebanghelyo, 260–61
makahatag og kahibalo ug 

gahum, 259–60
pagpangita alang sa, kinahang-

lan nga tibuok kinabuhi nga
kalihokan, 265–67

pagsabut, makahatag og hingpit
nga kalipay, 126–27

sa kasagaran nagkinahanglan 
og sakripisyo, 263–65
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Kaputli, mga pagsupak sa, makaa-
pekto sa umaabot nga mga ka-
liwatan, 238

Kasulatan, mga, pagtuon sa, giki-
nahanglan alang sa misyonar-
yo nga buhat, 89–90

Katawhan
nagkinahanglan sa Pag-ula sa

pagbuntog sa Pagkapukan,
50–52

kahuyang ug pagkamortal sa, 
2, 5–6

Kimball, Heber C., nanagna ngad-
to ni Parley P. Pratt mahitu-
ngod sa pagsangyaw sa ebang-
helyo sa Canada, 13

Kinabuhing dayon. Tan-awa sa
Kahimayaan

Konseho sa Langit
ang plano sa Langitnong

Amahan gipresentar sa, 49–50
rebelyon ni Lucifer didto sa,

51–52
si Jesukristo nakigsaad nga 

mahimo natong Manluluwas,
51–52

Kristo. Tan-awa sa Jesukristo

L

Lucifer
buot mokuha sa kabubut-on,

51–52
misupak sa kabubut-on sa

Amahan didto sa Halangdong
Konseho sa Langit, 51–52

M

Malisya
ngadto sa mga kaaway nga 

pagabuntugon, 24–26
ngadto sa uban makapugong 

sa pagpasaylo, 30–33

Manluluwas. Tan-awa sa
Jesukristo

Manluluwas, mga, sa Bukid sa
Zion, ang buhat sa templo ma-
kapahimo nato nga, 229–30

Manunubos. Tan-awa sa
Jesukristo

Melinyum, ang Manluluwas 
motukod sa Iyang gingharian,
275–78

Misyonaryo, mga
kinahanglan nga mangandam sa

espirituhanong paagi, 89–90
nanglakaw uban sa awtoridad 

sa Dios, 87–88

Misyonaryo nga buhat
ang mga kasinatian ni John

Taylor sa, xxii–xxiii, 37–39,
81–83

katuyoan sa, 83–84
usa ka dakong responsibilidad,

84–87

Musika, maayo nga, angay sa 
relihiyon, 123–24

O

Ordinansa, mga, unang mga ba-
ruganan ug, gikinahanglan
alang sa hingpit nga mga pana-
langin sa Pag-ula, 65–67
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P

Pag-alagad
atong kinaugalingong katungda-

nan sa paghatag, 200–03
kita kinahanglan nga mopaluyo

sa uban kinsa nag-alagad,
208–09

nagkinahanglan og paggiya 
gikan sa Ginoo, 203–08

usa ka timailhan sa atong gug-
ma alang sa uban, 29–30

Pag-ampo, usa ka tinubdan sa
mga panalangin ug kahupa-
yan, 180–81

Pag-antus. Tan-awa sa Pagsulay,
mga

Paghinulsol
gikinahanglan aron makadawat

sa hingpit nga mga panalangin
sa Pag-ula, 66

ikaduhang baruganan sa 
ebanghelyo, 66

Pagkamabination
gikinahanglan aron magamit

ang priesthood, 164–66
gikinahanglan sa mga pamilya,

240–43

Pagkamartir
dili makapahunong sa pagtubo

sa gingharian sa Dios, 103–05
si John Taylor nakasaksi ug 

nasamdan sa, xviii–xxi, 246

Pagkamasinupakon, makahatag
og makadaot nga mga 
sangputanan, 40–42

Pagkamasulundon
gipakita ni Jesukristo, 49–50

gikinahanglan samtang kita 
molahutay sa mga pagsulay,
252–55

gipakita sa pagtubag ni John
Taylor sa tawag sa misyon,
37–39

kita gawasnon sa pagpili nga
magmasulundon, 168–74

makahatag og daghang mga pana-
langin, 42–25, 173, 252–55

Pagkamatinuoron
gikinahanglang kabahin sa 

kaligdong, 74–76
sa Dios, sa uban, ug sa atong

mga kaugalingon, 74–76

Pagkamaytulubagon, lakip sa 
kabubut-on, 168, 172–74

Pagkapukan ni Adan, mga sang-
putanan sa, nabuntog pinaagi
sa Pag-ula, 50–52

Pagkat-on. Tan-awa sa
Edukasyon

Paglingaw-lingaw, maayo nga,
angay nga, 123–24

Pagpadayag
gikinahanglan aron matuman

ang atong mga responsibilidad,
194–95

moabut pinaagi sa Espiritu
Santo, 187–92

nagpadayon, mao ang pondas-
yon sa atong relihiyon, 192–94

Pagpahiuli sa ebanghelyo
mitapos sa mga katuigan sa 

kangitngit, 98–100
pinaagi ni Propeta Joseph

Smith, 98–100
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Pagpanggukod
kita kinahanglan nga mopakita

