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“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 dinhi….

Siya nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay nga halangdon diha
sa mata sa Dios ug sa iyang mga katawhan” (D&P 135:3)
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Pasiuna

Ang First Presidency ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles mi-establisar sa han-ay sa Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang kanato nga maduga-
ngan ang atong nasabtan sa gipahiuli nga ebanghelyo ug maka-
paduol ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan sa ulahing mga adlaw. Samtang ang
Simbahan magdugang og mga libro niini nga serye, makakolekta
kamo og pakisayran [reference] nga mga libro sa ebanghelyo sa
inyong balay. Ang mga libro niini nga serye gihimo aron gamiton
alang sa personal nga pagtuon ug alang sa instruksyon sa korum
ug klase.

Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph
Smith, kinsa gitawag sa Dios sa pagbukas sa dispensasyon sa
kahingpitan sa mga panahon niining ulahing mga adlaw. Taliwala
sa iyang panan-awon sa Amahan ug sa Anak niadtong tingpamu-
lak sa 1820 ug sa iyang pagkamartir niadtong Hunyo 1844, iyang
gitukod Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw ug midala sa kahingpitan sa ebanghelyo, dili na gayud
pagakuhaon gikan sa yuta.

Personal nga Pagtuon

Samtang kamo magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente
Joseph Smith, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu. Hinumdumi
ang saad ni Nephi: “Kay siya nga sa makugihon nga paagi mangita
makakaplag; ug ang mga misteryo sa Dios ipadayag ngadto
kanila, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo” (1 Nephi 10:19).
Sugdi ang inyong pagtuon pinaagi sa pag-ampo, ug padayon sa
pag-ampo ug pagpamalandong diha sa inyong kasingkasing sam-
tang kamo magbasa.

Sa katapusan sa matag hugna, inyong makita ang mga pangu-
tana ug mga pakisayran sa kasulatan nga makatabang kaninyo sa



PA S I U N A

viii

pagsabut ug sa paggamit sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith.
Hunahunaa ang pagribyu niini sa dili pa kamo mobasa sa hugna.

Hunahunaa usab ang mosunod nga mga sugyot:

• Pangitaa ang importante nga mga pulong ug hugpong sa mga
pulong. Kon makakita kamo og pulong nga wala ninyo masabti,
paggamit og diksyonaryo o laing libro aron mas masabtan ang
kahulugan niini. Isulat sa daplin sa pahina aron sa pagtabang
kaninyo nga mahinumdom unsay inyong nakat-unan mahitu-
ngod sa pulong.

• Hunahunaa ang kahulugan sa mga pagtulun-an ni Joseph
Smith. Mahimo ninyong markahan ang mga pulong ug pundok
sa mga pulong nga nagtudlo og mga baruganan sa ebanghelyo
o nakapatandog sa inyong hunahuna ug kasingkasing, o isulat
ang inyong mga hunahuna ug mga pagbati diha sa daplin sa
pahina.

• Palandonga ang mga kasinatian nga inyong nasinati kalabut sa
mga pagtulun-an sa Propeta.

• Palandonga kon sa unsa nga paagi nga ang mga pagtulun-an ni
Joseph Smith magamit ninyo. Hunahunaa kon sa unsa nga
paagi nga ang mga pagtulun-an molambigit sa inyong mga kaba-
laka ug mga pangutana. Desisyoni kon unsay inyong buhaton
isip resulta sa unsay inyong nakat-unan.

Mga Pagtulun-an gikan Niining Libroha

Kining libroha mahimong gamiton sa panimalay o sa simba-
han. Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kaninyo.

Pokus sa mga Pulong ni Joseph Smith ug sa mga Kasulatan

Ang Ginoo mimando nga kita motudlo og “walay lain nga mga
butang gawas niana nga gisulat sa mga propeta ug sa mga apos-
toles, ug kana nga gitudlo kanila pinaagi sa Maghuhupay pinaagi
sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo” (D&P 52:9). Siya mipa-
hayag usab nga ang “anciano, mga pari, ug mga magtutudlo niini
nga simbahan magtudlo sa mga baruganan sa akong ebanghelyo,
nga anaa sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon, diin anaa ang
kahingpitan sa ebanghelyo” (D&P 42:12)
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Ang inyong buluhaton mao ang pagtabang sa uban nga maka-
sabut sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph Smith ug sa mga kasu-
latan. Ayaw ibaliwala kining libroha o mag-andam og mga leksyon
gikan sa laing mga materyal. Paggahin og taas-taas nga panahon sa
leksyon sa pagbasa sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith niining
libroha ug sa paghisgot sa kahulugan ug kagamitan niini.

Awhaga ang mga partisipante sa pagdala niining libroha sa
simbahan aron sila mas makaandam sa pag-apil sa mga panag-
hisgutan sa klase.

Tinguhaa ang Giya sa Espiritu Santo

Samtang kamo mag-ampo alang sa panabang ug magkugi sa
pag-andam, ang Espiritu Santo mogiya sa inyong mga paningka-
mot. Motabang Siya nga inyong mapasabut og maayo ang mga
bahin sa matag hugna nga makapaawhag sa uban nga makasabut
ug mogamit sa ebanghelyo.

Kon kamo motudlo, pag-ampo sa inyong kasingkasing nga ang
gahum sa Espiritu mag-uban sa inyong mga pulong ug sa mga
panaghisgutan sa klase. Si Nephi miingon, “Kon ang tawo mamu-
long pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo ang gahum sa Espiritu
Santo modala niini ngadto sa mga kasingkasing sa mga katawhan”
(2 Nephi 33:1; tan-awa usab sa D&P 50:13–22).

Pag-andam sa Pagtudlo

Ang mga hugna niining libroha gi-organisar aron sa pagtabang
kaninyo sa pag-andam sa pagtudlo. Ang seksyon nga “Gikan sa
Kinabuhi ni Joseph Smith” sa matag hugna makahatag og impor-
masyon mahitungod sa kinabuhi ni Joseph Smith ug sa unang
kasaysayan sa Simbahan nga mahimong magamit sa pagpaila ug
pagtudlo sa leksyon. Ang seksyon sa “Mga Pagtulun-an ni Joseph
Smith” gibahin ngadto sa daghang lain-lain nga seksyon [subsect-
ions], nga adunay mga ulohan nga naghatag og katingbanan [sum-
marize] sa mahinungdanong mga punto sa hugna. Kini nga mga
ulohan mahimong himoon nga latid [outline] diin kamo maka-
tudlo. Ang katapusang seksyon, “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug
Pagtudlo,” makahatag sa mga pangutana ug mga kasulatan nga
may kalabutan sa mga pagtulun-an.
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Mas epektibo kamo sa inyong pagtudlo kon inyong buhaton
ang mosunod:

1. Tun-i ang hugna. Basaha ang hugna aron mahimong masali-
gon sa nasabtan sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith. Kamo
makatudlo nga adunay dako nga sinseridad ug gahum kon ang
iyang mga pulong personal nga nakaimpluwensya kaninyo
(tan-awa sa D&P 11:21). Samtang kamo magbasa, ibutang sa
hunahuna ang mga panginahanglan niadtong inyong gitud-
loan. Mahimo ninyong markahan ang mga doktrina ug mga
baruganan sa hugna nga sa inyong pamati makatabang kanila.

2. Desisyoni kon unsang mga bahin ang gamiton. Ang matag
hugna naglakip og daghang ikatudlo kay sa inyong mahimong
itudlo sa usa ka leksyon. Kay sa maningkamot nga hutdon sa
pagtudlo ang tibuok hugna, pagmainampoon sa pagpili og mga
doktrina ug mga baruganan nga inyong gibati nga labing maka-
tabang niadtong inyong tudloan. Sama pananglit, kamo maka-
pili sa paggamit sa usa o duha ka lain-lain nga mga seksyon ug
pipila ka mga pangutana nga makatabang sa mga partisipante sa
paghisgot sa mga baruganan sa mga seksyon nga inyong gipili.

3. Desisyoni kon unsaon sa pagpaila ang leksyon. Aron maka-
big ang interes sa sinugdanan sa leksyon, kamo mahimong
mopakigbahin og personal nga kasinatian o mohangyo sa mga
partisipante sa pagbasa og istorya sa sinugdanan sa leksyon o
motan-aw og litrato sa hugna. Dayon kamo makapangutana,
“Unsa ang gitudlo niini nga istorya (o litrato) mahitungod sa
mahinungdanong hilisgutan sa hugna?” Laing mga kapilian sa
pagsugod og leksyon naglakip sa pagbasa og usa ka kasulatan
o usa ka kinutlo gikan sa kapitulo o pagkanta og himno. Laing
makatabang nga ideya mao ang pagpahibalo sa mga partisi-
pante unsa ang mahinungdanong punto sa leksyon. Mahimo
usab nga inyong pahinumduman ang mga partisipante sa mia-
ging leksyon gikan niining libroha pinaagi sa pagpangutana
kanila sa paghinumdom sa mga hitabo, mga tawo, mga baru-
ganan, o mga doktrina nga gihisgutan.

4. Desisyoni kon unsaon sa pag-awhag og panaghisgutan. Dinhi
kinahanglan nga inyong igahin ang kadaghanan nga panahon
sa leksyon tungod kay makat-on ang mga partisipante sa mga
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doktrina ug mga baruganan kon sila moapil sa paghisgot niini.
Ribyuha ang mga sugyot sa pagpahigayon og makaayo nga mga
panaghisgutan sa mga pahina xii–xiii niini nga libro. Mahimo
ninyong gamiton ang mga pangutana gikan sa “Mga Sugyot
alang sa Pagtuon ug Pagtudlo” sa katapusan sa hugna. Mahimo
usab ninyong andamon ang inyong pipila ka mga pangutana
ginamit ang mosunod nga mga sugyot:

• Gamit og pangutana nga makatabang sa mga partisipante nga
mangita sa mga kamatuoran, mga hitabo, mga doktrina, ug
mga baruganan. Kining matanga sa mga pangutana makata-
bang sa mga partisipante nga maghunahuna sa piho nga mga
kamatuoran nga gusto ninyong ipasabut ug makasinati sa
piho nga mga impormasyon sa mga pagtulun-an sa Propeta.
Sama pananglit, human makakita og piho nga kinutlo, kamo
mahimong mangutana, “Unsa ang mahinungdanon nga mga
pulong o hugpong sa mga pulong niini nga kinutlo?” o “Unsa
ang hilisgutan niini nga kinutlo?”

• Gamit og pangutana nga makatabang sa mga partisipante
nga maghunahuna mahitungod sa tinuod nga mga doktrina
ug mga baruganan nga gitudlo ni Joseph Smith. Kining mata-
nga sa mga pangutana makapaawhag sa mga partisipante sa
pagsusi ug pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna ug mga
pagbati mahitungod sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith.
Sama pananglit, “Ngano sa inyong hunahuna kini nga pag-
tulun-an importante?” o “Unsa ang inyong mga hunahuna o
mga pagbati mahitungod niini nga kinutlo?” o “Unsa ang
gipasabut niini nga pagtulun-an nganha kaninyo?”

• Gamit og pangutana nga makapaawhag sa mga partisipante
sa pagtandi unsa ang ilang nakat-unan gikan sa mga pagtu-
lun-an sa Propeta ngadto sa ilang kaugalingong mga huna-
huna, mga pagbati, ug mga kasinatian. Sama pananglit, “Unsa
nga mga kasinatian nga inyong nasinati nga may kalabutan sa
unsay gisulti ni Propeta ni Joseph Smith?”

• Gamit og pangutana nga makatabang sa mga partisipante
nga mogamit unsa ang gitudlo nganha sa ilang kaugali-
ngong mga kinabuhi. Kini nga mga pangutana makatabang
sa mga partisipante nga maghunahuna og mga paagi nga
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sila makasunod sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith. Sama
pananglit, “Unsa ang giawhag ni Joseph Smith nga atong
buhaton? Sa unsa nga paagi nga kita makagamit sa unsay
iyang gisulti?” Pahinumdumi ang mga partisipante nga dili
lamang sila makat-on unsa ang gisulti, apan gikan usab sa
pagpadayag nga alang kanila (tan-awa sa D&P 121:26).

5. Pagdesisyon unsaon sa pagtapos sa leksyon. Kamo makapili
sa pag-summarize dayon sa leksyon o mohangyo og usa o
duha ka mga partisipante sa pagbuhat sa ingon. Kon giaghat
sa Espiritu, ipamatuod ang mga pagtulun-an nga inyong gihis-
gutan. Mahimo usab nga inyong dapiton ang uban sa pagpa-
kigbahin sa ilang mga pagpamatuod. Awhaga kadtong inyong
gitudloan sa pagsunod sa mga pag-aghat nga ilang nadawat
gikan sa Espiritu Santo.

Samtang mag-andam kamo sa pagtudlo, mahimo kamong
mangita og mga ideya diha sa Pagtudlo, Walay Labaw Ka
Mahinugndanon nga Tawag (36123), bahin B, kapitulo 14, 16,
28, ug 29; o sa Sumbanan nga Basahon sa Pagtudlo (34595).

Pagpahigayon og Makaayo nga mga Panaghisgutan

Ang mosunod nga mga sugyot makatabang kaninyo sa pag-
awhag ug pagpahigayon og makaayo nga mga panaghisgutan:

• Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo. Mahimong moaghat Siya
kaninyo sa pagpangutana o sa paglakip sa tino nga mga tawo
sa panaghisgutan.

• Tabangi ang mga partisipante nga mopukos sa mga pagtulun-an
ni Joseph Smith. Ipabasa nila ang iyang mga pulong aron
masugdan ang panaghisgutan ug sa pagtubag og mga pangu-
tana. Kon ang panaghisgutan magsugod sa pagpalayo sa hilis-
gutan o mahimong pangagpas o panaglalis, usba ang panaghis-
gutan pinaagi sa paghisgot pag-usab sa usa ka hitabo, doktrina,
o baruganan nga anaa sa hugna.

• Kon angay, ipakigbahin ang mga kasinatian nga may kalabutan
sa mga pagtulun-an sa hugna.

• Awhaga ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa ilang mga
hunahuna, sa pagpangutana, ug sa pagtudlo sa usag usa (tan-awa
sa D&P 88:122). Sama pananglit, mahimo kamong mangutana
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kanila sa pagkomentaryo unsa ang gisulti sa uban, o itumong
ang usa ka pangutana ngadto sa daghang mga partisipante.

• Ayaw kahadlok sa kahilom human makapangutana. Sa kasaga-
ran kadtong inyong gitudloan nagkinahanglan og panahon sa
paghunahuna o sa pagtan-aw sa ilang mga libro sa dili pa sila
mopakigbahin og mga ideya, mga pagpamatuod, ug mga kasi-
natian.

• Paminaw sa sinsero, ug paningkamuti ang pagsabut sa mga
komentaryo sa uban. Ipahayag ang pasalamat alang sa ilang
pag-apil.

• Kon ang mga partisipante mopakigbahin og daghang mga
ideya, ilista ang mga ideya sa pisara o mohangyo og lain sa pag-
buhat niini.

• Pangita og laing mga paagi nga makaapil ang mga partisipante
sa panaghisgutan. Sama pananglit, mahimo ninyong pahisgu-
tan nila ang mga pangutana diha sa gamay nga grupo o sa tawo
nga naglingkod sunod kanila.

• Kontaka ang usa o duha ka mga partisipante og sayo. Hangyoa
sila sa pag-anha sa klase nga andam sa pagtubag sa mga pangu-
tana nga inyong giandam.

• Gamit og usa ka himno, ilabi na ang usa ka himno sa Pagpahiuli,
sa pagdugang sa panaghisgutan sa usa ka kamatuoran sa ebang-
helyo. Ang pagkanta og himno epektibo usab nga paagi sa pag-
tudlo o pagtapos sa usa ka leksyon.

• Ayaw tapusa ang maayo nga panaghisgutan tungod lang kay
gusto ninyong hutdon ang tanang mga materyal nga inyong
giandam. Unsa ang mas mahinungdanon mao nga ang mga
partisipante mobati sa impluwensya sa Espiritu ug motubo sa
ilang pasalig sa pagsunod sa ebanghelyo.

Mga Pagtulun-an alang sa Atong Panahon

Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph
Smith nga adunay kagamitan sa atong panahon. Sama pananglit,
kining libroha wala maghisgot sa maong hilisgutan nga mga pagtu-
lun-an sa Propeta mahitungod sa balaod sa pagpahinungod kaba-
hin sa pagkatinugyanan sa kabtangan. Ang Ginoo mikuha niini nga
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balaod gikan sa Simbahan tungod kay ang mga Santos dili andam
sa pagsunod niini (tan-awa sa D&P 119, ulohan sa seksyon). Kining
libroha wala usab maghisgot sa dinaghan nga kaminyoon. Ang mga
doktrina ug mga baruganan kalabut sa dinaghan nga kaminyoon
gipadayag ngadto ni Joseph Smith niadtong sayo sa 1831. Ang
Propeta mitudlo sa doktrina sa dinaghan nga kaminyoon, ug pipila
sa maong mga kaminyoon gipahigayon panahon sa iyang tibuok
kinabuhi. Sa misunod nga daghang mga dekada, ubos sa direksyon
sa mga Presidente sa Simbahan kinsa mipuli ni Joseph Smith, ubay-
ubay nga mga miyembro sa Simbahan misulod ngadto sa dinaghan
nga mga kaminyoon. Niadtong 1890, si Presidente Wilford
Woodruff miisyu og Manipisto, nga nakapahunong sa dinaghan
nga kaminyoon sa Simbahan (tan-awa sa Opisyal nga
Deklarasyon 1). Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw wala na maghimo og dinaghan nga kaminyoon.

Impormasyon mahitungod sa mga Tinubdan [sources]
nga Gikutloan Niining Libroha

Ang mga pagtulun-an ni Propeta Joseph Smith nga gi-presentar
niining libroha gikuha gikan sa daghang mga kategoriya sa tinub-
dan nga mga materyal: ang mga sermon sa Propeta, ang mga arti-
kulo nga giandam alang sa pagmantala sa Propeta o ubos sa
iyang direksyon, ang mga sulat ug mga journal sa Propeta, gire-
kord nga mga rekoleksyon niadtong kinsa nakadungog sa
Propeta nga namulong, ug sa ubang mga pagtulun-an ug mga
sinulat sa Propeta nga sa wala madugay giapil diha sa mga kasu-
latan. Daghan sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith gikutlo diha
sa History of the Church. Alang sa dugang impormasyon mahi-
tungod niini nga mga tinubdan, tan-awa sa apendiks.

Pipila ka wala mamantala nga mga tinubdan gikutlo niini nga
libro. Ang spelling, ang punctuation, pag-capital, ug grammar
gihimo nga sumbanan diin gikinahanglan aron mas mabasa kini.
Ang pagkabahin sa paragrap giusab aron mas mabasa kini. Kon
ang mga kinutlo nagagikan sa gimantala nga tinubdan nga mga
materyal, ang mga tinubdan gikutlo nga walay kausaban, gawas
kon gipahibalo. Ang tanang mga materyal nga anaa sa sulod sa
eskwala nga mga bracket gidugang sa mga editor niining libroha,
gawas kon gipahibalo.



Katingbanan sa Kasaysayan

Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og mubo nga dugu-
kan sa kasaysayan alang sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph
Smith nga gi-presentar niining libroha.

1805, Disyembre 23: Natawo sa Sharon Windsor county,
Vermont, ang ikalima nga anak sa onse
sa pamilya ni Joseph Smith Sr. ug Lucy
Mack Smith.

mga 1813: 
(edad 7)

Nataptan og tipos, ang komplikasyon nag-
kinahanglan og operasyon sa iyang wala
nga tiil. Niining higayona, ang pamilyang
Smith nagpuyo sa West Lebanon, New
Hampshire, usa sa daghang mga dapit
diin ang pamilya mibalhin sa tunga-tunga
sa 1808 ug 1816 aron mangita og mas
maayong mga kahigayunan.

1816: 
(edad 10)

Mibalhin uban sa iyang pamilya ngadto
sa balangay sa Palmyra, New York.

mga 1818–19: 
(edad 12 o 13)

Mibalhin uban sa iyang pamilya gikan sa
balangay sa Palmyra ngadto sa balay nga
troso sa Palmyra Township, New York.

1820, sayo sa
tingpamulak: 
(edad 14)

Nag-ampo didto sa kakahoyan duol sa
iyang panimalay. Gibisitahan sa Dios nga
Amahan ug ni Jesukristo. Nangutana kon
unsa nga relihiyon ang iyang apilan. Ang
Manluluwas misulti kaniya nga walay usa
sa mga simbahan ang husto ug kinahang-
lan nga wala siyay apilan kanila.

1823, Septyembre
21–22: 
(edad 17)

Gibisitahan ni Moroni, kinsa nagsulti
kaniya sa buhat sa Ginoo dinhi sa yuta
sa katapusan mga adlaw ug sa Basahon ni

xv
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Mormon. Tan-awa ang bulawan nga mga
palid, nga gilubong sa duol nga bungtod,
apan gidid-an nga kuhaon kini nianang
higayona.

1825: 
(edad 19)

Mibalhin uban sa iyang pamilya gikan sa
balay nga troso ngadto sa bag-ong gitukod
nga balay sa ilang uma sa Manchester
Township, New York.

1827, Enero 18:
(edad 21)

Nakigminyo ni Emma Hale nga taga
Harmony, Pennsylvania, gikasal sila didto
sa South Bainbridge, New York.

1827, Septyembre 22: Nakadawat sa mga palid gikan ni
Moroni, human nagkakita og si Moroni
sa Septyembre 22 matag tuig sukad
niadtong 1823.

1827, Disyembre:
(edad 22)

Mibalhin ngadto sa Harmony, Pennsylavania,
aron makalikay gikan sa manggugubot
[mob] sa Palmyra ug Manchester nga
naningkamot sa pagkawat sa mga palid.
Sa wala madugay human niana, nagsugod
sa paghubad sa Basahon ni Mormon.

1828, Pebrero: Gipakita ni Martin Harris ang kopya sa
pipila ka mga karakter sa Basahon ni
Mormon ngadto sa ilado nga mga eskolar,
lakip na ni Charles Anthon ug Samuel L.
Mitchill sa Siyudad sa New York.

1828, Hunyo–Hulyo: 116 ka mga pahina sa manuskrito nga
hubad sa Basahon ni Mormon gikawat
gikan ni Martin Harris.

1829, Abril 5:
(edad 23)

Miabut si Oliver Cowdery sa Harmony
aron moalagad isip tigsulat alang sa
Basahon ni Mormon, ang paghubad
nagsugod niadtong Abril 7.
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1829, Mayo 15: Uban ni Oliver Cowdery, nakadawat sa
Aaronic Priesthood gikan ni Juan Bautista.
Si Joseph ug Oliver mibunyag sa usag usa
didto sa Sapa sa Susquehanna.

1829, Mayo-Hunyo: Uban ni Oliver Cowdery, nakadawat sa
Melchizedek Priesthood gikan sa karaang
mga Apostoles nga sila si Pedro, Santiago,
ug Juan duol sa Sapa sa Susquehanna
tunga-tunga sa Harmony, Pennsylavania,
ug sa Colesville, New York.

1829, Hunyo: Mihuman sa hubad sa Basahon ni
Mormon didto sa uma ni Peter Whitmer
Sr. sa Fayette Township, New York. Ang
Tulo ka mga Saksi nakakita sa mga palid
ug ni anghel Moroni didto sa Fayette, ang
Walo ka mga Saksi nakakita ug nakahikap
sa mga palid didto sa Palmyra Township.

1830, Marso 26:
(edad 24)

Ang unang naimprinta nga mga kopya sa
Basahon ni Mormon magamit na sa pub-
liko sa tindahan sa mga libro ni Egbert B.
Grandin sa Palmyra.

1830, Abril 6: Pormal nga mi-organisar sa Simbahan
didto sa panimalay ni Peter Whitmer Sr. sa
Fayette (tan-awa sa D&P 20:1). Sa sinugda-
nan ang opisyal nga pangalan sa Simbahan
mao ang Simbahan ni Kristo. Niadtong
Mayo 3, 1834, ang pangalan giusab ngadto
sa Ang Simbahan sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Niadtong Abril 26, 1838, ang
pangalan giusab pinaagi sa pagpadayag
ngadto sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (tan-awa
sa D&P 115:4).
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1830, Hunyo: Sa sugo sa Ginoo, nagsugod sa dinasig
nga paghubad sa Biblia, nga karon nail-
han nga Hubad ni Joseph Smith sa Biblia.

1830, Hunyo 9: Mipahigayon sa unang komperensya sa
Simbahan didto sa Fayette.

1830, Septyembre: Mibalhin gikan sa Harmony, Pennsylvania,
ngadto sa Fayette, New York. Mga
Disyembre 1827 ug niining higayona, si
Joseph ug Emma nagpuyo sa Harmony,
apan si Joseph mobiyahe matag karon ug
unya ngadto sa Manchester, Fayette, ug sa
Palmyra aron atimanon ang mahitungod sa
paghubad sa Basahon ni Mormon, paghan-
ay sa pagmantala sa Basahon ni Mormon,
pag-organisar sa Simbahan, pagdumala sa
unang komperensya sa Simbahan, ug pag-
atiman sa ubang mga katungdanan sa
Simbahan.

1830, Septyembre: Nakadawat og pagpadayag nga ang mga
misyonaryo “moadto ngadto sa mga
Lamanite” aron mosangyaw sa ebanghelyo
(D&P 28:8; tan-awa usab sa 30:5–6;
32:1–3). Niadtong Oktubre, upat ka mga
elder nagmisyon aron motudlo sa teri-
toryo sa Indian sa kasadpan sa Missouri.

1830, Disyembre:
(edad 25)

Nakadawat og pagpadayag nga ang mga
Santos magpundok didto sa Ohio (tan-
awa sa D&P 37; edad 24 o 25).

1831, sayo sa
Pebrero:

Human sa pagbiyahe og kapin sa 250 ka
mga milya gikan sa New York, miabut sa
Kirtland, Ohio.

1831, Hulyo 20: Didto sa Independence, Jackson County,
Missouri, nakadawat og pagpadayag nga
miila sa Independence isip ang “tunga-
tunga nga dapit” sa Zion (tan-awa sa D&P
57:1–3).
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1831, Agosto 2: Nagdumala samtang si Sidney Rigdon
mipahinungod sa Lalawigan sa Jackson,
Missouri, nga mao ang yuta sa Zion.

1831, Agosto 3: Mipahinungod og dapit sa templo sa
Independence.

1832, Enero 25:
(edad 26)

Gipaluyohan isip Presidente sa Halangdong
Priesthood didto sa Amherst, Ohio
(edad 26).

1832, Marso 8: Mi-organisar sa First Presidency, uban ni
Sidney Rigdon ug Jesse Gause isip mga
counselor, didto sa Kirtland. Niadtong
Marso 18, 1833, si Frederick G. Williams
mipuli ni Jesse Gause.

1832, Disyembre
27–28: 
(edad 27)

Nakadawat og sugo sa pagtukod sa templo
sa Kirtland (tan-awa sa D&P 88:119–20).

1833, Enero: Misugod sa Tulunghaan sa mga Propeta.

1833, Hulyo 2: Mi-kompleto sa iyang inisyal nga trabaho sa
dinasig nga hubad sa Biblia, nga karon nail-
han nga Hubad ni Joseph Smith sa Biblia.
Gikan niini nga buhat miabut ang basahon
ni Moises ug Joseph Smith—Mateo, nga
karon anaa sa Perlas nga Labing Bililhon.

1833, Hulyo 20: Ang mga manggugubot miguba sa imprin-
tahanan sa Independence, Missouri, diin
giimprinta ang Basahon sa mga Kasugoan,
ingon man usab sa daghang giimprinta
nga mga pahina. Niadtong Septyembre
1835 ang mga pagpadayag nga gikan sa
Basahon sa mga Sugo, ingon man usab
sa ubang mga pagpadayag, gimantala sa
Kirtland sa unang edisyon sa Doktrina
ug mga Pakigsaad.

1833, Hulyo 23: Tukurang mga bato gipahiluna alang
sa Templo sa Kirtland.



K A T I N G B A N A N  S A  K A S A Y S A YA N

xx

1833, Disyembre 18: Si Joseph Smith Sr. gi-orden nga
Patriyarka sa Simbahan.

1834, Mayo–Hulyo:
(edad 28) 

Nangulo sa Kampo sa Zion gikan sa
Kirtland, Ohio, ngadto sa Lalawigan sa
Clay, Missouri, aron makahatag og kahupa-
yan sa mga Santos nga gipapahawa gikan
sa ilang mga panimalay sa Lalawigan sa
Jackson, Missouri. Mibalik ngadto sa
Kirtland human makadawat og pagpada-
yag nga ang mga Santos kinahanglan nga
“mohulat sa mubo nga panahon alang sa
katubsanan sa Zion” (D&P 105:9).

1835, Pebrero 14:
(edad 29)

Mi-organisar sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles.

1835, Pebrero 28: Mi-organisar sa Korum sa Seventy.

1835, Hulyo: Nakaangkon sa Ehiptohanon nga papyri
nga naglakip sa mga sinulat ni Abraham.

1836, Marso 27:
(edad 30)

Mipahinungod sa Templo sa Kirtland
(tan-awa sa D&P 109).

1836, April 3: Si Jesukristo nagpakita ngadto ni Joseph
Smith ug Oliver Cowdery didto sa
Templo sa Kirtland ug midawat sa tem-
plo. Si Moises, Elias, ug Elijah nagpakita
usab ug mitugyan sa mga yawe sa priest-
hood ngadto ni Joseph ug Oliver (tan-
awa sa D&P 110).

1837, Hunyo:
(edad 31)

Mipadala og mga elder gikan sa Kirtland
ug sa Ibabaw nga Canada aron magser-
bisyo isip mga misyonaryo sa England,
ang unang misyon nga gawas sa
Amihanang America.

1838, Enero 12:
(edad 32)

Mibiya sa Kirtland padulong sa Far West,
Missouri, aron mo-eskapo sa kapintas sa
mga manggugubot.
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1838, Marso 14: Miabut sa Far West ug mitukod sa puno-
ang buhatan sa Simbahan didto.

1838, Abril 27: Mipasiugda sa pagsulat sa iyang kasay-
sayan, gimantala sa hinay-hinay isip
“Kasaysayan ni Joseph Smith” sa mga
pamantalaan sa Simbahan sugod niad-
tong 1842; sa wala madugay gimantala
pag-usab isip History of the Church.

1838, Oktubre 27: Ang gobernador sa Missouri nga si
Lilburn W. Boggs miisyu sa wala kahimut-
i nga “Extermination Order.” Tungod nini
nga sugo ug sa hilabihan nga pagpanggu-
kod ang mga Santos napugos sa pagbiya
sa Missouri padulong sa Illinois panahon
sa tingtugnaw ug tingpamulak niadtong
1838–39.

1838, Disyembre 1: Nabilanggo uban sa laing mga lider sa
Simbahan didto sa bilanggoan sa Liberty,
Missouri.

1839, Marso 20: Gikan sa Bilanggoan sa Liberty, mipadala
og sulat ngadto sa mga Santos, ang ubang
bahin niini sa wala madugay giapil diha
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 121, 122,
ug 123.

1839, tunga-tunga
sa Abril:

Samtang gibalhin tungod sa pagkausab sa
dapit sa husay gikan sa Gallatin ngadto
sa Columbia, Missouri, gitugutan sa iyang
mga gwardya nga makaikyas.

1839, Abril 22: Mitipon sa iyang pamilya didto sa Quincy,
Illinois.

1829, Mayo 10: Mibalhin uban sa iyang pamilya ngadto
sa gamayng balay nga troso sa
Commerce, Illinois. Unya giusab ang
pangalan sa siyudad ngadto sa Nauvoo.
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1839, Nobyembre 29: Mibisita ni Martin Van Buren, ang presi-
dente sa Estados Unidos, sa Washington,
D.C., nangita og katarungan sa mga
inhustisya sa Missouri. Samtang didto,
nanghangyo usab siya sa Kongreso sa
Estados Unidos og panabang.

1840, Agosto 15:
(edad 34)

Mipahibalo sa publiko sa mga doktrina sa
bunyag alang sa mga patay didto sa usa
ka haya sa Nauvoo. Mga bunyag alang sa
mga patay unang gipahigayon sa Suba sa
Mississippi ug sa lokal nga mga sapa-sapa.

1840, Septyembre: Sa usa ka pakigpulong sa First Presidency
ngadto sa Simbahan, mipahibalo nga
miabut na ang panahon aron sugdan ang
pagtukod sa templo sa Nauvoo.

1841, Pebrero 4:
(edad 35)

Gipili nga tenyente heneral sa bag-ong
na-organisar nga Nauvoo Legion, usa ka
yunit sa kasundalohan sa Illinois.

1841, Abril 6: Tukurang mga bato gipahiluna alang
sa Templo sa Nauvoo.

1841, Nobyembre 21: Ang unang mga bunyag alang sa mga
patay sa Templo sa Nauvoo gipahigayon
sa usa ka kahoy nga bunyaganan nga
gihimo ug gipahinungod sa wala pa
mahuman ang ubang bahin sa templo.

1842, Pebrero—
Oktubre: 
(edad 36)

Nagserbisyo isip editor sa Times and
Season, ang pamantalaan sa Simbahan
sa Nauvoo.

1842, Marso 1: Mimantala sa Wentworth Letter diha sa
Times ang Seasons; sa Marso ug Mayo,
mimantala usab sa basahon ni Abraham
diha sa Times and Seasons.
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1842, Marso 17: Mi-organisar sa Female Relief Society
sa Nauvoo, uban ni Emma Smith isip
presidente.

1842, Mayo 4: Nangalagad sa unang mga ordinansa
sa endowment sa ibabaw nga kwarto
sa iyang Red Brick nga Tindahan.

1842, Mayo 19: Napili nga mayor sa Nauvoo.

1843, Hulyo 12:
(edad 37)

Misulat og pagpadayag sa bag-o ug walay
katapusan nga pakigsaad, lakip ang kama-
hangturon sa pakigsaad sa kaminyoon
(tan-awa sa D&P 132).

1844, Enero 29:
(edea 38)

Mipahibalo sa iyang pagka-kandidato
sa pagka-presidente sa Estados Unidos
sa Amerika.

1844, Marso: Sa miting uban sa Napulog Duha ka mga
Apostoles ug sa uban, misugo sa Napulog
Duha sa pagdumala sa Simbahan sa higa-
yon nga siya mamatay, mipasabut nga siya
mitugyan kanila sa tanang mga ordinansa,
awtoridad, ug mga yawe nga gikinahang-
lan sa pagbuhat sa ingon.

1844, Hunyo 27: Gimartir uban sa iyang igsoon nga si
Hyrum didto sa bilanggoan sa Carthage,
Illinois.

1844, Hunyo 29: Gilubong uban ni Hyrum didto sa
Nauvoo, Illinois.
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Sa panahon sa Unang Panan-awon, si Joseph Smith nagpuyo uban sa iyang
pamilya sa usa ka balay nga troso didto sa Palmyra, New York.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad ni
Joseph Smith

Si Joseph Smith, “ang Propeta ug Manalagna sa Ginoo, naka-
himo og daghan pa, gawas lamang ni Jesus, alang sa kaluwasan
sa mga tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsa nga tawo nga
nakapuyo dinhi” (D&P 135:3). Kining makapatingala nga dekla-
rasyon naghulagway sa usa ka tawo kinsa gitawag sa Dios sa edad
nga 14 ug miabut lang sa edad nga 38. Taliwala sa pagkatawo ni
Joseph Smith didto sa Vermont niadtong Disyembre 1805 ug sa
iyang makalilisang nga kamatayon didto sa Illinois niadtong
Hunyo 1844, katingalahang mga butang ang nahitabo. Dios nga
Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, nagpakita ngadto
kaniya, nagtudlo kaniya og dugang mahitungod sa kinaiya sa
Dios kay sa nahibaloan sa gatusan ka mga tuig. Ang karaang mga
propeta ug mga apostoles mitugyan sa sagrado nga gahum sa
priesthood diha ni Joseph, nakapahimo niya nga bag-o, gitugu-
tan nga saksi sa Dios niining katapusan nga dispensasyon. Ang
dili matandi nga pagbu-bu sa kahibalo ug doktrina gipadayag
pinaagi sa Propeta, lakip na ang Basahon ni Mormon, Doktrina
ug mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing Bililhon. Pinaagi kaniya,
ang tinuod nga Simbahan sa Ginoo na-organisar sa makausa pa
dinhi sa yuta.

Karon, ang buhat nga gisugdan ni Joseph Smith nagpadayon
sa tibuok kalibutan. Mahitungod ni Propeta Joseph Smith, si
Presidente Wilford Woodruff mipamatuod: “Siya usa ka propeta
sa Dios, ug iyang gipahiluna ang pundasyon sa labing dako nga
buhat ug dispensasyon nga sukad na-establisar dinhi sa yuta.”1

Katigulangan ug Pagkabata

Si Joseph Smith mao ang ikaunom nga henerasyon nga
Amerikano, ang iyang mga katigulangan milalin gikan sa England
ngadto sa Amerika niadtong mga 1600. Ang mga katigulangan sa
Propeta nagtimaan sa mga kinaiya nga kaduyog sa unang mga
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henerasyon sa mga Amerikano: nagtuo sila sa magiyahon nga
pag-amuma sa Dios kanila, sila adunay maayo kaayong pamata-
san sa trabaho, ug makugihon silang moalagad sa ilang mga
pamilya ug sa ilang nasud.

Ang mga ginikanan ni Joseph Smith, nga sila si Joseph Smith Sr.
ug Lucy Mack Smith, naminyo niadtong 1796 didto sa Tunbridge,
Vermont. Kugihan sila ug mahadlokon sa Dios nga magtiayon
kinsa nagsugod sa ilang kinabuhi sa kaminyoon ubos sa maayo
nga kahimtang sa panalapi. Sa walay palad, si Joseph Smith Sr.
nawad-an sa iyang unang panimalay ug yuta ug nag-antus og dag-
hang mga kalisud sa panalapi sa misunod nga katuigan. Ang
pamilyang Smith napugos sa pagbalhin sa makadaghang higayon
samtang ang ilang amahan naningkamot sa pagtrabaho pinaagi sa
pag-uma sa kakahoyan sa New England, nagtrabaho sa laing mga
uma, nagnegosyo, o nagtudlo sa eskwelahan.

Si Joseph Smith Jr. natawo niadtong Disyembre 23, 1805, didto
sa Sharon, Vermont, ang ikalima sa onse ka mga anak. Gihinganlan
siya sama sa pangalan sa iyang amahan. Ang mga anak sa pamil-
yang Smith, sumala sa pagkatawo: walay pangalan nga anak (kinsa
namatay human gayud sa pagkatawo), Alvin, Hyrum, Sophronia,
Joseph, Samuel, Ephraim (kinsa nabuhi nga wala kaabut og duha
ka semana), William, Katharine, Don Carlos, ug Lucy.2

Ebidensya sa dili ordinaryo nga kinaiya sa Propeta nakita sa
sayong bahin sa iyang kinabuhi. Ang mga Smith nagpuyo sa West
Lebanon, New Hampshire, diin ang makamatay nga epedemik sa
tipos miataki sa daghang tawo sa komunidad, lakip na sa tanang
mga anak sa Smith. Samtang ang uban naayo nga walay kompli-
kasyon, si Joseph, kinsa mga pito ka tuig ang edad, nakaangkon
og seryoso nga kamayo sa iyang wala nga bitiis. Si Dr. Nathan
Smith sa Dartmouth Medical School sa duol nga Hanover, New
Hampshire, miuyon nga ipahigayon ang bag-ong paagi sa pag-
opera aron maluwas ang bitiis sa batang lalaki. Samtang si
Dr. Smith ug ang iyang mga kauban nag-andam sa pag-opera,
gihangyo ni Joseph ang iyang inahan sa pagbiya sa kwarto aron
dili siya makasaksi sa iyang pag-antus. Nagdumili sa bino nga
mopugong sa kasakit ug nagsalig lamang sa mapinanggaong pag-
gakos sa iyang amahan, maisugong milahutay si Joseph sa dihang
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Ang dapit sa Palmyra, New York. Daghang importanting mga hitabo sa
unang kasaysayan sa Simbahan nga nahitabo didto, lakip na ang Unang 

Panan-awon ug ang mga pagbisita ni Moroni ngadto ni Joseph Smith.

milungag ug mikuha sa bahin sa iyang bukog sa tiil. Ang operas-
yon malampuson, bisan og si Joseph naggamit na og sungkod sa
misunod nga mga katuigan ug adunay timailhan nga gamay nga
pagkakimpang sa nahibilin niyang kinabuhi.

Niadtong 1816, human makasinati og sunodsunod nga kapak-
yasan sa pagpananom, gibalhin ni Joseph Smith Sr. ang iyang
pamilya gikan sa Norwich, Vermont, ngadto sa Palmyra, New
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York, naglaum og mas mauswagon nga sitwasyon. “Tungod sa
kahimtang sa ka kabus,” nahinumduman sa Propeta sa ulahing
mga tuig, “[kami] napugos sa pagtrabaho aron makabuhi sa dako
nga pamilya ... ug nagkinahanglan og pagpaningkamot sa tanan
nga makahimo sa pagtabang alang sa kabuhian sa pamilya, busa
kami nahikawan sa kahigayunan sa pag-eskwela. Ang ikasulti ra,
nga ako igo lang natudloan sa pagbasa, pagsulat, ug sa sukara-
nang lagda sa arithmetic.”3

Ang Unang Panan-awon

Si Joseph Smith misulat, sa iyang unang pagbansay “Ako
natawo ... sa buotan nga mga ginikanan kinsa mihimo sa tanan
sa pagtudlo kanako sa relihiyon nga Kristiyanismo.”4 Pero, sama
sa ubang daghang mga Kristiyano, ang mga ginikanan ni Joseph
nakahibalo nga ang ubang mga baruganan sa ebanghelyo nga
gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga Apostoles wala diha sa kadu-
ngan nga mga simbahan. Sa dapit sa Palmyra niadtong 1820, dag-
han sa nagkalain-lain nga mga pundok sa relihiyong Kristiyano
naningkamot sa pagdani og mga kinabig. Ang inahan ni Joseph,
duha sa iyang igsoong mga lalaki, ug ang iyang magulang nga
igsoong babaye miapil sa lokal nga Presbyterian nga simbahan,
pero si Joseph, uban sa iyang amahan ug sa iyang igsoon nga si
Alvin wala moapil og bisan unsa nga relihiyon. Bisan og usa
lamang ka bata, si Joseph nabalaka pag-ayo sa iyang kaugali-
ngong pagkabutang sa atubangan sa Dios ug sa kaguliyang sa
nagkalain-laing mga grupo sa relihiyon.

Sa iyang pagtuon sa mga kasulatan, ang 14 anyos nga si
Joseph, nadasig sa usa ka tudling gikan sa basahon ni Santiago:
“Kon hain kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayoa siya sa
Dios, nga naghatag sa tanan nga katawhan sa walay pagdumili,
ug walay pagkasuko, ug kini ihatag ngadto kaniya.” (Santiago
1:5). Nadasig niining saad gikan sa Ginoo, si Joseph miadto sa
kakahoyan duol sa iyang balay aron mag-ampo usa ka adlaw
niana sa tingpamulak niadtong 1820. Nagluhod, iyang gihalad
ang mga tinguha sa iyang kasingkasing ngadto sa Dios. Diha-diha
siya gipugngan sa usa ka gahum, nga sa hingpit mibuntog kaniya
ug nakapahadlok kaniya nga siya pagalaglagon. Dayon, agig
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Ang Sagrado nga Kakahoyan mga 1907. Niadtong tingpamulak sa 1820, 
ang batan-ong si Joseph Smith miadto niini nga kakahoyan duol 

sa iyang panimalay aron mag-ampo sa Ginoo alang sa giya.

tubag sa iyang mainiton nga pag-ampo, ang kalangitan naabli ug
siya giluwas gikan sa iyang dili makita nga kaaway. Sa usa ka gilis
sa kahayag nga mas hayag pa sa adlaw, iyang nakita ang duha ka
mga Personahe, nga nagbarug ibabaw kaniya diha sa hangin. Ang
usa namulong, gitawag ang pangalan sa batan-on ug miingon,
“Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:17).
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Niining mahimayaon nga pagpakita, ang Dios nga Amahan ug
ang Iyang Anak nga si Jesukristo, nagpakita ngadto sa batan-on
nga si Joseph. Nakigsulti si Joseph sa Manluluwas, kinsa misulti
kaniya nga dili magpasakop sa bisan unsa nga mga simbahan sa
iyang panahon, kay “silang tanan mga sayop” ug nga ang ilang
tanang mga tinuohan mga salawayon sa iyang panan-aw; ... sila
nagtudlo og mga doktrina nga mga sugo sa mga tawo, nga may
hulagway sa pagkadiosnon, apan sila nanghimakak sa gahum
niana” ( Joseph Smith—Kasaysayan 1:19). Gisaaran usab si Joseph
“nga ang kahingpitan sa Ebanghelyo sa umaabut ipahibalo
ngadto [kaniya].”5 Human sa gatusan ka tuig sa kangitngit, ang
pulong sa Dios ug ang pagkatinuod sa Dios nga Amahan ug sa
Iyang Anak, nga si Jesukristo, gipadayag sa kalibutan pinaagi nii-
ning batan-on ug putli nga tawo.

Ang mga Pagbisita ni Moroni

Tulo ka tuig ang milabay, nga sa maong higayon ang deklaras-
yon ni Joseph Smith nga siya nakakita sa Dios gitamay ug gibiay-
biay sa uban sa komunidad. Ang batan-ong Propeta, nga karon
17 anyos na ang edad naghunahuna unsa ang iyang kapalaran.
Sa gabii niadtong Septyembre 21, 1823, mainiton siyang nag-
ampo alang sa giya ug alang sa kapasayloan sa iyang mga sala ug
mga kasaypanan sa pagkabatan-on” ( Joseph Smith—Kasaysayan
1:29). Agig tubag sa iyang pag-ampo, ang kahayag midan-ag sa
lawting niya nga kwarto, ug usa ka langitnong mensahero nga
ginganlan og Moroni nagpakita. “Mipahayag [siya] sa iyang kau-
galingon nga usa ka anghel sa Dios,” nahinumdom si Joseph,
“gipadala sa paghatag sa malipayong mga balita nga ang pakig-
saad nga gihimo sa Dios sa karaang Israel hapit na matuman, nga
ang pagpangandam nga buhat alang sa ikaduhang pag-anhi sa
Mesiyas sugdan dayon, nga ang panahon ania alang sa
Ebanghelyo sa kahingpitan niini aron isangyaw ginamit ang
gahum, ngadto sa mga nasud aron ang mga katawhan makaan-
dam alang sa panahon sa Milenyum. Gisultihan ako nga ako
gipili nga mahimong instrumento sa mga kamot sa Dios sa pag-
pahinabo sa Iyang mga katuyoan niining mahimayaon nga dis-
pensasyon.”6
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Gisultihan usab ni Moroni si Joseph nga ang tinipon nga kara-
ang mga sinulat, nga gikulit sa bulawan nga mga palid sa karaang
mga propeta, gilubong sa duol nga bungtod. Kining sagrado nga
talaan naghulagway sa mga katawhan nga gigiyahan sa Dios gikan
sa Jerusalem ngadto sa Kasadpang Bahin mga 600 ka tuig sa wala
pa ang pagkatawo ni Jesus. Si Moroni mao ang katapusang pro-
peta niini nga mga katawhan ug milubong sa talaan, nga gisaad sa
Dios nga ipagawas sa ulahing mga adlaw. Si Joseph Smith mao
ang mohubad niining sagrado nga buhat ngadto sa Iningles.

Sa mosunod nga upat ka tuig, si Joseph makigkita ni Moroni
didto sa bungtod matag Septyembre 22 aron modawat og dugang
kahibalo ug mga instruksyon. Iyang gikinahanglan kining upat ka
tuig nga pagpangandam ug personal nga pagpalambo aron maka-
hubad sa karaang talaan. Kinahanglang andam siya sa buluhaton
sa pagpahinabo sa buhat kansang katuyoan mao ang pagkombin-
ser sa “Judeo ug Hentil nga si Jesus mao ang Kristo, ang
Mahangturon nga Dios, magpaila sa iyang kaugalingon sa tanan
nga mga nasud” (ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon).

Pagtukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa Yuta

Ang Paghubad sa Basahon ni Mormon Nagsugod

Samtang naghulat siya sa pagdawat sa
bulawan nga mga palid, si Joseph Smith
mitabang sa pagsangkap sa temporal nga
panginahanglan sa iyang pamilya.
Niadtong 1825 miadto siya sa Harmony,
Pennsylvania, aron motrabaho kang
Josiah Stowell. Didto siya magpuyo sa
pamilya ni Isaac ug Elizabeth Hale ug
iyang nahimamat ang ilang anak nga si
Emma, usa ka taas, itom og buhok nga
maestra. Niadtong Enero 18, 1827, si
Joseph ug Emma naminyo didto sa

South Bainbridge, New York. Bisan og ang ilang kaminyoon gisu-
layan sa mga kamatayon sa mga anak, pinansyal nga kalisud,
ug kanunay nga pagkawala ni Joseph sa balay sa pagtuman sa

Emma Smith
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iyang mga katungdanan, si Joseph ug si Emma naghigugmaay pag-
ayo sa usag usa.

Niadtong Septyembre 22, 1827, upat ka tuig human sa iyang
unang pagkakita sa mga palid, kini gihatag ngadto ni Joseph. Pero
sa dihang diha na kaniya ang mga palid, ang lokal nga mga mang-
gugubot nagbalik-balik ug naningkamot pag-ayo sa pagkawat
niini. Aron sa paglikay niining pagpanggukod, niadtong
Disyembre 1827, si Joseph ug Emma mibalik ngadto sa Harmony,
diin nagpuyo ang mga ginikanan ni Emma. Sa diha nga na-estab-
lisar na didto, gisugdan ni Joseph ang paghubad sa mga palid.

Sayo niadtong 1828, si Martin Harris, usa ka mauswagon nga
mag-uuma nga gikan sa Palmyra, nakadawat og pagpamatuod sa
buhat sa ulahing mga adlaw sa Ginoo ug mibiyahe paingon sa
Harmony aron sa pagtabang ni Joseph sa paghubad. Sa pagka-
Hunyo nianang tuiga, nakahuman si Joseph sa paghubad og 116
ka mga pahina sa manuskrito. Balik-balik nga mihangyo si Martin
sa Propeta nga tugutan nga dad-on ang manuskrito ngadto sa
iyang panimalay sa Palmyra aron ipakita sa ubang mga sakop sa
pamilya. Ang Propeta mihangyo sa Ginoo ug giingnan nga dili,
pero iyang gihangyo ang Ginoo sa makaduha ka higayon ug sa
katapusan gitugutan si Martin sa pagpadala sa manuskrito.
Samtang ang manuskrito didto sa Palmyra, gikawat kini, wala na
gayud makit-i. Ang Ginoo mikuha sa Urim ug Thummim, ug sa
mga palid gikan sa Propeta sa mubong higayon, nga nakapahimo
niya nga mapainubsanon ug mahinulsulon. Sa usa ka pagpada-
yag gikan sa Ginoo, nakat-unan ni Joseph nga kinahanglang
mahadlok siya kanunay sa Dios kay sa mga tawo (tan-awa sa
D&P 3). Pagkahuman niana, bisan og siya 22 anyos lamang, ang
iyang kinabuhi gitimaan sa hingpit nga pagpahinungod sa pag-
sunod sa matag sugo sa Ginoo.

Niadtong Abril 5, 1829, si Oliver Cowdery, usa ka maestro nga
manghud og usa ka tuig ni Joseph, miabut sa panimalay ni
Joseph sa Harmony. Agig tubag sa pag-ampo, nakadawat siya og
pagpamatuod sa katinuod sa buhat sa Propeta. Paglabay sa duha
ka adlaw, ang buhat sa paghubad nagsugod pag-usab, si Joseph
nagdiktar ug si Oliver ang nagsulat.
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Pagpahiuli sa Priesthood sa Dios

Samtang si Joseph ug Oliver naghubad sa Basahon ni Mormon,
ilang nabasahan ang istorya sa pagbisita sa Manluluwas ngadto sa
karaang mga Nephite. Isip resulta, nakahukom sila sa pagpangayo
og giya gikan sa Ginoo mahitungod sa bunyag. Niadtong
Mayo 15, miaadto sila sa daplin sa Sapa sa Susquehanna, duol sa
panimalay ni Joseph sa Harmony aron mag-ampo. Sa ilang kati-
ngala, usa ka langitnong tawo mibisita kanila, nagpaila sa iyang
kaugalingon nga si Juan Bautista. Iyang gitugyan diha kanila ang
Aaronic Priesthood ug misugo kanila sa pagbunyag ug pag-orden
sa usag usa. Sa wala madugay, ingon sa gisaad ni Juan Bautista,
ang karaan nga mga Apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan
nagpakita usab ngadto nila ni Joseph ug Oliver ug mitugyan
kanila sa Melchizedek Priesthood ug mi-orden kanila nga mga
Apostoles.

Sa wala pa kini nga mga pagbisita, si Joseph ug Oliver adunay
kahibalo ug hugot nga pagtuo. Apan human sa pagpakita sa langit-
nong mga mensahero, sila usab adunay awtoridad—ang gahum
ug awtoridad sa Dios nga gikinahanglan sa pagtukod sa Iyang
Simbahan ug sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan.

Pagmantala sa Basahon ni Mormon ug
sa Organisasyon sa Simbahan

Sa pagka-Abril ug Mayo 1829, ang trabaho sa Propeta sa paghu-
bad diha sa iyang panimalay sa Harmony kanunay nga nabalda
tungod sa pagpanglutos. Isip resulta, si Joseph ug Oliver tempo-
raryong mibalhin ngadto sa Lungsod sa Fayette, New York, aron sa
paghuman sa paghubad didto sa panimalay ni Peter Whitmer Sr.
Ang paghubad nahuman niadtong Hunyo, wala makaabut og tulo
ka bulan human magsugod si Oliver Cowdery isip tigsulat sa
Propeta. Sa pagka-Agosto, si Joseph mikontak sa tigmantala nga si
Egbert B. Grandin sa Palmyra aron iimprinta ang libro. Giprenda
ni Martin Harris ang iyang umahan ngadto ni Mr. Grandin aron
masiguro ang bayad sa bili sa pagpaimprinta, ug sa wala madugay
iyang gibaligya ang 151 ka ektarya sa iyang umahan aron mabay-
ran ang giprenda. Ang Basahon ni Mormon mapalit na sa publiko
sa tindahan sa mga libro ni Grandin pagka-Marso 26, 1830.
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Niadtong Abril 6, 1830, mga onse lamang ka mga adlaw human
mamantala nga ibaligya ang Basahon ni Mormon, usa ka grupo sa
mga 60 ka mga tawo nagpundok didto sa balay nga troso ni Peter
Whitmer Sr. didto sa Fayette, New York. Didto pormal nga gi-
organisar ni Joseph Smith ang Simbahan, nga sa kaulahian
ginganlan pinaagi sa pagpadayag nga Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (tan-awa sa (D&P 115:4).
Usa kini ka malipayon nga okasyon, inubanan sa pagbu-bu sa
Espiritu. Gipangalagad ang sakramento, mga tumutuo gibunya-
gan, ang gasa sa Espiritu Santo gitugyan, ug ang mga lalaki gi-
orden ngadto sa priesthood. Sa usa ka pagpadayag nga nadawat
atol sa miting, ang Ginoo mitudlo ni Joseph Smith isip lider sa
Simbahan: “usa ka manalagna, usa ka tighubad, usa ka propeta,
usa ka apostol ni Jesukristo, usa ka elder sa simbahan pinaagi sa
kabubut-on sa Dios nga Amahan, ug sa grasya sa inyong Ginoong
Jesukristo” (D&P 21:1). Ang Simbahan ni Jesukristo sa makausa
natukod dinhi sa yuta.

Replica sa panimalay ni Peter Whitmer Sr. didto sa Fayette, New York. 
Kining gitukod pag-usab nga panimalay nagbarug sa dapit diin pormal 

nga gi-organisar sa Propeta ang Simbahan niadtong Abril 6, 1830.
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Kirtland, Ohio: Paglambo sa Simbahan ug sa Gingharian

Sa dihang madasigong mipakigbahin ang mga miyembro sa
Simbahan sa kamatuoran nga ilang nakaplagan, ang gamay nga
Simbahan kusog nga milambo. Sa wala madugay mga branch
natukod didto sa mga lungsod sa Fayette, Manchester, ug
Colesville, New York. Niadtong Septyembre 1830, sa wala madu-
gay human si Joseph ug Emma Smith mibalhin gikan sa
Harmony, Pennsylvania, ngadto sa Fayette, ang Ginoo mipadayag
ngadto sa Propeta nga ang mga misyonaryo “moadto sa mga
Lamanite” nga nagpuyo sa kasadpang utlanan sa Missouri (D&P
28:8). Ang biyahe sa mga misyonaryo midala kanila ngadto sa
dapit sa Kirtland, Ohio, diin ilang nahimamat ang relihiyoso nga
grupo nga nangita sa kamatuoran ug mikabig sa 130 kanila, lakip
na si Sidney Rigdon, kinsa sa wala madugay nahimong miyembro
sa First Presidency. Ang grupo sa mga Santos sa Kirtland mitubo
ngadto sa pipila ka gatus sa dihang ang mga miyembro mipakig-
bahin sa ebanghelyo niadtong naglibut kanila.

Samtang ang Simbahan mitubo didto sa New York, Ang opo-
sisyon sa Simbahan mitubo usab. Niadtong Disyembre 1830, ang
Propeta nakadawat og pagpadayag nga nagsugo sa mga miyem-
bro sa Simbahan nga “moadto sa Ohio” (D&P 37:1), labaw sa 400
ka kilometro ang gilay-on. Sa misunod nga pipila ka mga bulan,
ang kadaghanan sa mga Santos nga taga-New York mibaligya sa
ilang kabtangan, kasagaran dako ang pagkaalkanse, ug mihimo
sa gikinahanglan nga sakripisyo aron makapundok ngadto sa
Kirtland, Ohio. Si Joseph ug si Emma mao ang uban sa una nga
mipaingon sa Ohio, miabut sa Kirtland sa mga Pebrero 1, 1831.

Duha ka mga Dapit sa Pagpundok alang sa mga Santos

Niadtong Hunyo 1831, samtang ang Simbahan lig-ong nagtubo
sa Kirtland, ang Ginoo misugo sa Propeta ug sa ubang mga lider
sa Simbahan nga mobiyahe ngadto sa Missouri. Didto Iyang ipa-
dayag ngadto kanila ang “yuta sa [ilang] kabilin” (tan-awa sa D&P
52:3–5, 42–43). Niadtong Hunyo ug Hulyo 1831, ang Propeta ug
ang uban mibiyahe og dul-an sa 1,448 ka kilometro ngadto sa
Lalawigan sa Jackson, Missouri, nga anaa sa tumoy sa kasadpan sa
panimuyo sa Amerikano. Sa wala madugay human sa iyang -
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pag-abut, ang Propeta nakadawat og pagpadayag gikan sa Ginoo
nagpahayag nga “ang yuta sa Missouri ... mao ang yuta nga akong
gitudlo ug gipahinungod alang sa panagpundok sa mga santos.
Busa, kini mao ang yuta sa saad, ug ang dapit alang sa siyudad sa
Zion.... Ang dapit nga karon gitawag og Independence mao ang
tunga-tunga nga dapit; ug ang dapit alang sa templo nga nahi-
mutang sa kasadpan nga bahin” (D&P 57:1–3).

Sa katumanan sa mga panagna nga gihimo sa karaang mga pro-
peta sa biblia, ang 25 anyos nga si Joseph Smith nagsugod sa pag-
pahimutang sa pundasyon sa siyudad sa Zion sa Amerika.
Niadtong Agosto 1831, iyang gidumala ang pagpahinungod sa
yuta isip pundokanan nga dapit ug gipahinungod ang dapit sa
templo. Sa wala madugay, ang Propeta mibalik ngadto sa Ohio,
diin iyang giawhag ang ubang matinud-anon nga magpundok
ngadto sa Missouri. Gatusan ka mga Santos milahutay sa kalisud
sa pagbiyahe ngadto sa wala pay namuyo nga dapit sa Amerika ug
naningkamot nga makaabut ngadto sa ilang bag-ong panimalay sa
Missouri.

Gikan sa 1831 ngadto sa 1838, ang mga miyembro sa Simbahan
nagpuyo sa Ohio ug sa Missouri. Ang Propeta, ug ang mga sakop
sa Korum sa Napulog Duha, ug daghang mga miyembro sa
Simbahan nagpuyo sa Kirtland, samtang ang ubang mga miyem-
bro sa Simbahan nagpundok sa Missouri ug gigiyahan sa mga lider
sa priesthood didto, ubos sa direksyon sa Propeta. Ang mga lider
sa Simbahan magpadalhanay og sulat ug kanunay nga mobiyahe sa
Kirtland ug Missouri.

Nagpadayon nga Pagpadayag

Samtang nagpuyo didto sa dapit sa Kirtland, ang Propeta naka-
dawat og daghang mga pagpadayag gikan sa Ginoo mahitungod
sa ulahing mga adlaw nga pagpahiuli sa ebanghelyo. Niadtong
Nobyembre 1831, ang mga lider sa Simbahan nakahukom sa pag-
mantala og daghan sa mga pagpadayag nga gihiusa nga pagataw-
gon nga ang Basahon sa mga Kasugoan. Ang basahon giimprinta
sa Independence, Missouri. Apan niadtong Hulyo 1833, ang mga
manggugubot miguba sa imprintahanan ug sa daghang mga giim-
printa nga mga pahina. Gawas sa pipila ka mga kopya sa basahon
nga natipigan, ang Basahon sa mga Sugo wala gayud magamit sa
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mga miyembro sa Simbahan. Niadtong 1835 ang mga pagpadayag
nga alang sa Basahon sa mga Sugo, ingon man usab sa ubang dag-
hang mga papadayag, gimantala didto sa Kirtland isip Doktrina
ug mga Pakigsaad.

Samtang nagpuyo sa Kirtland, ang Propeta nagpadayon usab sa
iyang buhat sa Hubad ni Joseph Smith sa Biblia, ang trabaho nga
iyang gisugdan niadtong 1830 sumala sa sugo sa Ginoo. Daghang
yano ug bililhon nga mga butang ang nawala gikan sa Biblia pag-
labay sa mga katuigan, ug ang Propeta gigiyahan sa Espiritu aron

Ang Templo sa Kirtland mga 1900. Kini nga templo natukod 
pinaagi sa dako nga sakripisyo sa mga Santos pero kinahanglan nga biyaan 

sa dihang ang pagpanggukod mipapahawa kanila gikan sa Kirtland.
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mohimo og mga koreksyon sa libro sa King James Version sa Biblia
ug sa pagpahiuli sa impormasyon nga nangawala. Kini nga buhat
misangpot sa pagpahiuli sa importanting mga kamatuoran sa
ebanghelyo, lakip na sa daghang mga pagpadayag nga karon anaa
sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Bisan og tuyo sa Propeta sa pag-
mantala sa iyang rebisyon sa Biblia, laing nga mga butang, lakip na
sa pagpanggukod, nakapugong kaniya sa pagmantala sa kinatibuk-
an niini sa tibuok niyang kinabuhi.

Isip kabahin sa iyang dinasig nga rebisyon sa Biblia, si Joseph
Smith nakadawat sa pagpadayag nga karon mao ang basahon ni
Moises ug sa dinasig nga hubad sa Mateo 25, nga karon gitawag og
Joseph Smith—Mateo. Niadtong 1835, ang Propeta nagsugod sa
paghubad sa basahon ni Abraham gikan sa karaang Ehiptohanong
papyri nga gipalit sa Simbahan. Kining tanan nga mga hubad sa
wala madugay nahimong kabahin sa Perlas nga Labing Bililhon.

Apil sa mga pagpadayag nga nadawat sa Propeta sa Kirtland mao
kadtong nag-establisar sa kinatibuk-ang pagdumala sa Simbahan.
Ubos sa direksyon sa Ginoo, si Joseph Smith mi-organisar sa First
Presidency niadtong 1832.7 Iyang gi-organisar ang Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ug Korum sa Seventy niadtong
1835. Usa ka stake na-organisar didto sa Kirtland niadtong 1834.
Atol niining panahona, gi-establisar usab niya ang mga korum sa
Aaronic ug Melchizedek Priesthood aron mangalagad sa mga
panginahanglan sa lokal nga mga miyembro sa Simbahan.

Ang Unang Templo Niini nga Dispensasyon

Isip usa sa labing importante nga mga bahin sa Pagpahiuli, ang
Ginoo mipadayag ngadto ni Joseph Smith sa panginahanglan
alang sa balaang mga templo. Niadtong Disyembre 1832, ang
Ginoo misugo sa mga Santos nga sugdan ang pagtukod og tem-
plo sa Ginoo sa Kirtland, Ohio. Bisan og daghang mga miyembro
sa Simbamhan ang kulang sa igong kapuy-an, panarbaho, ug
pagkaon, madasigon silang misunod sa sugo sa Ginoo, sa ilang
Propeta nga nakigtambayayong kanila.

Niadtong Marso 27, 1836, gipahinungod ni Joseph Smith ang
templo taliwala sa pagbu-bu sa Espiritu. Paglabay sa usa ka
semana, niadtong Abril 3, 1836, pipila sa labing importante nga
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mga hitabo sa kasaysayan sa relihiyon nahitabo. Ang Ginoo nga si
Jesukristo nagpakita ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery
didto sa templo, namahayag, “Ako midawat niini nga balay, ug ang
akong ngalan maania dinhi; ug Ako magpakita sa akong kaugali-
ngon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kalooy dinhi niini
nga balay” (D&P 110:7). Tulo ka mga mensahero gikan sa dis-
pensasyon sa Daang Tugon—Si Moises, Elias, ug Elijah—nagpa-
kita. Ilang gipahiuli ang mga yawe ug awtoridad sa priesthood
nga dugay nang nawala sa yuta. Si Propeta Joseph Smith karon
adunay awtoridad sa pagpundok sa Israel gikan sa upat ka mga
bahin sa yuta ug sa pagbugkos sa mga pamilya, nga magkahiusa
karon ug sa tanang kahangturan. (Tan-awa sa D&P 110:11–16.)
Kini nga pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood nagsunod sa sum-
banan sa Ginoo sa paghatag ngadto sa Propeta “lagda ngadto sa
lain nga lagda, karon gamay, ug sa laing panahon gamay” (D&P
128:21) hangtud ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo
napahiuli sa yuta.

Pagsangyaw sa Walay Katapusan nga Ebanghelyo

Sa tibuok pangalagad sa Propeta, ang Ginoo misugo kaniya sa
pagpadala og mga misyonaryo sa “pagsangyaw sa ebanghelyo
ngadto sa matag linalang (D&P 68:8).” Ang Propeta mismo mibati
sa kadako niini nga responsibilidad ug mibiya sa iyang panimalay
ug pamilya sa makadaghang higayon aron sa pagsangyaw sa
ebanghelyo. Sa unang mga tuig sa Simbahan, ang mga misyonaryo
gitawag sa pagsangyaw sa lain-laing mga bahin sa Estados Unidos
ug sa Canada.

Dayon, niadtong ting-init sa 1837, ang Propeta nadasig sa
pagpadala og sulat ngadto sa mga elder sa England. Ang Propeta
misugo kang Heber C. Kimball, usa ka miyembro sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, sa paggiya og gamay nga
grupo sa mga misyonaryo niining dakong trabahoon. Mibiya sa
iyang pamilya nga hapit walay bisan unsa, mibiya si Elder
Kimball uban sa hugot nga pagtuo nga ang Ginoo mogiya
kaniya. Sulod sa usa ka tuig, mga 2,000 ka mga tawo ang nag-
pasakop sa Simbahan sa England. Si Joseph Smith pagkahuman
niana mipadala og mga sakop sa Napulog Duha ngadto sa Great
Britain aron moserbisyo gikan sa 1839 hangtud sa 1841, ug kini
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nga misyon nagmalampuson usab pag-ayo. Sa pagka-1841, labaw
sa 6,000 ka mga tawo ang midawat sa ebanghelyo. Daghan niini
ang mibalhin ngadto sa Amerika, nagpalagsik ug nagpalig-on sa
Simbahan atol niining malisud nga mga panahon.

Pagbiya sa Kirtland

Ang mga Santos sa Kirtland nag-antus sa pagpanggukod hapit
gikan sa panahon sa ilang pag-abut didto, apan ang oposisyon
midako niadtong 1837 ug 1838. “Kalabut sa gingharian sa Dios,”
ang Propeta miingon, “ang yawa motukod kanunay sa iyang ging-
harian sa samang higayon agi’g pagsupak sa Dios.”8 Gibati sa
Propeta nga mao ang tumong sa pagbatok, gikan sa gawas sa
Simbahan ug gikan sa mga mibiya sa simbahan nga mibatok
kaniya. Dili makiangayon siyang giakusaran sa daghang mga kri-
men, gisamok sa korte sa daghang walay basehanan nga kriminal
ug sibil nga mga kaso, ug napugos sa pagtago gikan niadtong nag-
tinguha sa iyang kinabuhi. Pero nagmatinud-anon siya ug nagma-
isugon taliwala sa kanunay nga kasamok ug oposisyon.

Sa katapusan, ang pagpanggukod sa dapit sa Kirtland dili na
maantus. Niadtong Enero 1838, ang Propeta ug ang iyang
pamilya napugos sa pagbiya sa Kirtland ug midangop didto sa Far
West, Missouri. Sa katapusan sa tuig, kadaghanan sa mga Santos
sa Kirtland misunod kaniya, mibiya sa ilang mga panimalay ug sa
ilang minahal nga templo.

Ang mga Santos sa Missouri

Pagpapahawa gikan sa Lalawigan sa Jackson
ug ang Pagmartsa sa Kampo sa Zion

Samtang ang mga Santos sa Kirtland naningkamot sa paglig-on
sa Simbahan sa ilang dapit, laing daghan nga mga miyembro sa
Simbahan naghimo usab niini sa Lalawigan sa Jackson, Missouri.
Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagsugod sa pagpahimu-
tang sa lalawigan sa ting-init niadtong 1831. Paglabay sa duha ka
tuig, miabut na sila og mga 1,200 ka mga Santos, o mga ikatulo
ka bahin sa popolasyon didto.

Ang pag-abut sa daghan kaayong mga Santos nakahasol sa
dugay nang nanimuyo didto. Ang mga taga-Missouri nahadlok
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nga mawala nila ang pagkontrol sa politika ngadto sa bag-ong
nangabot, kinsa ang kadaghanan nagagikan sa amihanang bahin
sa Estados Unidos ug wala mosuporta sa binuhatan sa habaga-
tang kabahin sa pagkaulipon. Ang mga taga-Missouri nagsus-
petsa usab sa talagsaon nga mga doktrina sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw—sama sa pagtuo sa Basahon ni Mormon,
bag-ong pagpadayag, ug pagpundok ngadto sa Zion—ug supak
sila nga ang mga Santos nga magnegosyo sa ilang mga kaugali-
ngon lamang. Ang mga manggugubot ug ang lokal nga kasunda-
lohan nagsugod sa pagsamok sa mga Santos ug, niadtong
Nobyembre 1833, miabug kanila gikan sa Lalawigan sa Jackson.
Kadaghanan sa mga Santos miadto sa amihanan tabok sa Suba sa
Missouri ngadto sa Lalawigan sa Jackson, Missouri.

Nabalaka pag-ayo si Joseph Smith sa kahimtang sa mga Santos
sa Missouri. Niadtong Agosto 1833 siya misulat gikan sa Kirtland
ngadto sa mga lider sa Simbahan sa Missouri. “Mga kaigsoonan,
kon anaa pa ako kaninyo aktibo unta akong kabahin sa inyong
mga pag-antus, ug bisan ang kinaiyahan magdumili, apan ang
akong espiritu dili motugot kanako nga mosalikway kaninyo
ngadto sa kamatayon, ang Dios motabang kanako. O, pagmaya,
kay ang atong katubsanan nagkaduol. O Dios, luwasa ang akong
mga kaigsoonan sa Zion.”9

Niadtong Pebrero 1834, si Joseph Smith nakadawat og pagpada-
yag nga nagsugo kaniya sa pagpangulo sa pagbiyahe gikan sa
Kirtland paingon ngadto sa Missouri aron sa pagtabang sa mga
Santos nga nag-antus ug sa pagtabang nga ibalik sila ngadto sa ilang
mga yuta sa Lalawigan sa Jackson (tan-awa sa D&P 103). Agig tubag
sa sugo sa Ginoo, ang Propeta mi-organisar og grupo nga gitawag
og Zion's Camp nga moadto sa Missouri. Niadtong Mayo ug Hunyo
1834, ang grupo, nga giapilan sa labaw sa 200 ka mga sakop, mipa-
ingon ngadto sa kasadpang bahin sa Ohio, Indiana, Illinois, ug
Missouri. Nakasinati sila og daghang mga kalisud, lakip sa pagdag-
sang sa kolera. Niadtong Hunyo 22, 1834, sa dihang ang panaw
nagkaduol na sa Lalawigan sa Jackson, ang Propeta nakadawat og
pagpadayag sa pagbungkag sa kampo. Hinoon, ang Ginoo misaad
nga ang Zion tubson sa Iyang kaugalingong panahon. 
(Tan-awa sa D&P 105:9–14.) Human ma-organisar ang stake sa
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Lalawigan sa Clay uban ni David Whitmer isip presidente, ang
Propeta mibalik ngadto sa Ohio.

Bisan og wala makuha pagbalik sa Zion's Camp ang mga kab-
tangan sa mga Santos, nakahatag kini og bililhon nga pagbansay
alang sa umaabut nga mga lider sa Simbahan, kay ang mga parti-
sipante nakakat-on sa mga baruganan sa matarung nga pagpa-
ngulo gikan sa ehemplo ug mga pagtulun-an sa Propeta. Sa usa
ka miting sa mga miyembro sa Zion's Camp ug sa uban nga mga
miyembro sa Simbahan nga gihimo sa Kirtland niadtong Pebrero
14, 1835, ang Propeta mi-organisar sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles. Duha ka semana ang milabay, iyang gi-organisar
ang Korum sa Seventy. Siyam ka mga miyembro sa Korum sa
Napulog Duha ug tanang mga miyembro sa Korum sa Seventy
nahimong kabahin sa Zion's Camp.

Panimuyo sa Amihanang Missouri

Daghang mga miyembro nagpadayon sa pagpuyo didto sa
Lalawigan sa Clay, Missouri hangtud sa 1836, sa dihang ang mga
residente niana nga lalawigan miingon nga dili na sila makaha-
tag og kadangpan. Ang mga Santos nagsugod sa pagbalhin
ngadto sa amihanang Missouri, kadaghanan kanila nanimuyo sa
Lalawigan sa Caldwell, usa ka bag-o nga lalawigan nga gi-organi-
sar sa magbabalaod sa lalawigan aron ikapahimutang ang walay
kapuy-an nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Niadtong 1838
mitipon kanila ang dakong pundok sa mga Santos kinsa napugos
sa pagbiya sa Kirtland. Ang Propeta ug ang iyang pamilya miabut
niadtong Marso sa Far West, ang nagtubo nga panimuyo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw didto sa Lalawigan sa Caldwell, ug
mitukod sa punoang buhatan sa Simbahan didto. Niadtong Abril
ang Ginoo misugo ni Joseph Smith sa pagtukod og templo sa Far
West (tan-awa sa D&P 115:7–16).

Sa walay palad, ang kalinaw wala magdugay alang sa mga
Santos didto sa amihanang Missouri. Sa tinglarag [ fall] sa 1838,
ang mga manggugubot ug mga kasundalohan misamok na usab
ug miataki sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa dihang ang
mga miyembro sa Simbahan mibalos ug nanalipod sa ilang mga
kaugalingon, si Joseph Smith ug ang ubang mga lider saSimbahan
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gidakop tungod sa pasangil sa pagbudhi. Niadtong Nobyembre
sila gipriso didto sa Independence ug sa Richmond, Missouri, ug
niadtong Disyembre 1, gibalhug sila sa bilanggoan sa Liberty,
Missouri. Niana nga tingtugnaw, ang Propeta ug ang iyang mga
kauban naluya sa walay kalooy nga kahimtang. Gibalhug sila sa
bilanggoan —ngitngit, bugnaw, ug hugaw nga selda—ug gihata-
gan og dili maayo nga pagkaon nga dili nila makaon hangtud nga
napugos na lang tungod sa kagutom. Gihulagway sa Propeta ang
iyang kahimtang ug sa mga Santos nga “usa ka pagsulay sa atong
pagtuo sama sa kang Abraham.”10

Samtang nabilanggo ang Propeta, liboan ka mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, lakip na sa kaugalingong pamilya sa Propeta,
gipugos sa pagpapahawa gikan sa ilang mga panimalay sa
Missouri sa tingtugnaw ug sa tingpamulak niadtong 1838–39.
Niadtong Marso 7, 1839, si Emma misulat ngadto ni Joseph gikan
sa Quincy, Illinois: “Walay usa nga nakahibalo gawas sa Dios sa
akong gihunahuna ug mga pagbati sa akong kasingkasing sa
dihang akong gibiyaan ang atong balay ug panimalay ug sa tanan
nga anaa niini nga atong gipanag-iya gawas sa atong gagmay nga
mga anak, ug mibiyahe biya sa estado sa Missouri, mibiya kanimo

Bilanggoan sa Liberty, diin gibilanggo si Propeta Joseph Smith
atol sa tingtugnaw niadtong 1838–39.
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nga nabilanggo sa mamingaw nga bilanggoan.”11 Ubos sa direk-
syon ni Brigham Young ug sa ubang mga lider sa Simbahan, ang
mga Santos gidala paingon sa silangang bahin arong mangitag
kadangpan sa Illinois.

Mga Katuigan sa Nauvoo

Minahal nga Lider sa Iyang mga Katawhan

Niadtong Abril 1839, ang Propeta ug ang iyang mga kauban
gibalhin tungod sa pagkausab sa lugar sa ilang paghusay gikan sa
Bilanggoan sa Liberty ngadto sa Gallatin, Missouri. Samtang ang
mga binilanggo gibalhin na usab, gikan sa Gallatin ngadto sa
Columbia, Missouri, ang mga gwardiya mitugot nga moikyas sila
sa ilang dili makiangayon nga pagkabilanggo. Miadto sila sa
Quincy, Illinois, diin ang kinadaghanang miyembro sa Simbahan
nagpundok human mibiya gikan sa Missouri. Sa wala madugay,
ubos sa direksyon sa Propeta, ang kadaghanan sa mga Santos
nagsugod sa pagpuyo sa mga 80 ka kilometro sa amihanan
sa Commerce, Illinois, usa ka balangay sa may likoanan sa Suba
sa Mississippi. Giilisan og pangalan ni Joseph ang siyudad og
Nauvoo, ug sa misunod nga mga katuigan ang mga miyembro ug
bag-ong mga kinabig midagsang ngadto sa Nauvoo gikan sa
Estados Unidos, Canada, ug Great Britain, nga maoy nakahimo
niini nga pinakadaghang tawo sa dapit sa Illinois.

Si Joseph ug Emma nagpuyo duol sa suba sa usa ka gamay nga
balay nga troso, nga maoy nahimong opisina sa Propeta sa unang
mga adlaw sa Nauvoo. Nag-uma siya para sa iyang kabuhian ug
dayon naghimo og tindahan. Pero, tungod sa panginahanglan sa
iyang mga katungdanan sa Simbahan ug sa lungsod, ang Propeta
naglisud sa pagsangkap sa temporal nga mga panginahanglan sa
iyang pamilya. Niadtong Oktubre 1841 ang iyang personal nga
mga kabtangan gilista nga “tigulang nga Charley (usa ka kabayo)
nga gihatag ngadto kaniya sa Kirtland, duha ka binuhi nga usa
[deer], ug duha ka tigulang nga pabo ug upat ka gagmay, ang
tigulang nga baka nga gihatag kaniya sa usa ka brother didto sa
Missouri, ang iyang tigulang nga Major (usa ka iro), ... ug gamay
nga kasangkapan sa panimalay.”12



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 S E P H  S M I T H  

22

Sa ulahing bahin sa Agosto 1843 ang Propeta ug ang iyang
pamilya mibalhin tabok sa dalan ngadto sa bag-o nga natukod nga
duha ka andana nga balay nga gitawag og Mansion House. Si
Joseph ug si Emma karon adunay upat ka buhi nga mga anak.
Nakalubong na sila og unom ka pinaggang mga anak sa milabayng
mga tuig ug usa pa ka anak ang matawo human sa kamatayon ni
Joseph. Ang onse ka mga anak sa pamilya ni Joseph ug Emma mao
sila: si Alvin, natawo niadtong 1828, nga namatay sa wala madugay
human sa pagkatawo; ang kaluha nga sila si Thadeus ug Louisa,
natawo niadtong 1831, nga namatay human dayon sa pagkatawo;
sinagop nga kaluha nga si Joseph ug Julia, natawo nila ni John ug
Julia Murdock niadtong 1831 ug gisagop ni Joseph ug Emma
human mamatay si Sis. Murdock sa pagpanganak (11 ka bulan nga
si Joseph namatay niadtong 1832)13; si Joseph III, natawo niad-
tong 1832, Frederick, natawo niadtong 1836; Alexander, natawo
niadtong 1838; si Don Carlos, natawo niadtong 1840, kinsa nama-
tay sa edad nga 14 ka bulan; usa ka anak nga lalaki natawo niad-
tong 1842, nga namatay sa samang adlaw siya natawo; ug si David
natawo niadtong 1844, hapit lima ka mga bulan human gimartir
ang iyang amahan.

Ang Balay nga Mansyon sa Nauvoo. Si Propeta Joseph Smith ug ang iyang
pamilya mibalhin niini nga panimalay niadtong Agosto 1843.
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Sa kinatibuk-an sa iyang pangalagad, ang Propeta gusto nga
makig-uban sa mga Santos. Mahitungod sa siyudad ug sa mga
lumulupyo siya miingon, “Kini mao ang pinakanindot nga dapit
ug pinakamaayo nga mga tawo ubos sa langit.”14 Agi’g balos, ang
mga Santos nahigugma kaniya ug mibati nga siya iyang higala, sa
kasagaran motawag kaniya og “Brother Joseph.” Usa ka kinabig
nakaobserbar, “Adunay makapadani nga gahum sa iyang kinaiya
nga maoy makapadani sa tanang mga tawo nga makaila kaniya
ngadto kaniya.”15 “Wala siya magpakaaron-ingnon nga tawo nga
walay mga kasaypanan ug binuang,” usa ka residente sa Nauvoo
misulat. “Siya usa ka tawo nga dili nimo kapugngan nga imong
magustohan; ... ni magpagarbo sa iyang pagkainila nga maoy pag-
tuo sa kadaghanan, apan sa sukwahi mahigalaon siya ni bisan
kinsa nga tarung nga tawo.16 Si William Clayton, usa ka English
nga kinabig, misulat ngadto sa ilaha gikan sa Nauvoo mahitungod
sa Propeta, nag-ingon, “Sa tinud-anay nangandoy ako nga mahi-
sama kaniya.”17

Ang Propeta mihatag og daghang mga pakigpulong didto sa
Nauvoo, ug ang mga miyembro sa Simbahan gusto nga mami-
naw kaniya, sa iyang gitudlo nga pagpadayag nga mga kamatuo-
ran sa ebanghelyo uban sa gahum. Si Angus M. Cannon nahi-
numdom: Wala ako makadungog kaniya nga misulti nga dili
madasig ang akong tibuok pagkatawo ug ang akong tibuok kalag
mohimaya sa Ginoo.”18 Mipahayag si Brigham Young: “Dili gayud
nako palabyon ang kahigayunan nga makig-uban ni Propeta
Joseph ug sa pagpaminaw kaniya nga mamulong sa publiko ug
sa pribado, aron ako makasabut gikan sa tuburan diin siya namu-
long, nga ako makaangkon niini ug magamit kini kon kini giki-
nahanglan.... Ang mao nga mga kahigayunan mas labi pang bilil-
hon ngari kanako kay sa tanang bahandi sa kalibutan.”19

Ang pagkapangulo ni Joseph Smith lapas pa sa iyang relihiyoso
nga mga responsibilidad. Didto sa Nauvoo ang Propeta aktibo
nga mialagad sa sibil, legal, negosyo, edukasyon, ug sa kasunda-
lohan. Gusto siya nga ang siyudad sa Nauvoo makahatag sa
tanang mga kaayohan ug mga kahigayunan sa kultura ug sibiko
nga mga kauswagan sa iyang mga lumulupyo. Niadtong Enero
1844, tungod kay siya nasagmuyo sa kapakyas sa mga opisyal sa
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estado ug sa federal sa paghatag og panabang alang sa mga katu-
ngod ug kabtangan nga gikuha gikan sa mga Santos didto sa
Missouri, si Joseph Smith mipahibalo sa iyang pagkakandidato
alang sa kapangulohan sa Tinipong Bansa sa Amerika. Bisan og
ang nakaobserbar nakahibalo nga gamay ra og kahigayunan nga
siya mapili, ang iyang pagkakandidato nakakuha sa pagtagad sa
publiko sa hilabihan nga kalapasan sa mga katungod sa mga
Santos pinasubay sa batakang balaod. Ang tanang mga tawo, mii-
ngon ang Propeta, “adunay managsama nga mga katungod sa
pag-ambit sa mga bunga sa dakong kahoy sa atong nasyonal nga
kalingkawasan.20

Pagbalaan ngadto sa Ginoo: Pagtukod
og Templo sa Dios diha sa Nauvoo

Sa dihang ang mga Santos napugos sa pagbiya sa Kirtland, ilang
gibiyaan ang templo nga ilang gihagoan pag-ayo. Apan sila maka-
baton gihapon og balaan nga templo taliwala niini, kay ang Ginoo
mimando kanila sa pagsugod pagtukod og templo sa Nauvoo.
Ang trabaho nagsugod sa tinglarag [ fall] niadtong 1840, nga ang
tukurang bato gipahimutang niadtong Abril 6, 1841, sa usa ka
seremonya nga gidumala sa Propeta. Ang pagkatukod sa Templo
sa Nauvoo mao ang labing importante nga mga proyekto sa patu-
kod nga sa kaniadto mao ang kasadpang Amerika. Ang pagtukod
sa templo nagkinahanglan nga ang mga Santos mohimo og dako
nga sakripisyo, tungod sa kanunay nga pagpangabut sa mga
mibalhin diha sa nag-uswag nga siyudad, ang mga miyembro sa
Simbahan sa kasagaran mga pobre.

Gisugdan sa pagtudlo sa Propeta ang doktrina sa bunyag alang
sa mga patay sa sayo pa sa Agosto 15, 1840. Tungod kay ang tem-
plo anaa sa sayong bahin sa pagtukod, ang mga Santos mipahi-
gayon una sa mga bunyag alang sa mga patay sa lokal nga mga
suba ug mga sapa. Niadtong Enero 1841, ang Ginoo mipadayag
nga kining paagiha magpadayon lamang hangtud nga ang mga
bunyag mapahigayon na sa templo (tan-awa sa D&P 124:29–31).
Atol sa ting-init ug sa tinglarag niadtong 1841, ang mga Santos
mibuhat og temporaryong bunyagan nga kahoy sa bag-ong gika-
lot nga basement. Ang bunyag alang sa mga patay unang gipahi-
gayon niini nga bunyagan niadtong Nobyembre 21, 1841.
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Niadtong 1841 ang unang pagbugkos sa mga magtiayon gipa-
higayon, ug niadtong 1841 ang Propeta midiktar sa pagpadayag
nga naghulagway sa mahangturong matang sa pakigsaad nga
kaminyoon (tan-awa sa D&P 132). Ang mga doktrina niini nga
pagpadayag nahibaloan sa Propeta sukad pa niadtong 1831.21

Gisugo sa Dios, gitudlo usab niya ang doktrina sa dinaghan nga
kaminyoon.

Ang Templo sa Nauvoo sa tunga-tunga sa mga 1840. Ang templo 
gisunog niadtong 1848 human ang mga Santos gipugos sa pagbiya sa Nauvoo, 
ug ang ubang mga bongbong naguba sa usa ka tornado, nga ang nagpabiling 

mga bongbong huyang na kaayo nga kini kinahanglang gub-on.



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 S E P H  S M I T H  

26

Tungod kay ang templo dili mahuman sulod sa pipila ka pana-
hon, si Joseph Smith misugo nga himoon ang temple endowment
sa gawas sa iyang sagrado nga mga bongbong. Niadtong Mayo 4,
1842, sa kwarto sa ibabaw nga bahin sa iyang Red Brick nga tin-
dahan sa Nauvoo, gipangalagad sa Propeta ang unang mga pag-
tuga ngadto sa gamay nga grupo sa kaigsoonan, lakip na ni
Brigham Young. Ang Propeta wala na makakita nga mahuman ang
Templo sa Nauvoo. Hinoon niadtong 1845 ug 1846 liboan ka mga
Santos ang nakadawat sa temple endowment gikan ni Brigham
Young ug sa uban kinsa nakadawat niini nga mga panalangin gikan
sa Propeta.

Naghinapos nga Pangalagad ni Joseph Smith

Samtang ang mga Santos sa sinugdanan nakatagamtam og kali-
naw sa Nauvoo, ang pagpanggukod sa Propeta nagkadaghan. Sa
usa ka halandumon nga miting niadtong Marso 1844, ang Propeta
misugo sa Napulog Duha sa pagdumala sa Simbahan human sa
iyang kamatayon, nagpasabut nga sila karon aduna na sa tanan
nga mga yawe ug awtoridad nga gikinahanglan sa pagbuhat sa
ingon. Si Wilford Woodruff, usa ka miyembro sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles nianang higayona, mipahayag:
“Ako mopamatuod nga sa sayo pa sa tingpamulak niadtong 1844,
didto sa Nauvoo, si Propeta Joseph Smith mipatawag sa mga
Apostoles ug iyang gitugyan ngadto kanila ang mga ordinansa sa
simbahan ug gingharian sa Dios. Ug ang tanang mga yawe ug mga
gahum nga gihatag sa Dios kaniya, iyang gisilyo sa among mga ulo,
ug miingon siya kanamo nga kami kinahanglang mangandam ug
modawat og responsibilidad niini nga gingharian, o kami panghi-
marauton.... Ang iyang nawong sama katin-aw sa hayag sa amber,
ug siya napuno sa gahum nga sukad wala nako makita ni bisan kin-
sang tawo kaniadto niining kinabuhi.”22 Human sa kamatayon sa
Propeta, ang responsibilidad sa Simbahan ug sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta anaa sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Niadtong Hunyo 1844 usa ka kaso sa pagsamoksamok ang
gipasangil batok sa Propeta. Bisan og siya gipakawalay sala niini
nga kaso didto sa Nauvoo, ang gobernador sa Illinios, nga si
Thomas Ford, miinsister nga si Joseph Smith husayon sa mao
gihapon nga kaso didto sa Carthage, Illinois, ang kaulohan sa
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Lalawigan sa Hancock. Sa dihang ang Propeta ug ang iyang
igsoon nga si Hyrum miabut sa Carthage, nakapiyansa sila sa
orihinal nga kaso, pero gikasohan sila og pagbudhi batok sa
estado sa Illinois, ug gipriso sa lokal nga bilanggoan.

Atol sa mainit ug maigang nga kahaponon niadtong Hunyo 27,
1844, usa ka pundok sa mga manggugubot nga giituman ang mga
nawong miataki sa bilanggoan ug mipatay ni Joseph ug Hyrum
Smith. Mga tulo ka oras human niana, si Willard Richards ug

Bilanggoan sa Carthage, diin si Propeta Joseph Smith ug ang iyang
igsoon nga si Hyrum gi-martir niadtong Hunyo 27, 1844.
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John Taylor, nga napriso uban sa mga martir, mipadala og masu-
lub-ong mensahe ngadto sa Nauvoo. “Bilanggoan sa Carthage,
8:05 sa gabii, ika-27 sa Hunyo 27, 1844. Si Joseph ug Hyrum
namatay.... Dali kayo ang panghitabo.”23 Sa edad nga 38, si
Propeta Joseph Smith misilyo sa iyang pagpamatuod sa iyang kau-
galingong dugo. Ang iyang trabaho dinhi sa mortalidad nakom-
pleto, ang Simbamhan ug ang gingharian sa Dios napahimutang
sa katapusang higayon dinhi sa yuta, si Joseph Smith namatay sa
mga bala sa mga mamumuno. Mahitungod ni Propeta Joseph
Smith, ang Ginoo Mismo mipamatuod: “Akong gitawag si [Joseph
Smith] pinaagi sa akong mga anghel, akong mangangalagad nga
mga sulugoon, ug pinaagi sa akong kaugalingong tingog gikan sa
mga langit, sa pagdala sa akong buhat; nga iyang gipahimutang,
ug nagmatinud-anon; ug Ako midala kaniya sa akong kaugali-
ngon. Daghan ang natingala tungod sa iyang kamatayon; apan
kini gikinahanglan nga siya kinahanglan mosilyo sa iyang pagpa-
matuod pinaagi sa iyang dugo, nga siya unta mapasidunggan ug
ang mga dautan unta masilotan” (D&P 136:37–39).

Si Joseph Smith, ang bantugan nga propeta, manalagna ug tig-
padayag sa ulahing mga adlaw, usa ka maisug ug masulundon
nga sulugoon sa Labing Halangdon. Si Presidente Brigham
Young mipamatuod: “Tingali walay tawo nga nagpuyo dinhi sa
yuta nga mas nakaila kaniya kay kanako; ug ako walay kahadlok
nga mosulti, gawas kang Jesukristo, walay mas maayo nga tawo
nga sukad nakapuyo niini nga yuta sukad. Ako iyang saksi.”22
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“Ako nakakita og dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa
kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat kanako.”
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Ang Unang Panan-awon: 
Ang Amahan ug Anak Nagpakita

ngadto ni Joseph Smith

“Ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag 
ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako
diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako 

nagtawag kanako sa akong ngalan, ug miingon, 
nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong

Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Human sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesukristo, ang
apostasiya hinayhinay nga mikatap. Ang mga Apostoles sa
Manluluwas gisalikway ug gipamatay, ang Iyang mga pagtulun-an
nausab, ug ang priesthood sa Dios gikuha gikan sa yuta. Ang pro-
peta sa karaan nga si Amos nanagna sa panahon sa apostasiya ug
espirituhanong kangitngit: “Ania karon ang adlaw moabut na,
nagaingon ang Ginoong Dios, nga diha sa yuta ipadala ko ang
kagutmanan dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig,
hinonoa kagutmanan sa pagpatalinghug sa mga pulong sa
Ginoo.” ug sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa
laing dagat, ug gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timogan;
sila manalagan ngadto-nganhi aron sa pagpangita sa pulong sa
Ginoo, ug sila dili makakaplag niini” (Amos 8:11–12).

Usa niadtong nangita sa pulong sa Ginoo nga nawala gikan sa
yuta mao si Joseph Smith, usa ka batan-on nga nagpuyo sa hilit
nga lungsod sa Palmyra, New York, niadtong 1820. Si Joseph usa
ka kusgan ug aktibo nga batan-ong lalaki nga adunay puti nga
pamanit, buwagaw nga buhok, ug asul nga mga mata, ang ika-
lima sa onse ka mga anak sa pamilya ni Joseph Smith Sr. ug
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Lucy Mack Smith. Motrabaho siya og taas-taas nga oras sa pagta-
bang sa iyang amahan ug mga magulang lalaki sa pagputol og
mga kahoy ug pagtanom sa baga nga kakahoyan sa iyang
pamilya, gatusan ka ektarya nga uma. Sa asoy sa iyang inahan,
siya “hilumon, mabination nga bata,”1 kinsa mapalandungon ug
ganahan nga magtuon” kay sa iyang mga igsoon.2 Ang batan-ong
si Joseph nagtrabaho aron sa pagtabang sa pagsuporta sa iyang
pamilya ug mao nga igo lamang nakaangokon og pormal nga
edukasyon nga makahibalo sa pagbasa, pagsulat, ug aritmetik.

Niining higayona, usa ka diwa sa relihiyoso nga kasibot midag-
han sa rehiyon sa kasadpang New York diin magpuyo ang pamil-
yang Smith. Ang mga Smith, sama sa ubang daghang mga tawo,
mitambong sa mga pagpabalik sa Kristiyano nga mga denomi-
nasyon sa maong dapit. Samtang ang ubang mga sakop sa iyang
pamilya miapil sa usa sa mga simbahan, si Joseph wala. Unya
misulat siya mahitungod niining higayona:

“Ang akong hunahuna seryosong nadani sa tanang importante
nga mga pagpakabana alang sa akong imortal nga kalag, nga
maoy nakapaaghat kanako sa pagsiksik sa mga kasulatan, nag-
tuo, sumala sa gitudlo kanako, nga anaa niini ang pulong sa
Dios. Busa naggamit kanila diha sa akong kaugalingon ug ang
akong suod nga pakighigala niadtong lain-laing mga denominas-
yon nakagiya kanako sa paghunahuna og maayo, kay akong
nadiskobrehan nga sila wala magtuman sa ilang propesyon pina-
agi sa paglakaw nga balaanon ug pakigsulti nga diosnon nga
uyon sa unsay akong nakaplagan nga gilangkob diha nianang
sagradong basahon.  Kini usa ka kaguol sa akong kalag....

Namalandong ako og daghang mga butang sa akong kasing-
kasing mahitungod sa sitwasyon sa kalibutan—ang panagbingkil
ug pagkabahin, ang pagkadautan ug pagkasalawayon, ug ang
kangitngit nga mituhop sa mga hunahuna sa katawhan. Ang
akong hunahuna naluya pag-ayo, kay ako mibati nga sad-an
tungod sa akong mga sala, ug pinaagi sa pagsiksik sa mga kasu-
latan akong nakaplagan nga ang mga tawo wala magpaduol
ngadto sa Ginoo, apan sila nalayo gikan sa tinuod ug buhi nga
pagtuo, ug walay kapunongan o denominasyon nga natukod
diha sa ebanghelyo ni Jesukristo ingon nga narekord diha sa
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Bag-ong tugon, ug akong gibati nga magbangutan alang sa akong
kaugalingong mga sala ug alang sa mga sala sa kalibutan.”3

Ang pagpangita sa batan-ong si Joseph Smith sa kamatuoran
maoy nakapaaghat kaniya sa pag-adto sa kakahoyan aron mangu-
tana sa Dios alang sa kaalam nga iyang gikinahanglan. Agig tubag
sa iyang pag-ampo, ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo nag-
pakita ngadto kaniya, nagbukas sa dalan alang sa pagpahiuli sa
ebanghelyo sa ulahing mga adlaw. Kining katingalahan nga
hitabo gihisgutan pag-usab sa yano apan maanindot nga mga
pulong ni Joseph Smith.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang pagpangita ni Joseph Smith sa kamatuoran
nagtudlo nga ang pagtuon sa kasulatan ug kinasingkasing

nga pag-ampo nagdapit og pagpadayag.

Joseph Smith—Kasaysayan 1:5, 7–13: Diha sa dapit nga
among gipuy-an may talagsaon nga kasamok mahitungod sa reli-
hiyon. Kini misugod sa mga Methodist, apan sa wala madugay
nahimo nga kasagaran sa tanan nga mga relihiyon diha niana nga
dapit. Sa pagkatinuod, ang tibuok nga distrito mao ra og natan-
dog niini, ug daghan nga pundok sa mga katawhan nagkahiusa
sa nagkalain-lain nga pundok sa mga relihiyon, nga nakahimo og
dili gamay nga pagkalibug ug pagkabahin sa mga katawhan, ang
uban nagsinggit, “Tan-aw, diri!” ug ang uban, “Tan-aw, didto!”
Ang uban midapig sa tinuohan sa Methodist, ang uban sa mga
Presbyterian, ug ang uban sa mga Baptist....

“Ako niini nga panahon nagpanuigon og napulo ug lima ka
tuig. Ang pamilya sa akong amahan nakabig ngadto sa tinuohan
sa Presbyterian, ug upat kanila nagpasakop niana nga simbahan,
sa ato pa—ang akong inahan, si Lucy; akong igsoon nga mga
lalaki nga si Hyrum ug si Samuel Harrison; ug ang akong igsoon
nga babaye nga si Sophronia.

Niini nga panahon sa dako nga kasamok, ang akong huna-
huna gitawag ngadto sa mahinungdanon nga pamalandong ug
dako nga kabalisa; apan, bisan ang akong mga pagbati lawom ug
sa kasagaran makatandog, sa gihapon ako nagpahilayo sa akong
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kaugalingon gikan niini nga mga pundok, bisan pa og ako
mitambong sa ilang daghan nga mga tigum sa kasagaran kon ang
panahon motugot. Sa paglabay sa panahon ang akong hunahuna
ingon og mihilig ngadto sa tinuohan sa Methodist, ug ako mibati
og gamay nga kadasig nga makighiusa uban kanila; apan hilabi-
han ang kalibug ug kagubot taliwala sa nagkalain-lain nga mga
tinuohan, nga kini dili mahimo alang sa usa ka batan-on nga
tawo nga sama kanako, nga walay kasinatian sa mga katawhan ug
sa mga butang, aron pagkab-ut sa usa ka piho nga paghukom
kinsa ang tinuod ug kinsa ang sayop.

“Ang akong hunahuna usahay hilabihan sa kalibug, ang singgit
ug kagubot hilabihan ug walay paghunong. Ang mga
Presbyterian labaw nga nakahukom batok sa mga Baptist ug sa
mga Methodist, ug migamit sa tanan nga mga gahum sa panga-
tarungan ug hiwi nga pangatarungan aron sa pagmatuod sa ilang
mga sayop, o, sa kubos, aron lamang ang mga katawhan maghu-
nahuna nga sila sayop. Sa lain nga bahin, ang mga Baptist ug ang
mga Methodist sa ilang bahin naikag usab sa pagpaninguha sa
pagtukod sa ilang kaugalingon nga tinuohan ug pagpanghima-
kak sa uban.

“Diha sa taliwala niini nga gubat sa mga pulong ug kagubot sa
mga opinyon, ako sa kanunay miingon sa akong kaugalingon:
Unsa kaha ang buhaton? Kinsa sa tanan niini nga mga pundok
ang tinuod; o, sila bang tanan mga sayop? Kon adunay usa kanila
nga tinuod, hain niini, ug sa unsa nga paagi ako masayud niini?

Samtang ako nanlimbasug ubos sa hilabihan nga kalisud
tungod sa mga panagbangga niini nga mga nagkalain-lain nga
pundok sa mga relihiyon, ako usa ka adlaw nagbasa sa Epistola ni
Santiago, kapitulo uno ug ikalima nga bersikulo, nga nag-ingon:
Kon hain kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayoa siya
sa Dios, nga naghatag sa tanan nga katawhan sa walay pag-
dumili, ug walay pagkasuko; ug kini ihatag ngadto kaniya.

“Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga mituhop
uban sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay sa
nahimo niini nga panahon ngari kanako. Kini ingon og misulod
uban sa makusog nga gahum ngadto sa matag tipik sa akong
kasingkasing. Ako mipalandong niini pagbalik-balik, sa kasayuran
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“Wala pay bisan unsa nga tudling sa kasulatan nga mituhop uban 
sa labaw nga gahum ngadto sa kasingkasing sa tawo kay 

sa nahimo niini nga panahon ngari kanako.”[[13]]

nga kon adunay tawo nga nagkinahanglan og kaalam gikan sa
Dios, ako mao; kay kon unsaon pagbuhat ako wala masayud, ug
hangtud nga ako makaangkon og dugang pa nga kaalam nga
labaw pa kay sa kaniadto nga ako aduna, niana nga panahon ako
dili gayud masayud; kay ang mga magtutudlo sa relihiyon ug sa
nagkalain-lain nga mga pundok misabut sa sama nga mga pulong
sa kasulatan sa lain-lain nga paagi ngadto sa pagwagtang sa tanan
nga pagsalig diha sa paghusay sa pangutana pinaagi sa pagda-
ngop ngadto sa Biblia.

“Sa kadugayan ako miabut sa paghukom nga ako kinahanglan
nga magpabilin sa kangitngit ug sa kalibug, o ako kinahanglan
nga mobuhat ingon sa gisugo ni Santiago, nga mao, ang pagpa-
ngutana sa Dios. Ako sa kadugayan miabut sa hugot nga tinguha
sa “pagpangutana sa Dios,” sa pagtuo nga kon siya mohatag og
kaalam ngadto kanila nga nagkulang og kaalam, ug mohatag sa
walay pagdumili, ug dili masuko, ako tingali mosulay.”4
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Si Joseph Smith giluwas gikan sa gahum 
sa kaaway sa tanang pagkamatarung.

Joseph Smith—Kasaysayan 1:14–16: Busa, pinasubay niini, sa
akong hugot nga tinguha sa pagpangutana sa Dios, ako miadto
sa kakahoyan aron sa paghimo sa pagsulay. Kini usa ka buntag sa
usa ka matahum, maayo nga adlaw, sayo sa tingpamulak sa usa
ka libo walo ka gatus ug kawhaan. Kini mao ang una nga higayon
sa akong kinabuhi nga ako mihimo sa ingon nga pagsulay, kay
taliwala sa akong tanan nga mga kabalaka ako wala pa gayud
makahimo sa pagsulay og pag-ampo sa kusog nga tingog.

“Human ako moabut sa dapit diin ako naglaraw sa pag-adto,
human ako makapaniid sa akong palibut, ug nakita ang akong
kaugalingon nga nag-inusara, ako miluhod ug misugod sa pag-
tugyan sa mga tinguha sa akong kasingkasing ngadto sa Dios.
Ako wala pa gani makasugod, sa ingon, sa kalit lamang ako
gipugngan sa usa ka gahum nga sa hingpit mibuntog kanako ug
adunay kahibulongan nga gahum ibabaw kanako nga mao ang
mipugong sa akong dila aron ako dili makasulti. Baga nga kangit-
ngit ang mialirong kanako, ug kini gipakaingon ko sa makadiyut
ingon og ako gitakda ngadto sa kalit nga kalaglagan.

“Apan, sa pagpanlimbasug sa akong tibuok nga mga gahum sa
pagtawag sa Dios aron pagluwas kanako gikan sa gahum niini
nga kaaway diin mibuntog kanako, ug niana nga higayon sa diha
nga ako andam na sa pag-unlod ngadto sa pagkawalay paglaum
ug pagtugyan sa akong kaugalingon ngadto sa kalaglagan—dili
usa ka bunga sa hunahuna nga kadautan, apan ngadto sa gahum
sa usa ka tinuod nga binuhat gikan sa dili makita nga kalibutan,
kinsa nagbaton og ingon nga kahibulongan nga gahum nga ako
sukad wala pa gayud makasinati diha ni bisan kinsa nga binu-
hat—ug dinhi niini nga higayon sa dako nga kahadlok, ako naka-
kita og usa ka dako nga gilis sa kahayag ibabaw gayud sa akong
ulo, labaw sa kahayag sa adlaw, nga nag-anam og paubos hang-
tud kini midapat kanako.”5
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Ang Langitnong Amahan ug si Jesukristo 
nagpakita ngadto ni Joseph Smith agi’g tubag 

sa iyang mapainubsanon nga pag-ampo.

Joseph Smith—Kasaysayan 1:17–20: Diha-diha nga kini mipa-
kita ako nakakaplag sa akong kaugalingon nga giluwas gikan sa
kaaway nga migapos kanako. Sa diha nga ang kahayag midapat
kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug
himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawa-
nangan. Usa kanila misulti ngari kanako nagtawag kanako sa
akong ngalan, ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao
ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!

“Ang akong tuyo sa pagpangutana sa Ginoo mao ang pagpaki-
sayud hain sa tanan nga mga tinuohan ang tinuod, nga ako unta
masayud asa ako magpasakop. Busa sa wala madugay, ako mian-
dam sa akong kaugalingon, nga aron ako makasulti, nga ako
nangutana sa mga Personahe kinsa nagbarug ibabaw kanako
diha sa kahayag, hain sa tanan nga mga tinuohan ang tinuod (kay
niini nga higayon kini wala gayud mosulod ngari sa akong
kasingkasing nga ang tanan mga sayop)—ug asa ako kinahanglan
magpasakop.

Ako gitubag nga ako kinahanglan dili gayud mopasakop bisan
hain kanila, kay silang tanan mga sayop; ug ang Personahe kinsa
nakigsulti kanako miingon nga ang ilang tanan nga mga tinuo-
han mga salawayon sa iyang panan-aw; nga kadtong tanan nga
mga magtutudlo mga dautan; nga: ‘sila nagtudlo og mga dok-
trina nga mga sugo sa mga tawo, nga may hulagway sa pagka-
diosnon, apan sila nanghimakak sa gahum niana.’

“Siya miusab pagdili kanako sa pagpasakop sa bisan hain
kanila; ug daghan pa nga mga butang nga siya misulti ngari
kanako, diin ako dili makasulat niini nga panahon. Sa diha nga
ako nahibalik sa akong kaugalingon pag-usab, ako nakakaplag sa
akong kaugalingon nga naghigda, nagtan-aw ngadto sa langit. Sa
diha nga ang kahayag nawala, ako walay kusog; apan sa wala
madugay naulian og gamay, ako mipauli. Ug samtang ako nag-
sandig sa may halingan sa kalayo, ang akong inahan nangutana
unsa ang nahitabo. Ako mitubag, ‘Ayaw og kabalaka, maayo ang
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tanan—Ako maayo man.’ Unya ako miingon ngadto sa akong ina-
han, ‘ako nakahibalo sa akong kaugalingon nga ang Presbyterian
dili tinuod.’ Kini ingon og ang kaaway nakamatngon, sa sayo
kaayo nga panahon sa akong kinabuhi, nga ako gitagana aron
pagmatuod sa usa ka tigsamok-samok ug tighasol-hasol sa iyang
gingharian; labut pa ngano nga ang mga gahum sa kangitngit nag-
kahiusa batok kanako? Ngano nga ang pagbatok ug pagpanggu-
kod mitungha batok kanako, bisan sa akong pagkabatan-on?”6

Kon ang atong mga pagpamatuod lig-on, 
ang pagpanggukod dili makahimo nato nga molimud

unsay atong nahibaloan nga tinuod.

Joseph Smith—Kasaysayan 1:21–26: “Pipila ka mga adlaw
human niini nga panan-awon, ako nakahigayon sa pagpakig-
uban sa usa sa mga tigsangyaw sa Methodist, kinsa hilabihan ka
madasigon sa nahisgutan nga mga pag-ukay sa relihiyon; ug,
nakigsulti uban kaniya sa hilisgutan sa relihiyon, ako nakahiga-
yon sa paghatag kaniya og asoy sa panan-awon nga ako nakakita.
Ako nahibulong kaayo sa iyang mga lihok; dili lamang nga wala
niya hatagi og gibug-aton ang akong gipamulong, apan sa dako
nga pagtamay, nag-ingon, kining tanan gikan sa yawa, nga wala
na kuno kanang mga butang sama sa mga panan-awon o mga
pagpadayag niini nga mga adlaw; nga kana nga mga butang
mihunong na uban sa mga apostoles, ug nga wala na gayud bisan
unsa pa niana kanila.

“Ako sa wala madugay nakahibalo, bisan pa niana, nga ang
akong pag-asoy sa sugilanon nakapaukay og hilabihan nga pag-
yubit batok kanako taliwala sa mga magtutudlo sa relihiyon, ug
mao kini ang hinungdan sa dako nga pagpanggukod, diin mipa-
dayon sa pagdaghan; ug bisan ako usa ka bata nga wala mailhi,
mga napulo ug upat o napulo ug lima ka tuig lamang ang panu-
igon, ug ang akong mga kahigayunan sa kinabuhi ingon sa usa
ka bata nga dili inila dinhi sa kalibutan, apan mga tawo nga
halangdon nakamatikod aron sa pag-ukay sa hunahuna sa kataw-
han batok kanako, ug naghimo og mapait nga pagpanggukod; ug
mao kini ang nagpasulabi diha sa tanan nga mga tinuohan—ang
tanan nagkahiusa sa paggukod kanako.
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“Kini mao ang nakaingon sa akong lawom nga pagpamalan-
dong, ug sa kanunay sukad pa, kahibulongan nga ang usa ka
wala mailhi nga bata nga lalaki, nga labaw lamang og diyutay sa
napulo ug upat ka tuig ang panuigon, ug usa, usab, kansang
kapalaran mao ang pagpangita sa mga ginagmay nga kabuhian
pinaagi sa iyang inadlaw nga pagtrabaho, gihunahuna nga usa ka
tawo nga may igo nga kadungganan sa pagdani sa pagtagad sa
mga halangdon ug labi nga inila nga mga relihiyon niini nga
panahon, ug sa paagi nga nakapaturok kanila o espiritu sa labing
mapait nga pagpanggukod ug pagbiay-biay. Apan kahibulongan
o dili, mao kini, ug kini kanunay naghatag og hilabihan nga
kasakit sa akong kaugalingon.

Bisan pa niana, kini tinuod nga ako nakakita og usa ka panan-
awon. Ako naghunahuna, nga ako mibati sama ni Pablo, sa iyang
paghimo sa iyang panalipod sa atubangan ni Hari Agripa, ug
misaysay sa hitabo sa panan-awon nga iyang nakita sa diha nga
siya nakakita og usa ka kahayag, ug nakadungog og usa ka
tingog; apan sa gihapon dihay pipila lamang nga mituo kaniya;
ang uban miingon nga siya bakakon, ang uban miingon nga siya
buang; ug siya gitamay ug gibiay-biay. Apan kining tanan wala
makaguba sa ka tinuod sa iyang nakita. Siya nakakita og usa ka
panan-awon, siya nasayud nga siya nakakita, ug ang tanan nga
panggukod ubos sa langit dili makausab niini; ug bisan pa nga
sila mogukod kaniya hangtud ngadto sa kamatayon, apan siya
nasayud, ug masayud hangtud sa katapusan sa iyang paggin-
hawa, nga siya nakakita og usa ka kahayag ug nakadungog og usa
ka tingog nga nagsulti ngadto kaniya, ug ang tibuok kalibutan
dili makapausab sa iyang hunahuna o pagtuo.

“Sama usab kanako, ako sa tinuod nakakita og usa ka kahayag,
ug sa taliwala niana nga kahayag ako nakakita sa duha ka mga
Personahe, ug sila sa kamatuoran namulong ngari kanako; ug
bisan pa ako gikasilagan ug gigukod sa pag-ingon nga ako nakakita
og usa ka panan-awon, apan kini tinuod; ug samtang sila naggu-
kod kanako, nagbiay-biay kanako, ug namulong sa tanan nga
matang sa dautan batok kanako sa bakak tungod sa pag-ingon, ako
gitultulan sa pag-ingon sa akong kasingkasing: Ngano nga gigukod
ako sa pagsulti sa kamatuoran? Ako tinuod gayud nga nakakita og



H U G N A  1

40

usa ka panan-awon; ug kinsa ako nga makaharong sa Dios, o
ngano nga ang kalibutan naglaraw sa paghimo kanako nga moli-
mud kon unsa ang akong tinuod nga nakita? Kay ako nakakita og
usa ka panan-awon; ako nasayud niini, ug ako nasayud nga ang
Dios nasayud niini, ug ako dili makalimud niini, ni ako mangahas
sa pagbuhat niini; gani ako nasayud nga ang pagbuhat sa ingon
ako makasala sa Dios, ug mahimutang ubos sa kalaglagan.

“Ako nakakab-ut karon sa katagbawan sa akong hunahuna kon
ang tinuohan sa kalibutan ang hisgutan—nga kini dili akong
katungdanan ang pagpasakop bisan hain kanila, apan nga ako
magpadayon sa ingon hangtud ako pagamandoan. Ako nakakap-
lag nga ang pagpamatuod ni Santiago tinuod—nga ang tawo
kinsa kulang sa kaalam mahimo nga mangayo sa Dios, ug maka-
angkon, ug dili kasuk-an.”7

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii-xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 31–36. Hunahunaa kon sa unsa nga
paagi nga si Joseph Smith nakahatag kanato og ehemplo sam-
tang kita mangita og mga tubag sa atong mga pag-ampo.
Samtang magtuon kamo sa iyang asoy sa Unang Panan-awon,
unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa pagbasa sa mga
kasulatan? mahitungod sa pagpamalandong? mahitungod sa
pag-ampo?

• Ribyuha ang pahina 37. Hunahunaa ang mga kamatuoran nga
nakat-unan mahitunogd sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo
sa dihang nakadawat siya sa Unang Panan-awon. Ngano nga
ang matag usa kanato adunay pagpamatuod sa Unang Panan-
awon?

• Sa dihang gisultihan ni Joseph ang uban sa Unang Panan-
awon, daghang mga tawo nasuko batok kaniya ug migukod
kaniya (pahina 38). Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga
tawo misupak niining paagiha? Palandonga ang tubag ni
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Joseph sa pagpanggukod (mga pahina 38–40). Unsaon nato sa
pagsunod sa iyang ehemplo kon kita mag-atubang og pagpang-
gukod o laing mga pagsulay?

• Sa inyong unang pagkahibalo sa Unang Panan-awon, unsay
epekto diha kaninyo sa maong asoy? Unsay epekto niini
kaninyo sukad niadto? Sa unsa nga mga paagi kamo nalig-on
samtang kamo nagtuon sa asoy pag-usab niini nga hugna?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 29:13–14; Joel
2:28–29; Amos 3:7; Mormon 9:7–9
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Sa Unang Panan-awon, si Joseph Smith nakakat-on sa iyang kaugalingon nga ang
Amahan ug ang Anak mga indibidwal nga mga tawo ug nga ang tawo gibuhat 

sa hitsura sa Dios—mga kamatuoran nga importante sa pagsabut 
sa atong tinuod nga relasyon sa atong Amahan sa Langit.



Dios ang Amahan
sa Kahangturan

“Ang mga katuyoan sa atong Dios mahinungdanon, 
ang Iyang gugma dili matugkad, ang Iyang kaalam 

walay katapusan, ug ang Iyang gahum walay kinutuban;
busa, adunay katarungan ang mga Santos 

nga magmaya ug magmalipayon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa mga katigulangan ni Joseph Smith daghan ang nangita nga
makahibalo sa tinuod nga Dios sa ilang panahon. Ang kaugali-
ngong mga ginikanan ni Joseph Smith mga espirituhanon kaayo,
ug bisan og wala nila makit-i ang hingpit nga kamatuoran mahi-
tungod sa Dios sa mga simbahan sa ilang palibut, ilang gitahud
ang Biblia nga pulong sa Dios ug mihimo sa pag-ampo nga kaba-
hin sa inadlaw nga kinabuhi. Ang igsoong lalaki sa Propeta nga
si William nahinumdom: “Ang relihiyoso nga mga kinaiya sa
akong amahan makidiosnon ug moral.... Tawagon ako sa pagpa-
minaw sa mga pag-ampo sa gabii ug sa buntag.... Ang akong mga
ginikanan, si papa ug si mama, mobu-bu sa ilang mga kalag
ngadto sa Dios, ang tighatag sa tanang mga panalangin, sa pag-
atiman ug sa pagbantay sa ilang mga anak ug sa pagpahilayo
kanila gikan sa sala ug gikan sa tanang dautan nga mga binuha-
tan. Mao kana ang estrikto nga pagkarelihiyoso sa akong mga
ginikanan.”1 Si William miingon usab: “Kanunay kaming adunay
mga pag-ampo sa pamilya sukad sa akong mahinumduman.
Nahinumduman pa kaayo nako nga si papa modala sa iyang mga
antyohos sa bulsa sa iyang sinina, ug kon kaming mga lalaki
makakita kaniya nga mohikap sa iyang mga antyohos, kami nasa-
yud nga mao kadto ang signal nga mag-andam na alang sa pag-
ampo, ug kon kami dili makamatikod niini si mama moingon,
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‘William,’ o bisan kinsa nga wala magtagad, ‘pag-andam na alang
sa pag-ampo.’ Pagkahuman sa pag-ampo manganta kami; nahi-
numduman pa nako ang bahin niini: ‘Laing adlaw ang milabay
ug nawala, Mag-ilis kami sa among inadlaw nga sinina.’”2

Kining unang espirituhanong pagbansay mituhop sa pagka-
tawo sa batan-on nga si Joseph. Sa dihang nabalaka na siya mahi-
tungod sa iyang kaayohan sa kahangturan ug gusto nga makahi-
balo kon unsa nga simbahan ang iyang apilan, nasayud siya nga
makaduol siya sa Dios alang sa mga tubag:

“Akong nakat-unan gikan sa mga kasulatan nga ang Dios mao
ra kagahapon, karon, ug sa kahangturan, nga siya walay pinalabi
sa mga tawo, kay siya Dios. Kay ako nagtan-aw sa adlaw, ang
mahimayaong butang nga nagdan-ag sa yuta, ug usab sa bulan
nga nagtuyok sa iyang kaharianon sa kalangitan ug usab ang mga
kabitoonan nga misanag sa iyang dapit, ug ang yuta usab nga
akong gibarugan, ug ang kahayupan sa uma ug ang mga kalang-
gaman sa langit ug ang mga isda sa kadagatan, ug ang tawo usab
nga naglakaw sa ibabaw sa yuta sa kahalangdon ug sa kalig-on sa
katahum, [uban] sa gahum ug kaalam sa pagdumala sa mga
butang nga hilabihan ka mahinungdanon ug katingalahan, gani
sama sa iyang panagway kinsa milalang kanila.

“Ug sa dihang naghunahuna ako niining mga butanga ang
akong kasingkasing mituaw, ang malaamon nga tawo miingon
nga buang ang miingon sa iyang kasingkasing nga walay Dios
[tan-awa sa Salmo 53:1]. Ang akong kasingkasing mituaw, Kining
tanan nagpamatuod ug nagpakita sa pagkamakagagahum ug
pagkaanaa sa tanang dapit, usa ka Binuhat nga mohimo og mga
balaod ug nagmando ug nagbugkos sa tanang mga butang sa
ilang mga utlanan, kinsa anaa sa kahangturan, kinsa mao kani-
adto ug karon ug gikan sa tibuok kahangturan ngadto sa kahang-
turan. Ug sa dihang gihunahuna nako kining mga butanga ug
kana nga Binuhat nagtinguha nga simbahon siya niadtong kinsa
nagsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran [tan-awa sa Juan
4:23], busa nangayo ako sa Ginoo og kalooy, kay walay lain nga
akong kadangpan ug kapangayoan og kalooy.”3

Ang matinud-anong pag-ampo ni Joseph alang sa kalooy ug
kaalam natubag sa Unang Pana-awon. Kana nga panan-awon
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nakahatag sa batan-ong Propeta og mas dako nga kahibalo mahi-
tungod sa Dios kay sa nahibaloan sa bisan unsa nga simbahan sa
iyang panahon, kahibalo nga nawala sa kalibutan sulod sa pipila
ka mga siglo. Sa Unang Panan-awon, si Joseph nakakat-on sa
iyang kaugalingon nga ang Amahan ug ang Anak indibidwal nga
mga binuhat, nga ang Ilang gahum mas dako pa kay sa gahum sa
dautan, ug nga ang tawo gibuhat sunod sa hitsura sa Dios—mga
kamatuoran nga importante sa pagsabut sa atong tinuod nga
relasyon sa atong Amahan sa Langit.

Ang ubang mga pagpadayag mahitungod sa kinaiya sa Dios
misunod, lakip sa daghan nga anaa na karon sa atong mga kasu-
latan sa ulahing mga adlaw. Isip pinili sa Dios nga instrumento
sa pagpahiuli sa kamatuoran sa ebanghelyo nganhi sa kalibutan,
ang Propeta mipamatuod sa Dios sa kinatibuk-an niyang panga-
lagad. “Mangutana ako sa Dios,” siya mipahayag, “kay ako gusto
nga kamong tanan makaila Kaniya, ug makasinati Kaniya....
Dayon kamo masayud nga ako Iyang sulugoon, kay ako nagsulti
nga adunay awtoridad.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios mao ang mahigugmaong Amahan sa tanang
katawhan ug ang tinubdan sa tanan nga maayo.

“Samtang ang usa ka bahin sa kaliwatan sa tawo naghukom ug
nanghimaraut sa uban nga walay kalooy, ang Halangdong
Ginikanan sa kalibutan nagtan-aw sa kinatibuk-ang tawhanong
pamilya uban sa inamahan nga pag-atiman ug amahanon nga
pagtagad; Siya nagtan-aw kanila isip Iyang mga anak, ug walay
bisan unsa nianang limitado nga mga pagbati nga mi-impluwen-
sya sa mga anak sa mga tawo, mopahinabo sa ‘Iyang adlaw nga
mosubang sa dautan ug sa maayo, ug mipadala og ulan sa maki-
angayon ug sa dili makiangayon’ [Mateo 5:45.]”5

“Atong gidawat nga ang Dios mao ang dakong tinubdan ug
tuburan diin magagikan ang tanang kaayohan; nga Siya hingpit
nga kaalam, ug nga ang Iyang kaalam lamang igo na sa pagdu-
mala ug pagpaigo sa daghang mga gilalang ug mga kalibutan nga
nagsiga ug nagsanag sa tumang kaanindot ug katahum ibabaw sa
atong mga ulo, ingon og gihikap sa Iyang tudlo ug gipalihok sa
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Iyang Makagagahum nga pulong.... Ang mga kalangitan mipaha-
yag sa himaya sa usa ka Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa
buhat sa Iyang mga kamot [tan-awa sa Salmo 19:1]; ug ang maka-
diyot nga pagpamalandong igo na nga motudlo sa matag tawo
og sagad nga kahibalo, nga ang kining tanan dili lamang
sulagma, ni kini masuportahan sa bisan unsang gahum kay sa
gahum sa Makagagahum.”6

“Ang Dios nakakita sa sekreto nga mga motibo sa aksyon sa
tawo, ug nasayud sa mga kasingkasing sa tanang buhi.”7

“Ang mga katuyoan sa atong Dios mahinungdanon, ang Iyang
gugma dili matugkad, ang Iyang kaalam walay katapusan, ug ang
Iyang gahum walay kinutuban; busa, ang mga Santos adunay
katarungan nga magmaya ug malipay, nakahibalo nga ‘kining
Dios mao ang atong Dios sa mga katuigan nga walay katapusan,
Siya mao ang atong Magmamando bisan hangtud sa kamatayon.’
[Salmo 48:14.]”8

Kon kita makasabut sa kinaiya sa Dios, 
kita makasabut sa atong mga kaugalingon ug 

makahibalo unsaon sa pagduol Kaniya.

“Adunay pipila lamang ka mga tawo sa kalibutan nga nakasa-
but og husto sa kinaiya sa Dios. Ang kadaghanan sa mga tawo
walay nasabtan bisan unsa, kaniadto man, o kanang moabut,
kabahin sa ilang relasyon ngadto sa Dios. Wala sila masayud, ni
sila nakasabut sa matang niana nga relasyon, ug tungod niini
gamay ra ang ilang nahibaloan labaw sa ihalas nga hayop,
o labaw kay sa pagkaon, sa pag-inom ug sa pagkatulog. Mao kini
ang tanan nga nahibaloan sa tawo mahitungod sa Dios o sa Iyang
pagkatawo, gawas kon gihatag kini sa inspirasyon sa
Makagagahum.

“Kon ang usa ka tawo walay makat-unan gawas sa pagkaon, pag-
inom ug pagkatulog, ug wala makasabut sa bisan unsa nga mga
plano sa Dios, ang mananap nakasabut sa samang mga butang.
Kini mokaon, moinom, matulog, ug walay nahibaloan mahitu-
ngod sa Dios; pero nakahibalo kini sama kanato, gawas kon kita
nakasabut pinaagi sa inspirasyon sa Labaw’ng Makagagahum nga
Dios. Kon ang mga tawo dili makasabut sa kinaiya sa Dios, sila
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“Sa pagbaton sa kahibalo sa Dios, masayud kita unsaon sa pagduol Kaniya,
ug unsaon sa pagpangayo aron makadawat sa tubag.”

wala makasabut sa ilang mga kaugalingon. Gusto akong mobalik
sa sinugdanan, ug mao nga dad-a ang inyong mga hunahuna
ngadto sa mas taas nga kawanangan ug sa mas nahimaya nga pag-
sabut kay sa unsay kasagaran nga gitinguha sa tawhanong huna-
huna.

“ ... Ang mga kasulatan nagpahibalo kanato nga ‘Ug ang kina-
buhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao
ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesukristo, nga imong
pinadala’ [ Juan 17:3.]

“Kon si bisan kinsa nga tawo wala makaila sa Dios, ug mangu-
tana kon unsa nga matang sa pagkatawo Siya,—kon siya magkugi
sa pagsiksik sa iyang kaugalingong kasingkasing—kon ang pama-
hayag ni Jesus ug sa mga apostoles tinuod, makaamgo siya nga
siya walay kinabuhing dayon; kay walay kinabuhing dayon sa
laing baruganan.
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“Ang akong unang tumong mao ang pagsusi sa kinaiya sa bug-
tong maalamon ug tinuod nga Dios, ug unsang matanga Siya sa
pagkatawo....

“Ang Dios Mismo usa ka tawo kaniadto sama kanato karon, ug
nahimaya nga tawo, ug naglingkod sa trono sa kalangitan! Mao
kana ang mahinungdanong sekreto. Kon ang tabil pagabuksan
karon, ug ang halangdong Dios kinsa nagkontrolar niini nga kali-
butan pinaagi sa iyang pagtuyok, ug kinsa nagdumala sa tanang
mga kalibutan ug sa tanang mga butang pinaagi sa Iyang gahum,
magpakita sa Iyang kaugalingon,—ingnon ko, kon kamo maka-
kita Kaniya karon, makakita kamo Kaniya sama sa porma sa usa ka
tawo—sama sa inyong mga kaugalingon sa pagkatawo, imahen,
ug sa porma gayud sa usa ka tawo; kay si Adan gilalang sama sa
panagway, imahen ug hitsura sa Dios, ug nakadawat og instruk-
syon, ug nakalakaw ug nakigsulti uban Kaniya, sama sa usa ka
tawo nga nakigsulti ug nakighimamat sa usag usa....

“... Sa pagbaton og kahibalo sa Dios, nagsugod kita sa pagka-
hibalo unsaon sa pagduol Kaniya, ug unsaon sa pagpangutana
aron makadawat og tubag. Kon kita makasabut sa kinaiya sa
Dios, ug nasayud unsaon sa pagduol ngadto Kaniya, Iyang buk-
san ang mga kalangitan ngari kanato, ug mosulti kanato mahitu-
ngod niining tanan. Kon kita andam na nga moduol ngadto
Kaniya, Siya andam nga moduol ngari kanato.”9

Sa Dios nga Kapangulohan adunay tulo ka bulag 
ug lahi nga mga personahe.

(Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1:) “Ako nagtuo sa Dios
ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo,
ug sa Espiritu Santo.”10

Si Joseph Smith mitudlo sa mosunod niadtong Abril 1843,
nga narekord sa wala madugay diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 130:22: “Ang Amahan adunay lawas nga unod ug mga
bukog nga mahikap ingon sa tawo, ang Anak usab, apan ang
Espiritu Santo walay lawas nga unod ug mga bukog, apan usa ka
personahe sa Espiritu. Kon dili tungod niini, ang Espiritu Santo
dili makapuyo sulod kanato.”11
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“Akong gipahayag kanunay nga ang Dios usa ka lahi nga per-
sonahe, si Jesukristo usa ka bulag ug lahi nga personahe sa Dios
nga Amahan, ug nga ang Espiritu Santos usa ka lahi nga perso-
nahe ug usa ka Espiritu: ug kining tulo naglangkub sa tulo ka
lahi nga mga personahe ug tulo ka mga Dios.”12

“Kanang walay lawas o parte walay bili. Walay laing Dios sa
langit apan kana nga Dios nga adunay unod ug mga bukog.”13

Ang Dios nga Kapangulohan anaa sa hingpit nga 
panaghiusa, ug ang Dios Amahan maoy nagdumala.

“Adunay daghan nga gisulti mahitungod sa Dios ug sa Dios
nga Kapangulohan.... Ang mga magtutudlo nianang panahona
nag-ingon nga ang Amahan mao ang Dios, ang Anak mao ang
Dios, ug ang Espiritu Santo mao ang Dios, ug silang tanan anaa
sa usa ka lawas ug usa ka Dios. Si Jesus nag-ampo nga kadtong
gihatag sa Amahan kaniya gikan sa kalibutan mahimong magka-
hiusa diha kanila, ingon nga sila usa [tan-awa sa Juan
17:11–23]....

“Si Pedro ug si Esteban mipamatuod nga sila nakakita sa Anak
sa Tawo nga nagbarug sa tuong kamot sa Dios. Si bisan kinsang
tawo nga nakakita sa langit nga naabli nasayud nga adunay tulo
ka mga personahe sa kalangitan kinsa naghupot sa gahum, ug
nagdumala sa tanan.”14

“Ang walay katapusan nga pakigsaad nga gihimo tali sa tulo ka
mga personahe sa wala pa ma-organisar kini nga yuta ug may
kalabutan sa ilang mga dispensasyon sa mga butang sa mga tawo
sa yuta. Kini nga mga personahe ... gitawag nga Dios ang sinug-
danan, ang tiglalang; Dios ang ikaduha, ang Manunubos; ug ang
Dios ikatulo, ang Saksi o Tigpamatuod.”15

“[Katungod] sa Amahan ang pagdumala isip Labaw o
Presidente, si Jesus isip Tigpataliwala, ug ang Espiritu Santo isip
Tigpamatuod o Saksi. Ang Anak [adunay] lawas ug mao [usab]
ang Amahan, apan ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espi-
ritu nga walay lawas.”16

“Ang mga kasulatan miingon, ‘Ako ug ang Akong Amahan
usa ra’ [ Juan 10:30], ug usab nga ang Amahan, Anak ug ang
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Espiritu Santo usa ra, ug kini silang tulo nagakauyon [tan-awa sa
1 Juan 5:6–7]. Mao nga ang Manluluwas nag-ampo ngadto sa
Amahan, ‘Ako nangamuyo alang kanila; wala ako mangamuyo
alang sa kalibutan, kon dili hinoon alang kanila nga imong gika-
tugyan kanako,’ o moingon, magkahiusa sa hugot nga pagtuo
[tan-awa sa Juan 17:9, 11]. Apan ang matag usa ingon nga lain o
lahi nga tawo, mao usab ang Dios ug si Jesukristo ug ang Espiritu
Santo managlahi nga mga tawo, pero silang tanan nagkauyon sa
usa o sa samang butang.”17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 11–15, magtimaan kon sa unsa nga
paagi nakakita si Joseph Smith sa ebidensya sa gahum sa “pag-
kamakagagahum ug pagkaanaa sa tanang dapit” sa kalibutan
palibut kaniya. Samtang kamo nag-obserbar sa kalibutan sa
inyong palibut, unsay inyong nakita nga nagpamatuod sa Dios?

• Ribyuha ang unang seksyon sa hugna (mga pahina 45–46),
mangita sa mga pagtulun-an nga nagpadayag sa kinaiya sa
Dios. Sa unsa nga paagi nga kini nga mga pagtulun-an maka-
tabang kanato nga “magmaya ug magmalipayon”?

• Si Joseph Smith mitudlo, “Ang Halangdong Ginikanan sa kali-
butan nagtan-aw sa kinatibuk-ang tawhanong pamilya uban sa
inamahan nga pag-atiman ug amahanon nga pagtagad” (pahina
45). Unsa ang inyong mga hunahuna ug mga pagbati samtang
kamo namalandong niini nga pamahayag?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 46 ug
usab ang sunod nga paragrap. Ngano nga imposible nga
makasabut sa atong kaugalingon kon kita dili makasabut sa
kinaiya sa Dios.

• Si Propeta Joseph Smith mipamatuod nga ang Dios nga
Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo “tulo ka manag-
lahi nga mga personahe.” Mitudlo usab Siya nga Sila usa ra
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(mga pahina 49–50). Sa unsa nga mga paagi nga ang mga
sakop sa Dios nga Kapangulohan usa ra? (Alang sa pipila ka
mga ehemplo, tan-awa ang mga pahina 49–50.)

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga ginikanan makaamuma sa
gugma sa mga anak alang sa ilang Langitnong Amahan? (Alang
sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa ang mga pahina 43–44.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 8:17–19; Mga
Hebreohanon 1:1–3; 12:9; Moises 1:3–6, 39
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Jesukristo, ang Balaan nga
Manunubos sa Kalibutan

“Ang kaluwasan dili moabut sa kalibutan nga 
walay pagpataliwala ni Jesukristo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Pipila ka tuig sa wala pa matawo si Joseph Smith, ang apohan
niyang lalaki sa amahan nadasig nga adunay mahitabo sa iyang
pamilya “nga makapausab sa kalibutan.”1 “Ang kasaysayan ni
Joseph Smith nagrekord sa “Ang akong apohang lalaki, nga si
Asael, kaniadto nanagna nga adunay propeta nga magagagikan
sa iyang pamilya, ug ang akong apohang babaye hingpit gayud
nga nagtuo nga kini natuman ngari kanako. Ang akong apohang
lalaki nga si Asael namatay didto sa East Stockholm, sa lalawigan
sa St. Lawrence, New York, human makadawat og Basahon ni
Mormon, ug hapit mahuman sa pagbasa; ug siya namahayag nga
ako mao ang Propeta nga dugay na niyang nahibaloan nga maga-
gikan sa iyang pamilya.”2

Isip Propeta sa pagpahiuli, usa sa labing mahinungdanon nga
mga tahas ni Joseph Smith mao ang pagpamatuod ni Jesukristo.
Bulahan siya nga makatagamtam og personal nga kahibalo sa
pagkabalaan ni Jesukristo ug sa pagsabut sa Iyang tahas isip
Manunubos sa kalibutan. Kini nga kahibalo nagsugod sa Unang
Panan-awon, diin ang batan-ong si Joseph nakakita sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo ug nakadungog sa Amahan nga nama-
hayag, “Kini ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:17). Si Joseph adunay pribilihiyo
sa pagdawat og instruksyon gikan sa Manluluwas sa kalibutan.

Dul-an sa dose ka tuig ang milabay, niadtong Pebrero 16,
1832, ang Propeta naghubad sa Biblia, uban ni Sidney Rigdon
nga iyang tigsulat, sa panimalay ni John Johnson sa Hiram, Ohio.
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Ang Manluluwas nagpakita ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery 
didto sa Templo sa Kirtland. “Ang tabil gikuha gikan sa among mga hunahuna, 

ug ang mga mata sa among panabut nabuksan. Kami nakakita sa Ginoo 
nga nagtindog diha sa barandilya sa pulpito.”
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Human ang Propeta mihubad sa Juan 5:29, nga naghulagway sa
pagkabanhaw niadtong kinsa buotan ug niadtong kinsa dautan,
usa ka panan-awon nga gipakita ngadto ni Joseph ug Sidney, ug
sila nakakita ug nakigsulti sa Manluluwas:

Pinaagi sa gahum sa Espiritu ang among mga mata nabuksan
ug ang among mga panabut nalamdagan, aron makakita ug
makasabut sa mga butang sa Dios—Bisan kadto nga mga butang
nga gikan sa sinugdanan sa wala pa ang kalibutan, nga gi-orden
sa Amahan, pinaagi sa iyang bugtong Anak, kinsa anaa sa dug-
han sa Amahan, gani gikan sa sinugdanan; diin kami nagpama-
tuod; ug ang talaan nga kami nagpamatuod mao ang kahingpi-
tan sa ebanghelyo ni Jesukristo, kinsa mao ang Anak, kinsa kami
nakakita ug kinsa kami nakigsulti diha sa langitnon nga panan-
awon....

“Ug kami nakakita sa himaya sa Anak, sa tuo nga kamot sa
Amahan, ug nakadawat sa iyang kahingpitan; ug nakita ang
balaan nga mga anghel, ug sila kinsa gisantos sa atubangan sa
iyang trono, nagsimba sa Dios, ug sa Kordero, kinsa nagsimba
kaniya hangtud sa kahangturan.

“Ug karon human sa daghang mga pagpamatuod nga gihatag
mahitungod kaniya kini mao ang pagpamatuod, ang katapusan
sa tanan, nga kami naghatag mahitungod kaniya: Nga siya buhi!

“Kay kami nakakita kaniya, gani diha sa tuo nga kilid sa Dios;
ug kami nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya mao
ang Bugtong Anak sa Amahan—nga pinaagi kaniya, ug ngadto
kaniya, ang mga kalibutan nalalang, ug ang mga lumulupyo
niana mao ang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa
Dios” (D&P 76:12–14, 22–24).

Si Joseph Smith nakakita sa Manluluwas pag-usab niadtong
Abril 3, 1836. Ang Propeta ug si Oliver Cowdery miadto sa pul-
pito sa Templo sa Kirtland. Miyukbo sila sa maligdong nga pag-
ampo, human ang Manluluwas nagpakita kanila. Ang Propeta
mipahayag:

“Ang tabil gikuha gikan sa among mga hunahuna, ug ang mga
mata sa among panabut nabuksan. Kami nakakita sa Ginoo nga
nagtindog diha sa barandilya sa pulpito, sa among atubangan; ug
ubos sa iyang mga tiil mao ang usa ka hinlo nga buhat sa lunsay
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nga bulawan, diha sa bulok nga sama sa baga. Ang iyang mga
mata ingon sa usa ka siga sa kalayo; ang buhok sa iyang ulo puti
sama sa lunsay nga yelo; ang iyang panagway mihayag labaw sa
kahayag sa adlaw; ug ang iyang tingog ingon sa dahunog sa
dagko nga mga katubigan, gani ang tingog ni Jehova, nag-ingon:
Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan; Ako mao siya kinsa
nabuhi, Ako mao siya kinsa gipatay; Ako mao ang inyong manla-
laban ngadto sa Amahan” (D&P 110:1–4).

Tungod sa mao nga mga kasinatian, ang Propeta nakaangkon
og unang kahibalo ug nahimong linain nga saksi sa pagkabalaan
sa Manluluwas.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Sa tanang mga dispensasyon, ang mga katawhan 
sa Dios misalig sa Pag-ula ni Kristo alang 

sa kapasayloan sa ilang mga sala.

“Ang kaluwasan dili moabut sa kalibutan nga walay pagpatali-
wala ni Jesukristo.”3

“Ang Dios ... miandam og sakripisyo pinaagi sa gasa sa Iyang
kaugalingong Anak, nga ipadala sa tukma nga higayon aron sa
pag-andam sa dalan o pag-abli sa pultahan nga mahimong mosu-
lod ang tawo ngadto sa atubangan sa Ginoo, nga gisalikway
tungod sa pagkadili masulundon. Matag karon ug unya kining
maayong mga balita gipadungog sa mga dalunggan sa mga tawo
sa lain-laing mga panahon sa kalibutan hangtud ngadto sa pana-
hon sa pag-anhi sa Mesiyas.

“Pinaagi sa hugot nga  niini nga pag-ula o sa plano sa katubsa-
nan, si Abel mihalad ngadto sa Dios og sakripisyo nga gidawat,
nga mao ang unang natawo sa kahayupan. Si Cain mihalad sa
bunga sa yuta, ug wala dawata, tungod kay wala kini niya mahimo
pinaagi sa hugot nga pagtuo; siya walay hugot nga pagtuo, o dili
makapakita og hugot nga pagtuo nga supak ngadto sa plano sa
langit. Nagkinahanglan kini sa pagpaagas sa dugo sa Bugtong
Anak sa pag-ula alang sa tawo, kay mao kini ang plano sa katub-
sanan, ug kon walay pagpaagas og dugo walay kapasayloan. Ug
samtang gipahigayon ang sakripisyo alang sa usa ka timailhan nga
ang tawo makaila sa mahinungdanong Sakripisyo nga giandam sa
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Dios, sa paghalad og sakripisyo nga supak niana, walay pagtuo
ang mahimo, tungod kay ang katubsanan dili mapalit nianang
paagiha, ni ang gahum sa pag-ula mapalit nianang paagiha, ni ang
gahum sa pag-ula nga gipahigayon niana nga han-ay, mao nga si
Cain walay pagtuo; ug bisan unsa ang dili pinasikad sa hugot nga
pagtuo, usa ka sala. Apan si Abel mihalad og madawat nga sakri-
pisyo, diin siya nakaangkon og saksi nga siya matarung, ang Dios
Mismo nagpamatuod sa iyang mga gasa [tan-awa sa Mga
Hebreohanon 11:4].

“Sa pagkatinuod, ang pagpaagas og dugo sa usa ka mananap
dili makahatag og kaayohan sa tawo, gawas kon kini gihimo sa
imitasyon, o usa ka timailhan, o pagpasabut sa unsay ihalad pina-
agi sa gasa sa Dios Mismo—ug kini nga pagpahigayon himoon sa
nagkahiusa nga panan-aw nga may hugot nga pagtuo sa gahum
niana nga mahinungdanong sakripisyo alang sa kapasayloan sa
mga sala....

“ ... Dili kita makatuo nga ang mga kakaraanan sa tanang pana-
hon ignorante kaayo sa sistema sa langit sumala sa pagtuo sa
kadaghanan, tungod kay ang tanan nga naluwas, naluwas pina-
agi sa gahum niining mahinungdanong plano sa katubsanan,
ingon man usab sa wala pa ang pag-anhi ni Kristo; kon dili, ang
Dios adunay lahi nga mga plano nga gamiton (kon isulti nato
kana), sa pagdala og balik sa mga tawo nga mopuyo uban
Kaniya. Ug dili kita makatuo niini, kay walay kausaban sa bata-
kang balaod sa tawo sukad siya napukan; ug ang mga ordinansa
o ang institusyon sa paghalad sa dugo sa sakripisyo gihimo
lamang nga ipahigayon hangtud si Kristo ihalad ug mopaagas sa
Iyang dugo—sumala sa giingon kaniadto—nga ang tawo magpa-
abut sa hugot nga pagtuo hangtud nianang panahona….

“Nga ang paghalad sa sakripisyo mao lamang ang pagtudlo sa
hunahuna ngadto ni Kristo, kita gipasabut gikan niining talag-
saon nga mga pulong ni Jesus ngadto sa mga Judeo: ‘Ang inyong
amahan nga si Abraham nalipay nga siya makakita sa adlaw sa
akong pag-anhi: ug siya nakakita niini ug nagsadya’ [ Juan 8:56].
Mao, nga, tungod kay ang mga kakaraanan mihalad og sakripisyo
wala kini makababag sa ilang pagpaminaw sa Ebanghelyo; pero
mialagad, sama sa atong gisulti kaniadto, sa pag-abli sa ilang mga
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mata, ug makahimo kanila sa pagpaabut sa panahon sa pag-anhi
sa Manluluwas.... Makaingon kita nga kon ang Ginoo mopakita
sa Iyang Kaugalingon ngadto sa tawo sa karaang mga adlaw, ug
momando kanila sa paghalad og sakripisyo ngadto Kaniya, nga
kini gihimo aron sila magpaabut sa hugot nga pagtuo ngadto sa
panahon sa Iyang pag-anhi, ug magsalig sa gahum sa pag-ula
alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ug kini ilang gihimo,
liboan ang nag-una na kanato, kansang mga garment walay
mansa, ug kinsa, sama ni Job, naghulat uban sa kasiguroan sama
kaniya, nga sila makakita Kaniya sa kaulahiang adlaw dinhi sa
yuta, bisan sa unod [tan-awa sa Job 19:25–26].

“Kita makaingon, nga bisan dihay lain-lain nga mga dispensas-
yon, bisan pa niana ang tanang mga butang nga gipahibalo sa Dios
ngadto sa Iyang mga katawhan gibanabana sa pagdani sa ilang
mga hunahuna ngadto sa mahinungdanong butang, ug sa pag-
tudlo kanila sa pagsalig sa Dios lamang isip ang tigpasiugda sa
ilang kaluwasan, ingon diha nga gilangkob diha sa Iyang balaod.”4

Tungod kay si Jesukristo mibangon gikan sa mga patay,
ang tanang katawhan mabanhaw.

“Ang sukaranan nga mga baruganan sa atong relihiyon mao
ang pagpamatuod sa mga Apostoles ug sa mga Propeta, mahitu-
ngod ni Jesukristo, nga Siya namatay, gilubong, ug mibangon sa
ikatulong adlaw, ug mikayab ngadto sa langit; ug sa ubang mga
butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang
niini. Apan labut niini, kita nagtuo sa gasa sa Espiritu Santo, sa
gahum sa hugot nga pagtuo, sa pagtagamtam sa espirituhanong
mga gasa sumala sa kabubut-on sa Dios, sa pagpahiuli sa balay ni
Israel, ug sa katapusan nga kadaugan sa kamatuoran.”5

“‘Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan mangamatay,
maingon man usab diha ni Kristo ang tanan mangabuhi [1 Mga
Taga-Corinto 15:22]. Ang Kordero sa Dios mipahinabo sa pagka-
banhaw, aron nga ang tanan mabanhaw gikan sa mga patay.”6

“Ang Dios mitudlo og adlaw diin Siya mohukom sa kalibutan, ug
niini mihatag Siya og kasiguroan nga Iyang gipabangon ang Iyang
Anak nga si Jesukristo gikan sa mga patay—ang punto diin ang
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“Ang Kordero sa Dios mipahinabo sa pagkabanhaw, aron nga 
ang tanan mabanhaw gikan sa mga patay.”

paglaum sa tanan kinsa motuo sa dinasig nga rekord gipalig-on
alang sa ilang kalipay ug katagbawan; tungod kay, ‘Kon si Kristo
wala banhawa,’ matud ni Pablo ngadto sa Mga Taga-Corinto, ‘ang
inyong pagtuo wala lamay kapuslanan; ug kamo anaa gihapon sa
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inyong mga kasal-anan. Ug dugang pa niana bisan sila nangamatay
diha kang Kristo’ [1 Mga Taga-Corinto 15:17–18]....

“Si Kristo sa Iyang kaugalingon sa tinuod nabanhaw gikan sa
mga patay; ug kon Siya nabanhaw gikan sa mga patay, Iyang dad-
on, pinaagi sa Iyang gahum ang tanang mga tawo sa pagbarug sa
Iyang atubangan: kay kon Siya nabanhaw gikan sa mga patay ang
mga higot sa temporal nga kamatayon mabugto nga ang lubnga-
nan wala nay kadaugan. Kon mao, nga ang lubnganan walay
kadaugan, kadtong kinsa nagsunod sa mga panultihon ni Jesus
ug mosunod sa Iyang mga pagtulun-an dili lamang makaangkon
og saad sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, pero kasiguroan
nga dawaton ngadto sa Iyang mahimayaon nga gingharian; kay,
Siya Mismo miingon, ‘Kon diin gani ako, ang akong alagad atoa
usab didto’ [ Juan 12:26].”7

“Kadtong kinsa namatay diha ni Jesukristo makapaabut nga
makadawat inig ka banhaw nila sa tanan nga kalipay nga ilang
nasinati, o gipaabut dinhi.... Nalipay ako sa kahigayunan sa pag-
pakigsulti kaninyo sa ubang mga butang nga, kon nasabtan 
pag-ayo, makatabang kaninyo kon ang mga linog magdahunog,
magpundok ang mga panganod, mokidlap ang kilat, ug ang
unos andam nga mohasmag kaninyo sama kalanog sa dugdug.
Bantayi kining mga butang ug ayaw itugot nga mokurog ang
inyong mga tuhod, ni ang inyong mga kasingkasing maluya, ug
unsa may mahimo sa mga linog, mga gubat ug mga tornado?
Wala. Ang tanan nga nangawala kaninyo ihatag nganha kaninyo
inig ka banhaw, basta magpadayon kamo nga matinud-anon.
Pinaagi sa panan-awon sa Makagagahum nakita nako kini...

“Ang Dios mipadayag sa Iyang Anak gikan sa kalangitan ug
usab sa doktrina sa pagkabanhaw; ug kita nakahibalo nga kad-
tong gilubong nato dinhi pagabuhion pag-usab sa Dios, sininaan
ug buhion pinaagi sa Espiritu sa halangdong Dios; ug unsa may
kapuslanan niini kon kita molubong kanila, o kita mouban
kanila, kon dili na kita makapugong pa kanila? Himoa nga kini
nga mga kamatuoran motuhop sa atong mga kasingkasing, nga
kita makasugod gani dinhi sa pagtagamtam sa hingpit niana nga
umaabut.”8
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Pinaagi sa Pag-ula ni Kristo ug pagkamasulundon 
sa ebanghelyo, kita mahimong manununod 

uban ni Jesukristo.

“Ako nagtuo sa Pagkabalaan ni Jesukristo, ug nga Siya namatay
alang sa mga sala sa tanang mga tawo, kinsa nga tungod ni Adan
napukan.”9

(Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3:) “Kami nagtuo nga
pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo
nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordi-
nansa sa Eabanghelyo.”10

“Human mabuhat sa Dios ang kalangitan ug ang yuta, nanaog
siya ug sa ikaunom nga adlaw miingon, ‘Buhaton nato ang tawo
sumala sa atong dagway.’ Kang kinsa nga dagway? Sa dagway sa
mga Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babaye, inosente, maaghup,
ug walay mansa, nagdala sa samang kinaiya ug sa samang dagway
sa mga Dios [tan-awa sa Genesis 1:26–27]. Ug sa dihang napu-
kan ang tawo wala mawala kaniya ang iyang dagway, pero ang
iyang kinaiya nagpabilin gihapon sa iyang Magbubuhat. Si Kristo,
kinsa mao ang dagway sa tawo, mao usab ang panganinaw sa
himaya sa Dios [tan-awa sa Mga Hebreohanon 1:3].... Pinaagi sa
pag-ula ni Kristo ug sa pagkabanhaw, ug pagkamasulundon
ngadto sa ebanghelyo, kita mahisama usab sa dagway sa iyang
Anak, nga si Jesukristo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:29]; dayon
kita makaangkon sa dagway, himaya, ug kinaiya sa Dios.”11

“Ang Amahan sa atong mga espiritu [mihatag] og sakripisyo
alang sa Iyang mga nilalang, usa ka plano sa katubsanan, usa ka
gahum sa pag-ula, usa ka plano sa kaluwasan, nga adunay iyang
mahinungdanon nga mga tumong, ang pagdala og balik sa mga
tawo ngadto sa presensya sa Hari sa langit, mokorona kanila sa
celestial nga himaya, ug mohimo kanila nga manununod uban sa
Anak ngadto niana nga kabilin nga dili madunot, dili mahuga-
wan, ug dili molubad.”12

“Ang kasulatan miingon kadtong kinsa mosunod sa mga sugo
mahimong manununod sa Dios ug isig ka manununod uban ni
Jesukristo.... ‘Ang Espiritu mismo nagsaksi sa atong espiritu nga
kita mga anak sa Dios, ug kon ang mga anak, nan manununod sa
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Dios, ug isig ka manununod uban ni Jesukristo, kon moantus
man kita uban kaniya aron pagahimayaon usab kita uban kaniya.’
[Tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:16-17.]”13

“Makapalipay gayud kaayo ngadto sa mga nagbangutan kon
sila tawagon sa pagbiya sa usa ka bana, asawa, amahan, inahan,
anak, o minahal nga kabanay, sa pagkahibalo nga, bisan og ang
yutan-ong lawas gilubong ug nahanaw, sila mabanhaw aron
mopuyo sa walay katapusan nga pagkasunog sa imortal nga
himaya, dili na maguol, mag-antus, o mamatay pa, apan mahi-
mong manununod sa Dios ug isig ka manununod uban ni
Jesukristo.”14

Si Jesukristo hingpit, putli, ug balaan, ug Siya mitawag
kanato nga mahimong sama Kaniya.

“Kinsa, sa tanang mga Santos niining ulahing mga adlaw, ang
makaisip sa iyang kaugalingon nga maayo sama sa atong Ginoo?
Kinsa ang sama ka hingpit? Kinsa ang sama ka putli? Kinsa ang
balaan sama Kaniya? Makita ba sila? Wala gayud siya makalapas o
makasupak og sugo o balaod sa langit—walay pagpanglimbong
sa Iyang ba-ba ni pagpanikas sa Iyang kasingkasing.... Hain ang
sama ni Kristo? Walay makita dinhi sa yuta.”15

“Ang tawo nahimong ubos sa pagpakaaron-ingnon, dili
andam, pero si Kristo pareho usab nga ubos sa samang paglaum
[tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:20]—ang tanan ubos sa pagpakaa-
ron-ingnon samtang sila nagbiyahe subay sa hiwi nga mga dalan
ug sa mga kalisud nga naglibut kanila. Hain ang tawo nga gawas-
non gikan sa pagpakaaron-ingnon? Walay usa nga hingpit gawas
ni Jesus, ug ngano nga Siya hingpit? Tungod kay Siya Anak sa
Dios, ug adunay kahingpitan sa Espiritu, ug mas dako nga
gahum kay ni bisan kinsa nga tawo.”16

“Sa dihang usa pa ka batan-on si [ Jesukristo] nakaangkon sa
tanan nga salabutan nga gikinahanglan aron makapahimo Kaniya
sa pagdumala sa gingharian sa mga Judeo, ug makahimo sa pag-
pangatarungan uban sa labing mga maalamon ug labing mangil-
ngig nga mga doktor sa balaod ug pagkabalaan, ug mohimo sa
ilang mga teoriya ug binuhatan nga ingon og binuang itandi
sa kaalam nga Iyang naangkon.”17
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“Kon kita mamalandong sa pagkabalaan ug pagkahingpit sa atong halangdong
Ginoo, … ang atong mga kasingkasing mibati sa iyang pagkunsad.”

“Ang mga sugo sa atong Ginoo, kami naglaum nga kanunay
anaa sa inyong mga kasingkasing, nagtudlo kaninyo, dili lamang
sa Iyang kabubut-on sa pagpahayag sa Iyang Ebanghelyo, apan sa
Iyang kaaghup ug hingpit nga kinabuhi alang sa tanan, bisan
niadtong mga higayon sa mapait nga mga pagpanggukod ug
pang-abuso nga gihan-ok nganha Kaniya sa dautan ug mapanapa-
won nga henerasyon. Hinumdumi, mga kaigsoonan, nga Siya
mitawag kaninyo ngadto sa pagkabalaan; ug kinahanglan nga kita
mosulti, nga mahisama Kaniya sa kaputli? Pagkamaalamon, pag-
kabalaan, pagkaputli, ug pagkahingpit, nan, kamo kinahanglan
nga magbinuotan sa inyong mga kaugalingon sa Iyang panan-aw,
ug hinumdumi, usab, nga ang Iyang mga mata nagtan-aw kaninyo
kanunay.”18
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“Kon kita mamalandong sa pagkabalaan ug pagkahingpit sa
atong halangdong Ginoo, kinsa mibukas sa dalan diin kita mahi-
mong moduol ngadto kaniya, bisan pinaagi sa pagsakripisyo sa
iyang kaugalingon, ang atong mga kasingkasing mibati sa iyang
pagkunsad. Ug kon kita mamalandong usab, nga siya mitawag
kanato nga magmahingpit sa tanang mga butang, aron kita maka-
andam sa pagsugat kaniya sa kalinaw kon siya moabut na sa
himaya uban sa tanang balaang mga anghel, atong gibati ang
pag-awhag sa atong mga kaigsoonan nga maisugon, nga magma-
painubsanon ug magmainampoon, nga maglakaw gayud sama sa
mga bata sa kahayag ug sa adlaw, nga sila unta makabaton 
sa grasya sa pagpakigbatok sa matag tintasyon, ug sa pagbuntog
sa matag dautan sa takus nga pangalan sa atong Ginoong
Jesukristo. Pagbaton og kasiguroan, mga kaigsoonan, nga ang
adlaw tinuod duol na nga ang Ginoo sa balay mobarug ug
mosira sa pultahan, ug walay usa gawas sa adunay saput sa kasal
ang tugutan nga makaangkon og lingkuranan sa panihapon sa
kasal! [Tan-awa sa Mateo 22:1–14]”19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga asoy sa mga panan-awon ni Joseph Smith sa
Manluluwas (mga pahina 53–56). Unsa ang inyong mga huna-
huna ug mga pagbati samtang kamo namalandong niini nga
mga kasinatian?

• Sa karaan, ang pagsakripisyo sa hayop nakatabang sa mga
katawhan sa Ginoo nga “mabukas ang ilang mga mata, ug 
... magpaabut sa panahon sa pag-anhi sa Manluluwas, ug
magmaya sa Iyang katubsanan” (pahina 58). Unsa ang pipila
ka mga butang nga makatabang kaninyo sa pagpangita sa
Manluluwas karon?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 58.
Hunahunaa nga niini nga pamahayag, ang gisumpay usa ka
butang nga konektado sa butang nga mas mahinungdanon,
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sama sa usa ka sanga nga konektado ngadto sa punoan sa usa
ka kahoy. Sa inyong hunahuna ngano nga ang mga pagpama-
tuod sa mga apostoles ug mga propeta mahitungod sa Pag-ula
sa Manluluwas ug Pagkabanhaw mao ang “sukaranan nga mga
baruganan sa atong relihiyon”? Unsaon ninyo pagbuhat ang
inyong pagserbisyo sa panimalay ug sa Simbahan kon kamo
mahinumdom nga ang ubang tanang mga butang sumpay
niini nga mga baruganan?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Propeta Joseph mahitungod
sa pagkabanhaw (mga pahina 58–61). Unsa ang madawat
ninyo nga kahupayan nga ang tanan nga nangawala kaninyo
iuli nganha kaninyo inig ka banhaw, basta magpadayon kamo
nga matinud-anon”? Sa unsa nga paagi nga ang kahibalo sa
pagkabanhaw makatabang kanato nga “magsugod sa pagta-
gamtam niana sa hingpit pagkahuman dinhi”?

• Sa inyong pagribyu sa mga pahina 61–62, palandonga unsa
ang nabuhat sa Manluluwas aron kita mahimong isig ka manu-
nunod uban Kaniya. Hunahunaa ang mga paagi nga inyong
mapakita Kaniya ang inyong pasalamat alang sa Iyang maulaon
nga sakripisyo.

• Sa mga pahina 62–64, si Propeta Joseph Smith mihisgot og dag-
han mahitungod sa mga gasa sa Manluluwas. Unsa ang ubang
mga gasa ang inyong mahunahuna kon kamo mamalandong sa
kinabuhi ug misyon sa Manluluwas? Hunahunaa kon unsaon
ninyo nga mas mahimong sama Kaniya.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 53:1–12; 2 Nephi
9:5–26; D&P 20:21–29
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Ang Basahon ni Mormon:
Tukurang Bato sa
Atong Relihiyon

“Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni
Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon

dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong relihiyon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Kapin na sa tulo ka tuig ang milabay sukad sa kabuntagon
niadtong 1820 sa dihang si Joseph Smith nag-ampo aron maka-
hibalo hain nga simbahan ang iyang apilan. Ang batan-ong
Propeta karon nag-edad na og 17 anyos, ug siya nagtinguha sa
iyang pagkabutang sa atubangan sa Dios ug sa pagdawat og
kapasayloan. Sa gabii sa Septyembre 21, 1823, si Joseph natulog
didto sa iyang lawting nga kwarto sa kahoy nga balay sa iyang
pamilya didto sa Palmyra, New York, apan siya nagmata pa sam-
tang ang uban sa kwarto nakatulog na, matinguhaong nag-ampo
nga masayud mahitungod sa mga katuyoan sa Dios alang kaniya.
“Akong gidala ang akong kaugalingon ngadto sa pag-ampo ug
pangamuyo ngadto sa Makagagahum nga Dios,” siya miingon,
“alang sa kapasayloan sa akong tanan nga mga sala ug kahilayan,
ug usab aron ipadayag ngari kanako, aron ako mahibalo sa
akong kahimtang ug pagkabutang sa iyang atubangan; kay ako
adunay hingpit nga pagsalig nga makabaton og balaan nga
pagpadayag, ingon sa ako nang nabuhat” ( Joseph Smith—
Kasaysayan 1:29).

Agig tubag sa iyang pag-ampo, nakakita si Joseph og kahayag
nga nagpakita sa iyang kwarto nga nagkahayag ug nagkahayag
hangtud ang kwarto “mas hayag pa sa udtong tutok.” Usa ka
langitnong mensahero ang nagpakita sa kilid sa iyang higdaanan,
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Nadawat ni Joseph Smith ang bulawan nga mga palid gikan kang Moroni 
niadtong Septyembre 22, 1827. “Nakuha nako kini,” mipamatuod ang Propeta, 

“ug ang Urim ug Thummim uban niini, nga pinaagi niini akong nahubad 
ang mga palid; sa ingon miabut ang Basahon ni Mormon.”
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nagbarug sa hangin, nag-sul-ob og kupo nga “hilabihan ka puti.”
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:30–31.) Kini nga mensahero mao
si Moroni, ang katapusang Nephite nga propeta, mga gatusan ka
tuig na ang milabay milubong sa mga palid diin gisulat ang
Basahon ni Mormon ug kinsa karon naghupot sa mga yawe kala-
but niining sagrado nga rekord (tan-awa sa D&P 27:5). Siya gipa-
dala sa pagsulti ni Joseph nga ang iyang mga sala gipasaylo na sa
Dios ug adunay mahinungdanon nga buluhaton nga iyang paga-
buhaton. Isip kabahin niini nga buhat, si Joseph kinahanglan nga
moadto sa duol nga bungtod, diin ang sagrado nga rekord, gisu-
lat diha sa bulawan nga mga palid, nga gilubong. Kini nga rekord
gisulat sa mga propeta kinsa nagpuyo sa karaan diha sa kayutaan
sa Amerika. Pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, si Joseph mohu-
bad sa rekord ug gimantala sa kalibutan.

Pagkasunod adlaw, si Joseph miadto sa bungtod diin gilubong
ang mga palid sa Basahon ni Mormon. Didto iyang gikatagbo si
Moroni ug nakakita sa mga palid, pero giingnan nga dili pa niya
madawat kini sulod sa upat ka mga tuig. Siya kinahanglang mag-
sugod og importanting panahon sa pagpangandam nga maoy
makapaandam niya sa sagrado nga buluhaton sa paghubad sa
Basahon ni Mormon. Si Joseph mibalik ngadto sa bungtod sa
matag Septyembre 22 sulod sa misunod nga upat ka tuig aron
modawat og dugang mga instruksyon gikan ni Moroni. (Tan-awa
sa Joseph Smith—Kasaysayan 1: 33–54.) Niining mga tuiga, naka-
dawat usab siya og “daghang pagbisita gikan sa mga anghel sa
Dios nga nagpakita sa kaharianon ug himaya sa mga hitabo nga
moabut sa ulahing mga adlaw.”2

Kini nga panahon sa pagpangandam nakahatag usab sa mga
panalangin sa kaminyoon sa kinabuhi sa Propeta. Niadtong
Enero 1827, nakigminyo siya ni Emma Hale, nga iyang nahima-
mat samtang siya nagtrabaho sa Harmony, Pennsylvania. Si
Emma nahimong dako nga tabang ngadto sa propeta sa iyang
tibuok nga pangalagad. Niadtong Septyembre 22, 1827, miuban
siya ngadto sa bungtod ug mihulat sa duol samtang si Moroni
mitugyan sa mga palid ngadto sa mga kamot sa Propeta.

Sa diha na niya ang sagrado nga rekord, sa wala madugay
nadiskobrehan ni Joseph ngano nga si Moroni mipasidaan
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kaniya sa pagpanalipod sa mga palid (tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:59–60). Ang lokal nga mga manggugubot [mob]
nagsugod sa paghasi sa Propeta, nagsige og paningkamot sa pag-
kawat sa mga palid. Sa usa ka mabugnaw nga adlaw niadtong
Disyembre 1827, naglaum nga makakita og lugar sa kalinaw, si
Joseph ug si Emma mibiya sa panimalay sa Smith aron moda-
ngup sa mga ginikanan ni Emma sa Harmony. Didto ang Propeta
nagsugod sa buhat sa paghubad. Pagkasunod Pebrero, si Martin
Harris, usa sa mga higala sa mga Smith gikan sa Palmyra, nadasig
sa pag-adto sa Palmyra aron sa pagtabang sa Propeta. Uban ni
Martin Harris nga iyang tigsulat, si Joseph mipadayon sa paghu-
bad sa sagrado nga rekord.

Ang mga resulta sa trabaho sa Propeta sa wala madugay giman-
tala nga ang Basahon ni Mormon. Kining talagsaon nga libro,
naglakip sa kahingpitan sa ebanghelyo, nagbarug nga usa ka pag-
pamatuod sa katinuod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa mapanagnaon nga misyon ni
Joseph Smith.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Basahon ni Mormon nahubad pinaagi
sa gasa ug gahum sa Dios.

Agig tubag sa pangutana, “Giunsa ug diin nimo makuha ang
Basahon ni Mormon?” Si Joseph Smith mitubag: “Si Moroni,
kinsa milubong sa mga palid sa usa ka bungtod sa Manchester,
lalawigan sa Ontario, New York, nga patay na ug nabanhaw gikan
sa mga patay, nagpakita kanako, ug misulti kanako hain kini, ug
mihatag kanako og mga direksyon unsaon sa pagkuha niini.
Nakuha nako kini, ug ang Urim ug Thummin uban niini, nga
pinaagi niini akong nahubad ang mga palid; sa ingon miabut ang
Basahon ni Mormon.”3

“Ako [gisultihan ni Moroni] diin gilubong ang mga palid diin
gikulit ang minubo nga mga rekord sa karaang mga Propeta nga
nabuhi niini nga yuta.... Kini nga mga rekord gikulit sa mga palid
nga adunay hitsura nga bulawan; ang matag palid unom ka pul-
gada ang gilapdon ug walo ka pulgada ang gitas-on, ug dili kaayo
baga sama sa kasagaran nga lata. Napuno kini sa mga kinulit, sa
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Sa wala, ang ulohan nga pahina gikan sa unang edisyon sa Basahon ni Mormon.

Ehiptohanon nga mga karakter, ug gitingub nga usa ka libro
sama sa mga pahina sa usa ka basahon, nga adunay tulo ka mga
argolya [ring] nga gisulod sa mga lungag. Ang libro hapit moa-
but og 6 ka pulgada ang gibag-on, nga ang bahin niini gisilyohan.
Ang mga karakter sa wala silyohi nga bahin gagmay, ug nindot
pagkakulit. Ang tibuok basahon nagpakita og daghan kaayong
mga marka sa pagkaantik nga pagkabuhat niini, ug hilabihan
nga pagkahanas sa arte sa pagkulit. Uban sa mga rekord ang kati-
ngalahan nga instrumento, nga gitawag sa karaan og ‘Urim ug
Thummim,’ nga naglangkub sa duha ka sihag nga mga bato nga
gipahimutang sa ngilit sa usa ka bayanan nga gipatapot sa pana-
gang sa dughan. Pinaagi sa medyum sa Urim ug Thummim
akong gihubad ang rekord pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.”4

“Pinaagi sa gahum sa Dios akong gihubad ang Basahon ni
Mormon gikan sa sinulat sa karaang Ehipto [hieroglyphics], ang
kahibalo nga nawala sa kalibutan, diin ang talagsaong hitabo
nagbarug akong nag-inusara, usa ka batan-on nga walay kinaad-
man, sa pagpakig-away sa kaalam sa kalibutan ug gidugang sa
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pagkaignorante sa ikanapulog walo nga siglo, uban sa bag-ong
pagpadayag.”5

“Gusto nakong hisgutan dinhi nga ang ulohang pahina sa
Basahon ni Mormon usa ka literal nga paghubad, nga gikuha
gikan mismo sa katapusang palid, sa wala nga bahin sa koleksyon
o libro sa mga palid, nga naglangkub sa rekord nga gihubad, ang
pinulongan sa kinatibuk-ang gisulat sama sa sinulat nga
Hebreohanon [mao kana, gikan sa tuo ngadto sa wala]; ug
kanang sama nga ulohang pahina dili usa ka moderno nga kom-
posisyon, kanako o sa laing tawo kinsa nagpakabuhi o buhi pa
niini nga henerasyon.... Akong gihatag sa ubos kana nga bahin sa
ulohang pahina sa Iningles nga bersyon sa Basahon ni Mormon,
nga mao ang tinuod ug literal nga hubad sa ulohang pahina sa
orihinal nga Basahon ni Mormon sumala sa narekord sa mga
palid.

ANG BASAHON NI MORMON

“‘Usa ka asoy nga sinulat pinaagi sa kamot ni Mormon,
diha sa mga Palid, kinuha gikan sa mga palid ni Nephi.

“‘Busa, kini mao ang usa ka minubo nga asoy sa talaan sa mga
katawhan ni Nephi, ug ingon man sa mga Lamanite—Gisulat
ngadto sa mga Lamanite, kinsa mao ang mga salin sa balay ni
Israel; ug ingon man usab ngadto sa Judeo ug Hentil—Sinulat
pinaagi sa sugo, ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpa-
dayag—Gisulat ug gisilyohan, ug gitipigan ngadto sa Ginoo, aron
unta sila dili malaglag—Motunga pinaagi sa gasa ug sa gahum sa
Dios ngadto sa paghubad niini—Sinilyohan sa kamot ni Moroni,
ug gitipigan ngadto sa Ginoo, motunga sa tukma nga higayon
pinaagi sa Hentil—Ang kahubaran niini pinaagi sa gasa sa Dios.

“‘Usa usab ka minubo nga asoy nga kinuha gikan sa Basahon ni
Ether, nga mao ang usa ka talaan sa mga katawhan ni Jared, kinsa
nagkatibulaag sa diha nga gilibug sa Ginoo ang pinulongan sa
mga katawhan, samtang sila mitukod sa tore aron pagkab-ut sa
langit—diin mao ang pagpakita ngadto sa salin sa balay ni Israel
unsa ang mahinungdanon nga mga butang nga ang Ginoo
mihimo alang sa ilang mga amahan; ug nga sila unta mahibalo sa
mga pakigsaad sa Ginoo, ug aron sila dili ipahimulag sa kahang-
turan—Ug ingon usab sa pagpamatuod ngadto sa Judeo ug sa
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Hentil nga si Jesus mao ang Kristo, ang Dios sa Kahangturan,
nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasud—
Ug karon, kon adunay mga kasaypanan kini mao ang mga sayop
sa mga tawo; busa, ayaw ipanghimaraut ang mga butang sa Dios,
nga kamo unta makaplagan nga walay lama sa hukmanan ni
Kristo.’”6

Ang kaalam sa Ginoo mas labaw pa kay sa kaigmat sa yawa.

Pagka-Hunyo 14, 1828, ang buhat ni Joseph Smith sa paghu-
bad sa mga palid sa Basahon ni Mormon miresulta sa 116 ka
pahina sa manuskrito. Dayon ang usa ka insidente nahitabo
nga nagtudlo sa Propeta og mahinungdanong leksyon mahitu-
ngod sa naggiya nga kamot sa Dios sa pagpagawas niining
sagrado nga rekord. Ang Propeta misulat: “Pagkadugay-dugay
sa pagsulat ni Mr. Harris alang kanako, nagsugod siya sa pag-
hangyo kanako sa pagtugot kaniya nga dad-on ang mga sinulat
sa ila ug ipakita kanila; ug nagtinguha nga ako mangutana sa
Ginoo, pinaagi sa Urim ug Thummim, kon mahimo ba niyang
buhaton. Nangutana ako, ug ang tubag mao nga dili mahimo.
Bisan pa niana, wala siya matagbaw niini nga tubag, ug nagti-
nguha nga mangutana ako pag-usab. Gibuhat nako, ug ang tubag
mao lang gihapon. Sa gihapon wala siya makontento, pero miin-
sister nga ako mangutana sa makausa pa.

“Human sa pagsige og hangyo nangutana na usab ako sa
Ginoo, ug ang pagtugot gihatag kaniya nga madala ang mga sinu-
lat sa piho nga mga kondisyon; nga mao, nga ipakita lamang niya
ngadto sa iyang igsoong lalaki, ang gitagan-an nga si Harris, sa
iyang kaugalingong asawa, iyang amahan, ug sa iyang inahan, ug
sa usa ka Mrs. Cobb, igsoon sa iyang asawa. Sumala niining kata-
pusang tubag, gihangyo nako siya nga kinahanglan nga siya
makigsaad ngari kanako sa labing maligdong nga paagi nga dili
siya mobuhat og lain gawas sa gihatag niya nga direksyon.
Gibuhat niya. Nakigsaad siya sumala sa akong gihangyo kaniya,
midala sa mga sinulat, ug milakaw. Hinoon, bisan pa niana, ang
hilabihan nga pagdili nga gihatag ngadto kaniya, ug ang kalig-
dong sa pakigsaad nga iyang gihimo ngari kanako, iya gayud nga
gipakita ngadto sa uban, ug pinaagi sa paglimbong nawala kini
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gikan kaniya, ug wala gayud kini makit-i pa hangtud niining
adlawa.”7

Sa pasiuna sa unang edisyon sa Basahon ni Mormon, ang
Propeta mipahayag nga ang mga katuyoan sa Dios dili mapak-
yas pinaagi sa pagkawala sa 116 ka mga pahina: Tungod kay
daghang mga bakak nga mga report ang mikaylap mahitungod sa
[Basahon ni Mormon], ug usab sa daghang dili subay sa balaod
nga mga pamaagi nga gihimo sa dautang maliputon nga mga
tawo sa paglaglag kanako, ug usa ka buhat, mopahibalo ako
kaninyo nga akong gihubad, pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios,
ug gipaningkamutan nga masulat, ang usa ka gatus ug napulog
unom ka mga pahina, nga akong gikuha gikan sa Basahon ni
Lehi, nga mao ang asoy nga gimubo gikan sa mga palid ni Lehi,
pinaagi sa kamot ni Mormon; nga ang mao nga asoy, gikawat sa
tawo o sa mga tawo ug gitago gikan kanako, bisan pa sa akong
pagpaningkamot pag-ayo sa pagkuha niini pag-usab—ug nga
gimandoan sa Ginoo nga kinahanglan nga dili nako hubaron
pag-usab, kay si Satanas mibutang sa ilang mga kasingkasing sa
pagtintal sa Ginoo nga ilang Dios, pinaagi sa pag-usab sa mga
pulong, nga lahi ang ilang nabasa gikan niadtong akong gihubad
ug sa akong gisulat; ug kon akong ipagawas ang sama nga mga
pulong pag-usab, o, sa laing mga pulong, kon akong hubaron
ang samang asoy pag-usab, ilang imantala kadtong ilang gikawat,
ug si Satanas mokutaw sa mga kasingkasing niini nga heneras-
yon, aron sila makadawat niini nga buhat: pero tan-awa, ang
Ginoo miingon ngari kanako, dili ako motugot nga si Satanas
makatuman sa iyang dautang plano niining butanga: busa ikaw
dili mohubad gikan sa mga palid ni Nephi, hangtud moabut ikaw
nianang imong gihubad, nga imong gihuptan; ug tan-awa ikaw
magmantala niini nga usa ka talaan ni Nephi; ug sa ingon ako
molibug niadto kinsa nag-usab sa akong mga pulong. Ako dili
motugot nga sila molaglag sa akong buhat; oo, Ako mopakita
ngadto kanila nga ang akong kaalam labaw pa ka gamhanan kay
sa kaigmat sa Yawa. [Tan-awa sa D&P 10:38–43.]

“Busa, pagmasulundon ngadto sa mga sugo sa Dios, ako pina-
agi sa iyang grasya ug kalooy, nakatuman nianang iyang gimando
kanako mahitungod niining mga butanga.”8
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Ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios.

“Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon
mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta,
ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi pa nga
maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa
bisan hain nga basahon.”9

(Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:8:) “Kami nagtuo sa
Biblia nga pulong Dios kon kini tukma nga pagkahubad; kami
nagtuo usab sa Basahon ni Mormon nga pulong sa Dios.

“[Ang Basahon ni Mormon] nagsulti kanato nga ang atong
Manluluwas nagpakita niini nga yuta human sa Iyang pagkaban-
haw; nga Siya misangyaw sa Ebanghelyo dinhi sa iyang kahing-
pitan, ug kabuhong, nga ang adlaw sa mga Apostoles, mga
Propeta, mga Pastor, mga Magtutudlo, ug mga Ebanghelista, sa
samang pagkahan-ay, sa samang priesthood, sa samang mga ordi-
nansa, mga gasa, mga gahum, ug mga panalangin, nga natagam-
taman sa silangang yuta, nga ang mga katawhan gipahimulag
agig sangputanan sa ilang mga kalapasan; nga ang katapusan sa
ilang mga propeta nga diha uban kanila nga gimandoan sa pag-
sulat og minubo sa ilang mga panagna, kasaysayan, uban pa, ug
sa pagtago niini sa yuta, ug nga kini mogawas ug mahiiusa sa
Biblia alang sa katumanan sa mga katuyoan sa Dios sa katapu-
sang mga adlaw.”12

Diha si David Osborn sa pagsangyaw ni Joseph Smith didto
sa Far West, Missouri, niadtong 1837. Nahinumdom siya niini
nga mga pulong sa Propeta: “Ang Basahon ni Mormon tinuod,
sama sa unsay giangkon niini, ug niini nga pagpamatuod ako
magpaabut nga mohatag og asoy sa adlaw sa paghukom.”12

Ang mga kasulatan makapalipay ug makapahupay kanato
ug mohimo kanato nga maalamon ngadto sa kaluwasan.