og gugma bisan pa sa, 24–26
sa mga Santos nasaksihan ni

John Taylor, 24–26

Pagpasaylo
sa uban, gikinahanglan nato

aron mapasaylo, 30–33
usa ka paagi sa pagpakita og

gugma alang sa uban, 30–33

Pagsalig. Tan-awa sa Pagtuo

Pagsulay, mga
katuyoan sa, 22-04
kinahanglan nga antuson uban

sa pagkamapailubon ug pagka-
masulundon, 252–55

nasinati ni John Taylor, 246–49
si Jesukristo nakasabut sa tanan

nga, 64–65, 251–52

Pagtudlo sa ebanghelyo, usa sa
mga katuyoan sa Igpapahulay,
134–36

Pag-ula
gikinahanglan aron sa pagbun-

tog sa Pagkapukan, 50–52
hingpit nga panalangin sa, ma-

dawat pinaagi sa unang mga
baruganan ug mga ordinansa
sa ebanghelyo, 64–65

mahinumduman pinaagi sa 
sakramento, 67–69, 136–38

makapahimo sa matinud-anon
sa pagbuntog sa espirituhanon
nga kamatayon, 62–63

nagluwas sa gagmay nga mga
bata ug niadtong kinsa nama-
tay nga wala makahibalo sa
ebanghelyo, 63–64

nagtagbaw sa gipangayo sa 
hustisya, 52–54

pagkabanhaw gihatag ngadto 
sa tanang katawhan pinaagi sa,
61–62

si Jesukristo lamang ang maka-
himo sa, 55–57

Pailub, sa paglahutay sa mga 
pagsulay, 252–55

Pamilya
debosyon ni John Taylor sa, 

xxiii–xxiv, 234–36
mahangturong kinaiya sa,

236–38
matarung nga mga baruganan

nga gitudlo sa, 241–43
pagkamabination gikinahanglan

sa, 240–43

Panaghiusa
kabahin sa pagpuyo sa 

ebanghelyo, 27–29
makahatag og hingpit nga 

kalipay, 124–26

Panimalay
matarung nga mga baruganan

kinahanglang itudlo sa,
241–43

pagkamabination kinahanglan
nga ipakita sa, 241–43

Pasalamat
ikapulo usa ka timailhan sa,

218–21
kita utangan ngadto sa Dios

alang sa mga panalangin,
214–17

Patay, kaluwasan alang sa mga.
Tan-awa sa Templo, mga,
Templo, buhat sa
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Pioneer, mga
grupo sa, gipangulohan ni John