“Kalabut sa pagtukod sa Gingharian, mao ang pag-imprinta ug
pag-apud-apod sa Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga
Pakigsaad, ... ug ang bag-ong hubad sa [Biblia]. Wala kinahang-
lana nga mosulti pa og bisan unsa mahitungod niini nga buhat,
kadtong nakabasa niini, ug nakainom sa bul-og sa kahibalo nga
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Ang ulahing mga adlaw nga mga kasulatan gimantala “aron nga ang matinuoron
sa kasingkasing magmalipayon ug mahupay ug maglakaw nga magmaya”

gipahayag niini, nakahibalo unsaon sa pagpasalamat niini; ug
bisan ang mga buang motamay niini, apan kini gituyo aron sa
paghimo sa mga tawo nga maalamon ngadto sa kaluwasan, ug
mowagtang sa kalibug sa tomutuo nga diha na sa dugay nang
panahon, sa pagpahibalo sa mga kahimoan ni Jehova nga natu-
man na, ug naghulagway sa umaabut sa tanan niining makalili-
sang ug mahimayaong kamatuoran. Kadtong kinsa nakatilaw sa
kaayohan tungod sa pagtuon niadto nga mga buhat, sa walay
duhaduha maningkamot sa usag usa sa ilang kasibot sa pagpa-
dala niini sa laing mga nasud sa tibuok kalibutan, nga ang matag
anak ni Adan makatagamtam sa samang mga kahigayunan, ug
magmaya sa samang mga kamatuoran.”13

“[Ang mga kasulatan sa ulahing mga adlaw gimantala] aron
nga ang matinuoron sa kasingkasing magmalipayon ug mahu-
pay ug maglakaw nga magmaya, samtang ang ilang mga kalag
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makasinati ug ang ilang panabut mahayagan sa kahibalo sa
buhat sa Dios pinaagi sa mga amahan sa unang mga adlaw,
ingon man usab sa unsay iyang buhaton sa ulahing mga adlaw
aron sa pagtuman sa mga pulong sa mga amahan.”14

“Atong gidala ang sagrado nga mga sinulat sa atong mga kamot,
ug modawat nga kini gitugyan sa direkta nga inspirasyon alang sa
kaayohan sa tawo. Kita nagtuo nga ang Dios mikunsad aron
mamulong gikan sa kalangitan ug mopahayag sa Iyang kabubut-
on mahitungod sa tawhanong pamilya, aron sa paghatag kanila
sa makiangayon ug balaan nga mga balaod, sa pagpahimutang sa
ilang pamatasan, ug sa paggiya kanila sa direkta nga paagi, nga sa
tukma nga panahon Siya moangkon kanila sa Iyang kaugalingon,
ug mohimo kanila nga isig ka manununod sa Iyang Anak.

“Apan kon kini nga kamatuoran dawaton, nga ang kabubut-on
gayud sa langit anaa sa mga Kasulatan, wala ba kita kinahanglana
isip kahibalong mohunahuna nga mga nilalang sa pagsunod
sumala sa tanan niini nga mga lagda? Ang pagdawat ba lamang
nga kini mao ang kabubut-on sa langit makahatag kanato og kaa-
yohan bisan kon dili kita mosunod sa tanan nga mga pagtulun-
an niini? Wala ba kita makigbatok sa Labing Maalamon sa langit,
kon kita modawat sa kamatuoran sa mga pagtulun-an niini, ug
dili mosunod niini? Wala ba kita mopakanaog ubos sa atong kau-
galingong kahibalo, ug sa mas maayong kaalam nga gituga sa
langit kanato, pinaagi sa mao nga matang sa pamatasan? Tungod
niini nga mga katarungan, kon kita adunay direkta nga mga pag-
padayag nga gihatag kanato gikan sa langit, sa pagkatinuod
kadto nga mga pagpadayag wala gihatag aron yagayagaan, nga
dili makalikay ang tigyagayaga og kahasol ug panimalos....

“... Siya nga makaila sa gahum sa Makagagahum, nga gisulat sa
kalangitan, makakita usab sa kaugalingong sinulat sa Dios sa
sagrado nga libro: ug siya kinsa mibasa niini kanunay mas maka-
gusto niini pag-ayo, ug siya nga nakasinati niini, makaila sa
kamot bisan asa siya makakita niini, ug kon madiskobrehan na,
dili lamang makadawat og pasalamat, apan ang pagkamasulun-
don sa tanan niining langitnong mga lagda.”15
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“O kamo nga Napulog Duha! ug ang tanang mga Santos! naka-
angkon niining mahinungdanong Kaayohan—nga sa inyong
tanang mga pagsulay, mga kasamok, mga tintasyon, mga kasakit,
mga pagkaulipon, pagkabilanggo ug kamatayon, siguroha, nga
dili kamo magluib sa langit; nga kamo dili moluib ni Jesukristo;
nga kamo dili moluib sa mga kaigsoonan; nga kamo dili moluib
sa mga pagpadayag sa Dios, nga anaa sa Biblia, Basahon ni
Mormon, o sa Doktrina ug mga Pakigsaad, o sa bisan unsa nga
gihatag na o ihatag pa ug gipadayag ngadto sa tawo niini nga
kalibutan o nga kana nga moabut.”16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga kasinatian ni Joseph Smith nga nasinati niad-
tong mga Septyembre 21, 1823, ug Septyembre 22, 1827 (mga
pahina 67–70). Unsa sa inyong pagtuo nga kini nga mga kasi-
natian nakapaandam kaniya sa paghubad sa bulawan nga mga
palid? Sa unsa nga mga paagi nga kamo naandam alang sa mga
katungdanan gikan sa Ginoo?

• Ribyuha ang katapusang tibuok nga paragrap sa pahina 72,
mangita sa mga katuyoan sa Basahon ni Mormon. Sa unsa nga
mga paagi sa inyong pagkakita niini nga mga katuyoan natu-
man sa inyong kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban?

• Samtang kamo mamalandong sa asoy sa Propeta sa pagkawala
sa 116 ka mga pahina ug dayon gimandoan sa dili paghubad sa
mga pahina 73–74, unsa ang inyong nakat-unan mahitungod sa
Dios? Sa unsa kaha nga paagi nga ang pagsabut niini nga asoy
makaimpluwensya sa mga desisyon nga atong himoon?

• Basaha ang unang paragrap sa pahina 75. Hibaloi nga ang arko
hinimo gikan sa mga bato, ang tukurang bato nga gibutang sa
ibabaw, naggunit sa laing tanang mga bato sa lugar. Sa unsa
nga paagi nga ang Basahon ni Mormon mao “ang tukurang
bato sa atong relihiyon”? Sa unsa nga paagi nga ang Basahon
ni Mormon nakatabang kaninyo “nga mahiduol sa Dios”?
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• Si Joseph Smith naghisgot sa mga panalangin nga moabut kon
kita “makainom sa bul-og sa kahibalo” diha sa mga kasulatan
ug “nakatilaw sa kaayohan” sa pulong sa Dios (mga pahina
75–77). Unsa ang gisugyot niini nga mga panultihon nganha
kaninyo mahitungod sa pagtuon sa kasulatan? Unsa ang atong
mabuhat aron sa paghimo sa atong pagtuon sa kasulatan nga
mas labaw nga makahuluganon?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 75.
Ngano sa inyong hunahuna nga kadtong nagtuon sa mga kasu-
latan makapalambo og kadasig sa pagpakigbahin niini ngadto
sa uban? Unsay atong mahimo sa pagpakigbahin sa Basahon ni
Mormon? Unsa nga mga kasinatian nga inyong nasinati sa
dihang inyong gipakigbahin ang Basahon ni Mormon o sa diha
nga adunay tawo nga mipakigbahin niini kaninyo?

• Basaha ang katapusang paragrap sa pahina 76. Unsa ang pipila
ka mga tudling gikan sa Basahon ni Mormon nga “nakapalipay
ug nakahupay” kaninyo? Sa unsa nga mga paagi nga ang
Basahon ni Mormon nakalamdag sa inyong panabut?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Ezequiel 37:15–17; pasi-
una sa basahon ni Mormon; 1 Nephi 13:31–42; 2 Nephi 27:6–26;
D&P 20:6–15; Joseph Smith—Kasaysayan 1:29–54
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Paghinulsol

“Sugdan nato karon ang pagbag-o, ug moingon karon, 
sa tibuok natong mga kasingkasing, atong isalikway 

ang atong mga sala ug magmatarung.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Hunyo 14, 1828, si Martin Harris mibiya sa
Harmony, Pennsylvania, midala sa unang 116 ka manuskrito nga
mga pahina nga gihubad gikan sa bulawan nga mga palid aron
ipakita sa pipila niya ka mga sakop sa pamilya didto sa Palmyra,
New York. Sa pagkasunod gayud adlaw, ang unang anak ni
Joseph ug Emma natawo, usa ka lalaki nga ginganlan og Alvin.
Ang bata namatay sa samang adlaw, ug ang kahimsog ni Emma
nagkahinay hangtud nga hapit siya mamatay. Ang inahan sa
Propeta misulat: “Dihay higayon nga si [Emma] ingon og nag-
alindasay tungod sa kamatayon sa iyang anak. Nga walay kasigu-
roan ang iyang kahimtang nga sulod sa duha ka semana ang
iyang bana dili makatulog og usa ka oras nga dili madisturbo.
Pagkahuman niini, ang iyang kabalaka misamot mahitungod sa
manuskrito nga siya determinado, sa dihang miarang-arang na
ang iyang asawa, nga kon mabaskog na siya og gamay mobiyahe
siya ngadto sa New york ug susihon ang nahitabo sa manuskrito.1

Sa pagka-Hulyo, sa sugyot ni Emma, ang Propeta mibilin ni
Emma sa iyang inahan ug mibiya ginamit ang karwahe ngadto sa
panimalay sa iyang mga ginikanan sa Manchester Towship, New
York. Ang biyahe sa Propeta miabut og 200 ka kilometro ug
milungtad og duha ngadto sa tulo ka mga adlaw aron makaabut.
Naguol sa kamatayon sa iyang unang anak nga lalaki, nabalaka
sa iyang asawa, ug nabalaka pag-ayo sa manuskrito, si Joseph
Smith wala mokaon o matulog sa tibuok biyahe. Usa ka kaubang
biyahidor, ang bugtong pasahero sa karwahe, nakaobserbar sa
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Ang paghinulsol nahimong posible pinaagi sa maulaong sakripisyo sa Manluluwas,
nga si Jesukristo “Siksika ang inyong mga kasingkasing, ug susiha kon kamo 

sama ba sa Dios,” mipahayag si Propeta Joseph Smith. “Akong gisiksik ang akong
kaugalingon, ug mibati nga maghinulsol sa akong tanang mga sala.”
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nagkaluya nga kahimtang sa Propeta ug namugos nga kuyugan
siya sa 32 kilometro nga paglakaw gikan sa istasyonan sa kar-
wahe ngadto sa panimalay sa Smith. Sa katapusang upat ka mga
milya nga laktunon, nahinumdom ang inahan sa Propeta, “ang
estranghero mibati sa panginahanglan nga iyang agakon si
Joseph, tungod kay wala na siyay umoy pa nga makasuporta
kaniya ug siya makatulog nga magtindog.”2 Dihadiha sa pag-
abut niya sa panimalay sa iyang mga ginikanan, gipaadto sa
Propeta si Martin Harris.

Miabut si Martin sa panimalay sa Smith sa sayong kahaponon,
nagminghoy ug nagmasulub-on. Wala niya ang manuskrito, mii-
ngon siya, ug wala makahibalo kon asa kini. Sa pagkadungog
niini, si Joseph mituaw, “O! Dios ko, Dios ko.... Ang tanan nawala.
Unsay akong buhaton? Nakasala ako. Ako ang mitintal sa kasuko
sa Dios pinaagi sa pagpangayo kaniya niana nga dili angay ipa-
ngayo.... Unsaon man nako sa pag-atubang sa Ginoo? Unsa nga
pagpanton ang dili angay kanako gikan sa anghel sa Labing
Halangdon?”

Samtang ang adlaw nagdagan, ang Propeta nagsigig pasopaso
sa panimalay sa iyang mga ginikanan sa hilabihan nga kasubo,
“nagbakho ug nagbangutan.” Pagkasunod adlaw mibiya siya aron
mobalik ngadto sa Harmony, diin, siya miingon, “Gisugdan nako
ang pagpaubos sa akong kaugalingon sa hilabihan nga pag-ampo
sa atubangan sa Ginoo ... nga kon posible ako makadawat og
kalooy sa iyang mga kamot ug mapasaylo sa tanan nga akong
nabuhat nga supak sa iyang kabubut-on.”3

Gipanton pag-ayo sa Ginoo ang Propeta tungod sa pagkahad-
lok sa tawo labaw pa sa Dios, pero mihatag kaniya og kasiguroan
nga siya mapasaylo. “Ikaw si Joseph,” ang Ginoo miingon, “ug
ikaw napili sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, apan tungod sa
kalapasan, kon ikaw wala masayud ikaw mapukan. Apan hinum-
dumi, ang Dios maloloy-on; busa, paghinulsol niana nga imong
nabuhat nga supak ngadto sa sugo diin Ako mihatag kanimo,
ug ikaw sa gihapon pinili, ug ikaw gitawag pag-usab ngadto sa
buhat” (D&P 3:9–10).

Sa makadiyot, ang Ginoo mikuha sa Urim ug Thummim ug sa
mga palid gikan ni Joseph. Pero kining mga butanga sa wala
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madugay gibalik ngadto kaniya. “Nalipay ang anghel sa dihang
iyang gibalik pag-usab ang Urim ug Thummim,” nahinumdom
ang Propeta, “ug miingon nga ang Dios nahimuot sa akong pag-
kamatinud-anon ug pagkamapainubsanon, ug nahigugma kanako
tungod sa akong paghinulsol ug makugihon nga pag-ampo, diin
akong nahimo ang akong katungdanan pag-ayo nga nakahimo
pag-usab sa pagsugod sa buhat sa paghubad.”4 Samtang si Joseph
nagpadayon niining mahinungdanon nga buluhaton, gilig-on na
siya karon sa maanindot nga pagbati sa pagdawat sa pasaylo sa
Ginoo ug nabag-o nga determinasyon sa pagbuhat sa Iyang kabu-
but-on.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala, makapaduol 
kita sa Dios ug mahimong mas sama Kaniya.

Si Wilford Woodruff, samtang nagserbisyo isip usa ka miyem-
bro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mirekord: “Si
Joseph ang Manalagna mibarug diha sa gahum sa Dios, mibad-
long ug mikasaba sa pagkadautan sa atubangan sa katawhan,
pinaagi sa pangalan sa Ginoong Dios. Buot siyang mosulti og
pipila ka mga pulong nga angay sa nagpundok nga mga tawo,
ug dayon miingon:

“‘Mamulong ako uban sa awtoridad sa Priesthood pinaagi sa
pangalan sa Ginoong Dios.... Bisan pa niini nga kongregasyon
nga nagpatuo nga mga Santos, ako mobarug sa taliwala sa tanan
nga [matang] sa mga kinaiya ug mga klase sa mga tawo. Kon
kamo gusto nga moadto hain ang Dios, kinahanglan nga mahi-
sama kamo sa Dios, o magbaton sa mga baruganan nga gihuptan
sa Dios, kay kon kita wala magpaduol ngadto sa Dios pinaagi sa
baruganan, nagpalayo kita gikan Kaniya paingon sa dautan. Oo,
ako nagbarug sa taliwala sa tanang mga matang sa mga katawhan.

“Siksika ang inyong mga kasingkasing, ug susiha kon kamo
sama ba sa Dios. Akong gisiksik ang akong kaugalingon, ug
mibati nga maghinulsol sa tanan nakong mga sala.

“‘Ania kanato ang mga kawatan, mga mananapaw, mga baka-
kon, mga tigpakaaron-ingnon. Kon mamulong ang Dios gikan sa
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langit, Siya momando kaninyo sa dili pagpangawat, sa dili pag-
panapaw, sa pagkasina, ni sa paglimbong, apan magmatinud-
anon sa pipila ka mga butang.... Dili ba matarung ang Dios? Nan
kamo kinahanglan nga magmatarung, kon Siya matinud-anon,
nan kamo kinahanglan nga magmatinud-anon. Idugang sa
inyong hugot nga pagtuo ang hiyas, sa hiyas ang kahibalo, ug
pangitaa ang tanang maayo nga mga butang. Ang Simbahan kina-
hanglang malimpyohan, ug ako mopahayag sa pagbatok sa
tanang kadautan.’”5

“Kinahanglan nga kamo inosente gayud, o kamo dili makaadto
sa atubangan sa Dios: kon kita moatubang sa Dios, kinahanglan
nga atong himoon ang atong mga kaugalingon nga putli, sama
nga Siya putli. Ang yawa adunay dakong gahum sa paglimbong;
iyang mapausab ang mga butang nga moyanghag ngadto niad-
tong kinsa nagbuhat sa kabubut-on sa Dios.... Ang pagkadautan
kinahanglang mawagtang taliwala sa mga Santos; dayon ang tabil
matangtang, ug ang mga panalangin sa langit modagayday—kini
dili kapugngan nga mobaha sama sa suba sa Mississippi.”6

“Ayaw itugot nga si bisan kinsa nga tawo mopahibalo sa iyang
kaugalingong pagkamatarung, kay ang uban makakita niini alang
kaniya; apan hinoon ipakumpisal niya ang iyang mga sala,
ug dayon siya pasayloon, ug siya mamunga og daghang mga
bunga.”7

“Ang tanang mga kasingkasing kinahanglang maghinulsol ug
magmaputli, ug ang Dios modawat kanila ug mopanalangin
kanila sa paagi nga sila dili mapanalanginan sa bisan unsa nga
paagi.”8

Kabubut-on sa Dios nga kita mosalikway sa atong mga
sala ug mopalayo sa dautan gikan kanato.

“Paminawa kini, kamong tanang mga lumulupyo sa yuta—
kamong tanang mga pari, kamong tanan nga mga makasasala, ug
kamong tanang mga tawo. Paghinulsol! Paghinulsol! Sunda ang
ebanghelyo. Balik ngadto sa Dios.”9

“Sugdan nato karon ang pagbag-o, ug moingon karon, sa
atong tibuok mga kasingkasing, atong isalikway ang atong mga
sala ug magmatarung.”10
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“Ang dili matuohon moadto bisan asa aron mangayo og pana-
bang hangtud magkaduol ang iyang kamatayon, ug ang iyang pag-
kadili matuohon mawala, kay ang mga kamatuoran sa mahangtu-
rong kalibutan mituhop sa iyang pagkatawo pinaagi sa gamhanang
kamatuoran, ug kon ang matag yutan-ong suporta ug abag mopak-
yas kaniya, siya mobati gayud sa mahangturong mga kamatuoran
sa pagkaimortal sa kalag. Kinahanglang mag-andam kita ug dili
maghulat hangtud nga kita himatyon na aron maghinulsol; sama
nga atong makit-an ang gamayng mga bata nga mamatay, mao
usab ang mga batan-on ug ang hamtong, ingon man usab ang gag-
mayng mga bata nga kalit lang tawagon ngadto sa kahangturan.
Nan, himoa kini, nga pasidaan ngadto sa tanan nga dili magla-
ngaylangay sa paghinulsol, o maghulat hangtud nga himatyon na
kay kabubut-on sa Dios nga ang tawo kinahanglang maghinulsol
ug moserbisyo Kaniya, ug sa kusog ug gahum sa iyang hunahuna,
aron makaangkon sa Iyang panalangin, ug dili maghulat hangtud
nga siya tawagon nga mamatay.”11

“Ang sakramento gipangalagad ngadto sa Simbahan [niadtong
Marso 1, 1835]. Sa wala pa ang pagpangalagad, naghisgot ako sa
husto nga pagkahan-ay sa ordinansa sa Simbahan, ug miawhag sa
kamahinungdanon sa paghimo niini nga madawat sa Ginoo, ug
mangutana, Hangtud kanus-a ang usa ka tawo nga moambit niini
nga ordinansa nga dili takus, ug ang Ginoo dili mokuha sa Iyang
Espiritu gikan kaniya? Hangtud kanus-a siya mobaliwala sa sagra-
dong mga butang, sa dili pa ang Ginoo moluwas kaniya gikan sa
mga paghampak ni Satanas hangtud sa adlaw sa katubsanan!...
Busa ang atong mga kasingkasing kinahanglang magmapainub-
sanon, ug kita maghinulsol sa atong mga sala, ug isalikway ang
dautan gikan kanato.”12

“Ang paghinulsol usa ka butang nga dili kayama-yamaan sa
matag adlaw. Ang matag adlaw nga kalapasan ug matag adlaw nga
paghinulsol dili maoy makapahimuot sa panan-aw sa Dios.” 13

Si Propeta Joseph Smith misulat sa mosunod ngadto sa iyang
igsoon nga si William Smith human si William masuko kaniya
ug mibiaybiay kaniya. “[Nakasulti na ako kanimo] alang sa piho
nga katuyoan sa pagpaningkamot sa pagpasidaan, pag-awhag,
pagpahimatngon, ug sa pagluwas kanimo nga mahulog ngadto
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Sama sa usikang anak nga gidawat sa iyang amahan sa ilang panimalay, 
ang atong Langitnong Amahan andam nga “mopasaylo sa mga sala, 
ug ipahiuli ang tanan ngadto kinsa andam nga mopaubos sa ilang 

kaugalingon sa Iyang atubangan.”

sa mga kalisdanan ug mga kasub-anan, nga akong nakita nga
imong gipadulngan, pinaagi sa paghatag og kahigayunan nianang
dautang espiritu, nga imong gitawag nga imong mga kahinam,
nga kinahanglan nga imong pugngan ug pantunon, ug buntugon;
nga kon dili nimo buhaton, dili gayud ikaw maluwas, sa akong
panan-aw, sa Gingharian sa Dios. Ang Dios nagkinahanglan nga
ang kabubut-on sa Iyang mga nilalang pagadumalahon sa Iyang
kabubut-on.”14
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Ang Atong Langitnong Amahan andam nga mopasaylo
niadtong maghinulsol ug mobalik ngadto Kaniya uban

sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing.

Niadtong 1835 si Joseph Smith nakadawat og sulat gikan
kang Harvey Whitlock, kinsa mibiya gikan sa Simbahan ug
nagtinguha nga mobalik ngadto sa hingpit nga pagpakigdait.
Ang Propeta mitubag: “Akong nadawat ang imong sulat niadtong
ika-28 sa Septyembre, 1835, ug nakabasa niini sa makaduha, ug
nakahatag kini kanako og pagbati nga mas maayong hunahu-
naon kay sa gihulagway; igo nga ako mosulti nga ang mga pag-
bati sa akong kasingkasing dili kapugngan—wala ako makapu-
gong sa paghilak. Nagpasalamat ako sa Dios nga kini misulod sa
imong kasingkasing sa pagpaningkamot sa pagbalik ngadto sa
Ginoo, ug ngadto niini nga mga katawhan, kon mao man gani
nga Siya malooy kanimo. Nangutana ako sa Ginoo mahitungod
sa imong kahimtang; kini nga mga pulong miabut kanako:

“Pagpadayag ngadto ni Harvey Whitlock.

“‘Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha
kanimo—Himoa kinsa akong sulugoon nga si Harvey, mobalik
ngari kanako, ug ngadto sa sulod sa akong Simbahan, ug mosa-
likway sa tanan nga mga sala diin siya nasilo batok kanako, ug
mopadayon gikan karon og usa ka mahiyason ug matarung nga
kinabuhi, ug magpabilin ubos sa direksyon niadtong kinsa akong
gitudlo nga mahimong mga haligi ug mga pangulo sa akong
Simbahan. Ug tan-awa, miingon ang Ginoo nga inyong Dios, ang
iyang mga sala pagapapason gikan sa langit, ug makalimtan sa
mga tawo, ug dili moabut sa akong mga dunggan, ni matala isip
handumanan batok kaniya, apan bayawon nako siya, gikan sa
lawom nga kalapukan, ug siya pagahimayaon gikan sa taas nga
mga dapit, ug pagaiphon nga takus nga mobarug taliwala sa mga
prinsipe, ug iyang gihimo ako nga usa ka mahinlo nga udyong sa
paglumpag sa lig-ong kota sa pagkadautan niadtong mipataas sa
ilang mga kaugalingon, nga sila nagsabot-sabot batok kanako, ug
batok sa akong dinihogan sa katapusang mga adlaw. Busa, ipa-
andam ang iyang kaugalingon pagdali ug moanha kaninyo, bisan
sa Kirtland. Ug sa ingon kon siya maminaw sa imong tanang
tambag sukad karon, ipahiuli siya sa iyang kanhi nga lugar,
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ug makaangkon og hingpit nga kaluwasan, bisan sama nga ang
Ginoo nga imong Dios buhi. Amen.’

“Sa ingon imong makita, akong minahal nga igsoon, ang pag-
kaandam sa atong Langitnong Amahan sa pagpasaylo og mga
sala, ug sa pagpalabi niadtong kinsa andam nga magpaubos sa
ilang mga kaugalingon sa Iyang atubangan, ug mokumpisal sa
ilang mga sala, ug mosalikway kanila, ug mobalik ngadto Kaniya
uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, nga walay pag-
panglimbong, sa pagserbisyo Kaniya hangtud sa katapusan [tan-
awa sa 2 Nephi 31:13].

“Ayaw katingala nga ang Ginoo mikunsad aron makigsulti
gikan sa kalangitan, ug mohatag kanimo og mga instruksyon
aron ikaw makakat-on sa imong katungdanan. Nakadungog siya
sa imong mga pag-ampo ug nakasaksi sa imong pagkamapai-
nubsanon, ug nag-andam sa mga kamot sa mapinanggaon nga
amahan sa imong pagbalik; nagmaya ang anghel kanimo, sam-
tang ang mga Santos andam nga modawat kanimo pag-usab
ngadto sa pakigdait.”15

“Wala gayuy panahon nga ang espiritu tigulang kaayo sa pag-
duol sa Dios. Ang tanan mahimong mapasaylo, kinsa wala maka-
himo og dili mapasaylo nga sala.”16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Samtang inyong basahon ang reaksyon sa Propeta sa pagka-
wala sa 116 nga mga pahina (mga pahina 81–84), unsa nga
mga panabut ang inyong naangkon mahitungod kang Joseph
Smith? Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa iyang ehemplo
mahitungod sa paghinulsol?

• Ribyuha ang seksyon sugod sa mga pahina 84–85. Samtang
mamalandong kamo sa mga pagtulun-an niini nga kapitulo,
paggahin og panahon sa pagsusi sa inyong kasingkasing, sama
sa gitambag sa Propeta. Hunahunaa unsay inyong kinahanglang
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buhaton—ug unsay kinahanglan nga hunungon sa pagbuhat—
aron mas mahisama sa Dios.

• Palandonga ang mga pasidaan ni Joseph Smith batok sa pag-
langaylangay sa atong paghinulsol (mga pahina 85–87). Unsa
ang pipila ka posibling mga sangputanan sa paglangaylangay
sa paghinulsol?

• Tun-i ang tambag ni Propeta Joseph mahitungod sa pagduol
ngadto sa Dios ug magpaubos sa atong mga kaugalingon sa
Iyang atubangan (mga pahina 85–89). Ngano nga ang paghi-
nulsol dili kompleto nga walay pagpaubos? Unsa sa inyong
hunahuna ang gipasabut sa “pagbalik ngadto sa [Dios] uban sa
hingpit nga katuyoan sa kasingkasing”? (mga pahina 60–61).

• Basaha ang pagpadayag nga nadawat ni Joseph Smith alang ni
Harvey Whitlock, maghinumdom sa mga saad sa Ginoo kon si
Brother Whitlock sinserong maghinulsol (mga pahina 88–89).
Unsa ang inyong mga hunahuna o mga pagbati samtang inyong
palandungon ang “ang pagkaandam sa atong Langitnong
Amahan sa pagpasaylo sa mga sala, ug mopabor [kanato]”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Mga Taga-Corinto 7:9–10;
Mosiah 4:10–12; Alma 34:31–38; D&P 1:31–33; 58:42–43
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Gipahiuli ni Juan Bautista ang Aaronic Priesthood ngadto ni Joseph Smith ug
Oliver Cowdery niadtong Mayo 15, 1829, nag-ingon” “Diha kaninyo akong kauban
nga mga sulugoon, sa ngalan sa Mesiyas, ako motugyan sa Pagkapari ni Aaron.”



Ang Misyon ni Juan Bautista

“Si Juan [Bautista] naghupot sa Aaronic Priesthood, 
ug usa ka legal nga tigdumala, ug ang nag-una ni Kristo,

ug miabut aron sa pag-andam sa dalan alang kaniya.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Didto sa Harmony, Pennsylvannia, atol sa tingtugnaw niadtong
1828–29, si Joseph Smith mipadayon sa pagtrabaho sa hubad sa
Basahon ni Mormon, apan ang buhat nag-aginod. Dili lang kina-
hanglan nga motrabaho si Joseph sa iyang uma aron sa pagbuhi
sa iyang pamilya, siya walay full-time nga tigsulat alang kaniya.
Niining panahon sa panginahanglan, siya nahinumdom, “Nag-
ampo ako sa Ginoo nga siya motabang kanako nga matuman ang
buhat nga iyang gisugo kanako.”1 Ang Ginoo misaad nga Siya
mohatag sa tabang nga gikinahanglan ni Joseph Smith sa pagpa-
dayon sa buhat sa paghubad (tan-awa sa D&P 5:34). Niadtong
Abril 5, 1829, usa ka batan-ong magtutudlo nga ginganlan og
Oliver Cowdery mikuyog sa igsoon sa Propeta nga si Samuel
ngadto sa Harmony, aron makigkita ni Joseph. Si Oliver nakadu-
ngog mahitungod sa mga palid samtang nagpuyo sa panimalay sa
mga ginikanan sa Propeta ug, human mag-ampo mahitungod
niini, nakadawat og personal nga pagpadayag nga siya maoy tig-
sulat alang sa Propeta. Niadtong Abril 7, ang duha ka mga tawo
nagsugod sa buhat sa paghubad, uban ni Oliver isip tigsulat.

Samtang si Joseph ug Oliver naghubad gikan sa mga palid,
ilang nabasahan ang mga instruksyon sa Manluluwas ngadto sa
mga Nephite mahitungod sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga
sala.2 Niadtong Mayo 15, miadto sila sa kakahoyan duol sa pani-
malay sa Propeta aron sa pagpangutana sa Ginoo alang sa
dugang panabut mahitungod niining mahinungdanong ordi-
nansa. “Ang among mga kalag nag-ampo pag-ayo,” nahinumdom
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si Oliver Cowdery, “nga makahibalo unsaon namo nga makaang-
kon sa mga panalangin sa bunyag ug sa Espiritu Santo, sumala sa
paagi sa Dios, ug kami naningkamot alang sa katungod sa mga
amahan ug sa awtoridad sa balaan nga priesthood, ug sa gahum
sa pagdumala sa sama.”3

Girekord ni Joseph Smith unsay nahitabo agig tubag sa ilang
pag-ampo: Samtang kami nagbuhat sa ingon, nag-ampo ug nag-
tawag sa Ginoo, usa ka sulugoon nga gikan sa langit mikunsad sa
usa ka panganod sa kahayag, ug samtang nagpandong sa iyang
mga kamot kanamo, siya mi-orden kanamo, nag-ingon: Diha
kaninyo akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa
Mesiyas, ako motugyan sa Pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa
mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel, ug sa ebanghelyo
sa paghinulsol, ug sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa
kapasayloan sa mga sala; ug kini dili na pagakuhaon pag-usab
gikan sa yuta hangtud nga ang mga anak ni Levi maghalad
pag-usab og halad ngadto sa Ginoo diha sa pagkamatarung.

Siya miingon nga kining Aaronic Priesthood walay gahum sa
pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, apan
nga kini kinahanglan gayud nga itugyan ngari kanamo sa umaa-
but....

Ang sinugo nga miduaw kanamo niini nga higayon mitugyan
niini nga Priesthood ngari kanamo, miingon nga ang iyang ngalan
mao si Juan, kadto gihapon nga gitawag og Juan Bautista sa Bag-
ong Tugon, ug nga siya nagbuhat ubos sa instruksyon ni Pedro,
Santiago ug Juan, kinsa naghupot sa mga yawe sa Priesthood ni
Melchizedek, diin nga Priesthood, siya miingon, sa angay nga
panahon itugyan ngari kanamo” ( Joseph Smith—Kasaysayan
1:68–70, 72).

Ang pag-anhi ni Juan Bautista usa ka importante nga hitabo sa
kinabuhi ni Propeta Joseph Smith ug sa kauswagan sa gingharian
sa Dios dinhi sa yuta. Bisan og si Joseph Smith nakakita sa Dios
nga Amahan ug ni Jesukristo, nabisitahan sa langitnong mga
mensahero, ug nakadawat sa bulawan nga mga palid ug sa abili-
dad sa paghubad niini, wala pa siya hatagi sa awtoridad ug
gahum sa priesthood. Karon ang gahum sa Aaronic Priesthood
gipahiuli sa yuta, ang gahum sa Melchizedek Priesthood sa dili
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madugay ipahiuli. Si Joseph Smith nahimong legal nga tigdu-
mala sa gingharian sa Dios.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Si Juan Bautista nakatuman sa importante 
nga mga misyon sa pagpangandam sa agianan 

sa Manluluwas ug sa pagbunyag Kaniya.

Mitambong ako og miting didto sa Templo [niadtong Enero 29,
1843].... Akong gipahayag nga dihay duha ka mga pangutana nga
gipangutana kanako mahitungod sa akong hilisgutan sa miaging
Igpapahulay, nga akong gisaad nga tubagon diha sa publiko, ug
pahimuslan kini nga mga kahigayunan.

“Ang pangutana gikan sa panultihon ni Jesus—‘Sultihan ko
kamo, nga sa mga gianak og babaye, walay molabaw pa ka dako
pa kay kang Juan, ngani ang labing gamay diha sa gingharian sa
Dios dako pa kay kaniya.’ [Lucas 7:28.] Ngano nga si Juan giisip
nga usa sa labing bantugan sa mga propeta? Ang iyang mga
milagro dili maoy hinungdan sa iyang pagkabantugan [Tan-awa
sa Juan 10:41.]

“Una. Gisaligan siya sa balaan nga misyon sa pag-andam sa
dalan sa Ginoo. Kinsa ang gihatagan sa mao nga pagsalig kani-
adto o sukad? Walay tawo.

“Ikaduha. Gisalig kaniya ang importante nga misyon, ug giki-
nahanglan gikan kaniya, ang pagbunyag sa Anak sa Tawo. Kinsa
ang nakabaton sa dungog sa pagbuhat niana? Kinsa ang naka-
angkon og dako nga pribilihiyo ug himaya? Kinsa ang nakagiya
sa Anak sa Dios ngadto sa tubig sa bunyag, ug adunay pribilihiyo
sa pagkakita sa Espiritu Santo nga mikunsad sa porma sa salam-
pati, o sa timailhan sa salampati, sa saksi niana nga pagpangala-
gad? Ang timailhan sa salampati gipasiugdahan sa wala pa mala-
lang ang kalibutan, usa ka saksi sa Espiritu Santo, ug ang yawa
dili moabut pinaagi sa timailhan sa salampati. Ang Espiritu Santo
usa ka personahe, ug anaa sa porma sa usa ka personahe. Dili
kini limitado sa porma sa salampati, pero sa timailhan sa salam-
pati. Ang Espiritu Santo dili mausab ngadto sa usa ka salampati;
pero ang timailhan sa usa ka salampati gihatag ngadto ni Juan
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aron sa pagmatuod sa kamaturoan sa gibuhat, ingon nga ang
salamapati usa ka timailhan o timaan sa kamatuoran ug pagkai-
nosente.

“Ikatulo. Si Juan, nianang higayona, mao lamang ang legal nga
tigdumala sa mga kalihokan sa gingharian diha sa yuta, ug nag-
hupot sa mga yawe sa gahum. Ang mga Judeo mosunod sa iyang
mga instruksyon o panghimarauton, sa ilang kaugalingong
balaod, ug si Kristo Mismo mituman sa tanang pagkamatarung sa
balaod nga Iyang gihatag ngadto ni Moises didto sa bukid, ug sa
ingon niana misunod niini ug mipasidungog niini, imbis sa pag-
guba niini. Ang anak nga lalaki ni Zacarias nakigbisog sa mga
yawe, sa gingharian, sa gahum, sa himaya gikan sa mga Judeo,
pinaagi sa balaan nga pagdihog ug mando sa langit, ug niining
tulo ka mga rason maoy nakapahimo kaniya nga labing bantugan
nga propeta nga natawo sa usa ka babaye.

“Ikaduha nga pangutana:—Sa unsa nga paagi nga ang labing
gamay sa gingharian sa langit dako pa kay kaniya? [Tan-awa sa
Lucas 7:28.]

“Agi’g tubag ako nangutana—Kinsa ang gipasabut ni Jesus nga
ang labing ubos o gamay? Giisip si Jesus nga adunay pinakaga-
may nga pangangkon sa katungod sa gingharian sa Dios, ug
[sa ingon] pinakaubos nga ilhon isip usa ka propeta; sama nga
daw siya misulti—‘Siya nga giisip nga pinakagamay diha kaninyo
mas labaw pa kay ni Juan—kana mao Ako.’”4

Kinahanglang adunay legal nga mga tigdumala 
sa gingharian sa Dios.

“Ang uban moingon nga ang gingharian sa Dios wala matukod
dinhi sa yuta hangtud sa adlaw sa Pentecostes, ug nga si Juan
[Bautista] wala magsangyaw sa bunyag sa paghinulsol alang sa
kapasayloan sa mga sala; apan ako moingon, sa pangalan sa
Ginoo, nga ang gingharian sa Dios gitukod dinhi sa yuta gikan pa
sa panahon ni Adan hangtud karon. Kon adunay usa ka mata-
rung nga tawo dinhi sa yuta diin ipadayag sa Dios ang Iyang
pulong ug mohatag og gahum ug awtoridad sa pagpangalagad sa
Iyang pangalan, ug kon adunay usa ka priesthood sa Dios—usa
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ka ministro nga adunay gahum ug awtoridad gikan sa Dios aron
sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa ebanghelyo ug modumala
sa priesthood sa Dios, anaa ang gingharian sa Dios; ug ang sang-
putanan sa pagsalikway sa Ebanghelyo ni Jesukristo ug sa mga
Propeta nga gipadala sa Dios, ang mga paghukom sa Dios mia-
but diha sa mga tawo, mga siyudad, ug mga nasud, sa lain-laing
mga panahon sa kalibutan, nga mao ang nahitabo sa mga siyu-
dad sa Sodom ug Gomorrah, nga gilaglag tungod sa pagsalikway
sa mga Propeta....

“Mahitungod sa Ebanghelyo ug bunyag nga gisangyaw ni Juan,
ako moingon nga si Juan miabut nagsangyaw sa Ebanghelyo alang
sa kapasayloan sa mga sala; siya adunay awtoridad sa Dios, ug ang
mga orakulo sa Dios nagauban kaniya, ug ang gingharian sa Dios
sa makadiyot ingon og nagsalig lamang ni Juan. Ang Ginoo misaad
ni Zacarias nga makabaton siya og anak kinsa kaliwat ni Aaron, ang
Ginoo nga misaad nga ang priesthood magpadayon uban ni Aaron
ug sa iyang kaliwat sa ilang tibuok henerasyon. Walay tawo nga
mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong
katungdanan, kon dili sa Dios tinawag siya alang niini maingon
kang Aaron [tan-awa sa Mga Hebreohanon 5:4]; ug si Aaron naka-
dawat sa iyang tawag pinaagi sa pagpadayag....

“Apan, miingon ang usa ka tawo, ang gingharian sa Dios dili
matukod sa mga adlaw ni Juan, kay si Juan miingon nga ang
gingharian ania na. Apan ako mangutana mas duol ba kini kanila
kay diha sa mga kamot ni Juan. Ang mga tawo dili kinahanglang
maghulat sa adlaw sa Pentecostes aron sa pagpangita sa gingha-
rian sa Dios, kay anaa kini ni Juan ug siya migawas gikan sa kami-
ngawan ug misinggit, ‘Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa
langit haduol na’ [Mateo 3:2], sama sa pag-ingon, ‘Gikan dinhi
ania kanako ang gingharian sa Dios ug moanha ako kaninyo,
ania kanako ang gingharian sa Dios, ug makuha kini kaninyo, ug
ako moanha kaninyo, ug kon dili ninyo kini dawaton, kamo
panghimarauton;’ ug ang mga kasulatan nagrepresentar nga ang
tibuok Jerusalem miadto sa bunyag nga gihimo ni Juan [tan-awa
sa Mateo 3:5–6]. Adunay usa ka legal nga tigdumala, ug kadtong
nabunyagan ubos sa usa ka hari; ug usab ang mga balaod ug mga
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orakulo sa Dios anaa diha; busa ang gingharian sa Dios anaa
niini; kay walay tawo nga adunay mas maayong awtoridad sa
pagpangalagad kay ni Juan; ug ang atong Manluluwas misunod
niana nga awtoridad mismo sa Iyang kaugalingon pinaagi sa pag-
pabunyag ngadto ni Juan; busa ang gingharian sa Dios gipahi-
mutang diha sa yuta, bisan sa mga adlaw ni Juan....

“... Si Kristo miabut sumala sa mga pulong ni Juan [tan-awa sa
Marcos 1:7], ug Siya mas labaw pa kay ni Juan, tungod kay Siya
naghupot sa mga yawe sa Melchizedek Priesthood ug sa gingha-
rian sa Dios, ug kaniadto nagpadayag sa priesthood ni Moises,
apan, si Kristo nagpabunyag ni Juan aron sa pagtuman sa tanang
pagkamatarung [tan-awa sa Mateo 3:15]....

“... Si [ Jesus] miingon, ‘Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig
ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios;’ ug,
‘ang langit ug yuta mangahanaw, apan ang akong mga pulong
dili gayud mahanaw.’ [ Juan 3:5; Mateo 24:35.] Kon ang usa ka
tawo natawo sa tubig ug sa Espiritu, makasulod siya sa gingha-
rian sa Dios. Klaro nga ang gingharian sa Dios diha sa yuta, ug si
Juan nag-andam og mga hilisgutan alang sa gingharian, pinaagi
sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto kanila ug pagbunyag
kanila, ug siya nag-andam sa dalan alang sa Manluluwas, o mia-
but isip mag-uuna [forerunner], ug nag-andam og mga hilisgu-
tan alang sa pagsangyaw ni Kristo, ug si Kristo nagsangyaw sa
Jerusalem sa samang dapit diin si Juan nagsangyaw.... Si Juan ...
nagsangyaw sa samang Ebanghelyo ug bunyag nga gisangyaw ni
Jesus ug sa mga apostoles sunod kaniya....

“Kon ang mga tawo makakaplag sa kabubut-on sa Dios ug
makakita og tigdumala nga legal nga gitugutan gikan sa Dios,
anaa ang gingharian sa Dios; apan kon kini wala, ang gingharian
sa Dios wala. Ang tanang mga ordinansa, mga sistema, ug mga
pagdumala dinhi sa yuta dili magamit sa mga anak sa mga tawo,
gawas kon sila gi-ordinar ug gitugutan sa Dios, kay walay maka-
luwas sa usa ka tawo gawas pinaagi sa legal nga tigdumala, kay
walay lain nga ilhon bisan sa Dios o mga anghel.”5

“Si Juan [Bautista] naghupot sa Aaronic Priesthood, ug usa ka
legal nga tigdumala, ug ang nag-una ni Kristo, ug miabut aron
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Ang Manluluwas miadto kang Juan Bautista aron magpabunyag tungod kay si Juan
“naghupot sa Aaronic Priesthood, ug usa ka legal nga tigdumala.”

sa pag-andam sa dalan alang kaniya.... Si Juan usa ka priest sa
kapunongan ni Aaron sa atubangan ni Kristo....

“Ang mga yawe sa Aaronic Priesthood gihatag ngadto kaniya,
ug siya mao ang tingog sa usa nga nagsinggit sa kamingawan,
nag-ingon, ‘andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo ug tul-ira
ninyo ang iyang mga agianan.’ [Mateo 3:3.] ...

“Ang Manluluwas miingon ngadto ni Juan, Kinahangalang
bunyagan mo ako. Ngano man? Aron sa pagtubag sa akong mga
balaod [tan-awa sa Mateo 3:15]…. Si Jesus walay legal nga tig-
dumala [gawas] ni Juan.

“Walay kaluwasan tali sa duha ka mga tabon sa Biblia nga
walay legal nga tigdumala.”6



H U G N A  6

100

Ang tawo kinsa adunay espiritu ni Elias adunay “giandam
nga buluhaton” nga gihatag ngadto kaniya sa Ginoo.

“Espiritu kini ni Elias nga gusto nakong unahon sa paghis-
got, ug aron moabut sa hilisgutan, akong kutloon ang pagpa-
matuod gikan sa Kasulatan ug ihatag ang akong kaugalingong
pagpamatuod.

“Sa sinugdanan, igo na ang pagsulti, nga ako miadto sa kaka-
hoyan aron sa pagpangutana sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, ang
Iyang kabubut-on mahitungod kanako, ug ako nakakita og usa ka
anghel nga si [Juan ang Bautista], ug iyang gipandong ang iyang
mga kamot sa akong ulo, ug mi-ordinar kanako nga mahimong
usa ka Priest sunod sa kapunongan ni Aaron, ug sa paghupot sa
mga yawe niini nga Priesthood, ang mao nga katungdanan mao
ang pagsangyaw og paghinulsol ug bunyag alang sa kapasayloan
sa mga sala, ug usab sa pagbunyag. Apan ako gipahibalo nga kini
nga katungdanan wala maglakip sa pagpandong sa mga kamot
alang sa paghatag sa Espiritu Santo; nga kana nga katungdanan
usa ka dako nga buluhaton, ug ihatag sa sunod, apan nga akong
pagka-ordinar usa ka giandam nga buluhaton, o ang mag-una,
nga mao ang espiritu ni Elias; kay ang espiritu ni Elias nag-una sa
pag-andam sa dalan alang sa mas dako pa, nga mao ang nahitabo
ni Juan Bautista. Miabut siya nga nagsinggit gikan sa kamingawan,
‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang iyang
mga agianan.’ [Mateo 3:3.] Ug sila gipahibalo, kon sila makada-
wat niini, nga kini mao ang espiritu ni Elias [tan-awa sa Mateo
11:14]; ug si Juan sigurado kaayo sa pagsulti sa mga katawhan,
siya dili mao ang Kahayag, apan gipadala aron sa pagsaksi niana
nga Kahayag [tan-awa sa Juan 1:8].

“Iyang gisultihan ang mga katawhan nga ang iyang misyon
mao ang pagsangyaw sa paghinulsol ug bunyag sa tubig, apan
Siya mao ang moabut sunod kaniya nga mobunyag pinaagi sa
kalayo ug sa Espiritu Santo [tan-awa sa Mateo 3:11].

“Kon usa pa siya ka impostor, naglihok unta siya lapas sa iyang
awtoridad, ug mopahigayon og mga ordinansa nga dili apil niana
nga katungdanan ug balaan nga tawag, ubos sa espiritu ni Elias.
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“Ang espiritu ni Elias mao ang pag-andam sa dalan alang sa
mas labaw pa nga pagpadayag sa Dios, diin [ang espiritu ni
Elias] mao ang Priesthood ni Elias, o ang Priesthood nga gi-ordi-
nar ngadto ni Aaron. Ug kon ang Dios mopadala og usa ka tawo
nganhi sa kalibutan aron sa pag-andam alang sa mas importante
nga buhat, ang paghupot sa mga yawe sa gahum ni Elias, nga
gitawag nga doktrina ni Elias, bisan sa unang panahon sa
kalibutan.

“Ang misyon ni Juan limitado ngadto sa pagsangyaw ug pag-
bunyag; apan unsay iyang gibuhat legal; ug kon si Jesukristo
moduol ni bisan kinsa sa mga tinun-an ni Juan, Siya mobunyag
kanila pinaagi sa kalayo ug sa Espiritu Santo.... Si Juan wala
molapas sa iyang katungod, apan matinud-anong mipahigayon
niana nga anaa sa iyang katungdanan; ug sa matag bahin nianang
dako nga bilding kinahanglang husto nga maandam ug mapahi-
muslan sa tukmang dapit niini; ug kinahanglang mahibaloan
kinsa ang naghupot sa mga yawe sa gahum, ug kinsa ang wala,
o kita mahimong mailad.

“Kana nga tawo kinsa naghupot sa mga yawe ni Elias adunay
giandam nga buhat.... Ang espiritu ni Elias gipadayag ngari
kanako, ug ako nasayud nga kini tinuod; busa mamulong ako
uban ang kaisug, kay ako nasayud gayud sa akong doktrina nga
tinuod.”7

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang istorya ni Juan Bautista nga nagtugyan sa Aaronic
Priesthood diha kang Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery
(mga pahina 93–94, 100). Unsay epekto niini nga hitabo diha
ni Joseph ug Oliver? Unsa ang mga epekto niini nga hitabo
diha sa inyong kinabuhi?

• Basaha ang unang tibuok nga paragrap sa pahina 94, magti-
maan nga si Juan Bautista mitawag kang Joseph ug Oliver nga
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“kauban nga mga sulugoon.” Sa unsa nga mga paagi nga kini
nga pulong makatabang sa mga naghupot sa priesthood? Sa
unsa nga mga paagi nga kini nga pulong makaimpluwensya sa
atong inter-aksyon uban sa batan-ong mga lalaki kinsa naghu-
pot sa Aaronic Priesthood?

• Ribyuha ang seksyon sa hugna nga nagsugod sa pahina 95.
Unsa ang inyong mga hunahuna ug mga pagbati mahitungod
ni Juan Bautista ug sa misyon nga iyang gipahigayon panahon
sa iyang mortal nga kinabuhi?

• Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga si Juan Bautista usa ka
legal nga tigdumala” (mga pahina 99–101). Unsa sa inyong
hunahuna ang gipasabut sa pulong “legal nga tigdumala” kala-
but ngadto sa priesthood? Ngano nga “walay kaluwasan ... kon
wala ang legal nga tigdumala?” (pahina 85).

• Samtang inyong basahon ang katapusang seksyon sa hugna
(mga pahina 85–86), ribyuha usab ang kahulugan sa pulong
nga “Elias” nga gihatag sa Bible Dictionary (tan-awa sa Bible
Dictionary, pahina 663). Unsa ang espiritu ni Elias? Sa unsa
nga paagi si Juan Bautista nag-andam sa dalan sa pag-anhi sa
Manluluwas?

• Si Joseph Smith miingon nga ang pagtugyan sa Aaronic
Priesthood “usa ka giandam nga buhat” tungod kay kini nag-
andam sa agianan sa butang nga mas labaw pa (mga pahina
100–01). Unsa ang mabuhat sa Aaronic Priesthood sa pag-
andam sa pagdawat sa Melchizedek Priesthood? Unsa ang
mabuhat sa mga ginikanan, mga apohan, mga magtutudlo, ug
mga lider sa pagtabang kanila nga makaandam?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 3:1–17; 1 Nephi
10:7–10; Hubad ni Joseph Smith, Mateo 3:43–46

Mubo nga mga Sulat

1. Joseph Smith, History 1832, p. 6;
Letter Book 1, 1829–35, Joseph
Smith, Collection, Church Archives,
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

2. Oliver Cowdery, kinutlo sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:71, footnote;
gikan sa sulat ni Oliver Cowdery
ngadto ni William W. Phelps, Sep. 7,
1834, Norton, Ohio, gimantala sa
Messenger and Advocate, Okt. 1834,
p. 15.



H U G N A  6

103

3. Oliver Cowdery, pamahayag na-
rekord Sep. 1835 sa “The Book of
Patriarchal Blessings, 1834,” pp. 8–9;
Patriarchal Blessings, 1833–2005,
Church Archives.

4. History of the Church, 5:260–61; 
gi-bracket nga mga pulong sa katapu-
san nga paragrap; ang pag-capital
gi-moderno; gikan sa pakigpulong
nga gihatag ni Joseph Smith niad-
tong Ene. 29, 1843, didto sa Nauvoo
Illinois, gi-report ni Willard Richards,
ug wala mailhi nga nagsulat sa
Boston Bee. Ang sulat nga Boston
Bee gisulat niadtong Mar. 24, 1843,
sa Nauvoo, Illinois, ug gimantala sa
Times and Seasons, Mayo 15, 1843,
p. 200. Tan-awa usab sa apendiks,
pahina 682, aytem 3.

5. History of the Church, 5:256–59; ang
spelling ug punctuation gi-moderno;
gikan sa usa ka pakigpulong nga
gihatag ni Joseph Smith niadtong
Ene. 22, 1843, sa Nauvoo Illinois,
gi-report ni Wilford Woodruff.

6. Pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Hulyo 23, 1843,
sa Nauvoo, Illinois; Joseph Smith,
Collection, Addresses, Hulyo 23,
1843, Church Archives.

7. History of the Church, 6:249–51;
pagkabahin sa paragrap giusab; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Mar. 10,
1844, sa Nauvoo Illinois, gi-report
ni Wilford Woodruff.
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Ang amahan sa Propeta, nga si Joseph Smith Sr., gibunyagan niadtong Abril 6, 1830.
Sa dihang mikawas ang iyang amahan gikan sa tubig, ang Propeta miumod sa iyang

nawong sa dughan sa iyang amahan ug mibakho og kusog tungod sa kalipay.”



Bunyag ug ang Gasa
sa Espiritu Santo

“Ang bunyag sa tubig, nga walay bunyag sa kalayo ug sa
Espiritu Santo nga nagtambong niini, walay kapuslanan;

kini gikinahanglan ug dili mabulag.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa panahon ni Joseph Smith, ang Sapa sa Susquehanna nagsu-
bay sa dako, naglikoliko agi sa kalasangan sa dagkong mga kahoy
ug pine tree, gilibutan sa daghang mga bungtod ug mga kauma-
han sa mga tanom. Ang dakong sapa sa Pennsylvania, mao ang
kinatung-ang bahin sa kayutaan libut sa Harmony, Pennsylvania.
Tungod kay ang suba duol sa iyang balay ug mingaw, hilit nga
dapit, ang Propeta usahay moadto didto aron mamalandong ug
mag-ampo.

Dinhi sa daplin niini nga suba ang giadtoan sa Propeta ug ni
Oliver Cowdery niadtong Mayo 15, 1829, aron mag-ampo mahi-
tungod sa kaimportante sa bunyag. Agi’g tubag sa ilang pag-
ampo, si Juan Bautista nagpakita ngadto kanila, mitugyan sa
Aaronic Priesthood diha kanila ug misugo kanila sa pagbunyag sa
usag usa. Ang panalangin nga ilang gitinguha karon mahimo
nang ipahigayon sa tukma nga paagi ug uban sa gahum ug awto-
ridad sa Dios. Miubog ngadto sa sapa, sila nagbunyagay sa usag
usa, diin si Joseph mao ang mibunyag ni Oliver pag-una, sumala
sa sugo ni Juan. Dayon gipandong ni Joseph ang iyang kamot sa
ulo ni Oliver ug mi-ordinar kaniya ngadto sa Aaronic priesthood,
ug gibuhat usab kini Oliver alang ni Joseph. Ang Propeta nahi-
numdom:

“Kami nakatagamtam og mahinungdanon ug mahimayaon nga
mga panalangin gikan sa atong Langitnong Amahan. Mao pa gani
ang akong pagbunyag ni Oliver Cowdery ang Espiritu Santo
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mikunsad nganha kaniya, ug siya mibarug ug nanagna sa daghan
nga mga butang nga sa dili madugay mahinabo. Ug usab, sa wala
madugay sa iyang pagbunyag kanako, ako usab nakaangkon sa
espiritu sa pagpanagna, unya, samtang ako nagbarug, ako
nanagna mahitungod sa pag-uswag niini nga Simbahan, ug dag-
han pa nga lain nga mga butang nga may kalabutan sa Simbahan,
ug niini nga kaliwatan sa mga katawhan. Kami napuno sa
Espiritu Santo, ug nalipay diha sa Dios sa among kaluwasan”
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:73).

Ang mga panalangin sa bunyag sa wala madugay gihatag
ngadto sa ubang mga tumutuo. Sa ulahing bahin sa Mayo, ang
manghud nga lalaki sa Propeta nga si Samuel mibisita ni Joseph
ug Oliver didto sa Harmony. “Kami ... naningkamot sa pagdani
kaniya mahitungod sa Ebanghelyo ni Jesukristo, nga hapit na ipa-
dayag sa kahingpitan,” ang Propeta mipahayag. Si Samuel naka-
dawat og pagpamatuod sa buhat, gibunyagan siya ni Oliver
Cowdery, ug si Samuel “mipauli ngadto sa balay sa iyang amahan,
naghimaya ug nagdayeg pag-ayo sa Dios, nga napuno sa Espiritu
Santo.”1 Niadtong Hunyo, ang Propeta mibunyag sa iyang magu-
lang nga lalaki nga si Hyrum, kinsa makanunayong tumutuo sa
mensahe sa Propeta. “Matag karon ug unya daghan ang nahi-
mong mga tumutuo,” gi-rekord ni Joseph, “ug ang uban gibun-
yagan samtang kami nagpadayon sa pagtudlo ug pag-awhag.”2

Nalipay kaayo ang Propeta nga nakakita sa iyang amahan, nga
si Joseph Smith Sr., nabunyagan. Dakog paghigugma ang
Propeta alang sa iyang amahan, kinsa maoy una nga mituo sa
iyang mensahe human siya unang gibisita ni Moroni. Si Joseph
Smith Sr. nabunyagan niadtong Abril 6, 1830, ang adlaw nga ang
Simbahan na-organisar. Ang inahan sa Propeta, nga si Lucy Mack
Smith, nahinumdom: “Si Joseph nagbarug sa baybayon sa dihang
ang iyang amahan mikawas gikan sa tubig, ug samtang gigunitan
niya kini sa kamot siya misinggit, ‘... Nabuhi pa ako aron maka-
kita sa akong amahan nga mabunyagan sa tinuod nga simbahan
ni Jesukristo, ug iyang giumod ang iyang nawong sa dughan sa
iyang amahan ug mibakho og kusog tungod sa kalipay sama ni
Joseph sa karaan sa dihang iyang nakita ang iyang amahan nga
miabut sa yuta sa Ehipto.’3
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Sa adlaw nga na-organisar ang Simbahan, daghang mga Santos
kinsa nabunyagan kaniadto nakadawat sa Espiritu Santo pinaagi
sa gahum sa Melchizedek Priesthood. Si Propeta Joseph Smith
kusganong mitudlo sa panginahanglan sa bunyag ug sa pagpan-
dong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. “Ang bunyag
sa tubig, nga walay bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo nga
uban niini, walay kapuslanan,” siya mipahayag. “Kini kinahanglan
ug dili mabulag. Ang indibidwal kinahanglang matawo sa tubig ug
sa espiritu aron makasulod ngadto sa gingharian sa Dios.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang ordinansa sa bunyag gikinahanglan alang sa kahimayaan.

“Ang Dios mibutang og daghang mga timailhan dinhi sa yuta,
ingon man usab sa kalangitan, pananglit, ang tugas sa lasang,
ang prutas sa kahoy, ang tanom sa kaumahan—ang tanan nag-
pakita og timailhan nga ang liso gitanom diha, kay kini mao ang
mando sa Ginoo nga ang matag kahoy, ug tanom nga adunay liso
mamunga sa iyang matang, ug dili mosanay sa bisan unsa nga
laing balaod o baruganan.

“Diha sa samang baruganan ako mopahayag nga ang bunyag
usa ka timailhan nga gi-ordinar sa Dios, alang sa tumutuo ni
Kristo nga modala diha sa iyang kaugalingon aron makasulod
ngadto sa gingharian sa Dios, ‘gawas kon ang tawo igaanak sa
tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios,’
miingon ang Manluluwas [tan-awa sa Juan 3:5]. Usa kini ka tima-
ilhan ug usa ka sugo nga gihatag sa Dios alang sa tawo aron
makasulod ngadto sa Iyang gingharian. Kadtong magtinguha sa
pagsulod sa bisan unsang laing paagi mapakyas, kay ang Dios dili
modawat kanila, ni ang mga anghel moila sa ilang mga binuha-
tan nga gidawat, kay wala sila mosunod sa mga ordinansa,
ni misunod sa mga timailhan nga gi-ordinar sa Dios alang sa
kaluwasan sa tawo, sa pag-andam kaniya, ug mohatag kaniya og
titulo, usa ka celestial nga himaya, ug ang Dios mimando nga ang
tanan kinsa dili mosunod sa Iyang tingog dili makalingkawas
sa panghimaraut sa impyerno. Unsa ang panghimaraut sa
impyerno? Sa pagpakig-uban sa katilingban nga wala magsunod
sa Iyang mga sugo.
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“Ang bunyag usa ka timailhan ngadto sa Dios, ngadto sa mga
anghel, ug ngadto sa langit nga kita mobuhat sa kabubut-on sa
Dios, ug walay laing paagi ubos sa kalangitan diin ang Dios 
mi-ordinar sa tawo sa pagduol ngadto Kaniya ug maluwas, ug sa
pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios, gawas sa hugot nga pag-
tuo diha ni Jesukristo, paghinulsol, ug bunyag alang sa kapasay-
loan sa mga sala, ug ang bisan unsang lain nga mga paagi maka-
wang; dayon kamo makaangkon sa saad sa gasa sa Espiritu
Santo.”5

“Sa pagbasa sa sagrado nga mga pahina sa Biblia, nangita sa
mga propeta ug mga panultihon sa mga apostoles, wala kitay
makita nga laing mga hilisgutan nga maayo kaayo pagkakonektar
sa kaluwasan, ingon sa bunyag. ... Atong pagasabton nga ang
pulong nga baptise nagagikan sa Greek verb nga baptiso nga
nagpasabut sa pagpaunlod....

“... Dili tingali sayop ang pagtudlo sa mga direksyon ug mga
kamandoan ni Jesus mismo sa maong hilisgutan—Siya miingon
ngadto sa napulog duha, o sa onse niadtong higayona: ‘Busa
panglakaw kamo ug himoa ninyong tinun-an ang tanang kanasu-
ran, sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa
Espiritu Santo: sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo’:
Ang ingon gi-rekord ni Mateo [Mateo 28:19–20]. Sa Marcos kita
aduna niining importante nga mga pulong: ‘Panglakaw kamo sa
tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita ngadto sa
tibuok nga kalibutan. Ang motuo ug magpabunyag maluwas;
apan ang dili motuo pagahukman sa silot’ [Marcos 16:15–16]….

“... ‘Si Nicodemo, nga punoan sa mga Judeo, ... miadto kang
Jesus sa takna sa kagabhion ug miingon kaniya, “Rabbi, kami
nasayud nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios:
Kay wala gayuy makahimo niining mga milagro nga imong
gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anaa uban kaniya. Si
Jesus mitubag kaniya, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod magai-
ngon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili
siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo nangutana
kaniya, Unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tawo sa tigu-
lang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa
iyang inahan ug mahimugso?—si Jesus mitubag, sa pagkatinuod,
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sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo
igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian
sa Dios’ [ Juan 3:1–5].

“Kining lig-on ug positibo nga tubag ni Jesus, mahitungod sa
bunyag sa tubig, nakahusay sa pangutana: Kon ang Dios sama
kagahapon, karon, ug sa umaabut, dili ikatingala nga siya posi-
tibo sa importante nga deklarasyon: Ang motuo ug magpabun-
yag maluwas; apan ang dili motuo pagahukman sa silot!’ [Marcos
16:16.] Walay laing pangalan ang gihatag ubos sa langit, walay
laing ordinansa ang dawaton, diin ang tawo maluwas: Dili ikati-
ngala nga miingon ang Apostol, gikalubong kamo uban kaniya
diha sa bunyag, nga niini kamo usab gibanhaw! [Mga Taga-
Colosas 2:12.] Dili ikatingala nga si Pablo kinahanglang mobarug
ug magpabunyag ug hugasan ang iyang mga sala [tan-awa sa Mga
Buhat 9:17–18].”6

Sa tanang dispensasyon, ang mga Santos gibunyagan 
pinaagi sa pangalan ni Jesukristo.

“Ang mga karaan kinsa mao gayud ang mga amahan sa simba-
han sa lain-laing mga panahon, sa dihang ang simbahan milambo
sa yuta, ... nahisakop sa gingharian pinaagi sa bunyag, kay klaro
kaayo diha sa kasulatan—ang Dios dili mausab. Ang Apostol mii-
ngon nga ang ebanghelyo mao ang gahum sa Dios ngadto sa
kaluwasan ngadto kanila nga mituo; ug mipahibalo usab kanako
nga ang kinabuhi ug pagka-imortal gidala ngadto sa kahayag
pinaagi sa ebanghelyo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 1:16;
2 Timoteo 1:10]....

“Karon ingnon nato nga ang mga kasulatan miingon unsa ang
gipasabut niini, ug gipasabut unsa ang gisulti niini, kita adunay
igong rason sa pagpadayon ug sa pagmatuod gikan sa Biblia nga
ang ebanghelyo sa kanunay susama ra, ang mga ordinansa naka-
tuman sa mga gikinahanglan niini, susama ra; ug ang mga opis-
yal nga mopahigayon, susama ra; ug ang mga timailhan ug ang
mga bunga nga miresulta tungod sa mga saad, susama ra: busa,
sama ni Noe nga usa ka magsasangyaw sa pagkamatarung nabun-
yagan siya ug naordinahan ngadto sa priesthood pinaagi sa pag-
pandong sa mga kamot, uban pa. Walay tawo nga mangunay sa
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Si Alma nagbunyag diha sa katubigan sa Mormon. Si Joseph Smith mitudlo, 
“Sa wala pa moanhi ang Manluluwas dinhi sa unod, ‘ang mga santos’ 

gibunyagan pinaagi sa pangalan ni Jesukristo nga moabut, 
tungod kay walay laing pangalan diin ang mga tawo maluwas.”

pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan,
kondili sa Dios nga tinawag siya alang niini maingon kang Aaron
[tan-awa sa Mga Hebreohanon 5:4]....

“ ... Makita kini ug ilhon nga kon adunay sala taliwala sa mga
katawhan, ang paghinulsol importante sa usa ka panahon sa kali-
butan kay sa laing panahon—ug nga ang ubang pundasyon
walay tawo nga makapahimutang kay sa napahimutang na, nga
mao si Jesukristo. Kon, busa, si Abel usa ka matarung nga tawo
siya nahimong ingon tungod sa pagsunod sa mga sugo; kon si
Enoch nahimong matarung kaayo nga nakaadto ngadto sa atu-
bangan sa Dios, ug naglakaw uban kaniya, siya nahimo nga
ingon tungod sa pagsunod sa iyang mga sugo, ug mao usab sa
matag matarung nga tawo, gani si Noe, usa ka tigsangyaw sa
pagkamatarung; si Abraham, ang amahan sa matinud-anon;
si Jacob, ang mananaog uban sa Dios; si Moises, ang tawo kinsa
misulat mahitungod ni Kristo, ug mipagawas sa balaod pinaagi
sa kasugoan, isip usa ka tig-agak sa pagdala sa mga tawo ngadto
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ni Kristo, o bisan si Jesukristo mismo, kinsa wala magkinahang-
lan og paghinulsol, nga wala makasaka, sumala sa iyang malig-
dong nga deklarasyon ngadto ni Juan:—karon bunyagi na ako:
kay walay tawo nga makasulod sa gingharian nga dili mosunod
niini nga ordinansa: kay sa ingon kini atong gikinahanglan aron
sa pagtuman sa tanan nga pagkamatarung [tan-awa sa Hubad ni
Joseph Smith, Mateo 3:43]. Sa pagkatinuod, dayon, kon sila si
Juan ug si Jesukristo, ang Manluluwas, kinahanglang motuman
sa tanang pagkamatarung sa pagpabunyag—sa pagkatinuod,
nan, kinahanglan sa matag tawo nga nagtinguha sa gingharian sa
langit sa pag-adto ug sa pagbuhat sa ingon; kay siya ang pulta-
han, ug kon si bisan kinsa nga tawo nga mokatkat sa laing paagi,
siya sama sa usa ka kawatan ug usa ka tulisan! [Tan-awa sa Juan
10:1–2.]

“Sa unang panahon sa kalibutan, sa wala pa moanhi ang
Manluluwas dinhi sa unod, ‘ang mga santos’ gibunyagan pinaagi
sa pangalan ni Jesukristo nga moabut, tungod kay walay laing
pangalan diin ang mga tawo maluwas; ug human siya moabut
dinhi sa yuta ug gilansang, dayon ang mga santos gibunyagan
pinaagi sa pangalan ni Jesukristo, gilansang, mibangon gikan sa
mga patay ug mikayab ngadto sa langit, aron mahimong malu-
bong sama kaniya, ug mabayaw sa himaya sama kaniya, nga sa
ingon adunay usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bun-
yag, ug usa ka Dios ug amahan natong tanan [tan-awa sa Mga
Taga-Efeso 4:5–6], bisan pa adunay usa lamang ka pultahan sa
mga mansyon sa langitnong kalipay.”7

Ang mga bata nga namatay nga wala pa sa edad sa 
pagka-may tulubagon wala magkinahanglan og bunyag;

gitubos sila sa Pag-ula ni Jesukristo.

“Ang bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Ang mga bata
walay mga sala. Gipanalanginan sila ni Jesus ug miingon, ‘Buhata
unsay inyong nakita nga akong gibuhat.’ Ang mga bata buhi diha
kang Kristo, ug kadtong mas magulang pa pinaagi sa hugot nga
pagtuo ug paghinulsol.”8

“Ang doktrina sa pagbunyag sa mga bata, o sa pagpisik og
tubig, o sila mag-antus sa impyerno, dili tinuod nga doktrina,
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wala suportahi sa Balaan nga Kasulatan, ug dili subay sa kinaiya
sa Dios. Ang tanang mga bata gitubos pinaagi sa dugo ni
Jesukristo, ug sa higayon nga ang mga bata mobiya niini nga kali-
butan, sila gidala ngadto sa sabakan ni Abraham.”9

Si Propeta Joseph Smith mihulagway sa mosunod isip kaba-
hin sa usa ka panan-awon nga iyang nadawat niadtong
Enero 21, 1836, gi-rekord sa wala madugay diha sa Doktrina
ug mga Pakigsaad 137:1, 10: “Ang mga langit naabli diha
kanamo, ug ako nakasud-ong sa celestial nga gingharian sa Dios,
ug sa himaya niana. ... Ako usab nakasud-ong nga ang tanang nga
mga bata kinsa namatay sa wala pa sila moabut sa panuigon sa
pagka-may tulubagon maluwas diha sa celestial nga gingharian
sa langit.”10

Human sa bunyag pinaagi sa tubig, atong madawat ang
Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.

“Ang ebanghelyo nagkinahanglan sa bunyag pinaagi sa pagpa-
unlod alang sa kapasayloan sa mga sala, nga mao ang kahulugan
sa pulong sa orihinal nga pinulongan, sa paglubong o pagpaun-
lod. ... nagtuo pa gayud ako sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa
pagpandong sa mga kamot, [isip ebidensya] sa pagsangyaw ni
Pedro sa adlaw sa Pentecostes, Mga Buhat 2:28. Mahimo kamong
mobunyag og usa ka bag sa sama sa usa ka tawo, kon kini wala
himoa alang sa kapasayloan sa mga sala ug pag-angkon sa Espiritu
Santo. Ang bunyag pinaagi sa tubig katunga lamang sa bunyag, ug
walay bili kon wala ang laing katunga—kana mao, ang bunyag sa
Espiritu Santo. Ang Manluluwas miingon, ‘Gawas kon ang tawo
igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian
sa Dios.’ [ Juan 3:5.]”11

“Si Daniel Tyre nahinumdom sa pakigpulong nga gihatag sa
Propeta didto sa Springfield, Pennsylavania, niadtong 1833:
Atol sa iyang mubo nga pagpuyo nagsangyaw siya sa pinuy-anan
sa akong amahan, usa ka yano nga balay sa troso. Siya mibasa sa
ikatulo nga kapitulo sa Juan…. Nagpasabut sa ikalima nga bersi-
kulo, siya miingon, ‘Ang pagpakatawo sa tubig ug sa Espiritu’
nagpasabut nga ipaunlod sa tubig alang sa kapasayloan sa mga
sala ug modawat sa Espiritu Santo human niana. Kini gihatag
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Ang Espiritu Santo “gihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot 
sa tawo nga adunay awtoridad nga gihatag kaniya sa Dios.”

pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa usa nga adunay awtori-
dad nga gihatag kaniya sa Dios.”12

“Ang pagpakatawo pag-usab, moabut ang Espiritu sa Dios
pinaagi sa mga ordinansa.”13

“Ang bunyag usa ka balaan nga ordinansa pasiuna sa pagdawat
sa Espiritu Santo, mao kini ang agianan ug yawe diin ang Espiritu
Santo ipangalagad. Ang Gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pag-
pandong sa mga kamot, dili mahimong madawat pinaagi sa
bisan unsa nga laing baruganan kay sa baruganan sa pagkamata-
rung.”14

“Unsa kaha kon atong sulayan ang pagkuha sa gasa sa Espiritu
Santo pinaagi sa bisan unsa nga paagi gawas sa mga timailhan o
paagi nga gitudlo sa Dios—maangkon ba nato kini? Dili gayud;
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ang tanang laing mga paagi mapakyas. Ang Ginoo miingon
buhata, ug ako mopanalangin kaninyo.

“Adunay importanting mga pulong ug mga timailhan nga
alang sa Priesthood nga kinahanglang pagasundon aron maang-
kon ang panalangin. Ang timailhan nga [gitudlo ni] Pedro mao
ang paghinulsol ug pagpabunyag alang sa kapasayloan sa mga
sala, uban sa saad sa gasa sa Espiritu Santo, ug walay laing paagi
nga maangkon ang Espiritu Santo [tan-awa sa Mga Buhat 2:38].

“Adunay kalainan tali sa Espiritu Santo ug sa gasa sa Espiritu
Santo. Nadawat ni Cornelius ang Espiritu Santo sa wala pa siya
bunyagi, nga mao ang makapadani nga gahum sa Dios ngadto
kaniya sa kamatuoran sa Ebanghelyo, apan dili siya makadawat
sa gasa sa Espiritu Santo hangtud human mabunyagi. Kon wala
pa niya himoa kini nga timailhan o ordinansa sa iyang kaugali-
ngon, ang Espiritu Santo nga maoy modani kaniya sa kamatuo-
ran sa Dios, mobiya kaniya. [Tan-awa sa Mga Buhat 10:1–48.]
Hangtud nga siya mosunod niini nga mga ordinansa ug mosu-
nod sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot, sumala sa kapunongan sa Dios, dili unta siya makaayo sa
masakiton o makamando sa dautang espiritu nga mogawas gikan
sa usa ka tawo, ug kini misunod kaniya; kay ang espiritu moi-
ngon ngadto kaniya, sama sa ilang gibuhat ngadto sa mga anak
nga lalaki sa Sceva: ‘Kang Jesus nakaila ako ug kang Pablo naka-
ila ako; apan kamo, si kinsa man kamo?’ [Tan-awa sa Mga Buhat
19:13–15.]”15

Niadtong Disyembre 1839, samtang didto sila sa Washington
D.C., nangita og husay sa dili maayong gibuhat ngadto sa mga
Santos sa Missouri, si Joseph Smith ug Elias Higbee misulat sa
mosunod ngadto ni Hyrum Smith: “Sa among pag-interbyu
uban sa Presidente [sa Estados Unidos], gipangutana kami niya
kon diin kita nagkalahi sa atong relihiyon gikan sa ubang mga
relihiyon niana nga panahon. Si Brother Joseph miingon nga kita
nagkalahi sa pamaagi sa bunyag, ug sa gasa sa Espiritu Santo
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Atong giisip nga ang
tanang uban nga mga konsiderasyon anaa diha sa gasa sa
Espiritu Santo.”16
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Ang gasa sa Espiritu Santo makahatag og kalinaw, kalipay,
balaang giya, ug sa ubang mga gasa sa atong mga kinabuhi.

“Kita nagtuo sa gasa sa Espiritu Santo nga natagamtaman
karon, sama sa natagamtaman sa panahon sa mga Apostoles; kita
nagtuo nga kini [ang gasa sa Espiritu Santo] gikinahanglan sa
paghimo ug sa pag-organisar sa Priesthood, nga walay tawo ang
matawag sa pagpuli sa bisan unsa nga katungdanan diha sa
pangalagad kon wala kini; nagtuo usab kita sa panagna, sa mga
pinulongan, sa mga panan-awon, ug sa mga pagpadayag, sa mga
gasa, ug sa mga pagpang-ayo, ug nga kini nga mga butang dili
matagamtaman kon wala ang gasa sa Espiritu Santo. Kita nagtuo
nga ang balaan nga mga tawo sa karaan namulong samtang sila
giaghat sa Espiritu Santo, ug nga balaan nga mga tawo niining
panahona namulong sa sama nga baruganan; kita nagtuo niini
nga usa ka maghuhupay ug usa ka saksi, nga kini mopahinum-
dom kanato sa mga butang nga nangagi, mogiya kanato sa
tanang kamatuoran, ug mopakita kanato sa mga butang nga
moabut; kita nagtuo nga ‘walay tawo nga makaila nga si Jesus
mao ang Kristo, apan pinaagi sa Espiritu Santo.’ [Tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 12:3.] Kita nagtuo niini [ kini nga gasa sa
Espiritu Santo] sa tanang kahingpitan, ug gahum, ug kahalang-
don, ug himaya niini.”17

Niadtong Pebrero 1847, dul-an sa tulo ka tuig human gimar-
tir si Joseph Smith, nagpakita siya ngadto ni Presidente Brigham
Young ug mihatag kaniya niini nga mensahe: “Sultihi ang mga
tawo nga magpaubos ug magmatinud-anon ug magsiguro sa pag-
baton sa Espiritu sa Ginoo ug kini mogiya kanila sa matarung.
Pag-amping ug dili mobaliwala sa hinay ligdong nga tingog;
motudlo kini kaninyo [unsay inyong] buhaton ug asa paingon,
makahatag kini sa mga bunga sa gingharian. Sultihi ang mga kaig-
soonan sa pag-abli sa ilang mga kasingkasing sa pagtuo aron nga
kon ang Espiritu Santo moabut nganha kanila, ang ilang mga
kasingkasing maandam sa pagdawat niini. Ilang mailhan ang
Espiritu sa Ginoo gikan sa lain nga ubang mga espiritu.
Mohunghung kini og kalinaw ug kalipay sa ilang mga kalag, ug
kini mokuha sa malisya, kasilag, kasina, panagbangi, ug sa tanang
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dautan gikan sa ilang mga kasingkasing; ug ang ilang tibuok
tinguha mao ang pagbuhat og maayo, mopahinabo sa pagkama-
tarung, ug molig-on sa gingharian sa Dios. Sultihi ang mga kaig-
soonan nga kon sila mosunod sa Espiritu sa Ginoo sila mahimong
husto.”18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 105–07, diin si Propeta Joseph Smith
mipadayag sa mga pagbati nga iyang gibati sa dihang siya ug si
Oliver Cowdery gibunyagan ug sa dihang ang iyang amahan
gibunyagan. Unsay inyong nahinumduman sa inyong bunyag
o sa mga bunyag sa mga miyembro sa pamilya ug mga higala?
Hunahunaa ang pagsulat niini nga mga halandumon sa
inyong journal o sa kasaysayan sa kinabuhi.

• Ang mga pamahayag sa mga pahina 107–11 gikuha gikan sa
mga mensahe nga gihatag ni Joseph Smith ngadto sa mga
katawhan kinsa nabunyagan na. Ngano sa inyong hunahuna
nga ang nabunyagan nga mga miyembro sa Simbahan kina-
hanglang pahinumduman niini nga mga kamatuoran? Unsa
ang inyong bag-ong nasabtan nga inyong naangkon samtang
kamo nagtuon niining mga butanga?

• Unsa kahay inyong ikasulti ngadto sa usa ka higala kinsa nag-
tuo nga ang bunyag wala na kinahanglana? Unsa kahay inyong
ikasulti ngadto sa usa ka higala kinsa nagtuo nga ang masuso
kinahanglan nga pagabunyagan? (Alang sa pipila ka mga
ehemplo, tan-awa ang mga pahina 111–12.)

• Basaha ang ikaduhang kompleto nga paragrap sa pahina 112.
Ngano nga ang bunyag “walay hinungdan” kon wala ang gasa
sa Espiritu Santo? Si Joseph Smith miingon, “Adunay kalainan
tali sa Espiritu Santo ug sa gasa sa Espiritu Santo” (pahina
114). Gikan sa inyong kasinatian, unsa ang ubang mga pana-
langin nga moabut sa atong mga kinabuhi kon kita aduna sa
Espiritu Santo?
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• Basaha ang katapusang paragrap sa pahina 114. Ngano nga
ang matang sa bunyag usa ka importante nga kalainan tali sa
gipahiuli nga Simbahan ug sa ubang mga simbahan? Ngano
nga ang gasa sa Espiritu Santo usa ka importante nga kalainan?
Sa unsa nga mga paagi nga ang “tanang ubang mga konside-
rasyon ... anaa sa gasa sa Espiritu Santo”?

• Tun-i ang katapusan nga paragrap sa hugna (mga pahina
115–16). Hunahunaa kon unsaon ninyo nga magpuyo nga takus
aron makadawat ug makaila sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 15:26; Mga Taga-
Roma 6:3–6; 2 Nephi 31:13; 3 Nephi 11:18–41; Moroni 8:1–23
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1843, didto sa Nauvoo, Illinois; nga
gireport ni Willard Richards; tan-
awa usab sa apendiks, pahina 682,
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sa paragrap giusab; gikan sa usa ka
pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Hulyo 9, 1843, didto
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Ang Mahangturong Priesthood

“Ang Melchizedek Priesthood ... mao ang agianan diin
ang tanang kahibalo, doktrina, plano sa kaluwasan, 
ug ang matag importanting butang nga gipadayag 

gikan sa langit.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Human nila madawat ang Aaronic Priesthood ug ang ordi-
nansa sa bunyag, si Joseph Smith ug Oliver Cowdery nakasinati
og mga panalangin nga wala nila sukad mahibaloi kaniadto. Ang
Propeta mirekord: “Ang among mga hunahuna nga karon nadan-
agan, kami misugod og pag-angkon sa salabutan sa mga kasula-
tan, ug ang tinuod nga kahulugan ug katuyoan sa ilang labaw
nga kahibulongan nga mga pulong nga gipadayag ngari kanamo
sa usa ka paagi nga kami dili gayud unta makakat-on, ni sukad
makahunahuna” ( Joseph Smith—Kasaysayan 1:74). Niining
dugang nga panabut, nagpadayon sila sa ilang buluhaton sa pag-
hubad sa Basahon ni Mormon. Apan ang Propeta wala pa maka-
dawat og importante nga panalangin—kadtong gikinahanglan sa
dili pa niya ma-organisar ang Simbahan, ma-establisar ang mga
katungdanan ug mga korum sa priesthood, ug motugyan sa gasa
sa Espiritu Santo. Kinahanglang madawat niya ang Melchizedek
Priesthood.

Sumala sa gisaad ni Juan Bautista, kini nga panalangin gihatag
ngadto ni Joseph ug Oliver human dayon sa ilang pagdawat sa
Aaronic Priesthood. Ang karaang mga Apostoles nga sila si Pedro,
Santiago, ug Juan nagpakita ngadto kanila sa hilit nga dapit duol
sa Sapa sa Susquehanna ug mitugyan sa Melchizedek Priesthood
diha kanila. Sa wala madugay si Joseph mipahayag nga siya
nakadungog sa “tingog ni Pedro, Santiago, ug Juan sa kaminga-
wan taliwala sa lalawigan sa Harmony, Susquehanna, ug sa lala-
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Ang karaang mga Apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan mitugyan 
sa Melchizedek Priesthood ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery. 

Ang mga yawe [sa priesthood],” mipahayag ang Propeta, kinahanglang 
dad-on gikan sa langit kon ang Ebanghelyo ipadala.
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wigan sa Colesville, Broome, diha sa Sapa sa Susquehanna,
namahayag sa ilang mga kaugalingon nga naghupot sa mga yawe
sa gingharian, ug sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga pana-
hon!” (D&P 128:20).

Sa mga katuigan nga misunod, si Joseph Smith gibisitahan sa
daghang laing mga naghupot sa priesthood gikan sa karaang
mga panahon. Kini nga mga mensahero nga gikan sa Dios mia-
but aron sa pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood nga gikina-
hanglan aron ang hingpit nga mga panalangin sa ebanghelyo
anaa alang sa mga anak sa Dios. Mianhi usab sila sa pagtudlo sa
propeta kinsa mobarug nga pangulo sa dispensasyon sa kahing-
pitan sa mga panahon.

Si Presidente John Taylor, ang ikatulo nga Presidente sa
Simbahan, mipasabut: Si Moises, Elijah, Elias ug sa daghang nag-
unang mga tawo nga gihisgutan sa mga Kasulatan, kinsa nagli-
hok sa lain-laing mga dispensasyon, miabut ug mitugyan diha
kang Joseph sa nagkalain-lain nga mga yawe, mga gahum, mga
katungod, mga pribilihiyo ug [pagtugot] nga ilang naangkon sa
ilang mga panahon.... Bisan unsa nga kahibalo, sa salabutan, sa
Priesthood, sa mga gahum, sa mga pagpadayag gitugyan niad-
tong mga tawhana sa lain-laing mga panahon, gipahiuli pag-usab
dinhi sa yuta pinaagi sa pagpangalagad ug pinaagi niadtong
kinsa naghupot sa Priesthood sa Dios sa lain-laing mga dispen-
sasyon diin sila nagpuyo.”1

Si Presidente Taylor mipahayag: “Kon inyong pangutan-on si
Joseph unsa nga klase sa tawo si Adan, sultihan kamo niya diha-
diha, sultihan kamo niya sa iyang gidak-on ug panagway ug sa
tanan nga mahitungod kaniya. Tingali makapangutana kamo
unsa nga klase sa mga tawo sila si Pedro, Santiago ug Juan, ug
siya makasulti kaninyo. Ngano man? Tungod kay siya nakakita
kanila.”2

Niadtong Septyembre 1842, ang Propeta misulat ngadto sa
Simbahan mipahayag sa iyang kalipay samtang siya namalandong
sa kahibalo ug sa mga yawe sa priesthood nga karon gipahiuli
dinhi sa yuta: “Ug usab, unsa ang atong nabati? Malipayon nga
mga balita gikan sa Cumorah! Si Moroni, usa ka anghel gikan sa
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langit, nagpadayag sa katumanan sa mga propeta—ang basahon
nga ipadayag.... Ug ang tingog ni Miguel, ang arkanghel; ang
tingog ni Gabriel, ug ni Rafael, ug sa nagkalain-lain nga mga
anghel, gikan ni Miguel o ni Adan hangtud karon nga panahon,
nagpahayag sa ilang tanan nga mga dispensasyon, ilang mga
katungod, ilang mga yawe, ilang mga dungog, ilang pagkaharia-
non ug himaya, ug sa gahum sa ilang pagkapari; naghatag og
pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, naghatag og lagda
ngadto sa lain nga lagda; karon gamay, ug lain nga panahon
gamay; naghatag kanato og kalipay pinaagi sa pagpugong niana
nga moabut, nagmatuod sa atong paglaum!” (D&P 128:20–21).

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang priesthood mahangturon ug gihuptan 
sa mga propeta sa matag dispensasyon.

“Dihay kutay sa awtoridad ug gahum gikan ni Adan hangtud
karong panahona.”3

“Ang Priesthood unang gihatag ngadto ni Adan; naangkon niya
ang First Presidency, ug naghupot sa mga yawe niini gikan sa
henerasyon ngadto sa henerasyon. Naangkon niya kini didto sa
Paglalang, sa wala pa maporma ang kalibutan, sama sa Gen. 1:26,
27, 28. Gihatag kaniya ang kamandoan sa tanang buhi nga nila-
lang. Siya si Miguel ang Arkanghel, nga gihisgutan diha sa mga
Kasulatan. Dayon ngadto ni Noe, kinsa mao si Gabriel; nagbarug
siya nga awtoridad sunod ni Adan diha sa Priesthood; gitawag
siya sa Dios niini nga katungdanan, ug mao ang amahan sa
tanang buhi sa iyang panahon, ug ngadto kaniya gihatag ang
kamandoan. Kini nga mga tawo naghupot sa mga yawe una dinhi
sa yuta, ug dayon didto sa langit.

“Ang Priesthood usa ka mahangturong baruganan, ug diha
uban sa Dios gikan sa kahangturan, ug hangtud sa kahangturan
nga walay sinugdanan sa mga panahon o katapusan sa mga katu-
igan [tan-awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mga Hebreohanon 7:3].
Ang mga yawe kinahanglang dad-on gikan sa langit kon ang
Ebanghelyo ipadala. Kon kini gipadayag gikan sa langit, pinaagi
kini sa awtoridad ni Adan.
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Si Daniel sa iyang ikapito nga kapitulo naghisgot sa Karaan sa
mga Adlaw; nagpasabut siya sa pinakatigulang nga tawo, ang
atong Amahan nga si Adan, si Miguel; iyang tawagon ang iyang
tanang mga anak ug magpahigayon og konseho uban kanila sa
pag-andam kanila alang sa ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo
[tan-awa sa Daniel 7:9–11]. Siya (Adan) mao ang amahan sa taw-
hanong pamilya, ug nagdumala sa tanang mga espiritu sa tanang
mga tawo, ug sa tanan nga adunay mga yawe kinahanglang
mobarug sa iyang atubangan niining halangdong katiguman….
Ang Anak sa Tawo mobarug sa iyang atubangan, ug adunay iha-
tag kaniya nga himaya ug dominyon. Si Adan motugyan sa iyang
pagkatinugyanan ngadto ni Kristo, nga gitugyan ngadto kaniya
ingon nga naghupot sa mga yawe sa kalibutan, apan magpabilin
nga magbarug nga pangulo sa tawhanong pamilya.

“ ... Ang Amahan mipatawag sa tanang mga espiritu diha sa
Iyang atubangan sa paglalang sa tawo, ug mi-organisar kanila.
Siya (Adan) mao ang pangulo, ug giingnan nga magdaghan. Ang
mga yawe unang gihatag ngadto kaniya, ug pinaagi kaniya
ngadto sa uban. Siya kinahanglang mosubay sa iyang pagkati-
nugyanan, ug sila ngadto kaniya.

“Ang Priesthood mahangturon. Ang Manluluwas, si Moises, ug
Elias (Elijah], mihatag sa mga yawe ngadto ni Pedro, Santiago, ug
Juan, didto sa bungtod, sa dihang nausab ang ilang panagway sa
iyang atubangan. Ang Priesthood mahangturon—nga walay
sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa mga tuig; walay ama-
han, inahan, uban pa. Kon walay kausaban sa mga ordinansa,
walay kausaban sa Priesthood. Bisan kanus-a nga ipangalagad
ang mga ordinansa sa Ebanghelyo, aduna gayuy Priesthood.

“Giunsa nato pag-angkon ang Priesthood sa katapusang mga
adlaw? Miabut kini dinhi sumala sa naandan nga mga balaod.
Gihatag kini ngadto nila ni Pedro, Santiago, ug Juan ug sila mihatag
niini ngadto sa uban. Si Kristo mao ang Halangdong High Priest;
sunod si Adan. Si Pablo naghisgot mahitungod sa Simbahan nga
may moabut nga dili maihap nga mga anghel—ngadto sa Dios ang
Maghuhukom sa tanan—sa mga espiritu sa makiangayon nga mga
tawo nga nahimong hingpit; ngadto ni Jesus ang Tigpataliwala sa
bag-ong pakigsaad [tan-awa sa Mga Hebreohanon 12:22–24].”4
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Mga Propeta nga naghupot sa mga yawe sa priesthood
sa karaang mga panahon nagkahiusa sa pagpahinabo

sa buhat sa katapusan nga dispensasyon.

“Akong nakita si Adan didto sa walog sa Adan-ondi-Ahman.
Iyang gitawag ang iyang mga anak ug mipanalangin kanila og
patriyarkal nga mga panalangin. Ang Ginoo nagpakita sa ilang
taliwala, ug siya (Adan) mipanalangin kanilang tanan, ug
nanagna kon unsay mahitabo kanila sa ulahing henerasyon.

“Mao kini ang hinungdan nganong gipanalaginan ni Adan ang
iyang kaliwat; gusto niyang dad-on sila ngadto sa atubangan sa
Dios. Nangita sila sa usa ka siyudad, uban pa, [kansang magtu-
tukod ug tigbuhat mao ang Dios’—Heb. 11:10]. Si Moises nagti-
nguha sa pagdala sa mga anak ni Israel ngadto sa atubangan sa
Dios, pinaagi sa gahum sa Priesthood, apan dili siya makahimo.
Sa unang mga panahon sa kalibutan naningkamot sila sa pag-
establisar sa samang butang; ug dihay mga Elias nga natawo
kinsa naningkamot sa pagpahiuli niini nga mga himaya, apan
wala makaangkon niini; apan sila nanagna sa adlaw nga kini nga
himaya ipadayag. Si Pablo naghisgot sa dispensasyon sa kahing-
pitan sa panahon, nga pundukon sa Dios ang tanang mga butang
nga usa, uban pa. [Tan-awa sa Mga Taga-Efeso 1:10]; ug kadtong
mga tawo nga gihatagan niini nga mga yawe, anaa nianang higa-
yona; ug sila kon wala kita dili mahingpit.

Kining mga tawhana atua sa langit, apan ang ilang mga anak
ania sa yuta. Ang ilang mga kasingkasing naghandom kanato.
Ang Dios mopadala sa mga tawo tungod niini nga katarungan.
‘Ug ang Anak sa Tawo mopadala sa Iyang mga anghel, ug ilang
pundukon gikan sa Iyang gingharian ang tanang mga butang nga
nakapasilo ug sila nga nagbuhat og kadautan.’ [Mateo 13:41.]
Kining tanang mga tawo nga adunay awtoridad manganaog ug
moapil sa pagpahinabo niini nga buhat.

“Ang Gingharian sa Langit sama sa usa ka lugas sa liso sa mus-
tasa. Ang liso sa mustasa gamay ra, apan mahimong dako nga
kahoy, ug ang mga kalanggaman mobatog diha sa mga sanga.
[Tan-awa sa Marcos 4:30–32.] Ang kalanggaman mao ang mga
anghel. Sa ingon ang mga anghel manganaog, maghiusa sa pag-
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“Akong nakita si Adan didto sa walog sa Adan-ondi-Ahman. Iyang gitawag 
ang iyang mga anak ug mipanalangin kanila og patriyarkal nga 

mga panalangin. Ang Ginoo nagpakita sa ilang taliwala.”

pundok sa ilang mga anak, ug mopundok kanila. Dili mahimong
hingpit kon wala sila, ni sila kon wala kita; kon nahimo na kining
mga butanga, ang Anak sa Tawo mokunsad, ang Karaan sa mga
Adlaw molingkod; kita moadto sa dili maisip nga mga anghel, nga
adunay panagdait ug modawat og mga instruksyon gikan kanila.”5

Ang mga ordinansa sa priesthood na-establisar gikan
sa sinugdanan ug kinahanglang magpabilin nga
ingon niana sa paagi nga kini gitudlo sa Dios.

“Si Adan … mao ang unang tawo, nga gihisgutan ni Daniel nga
ang ‘Karaan sa mga Adlaw’ [Daniel 7:9], o sa laing mga pulong,
ang una ug ang karaan sa tanan, ang bantugan, ang halangdong
katigulangan nga giingon sa laing dapit nga si Miguel, tungod
kay siya mao ang una ug amahan sa tanan, dili lamang pinaagi sa
kaliwat, apan ang una nga naghupot sa espirituhanong mga
panalangin, ngadto kang kinsa gipahibalo ang plano sa mga
ordinansa alang sa kaluwasan sa iyang mga kaliwat hangtud sa
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katapusan, ug pinaagi niini si Kristo unang gipadayag sukad
karon. Si Adan naghupot sa mga yawe sa dispensasyon sa kahing-
pitan sa mga panahon; pananglit, ang dispensasyon sa tanang
mga panahon gipadayag ug ipadayag pinaagi kaniya gikan sa
sinugdanan ngadto ni Kristo, ug gikan kang Kristo hangtud sa
katapusan sa tanang mga dispensasyon nga ipadayag pa….

“ … Ang [Dios] mihimo sa mga ordinansa nga susama hang-
tud sa kahangturan, ug mitudlo ni Adan sa pagbantay niini, sa
pagpadayag niini gikan sa langit ngadto sa tawo, o sa pagpadala
sa mga anghel sa pagpadayag niini. ‘Dili ba silang tanan mga
espiritu man lamang nga sulugoon, nga gipadala aron sa pag-
alagad, alang kanila nga maoy manununod sa kaluwasan?’ [Mga
Hebreohanon 1:14.]

“Kini nga mga anghel ubos sa direksyon ni Miguel o Adan,
kinsa naglihok ubos sa direksyon sa Ginoo. Gikan sa kinutlo sa
ibabaw atong nakat-unan nga si Pablo hingpit nga nakasabut sa
mga katuyoan sa Dios kalabut sa Iyang koneksyon sa tawo, ug
kanang mahimayaon ug hingpit nga kapunongan nga Iyang 
gi-establisar sa Iyang Kaugalingon, diin Siya nagpadala og
gahum, mga pagpadayag, ug himaya.

“Ang Dios dili modawat nianang wala Niya tawaga, ordinahe,
ug pilia. Sa sinugdanan ang Dios mitawag kang Adan sa Iyang
kaugalingong tingog. ‘Ug ang Ginoo mitawag kang Adan ug mii-
ngon ngadto kaniya, hain ka? Ug siya miingon, Hingdunggan ko
ang imong tingog sa tanaman, ug nahadlok ako, kay hubo ako,
ug ningtago ako.’ [Genesis 3:9–10.] Si Adan nakadawat og sugo
ug mga instruksyon gikan sa Dios: Mao kini ang kapunongan
gikan sa sinugdanan.

“Nga siya nakadawat og mga pagpadayag, mga kasugoan ug
mga ordinansa sa sinugdanan labaw pa sa gahum sa panaglalis;
lain pa giunsa nila pagsugod sa paghalad og mga sakripisyo
ngadto sa Dios sa madawat nga paagi? Ug kon sila mohalad og
sakripisyo sila kinahanglan nga gitugutan pinaagi sa ordinasyon.
Atong mabasa sa Genesis [4:4] nga si Abel nagdala sa usa sa mga
panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok niini, ug
gitamud sa Ginoo si Abel ug ang iyang mga halad….
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“Kini, karon, mao ang kinaiya sa Priesthood, ang matag tawo
naghupot sa Kapangulohan sa iyang dispensasyon, ug usa ka
tawo naghupot sa Kapangulohan kanilang tanan, gani si Adan;
ug si Adan nakadawat sa iyang Kapangulohan ug awtoridad
gikan sa Ginoo, apan dili makadawat sa kahingpitan hangtud 
i-presentar ni Kristo ang Gingharian ngadto sa Amahan, nga
mahitabo sa kaulahian sa katapusan nga dispensasyon.

“Ang gahum, himaya ug mga panalangin sa Priesthood dili
makapadayon uban niadtong kinsa nakadawat lamang sa ordi-
nasyon gawas kon magpadayon ang ilang pagkamatarung; kay si
Cain gitugutan usab nga mohalad og sakripisyo, apan wala
mohalad niini sa pagkamatarung, gitunglo siya. Nagpasabut kini,
nga ang mga ordinansa kinahanglang pagasundon sa paagi nga
kini gitudlo sa Dios; kon dili ang ilang Priesthood mahimong usa
ka tunglo imbis usa ka panalangin.”6

Ang Melchizedek Priesthood mao ang
agianan diin ang Dios mopadayag sa Iyang

kaugalingon ug sa Iyang mga katuyoan.

“Adunay duha ka mga Priesthood nga gihisgutan sa mga
Kasulatan, sa ato pa, ang Melchizedek ug ang Aaronic o Levitical.
Bisan og adunay duha ka mga Priesthood, apan ang Melchizedek
Priesthood naglakip sa Aaronic o Levitical Priesthood, ug mao
ang pinakahalangdon, ug naghupot sa labing taas nga awtoridad
nga may kalabutan sa Priesthood, ug sa mga yawe sa Gingharian
sa Dios sa tanang panahon sa kalibutan ngadto sa labing ulahi
nga kaliwat sa yuta, ug mao ang agianan diin ang tanang kahi-
balo, doktrina, sa plano sa kaluwasan, ug sa tanang importante
nga butang ipadayag gikan sa langit.

Natukod kini sa wala pa ‘ang katukuran niini nga yuta, o sa
nagkadungan pag-awit ang mga bitoon sa kabuntagon, o ang
tanang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay’
[tan-awa sa Job 38:4–7], ug mao ang labing taas ug labing balaan
nga Priesthood, ug sunod sa kapunongan sa Anak sa Dios, ug
ang laing ubang Priesthood mga kabahin lamang, mga sanga, ang
mga gahum ug mga panalangin nalakip sa maong Priesthood, ug
gihuptan, gikontrolar, ug gigiyahan niini. Mao kini ang paagi diin
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ang Makagagahum nagsugod sa pagpadayag sa Iyang himaya sa
sinugdanan sa paglalang niini nga yuta, ug pinaagi niini diin Siya
mopadayon sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga
anak sa tawo hangtud karon, ug pinaagi niini Siya mopaila sa
Iyang mga katuyoan hangtud sa katapusan sa panahon.”7

“Ang gahum sa Melchizedek Priesthood mao ang pagbaton sa
gahum sa ‘walay katapusan nga mga kinabuhi; kay ang walay
katapusang pakigsaad dili mausab…. Unsa ang gahum sa
Melchizedek? ‘Dili kadto ang Priesthood ni Aaron nga nangala-
gad sa gawas nga mga ordinansa, ug ang halad sa mga sakripisyo.
Kadtong naghupot sa kahingpitan sa Melchizedek Priesthood
mga hari ug mga pari sa Labing Halangdong Dios, naghupot sa
mga yawe ug gahum ug mga panalangin. Gani, kana nga priest-
hood mao ang hingpit nga balaod sa teokrasya, ug magbarug
samtang ang Dios mohatag sa mga balaod ngadto sa mga kataw-
han, mangalagad sa walay katapusang mga kinabuhi ngadto sa
mga anak ni Adan….

“‘Walay amahan, ni inahan, ni kagikan, ug wala usab siyay sinug-
danan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi, hinonoa ingon nga
nahisama sa Anak sa Dios, magpadayon siya nga pari hangtud sa
kahangturan.’ [Mga Hebreohanon 7:3.] Ang Melchizedek
Priesthood naghupot sa katungod gikan sa mahangturong Dios,
ug walay kaliwat gikan sa amahan ug inahan, ug nga ang priest-
hood sama sa ka mahangturon sa Dios sa Iyang Kaugalingon, nga
walay sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi….

“ … Ang Levitical [Aaronic] Priesthood, adunay mga priest nga
mangalagad sa dayag nga ordinansa, gihimo nga walay
panumpa, apan ang Priesthood ni Melchizedek pinaagi sa
panumpa ug pakigsaad.”8

“Ang Melchizedek nga Halangdong Priesthood [mao] ang
Priesthood sa Anak sa Dios; ... adunay piho nga mga ordinansa
nga nahisakop sa Priesthood, gikan diin moabut ang mga
resulta.... Usa sa dakong kahigayunan sa Priesthood mao ang
pag-angkon og mga pagpadayag sa hunahuna ug kabubut-on sa
Dios. Kahigayunan usab sa Melchizedek Priesthood ang pagbad-
long, pagsaway, sa pagpahimangno ingon man usab sa pagdawat
og pagpadayag.”9
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“Ang tanang priesthood Melchizedek; apan adunay lain-laing
mga bahin o ang-ang niini…. Ang tanang mga propeta adunay
Melchizedek Priesthood.”10

“Motambag ako sa tanan sa pagpadayon ngadto sa kahingpi-
tan, ug mosiksik pag-ayo ug sa mga misteryo sa Pagkadios. Ang
tawo walay mahimo sa iyang kaugalingon gawas kon ang Dios
mogiya kaniya sa matarung nga agianan; ug ang priesthood
alang niana nga katuyoan.”11

Ang tawo kinahanglan nga adunay awtoridad 
sa Dios ug ma-ordinar ngadto sa priesthood aron 
makapangalagad sa mga ordinansa sa kaluwasan.

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5: “Kami nagtuo nga ang
usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon sa Dios, pinaagi sa
pagpanagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadto
kinsa adunay pagtugot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pag-
pangalagad sa mga ordinansa niini.”12

“Kita nagtuo nga walay tawo nga makapangalagad sa kaluwa-
san pinaagi sa ebanghelyo, ngadto sa mga kalag sa mga tawo, sa
pangalan ni Jesukristo, gawas kon siya gitugutan gikan sa Dios,
pinaagi sa pagpadayag, o pinaagi sa pag-ordinar sa usa ka tawo
nga gipadala sa Dios pinaagi sa pagpadayag, sama sa gisulat ni
Pablo, Mga Taga Roma 10:14, ‘Apan unsaon man sa mga tawo sa
pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhoi? Ug unsaon man nila sa
pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi? Ug unsaon man
nila sa pagkadungog kon walay magwawali?’ Ug ako mangutana,
ug unsaon sila sa pagpadala kon walay pagpadayag, o ubang
makita nga gipakita sa Dios? Ug usab, sa Mga Hebreohanon 5:4,
‘Ug walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugali-
ngon diha sa maong katungdanan, kon dili sa Dios tinawag siya
alang niini maingon kang Aaron.’—Ug ako mangutana, giunsa sa
pagtawag si Aaron, pinaagi sa pagpadayag?”13

“Ang anghel misulti ni Cornelio nga siya kinahanglang moadto
ni Pedro aron makahibalo kon unsaon aron maluwas [tan-awa sa
Mga Buhat 10:21–2]: Si Pedro makabunyag, ug ang anghel dili
makabunyag, kon adunay legal nga mga opisyal sa yuta nga nag-
hupot sa mga yawe sa gingharian, o sa awtoridad sa priesthood.
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“Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon sa Dios, 
pinaagi sa pagpanagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot 
niadto kinsa adunay pagtugot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug 

sa pagpangalagad sa mga ordinansa niini.”

Adunay laing dugang ebidensya niini nga punto, ug nga si Jesus
mismo sa dihang nagpakita ngadto ni Pablo sa pagpadulong sa
Damascus, wala mopahibalo kaniya kon unsaon aron siya malu-
was. Iyang gipahiluna sa Simbahan una ang mga Apostoles, ug
ikaduha ang mga propeta, alang sa pagsangkap sa mga balaan,
alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo, uban pa. [tan-awa sa Mga
Taga-Efeso 4:11–12]; ug isip labing importante nga lagda sa
langit mao nga wala gayuy himoon dinhi sa yuta nga dili ipada-
yag ang sekreto ngadto sa iyang mga sulugoon ang mga propeta,
sumala sa Amos 3:7, mao nga si Pablo dili makakat-on og daghan
gikan sa Ginoo kalabut sa iyang katungdanan sa naandan nga
kaluwasan sa tawo, sama sa iyang makat-unan gikan sa usa sa
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mga ambasador nga gitawag sa samang langitnong tawag sa
Ginoo, ug gitugahan sa samang gahum gikan sa kahitas-an—aron
kon unsay ilang pagaluagan dinhi sa yuta, pagaluagan didto sa
langit; ug unsay ilang pagabugkuson dinhi sa yuta pagabugku-
son didto sa langit [tan-awa sa Mateo 16:19].”14

Dako kaayo nga kahigayunan ang pagpalambo sa
bisan unsang katungdanan sa priesthood.

“[Ang] Priesthood ... mahimong ihulagway pinaagi sa lawas sa
tawo, nga adunay lain-laing mga miyembro, nga adunay lain-
laing mga katungdanan nga buhaton; ang tanan gikinahanglan sa
ilang dapit, ug ang lawas dili kompleto kon wala ang tanang mga
miyembro…. Kon ang usa ka Priest nakasabut sa iyang katung-
danan, sa iyang calling, ug pangalagad, ug mosangyaw pinaagi sa
Espiritu Santo, ang iyang kalipay sama ka dako kon siya anaa sa
Kapangulohan, ug ang iyang pagserbisyo gikinahanglan sa lawas,
sama usab niadtong mga Teacher ug mga Deacon.”15

Si Eliza R. Snow mireport: “Si [Joseph Smith mihatag] og mga
instruksyon mahitungod sa lain-laing mga katungdanan, ug ang
panginahanglan sa matag indibidwal nga naglihok sa dapit nga
alang kaniya, ug moserbisyo sa daghang mga katungdanan diin
sila gitudlo. Naghisgot siya sa kinaiya sa daghang mga tawo nga
naghunahuna sa mga mas ubos nga mga katungdanan sa
Simbahan nga  walay dungog, ug masinahon nga nagtan-aw sa
ranggo sa uban kinsa gitawag sa pagdumala kanila; nga kini kabu-
ang ug walay hinungdan nga pagbati sa tawo nga magtinguha sa
ubang mga katungdanan kay sa niadtong gitudlo sa Dios nga
ilang buhaton; nga mas maayo pa alang sa mga indibidwal sa pag-
palambo sa ilang kaugalingong mga calling.”16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.
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• Ribyuha ang istorya ni Pedro, Santiago, ug Juan nga nagtugyan
sa Melchizedek Priesthood kang Joseph Smith ug Oliver
Cowdery (pahina 119–21). Unsa nga mga panalangin nga
inyong nadawat ug sa inyong pamilya tungod kay gipahiuli
ang Melchizedek Priesthood?

• Sa kinatibuk-an niini nga hugna, si Joseph Smith nagpama-
tuod sa kutay sa awtoridad sa priesthood pinaagi sa pagpuli-
puli sa mga propeta. Ngano sa inyong pagtuo nga kini nga
doktrina importante nga iyang itudlo sa iyang panahon?
Ngano nga kinahanglan kitang makasabut niini nga doktrina
karon? Sa unsa nga paagi nga ang kutay sa awtoridad nga gihu-
lagway ni Joseph Smith nagpasabut sa linya sa awtoridad sa
priesthood sa usa ka tawo?

• Samtang kamo magbasa niini nga hugna, timan-i ang paggamit
ni Propeta Joseph Smith sa mga pulong nga walay katapusan,
mahangturon, ug kahangturan. Unsay ikasulti niini nga mga
pulong mahitungod sa kinaiya ug kaimportante sa priesthood?

• Si Joseph Smith mitudlo nga ang Dios “mihan-ay sa mga ordi-
nansa nga susama ra hangtud sa kahangturan” ug nga “ang
mga ordinansa kinahanglang sundon sa paagi nga gitudlo sa
Dios” (mga pahina 125–26). Sa unsa nga paagi nga kini nga
mga pagtulun-an nakapadugang sa inyong pagsabut sa mga
ordinansa sa ebanghelyo?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Propeta Joseph Smith mahi-
tungod sa Melchizedek Priesthood (mga pahina 126–29).
Hunahunaa kon sa unsa nga paagi nga ang Melchizedek
Priesthood gikinahanglan sa tanang mga aspeto sa ebanghelyo.
Unsa ang inyong mga hunahuna ug mga pagbati samtang kamo
namalandong sa Melchizedek Priesthood niining paagiha?

• Ribyuha ang katapusang duha ka mga paragrap sa hugna
(pahina 131). Sa unsa nga paagi nga inyong nakita nga ang
matag miyembro sa Simbahan adunay importanting bahin sa
buhat sa Ginoo? Unsay mogawas nga resulta kon kita “magse-
los” niadtong kinsa gitawag sa pagserbisyo isip mga lider sa
Simbahan? Hunahunaa kon unsay inyong mahimo sa pagpa-
lambo sa inyong kaugalingong calling?



H U G N A  8

133
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Joseph Smith niadtong Abr. 28, 1842,
sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni Eliza
R. Snow; tan-awa usab sa apendiks,
pahina 682, aytem 3.
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Usa ka porsyon sa usa ka pahina gikan sa orihinal nga manuskrito sa 
Basahon ni Mormon. Ang mga pulong nga gipakita kabahin sa asoy ni Lehi 
sa iyang panan-awon sa kahoy sa kinabuhi, nga makita sa 1 Nephi 8:11–23.



Mga Gasa sa Espiritu

“Kon mosunod kamo sa Ebanghelyo uban sa matinuoron
nga mga kasingkasing, ako mosaad kaninyo sa pangalan

sa Ginoo, nga ang mga gasa nga gisaad sa atong
Manluluwas moabut kaninyo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Ang ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon nagpasabut
kon sa unsa nga paagi nga kining talagsaon nga libro sa kasula-
tan magamit sa kalibutan. Sa karaang panahon, ang bulawan nga
mga palid “gisulat ug gisilyohan, ug gitipigan ngadto sa Ginoo,
aron kini dili maunsa.” Sa ulahing mga adlaw, kini “moabut pina-
agi sa gasa ug gahum sa Dios” ug mahubad” pinaagi sa gasa sa
Dios.” Sa katumanan niini nga mga panagna, ang Dios mipili ni
Joseph Smith sa paghubad sa sagrado nga mga rekord. Klaro
kaayo, nga ang abilidad ni Joseph Smith sa paghubad sa karaan
nga mga karakter wala magagikan sa edukasyon: elementarya ra
siya igo nga makabasa, makasulat, ug arithmetic. Ang iyang abili-
dad sa paghubad og mga rekord nga gisulat sa milabayng mga
gatusan ka tuig sa usa ka pinulongan nga wala niya mahibaloi
nagagikan sa Dios.

Si Emma Smith, unang tigsulat sa trabaho sa iyang bana,
mipamatuod niining balaan nga gasa: “Walay tawo nga maka-
diktar sa sinulat sa mga manuskrito gawas kon siya nadasig; sa
dihang [ako] nahimo niyang tigsulat, si [ Joseph] modiktar ngari
kanako sa tibuok oras; ug mobalik na human mokaon, o human
makahunong, siya mosugod na usab diin siya mihunong; nga
dili na motan-aw sa manuskrito o ipabasa pa ang bahin niini
ngadto kaniya.”1

Ang Ginoo mihatag sa Propeta og importante nga temporal
nga tabang nga nakahimo kaniya sa pagpadayon sa buhat sa
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paghubad. Si Joseph Knight Sr., usa ka higala sa Propeta, miha-
tag ni Joseph og kwarta ug pagkaon sa daghang mga higayon. Sa
usa ka malisud nga higayon, si Brother Knight mibiyahi ngadto
sa panimalay sa Propeta aron hatagan si Joseph ug Oliver og “de
lata nga sardinas ug mga papel nga kasulatan,” uban sa “siyam
o napulo ka balde sa bugas ug lima o unom ka balde sa mga
patatas.” Si Brother Knight nahinumdom, “Si Joseph ug Oliver
… mipauli ug nakakita kanako nga nagdala og pagkaon, ug nali-
pay sila, kay nahutdan na sila.2

Niadtong Abril ug Mayo 1829, ang pagpanggukod nakabalda
pag-ayo sa trabaho sa Propeta sa paghubad diha sa iyang pani-
malay sa Harmony, Pennsylvania. Si Oliver Cowdery misulat
ngadto sa usa ka higala, nga si David Whitmer, nagsulti kaniya
mahitungod sa sagrado nga buhat ug mihangyo kaniya sa pagtu-
got nga mapadayon ang buhat sa panimalay sa Whitmer sa
Fayette, New York. Sa ulahing bahin sa Mayo o sayo sa Hunyo
1829, ang Propeta ug si Oliver mibiyahe uban ni David Whitmer
sa iyang usa ka kabayo nga karwahe ngadto sa panimalay sa uma-
han sa amahan ni David, nga si Peter Whitmer Sr. Sa bulan sa
Hunyo, sa kwarto sa taas sa panimalay sa Whitmer, ang paghu-
bad nakompleto pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.

Gihulagway ni Oliver Cowdery ang talagsaong kasinatian sa
pagserbisyo isip tigsulat sa Propeta: “Kini ang mga adlaw nga dili
gayud makalimtan—nga naglingkod ubos sa tunog sa usa ka
tingog nga gidiktahan pinaagi sa lamdag gikan sa langit, nakapa-
higmata sa tuman nga pagpasalamat niini nga dughan! Adlaw-
adlaw ako mipadayon sa walay hunong, sa pagsulat gikan sa
iyang ba-ba, samtang siya mihubad uban sa Urim ug Thummim
… ang kasaysayan o rekord nga gitawag og ‘Ang Basahon ni
Mormon.’”3

Niining higayona, si Joseph Smith nakakat-on nga ang balaan
nga gasa anaa lamang kaniya kon siya takus nga magiyahan sa
Espiritu. Si David Whitmer nahinumdom: “Usa niana ka buntag
si [ Joseph Smith] nag-andam aron mopadayon sa paghubad,
dihay dili maayong nahitabo sa balay ug siya nasuko mahitungod
niini. Butang nga nabuhat ni Emma, iyang asawa. Si Oliver ug
ako miadto sa taas, ug si Joseph misunod aron ipadayon ang pag-
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hubad, apan wala gayud siya makahimo. Dili siya makahubad
bisag usa ka silabo. Mikanaog siya, miadto sa tanaman ug nanga-
muyo sa Ginoo; mibiya siya og mga usa ka oras—mibalik sa
balay, nangayo og pasaylo ni Emma ug misaka diin kami mahi-
mutang ug ang paghubad nagpadayon nga maayo ra. Wala siyay
mahimo gawas kon siya magpaubos ug magmatinud-anon.”4

Pinaagi sa pagpaubos ug pagmatinud-anong paggamit sa gasa
sa Dios nga gihatag kaniya, ang batan-ong Propeta nakahimo sa
ingon ka imposible nga buhat sa paghubad sa hapit tibuok nga
Basahon ni Mormon sa sayong bahin sa Abril ug sa katapusan sa
Hunyo 1829.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Kitang tanan gihatagan og mga gasa sa Espiritu, ang mga
gasa sa matag tawo gikinahanglan diha sa Simbahan.

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:7: “Kami nagtuo sa gasa
sa mga pinulongan, pagpanagna, pagpadayag, mga panan-awon,
pagpang-ayo, pagpanghubad sa mga pinulongan, ug uban pa.”5

“Kita … nagtuo sa panagna, sa mga pinulongan, sa mga
panan-awon, ug sa mga pagpadayag, sa mga gasa, ug sa mga pag-
pang-ayo; ug nga kining mga butanga dili maangkon kon wala
ang gasa sa Espiritu Santo.”6

Si Amasa Potter nahinumdom: “Ako nahinumdom sa Propeta
nga mibarug aron sa pagsangyaw sa usa ka dako nga katiguman
didto sa kakahoyan sa kasadpan sa Templo sa Nauvoo. Siya mipa-
hayag nga siya mosangyaw sa espirituhanong mga gasa….
Mipahayag si Joseph nga ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw
adunay usa ka gasa, ug pinaagi sa pagpuyo og matarung nga
kinabuhi, ug sa pagpangayo niini, ang Balaan nga Espiritu mopa-
dayag niini ngadto kaniya.”7

“Si Pablo miingon, ‘Sa usa gihatag ang gasa sa pagsulti og mga
dila, sa lain ang gasa sa panagna, ug sa lain ang gasa sa pagpang-
ayog mga sakit;’ ug usab: ‘Ang tanan ba nanagna? Ang tanan ba
nagsulti og mga pinulongan? Ang tanan ba makahubad?’ karong
nagpakita nga ang tanan wala makaangkon niining daghang mga
gasa; apan nga ang usa nakadawat og usa ka gasa, ug ang lain
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nakadawat og laing gasa—ang tanan wala managna, ang tanan
wala magsulti og mga dila, ang tanan wala magbuhat og mga
milagro; apan ang tanan nakadawat og gasa sa Espiritu Santo;
usahay sila mamulong sa mga pinulongan ug managna sa pana-
hon sa mga Apostoles, ug usahay sila dili makahimo….

“Ang Simbahan usa ka lig-on nga pundok nga naglangkub sa
lain-laing mga miyembro, ug matandi gayud ngadto sa tawha-
nong sistema, ug si Pablo, human maghisgot sa lain-laing mga
gasa, miingon, ‘Karon kamo ang lawas ni Kristo ug mga miyem-
bro; ug ang Dios mipahimutang sa uban sa Simbahan, una mga
Apostoles, ikaduha mga Propeta, ikatulo mga Magtutudlo, human
niana nga mga milagro, dayon mga gasa sa pagpang-ayo, mga
tabang, mga gobyerno, nagkalain-lain nga mga pinulongan. Ang
tanan ba Magtutudlo? Ang tanan ba nagbuhat og mga milagro?
Ang tanan ba nagsulti og mga dila? Ang tanan ba mohubad?’ Klaro
nga dili ang tanan; hinoon silang tanan mga miyembro sa usa ka
lawas. Ang tanang mga miyembro sa natural nga lawas dili ang
mata, ang dunggan, ang ulo o ang kamot—hinoon ang mata dili
makasulti sa dunggan nga wala ko magkinahanglan kanimo, ni
ang ulo ngadto sa tiil, wala ko magkinahanglan kanimo; kining
tanan kabahin sa daghan kaayo nga mga bahin sa hingpit nga
makinarya—ang usa ka lawas; ug kon ang usa ka miyembro mag-
antus, ang tibuok mga miyembro mag-antus uban niini: ug kon
ang usa ka miyembro malipay, ang tanan maapil niini [Tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 12:9–10, 18–21, 26–30.]

“Kini, mao ang tanang mga gasa, nagagikan kini sa Dios; iya
kini sa Dios; kining tanan mao ang mga gasa sa Espiritu Santo.”8

Kita makadawat og mga gasa sa Espiritu pinaagi sa 
pagkamasulundon ug hugot nga pagtuo.

“Tungod kay kulang ang hugot nga pagtuo, kulang usab ang
mga bunga. Walay tawo sukad sa paglalang sa kalibutan ang adu-
nay pagtuo nga walay butang nga nag-uban niini. Ang matinud-
anon sa karaang panahon mipahunong sa kapintas sa kalayo,
miikyas gikan sa espada, ang mga babaye nakadawat sa ilang mga
patay, ug uban pa. Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang mga kalibu-
tan nabuhat. [Tan-awa sa mga Hebreohanon 11:3, 34–35.] Ang
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tawo nga walay mga gasa walay hugot nga pagtuo; ug iyang gii-
lad ang iyang kaugalingon, kon siya nagdahum nga siya aduna.
Ang hugot nga pagtuo kulang, dili lamang sa mga pagano, apan
sa nagpatuo usab nga kristohanon, mao nga ang mga pagsulti og
mga pinulongan, mga pagpang-ayo sa sakit, panagna, ug mga
propeta ug mga apostoles, ug ang tanang mga gasa ug mga pana-
langin nakulangan.”9

“Kini nga tingtugnaw [1832–33] gigahin sa paghubad sa mga
Kasulatan; sa Tulunghaan sa mga Propeta; ug sa pagtambong sa
mga komperensya. Ako adunay daghang mahimayaon nga mga
panahon nga malagsik. Ang mga gasa nga misunod kanila nga
mituo ug misunod sa Ebanghelyo, isip mga timaan nga ang
Ginoo walay pagkausab sa Iyang pagpakig-atubang sa mapai-
nubsanon nga mga mahigugmaon ug mga sumusunod sa kama-
tuoran, gisugdan sa pagbu-bu nganhi kanato, sama sa karaang
mga adlaw.”10

Si Edward Stevenson diha sa dihang si Joseph Smith nag-
sangyaw didto sa Pontiac, Michigan, niadtong 1834.
Nahinumdom siya niini nga mga pulong sa Propeta: “Kon
kamo mosunod sa Ebanghelyo uban sa matinuoron nga mga
kasingkasing, ako mosaad kaninyo sa pangalan sa Ginoo, nga
ang mga gasa nga gisaad sa atong Manluluwas inyong madawat,
ug pinaagi niini kamo makapamatuod kanako nga usa ka tinuod
nga sulugoon sa Dios.”11

Mga Gasa sa Espiritu sa kasagaran madawat sa hilom ug
sa pribado, nga walay dayag nga mga pagpangita.

“Nagkalain-lain ug nagkasumpaki ang opinyon sa mga tawo
kabahin sa gasa sa Espiritu Santo. Nahimong kinaiya sa ubang
mga tawo ang pagtawag sa katingalahang mga pagpakita nga
mga epekto sa Espiritu sa Dios, samtang adunay uban nga nag-
hunahuna nga walay mga pagpakita konektado niini; ug nga kini
walay hinungdan apan bunga lamang sa hunahuna, o pagbati,
impresyon, o sekreto nga pagpamatuod o ebidensya, nga gihup-
tan sa mga tawo, nga wala ang mao nga butang nga dayag nga
pagpakita.
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“Dili ikatingala nga ang mga tawo ignorante, kaayo, sa mga
baruganan sa kaluwasan, ug ilabi na sa kinaiya, katungdanan,
gahum, impluwensya, mga gasa, ug mga panalangin sa gasa sa
Espiritu Santo; kon atong hunahunaon nga ang tawhanong
pamilya gitabunan sa dakong kangitngit ug ka ignorante sa dag-
hang mga katuigan, nga walay pagpadayag, o bisan unsa nga
tukma nga sumbanan [diin] aron makahibalo sa mga butang sa
Dios, nga mahimo lamang nga mahibaloan pinaagi sa Espiritu sa
Dios. Mao nga kanunay nga mahitabo, nga kon ang mga Elder
niini nga Simbahan mosangyaw ngadto sa mga lumulupyo sa kali-
butan, nga kon sila mosunod sa Ebanghelyo sila makadawat sa
gasa sa Espiritu Santo, nga ang mga tawo makapaabot nga maka-
kita og pipila ka talagsaong pagpakita, ang uban nagpakita og hila-
bihan nga gahum o dili ordinaryo nga gihimo nga milagro....

“Ang tawhanong pamilya adunay kalagmitan nga magpasulabi,
ilabi na sa relihiyoso nga mga butang, ug mao nga ang mga tawo
sa kasagaran gusto og ubang milagroso nga pagpakita, o sila dili
motuo sa gasa sa Espiritu Santo. Kon ang usa ka Elder mopan-
dong sa iyang mga kamot diha sa usa ka tawo, nagdahom ang
kadaghanan nga kana nga tawo mobarug dayon ug mosulti og
mga pinulongan ug managna; kini nga ideya gikuha gikan sa
hitabo sa pagpandong ni Pablo sa iyang mga kamot sa usa ka
indibidwal kinsa nabunyagan na (sumala sa ilang gipahayag) sa
bunyag ni Juan; nga iyang gibuhat, sila namulong sa mga pinu-
longan ug nanagna.’ [Tan-awa sa Mga Buhat 19:1–6.] …

“Kita nagtuo nga ang Espiritu Santo ihatag pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot niadtong adunay awtoridad, ug nga ang gasa
sa mga pinulongan, ug usab ang gasa sa pagpanagna mga gasa sa
Espiritu, ug naangkon pinaagi niana nga paagi; apan sa pag-
ingon nga ang mga tawo kanunay nga nanagna ug nagsulti og
mga pinulongan kon napandungan sila sa mga kamot, mao ang
pagsulti niana nga dili tinuod, supak sa gibuhat sa mga
Apostoles, ug nagsukwahi sa balaan nga kasulatan….

“ … Ang tanang mga gasa sa Espiritu dili makita sa natural nga
pagtan-aw, o pagsabut sa tawo; sa pagkatinuod pipila lang
kanila…. Pipila lang niini ang mailhan sa kadaghanang mga
tawo. Si Pedro ug si Juan mga Apostoles, bisan pa ang korte sa
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Judeo mipasangil kanila nga mga impostor. Si Pablo usa ka
Apostol ug Propeta, bisan pa sila mibato kaniya ug mibalhug
kaniya sa prisohan. Ang mga tawo walay nasayran mahitungod
niini, bisan og anaa kaniya ang gasa sa Espiritu Santo. Ang atong
Manluluwas gidihogan og lana sa kalipay labaw sa iyang mga
kauban’ [Mga Hebreohanon 1:9], apan ang mga tawo layo ra
kaayo nga makaila Kaniya, sila miingon Siya si Beelzebu, ug ilan-
sang Siya isip usa ka impostor. Kinsa ang makatudlo sa usa ka
Pastor, usa ka Magtutudlo, o usa ka Ebanghelista pinaagi sa ilang
panagway, apan sila aduna sa gasa sa Espiritu Santo?

“Apan sa paghisgot sa ubang mga miyembro sa Simbahan, ug
mosusi sa mga gasa nga gihisgutan ni Pablo, atong mahibaloan
nga ang kalibutan walay nahibaloan mahitungod niini, ug nga
adunay usa o duha nga mahibaloan dayon, kon kining tanan ibu-
bu dayon pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Sa [1 Mga Taga-
Corinto 12:4–11], si Pablo miingon, ‘Adunay nagkalain-lain nga
mga gasa, apan adunay mao rang usa ka Espiritu; ug adunay nag-
kalain-laing pag-alagad, apan mao rang usa ka Ginoo; ug adunay
nagkalain-laing kalihokan, apan mao rang usa ka Dios nga naga-
dasig niining tanan diha sa matag usa. Apan ngadto sa matag usa
gikahatag ang kahibalo sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan.
Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinaagi sa Espiritu,
ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa mao
ra nga Espiritu; ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa mao
ra nga Espiritu, ug ngadto sa usa gihatag ang mga gasa sa pag-
pang-ayog sakit pinaagi sa mao rang usa ka Espiritu; ngadto sa
usa gihatag ang gahum sa paghimo’g mga milagro, ug ngadto sa
usa ang paghimo’g panagna, ug ngadto sa usa ang katakus sa pag-
ila sa mga nagkalain-laing espiritu, ug ngadto sa usa ang nagka-
lain-laing pagpanulti’g mga dila, ug ngadto sa usa ang paghubad
sa panulti’g mga dila. Kining tanan nadasig pinaagi sa usa ug mao
rang Espiritu nga nagaapud-apod niini ngadto sa matag usa
sumala sa iyang kabubut-on.’

“Adunay daghang mga gasa ang gihisgutan dinhi, apan hain nii-
ning tanan ang mailhan sa nagtan-aw sa dihang gipandong ang
mga kamot? Ang alamag sa Espiritu, ug ang pulong sa kahibalo,
mga gasa sama sa uban, apan kon ang tawo nakaangkon niini nga
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mga gasa, o nakadawat niini pinaagi sa pagpandong sa mga
kamot, kinsa ang makahibalo niini? Ang lain mahimong makada-
wat sa gasa sa pagtuo, ug sila ignorante niini. O pananglit ang usa
ka tawo adunay gasa sa pagpang-ayo o gahum sa pagbuhat og
mga milagro, dili kana mahibaloan, nagkinahanglan kini og pana-
hon ug mga kahigayunan sa paggamit niini nga mga gasa.
Pananglit ang tawo makaila sa mga espiritu, kinsa ang makaila
niini? O siya makahubad sa panulti’g mga dila, gawas kon ang usa
ka tawo nagsulti’g wala mahibaloi nga pinulongan, siya mismo
magpakahilom; adunay duha lamang ka mga gasa nga mahimong
makita—ang gasa sa mga pinulongan ug ang gasa sa pagpanagna.
Kining mga butanga nga maoy kanunay nga gihisgutan, ug bisan
pa kon ang usa ka tawo namulong sa wala mahibaloi nga pinulo-
ngan, sumala sa pagpamatuod ni Pablo, siya mahimong usa ka
luog niadtong mga nanambong [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
14:11]. Sila moingon nga kini walay kapuslanan; ug kon siya
managna sila motawag niini nga walay hinungdan. Ang gasa sa
mga pinulongan mao ang labing gamay nga gasa tingali sa tanan,
ug bisan pa kini mao ang labing pinangita.

“Busa sumala sa pagpamatuod sa Kasulatan ug sa mga pagpa-
kita sa Espiritu sa karaang mga adlaw, gamay ra ang mahibaloan
niini sa mga katawhan sa palibut, gawas sa pipila ka dili ordi-
naryo nga mga okasyon, sama sa adlaw sa Pentecostes. Ang
labing dako, labing maayo, ug ang labing mapuslanon nga mga
gasa dili mahibaloan sa usa ka nag-obserbar….

“Ang mga pagpakita sa gasa sa Espiritu Santo, ang mga pagpa-
ngalagad sa mga anghel, o ang kalamboan sa gahum, kaharianon
o himaya sa Dios panagsa ra ipakita sa publiko, ug nga sa kasa-
garan ngadto sa mga katawhan sa Dios, sama ngadto sa mga
Israelite; apan sa kasagaran kon ang mga anghel moabut, o ang
Dios mopadayag sa Iyang kaugalingon, nahitabo kini sa mga
indibidwal sa pribado, sa ilang kwarto, sa kamingawan, sa kau-
mahan, ug nga sa kasagaran walay kasaba o kaguliyang. Ang ang-
hel miluwas ni Pedro gikan sa prisohan sa tungang gabii, nagpa-
kita ni Pablo nga wala mamatikdi sa ubang mga tawo; nagpakita
ngadto ni Maria ug ni Elizabeth nga wala mahibaloi sa uban; nag-
kigsulti ni Juan Bautista samtang ang mga tawo sa palibut wala
masayud niini.
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“Ang gahum, kaharianon o himaya sa Dios panagsa ra ipakita sa publiko.... 
Sa dihang ang Ginoo nagpakita ngadto ni Abraham didto kini 

sa pultahan sa iyang tolda [see Genesis 18:1].”

“Sa dihang si Eliseo nakakita sa mga carro sa kalayo sa Israel
ug sa mga nanagkabayo niini, kini wala mahibaloi sa uban. Sa
dihang ang Ginoo nagpakita ngadto ni Abraham didto kini sa
pultahan sa iyang tolda; sa dihang ang mga anghel miadto kang
Lot, walay tawo nga nakaila kanila gawas kaniya, nga mao tingali
ang hitabo uban ni Abraham ug sa iyang asawa; sa dihang ang
Ginoo nagpakita ngadto ni Moises, diha kini sa nagsiga nga sam-
pinit, sa tabernakulo, o sa ibabaw sa bukid; sa dihang si Elijah
gidala sa carro sa kalayo, wala kini mamatikdi sa kalibutan; ug sa
dihang siya diha sa liki sa usa ka bato, dihay makusog nga dug-
dog, apan ang Ginoo wala diha sa dugdog; dihay linog, apan ang
Ginoo wala diha sa linog; ug dayon dihay hinay ligdong nga
tingog, nga mao ang tingog sa Ginoo, nag-ingon, ‘Unsay gibuhat
nimo dinhi, Elijah?’ [Tan-awa sa 1 Mga Hari 19:11–13.]
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“Ang Ginoo dili kanunay mailhan pinaagi sa dugdog sa Iyang
tingog, pinaagi sa pagpakita sa Iyang himaya o pinaagi sa pagpa-
kita sa Iyang gahum; ug kadtong naghinamhinam nga makakita
niining mga butanga, mao ang labing dili andam sa pagtan-aw
kanila, ug kon ang Ginoo mopakita sa Iyang gahum sama sa
Iyang gibuhat sa mga anak ni Israel, ang mao nga mga tawo mao
ang unang mosulti, “Ayaw pasultiha kanamo ang Ginoo aron
kami dili mamatay.’ [Tan-awa sa Exodo 20:19.]”12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ang Ginoo mihatag ni Propeta Joseph Smith og gasa aron
makahimo sa paghubad sa bulawan nga mga palid (mga
pahina 135–37). Kanus-a ang Ginoo mihatag kaninyo og mga
gasa sa pagtabang kaninyo sa pag-apil sa Iyang buhat?

• Unsay atong makat-unan gikan sa istorya nga gisaysay ni David
Whitmer sa pahina 136? Unsa nga mga kasinatian sa inyong
kaugalingong mga kinabuhi ang nakatudlo kaninyo nga kamo
kinahanglan nga magpakatakus aron makagamit sa inyong
espirituhanong mga gasa?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 137. Sa unsa nga
mga paagi nga ang Simbahan matabangan sa mga miyembro
nga adunay lain-laing mga gasa sa Espiritu? Sa unsa nga paagi
kamo natabangan gikan sa espirituhanong mga gasa sa uban?
Kanus-a kamo nakakita og mga tawo nga adunay lain-laing mga
gasa nga naghiusa sa pagtabang sa usag usa?

• Tun-i ang seksyon sa mga pahina 138–39. Hunahunaa ang
pipila ka espirituhanong mga gasa nga personal nga makapa-
lig-on kaninyo o makatabang kaninyo sa pagserbisyo sa Ginoo
ug sa uban. Tinoa kon unsay inyong mahimo sa “pagpangita
sa matinguhaon nga paagi sa labing maayo nga mga gasa”
(D&P 46:8).

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa ubos nga pahina 139.
Hunahunaa ang mahitungod o hisguti ang piho nga tambag
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nga inyong makaplagan mahitungod kon sa unsa nga paagi
nga ipakita ang espirituhanong mga gasa. Ngano nga impor-
tante nga mahinumduman nga ang espirituhanong mga gasa
“panagsa ra ipakita sa publiko”? (pahina 142). Ngano sa
inyong pagtuo nga daghan sa espirituhanong mga gasa moa-
but sa hilom ug sa pribado nga paagi? Ngano nga importante
nga mahinumdom nga daghan sa mga gasa nagkinahanglan og
“panahon ug mga kahimtang aron [kini] magamit”? (pahina
142).

• Human mabasa kini nga hugna, unsa ang inyong ikasulti nga
pipila ka mga katuyoan sa espirituhaong mga gasa?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-corinto
12:1–31; 3 Nephi 29:6; Moroni 10:6–23; D&P 46:8–33

Mubo nga mga Sulat

1. Emma Smith, sa interbyu ni Joseph
Smith III, Peb. 1879, Saints’ Herald
(pamantalaan nga gimantala sa
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Niadtong Hunyo 1829, si Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Joseph Smith 
nakaangkon og kahigayunan nga makakita ni Moroni ug sa bulawan 

nga mga palid. Pagkataudtaud sa samang adlaw, si Martin Harris 
nakakita usab sa anghel ug sa mga palid.



Pag-ampo ug Personal 
nga Pagpadayag

“Pribilihiyo kini sa mga anak sa Dios nga moduol ngadto
sa Dios ug makadawat og pagpadayag.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Pagka-Hunyo 1829, daghang importante nga mga hitabo sa
pagpadayon sa pagpahiuli sa ebanghelyo nga nahitabo na. Ang
kalangitan nabuksan sa panahon sa Unang Panan-awon ug ang
Dios nakigsulti na usab sa mga tawo sa yuta. Si Propeta Joseph
Smith nakadawat sa mga palid sa Basahon ni Mormon ug nag-
hubad sa sagrado nga mensahe niini. Ang balaan nga priesthood
gipahiuli, ug ang ordinansa sa bunyag gihimo alang sa mga anak
sa Dios. Ang matag usa niini nga mga kalihokan nahitabo agig
tubag sa pag-ampo sa Propeta nga nangayo og giya gikan sa
Ginoo.

Samtang ang trabaho sa paghubad hapit na mahuman, ang
Propeta sa makausa nangayo og direksyon gikan sa Ginoo.
Tungod kay gimandoan ni Moroni si Joseph nga dili ipakita ang
mga palid ni bisan kinsa gawas kon siya gisugo sa pagbuhat sa
ingon, mibati si Joseph nga nag-inusara ug nabug-atan sa iyang
reponsibilidad samtang siya naghubad sa mga palid. Hinoon,
iyang nadiskobrehan gikan sa maong rekord nga ang Ginoo
mohatag og tulo ka linain nga mga saksi kinsa mopamatuod
ngadto sa kalibutan nga ang Basahon ni Mormon tinuod (tan-
awa sa 2 Nephi 11:3; Ether 5:2–4).

“Hapit human dayon sa among pagkadiskobre niini,” nahi-
numdom si Joseph, “nakahunahuna sila si Oliver Cowdery, David
Whitmer ug ... Martin Harris (kinsa miabut aron mangutana
human sa kalamboan sa among trabaho) nga sila gusto nga ako
mangutana sa Ginoo aron mahibaloan kon sila makaangkon ba
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sa kahigayunan nga mao ang mahimo nga tulo ka linain nga mga
saksi.”1 Ang propeta nag-ampo alang sa direksyon ug nakadawat
og pagpadayag nagpahayag nga ang tulo ka mga lalaki tugutan
nga makakita sa mga palid, ingon man usab sa espada ni Laban,
sa Urim ug Thummim, ug sa Liahona (tan-awa sa D&P 17).

Paglabay sa pipila ka mga adlaw, ang Propeta ug ang tulo ka
mga lalaki miadto sa kakahoyan duol sa panimalay sa mga
Whitmer sa Fayette, New york, ug nagsugod sa pag-ampo alang
niining dakong kahigayunan nga gihatag nganha kanila. Si
Martin mibiya, nga mibati nga dili angayan. Ang Propeta mire-
kord unsay nahitabo: “Kami … dili pa dugay nga nag-ampo, sa
dihang kami nakakita og kahayag ibabaw kanamo diha sa hangin,
sa hilabihan nga kahayag, ug tan-awa, usa ka anghel si [Moroni]
nagbarug sa among atubangan. Sa iyang mga kamot iyang gigu-
nitan ang mga palid nga maoy among giampo nga makakita
niini. Iyang gipakli ang pahina usag usa, aron makita namo kini,
ug nakakita sa mga kinulit nga diha niini.”2 Kining mga tawhana
nakadungog usab sa tingog sa Dios nga nagpamatuod sa kati-
nuod sa paghubad ug nagsugo kanila sa pagpamatuod kon
unsay ilang nakita ug nadungog. Dayon si Joseph miadto kang
Martin, kinsa nag-ampo sa laing bahin sa kakahoyan. Nag-ampo
sila ug nakakita sa samang panan-awon ug nakadungog sa
samang tingog.

Ang inahan ni Joseph Smith, kinsa nagbisita sa Propeta didto
sa Fayette niining higayona, nahinumdom sa kalipay ug kahupa-
yan sa iyang anak human niini nga pagpakita: “Sa dihang si
Joseph misulod [sa panimalay sa mga Whitmer], mitupad siya
kanako ‘Papa! Mama!’ miingon siya, ‘wala lang mo makahibalo
kon unsa ako kamalipayon. Ang Ginoo mitugot nga ang mga
palid ipakita ngadto sa laing tulo ka mga tawo gawas kanako,
kinsa nakakita usab og anghel ug mopamatuod sa kamatuoran sa
unsay akong gisulti, kay sila nasayud sa ilang mga kaugalingon
nga wala ako magtinguha sa pag-ila sa mga tawo. Ug akong gibati
nga ingon og ako nahuwasan sa hilabihan nga kabug-at nga
ingon og sobra ra alang kanako nga sagubangon. Apan karon sila
moaambit na og kabahin niini, ug nakapalipay kini sa akong
kalag nga wala ako mag-inusara sa kalibutan.’ ”3
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Sa iyang tibuok kinabuhi, si Joseph Smith moduol sa Dios
pinaagi sa pag-ampo aron mangayo og panabang ug giya nga
iyang gikinahanglan. Usa ka miyembro sa Simbahan nakadungog
kaniya nga nag-ampo didto sa Kirtland, Ohio, sa usa ka panahon
sa hilabihan nga personal nga kalisud: Wala gayud sukad ako
makadungog og usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang Magbubuhat
nga ingon og Siya anaa dinhi naminaw isip usa ka mabination
nga amahan nga maminaw sa usa ka matinahuron nga anak….
Walay pagpakaaron-ingnon, walay pagpataas sa tingog aron ing-
non nga nadasig, apan yano nga tono sa pagpakigsulti, sama sa
usa ka tawo nga makigsulti og usa ka higala. Alang kanako, kon
kuhaon ang tabil, akong makita ang Ginoo nga magbarug nga
nag-atubang sa Iyang pinakamapainubsanon sa tanang mga sulu-
goon nga sukad akong nakita.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios maminaw sa atong mga pag-ampo 
ug makigsulti kanato karon, sama nga Siya nakigsulti 

sa karaang mga Santos.

“Sa pagkonsiderar nga ang Ginoo wala gayud mohatag sa kali-
butan nga makasabut pinaagi sa bisan unsa nga gipadayag nga
siya mihunong na sa pagpakigsulti sa iyang mga nilalang kon giti-
nguha sa sakto nga paagi, ngano nga hunahunaon man nga dili
katoohan nga siya makigsulti pag-usab niining katapusang mga
adlaw alang sa ilang kaluwasan?

“Tingali matingala kamo niini nga pamahayag, nga akong isulti
alang sa kaluwasan sa iyang mga nilalang niining katapusang
mga adlaw, tungod kay ania na kanato ang dakong libro sa iyang
pulong nga iyang gihatag kaniadto. Apan kamo modawat nga
ang pulong nga iyang gisulti ni Noe dili igo alang kang Abraham,
o wala gikinahanglan nga si Abraham mobiya sa yuta nga iyang
natawhan ug mangita og kabilin sa layo nga nasud tungod sa
pulong nga gipamulong ngadto ni Noe, apan alang sa iyang kau-
galingon iyang naangkon ang mga saad sa kamot sa Ginoo ug
naglakaw niana nga kahingpitan diin siya gitawag nga higala sa
Dios. Si Isaac, ang sinaaran nga binhi, wala kinahanglana nga
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iyang isalig ang iyang paglaum diha sa mga saad nga gihimo
ngadto sa iyang amahan, nga si Abraham, apan adunay pribili-
hiyo uban ang kasiguroan sa iyang pagtugot ubos sa langit pina-
agi sa direkta nga tingog sa Ginoo ngadto kaniya.

“Kon ang usa ka tawo nagpakabuhi diha sa mga pagpadayag
nga gihatag ngadto sa lain, dili ba angay nga ako mangutana,
nganong gikinahanglan man, sa Ginoo nga mamulong ngadto ni
Isaac sama sa iyang gihimo, nga narekord sa ika-26 nga kapitulo
sa Genesis? Kay ang Ginoo diha misubli, o misaad pag-usab, sa
pagpahigayon sa panumpa nga iyang gipanumpa kaniadto
ngadto ni Abraham. Ug ngano nga kini gibalik ngadto ni Isaac?
Ngano nga ang unang saad gipaniguro alang ni Isaac sama kang
Abraham? Dili ba si Isaac anak ni Abraham? Ug dili ba siya maka-
salig sa pulong sa iyang amahan isip usa ka tawo sa Dios? Tingali
makaingon kamo nga siya usa ka talagsaon nga tawo ug lahi
gikan sa mga tawo niining katapusang mga adlaw; hinoon, ang
Ginoo mipabor kaniya uban sa mga panalangin nga talagsaon ug
lahi, tungod kay siya lahi gikan sa mga tawo sa iyang panahon.
Ako mo-admiter nga siya usa ka talagsaon nga tawo ug dili
lamang talagsaon nga gipanalanginan, apan gipanalanginan sa
hilabihan. Apan ang tanan nga pagkatalagsaon nga akong nadis-
kobrehan sa tawo, o sa tanang kalainan tali kaniya ug sa mga
tawo sa iyang panahon, mao nga siya mas balaan ug mas hingpit
sa atubangan sa Dios ug moduol kaniya uban ang mas putli nga
kasingkasing ug mas hugot ang pagtuo kay sa mga tawo niini nga
panahon.

“Mahimong sama gihapon ang ikasulti mahitungod sa kasay-
sayan ni Jacob. Ngano nga ang Ginoo nakigsulti ngadto kaniya
mahitungod sa samang saad human mahimo kini ngadto ni
Abraham ug gibag-o kini ngadto ni Isaac? Ngano nga si Jacob
wala makontento sa pulong nga gipamulong ngadto sa iyang
mga amahan?

“Sa dihang ang panahon sa saad nagkaduol na alang sa kalu-
wasan sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, ngano nga
gikinahanglan nga ang Ginoo mosugod sa pagpakigsulti ngadto
kanila? Ang saad o pulong ngadto ni Abraham mao nga ang iyang
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kaliwat maulipon ug sakiton sulod sa upat ka gatus ka tuig, ug
human niana sila mamahawa nga adunay daghang bahandi.
Ngano nga sila wala mosalig niini nga saad ug, sa dihang nagpa-
bilin sila sa Ehipto nga ulipon sulod sa upat ka gatus ka tuig,
namahawa nga wala maghulat og dugang pagpadayag, apan mili-
hok sa hingpit sumala sa saad nga gihatag ngadto ni Abraham
nga sila mamahawa? …

“ ... Ako motuo nga si Enoch naglakaw uban sa Dios. Ako
motuo nga si Abraham nakighimamat sa Dios ug nakigsulti sa
mga anghel. Ako motuo nga si Isaac nakaangkon og pagbag-o sa
pakigsaad nga gihimo ngadto ni Abraham pinaagi sa direkta nga
tingog sa Ginoo. Ako motuo nga si Jacob nakigsulti sa balaan nga
mga anghel ug nakadungog sa pulong sa iyang magbubuhat, nga
siya nakiglayog sa anghel hangtud nga siya midaog ug nakaang-
kon og panalangin. Ako motuo nga si Elijah gidala ngadto sa
langit sa usa ka carro sa kalayo uban sa mga kabayo nga kalayo.
Ako motuo nga ang mga Santos nakakita sa Ginoo ug nakigsulti
kaniya nawong sa nawong human sa iyang pagkabanhaw. Ako
motuo nga ang Hebreohanon nga simbahan nagpaduol ngadto
sa Bukid sa Zion ug ngadto sa lungsod sa Dios nga buhi, ang
langitnong Jerusalem, ug sa dili maisip nga mga anghel. Ako
motuo nga sila nagtan-aw ngadto sa kahangturan ug nakakita sa
Maghuhukom sa tanan, ug ni Jesus, ang Tigpataliwala sa bag-ong
pakigsaad.

“Apan kining tanan nga naangkon kasiguroan ba alang
kanako, o modala ba kanako ngadto sa mga dapit sa kahangtu-
ran nga ang akong mga garment walay mansa, putli, ug puti?
O, dili ba hinoon nako angkonon alang sa akong kaugalingon,
pinaagi sa akong kaugalingon nga pagtuo ug kakugi sa pagsunod
sa mga sugo sa Ginoo, usa ka kasiguroan sa kaluwasan sa akong
kaugalingon? Ug wala ba akoy sama nga pribilihiyo uban sa
karaan nga mga santos? Ug dili ba dunggon sa Ginoo ang akong
mga pag-ampo ug maminaw sa akong mga pangamuyo sama sa
iyang gibuhat ngadto kanila kon ako moduol ngadto kaniya
sama sa ilang gihimo?”5
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Kita makahimo sa tanan nga atong gibuhat nga 
usa ka butang sa pag-ampo.

Si Sarah Granger Kimball mireport: “Sa Tulunghaan sa mga
Propeta ..., sa dihang si Joseph Smith naghatag og panudlo sa
mga kaigsoonan, giingnan niya sila sa paghimo sa tanan nga
ilang gibuhat nga usa ka butang sa pag-ampo.”6

“Tinguha-a nga makaila sa Dios diha sa inyong mga kwarto,
tawaga siya diha sa kaumahan. Sunda ang mga direksyon sa
Basahon ni Mormon, ug pag-ampo, ug alang sa inyong mga
pamilya, sa inyong kahayupan, sa inyong mga panon, sa inyong
mais, ug sa tanang mga butang nga inyong gipanag-iya [tan-awa
sa Alma 34:18–17]; pangayo og mga panalangin sa Dios sa
inyong tanang gibuhat.”7

“Ayaw ibaliwala ang inyong mga katungdanan sa inyong mga
pamilya, apan tawga ang Dios alang sa iyang mga panalangin nga
moabut nganha kaninyo, ug sa inyong mga pamilya, sa inyong
mga panon ug mga kahayupan, ug sa tanan nga may kalabutan
kaninyo—aron kamo makabaton sa kalinaw ug kauswagan—ug
samtang kamo naghimo niini, ‘pag-ampo alang sa kalinaw sa
Zion, kay sila mouswag nga nahigugma kaniya.’ [Tan-awa sa
Salmo 122:6]”8

Usa ka pag-ampo nga gi-rekord sa Propeta niadtong Agosto
1842 nagpakita sa iyang tinguha alang sa kaalam gikan sa
Dios: “O Ginoo ikaw ang nasayud sa mga kasingkasing sa tanang
mga tawo …, tan-awa ang Imong sulugoon nga si Joseph niining
higayona; ug himoa nga ang hugot nga pagtuo sa pangalan sa
Imong Anak nga si Jesukristo, ngadto sa mas taas nga ang-ang
nga wala pa matagamtami sa imong sulugoon, nga itugyan
nganha kaniya, gani ang hugot nga pagtuo ni Elijah; ug himoa
nga ang lampara sa kinabuhing dayon molamdag diha sa iyang
kasingkasing, nga dili na gayud pagakuhaon; ug himoa nga ang
mga pulong sa kinabuhing dayon ibu-bu diha sa kalag sa Imong
sulugoon, aron siya makahibalo sa Imong kabubut-on, sa Imong
mga balaod, ug sa Imong mga kasugoan, ug sa Imong mga pag-
hukom, sa pagbuhat niini. Sama sa mga yamog sa Bukid sa
Hermon, hinaut nga ang mga gasa sa Imong balaan nga grasya,
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“Ayaw ibaliwala ang inyong mga katungdanan sa inyong mga pamilya, 
apan tawga ang Dios alang sa iyang mga panalangin nga moabut 

nganha kaninyo, ug sa inyong mga pamilya.”

himaya, ug dungog, sa Imong dakong kalooy, ug gahum, ug
kaayo, mabu-bu diha sa ulo sa Imong sulugoon.”9

Kon kita mag-ampo pinaagi sa hugot nga pagtuo 
ug ka yano, kita makadawat sa mga panalangin 

sa Dios nga angay nga itugyan ngari kanato.

“Pangamuyo diha sa trono sa grasya, aron ang Espiritu sa
Ginoo mag-uban kaninyo kanunay. Hinumdumi nga kon dili
mangayo kita walay madawat; busa pangayo pinaagi sa hugot
nga pagtuo, ug kamo makadawat og mga panalangin nga makita
sa Dios nga angay nga ihatag kaninyo. Ayaw pag-ampo nga may
masinahon nga mga kasingkasing nga mogamit niini sa ilang
katagbawan, apan pag-ampo nga matinguhaon alang sa labing
maayong mga gasa [tan-awa sa D&P 46:8–99].”10

“Ang hiyas mao ang labing nag-unang mga baruganan nga
makahatag kanato og pagsalig sa pagduol sa atong Amahan kinsa
anaa sa langit aron mangayo og kaalam sa iyang kamot. Busa,
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kon kamo moamping niini nga baruganan sa inyong kasingka-
sing, kamo mahimong mangayo uban sa tanang pagsalig sa iyang
atubangan ug kini ibu-bu diha sa inyong ulo [tan-awa sa D&P
121:45–46].”11

“Himoa nga ang pag-ampo sa mga Santos moabut sa langit,
aron sila mosulod ngadto sa mga dunggan sa Ginoo sa
Igpapahulay, kay ang pangamuyo sa tawong matarung dakog
kahimoan [tan-awa sa Santiago 5:16].”12

Si Henry W. Bigler nahinumdom: “Sa paghisgot mahitungod
sa pag-ampo ngadto sa atong Amahan sa langit, nakadungog ako
makausa ni Joseph Smith nga misulti, ‘Pagpakayano ug pangayo
unsay imong gusto, sama kon ikaw moadto sa silingan ug moi-
ngon, gusto kong mohulam sa inyong kabayo aron moadto sa
galingan.’ ”13

Kita makadawat og personal nga pagpadayag 
pinaagi sa Espiritu Santo.

“Pribilihiyo sa mga anak sa Dios nga moduol ngadto sa Dios
ug makaangkon og pagpadayag…. Walay pinalabi ang Dios; ang
tanan adunay sama nga pribilihiyo.”14

“Kita nagtuo nga kita adunay katungod sa mga pagpadayag,
mga panan-awon, ug mga damgo gikan sa Dios, atong langit-
nong Amahan; ug kahayag ug salabutan, pinaagi sa gasa sa
Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesukristo, sa tanang mga hilisgu-
tan kalabut sa atong espirituhanong kaayohan; kon mao nga kita
mosunod sa iyang mga sugo, mao nga pagpakita sa atong mga
kaugalingon nga takus sa iyang panan-aw.”15

“Ang usa ka tawo mahimong mabulahan pinaagi sa pag-ila sa
unang pahayag sa espiritu sa pagpadayag; sama pananglit, kon
imong gibati ang lunsay nga salabutan nagdagayday diha
kanimo, kini mahimong mohatag kanimo og hinanaling pagsan-
tup sa mga ideya, nga sa pagkamatikud niini, imong makita nga
kini natuman nianang adlawa o sa dili madugay; (sa ato pa) kad-
tong mga butang nga mosulod sa imong hunahuna pinaagi sa
Espiritu sa Dios, mahitabo; ug busa pinaagi sa pagkat-on sa
Espiritu sa Dios ug sa pagsabut niini, ikaw mahimong molambo
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ngadto sa baruganan sa pagpadayag, hangtud nga ikaw mahi-
mong hingpit diha ni Kristo Jesus.”16

“Ako adunay karaan nga edisyon sa Bag-ong Tugon sa Latin,
Hebrew, German ug Greek nga mga pinulongan.... Ako nagpasa-
lamat sa Dios nga aduna niining labing daan nga libro; apan mas
nagpasalamat kaniya alang sa gasa sa Espiritu Santo. Ako adunay
labing daan nga libro sa kalibutan; apan ako adunay labing daan
nga libro sa akong kasingkasing, gani ang gasa sa Espiritu
Santo…. Ang Espiritu Santo … ania kanako, ug mas makahibalo
kay sa tibuok kalibutan, ug ako makigsandurot kaniya.”17

“Walay tawo nga makadawat sa Espiritu Santo nga dili makada-
wat og mga pagpadayag. Ang Espiritu Santo usa ka tigpadayag.”18

Si John Taylor, samtang nagserbisyo isip Presidente sa Korum
sa Napulog Duha ka mga apostoles, mi-report: “Nahinumdom
ako pag-ayo sa pakigpulong nga gihatag ni Joseph Smith ngari
kanako labaw na sa kwarenta ka tuig ang milabay. Miingon siya,
‘Elder Taylor, ikaw nabunyagan, adunay mga kamot nga gipan-
dong sa imong ulo alang sa pagdawat sa Espiritu Santo, ug ikaw
naordinahan ngadto sa balaan nga priesthood. Karon, kon ikaw
mopadayon sa pagsunod sa mga direksyon niana nga espiritu,
mogiya kini kanunay kanimo sa sakto. Usahay mahimong supak
kini sa imong kabubut-on; ayaw kanag baliha; sunda ang gidik-
tar niini; ug kon ikaw magmatinud-anon sa iyang mga paghung-
hong kini mahimo diha kanimo nga usa ka baruganan sa pagpa-
dayag aron ikaw masayud sa tanang mga butang.’”19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Timan-i ang kaimportante sa pag-ampo diha sa kasinatian ni
Joseph Smith ug sa tulo ka mga Saksi sa Basahon ni Mormon
(mga pahina 147–49). Sa unsa nga paagi nga ang pag-ampo
nakaimpluwensya sa inyong kaugalingong mga kasinatian sa
Basahon ni Mormon? Unsa ang laing mga bahin sa inyong
kinabuhi ang naimpluwensya sa pag-ampo?
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• Unsa ang inyong mga hunahuna samtang kamo nagbasa sa
unang paragrap sa pahina 149? Samtang kamo mamalandong
niini nga pamahayag, hunahunaa unsa ang angay ninyong
buhaton aron sa pagpalambo sa paagi nga kamo motawag sa
[inyong] magbubuhat.”

• Ngano nga dili kita makasalig sa hingpit sa mga pagpadayag
kaniadto? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga
pahina 149–51.) Ngano nga kita nagkinahanglan sa nagpada-
yon, personal nga pagpadayag?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 152. Pangitaa ang
mga pagtulun-an sa Propeta mahitungod kon kanus-a kita mag-
ampo ug unsa ang atong i-ampo. Sa unsa nga paagi nga kini nga
mga pagtulun-an makatabang kaninyo sa inyong personal nga
mga pag-ampo? Sa unsa nga paagi nga kini makatabang sa mga
pamilya nga adunay pag-ampo sa pamilya?

• Tun-i ang mga pagtulun-an sa Propeta sa mga pahina 153–54
mahitungod kon sa unsa nga paagi kita mag-ampo. Unsa ang
bili kon mogamit sa “yano ug simple” nga pinulongan kon kita
mag-ampo? Sa unsa nga paagi nga ang pagpuyo sa matarung
nga paagi makahatag kanato og pagsalig sa pagduol sa atong
Langitnong Amahan diha sa pag-ampo? Unsa ang nakatabang
kaninyo nga makaangkon og pagpamatuod nga ang Dios
maminaw ug motubag sa mga pag-ampo?

• Basaha ang tibuok ikatulong paragrap sa mga pahina 154–55.
Kanus-a kamo nabulahan tungod sa pag-ila sa “unang paha-
yag” sa mga pag-aghat sa Espiritu kaninyo? Unsaon nato sa
pagkat-on nga makaila dayon sa mga hunghong sa Espiritu
kon kini moabut?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Hari 19:11–12;
Santiago 1:5–6; Helaman 5:30; 3 Nephi 18:18–21; D&P 6:22–23;
8:2–3; 88:63–65

Mubo nga mga Sulat

1. History of the Church, 1:52–53;
gikan sa “History of the Church”
(manuskrito), book A-1, p. 23,
Church Archives, Ang Simbahan ni

Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, Siyudad sa Salt Lake,
Utah.
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Sa naghinapos nga ting-init niadtong 1829, si Joseph Smith, Martin Harris, 
ug uban pa nagpundok uban sa tig-imprinta sa Basahon ni Mormon, 

nga si Egbert B. Grandin, aron sa pagtan-aw sa pasiunang kopya sa ulohan 
nga pahina sa Basahon ni Mormon, ang unang pahina nga paga-imprintahon.



Ang Organisasyon ug Kapalaran
[Destiny] sa Tinuod ug Buhi

nga Simbahan

“Wala kamo’y mas labaw pa nga nahibaloan kabahin 
sa mga kapalaran niini nga Simbahan ug sa gingharian

kaysa usa ka gamay nga bata diha sa sabakan sa inahan.
Wala ninyo kini masabti.... Kini nga Simbahan 

mopuno sa Amihanan ug Habagatang Amerika—
pun-on niini ang kalibutan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Hunyo 1829, si Propeta Joseph Smith nakahuman sa
paghubad sa Basahon ni Mormon. “Sa dihang ang among pag-
hubad hapit na mahuman,” ang Propeta namahayag, “nangadto
kami sa Palmyra, balangay sa Wayne, New York, mikuha og katu-
ngod sa sinulat, ug nakigsabut uban ni Mr. Egbert B. Grandin sa
pag-imprinta og lima ka libo ka mga kopya alang sa kantidad nga
tulo ka libo ka dolyar.”1 Si Egbert B. Grandin mao ang usa ka
batan-on nga lalaki, manghud lang og usa ka tuig ni Joseph
Smith, nakapanag-iya og imprintahanan didto sa Palmyra. Bag-
ohay pa lang siya nga nakapalit og bag-o nga kahimanan sa pag-
imprinta uban sa teknolohiya nga nakahimo sa pagpahigayon sa
pag-imprinta nga mas labaw ka paspas. Talagsaon gayud kini nga
ang Propeta nakahimo sa pagkakaplag og tig-imprinta diha sa
lungsod sa Palmyra nga makahimo sa pag-imprinta og daghan
kaayo nga mga kopya sa mga libro sama sa Basahon ni Mormon.
Tungod kay ang pag-imprinta sa Basahon ni Mormon usa ka
dako ug mahal kaayo nga proyekto, si Martin Harris miprenda sa
iyang umahan ngadto ni Mr. Grandin aron masiguro ang bayad
sa galastohan sa pag-imprinta.
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Sa naghinapos nga ting-init niadtong 1829, si Joseph Smith,
Martin Harris, ug uban pa nagpundok didto sa imprintahanan
aron sa pagtan-aw sa pasiunang kopya sa ulohan nga pahina sa
Basahon ni Mormon, nga maoy unang pahina sa libro nga paga-
imprintahon. Sa dihang mideklarar ang Propeta nga nakauyon
siya sa hulagway sa pahina, ang pag-imprinta paspas kaayo nga
gipadayon kutob sa mahimo. Ang trabaho miabut og pito ka mga
bulan sa pagkompleto, ug ang mga kopya sa Basahon ni Mormon
nahatag ngadto sa publiko pagka-Marso 26, 1830.

Uban sa trabaho nga paghubad sa Basahon ni Mormon nga
nakompleto na karon, si Joseph Smith mipadayon sa pagtukod
sa Simbahan. Diha sa pagpadayag nga karon makita sa seksyon
20 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Ginoo mipadayag ngadto
sa Propeta “ang tukma nga adlaw diin sumala sa Iyang kabubut-
on ug sugo, kinahanglan nga mopadayon kita sa pagtukod sa
Iyang Simbahan sa makausa pa dinhi sa yuta.”2 Ang adlaw nga
gitagal mao ang Abril 6, 1830.

“Kami ... mipahibalo ngadto sa among mga kaigsoonan,” ang
propeta miingon, “nga kami nakadawat og sugo sa pagtukod
sa Simbahan; ug tungod niana nanagtagbo kami alang niana
nga katuyoan, didto sa balay ni Mr. Peter Whitmer, Sen., (nga
unom ang gidaghanon,) niadtong Martes, ika-unom nga adlaw sa
Abril, A.D., mil otso siyentos traynta.”3 Gibanabana nga 60 ka mga
tawo ang nagpundok didto sa panimalay ni Whitmer sa Fayette,
New York, hingpit nga mipuno sa duha ka mga lawak niana nga
panimalay. Unom sa mga tawo nga mitambong maoy nailhan isip
miyembro sa nagtukod sa bag-ong Simbahan aron pagtuman sa
balaod sa New York—si Propeta Joseph Smith, Oliver Cowdery,
Hyrum Smith, Peter Whitmer Jr., Samuel Smith, ug David
Whitmer.4

Bisan tuod kon ang Simbahan gamay pa kaayo sa sinugdanan,
Si Joseph Smith adunay mapanagnaon nga salabutan sa mahi-
nungdanon nga kapalaran niini. Si Wilford Woodruff nahinum-
dom nga atol sa miting sa priesthood didto sa Kirtland, Ohio,
niadtong Abril 1834, ang Propeta naninguha sa pagtabang sa
mga kaigsoonan nga makasabut sa kamatuoran sa umaabut nga
kahimtang sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta:
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“Ang Propeta nanawagan ngadto sa tanan kinsa naghupot sa
Priesthood sa pagpundok ngadto sa gamay’ng eskwelahan nga
binuhat sa troso nga gihimo nila didto. Gamay kini nga balay,
tingali mga 14 pye kwadrado. Apan nakapahiluna kini sa tibuok
Priesthood sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw sa dihang didto pa sa lungsod sa Kirtland.... Kon mag-
kapundok kami ang Propeta manawagan sa mga Elder sa Israel
uban kaniya sa paghatag og pagpamatuod niini nga buhat....
Dihang nahuman na sila ang Propeta miingon, ‘Mga kaigsoonan,
napalig-on kaayo ako ug natudloan sa inyong mga pagpamatuod
dinhi karong gabhiona, apan gusto ko nga mosulti kaninyo sa
atubangan sa Ginoo, nga wala kamoy mas labaw pa nga nahiba-
loan kabahin sa mga kapalaran niini nga Simbahan ug sa ging-
harian kaysa usa ka gamay nga bata diha sa sabakan sa inahan.
Wala ninyo kini masabti.’ Ingon og nakalitan ako. Miingon siya,
‘Dyutay ra kaayo nga priesthood ang inyong makita dinhi karong
gabhiona, apan kini nga Simbahan mopuno sa Amihanan ug
Habagatang Amerika—pun-on niini ang kalibutan.’ ”5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang tinuod nga Simbahan ni Jesukristo
gitukod pinaagi ni Joseph Smith sa dispensasyon

sa kahingpitan sa mga panahon.

Si Joseph Smith mi-report sa mga panghitabo sa miting nga
gihimo niadtong Abril 6, 1830, aron tukuron ang Simbahan:
“Gisugdan ang miting pinaagi sa usa ka maligdong nga pag-
ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan, mipadayon kami,
sumala sa miagi nga sugo, sa pagtawag sa atong mga kaigsoonan
aron masayud kon dawaton ba nila kami isip ilang mga magtu-
tudlo sa mga butang sa Gingharian sa Dios, ug kon uyon ba sila
nga kinahanglang mopadayon kami ug ma-organisar isip usa ka
Simbahan sumala sa mao gihapon nga sugo nga among nadawat.
Ngadto niadtong pipila ka mga sugyot miuyon sila pinaagi sa
nagkahiusa nga boto.

“Ako dayon nga gipandong ang akong mga kamot diha ni
Oliver Cowdery, ug gi-orden siya isip usa ka Elder sa ‘Simbahan
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ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw;’ nga sa pag-
kahuman, iya usab ako nga gi-orden ngadto sa office sa usa ka
Elder sa mao nga Simbahan. Mikuha dayon kami og pan, gipa-
nalanginan kini, ug gipikaspikas kini uban kanila; ang bino
usab, gipanalanginan kini, ug giinom kini uban kanila. Dayon
among gipandong ang among mga kamot ngadto sa tagsa-tagsa
ka mga miyembro sa Simbahan nga mitambong, nga unta sila
makadawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug makumpirmahan nga
mga miyembro sa Simbahan ni Jesurkristo. Ang Espiritu Santo
gibu-bu diha kanamo ngadto sa hilabihan ka makabayaw nga
kahimtang—ang pipila nanagna, samtang kaming tanan mida-
yeg sa Ginoo, ug nagmaya sa hilabihan....

“Unya mipadayon kami sa pagtawag ug mi-orden sa pipila
sa mga kaigsoonan ngadto sa nagkalain-lain nga mga office sa
Priesthood, sumala sa pag-aghat sa Espiritu ngari kanamo: ug
human sa malipayon nga higayon nga gigahin sa pagsaksi ug
pagbati sa among mga kaugalingon sa mga gahum ug mga pana-
langin sa Espiritu Santo, pinaagi sa grasya sa Dios nga gitugyan
diha kanamo, gitapos namo ang miting uban sa makapahimuot
nga kahibalo nga kami karon indibidwal na nga mga miyembro,
ug giila sa Dios, ‘Ang Simbahan ni Jesukristo,’ nga gitukod
sumala sa mga sugo ug mga pagpadayag nga gihatag Niya sa
among mga kaugalingon niining katapusang mga adlaw, ingon
man usab sumala diha sa pagkahan-ay sa Simbahan maingon sa
narekord diha sa Bag-ong Tugon.”6

Sa unang kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan, nga
gihimo didto sa Fayette, New York, niadtong Hunyo 9, 1830, ang
sakrament gipahigayon, daghang mga tawo ang gikumpirma-
han nga mga miyembro sa Simbahan, ang uban gi-orden
ngadto sa mga office sa priesthood, ang Espiritu Santo gibu-bu
diha sa mga Santos. Ang Propeta nga si Joseph Smith mi-rekord:
“Ang ingon nga mga talan-awon nga sama niini gibanabana nga
modasig sa atong mga kasingkasing uban sa hingpit nga kalipay
nga dili ikasulti, ug sanapan kita uban sa katingala ug balaan nga
pagtahud alang nianang Makagagahum nga Nilalang, kang kin-
sang grasya kita gitawag nga mahimong instrumento sa pagpahi-
nabo, alang sa mga anak sa katawhan, ang pagpahimulos sa ingon
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ka mahimayaon nga mga panalangin maingon nga karong higa-
yona gi-bubu nganhi kanato. Sa pagtan-aw sa atong kaugalingon
nga naapil sa sama gayud nga han-ay sa mga butang nga gibuhat
pinaagi sa mga karaang Apostoles; aron makaamgo sa kamahi-
nungdanon ug kaligdong sa sama nga mga buhat; ug sa pagsaksi
ug sa pagbati sa atong kaugalingong natural nga mga salabutan,
sa sama nga mahimayaong mga pagpadayag sa mga gahum sa
Priesthood, sa mga gasa ug mga panalangin sa Espiritu Santo, ug
sa kamaayo ug kaangayan sa maloloy-on nga Dios ngadto sa pag-
sunod sa walay katapusan nga Ebanghelyo sa atong Ginoong
Jesukristo, nga gilangkob sa pagmugna sa atong kahiladman og
mga pagbati sa malipayon nga pagpasalamat, ug modasig kanato
uban sa lunsay nga kaikag ug kalagsik kabahin sa kamatuoran.”7

Ang Simbahan ni Kristo gitukod sumala sa sugo sa Dios.

“Si Kristo mao ang pangulo sa Simbahan, ang punoang tuku-
rang bato, ang espirituhanon nga bato diin ang Simbahan paga-
tukuron ug ang mga gahum sa kamatayon dili gayud makabun-
tog niini [tan-awa sa Mateo 16:18; Mga Taga-Efeso 2:20].
Gitukod Niya ang Gingharian, mipili og mga Apostoles ug mi-
orden kanila ngadto sa Melchizedek Priesthood, naghatag kanila
og gahum sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa ebanghelyo.”8

“‘Si Kristo ... migasa ngadto sa uban nga mahimong mga
Apostoles, ang uban mga Propeta, ang uban mga Ebanghelista
ang uban mga Pastor, ug mga Magtutudlo’ [Mga Taga-Efeso 4:11].
Ug sa unsa nga paagi gipili ang mga Apostoles, mga Propeta, mga
Pastor, mga Magtutudlo ug mga Ebanghelista? Pinaagi sa pagpa-
nagna (pagpadayag) ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot:—
pinaagi sa balaanon nga komunikasyon, ug sa balaanon nga
gitudlong ordinansa—pinaagi sa Priesthood, nga gitukod sumala
sa kapunongan sa Dios, pinaagi sa balaanon nga pagtudlo.”9

“[Ang Basahon ni Mormon] nagsulti kanato nga ang atong
Manluluwas mihimo sa Iyang pagpakita dinhi niining kontinente
sa Amerika human sa Iyang pagkabanhaw, nga gitukod Niya ang
Ebanghelyo dinhi sa tanang kahingpitan niini, ug pagkabuhong,
ug gahum, ug panalangin, nga sila adunay mga Apostoles, mga
Propeta, mga Pastor, mga Magtutudlo, ug mga Ebanghelista, ang
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sama nga kapunongan, ang sama nga priesthood, ang sama nga
mga ordinansa, mga gasa, mga gahum, ug mga panalangin sama
sa gipahimuslan didto sa dakung kayutaan sa silangan.”10

“Ang usa ka ebanghelista usa ka Patriarch.... Bisan hain ang
Simbahan ni Kristo matukod dinhi sa yuta, kinahanglan aduna
gayu’y usa ka Patriarch alang sa kabulahanan sa kaliwatan sa mga

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw pormal 
nga gitukod pinaagi sa Propeta nga si Joseph Smith niadtong Abril 6, 1830, 

didto sa panimalay ni Peter Whitmer Sr. sa Fayette, New York. Ang Ulahing Adlaw
nga Simbahan gitukod sa sama nga paagi sa Simbahan sa panahon 
sa Manluluwas, nga may mga apostoles, mga propeta, mga pastor, 

mga magtutudlo, mga ebanghelista, ug uban pa.”
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Santos, sama kang Jacob kaniadto sa paghatag sa iyang patriyar-
kal nga panalangin ngadto sa iyang anak nga mga lalaki.”11

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:6: “Kami nagtuo sa sama
nga kapunongan nga diha sa karaan nga Simbahan, sa ato pa,
ang mga apostoles, mga propeta, mga pastor, mga magtutudlo,
mga ebanghelista, ug uban pa.”12

Ang Simbahan gipangulohan sa First Presidency, 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 

ug sa mga Korum sa Seventy.

“Hugot ako nga nagatuo diha sa mga propeta ug mga aposto-
les, si Jesukristo mao ang punoan nga tukurang bato, ug naga-
sulti ingon nga may gahum diha kanila, ug dili sama sa mga
eskriba.”13

“Ang mga Presidente o [First] Presidency mao ang mga
pangulo sa Simbahan, ug ang mga pagpadayag sa hunahuna ug
kabubut-on sa Dios ngadto sa Simbahan, moabut pinaagi sa
Presidency. Mao kini ang kapunongan sa langit, ug ang gahum
ug kahigayunan sa [Melchizedek] Priesthood.”14

“Unsa ang mahinungdanong butang nga gilakip sa katungda-
nan niining Napulog Duha ka mga Apostoles, nga lahi sa ubang
mga katungdanan o mga opisyal sa Simbahan? ... Sila ang
Napulog Duha ka mga Apostoles, kinsa gitawag sa buhatan sa
Tigbiyahe nga High Council, kinsa mao ang modumala ibabaw 
sa mga simbahan sa mga Santos.... Sila ang mohupot sa mga yawe
niini nga pangalagad, sa pag-abli sa pultahan sa Gingharian sa
langit ngadto sa tanang kanasuran, ug mosangyaw sa Ebanghelyo
sa matag binuhat. Mao kini ang gahum, awtoridad, ug hiyas sa
ilang pagka-apostol.”15

Si Orson Pratt, kinsa mi-serbisyo sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles, mi-report: “Ang Ginoo ... misugo nga ang
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles kinahanglan nga
tukuron, kansang mga buluhaton mao ang pagsangyaw sa
Ebanghelyo ngadto sa mga nasud, una sa mga Hentil dayon
ngadto sa mga Judeo. Ang Priesthood gihiusa sa pagtawag
human sa pagtukod sa Templo sa Kirtland, ug kabahin sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, si Propeta Joseph miingon
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nadawat nila ang Pagka-apostol uban sa tanang mga gahum kaba-
hin sa ingon, sama sa karaan nga mga Apostoles.”16

Si Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Presidente sa
Simbahan, mi-report: “Si Joseph mitawag og napulog duha ka
mga Apostoles. Kinsa sila? Ang Ginoo miingon ngadto kaniya:
‘Ang napulog duha mao ang magtinguha sa pagdala diha kanila
sa akong ngalan uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing,
sila gitawag sa pagpanglakaw ngadto sa tibuok kalibutan sa pag-
sangyaw sa akong ebanghelyo ngadto sa matag linalang.’ [D&P
18:27–28.] … Sa dihang si Propeta Joseph mitukod sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, iyang gitudlo [ang] baruganan
sa pagkahiusa ngadto kanila. Iyang gihatag ngadto kanila ang
salabutan nga sila kinahanglan gayud nga usa ka kasingkasing ug
usa ka hunahuna, ug kinahanglan gayud nga ilang dad-on sa
hingpit ang pangalan ni Kristo; nga kon ang Dios mosugo kanila
sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang kinahanglan gayud nga sila
moadto ug mobuhat niini.”17

“Ang mga seventy mao ang maglangkob sa tigbiyahe nga mga
korum, sa paglakaw ngadto sa tibuok kayutaan, bisan kanus-a
ang Napulog Duha ka mga Apostoles motawag kanila.”18

“Ang mga Seventy wala tawga aron sa pag-apud-apud sa mga
pagka-on [tan-awa sa Mga Buhat 6:1–2], ... apan mosangyaw sa
Ebanghelyo ug motukod sa [mga simbahan], ug mopahiluna sa
uban, kinsa walay labut niini nga mga korum, sa pagdumala iba-
baw [sa mga simbahan], kinsa mga High Priest. Ang Napulog
Duha kinsa usab ... modala sa mga yawe sa Gingharian ngadto
sa tanang mga nasud, ug moabli sa ganghaan sa Ebanghelyo
ngadto kanila, ug motawag sa mga Seventy aron mosunod kanila,
ug moabag kanila.”19

Bisan kon ang mga gahum sa dautan magtinguha 
sa paglaglag sa Simbahan, “walay dili balaanong mga
kamot ang makapahunong sa buhat aron molambo.”

“Sukad sa pagkatukod sa Simbahan ni Kristo, ... niadtong ika-
6 sa Abril, 1830, naangkon na nato ang katagbawan sa pagsaksi
sa pagsabwag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing mga
dapit sa atong kayutaan, bisan pa man og ang mga kaaway niini
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nanglimbasog sa ilang walay hunong nga kakugi sa pagpahu-
nong sa padulnganan niini ug pugngan ang paglambo niini,
bisan kon ang dautan ug maliputon nga mga tawo naghiusa aron
paglaglag sa walay sala, ... hinoon ang mahimayaon nga
Ebanghelyo diha sa kahingpitan niini mikaylap ug matag adlaw
nga nakaangkon og mga kinabig, ug ang atong pag-ampo ngadto
sa Dios, mao nga ang Simbahan makadugang og mga kinabig sa
matag adlaw ug nga kadtong mga tawo kinsa mipasakop sa
Simbahan mao ang maluwas sa kahangturan.”20

“Ang Sumbanan sa Kamatuoran natukod; walay dili balaan nga
kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo; mga pagpanggu-
kod mahimong magkakusog, ang mga manggugubot mahimong
maghiusa, mga kasundaluhan magpundok, mga pasangil mahi-
mong modaot sa kadungganan, apan ang kamatuoran sa Dios
magpadayon nga maisugon, halangdon ug gawasnon, hangtud
nga kini makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit,
molukop sa matag nasud, ug makasulti sa matag dunggan, hang-
tud ang mga katuyoan sa Dios matuman, ug ang Halangdong
Jehova moingon nga ang buhat nahuman na.”21

“Ug usab, lain nga sambingay ang mibutang [sa Maluluwas] sa
dayag ngadto kanila, nga naghatag og pasumbingay ngadto sa
Gingharian nga kinahanglang ipahimutang sa dili pa o sa pana-
hon sa ting-ani, nga mabasa sa mosunod—‘Ang Gingharian sa
Langit sama’g liso sa mustasa nga gidala sa usa ka tawo ug gipu-
gas niya diha sa iyang uma: kini mao ang labing gamay sa tanang
mga liso, apan sa nakatubo na, kini mao ang labing daku sa
tanang tanum nga ulotanon ug nahimong kahoy nga tungod
niana ang mga langgam sa kalangitan modugok ug magahimo’g
mga batuganan diha sa iyang mga sanga.’ [Mateo 13:31–32.]
Karon yano nato nga nadiskubrehan nga kining paghulagway
nagrepresentar sa Simbahan maingon nga moabut kini sa kata-
pusan nga mga adlaw. Tan-awa, ang Gingharian sa Langit gipaka-
hisama ngadto niini. Karon, unsa man ang sama niini?