Taylor, 119, 130
nagtuman sa adlaw nga

Igpapahulay, 130–32

Plano sa kaluwasan
gipresentar didto sa

Halangdong Konseho sa
Langit, 47–50

tahas sa Manluluwas sa, 50–53

Potensyal, balaan
ang Simbahan usa ka tabang 

sa pagtuman, 7–8
makab-ut pinaagi sa pagpakig-

tambayayong uban sa Ginoo,
8–11

Pratt, Parley P., mitudlo sa ebang-
helyo ngadto ni John Taylor,
xv–xvii, 13–15

Priesthood
ang pagtahud ni John Taylor

alang sa, 143–45, 155–58
ang papel ni John Taylor sa 

pagtukod sa, xxiv–xxvi
gihatag aron sa pagtukod sa

Zion ug sa pagpanalangin 
sa uban, 148–50

gi-organisar ug gigiyahan gikan
sa langit, 146–48

kahulugan sa, 145–46
kinahanglan nga pagagamiton

uban sa pagkamabination,
162–64

mga katungdanan kabahin sa
Melchizedek ug Aaronic,
158–60

mga katungdanan sa, gihatag
aron sa Paghingpit sa mga
Santos, 160–62

pagpalambo sa, 151–53

Primarya, pormal nga gi-organisar
niadtong 1878, xxv

R

Richards, Franklin D.
halad sa lubong ni Presidente

Taylor, xxix–xxx
pamahayag sa panaghigalaay ni

John Taylor uban ni Propeta
Joseph, xviii

Richards, Willard, diha sa pana-
hon sa pag-ataki sa Bilanggoan
sa Carthage, xix

S

Sakramento
agig handumanan sa Pag-ula,

67–69, 136–38
ang hingpit nga kalipay ni John

Taylor sa pagpalandong sa 
Pag-ula sa panahon sa, 47

gipasiugdahan sa Manluluwas,
67–69

Sakripisyo
ni John Taylor sa pagbiya sa pa-

milya aron moalagad og mga
misyon, 37–39

sa kasagaran gikinahanglan
alang sa kamatuoran, 263–65

Salabutan, tinuod nga, nagagikan
sa Dios, 112–14

Tan-awa usab sa Edukasyon

Satanas. Tan-awa sa Lucifer

Sekswal nga sala, makaapekto
sa daghang mga kaliwatan,
238–39
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Silingan, gugma sa, 47–58

Simbahan ni Jesukristo
moedukar kanato bahin sa tem-

poral ug mahangturong mga
butang, 114–15

motabang kanato sa pagkab-ot
sa atong balaan nga potensyal,
7–8

nagrepresentar sa pagsugod sa
gingharian sa Dios, 273–75

Smith, Joseph, ang Propeta
gi-orden nang daan isip propeta

sa Pagpahiuli, 97
gitudloan sa Ginoo, 100–01
mitambag ngadto ni John

Taylor bahin sa Espiritu Santo,
187

pagpamatuod ni John Taylor 
bahin ni, 95–97

pagpanggukod ni, 101–03

T

Taylor, Frank Y. (anak), naghulag-
way sa impluwensya sa iyang
amahan, 236

Taylor, John
higala ug tigpanalipod ni

Propeta Joseph, xvii–xxi,
95–97

kahanas isip usa ka magsusulat
ug editor, xxii–xxiii

kaisug ni, 270–72
kaligdong ni, 71
mga basahon nga gisulat ni, 

xxii, 109
mga halad sa paglaubong 

ngadto ni, xxix–xxxi
maunungon nga bana ug 

amahan, xxiii, 234–36

midumala sa Simbahan gikan 
niadtong 1877–1887, xxiii,
xiv–xxix

misalig sa Ginoo, 176–78
misyonaryo nga buhat ni, xxii,

37–39, 81–83
nangulo sa grupo sa mga 

pioneer, 119–21, 130–31
pagkakabig ni, xv–xvii, 13–15,

257–59
pagkatawag ug pagka-orden

ngadto sa pagkaapostol, xviii,
198

pisikal nga paghulagway ni, 
xxiii–xvii

relihiyoso nga pagmatuto ni,
xvii–xviii

saksi ug biktima sa Pagkamartir,
xviii–xxiv, 246

Taylor, Moses W. (anak), mga pag-
hulagway sa iyang amahan, 234

Templo, mga
gitukod alang sa kahimayaan sa

tanang mga katawhan, 226–27
nagkinahanglan og higpit nga

katakus sa atong bahin,
227–28

nagpakita sa pagpakabana sa
Dios alang sa mga buhi ug sa
mga patay, 225–26

Templo, buhat sa
giobserbahan gikan sa luyo sa

tabil, 231
mga panudlo kabahin sa, giha-

tag pinaagi ni Propeta Joseph,
223

nagtugot kanato nga mahimong
mga manluluwas sa Bukid sa
Zion, 229–31
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Temporal nga mga panalangin
nagagikan sa Dios, 214–17
pagsabut, maoy kabahin sa

ebanghelyo, 217–18

U

Unang Kapangulohan
gikinahanglan alang sa, gihulag-

way ni John Taylor, 155–58
pagka-organisar pag-usab sa, 

niadtong 1880 155–58

Unang mga baruganan ug mga
ordinansa sa ebanghelyo, giki-
nahanglan aron makatagam-
tam sa hingpit nga mga pana-
langin sa Pag-ula, 64–67

Unang Panan-awon
pagpamatuod ni John Taylor sa,

98–100
sinugdanan alang sa Pagpahiuli,

97–100

W

Wells, Daniel H., halad sa lubong
ni Presidente Taylor, xvii

Z

Zion
ang priesthood gihatag aron sa

pagtukod sa, 148–50
edukasyon importante sa pag-
tukod sa, 116–17
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