“Atong basehan ang Basahon ni Mormon, nga gikuha sa usa ka
tawo ug gitagoan didto sa iyang umahan, gipanalipdan kini pina-
agi sa iyang hugot nga pagtuo, aron motunga sa katapusan nga
mga adlaw, o sa tukma nga panahon; tan-awon nato kini nga
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mitunga gikan sa yuta, nga sa pagkatinuod giila nga pinakaubos
sa tanang mga liso, apan sud-onga kini nga nanalingsing, oo,
gani nagpatigbabaw uban sa mahabog kaayo nga mga sanga ug
sama sa Dios nga kahalangdon, hangtud, nga sama sa liso sa
mustasa, nahimong pinakataas sa tanang mga tanum. Ug tinuod
kini, ug mogitib gikan sa yuta, ug ang pagkamatarung magsud-
ong gikan sa langit [tan-awa sa Salmo 85:11; Moises 7:62], ug
ang Dios nagpadala sa Iyang mga gahum, mga gasa, ug mga ang-
hel aron mopuyo diha sa mga sanga niini.

“Ang Gingharian sa Langit maoy sama sa liso sa mustasa. Karon,
tan-awa, dili ba kini mao ang Gingharian sa Langit nga mipataas
sa iyang ulo sa katapusang mga adlaw diha sa kahalangdon sa
iyang Dios, nga mao ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ingon sa usa ka dili madutlan, dili mairog nga
bato taliwala sa gamhanang lawod, nga nagsagubang sa mga unos
ug mapintas nga pagpanggubot ni Satanas, nga nahimo, sa ingon
ka dugay, diin nagpabilin nga makanunayon, ug sa gihapon mai-
sugon nga mibarog sa nagpadayon ug hilabihan nga pagpanggu-
kod, nga giduot sa mapintas nga mga hangin sa nagkakunhod nga
kalihokan sa malimbungon nga buhat, nga [misablig] ug sa giha-
pon nagsablig diha sa malampuson nga panagway uban sa hilabi-
han nga kasuko; nga gidasig sa pagpadayon luyo sa gipilo-pilo
nga kapintas sa kaaway sa pagkamatarung?”22

Isip kabahin sa iyang pag-ampo didto sa pagpahinungod sa
Templo sa Kirtland, nga gi-rekord diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 109:72–76, si Propeta Joseph Smith miingon:
“Hinumdumi ang imong tanan nga simbahan, o Ginoo, uban sa
ilang tanan nga mga banay, ug sa ilang tanan nga labing duol nga
mga kabanay, uban sa tanan nila nga mga masakiton ug kadto
nga mga sinakit, uban sa tanan nga mga kabus ug maaghup sa
yuta; aron ang gingharian, diin ikaw mipabarug nga walay mga
kamot, mahimong usa ka dako nga bukid ug makapuno sa
tibuok yuta; aron ang simbahan moguwa gikan sa kangitngit sa
kamingawan, ug mosiga nga mahayag sama sa usa ka bulan, tin-
aw sama sa adlaw, ug makalilisang sama sa usa ka kasundalohan
uban sa mga bandila; ug dayandayanan ingon sa usa ka panga-
saw-onon alang niana nga adlaw sa panahon nga ikaw mokuha
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sa tabil sa mga langit, ug mosugo sa kabukiran nga magpaubos
sa imong atubangan, ug ang mga walog pagabayawon, batoon
nga mga dapit mahimo nga mahapsay, nga ang imong himaya
mopuno sa yuta; nga sa higayon nga ang trumpeta motingog
alang sa mga patay, kami pagabayawon diha sa mga panganod
aron sa pagsugat kanimo, aron kami sa kanunay mag-uban sa
Ginoo; aron ang among mga saput mahimo nga putli, nga aron
kami masul-uban sa mga kupo sa pagkamatarung, uban ang mga
palad sa among kamot, ug mga korona sa himaya sa among mga
ulo ug moani sa walay katapusan nga hingpit nga kalipay alang
sa among tanan nga mga pag-antus.”23

Matag usa kanato adunay responsibilidad 
sa paglig-on sa Simbahan ug mobuhat sa atong bahin 

sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

“Ang katuyoan sa Dios maoy usa ka naandan nga katuyoan,
diin managsama nga gitinguha sa mga Santos; kitang tanan mga
kabahin sa lawas, ug ang tanan moambit sa sama nga espiritu, ug
nabunyagan ngadto sa usa ka pagbunyag ug managsama nga
nagbaton sa samang mahimayaon nga paglaum. Ang pagpadayon
sa katuyoan sa Dios ug ang pagtukod sa Zion sama ra ka mahi-
nungdanon nga buluhaton sa usa ka tawo ngadto sa uban. Ang
kalainan lamang mao, nga ang usa ka tawo gitawag sa pagtuman
sa usa ka buluhaton, ug ang laing tawo lain na usab nga buluha-
ton; ‘kon ang usa ka bahin magaantus, nan ang tanan magadu-
ngan sa pag-antus, ug kon ang usa ka bahin pasidunggan nan
ang tanan magadungan sa pagkalipay, ug ang mata dili makai-
ngon ngadto sa dalunggan, wala ako magkinahanglan kanimo, ni
ang ulo ngadto sa tiil, wala ako magkinahanglan kanimo;’ ang
masupakon nga pagbati sa lain nga pundok, lahi nga mga inte-
res, ang maako-akohon nga mga kinaiya kinahanglan nga wagta-
ngon diha sa komon nga katuyoan, alang sa kaayohan sa tanan
[tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:21, 26].”24

“Mga kaigsoonang lalaki ug mga babaye, pagmatinud-anon,
pagmakugihon, pakigbisog nga matinguhaon alang sa tinuohan
nga sa makausa pa gitugyan ngadto sa mga Santos [tan-awa sa
Judas 1:3]; himoa nga makaamgo ang matag lalaki, babaye ug
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bata sa ka mahinungdanon sa trabaho, ug mobuhat nga daw ang
kalampusan nag-agad diha sa iyang kaugalingon nga paningka-
mot lamang; himoa nga ang tanan mobati og kaikag alang niini,
ug dayon hunahunaa nga nagpuyo sila sa usa ka adlaw, nga ang
pagpamalandong diin nagpadasig sa kinasingkasing nga pagbati
sa mga hari, mga Propeta, ug matarung nga mga lalaki kaliboan
ka mga tuig na nga milabay—ang pagpaabut nga nakadasig sa
ilang pinakatam-is nga mga nota, ug ang pinakamahimayaon nga
mga kanta, ug ang hinungdan niini sa pagpadayag sa ingon ka
mahimayaon nga paagi sa pagpahayag sama sa girekord diha sa
mga Kasulatan; ug sa dili madugay magkinahanglan usab kita
nga mopahayag, diha sa pinulongan sa kadasig—

“‘Ang Ginoo mipahiuli sa Zion,
Ang Ginoo mitubos sa Iyang mga katawhan, ang Israel.’
[D&P 84:99.]”25

Ingon sa nahinumduman ni Wilford Woodruff, si Joseph Smith
mihimo sa mosunod nga pamahayag ngadto sa mga miyembro

“Ang pagpadayon sa katuyoan sa Dios ug ang pagtukod sa Zion sama 
ra ka mahinungdanon nga buluhaton sa usa ka tawo ngadto sa uban. 

Ang kalainan lamang mao, nga ang usa ka tawo gitawag aron pagtuman 
og usa ka buluhaton ug ang laing tawo lain na usab nga buluhaton.”
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sa Napulog Duha kinsa mibiya aron magmisyon ngadto sa
Great Britain niadtong 1839: “Bisan og unsa pay mahitabo diha
kaninyo, lig-ona ang inyong mga abaga ug pas-ana kini, ug kanu-
nay nga paluyohi ug panalipdi ang mga katuyoan sa Simbahan ug
sa Gingharian sa Dios.”26

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini nga
hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Hunahunaa kon sama sa unsa ang pagtambong sa miting sa
priesthood nga gihulagway sa pahina 160–61. Unsa sa inyong
hunahuna ang inyong bation kon makadungog kamo ni Joseph
Smith nga nanagna nga ang Simbahan mopuno sa kalibutan sa
umaabot? Maghunahuna karon niana nga panagna, unsa ang
inyong mga hunahuna o mga pagbati?

• Ribyuha ang mga pahina 161–63, nga magtan-aw sa mga kali-
hokan nga gihimo diha sa kapunongan sa Simbahan ug ang
unang kinatibuk-ang komperensya, si Joseph Smith miingon,
“Ang ingon nga mga talan-awon nga sama niini gihunahuna
nga modasig sa atong kasingkasing uban sa hingpit nga kalipay
nga dili ikasulti, ug sanapan kita uban sa katingala ug balaan
nga pagtahud alang sa [Dios]” (pahina 163). Kanus-a ninyo
gibati ang mga pagbati nga gihulagway ni Joseph Smith?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Joseph Smith mahitungod sa
Simbahan sa panahon ni Jesus ug sa mga panahon sa Basahon
ni Mormon (mga pahina 163–64).). Sa unsa nga paagi gisunod
karon sa Simbahan ang sama nga sumbanan?

• Ngano sa inyong hunahuna nagkinahanglan kita og mga lider
kinsa modumala ibabaw sa tibuok kalibutan nga Simbahan?
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina
165–66.) Sa unsa nga paagi kamo napanalanginan pinaagi sa
serbisyo sa First Presidency, sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, sa mga Korum sa Seventy, ug sa Presiding
Bishopric?
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• Unsa ang inyong mga hunahuna o mga pagbati samtang nag-
basa kamo sa mga pananagna ni Joseph Smith mahitungod sa
kapalaran sa Simbahan? (Tan-awa sa mga pahina 166–169.) Sa
unsa nga mga paagi kita makaapil niini nga trabaho? (Alang sa
pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 169–71.)

• Si Joseph Smith nagtudlo, “Himoa nga makaamgo ang matag
lalaki, babaye ug bata sa ka mahinungdanon sa trabaho, ug
mobuhat nga daw ang kalampusan nag-agad diha sa iyang
kaugalingon nga paningkamot lamang” (mga pahina 169–70).
Paghunahuna kabahin sa partikular nga mga paagi diin maga-
mit ninyo kini nga tambag sa inyong kinabuhi.

• Kon ang usa ka tawo mangutana kaninyo kon nganong
miyembro ikaw sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw, unsay inyong ikasulti?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Daniel 2:31–45; Mosiah
18:17–29; D&P 20:1–4; 65:1–6; 115:4–5
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Bisan kon nagsangyaw siya ngadto sa naglibut kaniya 
o magpadala og mga misyonaryo ngadto sa kalibutan, 

si Propeta Joseph Smith nahigugma sa misyonaryo nga buhat.



Ipahayag ang Maayo 
nga mga Balita ngadto
sa Tibuok Kalibutan

“Ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw 
sa Dios sukad pa gayud sa sinugdan; ug ang mga 
Elder [mao] ... ang modani ug modapit sa tanan 

nga mga tawo sa tanan nga mga dapit sa paghinulsol,
aron sila mahimo nga manununod sa kaluwasan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Human matukod ang Simbahan niadtong Abril 6, 1830, si
Joseph Smith mipadayon sa pagpahayag og mga maayong balita
sa ebanghelyo. Panahon sa bulan sa Abril, mibiyahe siya ngadto
sa Colesville, New York, aron bisitahon ang iyang higala nga si
Joseph Knight Sr., kinsa uban sa iyang pamilya nahimong intere-
sado sa ebanghelyo. Ang Propeta mipahigayon og mga miting
diha sa kasilinganan, ug “daghan ang misugod sa matinguhaon
nga pag-ampo ngadto sa Makagagahum nga Dios, nga unta
tagaan sila og kaalam sa pagsabut sa kamatuoran.”1 Wala madu-
gay sa paglabay sa duha ka mga bulan, sa ikaduhang pagbisita
ngadto sa Colesville, nahibaloan sa Propeta nga daghan ang mga
tawo kinsa nakadungog sa ebanghelyo nagtinguha na karon nga
mabunyagan. Alang niini nga bag-ong mga kinabig, ang pagda-
wat sa ebanghelyo nagkinahanglan og hugot nga pagtuo ug kai-
sog, sumala sa pagrekord sa Propeta:

“Among gitakda ang miting alang sa adlaw nga Igpapahulay, ug
sa pagka Sabado sa hapon naghimo kami og diki [dam] sa usa ka
sapa, nga duol ra, alang sa katuyoan sa ilang pagtuman sa ordi-
nansa sa bunyag, apan nianang pagkagabii giguba sa nagkapun-
dok nga mga manggugubot ang among diki, nga nakabalda
kanamo sa pagtambong sa bunyag sa adlaw nga Igpapahulay....
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Pagka sayo sa Lunes sa buntag nangandam kami, ug sa wala pa
makabantay ang among mga kaaway sa among gipangbuhat,
among giayo ang diki, ug ang mosunod nga trese ka mga tawo
[ang] nabunyagan, ni Oliver Cowdery, nga sila si: Emma Smith;
Hezekiah Peck ug asawa; Joseph Knight, Sen., ug asawa; William
Stringham ug asawa; Joseph Knight, Jun.; Aaron Culver ug
asawa; Levi [Hall]; Polly Knight; ug Julia Stringham.”2

Nianang tinglarag [fall] ang Ginoo mipadayag ngadto ni
Joseph Smith nga si Oliver Cowdery, Peter Whitmer Jr., Parley P.
Pratt, ug Ziba Peterson ang “moadto ngadto sa mga Lamanites ug
mosangyaw sa akong ebanghelyo ngadto kanila” (D&P 28:8;
30:5–6; 32:1–3). Kini nga mga misyonaryo mipanaw og mga
2,400 ka kilometros, nagsangyaw og kadali taliwala sa nagkalain-
laing mga tribo sa mga Indian, lakip ang Seneca didto sa New
York, ang Wyandot sa Ohio, ug ang mga Delaware ug Shawnee
didto sa teritoryo sa mga Indian. Bisan pa niana, ang pinakadako
nga kalampusan sa mga misyonaryo miabut sa dihang mihunong
sila sa dapit sa Kirtland, Ohio. Didto ilang gibunyagan ang mga
130 ka mga kinabig, ang kinadak-an gikan sa kapunongan sa
Reformed Baptist ni Sidney Rigdon, nga sa ingon nag-abli sa
nahimo nga pundokanan nga dapit alang sa gatusan ka mga
miyembro sa Simbahan sa mosunod nga mga tuig. Ang mga mis-
yonaryo nakakaplag usab og pipila ka mga kinabig taliwa sa mga
nanglalin didto sa lungsod sa Jackson County, Missouri, diin ang
siyudad sa Zion sa dili madugay pagatukuron.

Bisan kon nagsangyaw niadtong naglibot kaniya o magpadala 
og mga misyonaryo ngadto sa kalibutan, si Propeta Joseph Smith
nahigugma sa misyonaryo nga buhat. Si Elder Parley P. Pratt
mi-rekord sa mosunod nga kasinatian nga nahinabo niadtong 1839:
“Samtang nagbisita uban ni Brother Joseph didto sa Philadelphia,
[Pennsylvania,] usa ka dako nga kongregasyon ang giablihan alang
kaniya aron mosangyaw, ug gibanabana nga tulo ka libo ka mga
tawo ang nagpundok aron maminaw kaniya. Si Brother Rigdon ang
una nga namulong, ug nagsulti kabahin sa Ebangyelyo, naghulag-
way sa iyang doktrina pinaagi sa Biblia. Sa diha nga natapus siya,
si Brother Joseph mitindog nga sama sa leon nga kusog nga
mingulob, ug puno sa Espiritu Santo, namulong sa hilabihan ka
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gamhanan, nagpamatuod sa talan-awon nga iyang nakita, ang pag-
pangalagad sa mga anghel nga iyang nasinati; ug sa unsa nga paagi
nga iyang nakaplagan ang mga palid sa Basahon ni Mormon, ug
mihubad niini pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Siya misugod pina-
agi sa pag-ingon: ‘Kon walay laing tawo nga may kaisog sa pagpa-
matuod sa ingon ka mahimayaon nga mensahe gikan sa Langit, ug
sa pagkakaplag sa hilabihan ka mahimayaon nga rekord, siya mibati
sa paghatag og pagpamatuod niini sa kaangayan ngadto sa kataw-
han, ug itugyan ngadto sa Dios ang mga panghitabo kon sa unsa nga
paagi ang iyang pagpamatuod pagadawaton.’

“Ang tibuok kongregasyon nahingangha, nahatiurok, nga sama
kini, og gisanapan sa salabutan sa kamatuoran ug gahum sa
iyang pagpamulong, ug ang mga katingalahan nga iyang gihu-
lagway. Usa ka malungtaron nga pagtuo ang nahimo, daghang
mga kalag ang nakabig ngadto sa panon. Ug ako magpamatuod,
nga siya, pinaagi sa iyang matinuoron ug gamhanan nga pagpa-
matuod, milimpyo sa iyang mga saput sa ilang mga dugo.
Daghang mga tawo ang nabunyagan didto sa Philadelphia ug sa
naglibut nga mga rehiyon.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Tungod kay ang kalibutan anaa sa espirituhanon 
nga kangitngit, kinahanglan nga makugihon 

kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Niadtong 1834, si Joseph Smith ug ubang mga elder sa sim-
bahan didto sa Kirtland mipadala sa mosunod nga sulat
ngadto sa mga kaigsoonan sa ubang mga dapit: “Bisan tuod
kon ang among pagpadala og mga sulat kaninyo makanunayon,
hinoon nagtuo kami nga dawaton kini diha sa inyong bahin
uban sa inigsoon nga mga pagbati, ug gikan kanamo nga inyong
dili takus nga mga igsoon, tugoti ninyo nga ang usa ka pulong sa
pag-awhag makabaton og dapit diha sa inyong mga kasingkasing,
samtang inyong nakita ang hilabihan ka lapad nga gahum ug
kamandoan sa prinsipe sa kangitngit, ug makaamgo kon unsa ka
lapad ang gidaghanon nga nagdasok sa agianan nga nagpaingon
sa kamatayon nga wala gani manumbaling sa nag-awhag nga
tunog sa Ebanghelyo sa atong Ginoo nga si Jesukristo.
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“Hunahunaa sa makadiyut, mga kaigsoonan, ang katumanan
sa mga pulong sa propeta, tungod kay among nakita nga ang
kangitngit nga nagtabon sa yuta ug ang mabaga nga kangitngit sa
mga hunahuna sa mga lumulupyo didto [tan-awa sa Isaias 60:2],
nga ang mga krimen sa tanang matang nagkadugang diha sa mga
tawo, hilabihan ka daghan nga mga bisyo gibuhat, nga atong
nakita sa nagsaka nga mga henerasyon nagtubo diha sa kahing-
pitan sa garbo ug pagkamapahitas-on, ang mga edaran nawad-an
na sa tanang salabutan sa pagtuo, ug ingon og nawad-an sa
matag hunahuna sa adlaw sa panudya; pagkawalay pagpugong,
imoralidad, pagka-usikan, mapagarbuhon, pagkawalay pagbati
sa kasingkasing, pag-ampo sa mga dios-dios, ang pagkawala sa
natural nga pagbati, ang paghigugma niini nga kalibutan, ug ang
pagkawalay pagtagad ngadto sa mahangturon nga mga butang
ang nagkadugang niadtong kinsa nag-angkon og pagtuo sa reli-
hiyon sa langit, ug ang pagkawalay pagtuo nga naghikyad sa kau-
galingon agi og sangputanan niini, mga lalaki nga motugot sa
ilang mga kaugalingon sa pagbuhat og pinakalaw-ay nga matang
ug mga kalihokan sa pinakadautan nga matang, pagpasipala,
pagpangilad, pagpakaulaw sa dungog sa mga silingan, pagpa-
ngawat, pagpanglungkab, pagbuno, pagpasiugda og kasaypanan
ug pagbatok sa kamatuoran, pagbiya sa pakigsaad sa langit, ug
pagsalikway sa hugot nga pagtuo kang Jesus—ug taliwala niining
tanan, ang adlaw sa Ginoo paspas nga nagsingabut sa dihang
walay usa gawas niadtong kinsa nagsul-ob og biste sa pangkasal
ang pagatugutan sa pagkaon ug pag-inum diha sa atubangan sa
Pamanhonon, ang Prinsipe sa Kalinaw!

“Nadani sa pagkatinuod uban niini nga mga kamatuoran, unsa
kaha ang mga gibati niadtong kinsa mga nakatilaw sa langitnong
gasa ug nakatagamtam na sa pagkamaayo sa pulong sa Dios ug
mga gahum sa kapanahunan nga umaabut? [Tan-awa sa Mga
Hebreohanon 6:4–5.] Kinsa pa kondili kadtong kinsa makakita sa
makuyaw nga kahimtang nga giatubang sa mga katawhan niini
nga henerasyon, ang makahimo sa pagbudlay diha sa ubasan sa
Ginoo sa walay pag-ila sa makalolooy nga kahimtang sa kalibutan?
Kinsa pa kon dili kadtong tinuod nga naghunahuna sa pakig-
angay sa Amahan sa atong mga espiritu sa paghatag og usa ka sak-
ripisyo alang sa Iyang mga nilalang—usa ka plano sa pagtubos,
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usa ka gahum sa pag-ula, laraw sa kaluwasan, ang pagbaton sa
mahinungdanon nga mga katuyoan niini, ang pagdala sa mga
tawo og balik ngadto sa atubangan sa Hari sa langit, koronahan
sila didto sa celestial nga kahimayaan, ug maghimo kanila nga
mga manununod uban sa Anak ngadto sa usa ka panulondon nga
dili madunot, dili mabuling, ug dili malawos [tan-awa sa 1 Pedro
1:4]—kinsa pa kon dili ang ingon nga makaamgo sa kamahi-
nungdanon sa usa ka hingpit nga pamatasan atubangan sa mga
tawo, ug makugihon sa pagtawag sa mga tawo sa pag-ambit niini
nga mga panalangin? Unsa ka dili ikasulti nga himaya kini nga
mga butang ngadto sa mga katawhan! Sa pagkatinuod mahimo
nga hunahunaon nga maayong balita sa dakong kalipay sa tanang
katawhan; ug maayong balita usab, nga unta mopuno sa yuta ug
lipayon ang mga kasingkasing sa matag usa kon makadungog siya
niini.”4

“Ang tiglaglag nga anghel mosugod sa paglaglag sa mga lumu-
lupyo sa yuta sa dili pa ang mga sulugoon sa Dios magsangyaw og
pasidaan sa tanang mga nasud sa mga Hentil, ug sama sa gisulti
sa propeta, ‘Walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabut sa
balita.’ [Tan-awa sa Isaias 28:19.] Nagsulti ako sa ingon tungod

Ang Propeta nga si Joseph Smith mipahimangno sa mga Santos sa pagtawag sa
tanang mga tawo sa pag-ambit sa mga panalangin sa ebanghelyo. “Unsa ka dili

ikasulti nga himaya kini nga mga butang ngadto sa katawhan!”
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kay mibati ako alang sa akong isigkatawo, gibuhat ko kini diha sa
ngalan sa Ginoo, nga giaghat sa Balaang Espiritu. O, nga mahimo
nako ang pagluwas kanila gikan sa masulog nga lilo sa kaalautan,
nga akong nakita sila nga mipatihulog sa ilang mga kaugalingon,
tungod sa ilang mga sala, nga unta makahimo ako pinaagi sa
tingog sa pasidaan nga mahimong instrumento sa pagdala kanila
ngadto sa kinasingkasing nga paghinulsol, nga unta sila adunay
hugot nga pagtuo sa pagbarug sa adlaw sa kalisdanan!”5

“Hinaut unta nga ang Dios makahimo kanato sa pagtuman sa
atong mga saad ug mga pakigsaad ngadto sa usag usa, sa tanang
pagkamatinuoron ug pagkamatarung sa Iyang atubangan, nga
ang atong impluwensya mahimo nga bation tali sa mga nasud sa
yuta, sa hilabihan ka gamhanan, gani sa paglaglag sa mga ging-
harian sa kangitngit, ug modaug batok sa mga dautan nga espi-
rituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan, ug buakbua-
kon ngadto sa pagkapiraso ang tanang mga gingharian nga
mibatok sa gingharian ni Kristo, ug isabwag ang kahayag ug
kamatuoran sa walay katapusan nga Ebanghelyo gikan sa mga
suba ngadto sa kinatumyan sa yuta.”6

Si Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan,
mihinumdom sa mosunod nga mga pulong ni Propeta Joseph
Smith: “Ang kalibutan napuno sa kangitngit. Ang sala ug kadautan
misanap sa kalibutan sama sa mga tubig nga mitabon sa dakung
lawod. Ang yawa nagmando sa tibuok kalibutan sa hilabihan ka
dako. Ang kalibutan mohimo sa pakiggubat batok kaninyo, ang
yawa mohimo, ang yuta mohimo, ug ang impyerno mohimo. Apan
... kinahanglan gayud nga kamo mosangyaw sa Ebanghelyo,
buhata ang inyong katungdanan, ug ang Ginoo magpaluyo
kaninyo. Ang yuta ug impyerno dili makabuntog batok kaninyo.”7

Ang atong katungdanan mao ang pagdapit 
sa tanang katawhan sa paghinulsol, pagpabunyag, 

pagdawat sa Espiritu Santo, ug mahimong mga 
manununod sa kaluwasan.

“Nagtuo kita nga atong katungdanan—sa pagtudlo sa tanang
katawhan sa doktrina sa paghinulsol, diin atong paningkamutan
sa pagpakita gikan sa mosunod nga mga kinutlo:
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“ ‘Ug Iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib
sila sa mga kasulatan, ug miingon kanila, Sa ingon niini nahisu-
lat, nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantus, ug sa ikatulo
ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay: ug nga sa iyang nga-
lan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan
igawali ngadto sa tanang kanasuran, sugod sa Jerusalem’ [Lucas
24:45–47].

“Pinaagi niini atong nakat-unan nga gikinahanglan alang kang
Kristo ang mag-antus, ug ilansang, ug mobangon pag-usab sa ika-
tulo ka adlaw, alang sa piho nga katuyoan nga ang paghinulsol
ug kapasayloan sa mga sala kinahanglan nga isangyaw ngadto sa
tanang mga nasud.

“ ‘Ug si Pedro mitubag kanila, Paghinulsol kamo ug pabau-
tismo kamo ang 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
inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag-usa
nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios’ [Mga Buhat 2:38–39].

“Tungod niini atong nasayran nga ang saad sa Espiritu Santo
gihimo ngadto sa matag usa kinsa ang doktrina sa paghinulsol
gisangyaw, ngadto sa tanang mga nasud.... Busa nagtuo kita 
sa pagsangyaw sa doktrina sa paghinulsol ngadto sa tanang
kalibutan, edaran ug batan-on, adunahan ug kabus, ulipon ug
gawasnon.”8

“Ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios
sukad pa gayud sa sinugdan; ug ang mga Elder wala gayud
tawaga sa pagtukmod ni binsa kinsa ngadto sa impyerno, apan
sa pagdani ug pagdapit sa tanang mga tawo sa bisan asa aron sa
paghinulsol, nga unta sila mahimo nga mga manununod sa kalu-
wasan. Kini mao ang madawaton nga tuig sa Ginoo: pagluwas sa
mga binihag nga sila unta mokanta og hosanna [tan-awa sa Isaias
61:1–2].”9

“Katungdanan gayud kini sa Elder sa pagbarug nga maisugon
alang sa katuyoan ni Kristo, ug pasidan-an [ang] mga katawhan
uban sa hiniusa nga pag-uyon sa paghinulsol ug sa pagpabunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala, ug alang sa Espiritu Santo.”10
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“Mopadayon ako sa pagsulti kaninyo kon unsay gikinahanglan
sa Ginoo alang sa katawhan, halangdon ug mapainubsanon,
dato ug pobre, lalaki ug babaye, mga ministro ug mga tawo, mga
nagpahayag og relihiyon ug wala magpahayag, aron nga sila unta
makapahimulos sa Balaang Espiritu sa Dios sa hingpit ug maka-
lingkawas sa mga paghukom sa Dios, nga hapit na moabut diha
sa mga nasud sa yuta. Hinulsuli ang tanan ninyong mga kasal-
anan, ug magpabunyag sa tubig alang sa kapasayloan sa inyong
mga sala, diha sa pangalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu
Santo, ug modawat sa ordinansa sa pagpandong sa mga kamot
kaniya kinsa gi-orden ug gi-seal ngadto niini nga gahum, nga
unta kamo makadawat sa Balaang Espiritu sa Dios, ug kini
sumala sa Balaang mga Kasulatan, ug sa Basahon ni Mormon, ug
sa mao lamang nga paagi nga ang tawo makasulod sa celestial
nga gingharian. Mao kini ang mga gikinahanglan sa bag-ong
pakigsaad, o unang mga baruganan sa Ebanghelyo ni Kristo.”11

“Gikinahanglan kini sa tanang mga tawo, sa pagbaton og
hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, sa paghinulsol sa
tanan nilang mga kasal-anan ug magpabunyag (pinaagi sa usa ka
tawo nga may awtoridad) diha sa pangalan ni Jesukristo alang sa
kapasayloan sa mga sala, ug makabaton og mga kamot nga ipan-
dong kanila alang sa gasa sa Espiritu Santo, aron himoon sila nga
usa ka miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw.”12

Ang mga sulugoon sa Ginoo mangadto sa tibuok 
kalibutan aron pangitaon kadtong kinsa andam 

nga modawat sa ebanghelyo ni Jesukristo.

“Pagpadala og pipila ka mga tawo ngadto sa Tunga-tungang
Amerika ug ngadto sa tanang Kinatsila nga pinulongang mga
nasud sa Amerika; ug ayaw tugoti nga may usa ka dapit sa kayu-
taan nga walay nagmisyon.”13

“Wala kita mangayo ni bisan kinsa nga mga tawo sa pagsalik-
way sa bisan unsa nga maayong anaa kanila; mohangyo lamang
kita kanila sa pagduol ug makakuha og dugang pa. Unsa kaha
kon ang tanan sa kalibutan modawat niining Ebanghelyo? Nan



H U G N A  1 2

183

sila magkasinabot, ug ang mga panalangin sa Dios mabu-bu diha
sa mga tawo, nga mao ang tinguha sa tibuok nakong kalag.”14

“Mga kaliboan kinsa nakadungog sa Ebanghelyo nahimong
masulundon niini, ug nanagmaya sa mga gasa ug mga panala-
ngin. Ang katahap, ug ang mga kadautan nga nag-uban niini,
nagkakunhod pinaagi sa gahum sa kamatuoran, kansang maka-
ayo nga mga impluwensya nagsugod na nga gibati sa lagyo nga
mga nasud.... Sa panahon nga, dihang gihusgahan kita nga isip
mga malinglahon, ug nga ang ‘Mormonism’ molabay ra sa dili
madugay, mahanaw ra, ug makalimtan. Apan ang panahon mila-
bay na sa dihang gihunahuna kini isip usa ka lumalabay nga
butang, o usa ka bula sa balud, apan karon nakagamot diha sa
mga kasingkasing ug mga pagbati sa tanan niadtong kinsa adu-
nay igong halangdon nga hunahuna sa pagsalikway sa mga pag-
duda nga diha kanila, ug susihon ang hilisgutan uban sa kaangay
ug kamatinuoron.”15

“Ang pipila sa Napulog Duha ug uban nakasugod na sa pag-adto
sa Uropa [niadtong Septyembre 1839], ug ang nahibilin niadtong
gitawag sa misyon gipaabut namo nga molakaw na niadtong higa-
yona sa pipila ka mga adlaw.... Ang buhat sa Ginoo mipadayon sa
makapahimuot kaayo nga paagi, dinhi ug sa karaan nga nasud.
Didto sa England bag-ohay pa lang mga gatusan ang nadugang sa
atong gidaghanon, apan bisan pa niana, gani, sama kini, kang,
‘Ephraim, siya nakig-ipon sa iyang kaugalingon sa mga katawhan’
[Oseas 7:8]. Ug ang Manluluwas miingon Siya, ‘Ang akong mga
karnero nagapatalinghug sa akong tingog’ [Juan 10:27]; ug usab,
‘Ang magapatalinghug kaninyo, magapatalinghug kanako’ [Lucas
10:16]; ug, ‘Ania karon, dad-on ko sila gikan sa amihanan nga yuta,
ug tigumon ko sila gikan sa kinatumyang mga bahin sa yuta’
[Jeremias 31:8]. Ug sa pagkadungog ni Juan sa tingog nga nagai-
ngon, ‘Gomowa kamo kaniya, mga tawo ko,’ [Pinadayag 18:4],
bisan pa man niana kinahanglan gayud ang tanan matuman, aron
ang katawhan sa Ginoo mabuhi sa diha nga ‘Nagun-ob, nagun-ob
ang bantugang Babilonia’ [Pinadayag 18:2].”16

Sa usa ka sulat gikan sa Bilanggoan sa Liberty niadtong
Marso 1839, si Propeta Joseph Smith namahayag sa mosunod,
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nga sa kaulahian narekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad
123:12: “Kay aduna pay daghan sa ibabaw sa yuta diha sa tanan
nga mga tinuohan, mga pundok, ug mga pundok sa relihiyon,
kinsa nabutaan pinaagi sa maliputon nga paglingla sa mga tawo,
diin sila naghulat aron sa pagpangilad, ug kinsa natago gikan sa
kamatuoran tungod kay sila wala masayud asa kini pangitaa.”17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang ikatulo ug ikaupat  nga mga paragrap sa mga
pahina 176–77. Ngano nga usahay magkinahanglan og kaisug
sa pagpakigbahin sa atong mga pagpamatuod sa Pagpahiuli ug
sa Basahon ni Mormon? Sa unsa nga paagi atong mapalambo
kini nga kaisug?

• Si Joseph Smith mihulagway sa espirituhanon nga kangitngit
sa kalibutan; dayon siya mipamatuod sa “maayong balita sa
dakong kalipay” sa gipahiuli nga ebanghelyo (mga pahina
177–80. Sa unsa kaha nga paagi kining duha ka mga panghu-
nahuna makadasig kanato sa pagbukas sa atong mga baba ug
mopakigbahin sa ebanghelyo?

• Basaha ang ikatulong paragrap sa pahina 180. Kanus-a ang
Ginoo mibarug uban kaninyo sa inyong misyonaryo nga mga
paningkamot?

• Palandunga ang mga tudling sa kasulatan nga gikutlo ni
Joseph Smith aron sa pagpahinumdum kanato sa atong mga
katungdanan sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa tanang
katawhan (mga pahina 180–82). Paghunahuna o paghisgut
kon unsa ang mabuhat ninyo o sa inyong pamilya aron sa pag-
pakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa uban.

• Basaha ang ikalima nga paragrap diha sa pahina 181, diin nag-
sulti ang Propeta kabahin sa misyonaryo nga buhat isip usa ka
paningkamot sa pagpalingkawas sa mga bihag. Sa unsa kaha
nga mga paagi ang pipila ka mga tawo gihunahuna nga mga
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binihag? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga
pahina 177–80.) Sa unsa nga mga paagi ang unang mga baru-
ganan ug mga ordinansa sa ebanghelyo makapalingkawas
kanila?

• Ribyuha ang pagdapit sa Propeta diha sa katapusan nga para-
grap sa pahina 182. Sa unsa kaha nga paagi kini nga pagdapit
makaawhag sa mga tawo nga makakat-on mahitungod sa gipa-
hiuli nga ebanghelyo? Ribyuha ang ikaduha nga paragrap sa
pahina 183 ug ang katapusang paragrap sa hugna. Unsa ang
atong mabuhat aron pagtabang sa mga tawo nga “isalikway ang
[ilang] pagduda” mahitungod sa Simbahan? Sa unsa kaha nga
paagi ang atong mga lihok makatabang sa mga tawo asa pangi-
taa ang kamatuoran?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut sa inyong kinabuhi isip
katumanan sa inyong mga paningkamot sa pagpahayag sa
ebanghelyo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Marcos 16:15–20; 2 Nephi
2:8; Alma 26:1–9, 26–37; D&P 42:6–9, 11–14; 88:77–83
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Pagkamasulundon: 
“Kon ang Ginoo Mosugo,

Buhata Kini”

“Pagpuyo sa tuman nga pagkamasulundon
sa mga sugo sa Dios, ug maglakaw nga
mapainubsanon sa Iyang atubangan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Gikan sa Disyembre 1827 hangtud sa Agosto 1830, si Joseph ug
Emma nagpuyo sa Harmony, Pennsylvania, ang Propeta mobiyahe
matag karon og unya sa New York sa pag-atiman sa mga katung-
danan sa Simbahan. Sa Setyembre 1830, si Joseph ug Emma
nibalhin sa Fayette, New York, aron sa pag-uban sa mga Santos
nga nagpuyo sa kasadpang bahin sa New York. Pagkasunod
Disyembre, ang Propeta nakadawat og pagpadayag nga nagkina-
hanglan sa mga miyembro sa Simbahan didto sa New York sa pag-
himo og mga sakripisyo. Kinahanglan nga mobiya sila sa ilang
mga panimalay, mga umahan, ug mga negosyo ug magpundok
didto sa Kirtland, Ohio (tan-awa sa D&P 37). Didto moipon sila
sa mga kinabig nga nagpuyo nianang dapita, sigun sa gisaad sa
Ginoo, nga “pagatugahan uban sa gahum nga gikan sa kahitas-an”
(D&P 38:32). Si Joseph ug si Emma Smith maoy lakip sa una nga
mituman sa sugo sa Ginoo, mibiya sa New York pagkatapos sa
Enero 1831. Mibiyahe sila og kapin pa sa 400 ka mga kilometros
paingon sa Kirtland pinaagi sa balsa, taliwala sa hilabihan ka
grabe nga tingtugnaw, nga si Emma nagsabak og mga kaluha.

Lumulupyo sa Kirtland nga si Newel K. Whitney maoy usa sa
unang miabiabi sa Propeta, ingon sa gihulagway sa iyang apo nga
lalaki nga si Orson F. Whitney: “Mga unang adlaw sa Pebrero,
1831, usa ka balsa nga may sakay nga upat ka mga tawo, miagi sa
mga karsada sa Kirtland ug mihunong sa pultahan sa balay-
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Niadtong Pebrero 1831, si Joseph Smith miabut didto sa Kirtland, Ohio, misulod
ngadto sa tindahan ni Newel K. Whitney, ug miingon, “ako si Joseph, ang Propeta.

Ania ako tungod sa inyong pag-ampo; karon unsay inyong tuyo kanako?”
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patigayon ni Gilbert ug Whitney.... Usa sa mga lalaki, usa ka
batan-on ug baskog nga tawo, mikanaog, ug dali nga mitikang sa
mga ang-ang, misulod sa tindahan ug miduol diin nagtindog ang
kasusyo.

“‘Newel K. Whitney! Ikaw ang tawo nga among tuyo!’ siya
misinggit, matinahuron nga mitunol sa iyang kamot, nga ingon
og daan nga na kaila.

“‘Nakabintaha ka kanako,’ mitubag ang [tigdumala sa tinda-
han], samtang dali ra kaayo siya nga midawat sa gitunol nga
kamot—may gamay nga kahimuot, ug gamay nga kalibog nga
diha sa iyang panagway—Dili ako makatawag sa imong ngalan
sama sa imong pagtawag kanako.’

“‘Ako si Joseph, ang Propeta,’ miingon ang estranghero, nga
nagpahiyum. ‘Ania ako tungod sa inyong mga pag-ampo, karon
unsay inyong tuyo kanako?’

“Si Mr. Whitney, nakugang, apan wala kaayo mahimuot, dihang
naulian na sa iyang kakugang, giubanan ang pundok ... tabok sa
karsada ngadto sa iyang balay diha sa eskina, ug gipailaila sila sa
iyang asawa [Elizabeth Ann]. Hingpit nga sama [sa iyang bana] ang
iyang kakugang ug pagkabayaw. Miingon si Joseph niini nga hita-
boa: ‘Mabination kami nga gidawat ug giabiabi ngadto sa balay ni
Brother N. K. Whitney. Ako ug ang akong asawa mipuyo uban sa
pamilya ni Brother Whitney og pipila ka mga semana, ug nakada-
wat sa tanang pagkamabination ug pagtagad nga mapaabut.’ 
[Tan-awa sa History of the Church, 1:145–46.]”1

Si Orson F. Whitney mipahayag: “Sa unsa nga gahum kini nga
talagsaon nga tawo, si Joseph Smith, nga nakaila ni kinsa wala pa
niya igkita sukad sa pagkatawo? Nganong si Newel K. Whitney
wala makaila kaniya? Tungod kini kay si Joseph Smith usa ka
manalagna, usa ka pinili nga manalagna; tinuod nga nakita niya
si Newel K. Whitney sa iyang pag-ampo, mga gatusan ka mga
kilometro ang gilay-on, nag-ampo alang sa iyang pag-adto sa
Kirtland. Kahibulongan—apan tinuod!”2

Pagka Mayo hapit kapin pa sa 200 ka mga Santos gikan sa New
York ang miabut didto sa Kirtland—ang pipila pinaagi sa balsa o
karomata, apan ang kasagaran pinaagi sa kasko diha sa Erie Canal
ug dayon pinaagi sa steamboat o bangka tabok sa Lake Erie.
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Niining paglalin ngadto sa Kirtland, ingon man sa daghang uban
nga mahagiton nga mga kahimtang sa iyang kinabuhi, si Joseph
Smith nangulo sa mga Santos sa pagsunod sa mga sugo sa Dios,
bisan unsa pa kalisud ang tahas.

Paglabay sa upat ka mga tuig, taliwala sa hilabihang kalisud sa
pagpangulo sa nagtubo nga Simbahan didto sa Kirtland, ang
Propeta mipadayag sa hugot nga pagtuo nga nagtimaan sa iyang
kinabuhi: “Walay bulan masukad nga akong nakita nga labaw pa
ka daghan og buhat kay sa Nobyembre; apan tungod kay ang
akong kinabuhi naglangkob og kalihokan ug walay hunong nga
mga paningkamot, ako kining gihimo nga lagda: Kon ang Ginoo
mosugo, buhata kini.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Kon mosiksik kita aron masayud sa kabubut-on
sa Dios ug mobuhat sa tanang butang nga gisugo

Niya nga atong buhaton, ang mga panalangin
sa langit magpabilin diha kanato.

“Aron makabaton og kaluwasan dili lamang kita kinahanglan
nga magbuhat og pipila ka mga butang, apan sa tanang butang
nga gisugo sa Dios. Mahimo nga magsangyaw ug mobuhat sa
tanang mga butang ang mga tawo gawas niadtong mga butang
nga gisugo kanato sa Dios nga buhaton, ug sa katapusan pagasi-
lotan. Mahimo nga kita mohatag og ikapulo nga hierbabuena, ug
sa tanang matang sa mga tanum, ug sa gihapon wala magsunod
sa mga sugo sa Dios [tan-awa sa Lucas 11:42]. Ang katuyoan diha
nako mao ang pagsunod ug pagtudlo sa uban nga mosunod sa
Dios sa unsa lamang ang Iyang gisulti kanato nga buhaton. Dili
kini magsapayan kon ang baruganan giila o wala ilha, kanunay
gayud nako nga itudlo ang tinuod nga baruganan, bisan kon
mag-inusara pa ako nga mobarug alang niini.”4

“Isip usa ka Simbahan ug usa ka katawhan gikinahanglan ug
angay alang kanato nga magmaalamon, ug mosiksik aron masa-
yud sa kabubut-on sa Dios, ug dayon andam nga mobuhat niini,
kay ‘bulahan pa hinoon ang mga nagapatalinghug sa pulong sa
Dios, ug nagabantay niini,’ nag-ingon ang mga Kasulatan.
‘Panagtukaw kamo sa tanang panahon, nga manag-amp o nga
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“Kon ang Ginoo mosugo, buhata kini,” si Joseph Smith mipahayag. 
Ang balaod sa ikapulo, sama sa ubang mga sugo nga gihatag sa Ginoo, magdala 

og mahinungdanon nga mga panalangin ngadto niadtong motuman niini.

unta makabaton kamo’g kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining
tanang mga butanga nga magakahitabo, ug sa pagbarug sa atuba-
ngan sa Anak sa Tawo.’ [Tan-awa sa Lucas 11:28; 21:36.] Kon si
Enoch, Abraham, Moises, ug ang mga anak sa Israel, ug ang
tanang mga anak sa Dios naluwas pinaagi sa pagsunod sa mga
sugo sa Dios, kita, kon maluwas man gani, maluwas diha sa sama
nga baruganan. Ingon sa pagdumala sa Dios ni Abraham, Isaac ug
Jacob isip mga pamilya, ug ang mga anak sa Israel isip usa ka
nasud, ingon man usab kita, isip usa ka Simbahan, kinahanglan
gayud nga ubos sa Iyang paggiya kon kita gipalambo, gipatunhay
ug gipaluyohan. Ang bugtong natong pagsalig anaa sa Dios; ang
bugtong natong kaalam mabatonan gikan Kaniya; ug kinahanglan
nga Siya lamang ang atong tigpanalipud ug magbalantay, sa espi-
ritwal ug temporal nga paagi kay kondili mapukan kita.

“Gikastigo na kita sa kamot sa Dios sa nanglabay nga panahon
tungod sa wala pagsunod sa Iyang mga sugo, bisan tuod kon
wala kita makalapas sa bisan unsa nga balaod sa tawo, o nakala-
pas sa bisan unsa nga lagda; bisan pa niana, wala kaayo nato
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tagda ang Iyang mga sugo, ug mipalayo gikan sa Iyang mga ordi-
nansa, ug ang Ginoo mipanton kanato sa hilabihan, ug atong
gibati ang Iyang gahum ug masunuron nga midawat sa kastigo;
kinahanglan nga magmaalamon kita sa pagdawat ug hinumdu-
man sa kanunay nga ‘ang pagsugot labi pang maayo kay sa halad,
ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga laki nga karnero’
[1 Samuel 15:22.]”5

“Kon tudloan, kinahanglan gayud nga mosunod niana nga
tingog, sunda ang mga balaod sa gingharian sa Dios, aron ang
panalangin sa langit manaug nganhi kanato. Kinahanglan gayud
maghiusa ang tanan nga molihok, o walay butang nga mahimo,
ug kinahanglan nga mobuhat sumala sa karaan nga Priesthood;
tungod kay ang mga Santos kinahanglan nga usa ka pinili nga
mga tawo, nahimulag gikan sa tanang mga kadautan sa kalibu-
tan—pinili, hiyasnon, ug balaan. Ang Ginoo [mao’y] mohimo sa
Simbahan ni Jesukristo nga gingharian sa mga Pari, usa ka balaan
nga katawhan, usa ka pinili nga henerasyon [tan-awa sa Exodu
19:6; 1 Pedro 2:9], sama sa panahon ni Enoch, nga nagbaton sa
tanan nga mga gasa sumala sa gihulagway ngadto sa Simbahan
diha sa mga epistola ug mga pagtulun-an ni Pablo sa mga simba-
han sa iyang kapanahonan.”6

“Bisa’g kinsa nga tawo mahimo nga motuo nga si Jesukristo
mao ang Anak sa Dios, ug magmalipayon niana nga pagtuo, apan
sa gihapon wala magsunod sa iyang mga sugo, ug sa katapusan
panghimarauton tungod sa pagkadili masulundon sa matarung
nga mga panginahanglan sa Ginoo.”7

“Pagmahiyasnon ug pagmaputli, pagmahimo nga mga tawo sa
kaligdong ug kamatuoran; sunda ang mga sugo sa Dios, ug
dayon masabtan ninyo sa hingpit ang kalainan tali sa husto ug
sayop—tali sa mga butang sa Dios ug sa mga butang sa mga
tawo, apan ang inyong alagianan mahisama sa matarung, nga
nagakasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw 
[tan-awa sa Mga Proverbio 4:18].”8

Si Wilford Woodruff, samtang nagserbisyo isip miyembro sa
Korum sa Napulog Duha, mi-report: “Si Presidente Joseph ...
mibasa sa sambingay sa paras ug sa mga sanga niini [tan-awa sa
Juan 15:1–8], ug mipasabut niini, ug miingon, ‘Kon magsunod
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kita sa mga sugo sa Dios, kinahanglan nga mamunga kita og
bunga ug mahimo nga mga higala sa Dios, ug masayud kon unsa
ang gihimo sa atong Ginoo.’”9

Ang Dios nagmugna og mga balaod nga moandam kanato
alang sa celestial nga kapahulayan kon motuman kita niini.

“Ang Dios dili mosugo sa bisan unsang butang, nga walay
talagsaon nga pagsunod niana nga sugo, aron sa pagpauswag sa
kahimtang sa matag tawo ubos sa bisan unsa nga mga kahimtang
nga iyang nahimutangan, dili kini magsapayan kon unsa nga
gingharian o nasud siya magpuyo.”10

“Ang balaod sa langit gi-presentar ngadto sa tawo, ug sa ingon
nagpasalig ngadto sa tanan kinsa mosunod niini og usa ka ganti
nga labaw pa sa bisan unsang kalibutanon nga ganti; bisan pa
kon wala kini mosaad nga ang nanagtuo sa matag edad kina-
hanglan nga walay labut gikan sa mga kalisdanan ug mga kasa-
mok nga motunga gikan sa nagkalain-lain nga mga tinubdan agi
og mga sangputanan sa mga buhat sa dautan nga mga tawo sa
yuta. Sa gihapon sa taliwala niining tanan adunay mga saad nga
gitagana diha sa pagkamatuod nga kini mao ang balaod sa langit,
nga molabaw pa sa balaod sa tawo, maingon nga ang kinabuhing
dayon ang lumalabay; ug ingon man sa mga panalangin nga
mahimong ikahatag sa Dios, ang mas dako pa kaysa niadto nga
mahatag sa tawo. Dayon, sa pagkatinuod, kon ang balaod sa
tawo may obligasyon diha sa tawo kon giila, unsa pa kaha ka
labaw nga mahimo ang balaod sa langit! Ug tungod kay ang
balaod sa langit mas labaw pa ka hingpit kaysa balaod sa tawo,
mas dako pa kaayo ang ganti kong sundon.... Ang balaod sa Dios
nagsaad nga ang kinabuhi nga mahangturon, bisan pa gani usa
ka manununod diha sa mismong tuo nga kamot sa Dios, luwas
gikan sa tanang mga gahum nga dautan....

“... Ang Dios naggahin og usa ka panahon, o tagal nga Iya mis-
mong gitudlo, sa diha nga Iyang dad-on ang tanan Niyang mga
alagad, ngadto sa Iyang celestial nga kapahulayan, nga kinsa
misunod sa Iyang tingog ug mituman sa Iyang mga sugo. Kini nga
kapahulayan maoy sama ka hingpit ug himaya, nga ang tawo nag-
kinahanglan og usa ka pagpangandam sa dili pa siya makasulod
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niini, sumala sa balaod niana nga gingharian, ug makapahimulos
sa mga panalangin niini. Kini ang kamatuoran, nga ang Dios nag-
hatag og piho nga mga balaod ngadto sa pamilya sa katawhan,
nga kon tumanon, maoy igo nga pangandam kanila sa pagpanu-
nod niini nga kapahulayan. Kini, karon, among tapuson, nga mao
ang katuyoan sa Dios ang paghatag sa Iyang mga balaod nganhi
kanato.... Ang tanan nga mga sugo nga gilangkob sa balaod sa
Ginoo, adunay siguro nga panaad nga gilakip sa ganti niadtong
tanan kinsa mituman, nga gibase diha sa kamatuoran nga kini
tinuod nga gipanaad sa usa ka Binuhat nga dili makahibalo nga
mamakak, ang Usa kinsa buhong kaayo nga makahimo sa pagtu-
man sa matag bahin sa Iyang pulong.”11

Si Joseph Smith mitudlo sa mosunod niadtong Abril 1843,
nga sa kaulahian gi-rekord diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
130:20–21: “Adunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo
didto sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan,
nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad—Ug kon kita
makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini
tungod sa pagsunod niana nga balaod diin diha kini gipasikad.”12

“Ang tanan nga mga panalangin nga gi-orden alang sa tawo
pinaagi sa Konseho sa Langit mga pinasikad sa pagkamasulun-
don ngadto niana nga balaod.”13

Kadtong kinsa mga matinuuron hangtud sa katapusan
makadawat og korona sa pagkamatarung.

“Pagpuyo sa tuman nga pagkamasulundon sa mga sugo sa
Dios, ug maglakaw nga mapainubsanon sa Iyang atubangan,
ug Siya mobayaw kanimo diha sa Iyang kaugalingong tagal sa
panahon.”14

“Unsa ka mabinantayon angay ang mga tawo sa ilang pagabu-
haton sa katapusang mga adlaw, kay tingali’g mapugngan sila sa
ilang mga gipaabot, ug sila maghunahuna nga ang ilang binuha-
tan dili molampus, tungod kay wala sila mosunod sa mga sugo sa
Ginoo, samtang kamo, kinsa misunod sa kabubut-on sa Ginoo ug
mituman sa Iyang mga sugo, nagkinahanglan nga magmaya sa dili
ikasulti nga kalipay, kay ang ingon pagahimayaon sa hilabihang
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kataas, ug pagabayawon diha sa kalampusan ibabaw sa tanang
mga gingharian niini nga kalibutan.”15

“Diha sa ika-22 nga kapitulo sa asoy ni [Matthew] kabahin sa
Mesiyas, atong makita ang gingharian sa langit nga gipakasama
ngadto sa usa ka hari nga kini mipahigayon og kaminyoon alang
sa iyang anak nga lalaki [tan-awa sa Mateo 22:2–14]. Nga ang
iyang anak ang Mesiyas dili supakon tungod kay ang gingharian
sa langit ang gi-representar niini diha sa sambingay, ug nga ang
mga Santos, o kadtong kinsa makita nga matinud-anon ngadto sa
Ginoo, mao ang mga tawo kinsa makita nga takus nga manunod
sa lingkuranan sa panihapon sa kasal, klaro diha sa mga panulti-
hon ni Juan diha sa Pagpadayag diin iyang gi-representar ang
tingog nga iyang nadungog sa langit nga nahisama sa ‘usa ka
dakong panon,’ o sama sa kagahub sa mga makusog nga pagli-
pak sa dalogdog, nagsinggit nga nag-ingon, kay nagahari ang
Ginoo nga atong Dios nga Makagagahum sa Tanan.
Managhugyaw ug managsadya kita, ug ihatag ta Kaniya ang
himaya; kay ang kasal sa Kordero nahiabut na ug ang Iyang
Pangasaw-onon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Ug sa
Pangasaw-onon gitugot ang pagbisti’g lino nga manipis, masidlak
ug maputli: Kay ang lino nga manipis mao man ang mga mata-
rung nga binuhatan sa mga Balaan’ [Pinadayag’ 19:6–8].

“Nga kadtong kinsa nagsunod sa mga sugo sa Ginoo ug mag-
lakaw sa Iyang pamalaod hangtud sa katapusan, mao lamang ang
mga tawo nga pagatugotan sa paglingkod dinha niining mahima-
yaon nga salosalo, maoy tataw gikan sa mosunod nga mga butang
sa katapusan nga sulat ni Pablo ngadto ni Timoteo, nga gisulat sa
wala pa ang iyang kamatayon,—siya miingon: ‘Gibugno ko na ang
maayong pakigbugnoay, natapus ko na ang akong pagdalagan sa
lumba, gikabantayan ko ang pagtoo: Sukad karon adunay ginata-
gana alang kanako nga purongpurong sa pagkamatarung nga
niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo, ang matarung nga
Maghuhukom ug dili lamang kanako ra kondili usab sa tanang
mga nagahigugma sa Iyang pagpadayag.’ [2 Timoteo 4:7–8.]
Walay usa nga nagtuo niini nga asoy, nga magduhaduha sa maka-
diyot nga pagpamatuod ni Pablo nga iyang gihimo, kay nasayud
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siya, nga sa dili pa siya mobiya niini nga kalibutan. Bisan tuod nga
sa makausa, sumala sa iyang kaugalingong pulong, milutos sa
Iglesia sa Dios ug sa paglaglag niini, gani human sa pagdawat sa
pagtuo, ang iyang pagbudlay walay hunong sa pagsabwag sa
mahimayaon nga mga balita: ug sama sa matinud-anon nga sun-
dalo, sa dihang gitawag aron ihalad ang iyang kinabuhi sa katu-
yoan nga iyang gisagup, iya kining gihatag, ingon sa iyang pagpa-
hayag, uban sa kasiguruan sa mahangturon nga korona.

“Sunda ang mga pagbudlay niini nga Apostol gikan sa pana-
hon sa iyang pagkakabig ngadto sa panahon sa iyang kamatayon,
ug makabaton kamo ug angayan nga panig-ingnan sa kakugi ug
pailub sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Gibiaybiay, gibu-
nalan, ug gibato, sa higayon nga nakalingkawas siya sa mga
kamot sa iyang mga tiggukod siya sa ingon ka matinguhaon
mipahayag sa doktrina sa Manluluwas. Ug ang tanan mahimo
nga nasayud nga wala niya sagupa ang pagtuo alang sa kadung-
ganan niini nga kinabuhi, ni aron sa pag-ani og kalibutanon nga
mga kaayohan. Unsa man kaha, ang nakaaghat kaniya sa pagsa-
gubang sa tanan niining makapahingutas nga pagbudlay? Kadto
mao, sumala sa iyang giingon, nga aron unta siya makabaton og
korona sa pagkamatarung gikan sa kamot sa Dios. Walay usa, nga
atong dahumon, nga magduhaduha sa kamatinud-anon ni Pablo
hangtud sa katapusan. Walay usa nga makaingon nga wala niya
hupti ang hugot nga pagtuo, nga wala siya makig-away sa maayo
nga pakig-away, nga wala siya mosangyaw ug modani hangtud sa
katapusan sa iyang kinabuhi. Ug unsay iyang pagadawaton? Usa
ka korona sa pagkamatarung....

“Pamalandunga og makadiyot, mga kaigsoonan, ug pagpaki-
sayud, kon gihunahuna ba ninyo sa inyong mga kaugalingon
nga takus [sa] usa ka lingkuranan diha sa salosalo sa kasal uban
ni Pablo ug sa uban nga sama kaniya, kon kamo nagmatinud-
anon ba? Kon wala pa kamo makig-away sa maayo nga pagkig-
away, ug maghupot sa hugot nga pagtuo, makapaabot ba kamo
nga makadawat? Aduna ba kamo’y panaad nga makadawat og
korona sa pagkamatarung gikan sa kamot sa Ginoo, uban sa
Simbahan sa Unang Natawo? Dinhi atong masabtan, nga si
Pablo misalig sa iyang paglaum diha ni Kristo, tungod kay iyang
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Si Pablo nagpamatuod sa atubangan ni Haring Agrippa.
“Walay usa,” miingon si Joseph Smith, “ang magduda 

sa pagkamatinud-anon ni Pablo hangtud sa katapusan. Ug unsay 
iyang pagadawaton? Usa ka korona sa pagkamatarung.”

gihuptan ang hugot nga pagtuo, ug nagahigugma sa iyang pag-
padayag ug gikan sa Iyang kamot adunay siya’y panaad sa pag-
dawat og korona sa pagkamatarung....

“... Ang mga karaan, bisan kon gipanggukod ug gisakit sa mga
tawo, nakadawat gikan sa Dios sa mga saad sa ingon kamahi-
nungdanon ug kahimayaan, nga ang atong mga kasingkasing sa
kasagaran mapuno sa pasalamat nga gani pagatugotan kita sa
pagkat-on gikan sa ilang mga kinabuhi samtang atong palandu-
ngon nga walay pinalabi sa mga tawo diha sa Iyang panan-aw, ug
nga sa matag usa ka nasud, ang bisan kinsa nga magakahadlok
Kaniya ug magabuhat sa matarung, pagadawaton uban Kaniya
[tan-awa sa Mga Buhat 10:34–35]....



H U G N A  1 3

198

“Atong makutlo sa katapusan nga adunay usa ka adlaw sa
dihang ang tanan pagahukman sa ilang mga binuhatan, ug paga-
gantihan sumala sa ilang mga buhat, nga kadtong kinsa mihupot
sa tinuohan pagakoronahan uban sa korona sa pagkamatarung,
pagasul-oban sa puti nga saput, pagadawaton sa salosalo sa
kasal, luwasnon gikan sa matag kasakit, ug magamando uban ni
Kristo dinhi sa yuta, diin sumala sa karaan nga panaad, makaam-
bit sila sa bunga sa bag-o nga ubas didto sa mahimayaon nga
gingharian uban Kaniya; sa dili mokubos atong makita nga ang
ingon nga mga panaad gihimo ngadto sa karaan nga mga Santos.
Ug bisan tuod dili kita makaangkon niini nga mga panaad nga
gihimo alang niadtong mga karaan, kay dili kini atong katungod,
tungod lamang kay gihimo kini ngadto sa mga karaan nga mga
Santos, hinoon kon kita mga anak sa Labing Makagagahum, ug
gitawag uban sa sama nga katungdanan diin sila gitawag, ug
modawat sa sama nga pagkigsaad nga ilang gidawat, ug mga
matinud-anon sa pagpamatuod sa atong Ginoo sama kanila,
mahimo nga makaduol kita sa Amahan diha sa pangalan ni Kristo
sama sa ilang pagduol Kaniya, ug kabahin sa atong mga kaugali-
ngon makabaton sa sama nga mga panaad.

“Kini nga mga panaad, nga mabatonan, kon ugaling pinaagi
kanato, dili tungod kay si Pedro, Juan, ug ang ubang mga Apostoles
... naglakaw uban sa kahadlok sa Dios ug adunay gahum sa hugot
nga pagtuo sa pagpatigbabaw ug pagbaton niini; apan tungod niini
kay kita, sa atong mga kaugalingon, adunay hugot nga pagtuo sa
pagduol sa Dios diha sa pangalan sa Iyang Anak nga si Jesukristo,
gani sama sa ilang gihimo, ug sa diha nga kini nga mga panaad
nabatonan, mga panaad kini nga gilaktud nganhi kanato, o dili kini
makaayo kanato. Ipahayag kini alang sa atong kaayohan, nga atong
kaugalingon nga katungod (pinaagi sa gasa sa Dios), naangkon
pinaagi sa atong kaugalingong kakugi sa pagsunod sa Iyang mga
sugo, ug naglakaw sa matarung sa Iyang atubangan.”16

“Amo kamong pahinumduman, mga kaigsoonan, sa mga pag-
budlay, mga pagsulay, kawad-on, ug mga panggukod, nga gila-
hutay sa karaan nga mga santos alang sa bugtong katuyoan sa
pagdani sa mga tawo sa pinakamaayo ug kaangayan sa hugot nga
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pagtuo kang Kristo, kon sa among hunahuna gikinahanglan, o
makatabang kini sa bisan unsang paagi sa pag-aghat kaninyo sa
pagbudlay diha sa ubasan sa Ginoo uban sa labaw pa nga kakugi.
Apan aduna kita’y rason sa pagtuo (kon inyong himoon ang
balaan nga mga Kasulatan nga usa ka igong bahin sa inyong mga
pagtuon), nga ang pagpailub sa karaan nga mga santos naila na
diha kaninyong tanan; ingon man usab nga andam sila nga
mosakripisyo og mga pasidungog ug mga kalipay karon niini nga
kalibutan, nga sila unta makabaton og kasiguroan sa korona sa
kinabuhi gikan sa kamot sa atong Ginoo, ug sa ilang pinaka-
maayo nga ehemplo sa pagbudlay, nga nagpakita sa ilang hilabi-
han nga kadasig ngari kanato sa katuyoan nga ilang gidawat, nga
sa kada adlaw inyong gipaninguha sa pagsunod. Ug dili lamang
kini nga mga ehemplo sa mga Santos, apan ang mga sugo sa
atong Ginoo, nga atong gilauman nga makanunayong nagpabilin
sa inyong mga kasingkasing, nagtudlo kaninyo, dili lamang sa
Iyang kabubut-on sa pagpahayag sa Iyang Ebanghelyo, apan sa
Iyang kaaghup ug hingpit nga pamatasan sa atubangan sa tanan,
gani niadtong mga panahon sa mapintas nga mga pagpanggukod
ug pang-abuso nga gihan-ok diha Kaniya pinaagi sa dautan ug
mananapaw nga kaliwatan.

“Hinumdumi, mga kaigsoonan, nga gitawag kamo Niya
ngadto sa pagkabalaan, ug kinahanglan ba kita nga moingon,
nga mahisama Kaniya sa kaputli? Unsa ka maalamon, unsa ka
putli, ug unsa ka hingpit, dayon pagtinarung sa inyong mga kau-
galingon diha sa Iyang panan-aw, ug hinumdumi usab, nga ang
Iyang mga mata kanunay nga nagatan-aw kaninyo. Nagtan-aw
niini nga mga kamatuoran diha sa tukma nga panabut, dili kamo
mahimo nga dili mobati, nga kon walay usa ka higpit nga pagsu-
nod sa tanan Niya nga balaanong mga gikinahanglan, mahimo
nga kamo, sa katapusan, makita nga nakulangan; ug kon mao,
moangkon kamo, nga ang inyong kapalaran mahisama sa kapa-
laran sa mga ulipon nga walay hinungdan. Busa, nangaliyupo
kami ninyo, mga kaigsoonan, sa pagpalambo sa tanang mga
butang nga gisalig sa inyong pagkatinugyanan, nga dili kamo
mawad-an sa inyong ganti.”17
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang katapusan nga paragrap sa pahina 189, nga nag-
pokus sa lagda nga gipahiangay ni Joseph Smith sa iyang kina-
buhi. Paghunahuna og piho nga mga sugo nga bag-o pa lang
ninyo nga nadawat, pinaagi sa mga pulong sa buhi nga pro-
peta o mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Sa unsa nga paagi
kamo napanalanginan sa dihang misunod kamo niini nga mga
sugo sa walay pagduhaduha?

• Ribyuha ang una nga paragrap sa pahina 190. Nganong usahay
kinahanglan kita nga “mobarug nga mag-inusara” aron “itudlo
ang tinuod nga baruganan”? Sa unsa nga mga paagi nga kita
wala mag-inusara sa ingon nga mga panahon? ( Alang sa mga
panig-ingnan, tan-awa diha sa mga pahina 190–92.) Sa unsa
nga paagi makatabang kita sa mga bata ug sa mga batan-on nga
magpabiling matinud-anon sa mga baruganan sa ebanghelyo
bisan kon dili kini angay sa pagbuhat sa ingon?

• Tun-i ang seksyon nga nagsugod diha sa pahina 193 Sa unsa nga
katarungan nga ang Dios mihatag kanato og mga sugo? Ngano
nga kinahanglan kita nga mosunod sa Iyang mga sugo?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Joseph Smith mahitungod sa
Mateo 22:2–14 ug 2 Timoteo 4:7–8 (mga pahina 194–99).
Palandunga kon unsay inyong bation nga dawaton ngadto sa
salosalo sa kasal. Unsa kaha nga matang sa mga tawo kita nga
nahimong takus nga dawaton? Unsa sa inyong hunahuna ang
ipasabut sa pag-away sa maayong pakig-away ug batonan ang
hugot nga pagtuo? Paghunahuna og usa ka tawo nga inyong
nailhan kinsa miaway sa usa ka maayong pakig-away ug giba-
tonan ang hugot nga pagtuo. Unsay inyong makat-unan gikan
niini nga tawo?

• Si Propeta Joseph miawhag kanato sa paghinumdom nga ang
Ginoo “mitawag [kanato] ngadto sa pagkabalaan” (pahina
199). Unsa ang kahulugan niini ngadto kaninyo nga pagataw-
gon sa pagkabalaan? Sa unsa kaha nga paagi sa atong panum-
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duman niini nga “katungdanan” nga makahimo og kalainan sa
atong mga kinabuhi? Sa mga kinabuhi sa miyembro sa atong
pamilya ug mga higala?

May Kalabutan nga Kasulatan: Exodo 20:1–17; Juan 7:17;
1 Nephi 3:7; D&P 58:26–29; Abraham 3:25

Mubo nga mga Sulat

1. Orson F. Whitney, “Newel K. Whitney,”
Contributor, Ene. 1885, p. 125; ang
punctuation ug grammar gi-moderno.

2. Orson F. Whitney, sa Conference
Report, Abr. 1912, p. 50.

3. History of the Church, 2:170; gikan
sa “History of the Church” (manus-
krito), book B-1, p. 558, Church
Archives, Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

4. History of the Church, 6:223; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Peb. 21, 1844,
didto sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni
Wilford Woodruff ug Willard Richards.

5. History of the Church, 5:65; gikan sa
“The Government of God,” usa ka
editoryal nga gimantala sa Times and
Seasons, Hulyo 15, 1842, p. 857; si
Joseph Smith ang editor sa mao nga
peryodiko.

6. History of the Church, 4:570; gikan
sa pagkigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Mar. 30, 1842,
sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni Eliza
R. Snow; tan-awa usab sa mga apen-
diks, pahina 682, aytem 3.

7. History of the Church, 5:426; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Hunyo 11,
1843, sa Nauvoo, Illinois; gi-report 
ni Wilford Woodruff ug Willard
Richards; tan-awa usab sa mga apen-
diks, pahina 682, aytem 3.

8. History of the Church, 5:31; gikan sa
“Gift of the Holy Ghost,” usa ka edi-
toryal nga gimantala sa Times and
Seasons, Hunyo 15, 1842, p. 825; 
si Joseph Smith ang editor sa mao
nga peryodiko.

9. History of the Church, 4:478; ang
pagcapital gi-moderno, gikan sa
usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Dis. 19, 1841,
sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni
Wilford Woodruff.

10. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Isaac Galland, Mar. 22, 1839,
Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri, gimantala sa Times and
Seasons, Peb. 1840, p. 54.

11. History of the Church, 2:7–8, 12;
gikan sa “The Elders of the Church
in Kirtland, to Their Brethren
Abroad,” Ene. 22, 1834, gimantala 
sa Evening and Morning Star, Peb.
1834, pp. 135–36.

12. Doktrina ug mga Pakigsaad
130:20–21; mga panudlo gihatag ni
Joseph Smith niadtong Abr. 2, 1843,
sa Ramus, Illinois.

13. Pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Hulyo 16, 1843, sa
Nauvoo, Illinois; gi-report ni Franklin
D. Richards, sa Franklin Dewey
Richards, Scriptural Items, mga
1841–44, Church Archives.

14. History of the Church, 1:408; gikan
sa sulat ni Joseph Smith ngadto ni
Vienna Jacques, Sep. 4, 1833,
Kirtland, Ohio; ang katapusan nga
ngalan ni Sister Jacques gi-spelling
usahay nga “Jaques,” sama diha sa
History of the Church.

15. History of the Church, 1:299; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni William W. Phelps,
Nob. 27, 1832, Kirtland, Ohio.

16. History of the Church, 2:19–22; ang
punctuation gi-moderno; pagkabahin
sa paragrap giusab; gikan sa “The
Elders of the Church in Kirtland, to
Their Brethren Abroad,” Ene. 22,
1834, gimantala sa Evening and
Morning Star, Mar. 1834, p. 144.

17. History of the Church, 2:13; pagka-
bahin sa paragrap giusab; gikan sa
“The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad,”
Ene. 22, 1834, gimantala sa Evening
and Morning Star, Mar. 1834, p. 142.
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Joseph ug Emma Smith uban sa kaluha nga ilang gisagup dili pa dugay human 
ang ilang kaugalingong masuso nga mga kaluha namatay. Si Joseph ug Emma

mapasalamaton nga misagup ni Joseph ug Julia ngadto sa ilang pamilya, 
apan ang gamay nga Joseph namatay pagka-Marso 1832.



Mga Pulong sa Paglaum 
ug Kahupayan sa Panahon 

sa Kamatayon

“Unsay anaa kanato nga mohupay sa atoa nga
may kalabutan sa mga patay? Kita adunay katarungan
sa pagbaton og pinakadako nga paglaum ug kahupayan

alang sa atong mga patay kay sa bisan kinsa
nga mga tawo dinhi sa yuta.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Ang pagbangutan sa kamatayon sa mga minahal nagbalikbalik
nga nakatandog sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith. Niadtong
Hunyo 15, 1828, didto sa Harmony, Pennsylvania, ang unang
anak nga lalaki ni Joseph ug Emma, nga si Alvin, namatay dayon
human sa pagkatawo. Sa dihang si Joseph ug Emma mibalhin
gikan sa New York ngadto sa Kirtland, Ohio, pagka-Pebrero 1831,
si Emma nagsabak na usab, niining higayona uban sa mga
kaluha. Sa wala madugay human sa pag-abut ni Joseph ug Emma
didto sa Kirtland, mipuyo sila sa usa ka troso nga kamalig diha sa
umahan sa miyembro sa Simbahan nga si Isaac Morley. Didto,
niadtong Abril 30, ang gagmay nga Thadeus ug Louisa natawo,
apan wala sila magdugay, namatay sulod sa pipila ka oras human
sa ilang pagkatawo.

Sa sama nga higayon, sa kasikbit nga lungsod sa Warrensville,
Ohio, si Brother John Murdock nawad-an sa iyang asawa, nga si
Julia, kinsa bag-o pa lang nga nanganak og mahimsog nga kaluha.
Uban sa pamilya nga naglakip karon og lima ka mga anak, gibati
ni Brother Murdock nga dili siya makahimo sa pag-atiman alang
sa bag-o nga mga natawo, ug gihangyo niya si Joseph ug Emma sa
pagsagup kanila isip ilang kaugalingon. Gihimo kini ni Joseph ug
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Emma, mapasalamaton nga mikuha sa duha ka mga masuso, nga
ginganlan og Joseph ug Julia, ngadto sa ilang pamilya. Sa dakong
kasubo, ang gamay nga Joseph namatay mga onse ka bulan nga
milabay nianang pagka Marso 1832, usa ka sangputanan sa pag-
kabantang sa kabugnaw sa kagabhion samtang nag-antus sa tip-
das sa dihang ang propeta gibutangan og alkitran ug balhibo sa
mga manggugubot. Uban niini nga kamatayon, ang nanagbangu-
tan nga mga ginikanan milubong sa una nilang lima ka mga anak,
nga nagbilin ni Julia isip nagbinugtong nga buhing anak.

Sa onse ka mga anak nila ni Joseph ug Emma—siyam ang
natawo diha kanila ug duha ang sinagup—lima lamang ang
nabuhi ngadto sa pagkahingkod: si Julia, natawo niadtong 1831;
Joseph III, natawo sa pagka-1832; Frederick, natawo sa pagka-
1836; si Alexander, natawo sa pagka-1838; ug si David, natawo sa
pagka-Nobyembre 1844, mga lima ka bulan human sa kamata-
yon sa iyang amahan. Ang 14 ka bulan nga anak nga lalaki ni
Joseph ug Emma nga si Don Carlos namatay niadtong 1841, ug
ang usa ka anak nga lalaki nga natawo niadtong 1842 namatay sa
sama nga adlaw sa iyang pagkatawo.

Sulod sa iyang kinabuhi, si Joseph Smith nawad-an usab sa
tulo ka igsoong mga lalaki sa dili pa panahon nga mga kamata-
yon. Si Ephraim namatay dayon human sa pagkahimugso niad-
tong 1810. Ang magulang nga igsoong lalaki ni Joseph nga si
Alvin namatay niadtong 1823 sa edad nga 25, ug ang iyang mang-
hud nga igsoong lalaki nga si Don Carlos namatay niadtong
1841, sa edad usab nga 25 anyos.

Ang Propeta miantus og lain nga dakong pagkawala sa dihang
ang iyang amahan, nga kinsa iyang gisaligan alang sa tambag ug
kalig-on, namatay didto sa Nauvoo, Illinois, niadtong 1840. Sa
dihang ang Amahan nga Smith nakaamgo nga hapit na ang iyang
kamatayon, gitawag niya ang iyang pamilya ngadto sa kiliran sa
iyang higdaanan. Nakigsulti siya sa iyang asawa, nga nag-ingon,
“Kon magtan-aw ako sa akong mga anak ug nakaamgo nga bisan
tuod sila gipadako sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, hinoon
kinahanglan gayud nga moagi sila lahus sa mga talan-awon sa
kasamok ug kalisdanan samtang magpuyo pa sila dinhi sa yuta,
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magsakit ang akong kasingkasing ug mahadlok ako nga mobiya
kaninyo nga gilibutan pag-ayo sa mga kaaway.”1

Dayon nakigsulti siya ngadto sa kada usa sa iyang anak nga
mga lalaki ug babaye, naghatag kanila sa iyang katapusang pana-
langin. Ingon sa girekord sa inahan sa Propeta, misulti siya sa
mapasaligon nga mga pulong ngadto ni Propeta Joseph:

“ ‘Joseph, akong anak, gitawag ikaw sa usa ka taas ug balaan
nga katungdanan. Gani gitawag ikaw sa pagbuhat sa buluhaton
sa Ginoo. Pagpabilin nga matinud-anon ug ikaw mapanalangi-
nan, ug ang imong mga anak nga nagsunod kanimo. Gani
mabuhi pa ikaw sa pagtapos sa imong buluhaton.’

“Tungod niini si Joseph misinggit, nga naghilak, ‘O, akong
Amahan, makahimo kaha ako?’ ‘Oo,’ miingon ang iyang amahan,
‘mabuhi ikaw aron sa pagtuman sa plano sa tanan nga buluha-
ton nga gihatag kanimo sa Dios aron buhaton. Kini mao ang
akong katapusan nga panalangin diha sa imong ulo sa dili pa ako
mamatay sa pangalan ni Jesus.’”2

Naggamit niining malisud nga mga kasinatian gikan sa iyang
kaugalingong kinabuhi ug sa dinasig niya nga salabutan sa
Pagtubos sa Manluluwas, si Propeta Joseph Smith nakahimo sa
paghatag sa gikinahanglan kaayo nga kahupayan sa daghang nag-
bangutan nga mga Santos.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Kon ang minahal nga mga miyembro sa pamilya 
o mga higala mamatay, aduna kita’y dakung kahupayan 

sa pagkasayud nga ato silang ikasugat pag-usab 
sa umaabot nga kalibutan.

Ang Propeta namulong sa usa ka komperensya sa Simbahan
didto sa Nauvoo niadtong Abril 7, 1844. Nagsulti siya kabahin
sa iyang higala nga si King Follett, kinsa bag-o pa lang nga
namatay: “Minahal nga mga Santos: Ako nagahangyo [alang] sa
pagpatalinghug niini nga katiguman samtang mamulong ako
kaninyo kabahin sa mga patay. Ang kamatayon sa atong minahal
nga igsoon, si Elder King Follett, nga nadakdakan sa nahulog nga
dakong balde nga puno sa bato, ang nakaaghat dayon kanako



H U G N A  1 4

206

niini nga hilisgutan. Gihangyo ako sa iyang mga higala ug mga
kabanay sa pagpamulong, apan tungod kay adunay daghan
kaayo niining katiguman kinsa nagpuyo niini nga siyudad mai-
ngon man usab sa uban nga nagpuyo sa laing siyudad, kinsa
nawad-an og mga higala, akong gibati nga mohatag sa kinatibuk-
an nga pakigpulong kabahin niini nga hilisgutan, ug akong itan-
yag kaninyo ang akong mga ideya, kutob sa akong kasarang, ug
ingon man sa pagdasig kanako sa Espiritu Santo aron sa pagtan-
dog niini nga hilisgutan. Akong gihangyo ang inyong mga pag-
ampo ug hugot nga pagtuo aron unta makabaton ako sa panudlo
sa Dios nga Makagagahum ug sa gasa sa Espiritu Santo, aron
mapahimutang nako ang tinuod nga mga butang ug nga sayon ra
ninyo nga masabtan, ug nga ang pagpamatuod unta magdala og
pagtuo ngadto sa inyong mga kasingkasing ug mga hunahuna sa
kamatuoran sa akong ipamulong....

“... Nasayud ako nga ang akong pagpamatuod tinuod; mao
nga, sa dihang nakigsulti ako niining mga nagbangutan, unsa
man ang nawala kanila? Ang ilang mga paryente ug mga higala
nahimulag lamang gikan sa ilang mga lawas sa mubo nga pana-
hon: ang ilang mga espiritu nga diha uban sa Dios mibiya lamang
og kadali sa mortal nga lawas, nga maoy pagasultihon; ug karon
anaa na sila sa usa ka dapit diin sila manag-uban nga magsinulti-
hay sama sa gibuhat nato dinhi sa yuta....

“... Unsay anaa kanato aron sa paghupay kanato nga may kala-
butan sa mga patay? Aduna kita’y katarungan sa pag-angkon og
pinakamahinungdanon nga paglaum ug kahupayan alang sa
atong mga patay kay sa bisan kinsa nga mga tawo dinhi sa yuta,
kay ato silang nakita nga nagpakabuhi nga takus uban kanato, ug
nakita sila nga namatay diha sa mga bukton ni Jesus.

“Kamo nga nanagbangutan adunay higayon sa pagmaya, nag-
sulti kabahin sa kamatayon ni Elder King Follett; tungod kay ang
inyong bana ug amahan mipanaw na aron maghulat hangtud sa
pagkabanhaw sa mga patay—hangtud sa iyang kahingpitan,
tungod kay sa pagkabanhaw ang inyong higala mobangon sa
hingpit nga kalipay ug moadto sa celestial nga kahimayaan....

“May pagtugot ako sa pag-ingon, pinaagi sa pagtugot sa
Espiritu Santo, nga wala kamo’y kahigayonan sa pagkahadlok;
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kay miadto na siya sa panimalay sa makiangayon. Ayaw pagba-
ngutan, ayaw paghilak. Nasayud ako niini pinaagi sa Espiritu
Santo nga nag-uban kanako; ug mahimo kamo nga maghulat
alang sa inyong mga higala nga mopakita aron sa pagsugat
kaninyo sa kabuntagon sa celestial nga kalibutan....

“Aduna ako’y amahan, mga igsoong lalaki, mga anak, ug mga
higala kinsa atua na sa kalibutan sa mga espiritu. Wala lamang
sila dinhi sulod sa usa ka higayon. Mga espiritu sila, ug ato silang
ikahimamat pag-usab sa dili madugay. Ang panahon moabut ra
kon ang trumpeta motunog na. Kon mobiya na kita niini nga
kinabuhi, atong ikahimamat ang atong mga inahan, mga ama-
han, mga higala, ug sa tanan nga atong gimahal, nga kinsa nanga-
matay diha kang Kristo. Wala na dihay kahadlok sa mga manggu-
gubot, mga pagpanggukod, o dautan og tinguha nga mga
pagkiha, ug mga pagpanakop, apan mahimo kini nga mahangtu-
ron nga kalipay.”3

Si Elder Lorenzo D. Barnes namatay samtang nagserbisyo
isip misyonaryo didto sa England. Ang Propeta namulong sa
iyang pagkamatay diha sa miting nga gihimo sulod sa wala pa
mahuman nga Templo sa Nauvoo: “Sultihan ko kamo sa akong
gusto. Pananglitan kon ugma tawagon ako nga mohigda sa lub-
nganan, diha sa kabuntagon sa pagkabanhaw tugoti nga mogu-
nit ako sa mga kamot sa akong amahan, ug mohilak, ‘Akong ama-
han,’ ug siya motubag, ‘Akong anak, akong anak,’ sa pag-abli
dayon sa nitso ug sa dili pa kami mogawas sa among mga lub-
nganan.

“Ug hunahunaon ba nato ang kabahin sa kamatayon og pag-
kabanhaw sa ingon nga paagi? Oo kon makakat-on kita sa unsa
nga paagi magpakabuhi ug sa unsa nga paagi kita mamatay. Sa
diha nga mohigda kita maghunahuna kita kon unsaon nato sa
pagbangon inig ka buntag; ug makahimuot kini nga pagdungan
og higda, nagdikit diha sa mga bukton sa gugma, sa pagkatulog
ug sa pagmata diha sa mga bukton sa usag usa ug gibag-o pag-
usab ang ilang pagsinultihay.

“Ikahibulong ba ninyo kini kon akong isaysay ang unsay akong
nakita diha sa panan-awon nga may kalabutan niining makaikag
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nga hilisgutan? Kadtong nangamatay diha kang Jesukristo maka-
paabut nga makadawat sa tanan niana nga katumanan sa hingpit
nga kalipay sa ilang pagkabanhaw, nga ilang gibatonan o gipaa-
but sa pagkamortal.

“Hilabihan ka yano ang panan-awon, nga tinuod gayud nga
nakakita ako og mga tawo, nga sa wala pa sila mosaka gikan sa
lubganan, nga ingon og inanay sila nga mibangon. Naggunitanay
sila sa kamot ug nag-ingon ngadto sa usag usa, ‘Akong amahan,
akong anak, akong inahan, akong anak nga babaye, akong isgo-
ong lalaki, akong igsoong babaye.’ Ug sa diha nga ang tingog
nagtawag alang sa mga patay sa pagbangon, pananglitan ipahi-
mutang ako sa kiliran sa akong amahan, unsa kaha ang unang
kalipay sa akong kasingkasing? Ang pagpakigkita sa akong ama-
han, akong inahan, akong igsoong lalaki, akong igsoon nga
babaye, ug kon anaa na sila sa akong kiliran, mogakus ako kanila
ug sila kanako....

“Ang mas labaw pa ka sakit alang kanako mao ang mga huna-
huna sa pagkawagtang kaysa kamatayon. Kon wala ako’y gidahum
nga makita pag-usab ang akong amahan, inahan, mga igsoong
lalaki, mga igsoong babaye ug mga higala, ang akong kasingka-
sing dali nga mobuto, ug manaog na ako sa akong lubnganan.
Ang pagpaabut sa pagkakita sa akong mga higala diha sa kabun-
tagon sa pagkabanhaw makapalipay sa akong kalag ug makahimo
kanako sa pagbarug sa mga kadautan sa kinabuhi. Sama ra kini sa
ilang paghimo og taas nga panaw, ug unya sa ilang pagpauli ato
silang sugaton uban sa nagkadugang nga kalipay....

“Ngadto ni Marcellus Bates [usa ka miyembro sa Simbahan
kang kinsang asawa namatay] tugoti nga mangalagad ako og
kahupayan. Sa dili madugay ikauban ninyo ang inyong kauban sa
usa ka kalibutan sa himaya, ug akong ipahayag ang mao gihapon
ngadto sa mga higala ni Brother Barnes ug sa tanang mga Santos
nga nagbangutan. Kini mao ang mahimong pasidaan nga tingog
kanatong tanan aron mahimo nga mas maligdong ug makugihon
ug biyaan ang magahub nga panagsadya, pagpagawal ug kabu-
ang, ug maandam nga mamatay ugma damlag.”4
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Ang mga ginikanan nga nawad-an sa ilang mga 
anak diha sa kamatayon makahimamat kanila diha sa 
pagkabanhaw sama sa ilang pagpahimutang kanila.

Atol sa paglubong sa duha ka tuig nga Marian Lyon, ang
Propeta miingon: “Aduna na usab kita’y pasidaan nga tingog nga
gipalanog tali kanato, nga nagpakita sa pagkawalay kasiguroan sa
tawhanon nga kinabuhi; ug sa akong walay lingaw nga mga higa-
yon ako namalandong niana nga hilisgutan, ug nangutana sa
pangutana, ngano nga ang mga masuso, inosente nga mga bata,
gipanguha gikan kanato, ilabi na gayud kadtong maingon og
pinakamaalamon ug makapadani. Ang pinakalig-on nga mga
katarungan nga nagpakita mismo sa akong hunahuna mao kini:
Kini nga kalibutan maoy usa ka hilabihan ka dautan nga kalibu-
tan; ug kini ... labaw pa nga nagtubo sa pagkadautan ug pagka-
madunuton.... Daghan ang gikuha sa Ginoo, bisan pa gani sa
pagkamasuso, aron sila makaikyas sa pagkamasinahon sa tawo,
ug sa mga kagul-anan ug mga kadautan niining kalibutan karon;
hilabihan ra kaayo sila ka putli, hilabihan ka matahum, aron
mopuyo sa yuta; busa, kon hunahunaon sa husto, imbis nga
magbangutan aduna kita’y katarungan sa pagmaya kay gilikay sila
gikan sa dautan, ug ato ra sila nga maangkon pag-usab....

“... Ang mao lamang nga panaglahi tali sa edaran ug batan-on
nga mamatay mao kini, ang usa ka tawo nagpuyo og dugay didto
sa langit ug mahangturon nga kahayag ug kahimayaan kay sa
uban, ug sayo ra nga gipalingkawas gikan niining makalolooy,
dautan nga kalibutan. Bisan pa man sa tanan niini nga kahima-
yaan, nga wala nato kini igkita og kadali, ug nagbangutan sa pag-
kawala niini. Apan wala kita magbangutan sama niadtong walay
paglaum.”5

“Usa ka pangutana ang tingali ikapangutana—‘Maangkon ba sa
mga inahan ang ilang mga anak didto sa kahangturan?’ Oo! Oo!
Mga inahan, maangkon ninyo ang inyong mga anak; kay maka-
baton sila og kinabuhing dayon, tungod kay nabayaran na ang
ilang utang.”6

“Ang mga bata ... mobangon gayud sama nga sila namatay;
atong matimbaya didto ang atong matahum nga mga masuso
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uban sa sama nga kahimayaan—ang sama nga katahum didto sa
celestial nga kahimayaan.”7

Si Presidente Joseph F. Smith, ang ikaunom nga Presidente sa
Simbahan, mi-report: “Si Joseph Smith mitudlo sa doktrina nga
ang masuso nga bata nga gipahilayo sa kamatayon mobangon sa
pagkabanhaw isip usa ka bata; ug, nagtudlo ngadto sa inahan sa
walay kinabuhi nga bata, miingon siya ngadto kaniya: ‘Imong
maangkon ang hingpit nga kalipay, ang kahimuot ug katagbawan
sa pag-amuma niini nga bata, human sa iyang pagkabanhaw,
hangtud nga kini hingpit nga motubo sa espiritu.’...

“Niadtong 1854, akong gikahimamat ang akong iyaan [Agnes
Smith], ang asawa sa akong uyoan, nga si Don Carlos Smith, kinsa
mao ang inahan nianang gamay nga bata [Sophronia] nga maoy
gihisgutan ni Joseph Smith, ang Propeta, sa dihang gisultihan niya
ang inahan nga makabaton gayud siya og hingpit nga kalipay, ang
kahimuot, ug katagbawan sa pagpadako niana nga bata, human
sa pagkabanhaw, hangtud nga kini hingpit nga motubo sa espi-
ritu, ug nga mas hilabihan pa ka dakong hingpit nga kalipay kay

Si Joseph Smith nagtudlo nga ang mga gagmay’ng bata “mobangon sama 
sa ilang pagkamatay” ug ang ilang mga ginikanan mopatimbya sa ilang 

mga anak nga adunay “samang kaanindot sa celestial nga himaya”



H U G N A  1 4

211

sa posible nga maangkon diha sa pagkamortal, tungod kay
mahimo siya nga gawasnon gikan sa kasakit ug kahadlok ug mga
kakulangan sa mortal nga kinabuhi, ug siya masayud og labaw pa
kay sa iyang masayran niini nga kinabuhi. Akong gikahimamat
kana nga biyuda, ang inahan nianang bata, ug iya akong gisulti-
han niana nga kahimtang ug mihatag og pagpamatuod ngari
kanako nga kini mao ang gisulti ni Propeta Joseph Smith sa
dihang namulong siya sa lubong sa iyang gamay’ng anak nga
babaye.”8

Silang duha ni Mary Isabella Horne ug Leonora Cannon
Taylor namatyan og batan-on nga anak. Nahinumdom si Sister
Horne nga si Propeta Joseph Smith mihatag sa duha ka mga
sister niini nga mga pulong sa paghupay: “Iya kaming gisultihan
nga among madawat kadtong mga bata diha sa kabuntagon sa
pagkabanhaw sama sa pagpahiluna namo kanila, diha sa kaputli
ug pagka-inosente, ug makaamuma gayud ug makaatiman kanila
isip ilang mga inahan. Siya miingon nga ang mga bata pabangu-
non diha sa pagkabanhaw maingon man sa pagpahiluna kanila,
ug nga makabaton sila sa tanang kaalam nga gikinahanglan aron
sa pagpanag-iya og mga trono, ug mga kamandoan ug mga
gahum.”9

Samtang nagbangutan kita kon ang usa ka minahal 
mamatay, makasalig kita nga “ang Dios sa tibuok 

kalibutan mobuhat og matarung.”

Sa paglubong sa 24 anyos nga si Ephraim Marks, ang
Propeta mipahayag: “Usa kini ka mahinuklugon ug makahahad-
lok nga panahon. Wala pa ako sukad batia og labaw pa ka mahi-
nuklugon, nakapahinumdom kini sa kamatayon sa akong kina-
magulangan nga igsoong lalaki, nga si Alvin, kinsa namatay didto
sa New York, ug sa akong kinamanghurang igsoon nga lalaki, nga
si Don Carlos Smith, kinsa namatay didto sa Nauvoo. Malisud
gayud alang kanako ang pagpakabuhi dinhi sa yuta ug magtan-
aw niining mga batan-ong lalaki nga atong gisaligan sa pagta-
bang ug paghupay nga gikuha gikan kanato taliwala sa ilang pag-
kabatan-on. Oo, nahimong malisud ang pagdawat niini nga mga
butanga. Usahay maghunahuna ako nga ako kinahanglan nga
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mobati og labaw pa ka madawaton nga mawala ang akong kau-
galingon kon kini kabubut-on sa Dios; hinoon nasayud ako nga
kinahanglan kita magmalinawon ug masayud nga pagbuot kini
sa Dios, ug modawat sa Iyang kabubut-on; nga maayo ra ang
tanan. Mahitabo kini, apan sulod lamang sa mubo nga panahon
sa dili pa kita tawagon sa sama nga paagi: mahimo nga mamatay
ako nga tingali sama usab kaninyo.”10

Niadtong Hunyo 6, 1832, si Joseph Smith misulat ngadto ni
Emma Smith: “Naguol ako sa pagkadungog nga nawad-an si
Hyrum sa iyang gamay nga anak. Akong gihunahuna nga sa
pipila ka paagi makaduyog kita uban kaniya, apan kinahanglan
gayud nga kitang tanan modawat sa atong mga kapalaran ug
moingon nga ang pagbuot sa Ginoo maoy matuman.”11

Pagka-Enero 20, 1840, si Joseph Smith misulat ngadto ni
Emma Smith: “Nakadawat ako og sulat gikan ni Hyrum, nga
nakapalipay sa akong kasingkasing sa pagkasayud nga buhi ang
tanan sa akong pamilya. Apan nagbangutan ang akong kasingka-
sing alang niadtong gikuha gikan kanato, apan dili mahimo nga
walay paglaum, tungod kay ako sila nga makita pag-usab ug ika-
uban sila. Busa, mahimo nga labaw pa kita nga magmadawaton
sa mga pagpakigsuod sa Dios.”12

“Mahitungod sa mga nangamatay didto sa Zion, atong bation
ang pagbangutan niadtong nagbangutan, apan hinumdumi nga
ang Dios sa tibuok yuta mobuhat sa matarung.”13

“Dihay daghang mga kamatayon, nga nagbilin og masulub-on
nga mga hunahuna, apan dili nato kini malikayan. Sa diha nga
nakigsulti ang Dios gikan sa kalangitan aron sa pagtawag kanato
nga moadto didto, kinahanglan gayud nga monunot kita sa Iyang
mga sugo.”14

Sa lubong ni James Adams, ang Propeta miingon: “Una nako
siyang nakita didto sa Springfield, [Illinois,] sa akong pag-agi gikan
sa Missouri ngadto sa Washington. Iya akong gipangita sa dihang
usa ako ka langyaw, gidala ako sa iyang panimalay, gidasig ug gili-
ngaw ako, ug gihatagan og kwarta. Nahimo siyang pinakasuod nga
higala.... Nakabaton siya og mga pagpadayag kabahin sa iyang
kamatayon, ug mibiya sa mas labaw pa ka mahinungdanong
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buhat. Kon ang mga tawo naandam, mas labaw pa sila ka maayo
sa pagbiya niini nga kalibutan. Si Brother Adams namatay aron sa
pagbukas og labaw pa ka masangputon nga pultahan sa ebang-
helyo alang sa mga patay. Ang mga espiritu sa makiangayon paga-
himayaon ngadto sa mas mahinungdanon ug labaw pa ka mahi-
mayaon nga buhat; mao nga gipanalanginan sila sa ilang pagbiya
ngadto sa kalibutan sa mga espiritu.”15

Mga sugyot alang sa Pagbiya ug Pagtuon

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Unsay inyong mga hunahuna o mga pagbati samtang nagbasa
kamo sa mga asoy diha sa mga pahina 203–05? Sa unsa kaha
nga paagi kini nga mga kasinatian nakaimpluwensya sa pama-
agi sa pagtudlo ni Propeta Joseph mahitungod sa kamatayon
ug pagkabanhaw?

• Kini nga hugna naglangkob sa mga mensahe nga gipakigbahin
ni Joseph Smith ngadto sa mga tawo kinsa nagbangutan sa
kamatayon sa mga minahal (mga pahina 205–13). Niini nga
mga mensahe, ang Propeta mitanyag og “paglaum ug kahupa-
yan” pinaagi sa pagtudlo sa mga doktrina sa ebanghelyo ug
nagpakita sa iyang mga tigpaminaw kon sa unsa nga paagi kad-
tong mga doktrina magamit sa ilang mga kinabuhi. Sa inyong
paghunahuna sa mga minahal kinsa namatay o hapit na mama-
tay, unsa nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ang magdala
kaninyo og kahupayan? Ngano nga kining mga kamatuoran
mahinungdanon nganha kaninyo?

• Basaha ang tambag nga gihatag ni Joseph Smith sa dihang
namulong sa kamatayon ni Elder Barnes, lakip ang iyang tam-
bag mahitungod sa “unsa nga paagi magpakabuhi ug sa unsa
nga paagi mamatay” (mga pahina 207–08). Unsay kahulugan
niini nga tambag diha kaninyo? Paghunahuna kon sa unsa
kaha nga paagi ang inyong kinabuhi mausab samtang nahi-
numdom kamo sa iyang tambag.
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• Ribyuha ang mga pulong sa Propeta ngadto sa mga ginikanan
kinsang gagmay nga mga anak nangamatay (mga pahina
209–11). Sa unsa nga paagi kini nga mga dotrina naghatag og
paglaum ngadto sa nagbangutan nga mga ginikanan?

• Pagtuon sa tambag ni Joseph Smith mahitungod sa pagpakig-
suod sa atong mga kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Dios
sa dihang ang usa ka minahal mamatay (mga pahina 211–13).
Sa unsa nga paagi nga ang atong desisyon sa pagdawat sa
kabubut-on sa Dios makaimpluwensya sa atong mga balatian?
atong mga pulong ug atong mga lihok? Sa unsa kaha nga mga
paagi ang atong desisyon makatabang sa uban?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 20:1–29; Mosiah
16:7–8; Alma 40:11–12; Moroni 8:11–20; D&P 42:45–46
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Niadtong 1833, si Joseph Smith ug Frederick G. Williams miandam niini nga mapa
alang sa siyudad sa Zion, nga pagatukuron sa Balangay sa Jackson, Missouri.

Ang pangpubliko nga mga dapit diha sa tunga ang gilibutan sa 10-ektaryas nga
mga bloke sa siyudad uban sa tunga sa ektartya nga mga lote sa kabalayan.

Ang siyudad wala gayud matukod, apan daghan sa nag-unang sukaranan nga mga
ideya sa kaulahian gigamit sa Santos sa Ulahing mga adlaw nga mga pinuy-anan.



Pagtukod sa Katuyoan sa Zion

“Ang pagtukod sa Zion mao ang katuyoan nga nakapaikag
sa katawhan sa Dios sa matag panahon; usa kini ka 
tema diin ang mga propeta, mga pari ug mga hari 
nagpakabuhi uban sa talagsaon nga kahimuot.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong unang mga adlaw sa Hunyo 1831, mga semana
lamang human ang panagpundok gikan sa New York ngadto sa
Ohio nakompleto, ang mga Santos nanagpundok didto sa Kirtland
alang sa komperensya sa Simbahan. Pagka-Hunyo 7, ang adlaw
human ang komperensya matapos, si Joseph Smith nakadawat og
pagpadayag nga nakapadala sa mga hunahuna sa mga miyembro
paingon sa Zion: “Ang sunod nga komperensya ... himoon sa
Missouri, diha sa yuta diin ako mopahinungod ngadto sa akong
mga katawhan” (D&P 52:2).

Ang mga Santos hilabihan ka interesado sa pagtukod sa Zion—
usa ka balaan nga siyudad, usa ka malinawon nga dangpanan
alang sa mga matarung nga molikay sa kadautan niini nga kalibu-
tan. Aron sa pag-andam sa mga Santos, ang Ginoo mibalikbalik sa
pagtambag kanila sa “paningkamot sa pagdala ug pagtukod sa
katuyoan sa Zion” (D&P 6:6; 11:6; 12:6; tan-awa usab sa 14:6).
Karon ang mga lider sa Simbahan mobiya dayon aron sa pagtino
sa nahimutangan sa Zion. Sila si Joseph Smith, Sidney Rigdon, ug
uban misugod sa 900-ka milyas [1,448-km] nga biyahe ngadto sa
Balangay sa Jackson, Missouri, niadtong Hunyo 19, mibiyahe
pinaagi sa tubig, karwahe, ug sa daghang mga milya pinaagi sa
paglakaw. Ang biyahe malisud ug mahago, apan ang propeta
mibati sa mapanalipuron nga pag-amuma sa Ginoo: “Bisan pa sa
mga kadunot ug mga pagkasalawayon sa mga panahon, ug sa
dautan nga espiritu nga gipadayag ngari kanato sumala sa atong
pagtuo diha sa Basahon ni Mormon, sa daghang mga dapit ug tali
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sa nagkalain-laing mga tawo, bisan pa niana, ang Ginoo mipada-
yon sa Iyang maampingon nga pag-amuma ug mahigugmaon nga
kalooy nganhi kanato sa matag adlaw; ug gihimo nato kini nga
lagda sa panahon nga adunay kahigayunan, sa pagbasa og usa ka
kapitulo diha sa Biblia, ug pag-ampo, ug niini nga mga higayon sa
pagsimba ang naghatag kanato og mahinungdanon nga kahupa-
yan.”1

Pagka tunga-tunga sa Hulyo, ang Propeta miabut didto sa
kasadpang Missouri, usa ka maanindot nga dapit sa hanayhay,
tabunok nga kapatagan, nga puno sa mga bulak. Didto, agi og
tubag sa iyang pangamuyo aron masayud sa piho nga nahimuta-
ngan sa Zion, ang Ginoo mipadayag nga “ang dapit nga karon
gitawag og Independence mao ang tunga-tunga nga dapit; ug
ang dapit alang sa templo, nga nahimutang sa kasadpan nga
bahin, diha sa usa ka lote nga dili layo gikan sa balay sa hukma-
nan” (D&P 57:3) ug kana nga luna sa yuta kinahanglan nga pali-
ton. Niadtong Agosto 2, si Joseph Smith ug uban nagkita aron
sugdan ang pagtukod sa Zion. Ang Propeta mi-rekord: “Akong
gitabangan ang Colesville branch sa Simbahan sa pagpahimu-
tang sa unang troso alang sa usa ka balay, isip pundasyon sa Zion
didto sa lungsod sa Kaw, napulog duha ka milya sa kasadpan sa
Independence. Ang troso gidala ug gipahimutang sa napulog
duha ka mga tawo, agi og pasidungog sa napulog duha ka mga
tribo sa Israel. Sa sama nga higayon, pinaagi sa among pag-
ampo, ang yuta sa Zion gipahinungod ni Elder Sidney Rigdon
alang sa panagpundok sa mga Santos. Panahon kini sa hingpit
nga kalipay ngadto niadtong anaa, ug nakahimo sa pag-aninaw
sa umaabot, diin ang kahigayunan sa pagkakaron mopadayag sa
katagbawan sa mga matinud-anon.”2 Sa pagkasunod adlaw, ang
Propeta mipahinungod sa luna sa templo.

Ang mga Santos gikan sa Colesville, New York, maoy una sa
mga miyembro sa Simbahan nga nanimuyo didto sa Missouri.
Gihimo nila ang makabudlay nga pagbiyahe gikan sa New York
ngadto sa Kirtland, Ohio, apan nakapuyo lang og kadali didto sa
Ohio sa wala pa sugoa sa pagbiyahe ngadto sa Missouri. Si Polly
Knight, usa ka miyembro sa Colesville branch, mibiyahe ngadto
sa yuta sa Zion, aron lamang mamatay didto paglabay sa usa ka
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semana. Bisan tuod og aduna siya’y maluyahon nga panglawas,
determinado siya nga magpakabuhi. Misulat ang iyang anak nga
lalaki: “Hilum kaayo siya nga nakatulog ngadto sa kamatayon,
nagmaya diha sa bag-o ug walay katapusan nga pagkigsaad sa
ebanghelyo ug nagdayeg sa Dios nga nabuhi pa siya aron makita
ang yuta sa Zion.... Si Brother Joseph Smith mitambong sa
lubong sa akong inahan ug mipakigpulong kanamo sa maayo
kaayo ug makahupay nga paagi.”3 Bisan tuod kon ang Propeta
mibalik dayon ngadto sa Kirtland ug mipadayon sa pagpangulo
sa Simbahan gikan didto hangtud sa 1838, daghan nga mga
Santos ang mipadayon sa paglalin ngadto sa Missouri.

Ang mga Santos makugihon nga nagtrabaho aron sa pagtukod
sa Zion, apan sa paghinapos sa 1833, giabog sila gawas sa ilang
mga panimalay didto sa Balangay sa Jackson pinaagi sa hilabihan
nga pagpanggukod, biniyaan ang ilang mga damgo sa pagtukod
og Zion ug sa pagtukod og templo didto. Pinaagi ni Propeta
Joseph Smith, ang Ginoo mipadayag nga ang mga kahimtang
alang sa pagtubos sa Zion niana nga yuta wala pa matuman ug
nga ang pagtukod og Zion kinahanglan gayud nga “mohulat sa
mubo nga panahon” (D&P 105:9).

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Ginoo mitudlo sa Balangay sa Jackson, Missouri,
isip ang yuta sa Zion—usa ka dapit diin ang mga Santos

sa panahon ni Joseph Smith magpundok ug diin ang
balaan nga siyudad sa Zion sa kaulahian pagatukuron.

“Akong nadawat pinaagi sa langitnon nga panan-awon, ang
usa ka sugo niadtong Hunyo [1831], sa pagbiyahe ngadto sa
kasadpang mga utlanan sa Estado sa Missouri, ug didto itudlo
ang mao gayud nga lugar nga pagahimoon nga sentro nga dapit
alang sa pagsugod sa panagpundok niadtong mohangup sa
kahingpitan sa walay katapusan nga Ebanghelyo. Tungod niana,
mibiyahe ako, uban sa mga gikasaligan sa akong mga kaigsoo-
nan, ug human sa taas ug makaluya nga pagbiyahe, nga nag-
antus sa daghang mga kalisdanan ug kakulang sa nag-unang
mga kinahanglanon, miabut sa Balangay sa Jackson, Missouri,
ug human sa pagsuhid sa nasud, nagtinguha sa makugihon nga
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paagi diha sa mga kamot sa Dios, nagpakita Siya sa Iyang kauga-
lingon ngari kanamo, ug gitudlo, kanako ug sa uban ang mao
gayud nga lugar diin Iyang giplano aron pagsugod sa buhat sa
pagpundok, ug ang pagtukod sa usa ka ‘balaan nga siyudad,’ nga
kinahanglan pagatawgon og Zion—Zion, tungod kay usa kini ka
dapit sa pagkamatarung, ug ang tanan nga motukod niana ang
mosimba sa tinuod ug buhi nga Dios, ug ang tanan magtuo sa
usa ka doktrina, gani ang doktrina sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesukristo. ‘Ang tingog sa imong mga magba-
lantay! ila nga gipatugbaw ang ilang tingog, nanagdungan sila sa
pag-awit; kay sila makakita sa mata ug mata, sa diha nga ang
Ginoo mobalik na sa Zion’ [Isaias 52:8].”4

Niadtong sayo pa sa mga 1830, ang mga Santos misulay sa
pagpahimutang og pundasyon sa Zion didto sa Balangay sa
Jackson, Missouri, ingon sa gisugo sa Ginoo, apan wala maka-
buhat sumala sa giingon tungod kay dili pa sila espirituhanon
nga andam. Ang Propeta nga si Joseph Smith nagsulti sa mosu-
nod mahitungod sa panahon sa dihang ang Zion pagatukuron:
“Wala akoy nahibaloan nga bisan unsa nga komunikasyon pina-
agi sa Espiritu ngari kanako, nga ang Zion wala nay tinguha sa
iyang pangangkon sa usa ka celestial nga korona, bisan pa man
sa pagtugot sa Ginoo nga siya pagasakiton, gawas lamang niad-
tong pipila ka mga tawo kinsa naglakaw sa pagkadili masulun-
don, ug mitalikod sa bag-o nga pakigsaad; nga ang ingon nga
mga tawo mapadayag pinaagi sa ilang mga buhat sa tukma nga
panahon. Kanunay gayud nga gidahum nako nga ang Zion
moantus og daghang kasakitan, gikan sa akong nakat-unan sa
mga kasugoan nga gihatag. Apan pahinumduman ko kamo
sa usa ka piho nga bahin sa kasabutan nga nag-ingon, kay human
sa daghan nga kalisdanan moabut ang mga panalangin [tan-awa
sa D&P 58:4]. Pinaagi niini, ug usab sa uban, ug ang usa usab nga
ulahing makadawat, nasayud ako nga ang Zion, sa tukma nga
panahon sa Ginoo, matubos; apan pila pa kaha ka mga adlaw
ang Zion makasinati og paghinlo, kalisdanan, ug kasakitan, ang
Ginoo mitago niini sa akong mga mata; ug sa dihang nagpakisa-
yud ako kabahin niini nga hilisgutan, ang tingog sa Ginoo mao
ang: Humilum kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios! Ang
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tanan niadtong kinsa nag-antus tungod sa akong ngalan maga-
mando uban kanako, ug siya nga motugyan sa iyang kinabuhi
alang kanako makakaplag niini pag-usab.... Hinaut unta nga ang
Dios motugot niana bisan pa man sa [atong] dako nga mga kalis-
danan, wala unta’y bisan unsa nga butang nga makapahimulag
kanato gikan [sa] gugma ni Kristo [tan-awa sa Mga Taga-Roma
8:35–39].”5

Gitukod nato ang katuyoan sa Zion pinaagi sa pagkahimo
nga mga tawo kinsa mga putli sa kasinakasing ug 
pinaagi sa makugihon nga pagtrabaho uban sa usa 

ka kasingkasing ug hunahunha.

“Ang pagtukod sa Zion mao ang katuyoan nga nakapaikag sa
katawhan sa Dios sa matag panahon; usa kini ka tema diin ang
mga propeta, mga pari ug mga hari nagpakabuhi uban sa talag-
saon nga kahimuot; ila kining gilauman uban sa malipayon nga
pagpaabut sa adlaw diin kita magpuyo; ug gidasig uban sa langit-
non ug mahimayaon nga mga pagpaabot nga ilang giawit ug
gisulat ug gipanagna kining atong panahon; apan namatay sila
nga wala makakita sa mga panghitabo sa atong kapanahonan;
kita ang gikahimut-an nga mga katawhan nga gipili sa Dios aron
sa pagdala sa Ulahing mga adlaw nga kahimayaan; anaa ra kanato
ang pagtan-aw niini, pag-apil ug pagtabang sa pagpalambo sa
Ulahing mga adlaw nga kahimayaan.”6

“Bisan asa nga dapit diin ang mga Santos nagpundok mao ang
Zion, diin ang matag matarung nga tawo magtukod og dapit sa
kaluwasan alang sa ilang mga anak.”7

“Atua didto sa nagkalain-laing dapit ang usa ka Stake [sa Zion]
alang sa panagpundok sa mga Santos.... Didto ang inyong mga
anak mapanalanginan, ug kamo sa taliwala sa inyong mga kahi-
galaan mapanalanginan. Ang pukot sa Ebanghelyo mopundok sa
nagkalain-lain nga matang.

“... Maoy atong tinguha nga matukod ang Zion isip atong pina-
kamahinungdanon nga katuyoan. ... Ang panahon nagkaduol na,
diin ang tawo dili makakaplag og kalinaw gawas lamang diha sa
Zion ug sa mga stake niini.”8
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“Bisan asa nga dapit diin ang mga Santos nagpundok mao ang Zion, 
diin ang matag matarung nga tawo magtukod og dapit 

sa kaluwasan alang sa ilang mga anak.”

“Kabahin sa pagtukod sa Zion, kinahanglan nga buhaton kini
pinaagi sa tambag sa Ginoo, pinaagi sa mga pagpadayag sa
langit.”9

“Kon ang Zion dili maghinlo sa kaugalingon niini, aron matu-
gotan sa tanang mga butang, diha sa Iyang panan-aw, mangita
Siya og laing mga katawhan, kay ang Iyang buhat magpadayon
hangtud nga ang Israel mapundok, ug sila kinsa dili maminaw sa
Iyang tingog, kinahanglan gayud nga mobati sa Iyang kasuko.
Tugoti nga mosulti ako kaninyo, pagtinguha sa paghinlo sa
inyong mga kaugalingon, ug usab ang tanan nga lumulupyo sa
Zion, kay kon dili ang kasuko sa Ginoo mahaling diha sa kapin-
tas. Paghinulsol, paghinulsol, mao ang tingog sa Dios sa Zion; ug
maingon og kahibulongan kini nga tan-awon, gani tinuod kini,
ang mga katawhan mamugos sa pagpangatarungan sa kaugali-
ngon hangtud nga ang tanan nila nga kadautan mapadayag, ug
ang ilang kinaiya nga hilabihan na kadautan maisip nga wala nay
katubsanan, ug kadtong gihambin sa ilang mga kasingkasing
mapadayag sa panan-aw sa mga katawhan. Ako moingon nganha



H U G N A  1 5

223

kaninyo (ug kon unsay akong isulti kaninyo akong isulti sa
tanan,) paminawa ang pasidaan nga tingog sa Dios, kay kon dili
mapukan ang Zion, ug ang Ginoo manumpa sa Iyang kasuko nga
ang mga lumulupyo sa Zion dili makasulod ngadto sa Iyang
kapahulayan.”10

“Samtang ang pagkadili matarung nga mga buhat gitugotan
diha sa Simbahan, dili kini mabalaan, ni matubos ang Zion.”11

“Himoa nga ang matag usa maghago aron pag-andam sa iyang
kaugalingon alang sa ubasan, maggahin og gamay nga panahon
aron sa paghupay sa mga nagbangutan; sa pagpalig-on sa nag-
masulub-on; pagpabalik sa nagpakasala pag-usab; sa pagdala og
balik sa nahisalaag; sa pagdapit pag-usab ngadto sa gingharian sa
mga tawo nga nahimulag, pinaagi sa pag-awhag kanila sa pagpa-
ningkamot samtang may panahon pa, ug mobuhat sa pagkama-
tarung, ug, uban sa usa sa kasingkasing ug usa sa hunahuna,
mangandam aron pagtabang sa pagtubos sa Zion, kanang maayo
nga yuta sa saad, diin ang mauyunon ug masulundon mapanala-
nginan....

“[Kami] nag-ampo ngadto sa atong langitnong Amahan nga
kamo unta hilabihan ka mainampoon, hilabihan ka mapainubsa-
non, ug hilabihan ka manggihatagon; makugihon nga magtra-
baho, sa espirituhanon ug temporal nga paagi, alang sa katubsa-
nan sa Zion, nga ang putli og kasingkasing unta makabalik uban
sa mga awit sa walay katapusan nga kalipay aron sa pagtukod sa
iyang biniyaan nga mga dapit, ug mosugat sa Ginoo sa panahon
nga Siya moabut diha sa Iyang kahimayaan [tan-awa sa D&P
101:18].”12

Zion, ang Bag-o nga Jerusalem, pagatukuron 
diha sa kayutaan sa Amerika.

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10: “Kami nagtuo sa
tinuod nga panagtigum sa Israel ug sa pagpahiuli sa Napulo ka
mga Tribo; nga ang Zion (ang Bag-ong Jerusalem) pagatukuron
diha sa kayutaan sa Amerika.”13

“Ang siyudad sa Zion nga gisulti ni David, diha sa usa ka gatus
ug ikaduha nga Salmo, pagatukuron diha sa yuta sa Amerika,
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‘Ug ang mga linukat sa Ginoo mobalik ug moanha uban ang pag-
awit alang sa Zion; ug ang kalipay nga walay katapusan anha sa
ibabaw sa ilang mga ulo’ [Isaias 35:10]; ug dayon sila pagaluwa-
son gikan sa nag-awas nga kasuko nga molabay sa tibuok yuta.
Apan ang Judah makabaton og kaluwasan diha sa Jerusalem.
[Tan-awa sa Joel 2:32; Isaias 26:20–21; Jeremias 31:12; Salmo
1:5; Ezequiel 34:11–13.] Kini mao ang mga pagpamatuod nga
ang Maayong Magbalantay mopahiluna sa Iyang kaugalingong
karnero, ug pagawason sila gikan sa tanang kanasuran diin sila
gitibulaag sa usa ka mapanganuron ug mangi-ub nga panahon,
ngadto sa Zion, ug ngadto sa Jerusalem.”14

“Magsugod ako pinaagi sa pagkutlo gikan sa panagna ni
Enoch, nga nagsulti kabahin sa katapusang mga adlaw:
‘Pagkamatarung ako mopakanaog gikan sa langit, ug kamatuoran
ako mopadala gikan sa yuta, aron sa pagpamatuod sa akong
Bugtong Anak, ang Iyang pagkabanhaw gikan sa patay [kini nga
pagkabanhaw sa akong pagsabut nga mao ang tinuod nga
lawas]; oo, ug usab ang pagkabanhaw sa tanan nga mga tawo; ug
pagkamatarung ug kamatuoran ako mosugo nga mosilhig sa yuta
ingon sa usa ka lunop, aron pagpundok sa akong pinili gikan sa
upat ka mga suok sa yuta, ngadto sa usa ka dapit nga Ako moan-
dam, usa ka Balaan nga Siyudad, nga ang akong katawhan moba-
kus sa ilang mga bat-ang, ug magpaabot sa panahon sa akong
pag-anhi; kay diha ang akong tabernakulo, ug kini pagatawgon
og Zion, usa ka Bag-ong Jerusalem’ [Moises 7:62].

“Karon akong nasabtan nga pinaagi niini nga kinutlo, ang ...
pagkamatarung ug kamatuoran mosilhig sa yuta ingon sa usa ka
lunop. Ug karon, mangutana ako, sa unsa nga paagi ang pagka-
matarung ug kamatuoran mosilhig sa yuta nga ingon sa usa ka
lunop? Akong tubagon. Mga tawo ug mga anghel mao ang isig ka
mga trabahador nga modala sa pagpahinabo niining mahinung-
danon nga buhat, ug ang Zion kinahanglan nga andamon, gani
usa ka bag-o nga Jerusalem, alang sa mga pinili nga pagapundu-
kon gikan sa upat ka mga suok sa yuta, ug pagatukuron nga usa
ka balaan nga siyudad, tungod kay ang tabernakulo sa Ginoo
magauban kanila....
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“... ‘Ug tan-awa, kini nga mga katawhan Ako motukod dinhi
niini nga yuta, ngadto sa katumanan sa pakigsaad diin ako
mihimo uban sa inyong amahan nga si Jacob; ug kini mahimo
nga usa ka Bag-o nga Jerusalem.’ [3 Nephi 20:22.] Karon atong
nakat-unan gikan sa Basahon ni Mormon ang nailhan kaayo nga
kayutaan ug lugar diin ang Bag-o nga Jerusalem mobarug, ug
kinahanglan gayud nga motukma sumala sa panan-awon ni John
didto sa isla sa Patmos.

“Karon daghan ang gusto nga moingon, nga kining Bag-o nga
Jerusalem nga gihisgutan, mao ang Jerusalem nga gitukod sa
mga Judeo didto sa silangang kayutaan. Apan makita ninyo,
gikan sa Pagpadayag 21:2, nga dihay Bag-ong Jerusalem nga
nanaog gikan sa Dios sa kalangitan, gidayandayanan isip usa ka
pangasaw-onon alang sa iyang bana; nga pagkahuman niini, ang
Tigpadayag gidala diha sa Espiritu, ngadto sa usa ka dako ug taas
nga bukid, ug nakita ang bantugan ug balaan nga siyudad nga
nanaog gawas sa kalangitan nga gikan sa Dios. Karon adunay
duha ka mga siyudad nga gihisgutan dinhi. Maingon nga ang
tanang butang niini nga hilisgutan dili masulat diha sa usa ka
sulat, moingon ako sa lakbit, nga adunay usa ka Bag-ong
Jerusalem nga pagatukuron niini nga kayutaan, ug usab ang
Jerusalem pagatukuron pag-usab didto sa kasadpan nga kayu-
taan [tan-awa sa Ether 13:1–12]. ‘Tan-awa, si Ether nakakita sa
mga adlaw ni Kristo, ug siya namulong usab mahitungod sa balay
ni Israel, ug ang Jerusalem diin si Lehi nagagikan; human kini
pagalaglagon kini pagatukuron pag-usab, usa ka balaan nga dak-
bayan ngadto sa Ginoo; busa, kini dili mahimo nga usa ka Bag-o
nga Jerusalem, kay kini nahimo sa panahon nga karaan.’ [Ether
13:4–5.]”15

“Ang mga Propeta misulti kabahin sa Zion sa katapusang mga
adlaw: sa unsa nga paagi ang himaya sa Lebanon moabut diha
kaniya; ang mga kahoy nga haya, ang mga pino, ug ang mga boje
nga nagtipon, aron sa pagpatahum sa dapit sa Iyang balaang
puloy-anan, nga himoon Niya ang dapit sa Iyang mga tiil nga
mahimayaon [tan-awa sa Isaias 60:13]. Diin ang puli sa tumbaga,
Siya magadala og bulawan, ug alang sa puthaw, Siya magadala og
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salapi, ug sa kahoy, tumbaga, ug alang sa mga bato, puthaw 
[tan-awa sa Isaias 60:17]; ug diin ang kombira sa matambok nga
mga butang ihatag ngadto sa matarung [tan-awa sa Isaias 25:6];
oo, sa diha nga ang himaya sa Ginoo mosantup sa atong huna-
huna alang sa kaayohan sa Iyang katawhan, ang mga pagduha-
duha sa mga tawo ug ang kawang nga mga himaya sa kalibutan
mahanaw, ug kita mosinggit, ‘Gikan sa Zion, ang pagkahingpit sa
katahum nagsidlak ang Dios.’ [Salmo 50:2.]”16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Niini nga hugna, timan-i kon giunsa ni Propeta Joseph Smith
paggamit ang pulong Zion aron pagpasabut sa piho nga mga
dapit ug ngadto sa katawhan sa Ginoo. Sa unsa nga paagi
kining mga paggamit sa pulong makatabang kaninyo sa pag-
sabut kon unsay kahulugan sa pagtukod og Zion? (Samtang
naghunahuna kamo kabahin o sa paghisgot niini nga pangu-
tana, hunahunaa ang pagbasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad
97:21.)

• Sa paragrap nga nagsugod sa ubos nga bahin sa pahina 219, si
Joseph Smith nagsulti sa iyang tinguha nga masayud kon
kanus-a ang Zion matukod didto sa Balangay sa Jackson,
Missouri. Unsay atong makat-unan gikan sa tubag sa Ginoo
ngadto sa mga pag-ampo ni Joseph Smith?

• Basaha ang tibuok ikaduhang paragrap sa pahina 221, ug
dayon ilha ang pipila ka mga dapit diin ang mga Santos mag-
pundok. Sa unsa nga paagi kita makatukod og Zion niini nga
mga dapit?

• Ribyuha ang tibuok nga ikatulo ug ikaupat nga paragrap sa
pahina 221, ug hunahunaa kon sa unsa nga paagi ang mga
stake sa Simbahan naghatag og siguridad ug kalinaw. Sa unsa
nga mga paagi kamo napanalanginan samtang nagkapundok
kamo uban sa mga miyembro sa inyong stake?
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• Sa unsa nga mga paagi ang tambag sa Propeta mahitungod sa
pagtukod og Zion magamit diha sa atong mga panimalay?

• Ang Propeta nagtudlo nga isip kabahin sa paningkamot sa pag-
tukod og Zion, kinahanglan gayud nga ang usag usa maglim-
pyo sa atong mga kaugalingon. Unsay pipila ka mga paagi nga
atong masunod kini nga tambag? (Alang sa pipila ka mga
ehemplo, tan-awa sa mga pahina 221–23.) Ngano sa inyong
hunahuna nga ang usag usa kinahanglan gayud nga putli sa
dili pa tukuron ang Zion?

• Ribyuha ang mga panagna ni Joseph Smith mahitungod sa
duha ka balaan nga siyudad (mga pahina 223–26). Unsa nga
bahin ang atong himoon alang sa katumanan niini nga mga
panagna?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Pagpadayag 21:1–27; D&P
45:65–71; 97:18–25; 103:1–7; Moises 7:16–21, 62–69
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Pagpadayag ug ang 
Buhi nga Propeta

“Ang pinakamahinungdanon nga lagda 
sa langit [mao] nga wala gayuy himoon dinhi 

sa yuta nga walay pagpadayag sa sekreto ngadto 
sa iyang mga sulugoon ang mga propeta.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Didto sa Kirtland, Ohio, si Propeta Joseph Smith nakadawat
og hilabihan ka daghan nga pagpadayag sulod sa mubo nga
panahon, nga naghimo niini nga tagal sa panahon nga pinaka-
mahinungdanon sa pagtukod sa doktrina ug pangagamhanan sa
Simbahan. Sa diha nga ang Propeta nakadawat niini nga mga
pagpadayag, sa kasagaran anaa siya atubangan sa ubang mga
lider sa Simbahan, uban sa usa ka tawo nga magrekord sa iyang
mga pulong samtang nagdawat siya niini gikan sa Ginoo. Ang
mga pagpadayag sa kasagaran moabut kaniya agi og tubag sa
pag-ampo. Diha si Parley P. Pratt, kinsa sa kaulahian nahimong
miyembro sa Napulog Duha, dihang ang Propeta nakadawat sa
pagpadayag nga karon Doktrina ug mga Pakigsaad 50.
Nahinumdom niini si Elder Pratt :

“Human kami makig-uban sa pag-ampo diha sa iyang lawak sa
paghubad, iyang gidiktar diha sa among atubangan ang mosu-
nod nga pagpadayag. Ang matag hugpong sa mga pulong inanay
nga gilitok ug hilabihan ka tin-aw, ug mohunong tali sa kada usa,
may igong gidugayon alang niini aron sa pagrekord, sa usa ka
ordinaryo nga tigsulat, pinaagi sa kinamot nga pagsulat.... Wala
gayud dihay pagduhaduha, pagbalikbalik, o pagbasa pag-usab,
aron sa pagpatunhay sa pagkasunod-sunod sa hunahuna.”1

Bisan tuod kon ang pipila ka mga pagpadayag gikopya pinaagi
sa kinamot nga pagsulat alang sa personal nga paggamit, ang
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Sa diha nga si Propeta Joseph Smith nakadawat sa mga pagpadayag, sa kasagaran
anaa siya sa atubangan sa ubang mga lider sa Simbahan, uban sa usa ka tawo nga

magrekord sa iyang mga pulong samtang nagdawat siya niini gikan sa Ginoo.
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mga miyembro sa Simbahan sa kinatibuk-an wala niini. Si Joseph
Smith nasayud nga ang mga pagpadayag sa Dios sama ka impor-
tante nga kinahanglan gayud nga ipatunhay ug ipagamit sa kali-
butan. Niadtong Nobyembre 1831, sa usa ka espesyal nga kom-
perensya nga gihimo didto sa, Ohio, ang Propeta ug ubang mga
lider sa Simbahan midisider sa pagmantala og pinili sa mga pag-
padayag nga nadawat sa Propeta hangtud niana nga higayona.
Human kini nga panaghisgot mahimo, ang Propeta nakadawat
og usa pa balaan nga kumunikasyon nga gitawag sa Ginoo nga
“akong pasiuna ngadto sa basahon sa akong mga sugo” (D&P
1:6). Kini nga pagpadayag, nga karon Doktrina ug mga Pakigsaad
seksyon 1, nagpasabut sa pagtugot sa Ginoo alang sa pagmantala
sa mga pagpadayag ug mipasabut sa Iyang mga katuyoan sa pag-
hatag niini. “Siksika kini nga mga sugo,” ang Ginoo mipahayag,
“kay sila mga tinuod ug matinud-anon, ug ang mga panagna ug
mga saad nga anaa kanila ang tanan matuman” (D&P 1:37).
Human sa pagkadungog sa pagpadayag nga gibasa og balik
ngadto kaniya sa ikaduhang adlaw sa komperensya, ang Propeta
“mibarug ug mipadayag sa iyang mga pagbati ug pagpasalamat”
alang niining pagpakita sa pagtugot sa Ginoo.2

Nagsunod niini nga komperensya, ang Propeta nahinumdom,
“ang akong panahon okupado kaayo sa pagribyu sa mga sugo ug
naglingkod sa komperensya, sulod sa hapit duha ka mga
semana; tungod kay sukad sa una ngadto sa ikanapulog duha sa
Nobyembre among gihimo ang upat ka komperensya. Diha sa
katapusan ... ang komperensya mibotar nga ilang gihambin ang
mga pagpadayag nga sama kabililhon ... sa mga bahandi sa
tibuok yuta.” Ang komperensya mipahayag usab nga ang mga
pagpadayag mao “ang pundasyon sa Simbahan niining katapu-
sang mga adlaw, ug usa ka kaayohan sa kalibutan, nagpakita nga
ang mga yawe sa mga misteryo sa gingharian sa atong
Manluluwas gisalig na usab ngadto sa tawo, ug ang mga bahandi
sa kahangturan [mao ang] sulod sa kompas niadtong kinsa mau-
yunon nga mopuyo sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba
sa Dios.”3

Ang sinulat sa kamot nga mga kopya sa mga pagpadayag gidala
ngadto ni William W. Phelps sa Missouri, aron imantala isip
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Basahon sa mga Kasugoan. Si Brother Phelps, kinsa gisugo sa
Ginoo nga moadto sa Missouri ug nahimong usa ka tig-imprinta
sa Simbahan (tan-awa sa D&P 57:11), sa wala madugay misugod
sa paghan-ay sa tipo [type] alang sa libro. Bisan pa niana niad-
tong Hulyo 20, 1833, mga manggugubot miguba sa imprintaha-
nan ug sa kadaghanang naimprinta na nga mga palid. Pipila sa
mga natangtang nga mga palid gikuha sa mga miyembro sa
Simbahan ug tinagsa tagsa nga gibugkos, apan ang libro wala
gayud pormal nga namantala. Niadtong 1835, ang mga pagpada-
yag nga gituyo alang sa Libro sa mga Sugo gipun-an sa daghang
dugang nga mga pagpadayag gimantala didto sa Kirtland isip
Doktrina ug mga Pakigsaad. Uban sa dugang mga pagpadayag
nga gidugang sukad pa sa 1835, kini nga libro nagbarug isip usa
ka saksi nga ang Dios nagsulti karon pinaagi sa Iyang buhi nga
propeta, ang Presidente sa Simbahan, alang sa panalangin ug
paggiya sa Iyang Simbahan.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios kanunay gayud nga migiya sa Iyang katawhan 
ug sa Iyang Simbahan pinaagi sa pagpadayag.

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9: “Kami nagtuo sa tanan
nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, ug
kami nagtuo nga siya mopadayag pa og daghan nga dagko ug
mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa
Dios.”4

“Dili gayud kita makasabut sa mga butang sa Dios ug sa langit,
kondili pinaagi sa pagpadayag. Mahimo nga kita mopadayag sa
mga butang nga may pagka-espirituhanon ug mopadayag og mga
hunahuna sa mga kahangturan, apan wala kanay pagtugot.”5

“Ang doktrina sa pagpadayag mas mopatigbabaw pa kay sa
walay pagpadayag nga doktrina, kay ang usa ka kamatuoran nga
gipadayag gikan sa langit maoy bililhon kay sa tanan nga sekta
nga panabut nga anaa.”6

“Walay kaluwasan kon walay pagpadayag; kawang lamang ang
pangalagad ni bisan kinsa kon wala niini.... Walay tawo nga mahi-
mong alagad ni Jesukristo gawas kon siya nagpamatuod ni Jesus;
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ug mao kini ang espiritu sa pagpadayag [tan-awa sa Pagpadayag
19:10]. Matag higayon nga ang kaluwasan mapahigayon, pinaagi
gayud kini sa pagpamatuod. Ang mga tawo karon mopamatuod
sa langit ug impyerno, ug wala gani gayud makakita niini; ug ako
moingon nga walay tawo nga nasayud niini nga mga butang kon
wala kini.”7

“Si Jesus sa Iyang mga pagtulun-an miingon, ‘Ug sa ibabaw nii-
ning bato pagatukuron ko ang akong Iglesia ug ang mga gahum
sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya.’ [Mateo 16:18.]
Unsa nga bato? Pagpadayag.”8

“Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw natukod pinaagi sa laktud nga pagpadayag, isip tinuod
nga Simbahan sa Dios sukad pa kaniadto, sumala sa mga
Kasulatan (Amos 3:7, ug Mga Buhat 1:2); ug pinaagi sa kabubut-
on ug mga panalangin sa Dios, ako nahimong instrumento diha
sa Iyang mga kamot, hangtud karon, sa pagpalambo sa katuyoan
sa Zion.”9

Ang Propeta namulong sa usa ka komperensya sa Simbahan
niadtong Abril 1834: “Si Presidente Joseph Smith, Jun., mibasa
sa ikaduhang kapitulo sa panagna ni Joel, miampo, ug mipakig-
pulong sa komperensya ingon sa mosunod:... ‘Lahi ra ang atong
pagkabutang kay sa bisan kinsa nga mga tawo nga nabuhi niini
nga yuta; tungod niana kadtong nangagi nga mga pagpadayag
dili angay sa atong mga kahimtang, gihatag kini sa laing mga
tawo, nga nag-una kanato, apan sa katapusang mga adlaw, ang
Dios mopundok sa salin sa mga anak sa Israel nga pagaluwason,
ingon man usab didto sa Jerusalem ug Zion [tan-awa sa Joel
2:32]. Karon kon ang Dios dili na mohatag og mga pagpadayag,
asa na man nato pangitaa ang Zion ug kini nga mga salin? ...’

“Ang Presidente mihatag dayon og asoy sa pagbaton ug paghu-
bad sa Basahon ni Mormon, ang pagpadayag sa Priesthood ni
Aaron, ang pagtukod sa Simbahan niadtong 1830, ang pagpada-
yag sa High Priesthood, ug ang gasa sa Espiritu Santo nga gibu-bu
diha sa Simbahan, ug miingon: ‘Kuhaa ang Basahon ni Mormon
ug ang mga pagpadayag, ug asa na man ang atong relihiyon? Wala
kita’y relihiyon.’”10



H U G N A  1 6

234

Ang Presidente sa Simbahan gitudlo aron sa pagdawat og
pagpadayag gikan sa Dios alang sa Simbahan; ang mga

indibidwal mahimong makadawat og pagpadayag 
sa ilang kaugalingon nga mga responsibilidad.

“Si Jesus ... mihan-ay sa simbahan ang una mga Apostoles, ug
ikaduha mga propeta, alang sa buhat sa pangalagad, alang sa
pagsangkap sa mga balaan, ug uban pa; ... ang pinakamahinung-
danong lagda sa langit [mao] nga dili magbuhat sa bisan unsa
dinhi sa yuta, gawas kong ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang
mga alagad, ang mga manalagna, nga nahiuyon sa Amos 3:7.”11

Niadtong Septyembre 1830 si Joseph ug Emma Smith mibal-
hin gikan sa Harmony, Pennsylvania, ngadto sa Fayette, New
York. Sa diha nga miabut sila, ilang nakit-an nga pipila sa mga
Santos gipang-ilad pinaagi sa mga pangangkon og bakak nga
mga pagpadayag: “Sa hilabihan namong kasubo,... amo dayong
nadiskubrehan nga si Satanas naghulat aron sa pagpangilad, ug
nagtinguha kon kinsa ang mahimo niya nga tukbon. Si Brother
Hiram Page nagkupot og usa ka bato, diin nabatonan niya ang
piho nga ‘mga pagpadayag’ kabahin sa pagtukod sa Zion, ang
paghan-ay sa Simbahan, ug uban pa., ang tanan diin hingpit nga
may kalainan uban sa han-ay sa balay sa Dios, sama sa gilatid diha
sa Bag-ong Tugon, ingon man usab sa among bag-ong mga pag-
padayag. Ingon nga usa ka miting sa komperensya gitagal sa ika-
26 nga adlaw sa Septyembre, akong gihunahuna nga maalamon
ang dili kaayo pagbuhat og daghan kay sa pagpakigsulti sa mga
kaigsoonan kabahin sa hilisgutan, hangtud nga moabut ang
komperensya. Hinoon, nakita, nga kadaghanan, ilabi na sa
pamilya Whitmer ug Oliver Cowdery, ang nanagtuo og daghan sa
mga butang nga gihan-ay niini nga bato, gihunahuna namo nga
pinakalabing maayo ang pagpangutana sa Ginoo kabahin sa
importante kaayo nga butang, ug sa wala pa magsugod [ang]
komperensya, among nadawat ang mosunod:

“Pagpadayag ngadto ni Oliver Cowdery, gihatag sa Fayette,
New York, Septyembre, 1830.

“ ‘... Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon
nganha kanimo, walay usa nga itudlo sa pagdawat og mga sugo
ug mga pagpadayag niini nga Simbahan gawas sa akong sulugoon
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nga si Joseph Smith, Jun., kay siya modawat kanila gani sama
kang Moises. Ug ikaw magmasulundon ngadto sa mga butang
diin Ako mohatag ngadto kaniya....

“ ‘Ug ikaw dili momando kaniya kinsa imong pangulo ug ang
pangulo sa simbahan, kay Ako mihatag kaniya og mga yawe sa
mga misteryo, ug mga pagpadayag nga sinilyohan, hangtud nga
Ako motudlo ngadto kanila og lain diha sa iyang dapit....

“ ‘Ug usab, ikaw modala sa imong igsoon, si Hiram Page, tali
kaniya ug kanimo lamang, ug sultihi siya nga kadtong mga
butang nga siya misulat gikan niana nga bato dili gikan kanako
ug nga si Satanas, milingla kaniya; kay, tan-awa, kini nga mga
butang wala pa ikatudlo ngadto kaniya, ni bisan unsa nga butang
itudlo ngadto ni bisan kinsa niini nga simbahan nga supak sa
mga pakigsaad sa simbahan.

“ ‘Kay ang tanan nga mga butang kinahanglan gayud himoon
sa kahusay, ug pinaagi sa pag-uyon sa tanan diha sa simbahan,
pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo.’ [D&P 28:2–3, 6–7,
11–13]....

“Sa katapusan ang among komperensya nagkapundok. Ang
hilisgutan kabahin sa bato nga gihisgutan nang daan gituki, ug
human sa makuti nga pagsusi, si Brother Page, ingon man usab
ang tibuok Simbahan nga kinsa mitambong, misalikway sa gii-
ngon nga bato, ug sa tanang mga butang nga kabahin niadto, sa
hilabihan sa among tinagsa nga katagbawan ug kalipay.”12

“Ang mga Presidente o [Unang] Kapangulohan mao ang pina-
kalabaw sa Simbahan, ug ang mga pagpadayag sa hunahuna ug
kabubut-on sa Dios ngadto sa Simbahan, kinahanglan nga moa-
but gikan sa Kapangulohan. Kini mao ang mando sa langit, ug
ang gahum ug katungod sa [Melchizedek] Priesthood. Katungod
usab niini sa bisan kinsa nga opisyal sa Simbahan ang pagbaton
og mga pagpadayag, nga may kalabutan lamang sa iyang parti-
kular nga calling ug katungdanan sa Simbahan.”13

Dili kita maghunahuna sa atong mga kaugalingon nga obli-
gado nga makadawat og bisan unsang pagpadayag gikan sa bisan
kinsang lalaki o babaye nga walay iyang legal nga pagkatinugya-
nan ug gi-orden ngadto niana nga awtoridad, ug maghatag og
igong kamatuoran niini.
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“... Supak kini sa mga lagda sa Dios alang ni bisan kinsa nga
miyembro sa Simbahan, o ni bisan kinsa, sa pagdawat og mga
panudlo alang niadtong may awtoridad, nga mas taas pa kay sa
ilang kaugalingon; busa inyong makita ang pagkadili angay sa
pagsunod kanila, apan kon bisan kinsa nga tawo makabaton og
panan-awon o pagbisita gikan sa langitnong mensahero, alang ra
gayud kini sa iyang kaugalingong kaayohan ug panudlo; kay ang
sukaranan nga mga baruganan, pangagamhanan, ug doktrina sa
Simbahan gitugyan diha sa mga yawe sa gingharian.”14

Ang Presidente sa Simbahan mohatud sa pulong sa Dios
nganhi kanato alang sa atong panahon ug henerasyon.

Si Heber C. Kimball, samtang nagser-
bisyo isip magtatambag ni Presidente
Brigham Young, mi-report: “Si Brother
Joseph Smith sa daghang mga higayon
miingon ngadto ni Brother Brigham ug
sa akong kaugalingon, ug ngadto sa
uban, nga siya usa ka tinugyanan sa Dios
ngari kanato, sa pagtudlo ug pagdumala
kanato ug sa pagbadlong sa mga nagbu-
hat og kasaypanan.”15

Si Wilford Woodruff, ang ikaupat
nga Presidente sa Simbahan, mi-report: “Akong hisgutan ang
usa ka gikatakda nga miting nga akong gitambongan didto sa
lungsod sa Kirtland sa akong unang mga adlaw. Niana nga miting
pipila ka mga hilisgutan ang gihimo ... nga may kalabutan sa buhi
nga mga orakulo ug kabahin sa gisulat nga pulong sa Dios.... Usa
ka inila nga tawo sa Simbahan mibarug ug misulti kabahin sa
hilisgutan, ug miingon: ‘Nakuha ninyo ang pulong sa Dios dinhi
sa inyong atubangan diha sa Biblia, Basahon ni Mormon, ug
Doktrina ug mga Pakigsaad; aduna kamo’y nasulat nga pulong sa
Dios, ug kamo nga kinsa naghatag og mga pagpadayag kina-
hanglan nga mohatag og mga pagpadayag sumala niadto nga
mga libro, ingon sa gisulat niadto nga mga libro nga mao ang
mga pulong sa Dios. Kinahanglan nga atong ipunting ang atong
mga kaugalingon niadto nga mga libro.’

Heber C. Kimball
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“Sa diha nga nahuman na siya, si Brother Joseph milingi
ngadto ni Brother Brigham Young ug miingon, ‘Brother
Brigham, gusto ko nga motindog ka ug sultihi kami sa imong
mga baruganan kabahin sa buhi nga mga orakulo ug sa mga
nasulat nga pulong sa Dios.’ Si Brother Brigham mitindog, ug
iyang gikuha ang Biblia, ug gipahimutang kini, ug iyang gikuha
ang Basahon ni Mormon, ug gipahimutang kini, ug iyang gikuha
ang libro sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug gipahimutang kini sa
iyang atubangan, ug siya miingon: ‘Adunay gisulat nga pulong sa
Dios nganhi kanato, kabahin sa buhat sa Dios sukad pa sa pag-
sugod sa kalibutan, kasagaran, sa atong panahon. Ug karon, siya
miingon, ‘kon itandi uban sa [buhi] nga mga orakulo kadto nga
mga libro walay bili alang kanako; kadto nga mga libro wala mag-
hatag og pulong sa Dios nga gilaktud sa ato karon, sama sa gibu-
hat sa mga pulong sa usa ka Propeta o sa usa ka tawo nga nag-
hupot sa Balaan nga Priesthood sa atong panahon ug
henerasyon. Mas gusto ko pang maangkon ang buhi nga mga
orakulo kay sa tanang gisulat diha sa mga libro.’ Mao kadto nga
tumong ang iyang gitinguha. Sa diha nga nahuman na siya, si
Brother Joseph miingon ngadto sa katiguman: ‘si Brother
Brigham misulat kaninyo sa pulong sa Ginoo, ug iya kamong
gisultihan sa kamatuoran.’”16

Si Brigham Young, ang ikaduhang Presidente sa Simbahan,
nahinumdom: “Daghan na nga mga tuig ang milabay si Propeta
Joseph misulti nga kon ang katawhan nakadawat sa mga pagpa-
dayag nga diha kaniya ug maalamon nga mobuhat niini, sama sa
isugo sa Ginoo, tingali sila sa ilang gahum sa pagbuhat ug pag-
sabut nag-una pa unta sa milabay’ng katuigan kay sa ila unta nga
mahimo diha sa ilang kasarang sa pagbuhat ug sa pagsabut.”17

Atong gipaluyohan ang Presidente sa Simbahan ug 
ang ubang mga lider sa Simbahan pinaagi sa pag-ampo

alang kanila ug sa pagsunod sa ilang tambag.

Si Joseph Smith mi-rekord nga ang mosunod nahinabo diha
sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland niadtong Marso 27,
1836: “Mihimo ako niadto og mubo nga pakigpulong, ug mita-
wag sa pipila ka mga korum, ug sa tanang katiguman sa mga
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Santos, aron sa pag-ila sa [Unang] Kapangulohan isip mga
Propeta ug mga Manalagna, ug ituboy sila pinaagi sa ilang mga
pag-ampo. Nakigsaad silang tanan pinaagi sa pagpanindog.

“Ako dayon nga gitawag ang mga korum ug kongregasyon sa
mga Santos sa pag-ila sa Napulog Duha ka mga Apostoles, nga
anaa, isip mga Propeta, mga Manalagna, mga Tigpadayag, ug
linain nga mga saksi ngadto sa tanang kanasuran sa yuta, nga
naghupot sa mga yawe sa gingharian, aron buksan kini, o tuyuon
aron mahimo, tali kanila, ug ituboy sila pinaagi sa ilang mga pag-
ampo, diin ilang giuyonan pinaagi sa pagpanindog.

“Akong gisunod sa pagtawag diha sa mga korum ug kongre-
gasyon sa mga Santos aron sa pag-ila sa mga presidente sa mga
Seventy ... ug ituboy sila pinaagi sa ilang mga pag-ampo, diin
ilang gihimo pinaagi sa pagtindog....

“Hiniusa sila nga mibotar sa matag higayon, ug ako nanagna
ngadto sa tanan, nga tungod kay ilang gituboy kini nga mga tawo
diha sa ilang daghang mga katungdanan,... ang Ginoo mopana-
langin kanila, oo, diha sa pangalan ni Kristo, ang mga panalangin
sa langit nga maangkon gayud nila.”18

“Sama niadtong kinsa mipataas sa mga kamot ni Moises [tan-
awa sa Exodo 17:8–13], mao nga atong ipataas ang mga kamot
niadtong kinsa gitudlo aron sa pagdumala sa mga buluhaton sa
Gingharian, aron nga sila unta malig-on, ug makahimo sa pagta-
pos sa ilang mahinungdanon nga mga plano, ug mahimong
instrumento sa pagpahinabo sa mahinungdanong buhat sa kata-
pusang mga adlaw.”19

“Karon alang sa mga tawo nga mobuhat sa mga butang,
tungod kay gisugo lamang sila sa pagbuhat niini, ug gani mag-
bagulbol samtang nagabuhat sila niini, walay kapuslanan ang
tanan, maayo pa nga dili na lang nila kini buhaton. Adunay kinsa
nangangkon nga mga Santos nga hilig kaayo nga magbagulbol,
ug mangita og sayop, kon hatagan og bisan unsa nga tambag,
nga supak sa ilang mga pagbati, bisan kon sila, sa ilang mga kau-
galingon, mangayo og tambag; ilabi na kon ang tambag nga giha-
tag wala pangayoa, nga wala mahiuyon sa ilang panan-aw sa mga
butang, apan mga kaigsoonan, naglaum kita sa mas labaw ka
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maayo nga mga butang sa kadaghanan kaninyo; misalig kami nga
nagtinguha kamo og tambag, sa matag karon ug unya, ug nga
masadyaon kamo nga mouyon niini, bisan kanus-a ninyo mada-
wat kini gikan sa tukma nga tinubdan.”20

Si Eliza R. Snow mi-rekord: “Si [ Joseph Smith] miingon, kon
ang Dios mitudlo kaniya, ug mipili kaniya isip usa ka instru-
mento sa pagpangulo sa Simbahan, nganong dili man siya tugo-
tan nga mangulo hangtud mahuman ang iyang pagkatudlo?
Nganong supakon man kon gitudlo siya sa pagbuhat og usa ka
butang? Kinsa ang nasayud sa hunahuna sa Dios? Dili ba Siya
mopadayag og mga butang nga lahi kay sa atong gidahum? [Ang
Propeta] miingon nga padayon niyang gibuntog, bisan tuod kon
anaa kaniya ang tanang butang nga mobitad kaniya paubos,
mobabag sa iyang agianan, ug mosupak, bisan pa man sa tanan
niining mga pagsupak, sa katapusan kanunay gayud siya nga
mogawas nga husto....

“Gibadlong niya kadtong mahilig nga mangita og sayop kabahin
sa pagdumala sa mga buluhaton sa Simbahan, nag-ingon nga ang
Dios mitawag kaniya aron mangulo sa Simbahan, ug dumalahon
niya kini sa husto; kadtong mosulay sa pagpanghilabut maulawan
sa dihang ang ilang kaugalingong kabuang mapahayag.”21

Kadtong mosalikway sa buhi nga propeta dili 
molambo ug magdala diha sa ilang mga kaugalingon 

sa mga paghukom sa Dios.

“Bisan pa man niana, sa tinud-anay nga pagkasulti, nga ang
tanang kahibalo nagagikan sa Dios, gani kon mapadayag na kini,
ang mga tawo dili motuo niini isip pagpadayag nianang pana-
hona....

“Si Noah maoy usa ka hingpit nga tawo, ug ang iyang kahibalo
o pagpadayag kon unsay mahitabo diha sa yuta naghatag kaniya
og gahum aron sa pagpangandam ug pagluwas sa iyang kaugali-
ngon ug pamilya gikan sa pagkalaglag sa lunop. Kini nga kahi-
balo, o pagpadayag,...wala tuohi sa mga lumulupyo sa yuta.
Nasayud sila nga si Adan mao ang unang tawo, gibuhat diha sa
dagway sa Dios; nga siya usa ka maayong tawo; ug naglakaw si
Enoch kuyog sa Dios totolo ka gatus ug kan-uman ug lima ka
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“Si Noe maoy usa ka hingpit nga tawo, ug ang iyang kahibalo o pagpadayag kon
unsay mahtabo diha sa yuta ...wala tuohi sa mga lumulupyo sa yuta.”

tuig, ug gibayaw ngadto sa langit nga wala makatilaw og kamata-
yon. Apan wala sila makalahutay sa bag-o nga pagpadayag: ang
karaan among gituohan tungod kay mituo ang among mga ama-
han, apan gisalikway ang bag-o nga mga pagpadayag. Ug ang
baha mibanlas kanila....

“Ang sama nga baruganan ... maoy tataw nga gipakita tali sa
mga Judeo sa dihang ang Manluluwas miabut diha sa unod.
[Sila] nanghambog sa karaan nga mga pagpadayag, gidayandaya-
nan ang mga lubnganan sa patay, mihatag og mga ikapulo sa yer-
babuena ug sa anis, naghimog tag-as nga mga pag-ampo sa pag-
pakaaron ingnon, ug milabang sa dagat ug yuta aron sa
pag-angkon og mga kinabig, apan gani sa diha nga ang bag-o nga
pagpadayag moabut nga presko pa gikan sa ba-ba sa Halangdon
nga Ako Mao sa iyang kaugalingon, dili sila makalahutay niini—
hilabihan ra kaayo kini. Mipakita kini sa mga pagkadunot niana
nga henerasyon, sama sa uban nga nag-una, ug sila misinggit,
pahawaa siya; ilansang mo siya sa krus! ...
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“Sa makausa pa, ang sama nga tunong ug pinulongan ang
gigamit sa diha nga ang Basahon ni Mormon mitunga niini nga
henerasyon. Ang karaan nga pagpadayag, ang karaan nga mga
patriarch, mga pilgrim ug mga apostoles, ang gipanalanginan.
Mituo kami niini, apan ang mga kabag-ohan dili kami mahimong
mosunod.”22

“Kanunay nga masaypan sa kalibutan ang bakakon nga mga
propeta nga ingon og mga tinuod, ug kadtong mga propeta nga
gipadala sa Dios, ilang gihunahuna nga bakakon nga mga pro-
peta, ug mao nga ilang gipamatay, gibato, gisilotan ug gibilanggo
ang tinuod nga mga propeta, ug kinahanglan nga motago sa
ilang mga kaugalingon didto sa ‘mga disyerto ug mga lungib ug
mga langub sa yuta’ [tan-awa sa Mga Hebreohanon 11:38], ug
bisan tuod ang pinakahalangdon nga mga tawo sa yuta, ang kali-
butan mihingilin kanila gikan sa ilang katilingban isip mga libud-
suroy. samtang ilang gihambin, gitahud ug gisuportahan ang
mga walay baruganan, mga libudsuroy, mga tigpakaaron-ingon,
mga impostor, ug ang labing ubos sa mga tawo.”23

“Wala kanako ang pinakaubos nga ideya, kon si Kristo moanhi
sa yuta ug mosangyaw sa ingon ka estrikto nga mga butang sama
sa Iyang pagsangyaw ngadto sa mga Judeo, apan kini nga
henerasyon mosalikway Kaniya tungod sa hilabihan ka
estrikto....Daghang mga tawo ang moingon, ‘Dili gayud ako
mobiya kanimo, apan mopaluyo kanimo sa tanang higayon.’
Apan sa higayon nga tudloan nimo sila og pipila sa mga misteryo
sa gingharian sa Dios nga gipabilin didto sa kalangitan ug nga
ipadayag ngadto sa mga anak sa tawo kon andam na sila niini,
sila maoy una nga mobato kaninyo ug mopatay kaninyo. Mao
kini ang sama nga baruganan nga nakapalansang sa Ginoong
Jesukristo, ug makaingon sa mga tawo nga mopatay sa mga pro-
peta niini nga henerasyon.

“Daghang mga butang ang [dili masabut] ngadto sa mga anak
sa tawo diha sa katapusang mga adlaw: sama pananglit, nga ang
Dios mopabangon sa patay; [makalimot sila] nga ang mga
butang gitago sukad pa sa wala pa matukod ang kalibutan, nga
igapadayag ngadto sa mga masuso sa katapusang mga adlaw.
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“Adunay daghan usab nga bantugang maalamon nga mga
lalaki ug mga babaye sa taliwala kanato kinsa maalamon ra kaayo
nga matudloan, mao nga kinahanglan gayud silang mamatay sa
ilang ka ignorante, ug sa pagkabanhaw ilang makaplagan ang
ilang sayop. Daghan ang misilyo sa ganghaan sa langit pinaagi sa
pag-ingon, Kon ang Dios mopadayag sa bisan unsa nga butang
gawas sa piho nga katuyoan dili ako motuo....

“Kanunay gayud kini nga kon sa diha nga usa ka tawo ipadala
sa Dios uban sa priesthood ug magsugod siya sa pagsangyaw sa
kahingpitan sa ebanghelyo, nga gisalikway siya sa iyang mga
higala, kinsa andam sa pag-ihaw kaniya kon magtudlo siya og
mga butang nga gihunahuna nila nga sayop; ug si Jesus nalan-
sang tungod niini nga baruganan.”24

“Alaut, alaut kana nga tawo o han-ay sa mga tawo kinsa mibak-
yaw sa ilang mga kamot batok sa Dios ug sa Iyang saksi niining
katapusang mga adlaw: tungod kay hapit nila malingla ang
matag mga pinili!

“... Kon ang usa ka tawo managna, ug momando sa mga tawo
sa pagsunod sa iyang mga pagtulun-an, siguro usa siya ka tinuod
o bakakon nga propeta. Ang bakakon nga mga propeta sa kanu-
nay mobarug aron sa pagbatok sa tinuod nga mga propeta ug
sila managna og hapit duol kaayo sa kamatuoran mao nga hapit
na nila malingla ang mga pinili gayud.”25

“Agi og sangputanan sa pagsalikway sa Ebanghelyo ni
Jesukristo ug sa mga Propeta kinsa gipadala sa Dios, ang mga
paghukom sa Dios maanaa diha sa mga tawo, mga siyudad, ug
mga nasud, sa nagkalain-laing panahon sa kalibutan, nga maoy
nahitabo sa mga siyudad sa Sodom ug Gomorrah, nga gipang-
laglag tungod sa pagsalikway sa mga Propeta.”26

Si William P. McIntire mi-report: “Si [ Joseph Smith] nanagna
nga ang tanan niadtong magtagad nga dili mahinungdanon sa
mga pagpadayag nga gihatag, ug sa kaniya ug sa iyang mga
pulong, sa dili madugay maghilak ug magminatay,... nga mag-
ingon, O! nga naminaw pa unta kita sa mga pulong sa Dios ug sa
mga pagpadayag nga gihatag.”27
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga vii–xiii.

• Ribyuha ang asoy diha sa mga pahina 229–31, nga maghuna-
hunaa kon unsay gibati sa nag-una nga mga miyembro sa
Simbahan mahitungod sa mga pagpadayag nga nadawat pina-
agi ni Joseph Smith. Unsay inyong mga pagbati mahitungod sa
Doktrina ug mga Pakigsaad?

• Basaha ang katapusan nga paragrap diha sa pahina 232.
Ngano sa inyong hunahuna nga ang kaluwasan dili moabut
kon walay pagpadayag”?

• Ribyuha ang mga pahina 234–36. Ngano sa inyong hunahuna
nga ang mga tawo usahay motugot sa ilang mga kaugalingon
nga pagalinglahon, sama sa istorya kabahin ni Hiram Page?
Unsay atong mabuhat aron malikayan nga malingla sa mga
bakakon nga propeta o bakak nga mga pagtulun-an?

• Ribyuha ang katapusang duha ka tibuok nga paragrap sa
pahina 235 ug sa paragrap nga nagpadayon ngadto sa pahina
236. Sa unsa nga paagi kita makapahimulos tungod sa pagba-
ton og usa lamang ka tawo nga makadawat og mga pagpada-
yag alang sa tibuok Simbahan? Unsa nga mga kasinatian nga
inyong ikapakigbahin diin ang Ginoo migiya kaninyo diha sa
inyong piho nga mga katungdanan?

• Sa mga pahina 236–37, basaha kon sa unsa nga paagi si Joseph
Smith ug Brigham Young mitubag sa dihang usa ka tawo mii-
ngon nga kinahanglang igahin nato ang atong mga kaugali-
ngon nganha sa mga pagpadayag nga gisulat diha sa mga kasu-
latan. Unsay mawala gikan sa inyong kinabuhi kon inyong
igahin ang inyong kaugalingon nganha sa sumbanan nga mga
kasulatan, nga walay pagpaminaw sa mga pulong sa buhi nga
propeta? Unsay atong mabuhat aron mosunod sa espiritu sa
tambag ni Brigham Young?

• Unsay atong mabuhat aron sa pagtuboy sa Presidente sa
Simbahan ug ubang mga lider sa Simbahan? (Alang sa pipila ka



H U G N A  1 6

244

mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 237–239. Unsa nga tam-
bag ang gihatag sa Presidente sa Simbahan sa milabay nga
kinatinbuk-ang komperensya? Sa unsa nga mga paagi kamo
napanalanginan diha sa inyong pagsunod sa propeta ug
ubang mga lider sa Simbahan?

• Unsay pipila ka mga paagi diin ang mga tawo misalikway sa
mga propeta sa Dios? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-
awa sa mga pahina 239–242.) Unsay pipila ka posible nga mga
sangputanan sa dili pagsunod sa tambag niadtong gipili sa
Ginoo sa pagdumala sa Iyang Simbahan?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 29:18; Jacob
4:8; 3 Nephi 28:34; Mormon 9:7–9; D&P 21:1–6
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“Ug ang Ginoong Dios miingon ngadto ni Moises, nga nag-ingon:... 
Kay tan-awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang 
pagpahinabo sa pagka-mortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.”



Ang Mahinungdanon 
nga Plano sa Kaluwasan

“Ang mahinungdanon nga plano sa kaluwasan 
maoy usa ka tema nga angay gayud nga moukopar 

sa atong tuman nga pagtagad, ug pagaisipon 
sa hunahuna nga pinakamaayo nga mga gasa 

sa langit ngadto sa katawhan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Septyembre 1831, ang Propeta nga si Joseph Smith
ug ang iyang pamilya mibalhin mga 48 kilometro sa habagatang
silangan sa Kirtland ngadto sa Hiram, Ohio, diin sila nagpuyo og
mga usa ka tuig didto sa panimalay ni John ug Alice (nga nailhan
usab isip Elsa) Johnson. Niini nga panimalay, ang Propeta mihimo
sa kadaghanan sa iyang trabaho sa Joseph Smith nga Paghubad sa
Biblia.

Kining importante nga trabaho, nga gitawag sa Propeta nga
usa ka “sanga sa akong katungdanan,”1 nakatampo sa makahulu-
ganon nga paagi sa atong salabutan sa plano sa kaluwasan. Ang
Propeta misugod niini nga trabaho niadtong Hunyo 1830 sa
dihang ang Ginoo misugo kaniya sa pagsugod sa paghimo og usa
ka dinasig nga pag-usab sa King James Version sa Biblia. Dugay
na kaayo nga nahibaloan sa Propeta nga ang Biblia dili kanunay
nga klaro sa pipila ka importante nga mga butang. Namatngonan
niya nga si Moroni mikutlo sa pipila ka mga tudling sa kasulatan
ngadto kaniya “uban sa gamay nga kausaban sa pamaagi [mabasa
kini] sa atong mga Biblia” ( Joseph Smith—Kasaysayan 1:36).
Samtang naghubad sa 1 Nephi 13:23–29, iyang nasayran nga
daghang “mga bahin diin mga yano ug labing bililhon” gikuha
diha sa Biblia, lakip ang “daghang mga pakigsaad sa Ginoo”
(1 Nephi 13:26).
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Sa kaulahian ang Propeta miingon: “Mituo ako sa Biblia nga
tinuod kon nagagikan kini sa pluma [pen] sa orihinal nga mga
tigsulat. Ignorante nga mga maghuhubad, dili mabinantayon nga
mga magsusulat, o malinglahon ug kurakot nga mga pari ang
nakahimo og daghang mga kasaypanan.... Tan-awa sa [Mga
Hebreohanon 6:1] alang sa mga kalainan—‘Busa ang pagbiya sa
mga baruganan sa doktrina ni Kristo, magpadayon kita ngadto sa
kahingpitan.’ Kon ang tawo mobiya sa mga baruganan sa dok-
trina ni Kristo, unsaon man niya sa pagkaluwas niana nga mga
baruganan? Mao kini ang kalainan. Dili ako motuo niini.
Buhaton ko kini nga sama gayud sa ingon—‘Busa sa walay pag-
biya sa mga baruganan sa doktrina ni Kristo, magpakabuhi kita
sa kahingpit.’”2

Maingon nga gigiyahan sa Espiritu, si Joseph migahin og mga
tulo ka mga tuig sa pagsiksik sa Biblia, naghimo og linibo nga
mga pagpatul-id sa teksto ug mipahiuli sa mga kasayuran nga
nawala. Kining gipahiuli nga kasayuran matingalahon nga nag-
pasabut sa daghang mga doktrina nga dili klaro nga gipakita diha
sa Biblia sama nga anaa karon. Kining dinasig nga mga pag-usab
sa mga teksto sa Biblia ang nailhan isip Hubad ni Joseph Smith
sa Biblia. Gatusan sa mga tudling gikan sa Hubad ni Joseph
Smith gilakip na karon sa Santos sa Ulahing mga Adlaw nga edis-
yon sa King James Version sa Biblia.

Ang paghubad sa Biblia sa Propeta maoy importante nga bahin
sa iyang kaugalingong espirituhanon nga edukasyon ug sa pag-
butyag sa pagpahiuli sa ebanghelyo sa kamatuoran. Samtang
nag-usab siya sa Daan ug Bag-ong Tugon, kanunay siya nga
makadawat og mga pagpadayag nga nagpatin-aw o nagpalapad
sa mga tudling sa kasulatan. Sa ingon niini nga paagi, ang
Propeta nakadawat og daghang mga doktrina gikan sa Ginoo,
lakip na niadtong makita karon diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 74, 76, 77, 86, ug 91, ug sa mga kabahin sa daghang
uban nga mga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Sa dihang bag-o pa nga nagsugod ang Propeta sa iyang pag-
hubad sa Biblia niadtong Hunyo 1830, ang Ginoo mipadayag
kaniya og taas kaayo nga tudling gikan sa mga sinulat ni Moises.
Kini nga tudling nahimo nga kapitulo 1 sa basahon ni Moises sa
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Perlas nga Labing Bililhon. Nagtala kini sa panan-awon diin si
Moises nakakita ug nakigsulti sa Dios—usa ka panan-awon nga
hilabihan ka talagsaon nga gitawag kini ni Joseph Smith og “usa
ka bililhon nga lugas” ug “usa ka sangkap sa kalig-on.”3 Niini nga
panan-awon, ang Dios mitudlo ni Moises sa sukaranan nga katu-
yoan sa mahinungdanon nga plano sa kaluwasan:

“Ug ang Ginoong Dios misulti ngadto kang Moises, nga nag-
ingon: ... Kay tan-awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong
himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga
dayon sa tawo” (Moises 1:37, 39).

Ang mga doktrina, mga ordinansa, ug mga panaad nga nag-
langkob sa plano sa kaluwasan nga gipadayag diha sa yuta nii-
ning ulahing mga adlaw pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Isip
usa ka tawo nga klarong nakasabut sa kamahinungdanon niini
nga plano, ang Propeta mipahayag: “Ang mahinungdanon nga
plano sa kaluwasan maoy usa ka tema nga kinahanglan gayud
nga moukopar sa atong tuman nga pagtagad, ug pagaisipon sa
hunahuna nga pinakamaayo nga mga gasa sa langit ngadto sa
mga tawo.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Didto sa kalibutan sa kinabuhi nga wala pa dinhi 
sa yuta, si Jesukristo gipili nga mahimong Manluluwas, 

ug mipili kita nga modawat sa plano sa kaluwasan.

“Sa unang organisasyon didto sa langit didto kitang tanan ug
nakakita sa Manluluwas nga gipili ug gitudlo ug ang plano sa
kaluwasan gihimo, ug gitugotan nato kini.”5

“Ang Ginoo [mao] ang sacerdote nga walay katapusan, human
sa laray sa Melchizedek, ug ang dinihog nga Anak sa Dios, sa wala
pa ang katukuran sa kalibutan [tan-awa sa Salmo 110:4].”6

“Ang kaluwasan gikan ni Jesukristo giandam alang sa tanang
mga tawo, aron molampus ibabaw sa dautan.... Ang tanan mag-
antus hangtud nga sila mosunod ni Kristo sa iyang kaugalingon.

“Ang panagbangi didto sa langit mao—nga si Jesus miingon
adunay piho nga mga kalag nga dili maluwas, ug ang yawa mii-
ngon nga iyang luwason silang tanan, ug mipahimutang sa iyang
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plano atubangan sa dakong konseho, kinsa mihatag sa ilang mga
boto pabor ni Jesuskristo. Mao nga ang yawa mibarug aron pag-
supak batok sa Dios, ug gihinginlan, uban sa tanan nga misu-
porta kaniya.”7

Kita mahangturon nga mga binuhat; 
mahimo nga mouswag kita sa kahimayaan samtang 

atong sundon ang mga balaod sa Dios.

Si Propeta Joseph Smith nakadawat sa mosunod nga pagpa-
dayag gikan sa Ginoo niadtong Mayo 1833, nga sa kaulahian
gi-rekord diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 93:29: “Ang tawo
mao usab diha sa sinugdanan uban sa Dios. Ang salabutan, o
ang kahayag sa kamatuoran, wala malalang o mabuhat, ni
dili gayud mahimo.” Pagka-Abril 1844, ang Propeta mitudlo:
“Aduna ako’y laing hilisgutan nga pagahisgutan, diin gibanabana
nga mohimaya sa tawo.... Kabahin ra kini uban sa hilisgutan sa
pagkabanhaw sa patay,—nga mao, ang kalag—ang hunahuna sa
tawo—ang imortal nga espiritu. Diin kini gikan? Ang tanang
makinaadmanon nga mga tawo ug mga doktor sa pagkabalaan
nag-ingon nga ang Dios milalang niini sukad pa sa sinugdanan;
apan dili kini mao: ang mao gayud nga ideya mipakubos sa tawo
diha sa akong pagkalkulo. Wala ako magtuo sa doktrina; Mas
labaw pa ako nga nasayud. Paminawa kini, kamong tanan nga
mga tawo sa kalibutan; kay ang Dios nagsulti kanako sa ingon,
ug kon dili kamo motuo kanako, dili mahimo ang kamatuoran
nga walay epekto....

“Naghisgot ako sa pagka-imortal sa espiritu sa tawo. Maka-
tarunganon ba kini sa pag-ingon nga ang pagkamaalamon sa
mga espiritu imortal, ug gani kini adunay sinugdanan? Ang kaa-
lam sa espiritu walay sinugdanan, ni adunay pagkatapus. Maayo
kana nga katarungan. Kana nga may sinugdanan mahimong adu-
nay katapusan. Wala gayuy higayon diin walay mga espiritu....

“...Akong husloon ang akong singsing gikan sa akong tudlo ug
ipakisama kini sa hunahuna sa usa ka tawo—ang imortal nga
bahin, tungod kay kini walay sinugdanan. Pananglitan putlon
ninyo kini ngadto sa duha; dayon aduna na kini’y sinugdanan ug
katapusan; apan isumpay kini pag-usab, ug magpadayon kini sa
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mahangturong pagkalingin. Maingon man usab sa espiritu sa
tawo. Sama sa pagpakabuhi sa Ginoo, kon aduna kini’y sinugda-
nan, aduna kini’y katapusan. Ang tanang mga buang ug makina-
admanon ug maalamon nga mga tawo gikan pa sa pagsugod sa
paglalang, kinsa nag-ingon nga ang espiritu sa tawo adunay
sinugdanan, sulayi kon aduna ba gayud kini’y katapusan; ug kon
kana nga dotrina tinuod, nan ang doktrina sa pagkahanaw mati-
nuod. Apan kon husto ako, tingali uban sa kaisug mopahayag
ibabaw sa mga atup sa kabalayan nga ang Dios wala gayuy gahum
sa paglalang sa espiritu sa tawo. Ang Dios sa iyang kaugalingon
dili makalalang sa iya mismong kaugalingon.

“Ang kaalam mahangturon ug anaa diha sa kinaugalingon nga
pagkaanaa nga baruganan. Usa kini ka espiritu nga gikan sa
tanang panahon ug walay nagmugna niini. Ang tanang mga sala-
butan ug mga espiritu nga sukad gipadala sa Dios nganhi sa kali-
butan ang dali ra nga mapalambo.

“Ang unang baruganan sa tawo mao ang kinaugalingon nga
pagkaanaa uban sa Dios. Ang Dios mismo sa kaugalingon, naka-
kita nga siya anaa sa taliwala sa mga espiritu ug kahimayaan,
tungod kay siya mas labaw pa ka maalamon, nakakita nga anga-
yan sa pagmugna og mga balaod diin ang uban makabaton og
kahigayunan sa pag-uswag sama sa iyang kaugalingon. Ang
pakigsuod nga atong naangkon uban sa Dios nagbutang kanato
sa sitwasyon nga mouswag diha sa kahibalo. Aduna siyay gahum
sa pagmugna og mga balaod aron sa pagtudlo sa mas huyang nga
salabutan, nga unta mahimo silang mahimaya uban sa iyang kau-
galingon, aron nga sila unta makabaton ug usa ka himaya sa usag
usa, ug sa tanan nga kahibalo, gahum, kahimayaan, ug salabutan,
diin gikinahanglan aron makaluwas kanila didto sa kalibutan sa
mga espiritu.”8

“Atong giisip nga ang Dios milalang sa tawo nga dunay pangu-
tok nga mahimong matudloan, ug salabutan nga mahimong
mapalambo sa kaangayan sa pagpakabana ug pagkugi nga giha-
tag sa kahayag nga gitugyan gikan sa langit ngadto sa maalamon;
ug kon magkaduol ang tawo sa kahingpitan, mas labaw pa ka tin-
aw ang iyang mga panglantaw, ug mas hilabihan pa ang iyang
kalipay, hangtud nga iyang mabuntog ang mga kadautan sa iyang
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kinabuhi ug mawala ang matag tinguha sa pagpakasala; ug sama
sa karaan, nga midangat nianang higayon sa hugot nga pagtuo
diin giputos siya sa gahum ug himaya sa iyang Tiglalang, ug giba-
yaw aron magpuyo uban Kaniya. Apan atong hunahunaon nga
kini usa ka dapit diin wala pay tawo sukad nga nakaabut niini
nga panahona.”9

Mianhi kita sa yuta aron makabaton og lawas, 
aron makaangkon og kahibalo, ug aron makabuntog 

pinaagi sa hugot nga pagtuo.

“Tanang mga tawo nasayud nga kinahanglan gayud sila nga
mamatay. Ug importante kini nga kinahanglan nga makasabut
kita sa mga katarungan ug mga katuyoan sa atong pagkabantang
ngadto sa nagkausab nga mga kahimtang sa kinabuhi ug sa
kamatayon, ug sa mga plano ug mga katuyoan sa Dios sa atong
pag-anhi sa kalibutan, ang atong mga pag-antus dinhi ug sa
atong pagbiya niini nga kalibutan. Unsay katuyoan sa atong pag-
tunga sa pagkaanaa, dayon mamatay ug mobiya niini nga kalibu-
tan, aron mawala dinhi? Apan makatarunganon lamang ang pag-
dahum nga ang Dios mopadayag og usa ka butang agi og
pagpasabut niana nga hilisgutan, ug usa kini ka butang nga kina-
hanglan atong tun-an labaw pa kaysa bisan unsa nga butang.
Kinahanglan nga atong tun-an kini maadlaw ug magabii, tungod
kay ang kalibutan ignorante sa pagsabut sa ilang tinuod nga
kahimtang ug relasyon [sa Dios].”10

“Ang plano sa Dios sa wala pa ang katukuran sa kalibutan mao
ang pagbaton nato og mga tabernakulo [mga lawas], nga pinaagi sa
pagka-matinuuron kinahanglan nga makabuntog kita ug sa ingon
makabaton og pagkabanhaw gikan sa patay, sa ingon niini nga
paagi makabaton og himaya, dungog, gahum, ug kaharianon.”11

“Kita mianhi dinhi sa yuta aron kita makaangkon og lawas ug
dad-on kini nga putli sa atubangan sa Dios sa celestial nga ging-
harian. Ang dakong baruganan sa ebanghelyo naglangkob sa
pag-angkon og usa ka lawas. Ang yawa walay lawas, ug kini mao
ang iyang silot. Siya ganahan kon siya makaangkon sa taberna-
kulo sa tawo, ug sa diha nga gihinginlan sa Manluluwas siya
mihangyo sa pag-adto sa panon sa mga baboy, nagpakita nga
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“Ang plano sa Dios sa wala pa ang katukuran sa kalibutan mao 
ang pagbaton nato og mga tabernakulo [mga lawas], nga pinaagi 

sa pagka-matinuuron kinahanglan nga makabuntog kita.”

gipili niya ang lawas sa baboy kay sa wala. Ang tanang mga tawo
kinsa adunay mga lawas adunay gahum niadtong wala.”12

“Ang kaluwasan maoy alang sa tawo aron maluwas gikan sa
tanan niya nga mga kaaway; tungod kay hangtud nga ang tawo
makabuntog ibabaw sa kamatayon, dili pa siya luwas....

“Ang mga espiritu didto sa mahangturon nga kalibutan sama
sa mga espiritu dinhi sa kalibutan. Kon kadtong mianhi niini nga
kalibutan ug nakadawat og mga tabernakulo dayon namatay ug
mibangon na usab ug nakadawat og nahimaya nga mga lawas,
makabaton sila og gahum ibabaw sa mga espiritu kinsa wala
makadawat og mga lawas, o wala managpabilin diha sa ilang
nahimutangan, sama sa yawa. Ang silot sa yawa mao nga kina-
hanglan dili siya makabaton og lawas sama sa mga tawo.”13

“Ang baruganan sa kahibalo mao ang baruganan sa kaluwasan.
Kini nga baruganan mahimong masabut sa matinud-anon ug
matinguhaon, ug ang matag usa nga wala makabaton og kahibalo
nga igong makaluwas pagasilotan. Ang baruganan sa kaluwasan
gihatag kanato pinaagi sa pagkahibalo kabahin ni Jesukristo.
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“Ang kaluwasan dili labaw ni kulang kay sa pagbuntog ibabaw sa
tanan natong mga kaaway ug ibutang sila ilalum sa atong mga tiil.
Ug kon makabaton kita og gahum sa pagbutang sa tanan natong
mga kaaway ilalum sa atong mga tiil niini nga kalibutan, ug usa ka
kahibalo sa pagbuntog sa tanang dautan nga mga espiritu sa kali-
butan nga moabut, dayon luwas na kita, sama sa hitabo ni Jesus,
kinsa momando hangtud nga Iyang mabutang ang tanang mga
kaaway ilalum sa iyang mga tiil, ug ang katapusang kaaway mao
ang kamatayon [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:25–26].

“Tingali adunay mga baruganan dinhi nga pipila lang ka mga
lalaki ang nakahunahuna. Walay tawo nga makabaton niini nga
kaluwasan gawas kon pinaagi sa usa ka tabernakulo.

“Karon, niini nga kalibutan, ang mga tawo may kinaiya nga
pagkahakog, ambisyoso ug naningkamot nga molabaw ngadto sa
lain, sa laing bahin pipila ang andam nga molig-on sa uban sama
usab sa ilang mga kaugalingon. Ingon man usab sa laing kalibu-
tan adunay nagkalain-laing mga espiritu. Ang pipila nagtinguha
nga molabaw. Ug mao kini ang nahitabo ni Lucifer sa dihang
napakyas siya. Nagtinguha siya sa mga butang nga dili pinasubay
sa balaod. Mao nga gihinginlan siya, ug giingon nga daghan ang
miuban kaniya; ug ang pinakadako sa iyang silot mao nga dili
siya makabaton og lawas. Mao kini ang iyang silot.”14

Ang Dios naghatag kanato og matarung nga
kabubut-on ug ang gahum sa pagpili sa pagkabuotan

ibabaw sa pagkadautan.

“Kon ang mga tawo magkinahanglan og kaluwasan, kinahang-
lan sila nga mahimong mapaubos, sa dili pa sila mobiya niini nga
kalibutan, sa piho nga mga lagda ug mga baruganan, nga gihan-
ay pinaagi sa usa ka dili mausab nga mando sa wala pa matukod
ang kalibutan.... Ang pagkatukod sa espirituhanon ug langitnong
mga kalibutan, ug sa mga espirituhanon ug langitnong mga
binuhat, mao ang nahiuyon sa labing hingpit nga han-ay ug
panag-uyon: ang mga kinutoban ug mga padulngan gipiho nga
dili mabakwi, ug boluntaryo nga gidawat ang ilang langitnong
pagkabutang sa ilang mga kaugalingon, ug nga pinaagi sa atong
unang mga ginikanan nga gidawat dinhi sa yuta. Mao nga impor-
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tante ang  pagsagup ug pagdawat sa mga baruganan sa mahang-
turong kamatuoran sa tanang mga tawo dinhi sa yuta nga nag-
paabut og kinabuhing dayon.”15

“Ang tanang mga tawo adunay katungod sa ilang kabubut-on,
tungod kay gi-orden kini sa Dios. Gihimo Niya ang matarung nga
kabubut-on sa katawhan, ug gihatagan sila og gahum sa pagpili
sa maayo o dautan, sa pagtinguha niana nga matarung, pinaagi
sa paglakaw sa dalan sa pagkabalaan diha sa iyang kinabuhi, nga
magdala og kalinaw sa hunahuna, ug kalipay sa Espiritu Santo
dinhi, ug kahingpitan sa kahimayaan ug kalipay diha sa Iyang
tuong kamot human niana, o sa paglakaw sa usa ka dautan nga
agianan, nga nagpaingon sa kasal-anan ug pagbatok sa Dios, nga
sa ingon magdala og panghimaraut sa ilang mga kalag niini
nga kalibutan, ug sa mahangturon nga pagkawala sa umaabut
nga kalibutan.”16

“Si Satanas dili makatintal kanato pinaagi sa iyang mga pag-
dani gawas kon kita motugot ug monunot diha sa atong mga
kasingkasing. Ang atong kinaiya mao nga kita makabatok sa
yawa; kon kita wala pa gilalang sa ingon, dili unta kita mahimong
gawasnon sa kabubut-on.”17

“Ang yawa walay gahum ibabaw kanato gawas lamang kon ato
siyang tugotan, sa higayon nga kita mobatok sa bisan unsang
butang nga nagagikan sa Dios, ang yawa makagahum.”18

Niadtong Mayo 16, 1841,ang Propeta namulong ngadto sa
mga Santos: “Si Presidente Joseph Smith ... miingon nga si
Satanas gibasol sa hingpit tungod sa mga kadautan nga atong
gihimo, apan kon siya ang hinungdan sa tanan natong pagkada-
utan, ang mga tawo dili mahimo nga panghimarauton. Ang yawa
dili makapugos sa mga tawo sa pagbuhat og dautan, ang tanan
tinuyo. Kadtong misupak sa Espiritu sa Dios, mahimo nga may
kapangakohan nga mahulog sa tintasyon ug dayon ang kapuno-
ngan sa langit pagabawion gikan niadtong kinsa midumili nga
mahimong mga tig-ambit sa hilabihan ka mahinungdanon nga
kahimayaan. Ang Dios dili maghimo og bisan unsang pamugos
nga paagi, ug ang yawa dili makahimo; ug ang sama nga mga
ideya nga ingon sa gihunahuna [kabahin niini nga mga hilisgu-
tan] sa kadaghanan dili makatarunganon.”19
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Si Eliza R. Snow mi-rekord: “[Si Joseph Smith] miingon dili
siya magsapayan kon unsa ka paspas ang atong pagdagan diha sa
agianan sa pagkahiyasnon. Batoki ang kadautan, ug diha walay
kakuyaw; and Dios, mga tawo, ug mga anghel dili manghimaraut
niadto nga nanagbatok sa matag butang nga dautan, ug ang mga
yawa dili makahimo sa pagpanghimaraut; ingon man usab ang
yawa dili molampus sa pagbuntog sa usa ka walay sala nga kalag
kinsa mobatok sa tanang butang nga dautan sama sa iyang pag-
sulay sa pagbuntog ni Jehovah.”20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Unsa ang pipila ka piho nga mga kamatuoran mahitungod sa
plano sa kaluwasan ug ang katuyoan sa kinabuhi nga atong
nahibaloan tungod sa mga pagpadayag ngadto ni Propeta
Joseph Smith? Sa unsa nga paagi kini nga mga kamatuoran
makatabang kaninyo?

• Si Joseph Smith mitudlo nga ang plano sa kaluwasan “usa ka
butang nga labaw pa kay sa bisan unsa nga butang” (pahina
252) ug “usa ka tema nga kinahanglan gayud nga moukopar
sa atong tuman nga pagtagad” (pahina 249). Sa unsa nga mga
paagi atong matun-an ang plano sa kaluwasan? Samtang nag-
buhat kita sa inadlaw nato nga mga buluhaton, unsay atong
mabuhat aron paghatag sa plano sa kaluwasan sa atong tuman
nga pagtagad? Unsay pipila ka mga paagi nga makatudlo kita
sa plano sa kaluwasan ngadto sa uban?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Joseph Smith mahitungod sa
Konseho didto sa Langit ug mahitungod sa atong mahangtu-
ron nga kinaiya (mga pahina “249–252). Sa unsa kaha nga
paagi sa pagkasayud niini nga mga doktrina nahimong pana-
langin sa inyong kinabuhi dinhi sa yuta?
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• Si Propeta Joseph mipamatuod nga, “Ang tanang mga salabutan
ug mga espiritu nga sukad gipadala sa Dios nganhi sa kalibutan
dali ra nga mapalambo” (pahina 210). Unsa sa inyong huna-
huna ang ipasabut niini? Sa unsa kaha nga paagi kini nga kama-
tuoran makaimpluwensya sa paagi sa inyong pagsagubang sa
mga hagit? Sa paagi nga inyong gibati mahitungod sa inyong
kaugalingon nga bili ug mga kasarang? Sa paagi sa inyong pag-
tagad sa mga tawo?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod diha sa ubos sa pahina
250. Palandunga ang mga panalangin nga atong nadawat sa
atong paghatag og “pagpakabana ug pagkugi ... sa kahayag nga
gitugyan gikan sa langit.”

• Ribyuha ang mga pagtulun-an ni Joseph Smith mahitungod
sa kamahinungdanon sa pagbaton og pisikal nga lawas (mga
pahina 252–54). Sa unsa kaha nga paagi kini nga kahibalo
makaapekto sa pamaagi sa atong pag-atiman sa atong mga
lawas?

• Basaha ang ikatulong paragrap sa pahina 255 ug ang ikaunom
nga paragrap sa pahina 255. Hunahunaa kon unsay kahulugan
niining mga pagtulun-an diha kaninyo samtang naggamit
kamo sa inyong kabubut-on. Unsay pipila ka piho nga mga
butang nga atong mabuhat aron sa pagbatok sa impluwensya
ni Satanas?

May kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 2:25; 9:6–12; Alma
34:31–33; D&P 76:25–32; 101:78; Abraham 3:22–25
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Lapas sa Tabil:
Kinabuhi sa Kahangturan

“[Ang mga matarung nga nangamatay] mabuhi pag-usab
nga magpuyo diha sa mahangturon nga kahayag sa walay

kinutuban nga himaya, nga walay kasubo, pag-antus,
o wala nay kamatayon, nga sila mahimo nga mga

manununod sa Dios ug isigkamanununod ni Jesukristo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Ang gihimo ni Joseph Smith nga paghubad sa Biblia midangat
ngadto sa usa ka talagsaon nga panan-awon sa kinabuhi sa mga
kahangturan. Niadtong Pebrero 16, 1832, ang Propeta naghubad
didto sa panimalay ni John Johnson sa Hiram, Ohio, kauban si
Sidney Rigdon nga nag-alagad isip iyang tigsulat. Siya naghubad
sa ebanghelyo ni Juan.” Gikan sa nagkalain-lain nga mga pinada-
yag nga nangadawat,” ang propeta sa wala madugay miingon,
“tin-aw kaayo nga daghang mga importanting mga kasayuran
mahitungod sa kaluwasan sa tawo natangtang gikan sa Biblia, o
nawala sa wala pa kini mahugpong nga libro. Makita nga napa-
matud-an sa nahibilin nga kamatuoran nga anaa pa gihapon, nga
kon ang Dios moganti sa matag usa sumala sa ilang binuhatan,
ang pulong nga ‘Langit’, nga giandam alang sa mahangturon nga
pinuy-anan sa mga Santos, kinahanglan nga maglakip og daghan
nga gingharian nga kapin sa usa.”1

Ang Propeta mihubad sa Juan 5:29, nga naghulagway unsaon
sa tanan nga “mobangon” sa pagkabanhaw—sila nga nanagbuhat
og maayo mobangon nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug sila
nga nanagbuhat og mangil-ad, mobangon nga binanhaw ngadto
sa pagkahinukman sa silot.” Samtang siya ug si Sidney namalan-
dong niini nga kasulatan, usa ka talagsaon nga panan-awon ang
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Ang giayo nga balay ni John Johnson sa Hiram, Ohio. Didto sa panimalay 
sa mga Johnson niadtong Pebrero 1832, si Propeta Joseph Smith 

nakakita og usa ka panan-awon sa tulo ka ang-ang sa himaya nga 
giandam sa Dios alang sa Iyang mga anak.
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gipakita ngadto kanila. Sigun sa gisulat sa Propeta: “Pinaagi sa
gahum sa Espiritu ang among mga mata nabuksan ug ang among
mga panabut nalamdagan, aron makakita ug makasabut sa mga
butang sa Dios—bisan kadto nga mga butang nga gikan sa sinug-
danan sa wala pa ang kalibutan, nga gi-orden sa Amahan, pina-
agi sa iyang Bugtong Anak, kinsa anaa sa dughan sa Amahan,
gani gikan sa sinugdanan” (D&P 76:12–13).

Niini nga mahimayaon nga panan-awon, ang Propeta ug si
Sidney Rigdon nakakita sa Anak sa Dios nga diha dapit sa tuo nga
kamot sa Amahan ug “nakadawat sa iyang kahingpitan” (D&P
76:20). Sila nakakita sa tulo ka mga gingharian sa himaya nga
giandam sa Dios alang sa Iyang mga anak ug nakat-unan kon
kinsa ang mahimo nga makapanag-iya niini nga mga gingharian.
Sila nakakita usab ni Satanas nga gihinginlan gikan sa atubangan
sa Dios ug ang mga pag-antus niadtong mitugot sa ilang kaugali-
ngon nga mabuntog ni Satanas.

Kini nga panan-awon wala madugay nahimo nga seksyon 76
sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Ang Propeta mipasabut: “Walay
labaw nga makapalipay sa mga Santos niadtong tungora sa ging-
harian sa Ginoo, nga makalabaw niadtong kahayag nga midan-ag
sa kalibutan pinaagi niadtong nakita nga panan-awon. Ang matag
balaod, matag kasugoan, matag saad, matag kamatuoran ug ang
matag butang nga may kalabutan sa padulngan sa tawo, gikan sa
Genesis ngadto sa Pinadayag, nga ang kadalisay sa kasulatan nag-
pabilin nga walay pagkausab bisan sa kabuang sa mga tawo, ...
nagpamatuod sa katinuod nga kadto nga dokumento usa ka
sinulat gikan sa mga rekord sa mahangturon nga kalibutan. Ang
dili makab-ot nga mga ideya; ang katin-aw sa pinulongan; ang
gilapdon sa buluhaton; ang pagpadayon sa kadugayon hangtud
nga mahuman, nga aron unta ang makapanag-iya sa kaluwasan
moangkon sa Ginoo ug moluhod ang tuhod; ang mga ganti sa
pagkamatinud-anon, ug ang mga pagsilot tungod sa mga sala,
dili gayud masabtan sa kahiktin sa panghunahuna sa katawhan,
nga ang matag matinud-anon nga tawo maikag sa pagbutyag:
“Kini gikan sa Dios:’”2
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios nag-andam og tulo ka ang-ang sa himaya 
alang sa Iyang mga anak.

“Ang akong hisgutan mao ang mahitungod sa pagkabanhaw sa
namatay, nga imong mabasa sa ika-14 nga kapitulo sa Juan—‘Sa
balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan.’ [ Juan 14:2.]
Ingon gayud niini—‘Sa gingharian sa akong Amahan may daghan
nga gingharian,’ aron nga kamo mahimong manununod sa Dios
ug isigka-manununod kanako.... Adunay mga mansyon alang
niadtong nagtuman sa celestial nga balaod, ug adunay lain nga
mga mansyon alang niadtong wala makatuman sa balaod, ang
matag tawo mahiadto asa siya angay.”3

“ ‘Apan,’ adunay moingon, ‘ako mituo nga adunay alang sa
tanan nga langit ug impiyerno, nga padulngan sa tanan, ug ang
tanan managsama, ug pareho nga mag-antus o pareho nga mali-
payon.’

“Unsa! diin nga ang tanan kauban nga magpunsisok—ang
dungganan, matarung, ug mga mamumuno, ug mga makighila-
wason, nga nahisulat man nga sila pagahukman sigun sa ilang
binuhatan sa buhi pa. Apan si San Pablo nagsulat kanato og tulo
ka mga himaya ug tulo ka mga langit. Siya may nailhan nga tawo
nga gibayaw ngadto sa ikatulong langit [tan-awa sa 1 Mga Taga-
Corinto15:40–41; 2 Mga Taga-Corinto12:2–4].... Si Jesus mii-
ngon ngadto sa Iyang mga disipulo, ‘Sa balay sa akong Amahan
anaay daghang puy-anan; kon dili pa, moingon ba unta ako
kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang
kaninyo, moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi
uban kanako, aron nga diin gani ako atua usab kamo.’ [Tan-awa
sa Juan 14:2–3.]”4

“Sige ug basaha ang panan-awon nga anaa sa [Doktrina ug mga
Pakigsaad 76]. Niana tin-aw nga gihulagway ang himaya ibabaw sa
himaya—may usa ka kahayag ang adlaw, may lain nga kahayag
ang buwan, ug may kahayag ang mga bitoon; ug ang usa ka
bitoon may kalainan sa ubang bitoon sa kahayag, mao usab sila
didto sa telestial nga kalibutan managlahi ang himaya, ug matag
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tawo nga maghari sa celestial nga himaya maoy usa ka Dios sa
iyang mga giharian nga dapit....

“Si Pablo miingon, ‘Lain ang kasanag sa adlaw, ug lain usab
ang kasanag sa bulan, ug lain ang kasanag sa mga bitoon; kay ang
usa ka bitoon lahi man ug kasanag sa laing bitoon. Maingon man
usab niana ang pagkabanhaw sa mga patay.’ [1 Mga Taga-Corinto
15:41–42.]”5

Kinsa kadto nga midawat sa pagpamatuod 
ni Jesus, midawat sa mga ordinansa sa ebanghelyo, 

ug magmadaugon pinaagi sa hugot nga pagtuo 
makapanag-iya sa celestial nga gingharian.

Si Propeta Joseph Smith nakakita niini nga mosunod nga
panan-awon, nga sa wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 76:50–59, 62, 68–70: “Ug usab kami magpama-
tuod—kay kami nakakita ug nakadungog, ug kini mao ang pag-
pamatuod sa ebanghelyo ni Kristo mahitungod kanila kinsa
motungha diha sa pagkabanhaw sa mga makiangayon—sila mao
sila kinsa nakadawat sa pagpamatuod ni Jesus, ug mituo sa
iyang ngalan ug gibunyagan subay sa paagi sa iyang paglubong,
gilubong diha sa tubig sa iyang ngalan, ug kini sumala sa sugo
diin siya mihatag—nga pinaagi sa paghupot sa mga sugo sila
unta mahugasan ug malimpyohan gikan sa tanan nila ng mga
sala, ug makadawat sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot kaniya kinsa gi-orden ug gibugkos ngadto
niini nga gahum; ug kinsa nakabuntog pinaagi sa hugot nga pag-
tuo, ug gibugkos pinaagi sa Balaan nga Espiritu sa saad, diin ang
Amahan mipadala diha sa tanan niadto kinsa mga makiangayon
ug matarung.

“Sila mao sila kinsa mao ang simbahan sa Unang Natawo. Sila
mao sila ngadto kansang mga kamot ang Amahan nakahatag sa
tanan nga mga butang—sila mao sila kinsa mga pari ug mga hari,
kinsa nakadawat sa iyang kahingpitan, ug sa iyang himaya;
ug mga pari sa Labing Halangdon, subay sa kapunongan ni
Melchizedek, nga subay sa kapunongan ni Enoch, nga subay sa
kapunongan sa Bugtong Anak.
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“Busa ingon nga kini nahisulat, sila mga dios, gani ang mga
anak sa Dios—busa, ang tanan nga mga butang ila, gani kinabuhi
o kamatayon, o mga butang karon, o mga butang nga moabut,
ang tanan ila ug sila kang Kristo, ug si Kristo sa Dios….

“Kini sila mopuyo diha sa atubangan sa Dios ug sa Iya nga
Kristo hangtud sa kahangturan…. Kini mao sila kansang mga
ngalan nahisulat sa langit, diin ang Dios ug si Kristo mao ang
maghuhukom sa tanan. Kini mao sila kinsa mga makiangayon
nga mga tawo nga nahimo nga hingpit pinaagi ni Jesus ang tig-
pataliwala sa bag-o nga pagkigsaad, kinsa nagbuhat niining hing-
pit nga pag-ula pinaagi sa pagpaagas sa iyang kaugalingon nga
dugo. Kini mao sila kansang mga lawas mga celestial, kansang
himaya ingon niana sa adlaw, gani ang himaya sa Dios ang labing
halangdon sa tanan, kansang himaya sama sa adlaw sa kawana-
ngan ingon sa nahisulat sa kasulatan.”6

Si Propeta Joseph Smith nagtudlo niini niadtong Mayo 1843,
nga sa wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad
131:1–4: “Sa celestial nga himaya adunay tulo ka mga langit o
mga ang-ang; ug aron makabaton sa labing taas, ang tawo kina-
hanglan mosulod ngadto niini nga kapunongan sa pagkapari
[ang gipasabut mao ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad
sa kaminyoon]; ug kon dili siya mosulod, siya dili makabaton
niini. Siya mahimo nga mosulod ngadto sa lain, apan mao na
kana ang katapusan sa iyang gingharian; dili siya makabaton og
mga anak.”7

“Mao kini, ang kinabuhing dayon—nga makaila sa bugtong
maalamon og tinuod nga Dios; ug nga kamo kinahanglan maka-
kat-on unsaon nga makahimo sa inyong kaugalingon nga dios,
ug aron mahimo nga mga hari ug mga pari ngadto sa Dios, ... nga
makahimo sa usa ka gamay nga pagtubo, ngadto-ngadto ug mag-
sugod sa gamay ngadto sa pagdako; gikan sa grasya ngadto sa
grasya, gikan sa kahimayaan ngadto sa kahimayaan, hangtud nga
moabut ang imong pagkabanhaw gikan sa kamatayon, ug maka-
himo sa pagpuyo diha sa mahangturon nga mga kahayag, nga
mahimayaon nga maghari, uban niadtong mga maghari nga may
mahangturon nga gahum....
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Sila kadto nga makapanunod sa celestial nga gingharian mao 
“sila kansang mga lawas mga celestial, kansang himaya ingon niana sa adlaw,

gani ang himaya sa Dios, ang labing halangdon sa tanan.”

“... [Ang mga matarung nga nangamatay] mabuhi pag-usab
nga magpuyo diha sa mahangturon nga mga kahayag sa walay
kinutuban nga himaya, nga walay kasubo, pag-antus, o wala nay
kamatayon, nga sila mahimo nga manununod sa Dios, ug isigka-
manununod ni Jesukristo. Unsa man kini? Ang pagkamanunu-
nod sa sama nga gahum, sa sama nga himaya, ug sa sama nga
kahimayaan, hangtud nga kamo moabut sa kahimtang nga usa ka
dios, ug moabut ngadto sa trono sa mahangturon nga gahum,
sama kanila nga nakaagi na niini kaniadto.”8

“Sila nga makabaton og mahimayaon nga pagkabanhaw gikan
nga namatay, pasidunggan nga labaw sa tanan nga mga binuhat,
mga gahum mga trono, nga minandoan, ug mga anghel, ug tin-
aw nga gipahayag nga mahimong manununod ni Jesukristo, nga
ang tanan adunay mahangturon nga gahum [tan-awa sa Mga
Taga Roma 8:17].”9



H U G N A  1 8

266

Ang “dungganan nga mga tawo sa yuta,” sila kadto nga
wala mobarug nga maisugon sa kamatuoran nga gipada-
yag ni Jesus, makapanag-iya sa terrestrial nga gingharian.

Si Propeta Joseph Smith nakakita niini nga mosunod nga
panan-awon, nga sa wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 76:71–79: Ug usab, kami nakakita sa kalibutan
nga terrestrial, ug tan-awa ug sud-onga, kini mao sila kinsa anaa
sa terrestrial kansang himaya lahi gikan nianang simbahan sa
Unang Natawo kinsa nakadawat sa kahingpitan sa Amahan, gani
ingon sa bulan nga lahi gikan sa adlaw diha sa kawanangan.

“Tan-awa, kini mao sila kinsa namatay nga wala masayud sa
balaod; ug usab sila kinsa mao ang mga espiritu sa mga tawo nga
gibutang sa bilanggoan, kinsa giduaw sa Anak, ug misangyaw
sa ebanghelyo ngadto kanila, nga sila unta mahukman samala sa
mga tawo diha sa unod, apan sa pagkahuman midawat niini.

“Kini mao sila kinsa mga dungganan nga mga tawo sa yuta,
kinsa nabutaan pinaagi sa pagkamalimbungon sa mga tawo. Kini
mao sila kinsa nakadawat sa iyang himaya, apan dili sa iyang
kahingpitan. Kini mao sila kinsa nakadawat sa pagduaw sa Anak,
apan dili sa kahingpitan sa Amahan.

“Busa, sila ang mga lawas nga terrestrial, ug dili mga lawas nga
celestial, ug lahi diha sa himaya ingon sa bulan nga lahi gikan sa
adlaw. Kini mao sila kinsa dili mga maisug diha sa pagpamatuod
ni Jesus; busa, sila dili makabaton og korona diha sa gingharian
sa atong Dios.”10

Kadto sila nga mga dautan ug wala modawat 
sa ebanghelyo sa kamatuoran ni Jesus, makapanag-iya 

sa telestial nga gingharian.

Si Propeta Joseph Smith nakakita niini nga mosunod nga
panan-awon, nga sa wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug
mga Pakigsaad 76:81–85, 100–106, 110–12: Ug usab, kami naka-
kita sa himaya sa telestial, kansang himaya ingon niana sa ubos
nga gingharian, gani ingon sa himaya sa mga bitoon nga lahi
gikan niana nga himaya sa bulan diha sa kawanangan.
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“Kini mao sila kinsa wala modawat sa ebanghelyo ni Kristo, ni
sa pagpamatuod ni Jesus. Kini mao sila kinsa wala molimud sa
Balaan nga Espiritu. Kini mao sila kinsa gitambug ngadto sa
impyerno. Kini mao sila kinsa dili matubos gikan sa yawa hang-
tud sa katapusan nga pagkabanhaw, hangtud ang Ginoo, gani si
Kristo nga Kordero, makahuman sa iyang buluhaton....

“Kini mao sila kinsa moingon nga sila pipila sa usa ug pipila sa
lain—ang pipila kang Kristo ug ang pipila kang Juan, ug ang
pipila kang Moises, ug ang pipila kang Elias, ug ang pipila kang
Esaias, ug ang pipila kang Isaias ug ang pipila kang Enoch; apan
wala modawat sa ebanghelyo, ni sa pagpamatuod ni Jesus, ni sa
mga propeta, ni sa walay katapusan nga pakigsaad.

“Katapusan sa tanan, kining tanan mao sila kinsa dili paga-
pundukon uban sa mga santos, nga pagasakgawon ngadto sa
simbahan sa Unang Natawo, ug dawaton ngadto sa panganod.

“Kini mao sila kinsa mga bakakon, ug mga barangan, ug mga
mananapaw, ug mga nagbaligya sa dungog, ug kinsa naghigugma
ug naghimo og bakak. Kini mao sila kinsa nag-antus sa kaligutgut
sa Dios dinhi sa yuta. Kini mao sila kinsa nag-antus sa panimalos
sa walay katapusan nga kalayo. Kini mao sila kinsa gisalikway
ngadto sa impyerno ug nag-antus sa kaligutgut sa Makagagahum
nga Dios, hangtud sa kahingpitan sa mga panahon, sa higayon
nga si Kristo makabuntog sa tanan nga mga kaaway ubos sa iyang
mga tiil ug makahingpit sa iyang buluhaton....

“Ug [kami] nakadungog sa tingog sa Ginoo nga nag-ingon:
Kining tanan moluhod, ug matag dila mokumpisal ngadto kaniya
kinsa naglingkod diha sa trono hangtud sa kahangturan; kay sila
pagahukman sumala sa ilang mga buhat, ug ang matag tawo
makadawat sumala sa iyang kaugalingon nga mga buhat, alang sa
iyang kaugalingon nga kamandoan, diha sa mga mansyon nga
giandam; ug sila mahimo nga mga sulugoon sa Labing
Halangdon; apan diin ang Ginoo ug si Kristo nagpuyo sila dili
makaadto, mga kalibutan nga walay katapusan.”11
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Ang pag-antus sa mga dautan mao ang pagkahibalo 
nga sila napakyas sa pagpanag-iya sa himaya 

nga unta ilang maangkon.

“Ang Dios nagmando nga ang tanan nga wala magpatalinghug
sa Iyang tingog dili makalingkawas sa panghimaraot sa
impyerno. Unsa ang panghimaraot sa impyerno? Nga maoy
makauban ang katilingban nga wala makatuman sa Iyang mga
kasugoan.... Ako nahibalo nga ang tanan nga tawo mahimo nga
masilotan kon sila dili mosubay sa dalan nga Iyang gibuksan, ug
mao kini ang dalan nga gilatid pinaagi sa pulong sa Ginoo.”12

“Ang hilabihan nga pag-antus sa mipanaw na nga mga espiritu
ngadto sa kalibutan sa mga espiritu, nga maoy ilang padulngan
human mamatay, mao ang pagkaamgo nga napakyas sila sa pag-
kab-ot sa himaya nga naangkon sa uban ug nga unta maangkon
usab nila, ug sila ang motulisok sa ilang mga kaugalingon.”13

“Walay kasakit nga makalilisang nga mas labaw pa sa pagkawalay
kasiguroan. Mao kini ang silot sa mga dautan; ang ilang pagduha-
duha, kahigwaos ug ang pagkawalay kasiguroan makapahiagum og
paghilak, pagdanguy-ngoy ug pagpangagot sa mga ngipon.”14

“Ang tawo maoy mopaantos sa iyang kaugalingon ug mosilot
sa kaugalingon. Sigun sa panultihon, sila adto padulong sa linaw
sa nagdilaab nga kalayo ug asupre [tan-awa sa Pinadayag 21:8].
Ang pag-antus sa pagkapakyas nga anaa sulod sa hunahuna sa
tawo ingon kapait sa linaw sa nagdilaab nga kalayo ug asupre.
Ako nag-ingon, ingon niini ang pag-antus sa tawo....

“... Ang uban mabanhaw ngadto sa mahangturon nga mga
kahayag sa Dios, kay ang Dios nagpuyo sa mahangturon nga mga
kahayag, ug ang uban mabanhaw ngadto sa pagkasinilutan sa
ilang kaugalingon nga kahugawan, nga usa ka mapait nga pag-
antus nga ingon sa linaw sa kalayo ug asupre.”15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.
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• Si Joseph Smith ug Sidney Rigdon namalandong kabahin sa
usa ka bersikulo sa kasulatan sa dihang nadawat nila ang pag-
padayag nga gi-rekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad 76 (mga
pahina 259–62; tan-awa usab sa D&P 76:15–19). Unsang per-
sonal nga mga kasinatian ang nakatabang kanimo sa pagsabut
nga ang pagpamalandong makahatag kanimo og nagtubo nga
panabut? Sa imong pagtuon o pakighisgutay niini nga hugna,
maingon man sa uban nga mga hugna paggahin og panahon
sa pagpamalandong kabahin sa mga kamatuoran nga imong
nabasa.

• Basaha ang Juan 14:2–3 ug 1 Mga Taga-Corinto 15:40–41.
Unsa ang gikatabang sa pagtulun-an niini nga hugna sa pagsa-
but niini nga bersikulo?

• ‘Sa paghulagway og kon kinsa ang makapanag-iya sa celestial,
terrestrial, ug telestial nga himaya, ang pinili nga mga pulong
“ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus” gigamit sa lima ka
higayon (mga pahina 263–68). Unsa nga mga kinaiya sa usa ka
tawo kinsa” maisug diha sa pagpamatuod ni Jesus”? Unsa ang
mga saad nga gihatag niadtong kinsa maisug sa pagpamatuod
ni Jesus?

• Basaha ang ikaduha nga paragrap sa pahina 220, hatagi og
espesyal nga pagtan-aw ang pinili nga mga pulong “magmada-
ugon pinaagi sa hugot nga pagtuo.” Unsa ang ubang mga
butang nga tingali kinahanglan nato nga buntugon? Unsaon
nga ang hugot nga pagtuo ngadto ni Jesus makatabang kanato
nga magmadaugon batok sa mga problema niini nga kinabuhi?

• Basaha ang tibuok-katapusan nga paragrap sa pahina 264. Sa
atong mahangturon nga progreso, sa imong pagtuo ngano
nga kinahanglan kita sa pagtubo “gikan sa usa ka gamay nga
pagtubo sa ngadto-ngadto”? Unsa nga mga kasinatian nimo
nga naghulagway sa atong kinahanglan aron makat-unan ug
motubo sa ingon nga paagi?

• Ribyuha ang ikaduha nga paragrap sa pahina 266, nga naghu-
lagway sa uban nga mga tawo nga makapanag-iya sa terrestrial
nga gingharian, Unsaon nato sa paglikay nga “mabutaan pina-
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agi sa pagkamalimbungon sa mga tawo”? Unsay atong ikata-
bang sa uban aron malikayan nga malimbungan?

• Sa pahina 268, pangitaa ang mga pulong ug pinili nga mga
pulong [phrases] ni Joseph Smith nga gigamit sa paghulagway
sa kahimtang sa mga dautan sa sunod kinabuhi. Unsay gipasa-
but nini nga mga pulong ug pinili nga mga pulong nganha
kaninyo? Unsaon nga ang usa ka tawo ‘maoy mopaantus sa
iyang kaugalingon ug mosilot sa kaugalingon”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Alma 41:2–8; D&P 14:7;
76:20–49; 88:15–39

Mubo nga mga Sulat
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sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Abr. 7, 1844,
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Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock, ug ni William
Clayton.

9. History of the Church, 6:478; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gipakita
ni Joseph Smith niadtong Hunyo 16,
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panan-awon nga gipakita ngadto ni
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tong Peb. 16, 1832, sa Hiram, Ohio.

11. Doktrina ug mga Pakigsaad 76:81–85,
100–106, 110–12; panan-awon nga
gipakita ngadto ni Joseph Smith ug
Sidney Rigdon niadtong Peb. 16,
1832, sa Hiram, Ohio.

12. History of the Church, 4:554–55;
pagkabahin sa paragrap giusab;
gikan sa usa ka pakigpulong nga
gihatag ni Joseph Smith niadtong
Marso. 20, 1842, sa Nauvoo, Illinois;
gi-report ni Wilford Woodruff; tan-
awa usab sa apendiks, pahina 682,
aytem 3.
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sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Hunyo 11,
1843, sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni
Wilford Woodruff ug Willard Richards;
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sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Abr. 8, 1843,

sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni
Willard Richards ug William Clayton.

15. History of the Church, 6:314, 317;
punctuation gi-moderno; gikan sa
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Niadtong gabii sa Marso 24, 1832, sa Hiram, Ohio, si Joseph Smith 
giguyod paggawas sa iyang pinuy-anan sa masuk-anon nga manggugubot 

ug giyab-an og alkitran ug mga balhibo.



Pagmalig-on bisan 
sa mga Unos sa Kinabuhi

“Pagpabilin nga malig-on, kamo nga mga Santos sa Dios,
dugangi og taas-taas pa nga pakigbisog, ug ang 
bagyo sa kinabuhi lumalabay, ug kamo gantihan 

sa Dios kansang mga sulugoon mao kamo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong gabii sa Marso 24, 1832, si Joseph Smith dugay nga
natulog kay nag-amuma sa iyang 11-ka buwan nga anak lalaki,
nga si Joseph, nga nasakit og tipdas. Ang pamilya nga Smith niad-
tong panahona nagpuyo sa balay ni John Johnson sa Hiram,
Ohio. Ang propeta giabut og katulugon og mihigda sa usa ka
matulod-tulod nga higdaanan sa dihang may dosena o kapin ka
mga lalaki nga manggugubot nga nag-inom og makahubog kalit
misulod sa ilang gipuy-an. Ang propeta dihay higayon nga mihu-
lagway sa mga nahitabo niadtong makalilisang nga gabii:

“Ang mga manggugubot miguba sa pag-abli sa pultahan ug dali
kaayo nga miliyok sa higdaan, ug … ang una nako nga namatik-
dan nga gigawas ako sa pultahan sa mga kamot niadtong mga
masuk-anon nga manggugubot. Sa dihang gipugos ako pag-alsa
paingon sa gawas, hinurot ang kusog nga ako milugnot, aron
ako makalingkawas, apan ang usa ra ka bitiis ang nakabuhi, nga
pinaagi niini ako mitindak sa usa ka tawo, ug natumba siya sa
may hagdanan sa pultahan. Dihadiha napugngan na usab ako; ug
mibahad sila … nga ako patyon nila kon ako dili mohunong, kini
nakapakalma kanako….

“Unya ako ilang gituok sa liog ug mipadayon hangtud nga ako
nawad-an sa panimuot. Sa diha nga naulian ako, sa ilang pag-agi-
agi kanako, tingali may 150 ka metros gikan sa balay, nakit-an
nako si Elder Rigdon nga nagbay-ad sa yuta, nga ilang giguroy nga
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gikuptan ang iyang mga tikod. Ako nagtuo nga patay na siya. Ako
misugod sa pagpakilooy kanila, naghangyo, ‘Malooy kamo ug
ayaw ako patya, ako naglaum.’ Sa ingon sila mitubag, ‘… Sangpita
ang imong Dios og pakitabang, kay kami dili malooy kanimo.’”

Human sa pipila ka pagsabutsabot, ang manggugubot “naka-
hukom sa dili pagpatay kanako,” ang propeta misaysay, “hinoon
gikulata ug gigaras-garasan og maayo, gilabnot ang akong sinina
ug karsones, ug gipasagdan akong hubo…. Nanagan og balik ug
nagdala og balde nga may alkitran, dihang may nisinggit, uban
ang bahad, ‘Bu-buan nato og alkitran ang iyang ba-ba;’ gisulayan
nila og pugos sa pagpasulod ang pang-ukay sa alkitran diri sa
akong ba-ba, giwaling-waling nako ang akong ulo; aron dili sila
molampus; ug naninggit sila, ’… Ayaw lihoka ang imong ulo ug
hungiton ka namo og alkitran.’ Dayon naninguha sila pagpugos
sa pagpasulod og gamay nga botilya sa akong ba-ba, ug nabuak
kini sa akong ngipon. Ang tanan nakong gisul-ob nalabnot gawas
sa nahibilin nga kuwelyo; ug usa ka lalaki mikabayo kanako ug
gikawras ang akong lawas pinaagi sa iyang mga kuko sama sa usa
ka mangtas nga iring….

“Unya ako gibiyaan nila, ug misulay ako pagbangon, apan
natumba pagbalik; akong gipanguha ang alkitran gikan sa akong
mga ngabil, aron mosayon ang akong pagginhawa, ug pagka-
taudtaod sa hinayhinay ako naulian, ug mibangon ako, unya
nakakita ako og duha ka hayag. Mipaingon ako sa usa niini, ug
nakita nga kadto sa Amahan nga Johnson. Pagtangka nako sa
may pultahan … ang alkitran nakahimo kanako nga ingon og
nabulit sa dugo dihang nakit-an ako sa akong asawa nakaingon
siya sa hunahuna nga ako naguhay-guhay, ug siya nakuyapan….

“Ang akong mga higala migahin sa kagabhion nga nanguskos
ug nanangtang sa alkitran, ug gihugasan ug gilimpyohan ang
akong lawas; nga nianang pagkabuntag ako andam na nga sini-
naan pag-usab.”

Bisan human niini nga mapait nga pagsulay, ang Propeta nag-
pabilin nga lig-on sa pagbuhat sa iyang mga responsibilidad
alang sa Ginoo. Pagkasunod nga adlaw mao ang Igpapahulay.
“Ang katawhan nagtigum alang sa miting sa naandan nga takna sa
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pagsimba,” ang Propeta mi-rekord, “ug uban kanila nangabot
usab ang mga manggugubot…. Ang akong lawas napuno sa kinaw-
rasan ug bun-og, sa gihapon ako nagsermon ngadto sa kongre-
gasyon sama sa naandan, ug nianang pagkahapon sa maong
adlaw nagbunyag og tulo ka tawo.”1 Ang anak nga lalaki nila ni
Joseph ug Emma, nga si Joseph, namatay paglabay sa 5 ka adlaw
sukad nga misulong ang mga manggugubot nga maoy hinung-
dan nga natun-ugan sa kabugnaw sa kagabhion samtang nasakit
kini og tipdas.

Si Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Pangulo sa Simbahan,
miingon: “Ang Ginoo misulti kang Joseph nga pagasulayan siya,
tan-awon kon siya makatuman sa Iyang pakigsaad o dili, bisan
hangtud sa kamatayon. Nasulayan gayud Niya siya; ug bisan si
[ Joseph] adunay tibuok kalibutan nga sagubangon nga kaatbang
ug mga pagbudhi sa mga higalang mini nga pagabatukan, bisan
og ang iyang tibuok kinabuhi usa ka talan-awon nga may kagu-
bot ug kabalisa ug kahasol, apan bisan, sa tanan niya nga mga
kasakit, sa iyang mga pagkabilanggo, mga pagpanggukod ug
mangil-ad nga pagtagad iyang naagian, siya sa kanunay matinud-
anon sa iyang Dios.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Kinsa kadto nga mosunod ni Jesukristo pagasulayan ug
magpamatuod sa ilang kaugalingon nga kasaligan sa Dios.

“Walay makapanalipod batok sa kadaot, gawas sa bukton ni
Jehovah. Walay lain nga makaluwas, ug siya dili moluwas gawas
kon kita makapamatuod sa atong kaugalingon nga kasaligan niya
sa panahon sa hilabihan nga kalisud. Kay siya kang kinsang bisti
mahugasaan sa dugo sa Kordero kinahanglan makalahutay sa
mga pag-antus [tan-awa sa Pinadayag 7:13–14], bisan gani sa
hilabihan sa tanang kalisdanan.”3

“Ang mga padulngan sa tanang katawhan anaa sa mga kamot
sa makatarunganon nga Dios, ug siya dili mohimo og inhustisya
ni bisan kinsa; ug kini usa ka butang nga mahitabo gayud, nga
sila nga nagkinabuhi nga diosnon diha ni Kristo Jesus, mag-antus
sa pagpanglutos [tan-awa sa 2 Timoteo 3:12]; ug sa dili pa ang
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ilang mga bisti mahimo nga puti sa dugo sa Kordero, kini paga-
lauman gayud, sigun ni Juan nga Tigpadayag, sila moagi og hila-
bihan nga pag-antus [tan-awa sa Pinadayag 7:13–14].”4

“Ang katawhan kinahanglang mag-antus aron sila makatungas
sa Bukid sa Zion ug mahimong mapasidunggan ibabaw sa mga
langit.”5

Samtang nag-antus og maayo atol sa iyang pagkabilanggo
sa Bilanggoan sa Liberty panahon sa tingtugnaw niadtong
1838–39, si Joseph Smith mipadala og sulat sa mga miyembro
sa Simbahan: “Minahal nga kaigsoonan, kami mag-ingon
nganha kaninyo, nga tungod kay ang Dios nag-ingon nga Siya
buot nga adunay mga sinulayan nga katawhan, nga siya buot
magputli kanila sama sa bulawan [tan-awa sa Malaquias 3:3],
kami karon nagtuo nga niining higayona Siya nakapili na sa
Iyang kaugalingon og mahigpit nga pagsulay, diin kita gisulayan;
ug kami nagtuo nga kon kita hingpit makalabang bisan gamay
nga kasiguroan, ug nakahupot sa pagtuo, nga kini mahimo nga
usa ka timailhan niini nga henerasyon, ang tanan igo na nga sila
dili makapasumangil; ug kami nagtuo usab, kini mahimo nga usa
ka pagsulay sa atong hugot nga pagtuo nga sama sa kang
Abraham, ug sila nga mga katigulangan dili makapanghambog
ngari kanato sa adlaw sa paghukom, nga sila gitawag sa pagla-
bang sa mas labaw pa nga mga kasakit; nga kita pagahukman nga
patas sama kanila.”6

“Ang mga pagsulay makahatag kaayo kanato sa kahibalo nga
gikinahanglan aron kita makasabut sa mga hunahuna sa mga
katigulangan. Alang kanako, ako nagtuo nga wala nako kini
masabti sama sa akong pagsabut karon, kon wala pa unta ako
masakiti sa mga pagpaantus nga akong naagian. Ang tanan adu-
nay mahinungdanon nga sangputanan alang sa kaayohan niad-
tong nahigugma sa Dios [tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:28].”7
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Si John Taylor, ang ikatulo nga
Presidente sa Simbahan, miingon: “Ako
nakadungog ni Propeta Joseph nga nag-
ingon, usa niana ka higayon nga namu-
long ngadto sa Napulog Duha: ‘Kamo
adunay daghan nga nagkalain-laing pag-
sulay nga labangunon. Ug kini ingon
nga gikinahanglan alang kaninyo nga
pagasulayan sama ni Abraham ug sa
uban nga mga katawhan sa Dios, ug
(matud niya) ang Dios mosulay kaninyo,

ug Siya mo-kontrolar kaninyo ug sutaon ang kinahiladman sa
inyong kasingkasing, ug kon kamo dili makalahutay kamo dili
mahimong angay nga may mapanag-iya didto sa Celestial nga
Gingharian sa Dios.’ … Si Joseph Smith wala gayuy daghang mali-
nawon nga mga buwan human niya madawat ang kamatuoran, ug
sa katapusan siya gipatay didto sa bilanggoan sa Carthage.”8

Ang Dios motabang ug mopanalangin ngadto kanila nga
mosalig Kaniya sa mga panahon sa ilang pagsulay.

“Ang gahum sa Ebanghelyo makatabang kanato nga magpabi-
lin nga lig-on ug magpadayon nga mapailubon sa dagkong mga
kasakit nga moabut kanato bisan diin pa man kini gikan…. Kon
unsa ka lisud ang pagpanglutos mao kadako ang mga panalangin
sa Dios ngadto sa iyang Simbahan. Oo, ang tanan adunay mahi-
nungdanon nga sangputanan alang sa kaayohan niadto kanila
kinsa andam sa pagpakamatay alang kang Jesukristo.”9

“Ang akong bugtong paglaum ug pagsalig anaa sa Dios nga
naghatag kanako og kinabuhi, diin anaa ang tanan nga gahum,
kinsa karon nag-uban kanako, ug ang akong kasingkasing naani-
nag sa iyang mga mata kanunay. Siya ang akong maghuhupay, ug
dili niya ako pasagdan.”10

“Ako nahibalo kon kinsa ang akong gisaligan; Ako natukod
diha sa dakong bato; ang mga baha walay mahimo, wala, dili sila
makahimo, sa pagbanlas kanako.”11

John Taylor
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Human ang Propeta gibuhian gikan sa iyang pagkabilanggo
sa Bilanggoam sa Liberty, iyang gisugilon ang mosunod kaba-
hin sa iyang kasinatian: “Salamat sa Dios, nga kami naluwas. Ug
bisan tuod nga ang uban kanamo nga mga minahal nga kaigsoo-
nan napugos nga silyohan sa ilang dugo ang ilang pamatuod, ug
nangamatay nga mga martir tungod sa kamahinungdanon sa
kamatuoran—

“Daklit man bisan mapait ang ilang pag-antus,
Walay kinutuban ang ilang hingpit nga kalipay.

Dili kita magmasulub-on nga ingon ‘kanila nga walay pag-
laum’[tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 4:13]; ang panahon hapit
na moabut nga makita nato sila pag-usab ug kauban nga magsau-
log, nga wala nay kahadlok sa mga tawo nga dautan. Oo, kadto
sila nga nangamatay diha ni Kristo, Iyang pagadad-on uban
Kaniya, sa panahon nga Siya moabut aron himayaon sa Iyang mga
Santos, ug pagadayegon sa tanan kinsa mituo, unya panimaslan
sa Iyang mga kaaway ug ang tanan niadto kanila nga wala magtu-
man sa Ebanghelyo.

“Niana nga panahon ang mga kasingkasing sa mga biyuda ug
mga walay amahan pagahupayon, ug ang matag luha pagapahi-
ron gikan sa ilang mga nawong. Ang mga pagsulay nga ilang naa-
gian adunay mahinungdanon nga sangputanan alang sa ilang
kaayohan, ug magsangkap kanila alang sa katilingban nga kinsa
matinud-anon nga nakalahutay sa dakong pag-antus, ug nakahu-
gas sa ilang mga bisti ug nakahimo kanila nga putli pinaagi sa
dugo sa Kordero. [Tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:28; Pinadayag
7:13–14, 17.]”12

Ang Propeta misulat niining mosunod sa usa ka sulat
ngadto sa mga Santos niadtong Septyembre 1, 1842, nga sa
wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad 127:2:
“Ug ingon sa katalagman diin ako gitawag sa paglahutay, sila
ingon og usa ka gamay nga butang alang kanako, ingon sa kasina
ug kaligutgot sa tawo nga mao ang kasagaran nga nahitabo sa
tanan nga mga adlaw sa akong kinabuhi…. Ang lawom nga tubig
mao ang akong naandan nga langoyan. Kining tanan nahimo nga
ikaduha nga kinaiya ngari kanako; ug ako mibati, sama ni Pablo,
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nga mohimaya sa kalisdanan; kay niini nga adlaw ang Dios sa
akong mga amahan miluwas kanako gikan kanilang tanan, ug
moluwas kanako sukad karon; kay tan-awa, ug sud-onga, ako
makabuntog sa akong tanan nga mga kaaway, kay ang Ginoong
Dios namulong niini.”13

Ang masinugtanon dili makabagulbol diha sa kasakit,
apan mapasalamaton sa pagkamaayo sa Dios.

Niadtong Disyembre 5, 1833, ang Propeta misulat ngadto sa
mga pangulo sa Simbahan nga nagdumala sa mga Santos
kinsa gipanglutos didto sa Missouri: “Hinumdumi sa dili pag-
bagulbol sa mga gihatag sa Dios ngadto sa Iyang mga binuhat.
Wala pa kamo modangat sa mga pagsulay nga kahimtang nga
sama sa karaan nga mga Propeta ug mga Apostoles. Hunahunaa
ang usa ka Daniel, ang tulo ka anak nga Hebreo [Shadrach,
Meshach, ug Abednego], si Jeremias, Pablo, Esteban, ug uban pa,
nga labihan kadaghan sa pagngalan, nga kinsa gibato, gitunga
paggabas, giyatakyatakan, gipamatay ginamit ang espada, ug
[kinsa] naglaaglaag nga nagbisti og mga panit sa karnero ug mga
panit sa kanding, nagkalisudlisod, gilutos, gihasol, nga alang
kanila ang kalibutan dili makapahimuot. Sila nakadiin-diin sa
mga disyerto ug mga kabungturan, ug nanago sa mga yungib ug
mga langob sa yuta; bisan niana ang tanan kanila nakadawat og
pagdayeg tungod sa ilang hugot nga pagtuo [tan-awa sa Mga
Hebreohanon 11:37–39]; ug taliwala sa ilang tanan nga mga pag-
antus sila nagsaulog nga sila giisip nga mga takus nga makada-
wat og mga pagpanglutos tungod og alang ni Kristo.

“Kita wala masayud kon unsaon kita pagtawag aron makasi-
nati sa dili pa ang Zion moabut ug matukod; busa, kita adunay
dako nga panginhanglan sa pagkinabuhi nga duol sa Dios, ug sa
tanang higayon anaa sa husto nga pagtuman sa tanan Niya nga
mga kasugoan, nga kita unta adunay konsensya nga walay lama
sa sala batok sa Dios ug tawo….

“… Ang atong pagsalig anaa sa Dios, ug kita nakapaniguro,
ang Iyang grasya makatabang kanato, sa pagpadayon sa giti-
nguha ug magpabilin nga matinud-anon hangtud sa katapusan,
nga kita mapurong-purongan sa mga korona sa celestial nga
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“Ang atong pagsalig anaa sa Dios, ug kita nakapaniguro, ang Iyang grasya 
makatabang kanato, sa pagpadayon sa gitinguha ug magpabilin 

nga matinud-anon hangtud sa katapusan.”

himaya, ug mosulod sa pagpahulay nga giandam alang sa mga
anak sa Dios.”14

Paglabay sa lima ka adlaw, ang Propeta misulat ngadto sa
mga pangulo sa Simbahan ug mga Santos sa Missouri:
“Kinahanglan nga magmapasalamaton kita nga anaa sa maayo
nga kahimtang ug nga kita buhi pa ug nanghinaut nga ang Dios
adunay giandam nga dakong kaayohan alang kanato niini nga
henerasyon, ug nga motugot nga kita makapasidungog pa sa
Iyang ngalan. Ako mibati nga mapasalamaton nga wala nay tawo
nga nagsalikway sa pagtuo; ako nag-ampo sa Dios sa ngalan ni
Jesus nga kamo nga tanan magpabilin diha sa pagtuo hangtud sa
katapusan.”15

Sa journal sa Propeta sa Enero 1, 1836, nakarekord: “Kini
maoy sinugdanan sa usa ka bag-ong tuig, ang akong kasingkasing
napuno sa pagpasalamat sa Dios nga Siya miluwas sa akong kina-
buhi; ug sa mga kinabuhi sa akong pamilya, samtang may lain
nga tuig ang milabay na. Kita gihatagan og paglaum ug gilig-on
taliwala sa usa ka dautan ug masalaypon nga henerasyon, bisan
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nag-atubang sa tanan nga mga kasakit, mga pagtintal, ug kagul-
anan nga manghitabo sa kinabuhi sa tawo; tungod niini akong
gibati ang pagpakamainubsanon sa kaugalingon diha sa abog ug
abo, pagaingnon pa, sa atubangan sa Ginoo.”16

Mahitungod sa iyang pagkaayo gikan sa usa ka sakit niad-
tong Hunyo 1837, ang Propeta miingon: “Kini usa sa daghang
mga kahigayunan diin ako sa usa ka pamilok gikan sa maayong
kahimtang ngadto sa mga ngilit sa kamatayon, ug sa ingon sa
daklit naulian, og mao nga ang akong kasingkasing mibukad sa
pagpasalamat ngadto sa akong Langitnon nga Amahan, ug akong
gibati ang pagbag-o sa paghalad sa kaugalingon ug sa tanan
nakong kusog sa pag-alagad Kaniya.”17

Ang pagkamasaligon sa gahum, kaalam sa Dios, 
ug gugma makatabang kanato nga makalikay nga 

mawad-an sa paglaum dinha sa mga panahon sa pagsulay.

“Ang tanan nga kalisdanan nga tingali moabut ug mobabag sa
atong pagapadulngan kinahanglan mabuntog. Bisan tuod ang
kalag pagasulayan, ang kasingkasing maluya, ug mga kamot
manghuyhoy, kita dili gayud mosibug sa atong mga lakang kina-
hanglan gayud nga may kalig-on sa kadungganan.”18

“Kay may pagsalig sa gahum, kaalam, ug gugma sa Dios, ang
mga Santos nakahimo pagsagubang tadlas sa labing malisud nga
mga padulngan, ug sa kanunay, diin ang tanang nasugatan sa
tawo, walay lain nga nakita gawas mismo sa kamatayon, ug ang
pagkalaglag [ingon sa] dili kalikayan, dinha ang gahum sa Dios
gipakita, ang Iyang himaya gipadayag, ug ang pagkaluwas gipa-
higayon; ug ang mga Santos, sama sa mga anak sa Israel, kinsa
nakagawas sa yuta sa Ehipto, ug labang sa Pulang Dagat, nag-awit
og alawiton nga nagpasidungog sa iyang balaan nga ngalan.”19

“Ako nasayud nga ang panganod mabungkag, ug ang gingha-
rian ni Satanas padulong sa pagkatumpag, uban sa iyang maitom
nga mga laraw, ug ang mga Santos, mahimo nga sama sa bulawan
nga giputli sa makapito pinaagi sa kalayo, nga gihimo nga hing-
pit pinaagi sa mga pag-antos ug mga tentasyon, ug nga ang mga
panalangin sa langit ug yuta pagapilo-piloon diha sa ilang mga
ulo; nga mahimo nga ihatag sa Dios tungod og alang ni Kristo.”20
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“Pagpabilin nga malig-on, kamo nga mga Santos sa Dios duga-
ngi og taas-taas nga pakigbisog, ug ang bagyo sa kinabuhi luma-
labay, ug kamo pagagantihan niana nga Dios kansang mga sulu-
goon mao kamo, ug kinsa sa husto nga panahon modayeg sa
tanan ninyong pagpakasakit ug mga pag-antus alang kang Kristo
ug sa Ebanghelyo. Ang inyong mga ngalan ipadangat ngadto sa
umaabut nga kaliwatan isip mga Santos sa Dios.”21

Si George A. Smith, kinsa nag-alagad isip usa ka magtatam-
bag ni Presidente Brigham Young, nakadawat sa mosunod nga
tambag gikan ni Propeta Joseph Smith sa usa ka panahon nga
may dakong kalisud: “Siya miingon kanako nga ako kinahang-
lan dili gayud mawad-an og paglaum, bisan unsa nga matang sa
kalisud nga mobilanggo kanako. Kon ako iunlod sa kinailadman
sa Nova Scotia ug ang tanan nga mga Batoon nga Kabungturan
ipatong-patong pagdat-og kanako, ako dili angay mawad-an og
paglaum apan makigbisog, mogamit sa hugot nga pagtuo, ug dili
kawad-an sa maayong paglaum ug ako kinahanglan makalingka-
was gikan niini nga tanan sa katapusan.”22

May pipila pa lamang ka mga adlaw sa wala pa ang Propeta
mapatay, niadtong higayona nga siya ug ang mga Santos nahi-
balo nga ang iyang kinabuhi anaa sa kakuyaw, si Joseph miku-
pot sa kamot ni Abraham C. Hodge ug miingon: “Karon,
Brother Hodge, paabuta unsay mahitabo; ayaw ilimod ang gitu-
ohan, ug may kahumanan ang tanan.”23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang nasulat sa mga pahina 273–75. Sa inyong huna-
huna ngano nga si Propeta Joseph Smith nakahimo paglahu-
tay sa mga pagsulay nga iyang nasinati? Unsay inyong mahu-
nahunaan o bation samtang kamo maghunahuna kaniya sa
iyang “lawas napuno sa kinawrasan ug bun-og,” samtang nag-
tudlo sa kongregasyon?
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• Basaha ang una nga paragrap sa pahina 276. Unsay inyong
hunahuna nga ang pag-antus makatabang kanato sa pagpa-
ngandam alang sa kahimayaan? (Alang sa mga ehemplo, tan-
awa sa mga pahina 276–77.) Unsay inyong nakat-unan gikan
sa imong mga pagsulay?

• Sa tulo ka higayon niini nga hugna, si Joseph Smith mipasalig
kanato nga “ang mga pagsulay nga gikinahanglang maagian
adunay mahinungdanon nga sangputanan alang sa kaayohan
[nato]” (pahina 278; tan-awa usab sa pahina 277). Giunsa ninyo
pagkakita sa katinuod niini nga pulong?

• Basaha ang tibuok ikatulo ug ikaupat nga mga paragrap sa
pahina 277–78. Unsa nga mga kasinatian ang inyong ikapaam-
bit nga ang Ginoo naghupay kaninyo sa mga panahon sa pag-
sulay? Unsa ang gipasabut nganha kaninyo sa “natukod iba-
baw sa dakong bato”?

• Si Joseph Smith nagtambag sa mga Santos sa dili pagbagulbol,
o pagmahay, kabahin sa gihatag sa Dios ngari kanato (mga
pahina 279–81). Sa unsang mga paagi nga ang pagbagulbol
maka-apekto kanato? Unsa ang ubang mga paagi nga kita
makapanagang batok sa mga pagsulay? (Alang sa mga ehem-
plo, tan-awa sa mga pahina 279–82.)

• Unsa ang buot ipasabut sa pagbaton og “kalig-on sa kadung-
ganan” sa pabahon nga mag-atubang og mga kalisud? (pahina
281).

• Basaha ang tambag sa Propeta ngadto ni George A. Smith
(pahina 282). Sa unsa nga paagi kini nga tambag makatabang
kaninyo sa pag-atubang sa mga pagsulay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 55:22; Juan 16:33;
Alma 36:3; Helaman 5:12; D&P 58:2–4; 90:24; 122:5–9

Mubo nga mga Sulat

1. History of the Church, 1:261–64;
mga italics gipapas, gikan sa “History
of the Church” (manuskrito), book
A-1, pp. 205–8, Church Archives,
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

2. Wilford Woodruff, Deseret News:
Semi-Weekly, Okt. 18, 1881, p. 1;
ang punctuation ug pag-capital sa
letra gi-moderno.

3. Sulat ni Joseph Smith ngadto ni
William W. Phelps ug sa uban, Ago.
18, 1833, Kirtland, Ohio; Joseph
Smith, Collection, Church Archives.
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4. History of the Church, 1:449; gikan
sa sulat nga gikan ni Joseph Smith
ngadto ni Edward Partridge ug sa
uban, Dis. 5, 1833, Kirtland, Ohio.

5. History of the Church, 5:556; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Ago. 27,
1843, sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni
Willard Richards ug William Clayton.

6. History of the Church, 3:294; gikan
sa usa ka sulat ni Joseph Smith
ngadto ni Edward Partridge ug sa
uban ug sa Simbahan, Marso. 20,
1839, Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri.

7. History of the Church, 3:286;
gikan sa usa ka sulat nga gikan ni
Joseph Smith ngadto ni Presendia
Huntington Buell, Mar. 15, 1839,
Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri; ang apelyido ni Sister
Buell nasayop ang spelling “Bull”
sa History of the Church.

8. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, Ago. 21, 1883, p. 1.

9. Sulat ni Joseph Smith ngadto ni
William W. Phelps ug sa uban, Ago.
18, 1833, Kirtland, Ohio; Joseph
Smith, Collection, Church Archives.

10. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni William W. Phelps, Hulyo 31,
1832, Hiram, Ohio; Joseph Smith,
Collection, Church Archives.

11. History of the Church, 2:343; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni William Smith, Dis.
18, 1835, Kirtland, Ohio.

12. History of the Church, 3:330–31;
ang punctuation gi-moderno; gikan
sa “Extract, from the Private Journal
of Joseph Smith Jr.,” Times and
Seasons, Nob. 1839, p. 8.

13. Doktrina ug mga Pakigsaad 127:2;
sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
sa mga Santos, Sep. 1, 1842, Nauvoo,
Illinois.

14. History of the Church, 1:450; gikan
sa sulat ni Joseph Smith ngadto ni
Edward Partridge ug sa uban, Dis. 5,
1833, Kirtland, Ohio.

15. History of the Church, 1:455; pagka-
bahin sa paragrap giusab; gikan sa usa
ka sulat nga gikan ni Joseph Smith
ngadto ni Edward Partridge ug sa
uban, Dis. 10, 1833, Kirtland, Ohio.

16. History of the Church, 2:352; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Ene. 1, 1836, Kirtland, Ohio.

17. History of the Church, 2:493; gikan
sa “History of the Church” (manus-
krito), book B-1, pp. 762–63, Church
Archives.

18. History of the Church, 4:570; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Mar. 30,
1842, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Eliza R. Snow.

19. History of the Church, 4:185; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ug sa iyang counselor sa First
Presidency ngadto sa mga Santos,
Sep. 1840, Nauvoo, Illinois, giman-
tala sa Times and Seasons, Okt. 1840,
p. 178.

20. History of the Church, 2:353; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Ene. 1, 1836, Kirtland, Ohio.

21. History of the Church, 4:337; gikan
sa usa ka report nga gikan ni Joseph
Smith ug sa iyang mga counselor sa
First Presidency, Abr. 7, 1841,
Nauvoo, Illinois, gimantala sa Times
and Seasons, Abr. 15, 1841, p. 385.

22. George A. Smith, “History of George
Albert Smith by Himself,” p. 49,
George Albert Smith, Papers,
1834–75, Church Archives.

23. History of the Church, 6:546; ang
punctuation gi-moderno; gikan sa
“History of the Church” (manus-
krito), book F-1, p. 147, Church
Archives.
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Usa ka Kasingkasing nga Puno
sa Gugma ug Hugot nga

Pagtuo: Mga Sulat sa Propeta
ngadto sa Iyang Pamilya

“Hinumdumi nga ako usa ka tinuod ug matinud-anon
nga higala kanimo ug sa mga anak sa kahangturan.

Ang akong kasingkasing nabugkos diha kanimo
hangtud sa kahangturan. O, hinaut nga ang Dios

manalangin kaninyo nga tanan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa iyang mapanagnaon nga pagkatinawag, si Joseph Smith
kinahanglan mobiyahe og kadaghan aron pagtubag sa mga
panginahanglan sa kusog nga pagtubo sa organisasyon. Human
niya makita ang Independence, Missouri, isip ang dapit nga
angay tukuron ang Zion niadtong ting-init sa 1831, ang
Simbahan dali nga mitubo didto, mao usab kini ang padayon nga
pagtubo sa Kirtland, Ohio. Sugod sa 1831 hangtud sa 1838, ang
Simbahan may duha ka mga sentro sa populasyon, usa sa
Missouri ug ang lain sa Kirtland, diin ang Propeta nagpuyo. Atol
niini nga panahon, ang Propeta nakahimo og malisud nga 1,448
ka kilometro nga biyahe ngadto sa Missouri sa lima ka mga higa-
yon aron pagdumala sa pagtubo sa Simbahan didto.

Niadtong 1833 ug niadtong 1837, si Joseph Smith mibisita sa
Upper Canada, nagsangyaw sa ebanghelyo ug nagpalig-on sa
mga branches. Niadtong 1834 ug 1835, siya mibiyahe ngadto sa
Michigan aron pagbisita sa mga miyembro sa Simbahan.
Daghang milabay nga mga tuig, siya misangyaw sa ebanghelyo ug
midumala og buluhaton sa Simbahan didto sa Springfield,
Illinois; Boston ug Salem, Massachusetts; Monmouth County,
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Ang daghang responsibilidad sa Propeta, maingon man sa mga pagpanglutos 
nga iyang nahiaguman kanunay makapalayo kaniya sa iyang pamilya. 

Samtang siya ug ang iyang igsoon nga si Hyrum nangabilanggo 
sa Bilanggoan sa Liberty, ang asawa sa Propeta nga si Emma ug ang 

ilang anak lalaki nga si Joseph miabut aron pagduaw kaniya.
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New Jersey; New York City ug Albany, New York; Cincinnati,
Ohio; Philadelphia, Pennsylvania; Washington, D.C.; ug nagka-
lain-laing mga dapit.

Ang mga pagbiyahe sa Propeta nakahimo kaniya nga kanunay
nga mahilayo sa iyang pinuy-anan ug pamilya, mao usab ang mga
pagpanglutos nga kanunay niyang nahiaguman. Siya walay hus-
tisya nga gidakop ug nabilanggo sa daghang mga higayon, ug
siya nabiktima sa may dosena ka walay basihanan nga mga kaso.
Sama niini, niadtong Hulyo 27, 1837, ang Propeta ug daghan pa
nga mga pangulo sa Simbahan mibiya sa Kirtland aron pagbisita
sa mga Santos sa Canada. Dihang miabut sila sa Painesville,
Ohio, sila “gitanggong tibuok adlaw sa mga dautan og tuyo ug
makalagot nga mga kaso.” Tungod kay dili sila layo sa Kirtland,
sila namauli sa panimalay aron makapahulay ug unya misugod sa
ilang biyahe pag-usab pagkasunod adlaw. “Dihang misalop ang
adlaw misakay ako sa karwahe aron mopauli sa panimalay sa
Kirtland,” ang Propeta misulat. “Niining higayona ang mga pulis
[sheriff] milukso ngadto sa karwahe, giilog ang mga renda ug
gitunol ang lain nga subpoena ngari kanako.”1

Ang daghang higayon nga wala ang Propeta sa panimaaly
maoy kinapaitan nga pagsulay kaniya ug ngadto sa iyang
pamilya. Ang iyang mga sulat ngadto ni Emma nagpakita sa kami-
ngaw nga iyang nasinati ug ang paghandum nga iyang gibati
alang sa asawa ug sa ilang mga anak. Siya nagsulat kanunay bahin
sa iyang gugma alang sa iyang pamilya ug sa iyang hugot nga pag-
tuo sa Dios. Siya mipasalig sa makapadasig nga saad ngadto sa
iyang pamilya, naghatag og paglaum alang sa umaabut bisan sa
kalisdanan nga giatubang.

Pagka-Abril 1, 1832, ang Propeta mibiya sa panimalay alang sa
iyang ikaduha nga biyahe ngadto sa Missouri, human lang sa usa
ka semana sukad nga siya gibu-buan og alkitran ug balhibo sa
manggugubot ug duha pa lamang ka adlaw sukad ang iyang
sinagop nga anak lalaki namatay. Walay pagduda nga ang iyang
kasingkasing mahimong napuno sa kasub-anan ug kahingawa
alang sa iyang asawa, si Emma, ug alang sa iyang nahibilin nga
buhing anak, si Julia. Dihang sa iyang pagpauli sa panimalay
pagkasunod buwan, naghinam-hinam nga ikauban ang pamilya,



H U G N A  2 0

288

siya natanggong sulod sa daghang mga semana didto sa
Greenville, Indiana. Si Bishop Newel K. Whitney, usa sa mga kau-
ban sa pagbiyahe sa Propeta, maayong pagkasamad sa iyang bitiis
gumikan sa aksidente sa karwahe [stagecoach] ug nagkinahang-
lang maalim ang samad sa dili pa siya mobiyahe. Atol niini nga
panahon, ang propeta gihiloan sa usa ka pamaagi, hinungdan
nga siya nagsuka og grabe nga nalisa ang iyang apapangig. Siya
miadto ni Bishop Whitney, kinsa, bisan og nagluya pa gihapon,
mihatag ni Joseph og priesthood blessing. Ang Propeta dihadiha
naayo dayon.

Wala madugay human niini nga kasinatian, ang Propeta misu-
lat niini nga mga pulong ngadto sa iyang asawa: “Si Brother
Martin [Harris] niabut diri ug nagdala og makapahimuot nga mga
balita nga ang atong mga pamilya maayo og kahimtang gikan sa
iyang pagbiya, nga nakalipay kaayo sa among mga kasingkasing
ug nakapadasig sa among espiritu. Nagpasalamat kami sa atong
Langitnong Amahan sa iyang kamaayo kanato ug nganha kanin-
yong tanan.... Ang akong kahimtang usa ka dili kaayo makapahi-
muot, bisan pa niini ako maninguha nga makontento, ang Ginoo
nagpaluyo kanako.... Ako buot nga makakita sa bata nga si Julia
ug sa makausa pa palingkuron ko siya sa akong tuhod ug makig-
sulti kanimo.... Ako nagmatinud-anon sa kaugalingon nga imong
bana. Ang Ginoo manalangin kanimo, ang kalinaw magauban
kanimo, busa manamilit ako, hangtud sa akong pagpauli.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang mga sakop sa pamilya nag-ampo alang sa, 
kahupayan, ug paglinig-onay sa usag-usa.

Ngadto ni Emma Smith niadtong Oktubre 13, 1832, gikan sa
New York City, New York: “Karon nga adlawa ako nakasuroy sa
hilabihan kaanindot nga dapit sa siyudad sa New York. Ang mga
bilding dagko gayud kaayo ug nindot, nga makapahingangha sa
kada makakita.... Human makakita sa tanan nga buot nako nga
makita, ako mipauli ngadto sa akong lawak aron mamalandong
og paghatag og kalinaw sa akong hunahuna; ug tan-awa, ang pag-
handom sa panimalay, ni Emma ug Julia midasmag sa akong
hunahuna sama sa usa ka baha ug ako nakapangandoy og kadiyot
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nga unta ako kauban nila. Ang akong dughan napuno sa tanan
nga mga pagbati ug kamingaw sa usa ka amahan ug usa ka bana,
ug kon karon ako anaa pa unta uban kaninyo ako buot mosugi-
lon kaninyo og daghang mga butang....

“Akong gibati nga ingon nga buot ako nga mosulti og mga
butang nganha kanimo aron paglingaw kanimo sa imong talag-
saong pagsulay ug sa karon nga gibati [si Emma nagmabdos niini
nga higayona]. Ako nanghinaut nga ang Dios mohatag kanimo
og kalig-on nga dili ikaw maluya. Nag-ampo ako sa Dios sa pag-
tandog sa mga kasingkasing sa mga naglibut kanimo nga unta
buotan nganha kanimo ug mokuha sa palas-anon gikan sa imong
mga abaga kutob sa mahimo ug dili magsakit kanimo. Ako mibati
niini alang kanimo, kay nahibalo ako sa imong kahimtang ug ang
uban wala, apan kinahanglan imong dasigon ang kaugalingon
kay nahibalo ikaw nga ang Dios imong higala sa langit ug nga
ikaw adunay usa ka tinuod ug buhi nga higala, ang imong bana.”3

Ngadto ni Emma Smith niadtong Nobyembre 12, 1838, gikan
sa Richmond, Missouri, diin siya gihimong binilanggo: “Akong
nadawat ang imong sulat, nga akong gibasa pagbalik-balik ug sa
makadaghan; kadto usa ka matam-is nga butang alang kanako.
O Dios, itanyag nga ako unta may kahigayunan nga makakita sa
makausa pa sa akong minahal nga pamilya nga magmalipayon sa
katam-is sa pagkagawasnon ug katilingbang angay. Buot nako
silang gakson og hugot sa akong dughan ug halokan ang ilang
maanindot nga mga aping nga makatagbaw sa akong kasingka-
sing sa dili mahubit nga pagpasalamat. Sultihi ang mga bata nga
ako buhi ug naglaum nga ako mopauli ug makita sila sa dili
madugay. Hupaya ang ilang mga kasingkasing kutob sa mahimo,
ug paningkamoti nga may kalinaw ang imong kaugalingon kutob
sa mahimo....

“P.S. Sulati ako kanunay kon mahimo, ug kon posible lakaw ngari
ug pakigkita kanako, ug dad-a ang mga bata kon mahimo. Buhata
sigun sa imong mga gibati ug gituohan gayud nga maoy tukma, ug
paningkmoti nga may kalinaw, kon mahimo, ug ako misalig nga ang
tanan may maayong paingnan nga kinamaayohan.”4

Ngadto ni Emma Smith niadtong Abril 4, 1839, gikan sa
bilanggoan sa Liberty, sa Missouri: “Akong minahal nga Emma,
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ako naghunahuna kanimo ug sa mga bata sa kanunay.... Ako buot
makakita sa gamay’ng Frederick, Joseph, Julia, ug Alexander,
Johanna [usa ka ilo nga giipon pagpuyo sa mga Smith], ug sa tigu-
lang Major [ang iro sa pamilya]. Ug nganha kanimo, kon buot
ikaw nga mahibalo kon unsa kadako ang akong tinguha nga
makigkita kanimo, pangutan-a ang imong mga pagbati, unsa
kadako ang imong tinguha sa pakigkita kanako, ug ikaw ang
mohukom. Akong ikalipay sa paglakaw gikan diri nganha kanimo
nga magtiniil ug walay pandong ug hapit walay gisul-ob aron
makakita kanimo ug maghunahuna niini nga dakong kalipay, ug
dili gayud niini mag-isip nga malisud.... ako magpabilin nga
malig-on sa tanan nakong pagkadinaug-daug; maingon man usab
niining akong mga gikauban. Wala pay usa kanamo nga mitalaw.”5

Ngadto ni Emma Smith niadtong Enero 20, 1840, gikan sa
Chester County, Pennsylvania: “Ako mibati og talagsaong paghi-
nam-hinam nga makakita kaninyong tanan sa makausa pa niining
kalibutana. Ingon nga sa dugay nang panahon nga ako nahika-
wan sa pagpakig-uban kaninyo, apan sa panabang sa Ginoo, ako
mahiuli sa panimalay. Akong iampo sa Dios nga ikaw kaloy-an
hangtud nga ako makapauli sa panimalay. Akong minahal nga
Emma, ang akong kasingkasing lig-on nga pagkabugkos nganha
kanimo ug sa gagmay’ng mga bata. Buot ako nga ikaw mahinum-
dom kanako. Sultihi ang tanang mga bata nga gihigugma ko sila
ug ako mopauli sa panimalay sa labing madali nga akong
mahimo. Kanimo ako nabugkos sa gugma, ang imong bana.”6

Ang responsibilidad sa pagtudlo sa atong mga 
bata anaa kanunay kanato.

Ngadto ni Emma Smith niadtong Nobyembre 12, 1838, gikan
sa Richmond, Missouri, diin siya gitanggong nga binilanggo:
“Sultihi ang bata nga si Joseph nga siya kinahanglan nga magbi-
nuotan nga bata; ang iyang Amahan nahigugma kaniya sa usa ka
hingpit nga gugma. Siya ang kinamaguwangan ug dili gayud pasa-
kitan sila nga iyang mga manghod, hinoon panglingawon sila.
Sultihi ang gamay’ng Frederick nga ang iyang Amahan nahigugma
kaniya sa tibuok niyang kasingkasing; siya usa ka buotan nga bata.
Si Julia usa ka buotan nga bata. Sultihi siya nga ang iyang Amahan
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buot nga siya makahinumdum kaniya ug kinahanglan nga magbi-
nuotan. Sultihi ang tanan nga ako naghunahuna kanila ug nag-
ampo alang kanilang tanan.... Ang gamay’ng Alexander anaa sa
akong hunahuna kanunay. O akong mahigugmaong Emma, buot
ako nga ikaw mahinumdom nga ako usa ka tinuod ug matinud-
anong higala kanimo ug sa mga bata sa kahangturan. Ang akong
kasingkasing magpabilin nga mahigugma kanimo hangtud sa
hangtud. O, hinaut ang Dios manalangin kaninyong tanan, amen.
Ako nga imong bana ug ania gikadinahan ug nag-antus.”7

Ngadto ni Emma Smith niadtong Abril 4, 1839, gikan sa
bilaggoan sa Liberty, Missouri: “Ako buot nga ikaw dili motugot
nga ang mga anak mahikalimot kanako. Sultihi sila nga ang ilang
Amahan nahigugma kanila sa usa ka hingpit nga gugma, ug nga
iyang gibuhat ang tanan aron makabuhi gikan sa mga manggu-
gubot aron makapauli nganha kanila. Buhata ang pagtudlo [sa
mga bata] kutob sa imong mahimo, nga sila makabaton unta og
maayong panghunahuna. Pagmapinanggaon ug pagmakiloy-on
ngadto kanila, apan ayaw pagkamasuk-anon ngadto kanila, apan
patalinghugi ang ilang mga panginahanglan. Sultihi sila nga ang
ilang Amahan nag-ingon nga sila kanahanglan nga magbinuotan
ug magmasinugtanon sa ilang inahan. Akong minahal nga
Emma, anaay dakong responsibilidad nga gisangon kanimo sa
pagpabilin nga dungganan ug mabugnawon nganha kanila ug
pagtudlo kanila sa maayong mga butang, aron paghulma sa ilang
pagkabata ug linghod nga mga hunahuna nga magsubay sa husto
nga dalan ug dili makakat-on og dautan samtang bata pa pinaagi
sa pagkakita og dili diosnon nga mga panig-ingnan.”8

Ngadto ni Emma Smith niadtong Nobyembre 9, 1839, gikan
sa Springfield, Illinois: “Mapuno ako kanunay sa kabalaka
kanimo ug sa mga anak gawas kon ako makadungog gikan
kanimo ug, ilabi na, sa gamay’ng Frederick. Sakit gayud kaayo sa
pagbiya kaniya nga masakiton. Ako nanghinaot nga imong ban-
tayan ang mga bata nga ingon sa angay’ng pagabuhaton sa usa
ka inahan ug usa ka santos ug paninguhaon ang pagpalambo sa
ilang mga panghunahuna ug [tudloi] sila sa pagbasa ug pagma-
bugnawon. Ayaw sila pasagdi nga matun-ugan sa gawas aron dili
masakit, ug paninguhaa nga makapahulay ka og maayo. Kini
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mahimong usa ka hataas ug makapaguol nga panahon nga mahi-
layo kaninyo.... Pagmapailubon hangtud ako makapauli, ug
buhata ang labing maayo nga mahimo. Ako dili makasulat unsay
akong gusto apan tuhoi ako, ang akong mga pagbati mao ang
kinamaayohang matang alang kaninyo ug sa tanan.”9

Ang Dios atong higala, ug makasalig kita Kaniya 
sa mga panahon sa atong kalisud.

Ngadto ni Emma Smith niadtong Hunyo 6, 1832, gikan sa
Greenville, Indiana: “Ako nakaadto og gamay nga lasang nga
diha ra sa luyo sa lungsod hapit kada adlaw, diin ako mahilayo
gikan sa mga mata ni bisan kinsa nga mortal ug didto magtug-an
sa tanang mga gibati sa akong kasingkasing diha sa pagpamalan-
dong ug pag-ampo. Miduaw sa akong hunahuna ang tanang
nanglabay nga higayon sa akong kinbabuhi ug ako nag-inusara
nga nagmagul-anon ug nagpatulo sa mga luha sa kaguol sa
akong kabuang sa pagtugot sa kaaway sa akong kalag nga maka-
baton og dakong gahum batok kanako sama kaniadto sa una nga
nanlabay’ng mga panahon. Apan ang Dios maloloy-on ug naka-
pasaylo sa akong mga sala, ug ako nalipay nga iyang gipadala ang
Maghuhupay ngadto sa daghan nga mituo ug nagpaubos sa ilang
kaugalingon diha sa atubangan kaniya....

“Akong paningkamutan nga malipay sa akong kahimtang, kay
nakahibalo ako nga ang Dios akong higala. Diha kaniya ako
makakita og kahupayan. Ako nang gitugyan ang akong kinabuhi
sa iyang mga kamot. Ako andam sa pagsanong sa iyang pagta-
wag. Ako nagtinguha nga ikauban si Kristo. Ako wala mag-isip sa
akong kinabuhi nga bililhon kanako [gawas] sa pagbuhat sa
iyang kabubut-on.”10

Ngadto ni Emma Smith niadtong Hunyo 4, 1834, gikan sa
mga tampi sa Mississippi River sa kasadpan sa Illinois; si
Propeta Joseph mipanaw uban sa Zion’s Camp: “Matag karon
ug unya ang among mga hunahuna gisamok sa dili mahubit nga
kabalaka alang sa among mga asawa ug among mga anak—sa
among kaliwat nga maingon nga kadugo nga kinsa mga duol sa
among mga kasingkasing—ug usab sa among kaigsoonan ug
kahigalaan.... Sultihi ang Amahang Smith ug ang tanan nga
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pamilya ug si igsoong Oliver [Cowdery] nga magmalinawon ug
maghandum niadtong adlaw kanus-a ang tanang mga pagsulay
ug kalisdanan niini nga kinabuhia matapos na, ug kita nga tanan
[mahimo] nga magpahimulos sa mga bunga sa atong gihimo kon
kita magpabilin nga masinugtanon hangtud sa katapusan, nga
maoy akong giampo ang malipayon unta nga kapalaran natong
tanan.”11

Ngadto ni Emma Smith niadtong Nobyembre 4, 1838, gikan
sa Independence, Missouri, diin siya gitanggong nga bini-
langgo: “Akong minahal ug gihigugma nga kapikas sa akong dug-
han nga anaa sa pag-antus ug kalisdanan, ako buot nga ikaw
mahibalo nga ako maayo ug nga kaming tanan anaa sa maayong
espiritu nga kabahin sa among dangatan.... Ako adunay dako nga
kabalaka diha kanimo ug sa atong buotang mga anak. Ang akong
kasingkasing nagmasulob-on ug mibati og kalooy alang sa kaig-
soonan nga mga lalaki ug mga babaye ug sa pagpamatay sa
katawhan sa Dios.... Kon unsay buot buhaton sa Dios kanamo
ako wala mahibalo, apan ako nanghianaut alang sa kaayohan
kanunay sa tanang mga pagkabutang. Bisan og ako mabanlod sa
kamatayon, ako mosalig sa Dios. Bisan unsa nga pagdaugdaog
nga tingali buhaton sa mga manggugubot ako walay nahibaloan,
apan laumi nga adunay gamay ra o walay pagpugong. Oh, hinaut
nga ang Dios malooy kanamo.... Ang Dios malooy sa uban
kanamo sa pagkakaron; tingali siya magpakita og gamay nga
kalooy ngari kanamo bisan karon man lamang....

“Ako wala kaayo’y nahibaloan nga kasiguroan niini nga sitwas-
yon nga akong nasudlan, ug maoy bugtong mahimo ang pag-
ampo alang sa kaluwasan hangtud nga kini ihatag ug pagdawat
sa tanan kon kini moabut uban ang pagpailub ug pagkalig-on.
Ako maglaum nga ikaw magmatinud-anon ug kasaligan sa tanang
kamatuoran. Dili kaayo ako mosulat og taas niini nga higayona.
Buhata ang tanang butang sigun sa imong kahimtang ug mga
panginahanglan nga gikinahanglan. Hinaut nga ang Dios moha-
tag kanimo og kaalam ug kabuotan ug kamabugnawon, diin ako
adunay daghan nga rason sa pagtuo nga ikaw [aduna] niini.

“Kanang mga bata maoy anaa kanunay sa akong hunahuna.
Sultihi sila nga si Amahan buhi pa. Ang Dios motugot nga siya
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mahimo nga igkita nila pag-usab. O Emma.... ayaw ako talikdi
ingon man ang kamatuoran, apan hinumdumi ako; kon ako dili
na kanimo igkita pag-usab niini nga kinabuhia, hinaut nga ang
Dios motugot nga kita magkakita sa langit. Dili ako makasulti sa
akong mga gibati; naghuot ang akong dughan. Manamilit ako,
O akong buotan ug mahigugmaon nga Emma. Ako imoha sa
kahangturan, imong bana ug tinuod nga higala.”12

Ngadto ni Emma Smith niadtong Marso 21, 1839, gikan sa
bilanggoan sa Liberty, Missouri: “Akong minahal nga Emma, ako
nasayud kaayo sa imong pagpaninguha ug misabut ako kanimo,
Kon ang Dios molugway sa akong kanabuhi sa makausa pa nga
may kahigayunan nga makaamuma kanimo, ako mopagaan sa
imong kahasol ug pagpaningkamot aron paghupay sa imong
kasingkasing. Ako buot nga ikaw mag-alima sa pamilya sa labing
maayo nga imong mahimo. Ako nagtuo nga imong buhaton
kutob sa imong mahimo. Akong gikasubo sa pagkahibalo nga si
Frederick nasakit, apan ako misalig nga mamaayo siya pag-usab
ug nga ikaw maayo og kahimtang. Ako buot nga mangita ka usab
og panahon ug mosulat kanako og taas nga sulat ug suginlan ako
nimo og daghan ug kon buhi pa ang tigulang Major ug unsa ang
gipanulti sa gagmay’ng mga bata nga mangabyon sa imong
liog.... Sultihi sila nga ania ako sa bilanggoan nga nanghinaut nga
ang ilang mga kinabuhi maluwas....

“Ang Dios magbuot sa tanan sigun sa tambag sa iyang kaugali-
ngon nga kabubut-on. Ang akong pagsalig anaa kaniya. Ang kalu-
wasan sa akong kalag maoy labing importante kanako nga
tungod niana ako nahibalo sa kasiguroan sa mahangturong mga
butang. Kon ang kalangitan malangay, kini walay sapayan
kanako. Kinahanglang matngunan ko ang akong kalag, nga maoy
akong buot buhaton. Buot nako nga mao usab ang imong buha-
ton. Imo sa kahangturan.”13

Ngadto ni Emma Smith niadtong Agosto 16, 1842, duol sa
Nauvoo, Illinois; si Propeta Joseph mitago palayo sa mga
kaaway: “Ako may kagawasan sa pagtanyag sa akong kinasing-
kasing nga mga pasalamat tungod sa duha ka makalingaw ug
makapahimuot nga mga pagduaw nga imong gibuhat kanako
atol sa ingon nga gi-exile nga sitwasyon. Ang dila dili makahubit
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Gamay nga bahin sa sulat nga gisulat ni Propeta Joseph Smith ngadto ni
Emma Smith gikan sa Bilanggoan sa Liberty niadtong Marso 21, 1839.

sa pagpasalamat sa akong kasingkasing, tungod sa mainit ug
katiunay sa panaghigala nga imong gipakita niining mga higa-
yona ngari kanako. Ang panahon milabay na, sukad ikaw mibiya
kanako, makapahimuot kaayo sa pagkakaron; ang akong huna-
huna hingpit nga nagkauyon sa akong gidangatan, pasagdi kon
unsay mosunod....

“Sultihi ang mga bata nga maayo ang kahimtang sa ilang ama-
han sa pagkakaron; ug nga siya kanunay mainiton nga nag-ampo
ngadto sa Gamhanang Dios alang sa pagpalayo kaniya sa kadaot;
ug alang kanimo, ug alang kanila. Sultihi ang inahang Smith nga
maayo ang kahimtang sa iyang anak, bisan sa kinabuhi o diha sa
kamatayon; tungod kay nag-ingon ang Ginoong Dios. Sultihi siya
nga ako naghunahuna kaniya sa tanang higayon, maingon man
ni Lucy [igsoong babaye ni Joseph], ug ngadto sa tanan. Silang
tanan angay nga magmalipayon.... Labing mainit kanimo, ang
imong mahigugmaong bana hangtud sa kamatayon, hangtud sa
mga kahangturan; nga walay katapusan.”14



H U G N A  2 0

296

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha makadiyut kini nga hugna, timan-i ang pagbati ni
Joseph Smith ngadto ni Emma ug sa ilang mga anak. Unsay
gikatudlo sa iyang ehemplo kon unsaon gayud nato pagsulti
ug paglihok diha sa atong mga pamilya? Unsay atong makat-
unan gikan sa pagpaninguha nila ni Joseph ug Emma Smith sa
pagsinulatay sa usag-usa ug pagkinitaay sa usag-usa? Unsa ang
ubang mga butang nga inyong nahimo aro pagpakita sa mga
sakop sa pamilya nga gihigugma ninyo sila?

• Si Propeta Joseph miingon ngadto ni Emma nga siya “usa ka
tinuod ug matinud-anong higala ngadto [kaniya] ug sa mga
bata sa hangtud, “ug siya nagpasalamat kaniya tungod sa iyang
“mainit ug katiunay nga pagkahigala” (mga pahina 291, 295).
Unsay mahimo sa mga bana ug mga asawa aron mapalambo
ang ilang panaghigalaay?

• Sa iyang mga sulat, si Joseph Smith mipahayag og pagsalig
kang Emma, nagpasabut og pagsalig nga siya makahimo og
maayong mga desisyon ug nga siya mobuhat kutob sa iyang
mahimo sa pag-alima sa pamilya (pahina 294.) Unsaon kaha
niini nga pagpahayag og pagsalig sa pag-impluwensya sa relas-
yon taliwala sa usa ka bana ug usa ka asawa?

• Basaha ang mensahe ni Propeta Joseph ngadto sa iyang mga
anak sa unang paragrap sa pahina 295. Unsa kaha ang ikata-
bang niini sa mga bata nga makadawat niini nga balita? Sa mga
panahon sa pagsulay, unsay mahimo sa mga ginikanan sa pag-
pakita ngadto sa ilang mga anak nga sila adunay hugot nga
pagtuo sa Dios?

• Ribyuha ang gipakita ni Joseph Smith nga pagslig sa Dios nga
mabasa sa mga pahina 292–95. Pilia ang daghan niini nga
pahayag nga nakatandog gayud kaninyo. Unsaon ninyo sa pag-
gamit niini nga mga kamatuoran sa inyong kinabuhi?



H U G N A  2 0

297

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Genesis 2:24; 1 Mga Taga-
Corinto 11:11; Mga Taga-Efeso 5:25; Mosiah 4:14–15; D&P 25:5,
9, 14; 68:25–28
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addenda, p. 6, Church Archives,
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
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ni Emma Smith, Hunyo 6, 1832,
Greenville, Indiana; Chicago
Historical Society, Chicago, Illinois.

3. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Emma Smith, Okt. 13, 1832,
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Community of Christ Archives,
Independence, Missouri.

4. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Emma Smith, Nob. 12, 1838,
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8. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
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9. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Emma Smith, Nob. 9, 1839,
Springfield, Illinois; Community
of Christ Archives, Independence,
Missouri; kopya sa Church Archives.

10. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Emma Smith, Hunyo 6, 1832,
Greenville, Indiana; Chicago
Historical Society, Chicago, Illinois.

11. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Emma Smith, Hunyo 4, 1834,
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12. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
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Independence, Missouri; Community
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pagkabahin sa paragrap giusab; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni Emma Smith, Aug.
16, 1842, duol sa Nauvoo, Illinois.
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Taas nga lawak sa giayo nga tindahan ni Newel K. Whitney, 
si Joseph ug Emma Smith nipuyo niini nga tindahan kapin sa usa ka tuig, 

ug ang Propeta nakadawat og daghang mga padayag dinhi, 
nga naglakip sa mga padayag kabahin sa pagbalik sa Ginoo.



Ang Ikaduhang Pag-anhi 
ug ang Milenyum

“Kita magmabinantayon ... og maayo nga moila sa mga
timailhan sa panahon samtang; kita magpanaw, nga ang;

adlaw sa Ginoo dili unta‘ mahauna sama 
sa usa ka kawatan sa kagabhion.’”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Kaniadtong Septyembre 1832, si Joseph ug Emma Smith ug
ang ilang nagpanuigon og napulo’g unom ka buwan nga anak, si
Julia, mibiya sa umahan sa mga Johnson sa Hiram, Ohio, nama-
lik ngadto sa Kirtland. Didto sila mipuyo sa usa ka tindahan sa
sari-sari nga gipanag-iya ni Newel K. Whitney, diin sila mipuyo
didto kapin sa usa ka tuig. Ang pamilya nga Smith nagpuyo sa
ikaduhang andana sa tindahan ug sa bahin sa unang andana nga
wala gamita sa patigayon. Ang anak lalaki ni Joseph ug Emma
nga si Joseph Smith III nahimugso samtang ang pamilya nagpuyo
niini nga tindahan. Ang Propeta nakadawat usab didto og dag-
han nga mga padayag.

Usa sa mao nga pagpadayag nadawat niadtong Pasko sa 1832.
Ang Propeta migahin sa bahin niini nga adlaw diha sa balay, sa
usa ka lawom nga pagpamalandong kabahin sa seryuso nga
problema nga giatubang sa mga kanasuran sa kalibutan niadtong
panahona. “Mga panagway sa mga kagubot tali sa mga nasud
misamot kadayag niini nga panahon kaysa kaniadto sukad ang
Simbahan nagsugod sa iyang paglawig sa kamingawan,” ang
Propeta miingon.1 Ang mga nanghinabo sa Estados Unidos nag-
paingon ngadto sa sibil nga gubat, ug pagdagsang sa makamatay
nga mga sakit nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. Samtang “mai-
niton nga nag-ampo niini nga hilisgutan,”2 ang Propeta nakada-
wat sa pinadayag nga karon mabasa sa seksyon 87 sa Doktrina ug
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mga Pakigsaad. Ang Ginoo nagpadayag ngadto ni Joseph nga sa
wala pa ang Ikaduhang Pag-anhi, ang gubat ipabaha ngadto sa
tanan nga kanasuran ug mga natural nga kalamidad modagmal
sa katawhan:

“Uban sa espada ug pinaagi sa pagpaagas sa dugo ang mga
lumulupyo sa yuta magbangutan; ug uban sa gutom, ug sa sakit,
ug sa linog, ug sa dalugdog sa langit, ug sa mabangis ug masiga
nga kilat usab diin ang mga lumulupyo sa yuta mahimo nga
mobati sa kasuko, ug kaligutgot, ug sa mapantunon nga kamot
sa Makagagahum nga Dios, hangtud sa gikatakda nga hingpit nga
kalaglagan sa tanan nga mga nasud.... Busa, barug kamo sa
balaan nga mga dapit, ug ayaw pagbalhin, hangtud ang adlaw sa
Ginoo moabut; kay tan-awa, kini moabut sa labing madali, nag-
ingon ang Ginoo” (D& 87:6, 8).

Paglabay sa duha ka adlaw, niadtong Disyembre 27, ang
Propeta nakadawat og lain nga padayag nga adunay labaw kadag-
han nga impormasyon kabahin sa Ikaduhang Pag-anhi. Niadtong
adlawa, usa ka komperensya sa mga high priests nagkatigum sa
“kwarto alang sa paghubad,” ang kwarto dinha sa tindahan
sa mga Whitney diin si Joseph daghan og gibuhat sa paghimo sa
Hubad ni Joseph Smith sa Biblia. Ang mga gihisgutan sa kompe-
rensya nagrekord: “Si Brother Joseph mibarug ug namulong,
aron makadawat og padayag ug sa mga panalangin sa langit kina-
hanglan nga ang atong mga hunahuna anaa sa Dios ug mopakita
og hugot nga pagtuo ug mahimo nga usa ka kasingkasing ug usa
ka hunahuna. Busa siya miawhag sa tanan nga dinha nga mag-
buwag-buwag sa pag-ampo ug sa pag-ampo nga may tingog
ngadto sa Ginoo aron Siya mopadayag sa Iyang kabubut-on ngari
kanamo kabahin sa pagpalig-on sa Zion ug alang sa kaayohan sa
mga Santos.”

Ang matag high priest “miyukbo sa atubangan sa Ginoo” ug
unya misulti sa iyang mga gibati ug sa hugot nga tinguha sa pag-
tuman sa mga kasugoan sa Dios.3 Wala madugay human niadto,
ang Propeta nagsugod pagkadawat sa padayag gikan sa Dios nga
wala madugay nahimong seksyon 88 sa Doktrina ug mga
Pakigsaad. Kini nga padayag adunay maayong pagkasaysay sa
kasulatan kabahin sa mga panagna mahitungod sa pag-anhi sa
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Ginoo ug ang pagsugod sa kaliboan ka mga tuig sa kalinaw (tan-
awa sa D&P 88:86–116).

Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo mipadayag og
daghang mga panagna mahitungod sa Ikaduhang Pag-anhi, sa
Milenyum, ug sa gubot nga panahon nga mag-una niini nga mga
panghitabo. Kini nga madagayaong pagbu-bu sa pagpadayag usa
ka pagpamatuod nga si Joseph Smith tinuod nga usa ka mana-
lagna nga gibutang sa Dios. Sigun sa gipamatuod sa Basahon ni
Mormon, “Ang usa ka manalagna masayud sa mga butang diin
nangagi na, ug usab sa mga butang diin umaabut ug pinaagi
[kaniya] ang tanan nga mga butang ipadayag, o, kaha, ang tinago
nga mga butang mahimo nga magpakita, ug ang mga butang diin
wala mahibaloi mahimo nga mahibaloan” (Mosiah 8:17).

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Mga timailhan sa pagbalik sa Manunubos nangatuman na;
ang mga masinugtanon makaila niini nga mga timailhan

ug adunay kalinaw sa malisud nga mga panahon.

“Kita angay ... nga makaila og maayo sa mga timailhan sa mga
panahon nga sa atong pagpuyo niini nga kinabuhia dili unta ‘kita
maunhan sama sa usa ka kawatan sa kagabhion.’ [Tan-awa sa
D&P 106:4–5.]”4

“Ako magapanagna nga ang mga timailhan sa pagbalik sa Anak
sa Tawo nagsugod na. Usa ka kamatay mowagtang sa mga tawo
sa sunod-sunod. Kita sa dili madugay adunay gubat ug pagbanaw
sa dugo. Ang bulan mahimo nga dugo. Ako magpamatuod nii-
ning mga butanga, ug nga ang pagbalik sa Anak sa Tawo nagka-
duol, gani anaa na sa inyong mga pultahan. Kon ang atong mga
kalag ug mga lawas wala magpaabut sa pagbalik sa Anak sa Tawo;
ug human kita mamatay, kon kita wala magbantay, kita mahi-
mong ikauban niadtong kinsa magsangpit nga ang mga dagkong
bato motumpag diha kanila [tan-awa sa Pinadayag 6:15–17].”5

“Mga minahal ug gihigugma kong mga kaigsoonan, atong
makita nga ang malisud nga mga panahon ania na, sigun sa gipa-
matud-an sa [tan-awa sa 2 Timoteo 3:1]. Unta ato nga bantayan,
dayon, uban sa hingpit nga kasiguroan, alang sa katumanan
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niadtong tanan nga mga butang nga nahisulat na, ug uban ang
dugang nga pagsalig nga labaw pa sa nangagi, ihangad ang
inyong mga mata ngadto sa kahayag sa adlaw, ug makaingon sa
atong mga kasingkasing, Dihadiha ikaw motabon sa imong
nawong kay naulaw. Siya nga nag-ingon, ‘Mahimo ang kahayag,’
ug diha ang kahayag [tan-awa sa Genesis 1:3], naglitok niini nga
pulong. Ug usab, Ikaw nga bulan, ikaw dili kaayo hayag, ikaw
ang dan-ag sa kagabhion, mahimo nga dugo.

“Kita nakakita nga ang tanan nangatuman; ug kana nga pana-
hon sa dili madugay mahinabo sa higayon nga ang Anak sa Tawo
mokunsad diha sa panganod sa langit.”6

“Ang yuta sa dili madugay pagaanihon,—gipasabut, ang dau-
tan mahinabo nga pagalaglagon gayud og mahanaw ibabaw sa
yuta, tungod kay ang Ginoo nakapamulong niini, ug kinsa ang
makapugong sa kamot sa Ginoo, o kinsay anaa nga makatugbang
sa gahum sa Makagagahum, nga sa iyang mga mando ang mga
langit ug ang yuta kinahanglan mahanaw. Ang adlaw nagkaduol
na nga ang paghiuli sa tanang butang mangatuman, nga ang
tanan nga balaang propeta nakapanagna, bisan ang pagpundok
sa banay ni Israel. Unya mahinabo nga ang leon modulog pag-
higda uban sa nating karnero, ug uban pa.

“Apan, mga kaigsoonan, ayaw wad-a ang paglaum kon kami
mosulti kaninyo sa malisud nga mga panahon, tungod kay moa-
but gayud kini, kay ang espada, kagutom, ug katalagman nagka-
duol. Aduna unyay dakong mga pagkapukan sa ibabaw niini nga
kayutaan, kay ikaw dili angay magdahum nga may bisan unsa o
matag tulbok sa mga panagna sa mga balaang propeta mapakyas,
ug adunay daghan nga nagpabilin nga mangatuman pa. Ang
Ginoo nag-ingon nga usa ka mubo nga buluhaton nga siya maga-
buhat niini, ug ang matarung maluwas bisan kon kini pinaagi sa
kalayo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 9:28; 1 Nephi 22:17].”7

“Ang kasulatan andam sa pagkatuman sa higayon nga ang mga
gamhanang gubat, mga kagutom, katalagman, mga dagkong
kagubot, mga paghukom, ug uban pa, andam nga ibu-bu ngadto
sa mga katawhan sa yuta.”8

“Kita nagtan-aw nga ang malisud nga mga panahon, tinuod
nga ania na, ug ang mga butang nga dugay na natong gipaabut
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sa katapusan nagsugod na pagkatuman; apan kon inyong makita
ang kahoy nga igos magsugod na pagpanalingsing sa iyang mga
dahon, kamo mahimong makahibalo nga ang ting-init nagkaduol
na [tan-awa sa Mateo 24:32–33]. Aduna unyay mubo nga bulu-
haton ibabaw sa yuta. Kini nagsugod na. Ako nagdahum nga
aduna unyay mga kahasol nga molukop sa yuta. Ayaw tugoti nga
ang atong mga kasingkasing maluya kon kining mga butanga
moabut kanato, kay kini mahitabo, o ang pulong dili hinoon
matuman.”9

“Ako nakapangutana sa Ginoo kabahin sa Iyang pagbalik; ug sa
akong pagpangutana sa Ginoo, siya mihatag og usa ka timailhan
ug miingon, “Sa mga adlaw ni Noe nagbutang ako og bangaw
didto sa mga langit isip usa ka timailhan ug timaan nga bisan
unsang tuiga kon kana nga bangaw makit-an ang Ginoo dili
mobalik; apan kinahanglan adunay pagpananom ug pagpang-ani
atol nianang tuiga: apan sa higayon nga inyong makita nga walay
bangaw, kini mahimong usa ka timaan nga adunay umaabut nga
kagutom katalagman, ug dakong kagubot sa mga kanasuran,ug
nga ang pagbalik sa Mesiyas dili na madugay.’”10

“Ang Judah kinahanglang mahibalik, ang Jerusalem kinahang-
lang pabarugon og usab, ug ang templo, ug ang tubig motubod
gikan sa ilawom sa templo, ug ang mga tubig sa Patay’ng Dagat
mahimong tab-ang [tan-awa sa Ezequiel 47:1–9]. Modangat og
taas nga panahon ang pagpabarug sa mga paril sa siyudad ug sa
templo, ug uban pa; ug kining tanan kanahanglang mahuman sa
dili pa ang Anak sa Tawo mopakita sa Iyang kaugalingon. Aduna
unyay mga gubat ug hungihong sa mga gubat, may mga timail-
han sa ibabaw sa langit ug sa ilawom sa yuta, ang adlaw mangit-
ngit ug ang buwan mopula sama sa dugo, mga linog sa nagka-
lain-lain nga mga dapit, ang mga balud sa dagat mobanlas sa
ilang mga kaugalingon lapas sa ilang naandan nga gilay-on; unya
motungha ang usa ka kinadak-an nga timailhan sa Anak sa Tawo
diha sa langit. Apan unsay himoon sa kalibutan? Sila moingon
nga kini usa ka planeta, usa ka kometa, ug uban pa. Apan ang
Anak sa Tawo mobalik isip timailhan sa pagbalik sa Anak sa Tawo,
nga maingon sa kahayag sa kabuntagon nga nagagikan sa sila-
ngan [tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:26].”11
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“[Akong] gipasabut ang mahitungod sa pagbalik sa Anak sa
Tawo; nga usab kini usa ka sayop nga pagtuo nga ang mga Santos
makalingkawas sa tanang mga paghukom, samtang ang dautan
mag-antus; kay ang tanang tawo ubos sa pag-antus, ug, ‘ang
matarung maglisud sa pag-ikyas’ [tan-awa sa D&P 63:34]; bisan
pa man daghang mga Santos makaikyas, kay ang matarung
mabuhi pinaagi sa hugot nga pagtuo [tan-awa sa Habacuc 2:4];
unya daghang mga matarung mabiktima sa sakit, sa katalagman,
ug uban pa, nga ang hinungdan gumikan sa kahuyang sa unod,
ug bisan pa niana mangaluwas ngadto sa Gingharian sa Dios.
Mao nga dili usa ka balaan nga prinsipyo ang pag-ingon nga siya
ug kini nakasala tungod kay sila nahimong biktima sa sakit o
kamatayon, kay ang tanang tawo ubos sa kamatayon; ug ang
Manluluwas nag-ingon, ‘Ayaw paghukom, tingali og ikaw paga-
hukman.’ [Tan-awa sa Mateo 7:1]”12

Ang Ginoo dili mobalik hangtud ang tanang butang
mangatuman alang sa pag-andam sa Iyang pagbalik.

“Ang pagbalik sa anak sa Tawo dili gayud mahitabo—dili gayud
hangtud ang mga paghukom nga gihisgutan nining panahona
igabu-bu: mga paghukom nga nagsugod na. Si Pablo miingon,
‘Kamo mga anak sa kahayag, ug dili sa kangitngit, nga kadtong
adlawa makauna kanimo ingon sa usa ka kawatan sa kagabhion.’
[Tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 5:4–5.] Dili maoy plano sa
Labawng Makagagahum nga mobalik dinhi sa yuta ug pagpusgay
niini ug pagpulpog niini ingon nga pulbos, apan siya mipahibalo
niini ngadto sa Iyang mga sulugoon nga mga propeta [tan-awa sa
Amos 3:7].”13

“Si Jesukristo wala gayud motug-an ni bisan kinsa nga tawo sa
tukma nga panahon nga Siya mobalik [tan-awa sa Mateo 24:36;
D&P 49:7]. Sigi ug basaha ang mga kasulatan, ug ikaw dili maka-
kita og bisan unsa nga nagklaro sa takdo nga takna nga Siya
mobalik, ug ang tanan nga nagsulti mga bakakon nga magtu-
tudlo.”14

Mahitungod sa usa ka tawo nga nangangkon nga nakakita
sa timailhan sa Anak sa Tawo, si Propeta Joseph Smith nag-
ingon: “Siya wala makakita sa timailhan sa Anak sa Tawo, sa
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gitug-an daan ni Jesus; wala gayuy bisan usa ka tawo, ni wala
gayuy tawo, hangtud moabut nga ang adlaw mongitngit ug ang
buwan sama sa gikaligo sa dugo; tungod kay ang Ginoo wala
gayud mopakita kanako og ingon niini nga timailhan; ug sigun
sa gisulti sa propeta—‘Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili
magbuhat sa bisan unsa, gawas kon ang iyang tinago ipadayag
niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna.’ (Tan-awa sa Amos
3:7.) Busa paminawa kini, O yuta” ang Ginoo dili pa moanhi
aron magmando sa mga matarung, dinhing kalibutana, sa 1843,
dili hangtud ang tanan andam na alang sa Pamanhonon.”15

Kinsa kadtong mga maalamon ug masinugtanon makapa-
ngandam sa higayon unya nga ang Ginoo moanhi pag-usab

“Sa akong pagpamalandong sa kapaspas sa talagsaon ug mahi-
mayaon nga adlaw sa pagbalik sa Anak sa Tawo nga nagkaduol, sa
Iyang pagbalik aron pagdawat sa Iyang mga Santos ngadto Kaniya,
diin sila mopuyo sa Iyang presensya, ug pagapurong-purongan og
himaya ug imortalidad; sa akong hunahuna sa dili madugay ang
mga langit mauyog, ug ang yuta mokurog, ug moligid ngadto ug
ngari; ug ang mga langit ablihan ingon sa usa ka linukot nga buk-
haron human kini malukot; ug nga ang matag bukid ug pulo
mangahanaw, ako nagsangpit nga kinasingkasing, unsa nga
matang sa pagkatawo unta kita sa atong tanang balaanon nga
panultihon ug pagkadiosnon! [Tan-awa sa 2 Peter 3:11.]”16

“Ang yuta nag-agulo tungod sa pagkailibgon, pagdaugdaog,
pagpanlupig ug pagpaagas og dugo; ug ang Dios mopakita ug
mogula gikan sa iyang dapit nga tagoanan, sama sa Iyang giingon
nga buhaton, aron paghasol sa mga nasud sa yuta. Si Daniel, sa
iyang panan-awon, nakakita og kaguliyang ngadto sa kaguliyang;
siya ‘nagsud-ong hangtud ang mga trono gibutang, ug ang usa
nga mao ang tigulang sa mga adlaw milingkod;’ nga usa nga
sama sa Anak sa Tawo ilang gidala siya haduol kanila; ug ang
tanang mga katawhan, mga nasud ug mga pinulongan manag-
alagad kaniya [tan-awa sa Daniel 7:9–14]. Atong katungdanan
ang pagkamatarung, nga kita magmaalamon ug makasabut; kay
walay usa sa mga dautan nga makasabut; kondili ang mga maa-
lamon ang makasabut, ug kadtong nakakabig og daghan ngadto
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sa pagka matarung mosidlak sa kahayag sa mga bitoon hangtud
sa hangtud [tan-awa sa Daniel 12:3].”17

“Pasidan-i ang dato ug ang may kahibalo, ang maalamon ug
ang dungganan, ang kabus ug ang timawa, ang ulipon ug gawas-
non, itom ug puti; pagmatngon giunsa nila pagkinabuhi, ug pag-
matinud-anon sa kahibalo sa Dios, ug mopatunhay og hustisya
ug paghukom dinhi sa yuta diha sa pagkamatarung, ug pangan-
dam pagsugat sa maghuhukom sa mga buhi ug patay, kay ang
takna sa iyang pag-anhi duol na.”18

“Magmaalamon kita sa tanan nga mga butang ug matinuma-
non sa mga kasugoan sa Dios aron ang atong kaluwasan adunay
kasiguruan ug andamon ang tibuok hinagiban sa Dios aron
makasukol kamo inig-abut na sa adlaw sa kalisdanan, ug maka-
pugong kamo sa inyong baruganan tapus sa inyong tanang
pakigbisug [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 6:13].”19

Niadtong Disyembte 1830, si Propeta Joseph Smith miingon
niining mosunod sa usa ka sulat ngadto sa mga miyembro sa
Simbahan didto sa Colesville, New York: “Hinaut nga kamong
tanan magsinugtanon ug maghulat sa panahon sa atong Ginoo,
kay ang iyang pagpakita haduol na kaayo.

“ ‘Apan mahitungod sa mga panahon ug mga petsa mga
igsoon, kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa, kay
kamo nasayud na pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo moabut ra
unya sama sa kawatan sa kagabhion: sa diha nga ang mga tawo
magakanayon, ania ang kalinaw ug kasigurohan, sa kalit moabut
kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga moa-
but sa babaye nga tali-anak, ug sila dili makaikyas.

“ ‘Apan, mga igsoon kamo wala diha sa kangitngit.... Busa, dili
kita magpangatulog, ingon sa ginabuhat sa uban, hinonoa
managtukaw kita ug magmahusay sa hunahuna, kay sila nga mga
nagakatulog, nangakatulog sa kagabhion; ug sila nga mga naga-
kahubog, nangahubog sa kagabhion.

“ ‘Apan, maingon nga kita iya man sa adlaw magmahusay kita
sa hunahuna, ug magsul-ob kita sa kotamaya nga mao ang pag-
too ug paghigugma, ug sa salokot nga mao ang paglaum sa kalu-
wasan. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinonoa
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aron sa pagkab-ot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong
Jesukristo.’ [1 Mga Taga-Tesalonica 5:1–4, 6–9.]

“Busa, paghupay kamo sa usag-usa, gani sama usab sa imong
gibuhat, kay ang malisud nga panahon nagkaduol na. Ang kali-
naw gilabhangan pagkuha gikan sa yuta ug sa labing madali ang
kinatibuk-an; oo, ang pagkalaglag anaa na sa mga pultahan, ug
sila sa dili madugay anaa na sa balay sa mga dautan, ug sila nga
wala makaila sa Dios.

“Oo, ihangad ang inyong mga ulo, kay ang inyong katubsanan
nagkaduol. Kita ang labing gikahimut-an nga katawhan sukad pa
sa sinugdanan sa wala pa buhata ang kalibutan, kon kita magpa-
bilin nga matinumanon sa pagtuman sa mga kasugoan sa atong
Dios. Oo, bisan si Enoch, ikapito nga kaliwat ni Adan, nakakita sa
atong panahon ug hingpit ang kalipay [tan-awa sa Moises
7:65–67], ug ang mga propeta sukad niadtong adlawa hangtud
karon nagpanagna sa Ikaduhang Pag-anhi sa atong Ginoo ug
Manluluwas, si Jesukristo, ug hingpit ang kalipay sa adlaw sa pag-
pahulay sa mga Santos; oo, ug ang Apostol sa atong Manluluwas
hingpit usab ang kalipay sa iyang pagpakita diha sa panganod
uban ang dakong panon sa langit, aron mopuyo uban sa tawo
dinhi sa yuta sulod sa kaliboan ka mga tuig [tan-awa sa Pinadayag
1:7]. Busa may katarungan kita nga magmalipayon og maayo.

“Tan-awa ang mga panagna sa Basahon ni Mormon nangatu-
man, ingon kakusog sa takna nga kini mahinabo. Ang Espiritu sa
buhi nga Dios ania kanako, busa, kinsay makaingon nga ako dili
makapanagna. Ang panahon haduol na nga kita kinahanglan
managan bisag asa nga ang Ginoo ang magbuot, aron malayo sa
kadaot. Ayaw kahadlok niadtong mga nagbugal-bugal kaninyo
[tan-awa sa Isaias 29:20–21], apan pagmasinugtanon sa pagpa-
matuod ngadto sa usa ka baliko ug hiwi nga henerasyon nga ang
adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo ug Manluluwas haduol na. Oo,
andama ninyo ang dalan sa Ginoo, tul-ira ninyo ang iyang mga
agianan [tan-awa sa Mateo 3:3].

“Kinsa ang magduhaduha tungod sa kasal-anan, kay ang
kasal-anan moabut apan alaot ang mga naghimo niini, kay ang
bato kinahanglan mahulog kanila ug mopulpog kanila ngadto sa
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pagkapulbos [tan-awa sa Mateo 18:7; 21:43–44]. Kon ang pana-
hon sa mga Hentil moabut, ug pagkaalaot ngadto kanila kondili
sila maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan sa atong Ginoo ug
Manluluwas, si Jesukristo, alang sa kapasayloan sa ilang mga
sala, ug mosulod sa higpit nga ganghaan ug pagaiphon uban sa
banay sa Isarael, kay ang Dios dili kanunay matamay, ug nga dili
mobu-bu sa iyang kasuko ngadto niadtong nagpasipala sa iyang
balaan nga ngalan, kay ang espada, kagutom, pagkalaglag maka-
gukod kanila sa ilang nahisalaag nga kinabuhi, kay ang Dios
manimalos ug ibu-bu sa iyang panaksan sa kapungot, ug molu-
was sa iyang mga pinili [tan-awa sa Pinadayag 16:1].

“Ug kadtong tanan nga motuman sa iyang mga kasugoan mao
ang iyang pinili, ug siya sa dili madugay motigum kanila gikan sa
upat ka mga hangin sa langit, gikan sa usa ka suok sa yuta ngadto
sa lain [tan-awa sa Mateo 24:31], ngadto sa bisan unsang dapit
nga iyang gimbut-an; busa, sa inyong pagpailub mapatunhay ang
inyong mga kalag [tan-awa sa Lucas 21:19].”20

Ang Milenyum mahimo nga panahon sa kalinaw sa
higayon nga ang Manluluwas maghari dinhi sa yuta.

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:10: “Kami nagtuo ... nga
si Kristo mohari dinhi sa yuta ug, nga ang yuta pagabag-ohon ug
makadawat sa iyang paraisohanon nga himaya.”21

“Ang mga plano sa Dios ... mao ang ... pagtukod og kalinaw ug
panagdait sa katawhan; sa pagpadangat aron mahimut-an ang
mga butang nga makapahiusa sa tawo ngadto sa iyang isigka-
tawo; nga mohimo sa kalibutan nga ang ‘ilang mga esapada
himoon nilang mga punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw
himoon nga mga galab’ [Isaias 2:4], himoon ang mga nasud sa
yuta nga magmalinawon, ug ipahimutang ang milenyal nga
himaya, sa dihang ‘ang yuta makapadaghan sa abut, mahibalik
ang iyang [paraisohanon] nga himaya, ug mahimo nga tanaman
sa Ginoo.’ ...

“Mao kini ang naplano ni Jehovah, gikan sa pagkahimo sa kali-
butan, ug kini ang Iyang katuyoan karon, sa pag-asikaso sa mga
buluhaton sa kalibutan sa Iyang gibut-an nga panahon, nga
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“Ang adlaw nagkaduol na nga ang paghiuli sa tanang butang mangatuman.... 
Unya mahinabo nga ang leon modulog paghigda uban sa nating karnero.”

modumala isip pangulo sa tanang mga gilalang, ug mangunay sa
buluhaton sa kagamhanan sa Iyang kamot. Human niini, ang
paghukom ipahigayon nga makatarunganon; ang kaguliyang ug
kalibog mawagtang, ug ang mga ‘nasud dili na magbansay sa
pakiggubat.’ [Tan-awa sa Isaias 2:4.] ...

“... Si Moises nakadawat sa pulong sa Ginoo gikan sa Dios
mismo; siya ang tigpadayag sa Dios ngadto ni Aaron, ug si Aaron
mitudlo ngadto sa katawhan, sa sibil ug relihiyoso nga mga bulu-
haton kining duha nahiusa, walay kalainan sa usag-usa; mao
usab kini sa panahon nga ang katuyoan sa Dios mahuman; sa
panahon nga ‘ang Ginoo maghari dinhi sa tibuok yuta,’ ug ‘ang
Jerusalem ang Iya nga trono.’ ‘Ang balaod motunga gikan sa
Zion, ug ang pulong sa Ginoo maggikan sa Jerusalem.’ [Tan-awa
sa Zacarias 14:9; Jeremias 3:17; Miqueas 4:2.]

“... ‘Siya nga may katungod, manag-iya sa gingharian, ug mag-
hari hangtud nga Siya makapahimutang sa tanang butang nga
tumbanan sa Iyang mga tiil’ [tan-awa sa Ezequil 21:27; 1 Mga
Taga-Corinto 15:27]; ang kadautan mahanaw ibabaw sa yuta, si
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Satanas pagagapuson, ug ang binuhatan sa kangitngit pukanon;
himoon nga pisi ang hustisya ug ang pagkamatarung ingon nga
tunton, ug ‘siya nga may kahadlok sa Ginoo maoy bugtong pasi-
dunggan nianang adlawa.’ [Tan-awa sa Isaias 2:11; 28:17.]”22

“Nga si Jesus mopuyo dinhi sa yuta sulod sa kaliboan ka [mga
tuig] uban sa mga Santos dili mao ang mahitabo, apan maghari
sa mga Santos ug mokunsad ug motudlo, sama sa iyang gibuhat
sa lima ka gatos ka kaigsoonan [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
15:6], ug kadtong unang nangabanhaw magmando usab uban
kaniya ibabaw sa mga Santos.”23

Pagkatapos sa Milenyum, ang yuta mabag-o ngadto
sa pagkabalaan, celestial nga kondisyon.

“Samtang nanihapon, namulong ako ngadto sa akong pamilya
ug mga higala, nga sa higayon nga ang yuta mabalaan ug mahi-
mong sama sa usa ka dagat nga kristal, kini mahimo nga usa ka
Urim ug Thummim, ug ang mga Santos motan-aw niini ug sila
makakita ingon nga sila makit-an.”24

“Kini nga yuta mahibalik ngadto sa atubangan sa Dios ug
purong-purongan og celestial nga himaya.”25

“Human sa mubo nga panahon [sa katapusang pagrebelde ni
Satanas] matapos ug ang yuta makasinati sa iyang katapusang
kausaban ug mahimaya, unya ang tanang mapaubsanon maka-
panag-iya sa yuta, diin manimuyo ang mga matarung.”26

Ang Propeta nagtudlo niining mosunod niadtong Abril 2,
1843, wala madugay girekord sa Doktrina ug mga Pakigsaad
130:9: “Kini nga yuta, sa iyang pagkabalaan ug pagka-imortal nga
kahimtang, mahimo nga sama ngadto sa kristal ug mahimo nga
usa ka Urim ug Thummim ngadto sa mga lumulupyo kinsa
mopuyo diha niini, diin ang tanan nga mga butang kalabut sa
ubos nga gingharian, o ang tanan nga gingharian sa ubos nga
han-ay ipakita ngadto niadto kinsa mopuyo niini; ug kini nga
yuta iya ni Kristo.”27
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang unang duha ka tibuok nga mga paragrap sa pahina
300, ug timan-i ang pagpangandam sa mga high priest sa pag-
dawat sa pinadayag nga mao na karon ang seksyon 88 sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Hunahunaa kon unsaon nga kini
nga kaagi mahimong gamiton ninyo sa inyong mga tinguha sa
pagsabut sa mga panagna sa Ikaduhang Pag-anhi.

• Basaha ang mga panagna sa Propeta nga si Joseph Smith kaba-
hin sa dautan nga mga panahon sa dili pa mobalik ang Ginoo
(mga pahina 301–04). Unsaon nato nga magpabiling malinawon
bisan anaa sa ingon nga mga pagsulay? Sa inyong hunahuna
ngano nga kita kinahanglang mahibalo ug makasabut sa mga
timailhan sa Ikaduhang Pag-anhi? Unsa nga mga timailhan sa
Ikaduhang Pag-anhi nga natuman na o matuman pa?

• Basaha ang tibuok ikaduhang paragrap sa pahina 304 ug ang
ikatulo nga paragrap sa pahina 306. Unsa ang gipasabut sa
pinili nga mga pulong nga “sama sa usa ka kawatan sa kagab-
hion” ang mahitungod sa pagbalik sa Ginoo? Sa inyong huna-
huna ngano nga ang adlaw sa Ginoo dili makauna sa mga anak
sa kahayag sama sa kawatan sa kagabhion?

• Unsaon nato pagpangandam sa Ikaduhang Pag-anhi sa
Manluluwas? (Alang sa dugang nga mga ehemplo, tan-awa sa
mga pahina 305–08.) Hunahunaa kon unsay imong bation nga
makakita sa Manluluwas kon kamo andam sa Iyang pag-anhi.
Samtang kita mangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi,
unsaon nato nga makalikay sa kahadlok o kabalaka?

• Ribyuha ang mga panagna ni Joseph Smith kabahin sa
Milenyum (mga pahina 308–10) Unsa ang inyong mga huna-
huna ug mga pagbati samtang maghunahuna niining higayuna
sa panahon?
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Sa usa ka miting sa School of the Prophets niadtong Pebrero 27, 1833, 
ang Propeta nakadawat sa padayag nga nailhan isip ang Pulong sa Kaalam diha

sa atubangan sa daghang kaigsoonan. Unya mipaingon siya ngadto sa kinadak-an
nga kwarto ug mibasa sa padayag sa nagtigum nga kaigsoonan.



Pag-angkon og Kahibalo
sa Mahangturon 

nga mga Kamatuoran

“Ang usa ka tawo dili ingon kadali maluwas 
gawas kon siya may kahibalo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Si Propeta Joseph Smith “mahigugmaon sa pagkat-on,” misulat
si George Q. Cannon. “Siya nahigugma sa kahibalo aron maka-
angkon og gahum pinaagi sa matarung nga paggamit niini.
Taliwala sa mga kalisdanan nga iyang nahiaguman sukad niad-
tong adlawa nga una niyang gibutyag ngadto sa madudahong
kalibutan ang iyang pakigsandurot sa mga langit, siya sukad sa
sinugdan nagtinguha sa pagbaton og taas nga kahibalo. Ang
Ginoo nagsugo kaniya sa pagtuon, ug siya mituman.... Ang iyang
hunahuna, gilamdagan sa Balaang Espiritu, mahinangpon nga
midawat sa tanang mga prinsipyo sa kamatuoran, ug sa usag-usa
nga mahanas sa daghan nga natad sa kahibalo ug nahimo nga
magtutudlo niini nga natad.”1

Niadtong 1833, ang Propeta ug usa ka pundok sa mga Santos
sa Kirtland adunay talagsaon nga kahigayunan sa pagtuon sa
ebanghelyo. Sa Enero niadtong tuiga aron pagsunod sa sugo sa
Ginoo (tan-awa sa D&P 88:127–41), ang Propeta nag-organisar
og School of the Prophets aron pagbansay sa mga naghupot sa
priesthood alang sa ilang buluhaton sa pagpangalagad ug aron
pag-andam kanila sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang eskwela-
han didto mahimutang sa kwarto sa ikaduhang andana sa tinda-
han ni Newel K. Whitney, diin magpuyo ang Propeta. Duol sa 25
ka kaigsoonan ang mitambong, ang uban mibiyahe og gatosan
ka mga kilometro alang sa kahigayunan sa pagtuon sa ebang-
helyo sulod sa kwarto nga dili mosubra sa gidak-on nga 11 por
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14 ka pye. Kadaghanan niining mga tawhana sa ngadto-ngadto
nangahimong mga Apostoles, mga Seventy, ug ang uban mga
pangulo sa Simbahan. Bisan ang Propeta ug ang ubang kaigsoo-
nan usahay magtuon og pinulungan, giuna nila pagpunting nga
makakat-on sa mga doktrina sa ebanghelyo, makugihong nagpa-
dayon sa ilang mga pagtuon gikan sa sayo sa buntag hangtud sa
hapon na kaayo. Kini nga pag-eskwela milungtad og upat ka mga
bulan, ug pareho nga mga eskwelahan sa wala madugay gihimo
sa Kirtland ug mao usab sa Missouri, diin gatosan ka mga tawo
ang mitambong.

Didto sa panagtigum sa eskwelahan nga gihimo niadtong
Pebrero 27, 1833, ang Propeta nakadawat og importanting pada-
yag. Sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang paggamit og alkohol,
tabako, kape, ug tsa komon kaayo sa katilingban ug sa mga
miyembro sa Simbahan. Hangtud ang Propeta nakamatikod sa
mga kaigsoonan nga nanabako didto sa eskwelahan, siya giabut
og kabalaka. Si Brigham Young nahinumdum: “Dihang sila nag-
kapundok niining kwartoha inigkahuman og pamahaw, ang una
nilang buhaton mao ang pagdagkot sa ilang mga pipa, ug, sam-
tang manabako, maghisgot kabahin sa mga talagsaong mga
butang sa gingharian.... Daghang higayon nga ang Propeta mosu-
lod sa kwarto nga mohatag og pagpanudlo sa klase iyang nakita
ang iyang kaugalingon nga naputos sa bagang aso sa tabako.
Kini, ug ang reklamo sa iyang asawa nga makapanlimpyo sa luod
nga salog [gikan sa inusap nga tabako], nakahimo sa Propeta sa
paghunahuna niining hitaboa, ug siya nangutana sa Ginoo kaba-
hin sa batasan sa mga elder nga mao ang pagpanabako, ug ang
padayag nga gitawag isip Pulong sa Kaalam mao ang tubag sa
iyang pangutana.”2

Minilyon ka mga tawo ang mituman sa tambag niini nga pada-
yag ug nakadawat og temporal ug espiritwal nga mga panala-
ngin, lakip ang “kaalam ug dako nga mga bahandi sa kahibalo”
nga gisaad ngadto kanila nga nagpuyo sa pagsunod sa mga kasu-
goan sa Dios (D&P 89:19).

Mga bahandi sa espiritwal nga kahibalo gibu-bu ngadto sa mga
kaigsoonan nga nanambong sa School of the Prophets, ug sila
nakahimo og talagsaong pagtubo sa ilang pagsabut sa ebanghelyo.
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Sa panagtigum sa eskuwela nga gihimo niadtong Marso 18, 1833,
si Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams gipang set apart isip
mga counselor sa Propeta sa First Presidency. Human niadto, ang
Propeta “nag-awhag sa mga kaigsoonan sa pagkamasinugtanon ug
pagkamakugihon sa pagtuman sa mga kasugoan sa Dios, ug miha-
tag og daghang pagpanudlo alang sa kaayohan sa mga Santos,
uban ang saad nga kadtong putli og kasingkasing makakita gayud
sa langitnon nga panan-awon; ug human nagpabilin sa mubo nga
panahon og walay timik nga pag-ampo, ang saad napamatud-an;
sa kadaghan sa nanambong nga ang mga mata sa ilang panabut
nabuksan pinaagi sa Espiritu sa Dios, ngadto sa pagkakita og dag-
hang mga butang.... Daghan sa mga kaigsoonan nakakita og langit-
nong panan-awon sa Manluluwas, ug dili maihap nga hut-ong sa
mga anghel, ug daghan pa nga ubang mga butang.”3

Ang Propeta mipasabut, “Dako nga kalipay ug katagbawan
padayong anaa sa mga panagway sa School of the Prophets, ug
sa mga Santos, kabahin sa mga butang nga gipadayag, ug sa
among pag-uswag sa kahibalo sa Dios.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglangkob 
sa tanan nga kamatuoran; ang masinugtanon modawat 

sa tanang kamatuoran nga gipadayag sa Dios 
ug mosalikway sa mga sayop nga tradisyon.

“Ang Mormonism mao ang tinuod; ug ang matag tawo nga
mohangop niini mobati sa iyang kaugalingon nga may kagawa-
san sa pagdawat sa matag kamatuoran; busa ang gapos sa
pagkamatuo-tuohon, kamubo sa panghunahuna, ka ignorante
ug pagpanapi sa pagkapari, matangtang gilayon sa iyang liog; ug
ang iyang mga mata mabuka aron makakita sa kamatuoran,
ug ang kamatuoran magmadaugon kaayo batok sa pagpanapi sa
kaparian....

“... Ang Mormonism mao ang tinuod, sa ato pa ang doktrina sa
Ulahing mga Santos, maoy tinuod.... Ang una ug orihinal nga
prinsipyo sa atong balaan nga relihiyon, mao nga nagtuo kita nga
kita adunay katungod sa pagdawat sa tanan, ug ang matag tipik sa
kamatuoran, nga walay kinutuban o walay pagpugong o pagdili
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sa mga tinuhoan o mga patuo-tuo nga gituhoan sa katawhan, o
pinaagi sa pagpamugos sa usag-usa, kanus-a ang kamatuoran tin-
aw nga gihatag nganha sa atong mga hunahuna, ug kita adunay
labing taas nga matang sa ebidensya sa kamatuoran.”5

Niadtong Enero 1843, si Joseph Smith nakigsulti sa pipila ka
mga tawo nga dili mga miyembro sa Simbahan: “Akong giingon
nga ang labing gibantog nga kalainan sa pagbati tali sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa laing pundok sa relihiyon
mao, nga ang naulahi pinugngan sa pipila ka lahi nga tinuohan,
nga naghikaw sa ilang mga miyembro sa kahigayunan sa pagtuo
bisag unsa gawas sa nahibaloan na, samtang ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ... andam nga motuo sa tanang prinsipyo nga
namatud-an, nga kini gipakita karon ug unya.”6

“Dili ako makatuo sa bisan hain niini nga mga gituohan sa
nagkalain-laing mga tinuohan, tungod kay silang tanan adunay
pipila ka mga butang nga dili nako madawat, bisan tuod ang tanan
kanila may pipila ka kamatuoran. Ako buot moabut ngadto sa atu-
bangan sa Dios, ug makakat-on sa tanang mga butang apan ang
mga gituohan nagbutang og mga stake [mga kinutuban], ug moi-
ngon, ‘Dinhi ka ra gayud kutob, ug anhi ra kutob’ [Job 38:11];
kini dili gayud nako madawat.”7

“Ako moingon ngadto sa tanan nga mopahimutang sa pagtu-
kod og mga stakes alang sa Makagagahum, kamo mapakyas pag-
kab-ot sa himaya sa Dios. Aron mahimong isigkamanununod sa
mga gitagana ngadto sa Anak, ang tawo kinahanglang mosalik-
way sa tanan niyang hiwi nga mga tradisyon.”8

“Ang importante nga butang nga angay natong mahibaloan
mao ang pagsabut kon unsa ang gitukod sa Dios sa wala pa
buhata ang kalibutan. Kinsa ang nakahibalo niini? Kini ang namat-
an nga kinaiya sa katawhan pagpahimutang ug mga stake ug pag-
pahimutang og mga mohon [stake] sa mga buluhaton ug mga
pamaagi sa Makagagahum.... Nga kadtong gitagoan sa wala pa
buhata ang kalibutan gipadayag ngadto sa mga bata ug mga
masuso sa ulahing mga adlaw [tan-awa sa D&P 128:18].”9

“Sa higayon nga ang katawhan mobuka sa ilang mga ba-ba
batok [sa kamatuoran] wala sila magbuhat og dautan ngari
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kanako, apan nagbuhat sila og dautan ngadto sa ilang kaugali-
ngon. Kon ang mga butang nga bililhon kaayo baliwalaon sa mga
tawo nga menos og pangutok nga wala gani maghunahuna, buot
ako nga makakita sa kamatuoran sa iyang tanan nga mahimo ug
gakson kini sa akong dughan. Ako mituo sa tanan nga gipadayag
sa Dios, ug wala pa gayud ako makabalita nga may tawo nga gisi-
lotan tungod sa iyang sobra nga pagtuo, apan hinoon sila gisilu-
tan tungod sa pagkawalay pagtuo.”10

“Sa higayon nga ang Dios motanyag og panalangin o kahibalo
ngadto sa usa ka tawo, ug siya modumili pagdawat niini, siya
pagasilutan. Ang mga Israelita nag-ampo nga ang Dios makigsulti
ngadto ni Moises ug dili ngadto kanila, tungod niini siya
mitunglo kanila pinaagi sa kalibutanon nga balaod.”11

“Ako kanunay may gibati nga kalipay nga makakita sa kamatu-
oran nga magmadaugon batok sa kasaypanan, ang kangitngit
malupig sa kahayag.”12

Ang pagbaton og kahibalo sa mahangturong mga kamatu-
oran gikinahanglan aron makabaton og kaluwasan.

“Ang kahibalo gikinahanglan niini nga kinabuhi ug sa pagka-
diosnon. Pagkaalaot ninyong mga pari ug mga nagpakadiosnon
nga nagsangyaw nga ang kahibalo wala kinahanglana sa kinabuhi
ug kaluwasan. Wagtanga ang mga Apostoles, ug uban pa, wagta-
nga ang kahibalo, ug unya imong makaplagan ang imong kauga-
lingon nga angay sa silot sa impyerno. Ang kahibalo usa ka pada-
yag. Paminaw, kamong tanan nga kaigsoonan, niining talagsaong
yawe: ang kahibalo mao ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwa-
san.”13

“Ang kahibalo makapawagtang sa kangitngit, kabalaka ug pag-
duda; kay kini sila dili magpabilin kon anaa ang kahibalo.... Diha
sa kahibalo adunay gahum. Ang Dios adunay labaw nga gahum
kay sa ubang mga binuhat kay Siya labaw og kahibalo, ug busa
Siya nahibalo unsaon sa pagmando ang tanang mga binuhat
ngadto Kaniya. Siya adunay gahum labaw sa tanan.”14

“Kon ugaling kita mahilayo sa Dios, kita magkaduol sa yawa ug
mawala ang kahibalo, ug kon walay kahibalo kita dili mahimong
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maluwas, ug samtang ang atong kasingkasing mapuno sa kadau-
tan, ug kita magtuon sa pagkadautan, walay luna sa atong kasing-
kasing ang pagkabuotan, o pagtuon og kabuotan. Ang Ginoo dili
ba buotan? Busa pagbinuotan kamo; kon Siya matinud-anon,
busa kamo pagmatinud-anon. Sa inyong hugot nga pagtuo ipuno
ang maligdong nga batasan, ug sa maligdong nga batasan ipuno
ang kahibalo, ug pangitaa ang tanang maayo nga butang [tan-awa
sa 2 Pedro 1:5].

“... Ang usa ka tawo dili ingon kadali maluwas gawas kon siya
may kahibalo, kay kon siya wala makabaton og kahibalo, siya
mahimong madala ngadto sa pagkabihag sa ubang dautan nga
gahum sa lain nga kalibutan, kay ang dautan nga mga espiritu
makabaton og labaw nga kahibalo, ug sa ngato-ngadto may
labaw nga gahum kay sa uban nga tawo nga ania sa yuta. Busa
gikinhanglan ang padayag aron pagtabang kanato, ug makahatag
kanato og kahibalo sa mga butang sa Dios.”15

Si Joseph Smith nagtudlo niining mosumod niadtong Abril
1843, nga sa wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 130:18–19: “Bisan unsa nga baruganan sa salabutan
nga kita makakab-ot niini nga kinabuhi, kini madala uban kanato
sa pagkabanhaw. Ug kon ang usa ka tawo makakab-ot og daghan
pa nga kahibalo ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi
sa iyang kakugi ug pagkamasulondon kay sa uban nga tawo,
siya adunay daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan nga
umaabut.”16

Si Joseph Smith nagtudlo niining mosunod niadtong Mayo
1843, sa wala madugay gi-rekord sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 131:6: “Malisud alang sa usa ka tawo nga maluwas
diha sa pagkawalay alamag.”17

Kita makabaton og kahibalo sa mahangturon
nga mga kamatuoran pinaagi sa makugihon

nga pagtuon ug pag-ampo.

Si George A. Smith, samtang nag-alagad sa First Presidency,
mi-report: “Si Joseph Smith nagtudlo nga matag lalaki ug
babaye kinahanglan nga mangayo sa Ginoo og kaalam, nga sila
unta makabaton og kahibalo gikan Kaniya nga maoy tinubdan sa
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kahibalo ug sa mga nahisaad sa ebanghelyo, nga napadayag, kay
isip maoy pagtugot kanato sa pagtuo, kay pinaagi sa pagtuon
niini nga klase kita makabaton sa katuyoan nga buot natong
kab-uton.”18

Si Propeta Joseph Smith misulat niining mosunod ngadto sa
usa ka tawo nga bag-o lang mipasakop sa Simbahan:
“Hinumdumi ang pamatuod nga akong gipamatuod sa ngalan ni
Ginoong Jesus, mahitungod sa dakong buluhaton nga Iyang
gipadala niining ulahi nga mga adlaw. Kamo nahibalo sa akong
kinaiya sa pagsulat, unsaon nga sa akong mga pagkulang ug pag-
kayano, ako nagpamatuod kaninyo unsa ang gipadayag sa Ginoo
pinaagi sa pagpangalagad sa Iyang balaanong mga anghel ngari
kanako niini nga henerasyon. Ako nag-ampo nga ang Ginoo unta
motabang kaninyo nga palamboon kining mga butanga sa
inyong hunahuna, kay ako nahibalo nga ang Iyang Espiritu
mohatag og pamatuod ngadto sa tanan nga makugihon nga
mangita og kahibalo gikan Kaniya.”19

Si Propeta Joseph Smith misulat niining mosunod ngadto sa
usa ka tawo nga buot madugangan ang kahibalo mahitungod
sa Simbahan: “Pagtuon sa Biblia, ug ingon ka daghan sa atong
mga libro kutob sa imong mahimo, pag-ampo ngadto sa Amahan
sa pangalan ni Jesukristo, pagbaton og hugot nga pagtuo sa mga
gisaad nga gihimo ngadto sa mga katigulangan, ug ang imong
hunahuna pagagiyahan ngadto sa kamatuoran.”20

“Ang butang sa Dios adunay bug-at nga kahulugan; ug ang
panahon, ug kasinatian, ug pagmabinantayon ug pagpamalan-
dong ug matinud-anong mga hunahuna maoy bugtong paagi nga
makakaplag niining tanan. Ang imong hunahuna, O tawo! kon
ikaw mogiya sa usa ka kalag ngadto sa kaluwasan, kinahanglang
mainat sa pagkab-ot hangtud sa kinatumyan sa mga langit ug
didto pangitaon ug hinuktukan ang labing mangitngit nga dili
matugkad, ug ang lapad nga wanang sa kahangturan—ikaw kina-
hanglan makigsandurot sa Dios. Pagkagamhanan ug pagka-
madungganon sa hunahuna sa Dios, kay sa walay hinungdan nga
imahinasyon sa tawhanong kasingkasing!

“... Himoa ang kamatinud-anon, ug kamabugnawon, ug walay
pagminaot, ug pagkamainampoon, ug pagkaligdong og dungog,
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“Ako nahibalo nga ang Iyang Espiritu mohatag og pamatuod ngadto sa tanan 
nga makugihon nga nangita og kahibalo gikan Kaniya.”

ug pagkalimpyo, ug pagkaaghop ug pagkayano nga ipurong-
purong sa atong mga ulo sa matag dapit, ug sa katapusan, mahi-
mong ingon sa usa ka bata, nga walay malisya, paglingla o pakaa-
ron-ingnon. Ug karon, mga kaigsoonan, human sa inyong mga
kalisdanan, kon buhaton ninyo kining tanan nga mga butang, ug
mobuhat sa mainiton nga pag-ampo ug hugot nga pagtuo sa
panan-aw sa Dios kanunay, Siya mohatag nganha kaninyo og kahi-
balo pinaagi sa Iyang Balaan nga Espiritu, oo, pinaagi sa dili mahu-
lagway nga gasa sa Espiritu Santo [tan-awa sa D&P 121:26].”21

Kita makaangkon og kahibalo sa mahangturong mga
kamatuoran sa inanay; kita makakat-on sa tanang mga

butang sa labing madali kon kita makahimo sa pagkat-on.

“Dili maalam nga kita makabaton dayon sa tanang kahibalo sa
higayon nga itudlo kini kanato; apan kita kinahanglan makaba-
ton niini sa inanay; dayon kita mahimong makasabut niini.”22
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“Kon ikaw mosaka og hagdanan, ikaw kinahanglan magsugod
sa ubos, ug motikang sa kada ang-ang, hangtud ikaw moabut sa
ibabaw, ug ingon usab niini ang mga prinsipyo sa ebanghelyo—
kinahanglan nga ikaw magsugod sa sinugdanan, ug mopadayon
hangtud nga ikaw makakat-on sa tanang mga prinsipyo sa kahi-
mayaan. Apan mahimo nga madugay-dugay nga ikaw makaani-
nag sa luyo sa tabil sa dili pa ikaw makakat-on kanila. Dili ang
tanan mahimong masabtan dinhi sa kalibutan, may dako nga
buluhaton sa pagkat-on sa atong kaluwasan ug kahimayaan nga
molungtad lapas sa lubnganan.”23

Si Joseph Smith ug ang iyang mga counselor sa Unang
Kapangulohan mihatag nining mosunod nga mga panudlo
ngadto sa mga Santos nga nanagtigum sa Nauvoo: “Ngadto
niadtong kinsa ... makatabang niining dako nga buluhaton, kami
moingon, paanhia sila niining dapita, sa pagbuhat sa ingon sila
dili lang makatabang sa padayon nga pagpalambo sa Gingharian,
apan mahimutang diin sila may mga bintaha sa mga panudlo sa
Kapangulohan ug sa ubang kadagkoan sa Simbahan, ug motubo
og taas ug ngadto sa mas taas sa sukdanan sa salabutan hangtud
nga sila makasabut uban sa tanang mga “Santos kon unsa ang
gilapdon ug ang gitas-on, ug giladmon ug ang kahabugon; ug sa
pag-ila sa gugma ni Kristo nga nagalabaw sa tanang kahibalo.’
[Mga Taga-Efeso 3:18–19.]”24

“Ang Dios wala magpadayag bisag unsa ngadto ni Joseph, apan
unsay Iyang buot nga mapahibalo ngadto sa Napulog-Duha, ug
bisan sa pinakaubos nga Santos nga mahibalo sa tanang mga
butang nga ingon ka dali kutob sa iyang mahimo sa pagdawat sa
tanan, kay ang adlaw moabut nga dili na kinahanglan sa tawo
nga motudlo ngadto sa iyang silingan, moila ka sa Ginoo; kay
ang tanan makaila Kaniya ... gikan sa labing timawa ngadto sa
labing inila [tan-awa sa Jeremias 31:34].”25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.
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• Basaha ang unang paragrap a pahina 318. Hunahunaa ang
mahitungod sa mga kinaiya o mga ideya nga “pagpahimutang
og mga utlanan sa mga buluhaton ug mga pamaagi sa
Makagagahum” sa atong mga kinabuhi. Sa inyong hunahuna
unsay angay nato nga buhaton aron makadawat sa tanang
kamatuoran nga ihatag kanato sa Ginoo?

• Ribyuha ang tibuok katapusang paragrap sa pahina 318.
Kanus-a nahitabo nga ang kahibalo nakatukmod sa kangit-ngit
ug pagduda palayo sa inyong kinabuhi? Nganong sa inyong
pagtuo ang pagbaton og kahibalo sa kamatuoran kinahangla-
non aron makadawat og kaluwasan? (Alang sa pipila ka mga
ehemplo, tan-awa sa mga pahina 319–20.)

• Pinaagi sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph, atong makita
nga si Satanas buot nga kita mawad-an sa kahibalo (mga
pahina 319–20 ug nga ang Ginoo buot mohatag kanato og
kahibalo (mga pahina 320–22). Unsay atong makat-unan gikan
niini nga kalainan?

• Unsay atong mahimo sa pagpadako sa atong kahibalo sa kama-
tuoran? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga
pahina 315–317.) Ribyuha ang paragrap nga nagsugod sa
kinaubsan sa pahina 321. Pagpili og pipila sa mga nagkalain-
laing kalidad nga nalista niini nga paragrap. Unsaon sa matag-
usa niining mga nagkalain-laing kalidad sa pag-andam kanato
aron makaangkon og kahibalo?

• Basaha ang tibuok ikaduhang paragrap sa pahina 323. Unsay
atong makat-unan gikan sa pagkumpara sa atong pagkat-on sa
mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa pagsaka sa hagda-
nan? Unsay inyong gihimo aron padayong madugangan ang
inyong kahibalo sa ebanghelyo?

• Unsay inyong mga hunahuna o mga pagbati samtang kamo
mamalandong sa katapusang paragrap niini nga hugna?

MayKalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 1:7;
1 Timoteo 2:3–4; 2 Nephi 28:29–31; Alma 5:45–47; D&P 88:118
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“Pagkamaayo ug Pagkanindot ...
nga Magkahiusa sa Pagpuyo”

“Usa ka dugay’ng pagtinabangay, usa ka malig-ong
pagtinabangay, ug usa ka naghiusa nga pagtinabangay.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Disyembre 27, 1832, si Propeta Joseph Smith nakada-
wat og usa ka sugo gikan sa Ginoo nga ang mga Santos magsugod
na sa paghimo og usa ka templo sa Kirtland (tan-awa sa D&P
88:119). Niadtong Hunyo 1, 1833, ang Ginoo mihatag og dugang
nga mga pagpanudlo ngadto sa Propeta: “Karon aniay kaalam, ug
ang hunahuna sa Ginoo—himoa ang pagtukod sa balay nga dili
sama sa paagi sa kalibutan ... ; busa, himoa nga kini matukod sama
sa paagi nga Ako mipakita kaninyong tulo” (D&P 95:13–14).

Paglabay sa pipila ka adlaw, ang Ginoo mituman sa Iyang saad,
mipakita ni Joseph Smith ug sa iyang mga counselor sa First
Presidency og usa ka talagsaong panan-awon diin ilang nakita ang
detalyadong mga plano alang sa templo. Si Frederick G. Williams,
ang Ikaduhang Magtatambag sa First Presidency, nakahinumdum:
“si Joseph [Smith] nakadawat sa pulong sa Ginoo nga dad-on ang
iyang duha ka mga magtatambag, si [Frederick G.] Williams ug
[Sidney] Rigdon, ngadto sa atubangan sa Ginoo, ug nga Siya
mopakita kanila sa plano o modelo sa balay nga pagatukuron.
Nanluhod dayon kami, misangpit sa Ginoo, ug ang bilding mitu-
nga sa gilay-on nga igong makita, ako ang unang nakakita niini.
Unya kaming tanan mitan-aw niini. Human namo matan-aw og
maayo ang gawas nga bahin, ang bilding ingon nga sa diha gayud
sa among atubangan.”1

Sa dihang si Joseph Smith mipasabut ngadto sa konseho sa
mga high priest sa mahimayaong plano nga gipadayag na ngadto
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Human si Joseph Smith mipasabut sa plano sa Templo sa Kirtland, 
sigun sa gipadayag sa Ginoo, si Hyrum Smith midagan aron pagkuha sa
sanggot. nga nagsinggit, “Mangandam kita sa pagtukod og usa ka balay 

sa Ginoo, ug ako determinado nga maoy makauna sa pagtrabaho.”
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sa First Presidency, ang mga kaigsoonan nangalipay ug dihadiha
nanggawas aron pagpili og lugar nga katukuran—usa ka luna sa
umahan sa trigo nga gitanoman sa managsoong Smith sa mia-
ging tinglarag. Dihadiha si Hyrum Smith midagan aron pagkuha
og sanggot aron pagsugod og limpyo sa yuta nga tukuran, nag-
paninggit sa kalipay, “Nangandam kami sa pagtukod og usa ka
balay sa Ginoo, ug ako determinado nga maoy makauna sa pag-
trabaho.”2

Kini nga pagbati sa kadasig nakahimo paghiusa sa pagbati
samtang ang mga Santos nagtrabaho ug nagsakripisyo aron pag-
tukod sa unang templo niini nga dispensasyon. Ubos sa pagdu-
mala ni Emma Smith, ang mga babaye namuhat og mga medyas,
mga pantalon ug mga jacket alang sa mga lalaki nga nagtrabaho
sa templo. Ang mga babaye usab namuhat og mga kurtina ug
mga alpombra alang sa templo, ang pagtrabaho sa sulod sa tem-
plo ubos sa pagdumala ni Brigham Young. Si Brother John
Tanner nibaligya sa iyang 890.31 ka ektarya nga umahan didto sa
New York, niabut sa Kirtland sa tukma gayud nga panahon aron
pagpahulam sa Propeta og $2,000 ka dolyares aron paglukat sa
na-prenda nga luna sa templo, nga hapit na ma-embargo. Aron
pagpanalipod sa templo gikan sa mga naghulga nga mga mang-
gugubot, ang mga lalaki ang mobantay sa templo magabii,
mangatulog sa mao gihapon nga sinina nga ilang gisul-ob isip
mga trabahador sa konstruksyon sa panahon sa adlaw.

Ang Propeta namahayag: “Dako nga pagpangandam ang
gihimo sa pagsugod sa usa ka balay sa Ginoo; ug bisan pa man
sa kawad-on sa Simbahan, ang atong panaghiusa, pagsinabtanay,
ug hingpit nga paghigugmaay mipasulabi sa paglig-on kanato sa
pagtuman sa mga kasugoan sa Dios.”3

Si Heber C. Kimball, nga nahimong miyembro sa korum sa
Napulog Duha usa ka tuig sa wala pa ang templo ipahinungod,
mihulagway sa talagsaong gibuhat: “Ang tibuok simbahan nagka-
hiusa niini nga buluhaton, ug ang matag lalaki mitabang niini nga
buluhaton. Kadtong walay mga mananap nga magamit nangadto
sa pagtrabaho didto sa kuhaanan sa bato ug miandam sa mga dad-
onon nga mga bato paingon sa balay.”4 Si Elder Kimball nahi-
numdum: “si Joseph miingon, ‘Uban ngari, mga kaigsoonan,
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mangadto kita sa kuhaanan sa bato ug molihok alang sa Ginoo.’
Ug ang Propeta mismo mitrabaho nga nagsul-ob sa luag nga tina-
paktapak nga sapot nga gisapaw ug tinapakan nga karsones
[panapton nga angay sa pagtrabaho] ug motrabaho didto sa kuha-
anan og bato sama kanamong tanan. Unya kada Sabado among
dad-on ang among mga mananap aron paghakot sa bato ngadto
sa Templo, ug kami mipadayon hangtud ang balay nahuman; ug
ang among mga asawa sa tanang panahon naggansilyo, naghabol
ug nanahi, ug ... mibuhat sa tanang matang sa buluhaton.”5

Ang mga gibuhat sa mga Santos sa Kirtland maoy matang sa
panaghiusa, pagsakripisyo, ug matinud-anong gugma nga naka-
himo nga posible alang sa katuyoan sa Ginoo nga matuman sa
mga tuig nga moabut. Kini usa sa daghang mga panahon nga ang
mga Santos magtinabangay, magtuman sa tambag ni Propeta
Joseph Smith: “Usa ka dugay’ng pagtinabangay, usa ka malig-ong
pagtinabangay, ug usa ka nagkahiusa nga pagtinabangay.”6

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Kon kita magtinabangay pagbuhat nga maghiusa, kita may
dugang mahimo sa pagtuman sa katuyoan sa Dios.

“[Among] bation ang kalipay sa pagpakigkita sa mga Santos sa
lain na usab nga Kinatibuk-ang Komperensya [Oktubre 1840]....
Ang mga Santos ingon ka mapaninguhaon, walay pagkaluya,
kanunay nga madasigon, sa dako nga buluhaton sa ulahing mga
adlaw; ug [kini] nakahatag kanamo og hingpit nga kalipay ug
kahimuot, ug nakapadasig kanamo og maayo, samtang nakigba-
tok sa mga kalisdanan nga dili kapugngan nga mag-atang sa
among dalan.

“Buhata nga ang mga kaigsoonan kanunay mopakita sa
samang espiritu, ug pagtinabangay, ug kon atong buhaton, kita
makapadayon sa unahan; ang buluhaton sa Ginoo mopadayon
pagtubo, ang Templo sa Ginoo modaghan, ang mga Elder sa
Israel madasig, ang Zion matukod, ug mahimong dalaygon, nga
hingpit ang kalipay, ug mahimaya sa tibuok kalibutan; ug ang
awit sa pagdayeg, himaya, kadungganan, ug kahalangdon ngadto
Kaniya nga naglingkod sa trono, ug ngadto sa Kordero hangtud
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sa kahangturan, manganaykanay gikan sa usa ka bungtod ngadto
sa laing bungtod, gikan sa bukid ngadto sa laing bukid, gikan sa
pulo ngadto sa laing pulo, ug gikan sa kayutaan ngadto sa laing
kayutaan, ug sa mga gingharian niini nga kalibutan nga mahi-
mong gingharian sa atong Dios ug sa Iyang Kristo [tan-awa sa
Pinadayag 11:15].

“Kami nalipay kaayo sa pagkatinuod nga makahibalo nga
aduna niining usa ka espiritu sa panaghiusa nga anaa sa bisan
diin nga mga simbahan, sa panimalay ug sa laing dapit, niini nga
kayutaan, maingon man sa mga pulo sa kadagatan; kay pinaagi
niini nga baruganan, ug pinaagi sa usa ka pagtutok sa buluhaton,
makahimo kita pagdala ngadto sa kalampusan sa mga katuyoan
sa atong Dios.”7

“[Ang Templo sa Nauvoo] padayong gibuhat sa hilabihan
kapaspas; makugihong pagpaningkamot ang gihimo sa matag
kamot aron mapahigayon ang pagtukod niini, ug ang tanang
matang sa kagamitan anaa sa maayo nga kondisyon sa paghu-
man, ug sa pagkasunod nga tinglarag kita makapa-abot nga ang
bilding matikop.... Adunay daghang higayon, panahon sa ting-
tugnaw, may gidaghanon nga usa ka gatos ka kamot ang namuak
og bato, samtang sa sama nga higayon daghan kaayong mga tawo
ang mitabang sa pagpanghakot, ug lain pa nga mga buluhaton....

“Samtang ang kugihang mga tawo adunay buluhaton sa ilang
nagkalain-laing bokasyon nagpadayon sila sa ilang matag adlaw
nga panginabuhi, ug migamit sa ikapulo sa ilang panahon, ug ang
uban ingon usab kamakugihon mobayad sa ilang ikapulo ug mga
pagpahinungod sa mao gihapon nga talagsaong tumong. Wala pa
sukad ang pundasyon sa Simbahan napahimutang, nga kami naka-
kita og pamatuod nga may usa ka dakong tinguha sa pagsunod sa
[mga gikinahanglan] ni Jehova, usa ka mainiton nga tinguha sa
pagsunod sa kabubut-on sa Dios, labaw ka makugihong paning-
kamot ang gibuhat, o dakong mga sakripisyo nahimo sukad masu-
kad nga ang Ginoo miingon, ‘Himoa ang Templo nga pagatukuron
pinaagi sa ikapulo sa akong mga katawhan.’ [Tan-awa sa D&P
97:10–11.] Ingon sa maisip nga ang espiritu sa pagkakugihan,
pagkamanggihatagon ug pagkamasunuron dungan nga nag-abut
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ngadto sa tigulang ug batan-on; ug mga kaigsoonan nga lalaki ug
babaye, mga batang lalaki ug babaye, ug bisan mga estranghero,
mga dili taga Simbahan nagkahiusa nga walay ingon ka mahinata-
gon alang sa kalampusan niining talagsaon nga buluhaton; bisan
gani ang biyuda, sa daghang mga kahigayunan, dili kapugngan,
gikan sa iyang kawad-on, sa paghatag sa iyang duha ka sentimos.

“Among gibati niining higayona ang pagtanyag ngadto sa
tanan, tigulang ug batan-on, sa tanan kon taga Simbahan ug taga
gawas niini, ang among walay pagpakaaron-ingnon nga mga
pasalamat sa ilang walay sama ka mahinatagon, kabuotan, kaku-
gihan, ug kamasunuron, nga sa tukmang higayon gipamatuod
niining higayona. Dili nga kita sa kaugalingon o sa pagkatawo
nakaayo sa pagpanapi pagaingnon pa, apan sa higayon nga ang
mga kaigsoonan, niining panahona, nagpakita og panaghiusa sa
katuyoan ug desinyo, ug ang tanan mopas-an sa ilang mga bulu-
haton, ang among pag-antus, paghago, pagpakasakit ug kahasol
tinuod sa hinayhinay nawala, ang atong yugo nahimong sayon
ug ang atong gipas-an nahimong gaan [tan-awa sa Mateo
11:30].”8

“Karon, tugoti ako sa pagsulti sa katapusan, sama sa Tig-awit
sa karaan, ‘Ania karon pagkamaayo ug pagkamalipayon gayud sa
mga magsoon nga managpuyo sa paghiusa.’ ‘Kini sama sa bilil-
hon nga lana nga anaa sa ibabaw sa ulo, nga nagadaligdig ibabaw
sa bungot bisan sa bungot ni Aaron, nga midaligdig ibabaw sa
liab sa iyang mga bisti, sama sa tun-og sa Hermon nga nangata-
gak ibabaw sa kabukiran sa Sion; ‘kay didto gisugo ni Jehova ang
panalangin, bisan sa kinabuhi nga walay katapusan!’ Ang panag-
hiusa usa ka gahum. [Tan-awa sa Salmo 133:1–3.]”9

Kita malig-on sa panaghiusa kon kita maningkamot sa pag-
tuman sa mga balaod sa Dios ug mobuntog sa atong hina-
kog nga mga pagbati ug sa atong mubo nga mga panabut.

Niadtong Disyembre 1840 ang Propeta misulat ngadto sa
mga miyembro sa Korum sa Napulog Duha ug ubang mga lider
sa priesthood nga nag-alagad og misyon didto sa Great
Britain: “Kini ... nakapahimuot kaayo sa akong hunahuna, nga
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adunay ingon niini ka maayong pagsinabtanay kaninyo, ug ang
mga Santos malipayong nagpatalinghug sa tambag, ug puno sa
paningkamot sa usag-usa niining buhat sa gugma, ug sa pagpa-
lambo sa kamatuoran ug pagkamatarung. Mao gayud unta kini sa
Simbahan ni Jesukristo; ang panaghiusa usa ka gahum.
‘Pagkaanindot sa mga kaigsoonan nga magpuyo nga magkahi-
usa!’ [Salmo 133:1.] Awhaga ang mga Santos sa Labing
Halangdon sa pagbaton kanunay niini nga baruganan, ug ang
labing mahimayaong mga panalangin mao gayud ang bunga, 
dili lang gani sa tagsa-tagsa kanila, kon dili sa tibuok Simbahan—
aron nga ang gingharian magpadayon, ang kadagkoan pagatahu-
ron, ug ang mga panginahanglan madali ug malipayong masu-
nod....

“Awhaga ang mga Santos sa paghinumdom nga ang mga dag-
kong mga butang nag-agad sa ilang kaugalingong paninguha, ug
nga sila gitawag isip kaubang alagad uban kanato ug sa Espiritu
Santo aron malampus niining dakong buluhaton sa ulahing mga
adlaw; ug ang ganti nga malakip, mao ang mga panalangin ug
kahimayaan unya, buhata nga ang matag hinakog nga pagbati dili
lang kay ikalubong, hinoon mawagtang; ug himoa ang gugma
ngadto sa Dios ug sa tawo mopatigbabaw, ug maghari nga mada-
ugon sa matag hunahuna, nga ang ilang mga kasingkasing mahi-
mong mahisama sa kang Enoch sa karaan, ug makasabut sa
tanang mga butang, karon, kagahapon ug sa umaabut, ug maka-
baton og tagsa-tagsa ka gasa, samtang magpaabut sa pagbalik ni
Ginoong Jesukristo [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 1:7].

“Ang buluhaton diin kita naghiusa pagpanginlabot maoy usa
ka dili ordinaryo nga buluhaton. Ang mga kaaway nga atong
pagabatukan mga abtik ug hanas kaayo mo-maniobra; ang angay
kanato mao ang pagmabinantayon sa pagtigum sa atong kata-
kus, ug ang labing maayo nga mga pagbati magpataliwala
kanato; ug unya, pinaagi sa panabang sa Makagagahum, kita
magmalampuson ngadto sa pagkamalampuson, ug gikan nga
nagmadaugon ngadto sa pagkamadaugon, ang atong lawasnon
nga kadautan mahimong kapugngan, ang atong hunahuna nga
sayop mawagtang, atong makita nga walay luna sa atong mga
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“Ang panaghiusa usa ka gahum, ‘Pagkaanindot sa mga kaigsoonan 
nga magpuyo nga nagkahiusa!’ Awhaga ang mga Santos sa Labing Halangdon 

sa pagbaton kanunay niini nga baruganan.”

dughan alang sa kasilag; ang kalaksot sa bisyo dili na makita, ug
kita mobarug nga kasaligan sa panan-aw sa langit, ug paga-ilhon
nga mga anak sa Dios.

“Buhaton nato nga matinuod nga kita wala maninguha alang
sa atong kaugalingon, apan alang sa Dios; sa ingon niana ang
talagsaong mga panalangin maangkon nato nga pareho niining
kinabuhia ug sa kahangturan.”10

“Kami moingon ngadto sa mga Santos nga moanhi [sa
Nauvoo], kami nakapahimutang na sa pundasyon alang sa pag-
pundok sa katawhan sa Dios dinhi nga dapit, ug [kami] naga-
laum nga sa panahon nga ang mga Santos manganhi, sila anaa sa
ubos sa mando nga gitakda sa Dios.... Kami nanghinaut dinhi sa
pagbakos sa among mga hawak, ug pagwagtang sa taliwala
kanato sa mga magpupugas og kadautan; ug kami naglaum nga
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inig-abut sa atong mga kaigsoonan gikan sa gawas nga nasud,
sila makatabang kanato pagpalambo niini nga buluhaton, ug
aron pagtuman niini nga talagsaong plano, nga ang Zion paga-
tukuron diha sa pagkamatarung; ug ang tanang mga nasud mag-
panon ngadto sa iyang bandila;’ nga isip mga katawhan sa Dios,
ubos sa Iyang mando, masunuron sa Iyang balaod, kita mahi-
mong molambo diha sa pagkamatarung ug kamatuoran; nga sa
dihang ang Iyang mga katuyoan mangatuman, kita mahimong
modawat sa kabilin kauban niadtong mga nabalaan.”11

“Kita, kitang tanan, anaa ang atong mga higala, ang atong mga
nakasuod, ang atong mga pamilya ug mga kaubanan; ug atong
makita nga ang higot sa panaghigalaay ... ug ang pag-inigsoonay
hugot nga naghiusa kanato uban sa kaliboan nga mapinangga-
ong mga panag-uban; gihangup nato ang tinuohan alang sa
tanan ug uban pa, bisan kadto ‘nga kaniadto gidala ngadto sa
mga santos.’ [ Judas 1:3.] Kita nahatagan og kahigayunan nga
makapaminaw sa mahangturon nga ebanghelyo, nga miabut
nganha kanato pinaagi sa espiritu sa panagna, pinaagi sa pagbu-
kas sa mga langit, pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa
pangalagad sa mga anghel, ug pinaagi sa gahum sa Dios.... Usa
ka inigsoon nga pagbati nga mihikap sa kinatibuk-an, nga mao
ang lawas ni Kristo, nga, sigun sa giingon ni Pablo, nga mao ang
iyang simbahan; ug walay usa ka bahin sa lawas nga masakitan
nga ang lain nga bahin dili mobati sa kasakit, kay miingon si
Pablo, kon ang usa ka bahin sa lawas mag-antus, ang tanang
bahin mag-antus usab; ug kon ang usa ka bahin malipay ang
tanang bahin pagadaygon uban niini [tan-awa sa 1 Mga Taga
Corinto 12:12–27].”12

Ang labing dako nga temporal ug espirituhanon 
nga mga panalangin kanunay nga nagdagayday gikan 

sa usa ka naghiusa nga paningkamot.

Niatong Enero 1841 si Propeta Joseph Smith ug ang iyang mga
counselor sa First Presidency mihatag og giya sa mga Santos
nga mangadto sa Nauvoo gikan sa nagkalain-laing mga dapit
sa kalibutan: “Pinaagi sa pagtinabangay sa pagbuhat, ug sa
panaghiusa sa pagpaningkamot, kita makahimo lamang sa pagtu-
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man sa dakong buluhaton niining ulahing mga adlaw ..., samtang
ang atong mga hilig, nga temporal ug espirituhanon, maduga-
ngan og maayo, ug ang mga panalangin sa langit kinahanglan
modagayday ngari kanato sa walay paghubas nga tuburan; niini,
kita nagtuo sa wala gayuy pagduhaduha.

“Ang labing dako nga temporal ug espirituhanon nga mga
panalangin nga kanunay modagayday gumikan sa pagkamati-
nud-anon ug sa pagkamapaningkamuton nga pagtinabangay, nga
wala gayud mahitabo sa tinagsa nga pagpaningkamot o pagkugi.
Ang kasaysayan sa daghang nanlabay nga panahon nakapakita
kaayo niini nga kamatuoran....

“Kami manghinaot nga ang mga Santos makasabut, nga sa
ilang pag-abut dinhi, sila dili gayud maglaum og kahingpitan, o
nga ang tanan may pagsinabtanay, kalinaw, ug gugma; kon sila
magpatuyang niini nga mga hunahuna, sila sa walay duda mahi-
mong mahiubos, kay dinhi adunay mga tawo, dili lamang kay
gikan sa nagkalain-laing mga estados, apan gikan sa nagkalainla-
ing mga nasud, kinsa, bisan sila mibati og talagsaong pagmahal
alang sa kamatuoran, nga sila adunay sayop nga pagtuo sa gitun-
an, ug tungod niini, kini magkinahanglan og igong panahon sa
dili pa kining mga butanga mahimong mahunong. Usbon namo,
nga adunay daghang mitipon nga wala mabantayi, ug gitinguha
og pugas ang dili pagsinabtanay, panaglalis, ug kayugot diha tali-
wala kanato, ug tungod niini, magdala og kadautan ngadto sa
mga Santos.... Busa, ingna kadtong buot moanhi dinhing dapita
nga siguroon nga determinado sila nga motuman sa mga kasu-
goan sa Dios, ug dili mawad-an sa paglaum niadtong mga butang
nga among gihisgutan, ug unya sila magmalampuson—ang kahi-
balo sa langit itudlo ngadto kanila, ug sila mahimong, sa katapu-
san, magkakitaay, ug maghudyaka sa hingpit nga katumanan
niadtong himaya nga giandam alang sa mga matarung.

“Aron matukod ang Templo sa Ginoo, dakong buluhaton ang
gikinahanglan gikan sa mga Santos, aron sila magtukod og usa ka
balay nga mahimong dawaton sa Makagagahum, ug diin ang
Iyang gahum ug himaya mahimong mapakita. Busa ingna kadto
siya nga gawasnong mosakripisyo sa ilang panahon, sa ilang
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talento, ug sa ilang kabtangan, alang sa kalampusan sa gingha-
rian, ug alang sa gugma nga anaa kanila alang sa kamatuoran, ...
pakighiusa uban kanamo niini nga dakong buluhaton sa ulahing
mga adlaw, ug pagpakig-ambit sa kalisdanan, nga sila sa kaula-
hian makaambit sa himaya ug kadaugan.”13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Hunahunaa ang mahitungod sa gipamulong ni Propeta Joseph
Smith, “Usa ka walay kinutuban nga pagtinabangay, usa ka
malig-ong pagtinabangay, ug usa ka nagkahiusa nga pagtina-
bangay” (mga pahina 329–30). Unsay mahitabo kon ang pag-
paningkamot dili igo kadugay o igo kalig-on? Unsay mahitabo
kon ang mga tawo magtinabangay og bira sa managlahi nga
mga padulngan? Unsaon kaha nato sa paggamit ang gipamu-
long sa Propeta diha sa atong mga pamilya? Sa atong mga cal-
ling sa Simbahan?

• Basaha ang unang tibuok nga paragrap sa pahina 332. Ngano
nga ang atong mga gipas-an mahimong mogaan sa higayon
nga kita magtinabangay? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-
awa sa mga pahina 327–332.) Unsa nga mga prinsipyo ang
nakatabang kanimo sa pagbuhat uban ang lig-on nga panaghi-
usa sa ubang tawo?

• Ribyuha ang unang tibuok nga paragrap nga nagsugod sa
ubos sa pahina 333. Unsa ang pipila ka mga peligro sa paghi-
nakog? Unsay atong mahimo aron pagwagtang sa hinakog nga
mga pagbati sa sulod sa atong mga kaugalingon? Unsay inyong
bation sa higayon nga kamo “mohimo sa gugma ngadto sa
Dios ug sa tawo nga mopatigbabaw” sa inyong kasingkasing?

• Ribyuha ang pahina nga nagsugod sa ubos sa pahina 335. Sa
unsang mga paagi nga kamo may naani gikan sa “higot sa
panaghigalaay” ug “dili masukod nga gugma sa panagsuod”
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diha sa inyong ward o branch? Unsaon sa mga ward ug mga
branch matabangan sa higayon nga usa ka inigsoon nga pag-
bati milukop sa kinatibuk-an”?

• Pagtuon sa paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 336. Sa
imong hunahuna dili maalamon ang maglaum og kahingpitan
sa mga miyembro sa atong mga ward ug mga branch? Kanus-
a kamo nakakita og dili hingpit nga pundok sa katawhan nga
migamit sa ilang nagkalain-laing mga talento ug mga abilidad
alang sa katuyoan sa tanan? Unsa ang mahimong resulta sa
magkahiusang paningkamot?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 18:19–20; Juan
17:6–26; Mosiah 18:21; 3 Nephi 11:29–30; D&P 38:24–27;
Moses 7:18
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Ang mga lider sa gingharian sa Ginoo “kinahanglan pagatugahan og kaalam, 
kahibalo, ug pagkamasinabuton, aron makatudlo ug makadumala 

sa katawhan sa Dios.”



Ang Pagpangulo diha sa
Pamaagi sa Ginoo

“Ako mitudlo kanila sa husto nga mga baruganan,
ug gidumala nila ang ilang mga kaugalingon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Samtang ang mga Santos sa Kirtland nagsugod sa trabaho ug
pagsakripisyo sa pagtukod sa templo diha sa ilang taliwala, ang
mga Santos usab sa Jackson County, Missouri, nag-atubang og
walay kalooy nga pagpanglutos. Sa dihang nagtubo ang gidagha-
non sa mga miyembro sa Simbahan nga namalhin ngadto sa
Missouri, nagkainit ang kabalisa sa daan nga mga nanimuyo. Ang
mga taga Missouri nabalaka nga mawad-an og kontrol sa politika,
sila may pagduda sa wala nila maandi nga mga relihiyosong pag-
tuo sa Simbahan, ug sila wala kagusto sa tinguha sa mga Santos
sa pagpakignegosyo nga sila-sila lamang. Ang mga manggugubot
nag-anam kapintas sa ilang pagpanglutos sa mga Santos ug, niad-
tong Nobyembre 1833, gipugos sila sa pagpabiya sa ilang mga
pinuy-anan. Biniyaan ang kadaghanan sa ilang binuhi nga mga
mananap ug mga kagamitan sa panimalay, ang mga Santos mipa-
ingon sa amihanan, didto una sa Clay County, Missouri, diin sila
nakakita og kapuy-an sulod sa mubo nga panahon.

Si Propeta Joseph Smith, nga niadto nagpuyo sa Kirtland,
dako kaayo ang kabalaka mahitungod sa mga pag-antus sa mga
Santos didto sa Missouri, ug siya nagtinguha sa pagtabang kanila.
Niadtong Pebrero 1834, ang Ginoo mipadayag ngadto kaniya
nga siya kinahanglan mo-organisar og usa ka pundok sa mga
Santos nga moadto sa Jackson County. Kini nga grupo, gitawag
nga Zion’s Camp, aron sa pagtabang pagkuha og balik sa mga
yuta ug kabtangan nga supak sa balaod nga giilog gikan sa mga
miyembro sa Simbahan. (Tan-awa sa D&P 103:21–40.) Ang
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grupo opisyal nga na-organisar niadtong Mayo 6, 1834, ug hang-
tud nga may sakop nga kapin sa 200 ka tawo. Ang mga grupo,
nga mga armado ug na-organisar isip usa ka militar nga kuwerpo,
miabut duol sa Jackson County sa tunga-tunga sa Hunyo, human
mobiyahe og kapin sa 1,450 ka mga kilometro.

Ang mga sakop sa pundok nilakaw og taas nga gilay-on kada
adlaw, kadaghanan ubos sa madaug-daugon nga kainit nga adu-
nay igo-igo nga pagkaon ug dili maayong tubig nga nakatabang
kanila. Ang suod nga panag-uban sa usag-usa sulod sa daghang
mga semana nga pagbiyahe, inubanan sa kaluya ug kagutom,
nakahimo sa pipila kanila nga mag-away sa usag-usa ug sa pag-
panaway sa Propeta.

Luyo niining tanan nga mga problema niining peligroso ug
malisud nga biyahe, si Joseph Smith mitudlo og importanting mga
baruganan ngato sa mga sakop sa pundok sa pagpangulo samtang
siya nangulo kanila kada adlaw. Si Wilford Woodruff, usa sa sakop
sa Zion’s Camp nga sa kaulahian nahimong ikaupat nga Pangulo
sa Simbahan, namulong: “Kami nakabaton og kasinatian nga dili
gayud unta namo mabatunan sa laing paagi. Kami may kahigayu-
nan nga makakita sa panagway sa Propeta, ug kami may kahigayu-
nan sa pagbiyahe og liboan ka mga kilometro uban kaniya, ug
nakasaksi sa mga gibuhat sa Espiritu sa Dios uban kaniya, ug sa
mga padayag ni Jesukristo ngadto kaniya ug ang katumanan
niadto nga mga padayag.”1

Pag-abut sa pundok ngadto sa Missouri, sila misugod pagpa-
kigsabut-sabot sa mga opisyal sa estado, apan kini nga mga pag-
paninguha og malinawon nga pagsulbad napakyas. Sa dihang
ang pagpakiggubat ingon og dili na kalikayan, ang Propeta nag-
ampo alang sa paggiya ug, niadtong Hunyo 22, 1834, nakadawat
siya og padayag sa pagbungkag sa pundok ug namulong nga ang
Zion dili mahimong maluwas niadtong higayuna (tan-awa sa
D&P 105). Mahitungod sa mga sakop sa pundok ang Ginoo mii-
ngon, “Ako nakadungog sa ilang mga pag-ampo ug midawat sa
ilang mga halad; ug kini gikinahanglan ngari kanako nga sila
kinahanglan pagadad-on hangtud dinha alang sa pagsulay sa
ilang hugot nga pagtuo” (D&P 105:19).
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Ang Zion’s Camp wala molampus sa iyang politikanhon nga
mga katuyoan, apan kadto may malungtaron nga espirituhanong
mga epekto. Niadtong Pebrero 1835, sa dihang ang Propeta mi-
organisar sa Napulog Duha ka Apostoles ug sa Korum sa Seventy,
siyam sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang tanan sa Seventy
nakaalagad sa Zion’s Camp. Sigun sa nahinumduman ni Joseph
Young, usa sa orihinal nga mga sakop sa Seventy, ang Propeta
mipasabut ngadto sa mga kaigsoonan niini: “Ang Dios dili buot
nga kamo makig-away. Siya dili maka-organisar sa iyang gingha-
rian uban sa napulog duha ka lalaki aron pagbukas sa ganghaan
sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa yuta, ug may kapitoan ka
lalaki nga ubos sa ilang pagdumala nga mosunod sa ilang mga
naagian, gawas kon Siya mopili kanila gikan sa pundok sa mga
tawo nga mitugyan sa ilang mga kinabuhi, ug kinsa nakahimo og
usa ka talagsaong pagsakripisyo sama sa gibuhat ni Abraham.”2

Dinhi niini nga Zion’s Camp si Brigham Young, Heber C.
Kimball, Wilford Woodruff, ug ang uban nakabaton og epektibo
nga pagbansay-bansay nga nakahimo kanila nga mangulo sa mga
Santos gikan sa Missouri ngadto sa Illinois niadtong 1839 ug
unya ngadto sa Walog sa Salt Lake. Gumikan sa ilang kasinatian
uban sa Propeta, kini nga kaigsoonan nakakat-on sa pagpangulo
pinaagi sa pamaagi sa Ginoo.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang mga lider motudlo og husto nga mga baruganan ug
motabang niadtong ilang gipangulohan nga makakat-on 

sa pagdumala sa ilang mga kaugalingon.

Si John Taylor, ang ikatulo nga Presidente sa Simbahan, mire-
port: “Daghang mga tuig kaniadto, sa Nauvoo, usa ka buotang
tawo nga diha sa akong duol, nga usa ka sakop sa Lehislatura,
nangutana ni Joseph Smith og giunsa niya nga siya nakahimo pag-
dumala sa hilabihan ka daghan nga mga tawo, ug sa pag-mentinar
og ingon ka hingpit nga pagsinabtanay, siya miingon sa mao giha-
pon nga higayon nga kini imposible alang kanila nga makahimo
og ingon niini sa bisan diin nga dapit. Si Mr. Smith miingon nga
sayon kaayo sa pagbuhat niadto. ‘Unsaon? tubag sa buotang tawo;
‘alang kanamo lisud kaayo kini.’ Si Mr. Smith mitubag, ako
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mitudlo kanila sa husto nga mga baruganan, ug gidumala nila ang
ilang nga kaugalingon.’”3

Si Brigham Young, ang ikaduha nga Presidente sa Simbahan,
mireport: “Ang pangutana gisukna sa hilabihan kadaghang mga
higayon kang Joseph Smith, niadtong buotang tawo nga nakig-
kita kaniya ug sa iyang mga katawhan, ‘Giunsa nga nakahimo
ikaw pagkontrola sa imong mga katawhan sa ingon kasayon?
Makita nga wala silay buhaton gawas og unsay imong isulti;
giunsa nga ikaw nakadumala kanila nga ingon kasayon?’ Mitubag
siya, ‘ako wala baya modumala kanila. Ang Ginoo nagpadayag og
tinuod nga mga baruganan gikan sa mga langit kon unsaon nato
pagkinabuhi niining ulahing mga adlaw. Ang panahon nagsinga-
but na nga ang “Ginoo mohimo og pagtigum sa Iyang mga
katawhan palayo sa dautan, ug Siya mohimo sa pagdali sa Iyang
buluhaton nga makatarunganon, ug ang mga baruganan nga
Iyang gipadayag akong gitudlo ngadto sa katawhan ug sila nani-
nguha nga magkinabuhi nga tukma niini, ug sila ang nagkontrola
sa ilang mga kaugalingon.’”4

Agi og tubag sa usa ka pasangil nga siya nagtinguha og
gahum, si Joseph Smith miingon: “Mahitungod sa gahum nga
anaa sa hunahuna sa mga tawo nga akong gihuptan, ako moi-
ngon, kini gumikan sa gahum sa kamatuoran sa mga doktrina
nga ako nahimong kahimanan sa mga kamot sa Dios sa pagpa-
kita niini ngadto kanila, ug dili tungod kay may pagpamugos
gikan kanako.... ako mangutana, diha bay higayon nga ako nag-
himo og pagpamugos ngadto ni bisan kinsa nga tawo? Wala ba
ako maghatag og kagawasan sa dili pagtuo sa bisan unsang dok-
trina nga akong gisangyaw, kon iyang nakita nga husto? Nganong
ang mga kaaway dili moguba sa doktrina? Sila dili makahimo
niini: kini ang kamatuoran, ug ako naghagit ni bisan kinsa sa
pagguba niini.”5

“May usa ka igsoon nga nagtrabaho sa opisina sa St. Louis
Gazette ... buot mahibalo kon sa unsa nga baruganan nga ako
nakabaton og dako nga gahum... ako siyang gisultihan nga
nakabaton ako og gahum sa mga baruganan sa kamatuoran ug
kalimpyo sa tanlag, nga molungtad sa higayon nga ako mama-
tay ug wala na.”6
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Ang mga lider makadawat og kaalam nga ilang
gikinahangan gikan sa Espiritu ug mopasalamat

sa mga panalangin sa Ginoo ngadto kanila.

“Ang tawo sa Dios kinahanglang pagatugahan og kaalam, kahi-
balo, ug pagkamasinabuton, aron makatudlo ug makadumala sa
katawhan sa Dios.”7

Si Joseph Smith misulat ngato sa mga sakop sa Korum sa
Napulog Duha ug ubang mga lider sa priesthood nga nag-alagad
og mga misyon sa Great Britain: “Ako makaingon, nga samtang
ako gipahibalo sa inyong mga gibuhat, ako hingpit nga natagbaw
nga anaa kanila ang kaalam; ug ako walay pagduda, tungod kay
ang Espiritu sa Ginoo nagagiya kaninyo; ug kini napamatud-an sa
akong hunahuna nga kamo nagmapainubsanon, ug ang inyong
mga tinguha kanunay nga alang sa kaluwasan sa inyong isig-
katawo; ug dili alang sa inyong kaugalingong kadungganan, ug
kaugalingong mga interes. Samtang ang mga Santos magpakita sa
ingon nga kinaiya, ang ilang pagsabut-sabot mapalig-on, ug ang
ilang mga paningkamot pagakoronahan og kalampusan.

“Adunay daghang mga butang nga labaw ka importante, diin
kamo nangayo og tambag, apan ako nagtuo nga kamo magkau-
yon sa paghukom, kay kamo labaw nga nakahibalo sa tinuod nga
mga kahimtang kay kanako; ug akong gibati ang dakong pagsa-
lig sa inyong hinugpong nga kaalam....

“Minahal nga kaigsoonan, kinahanglan nga kamo masayud sa
gidak-on sa akong mga pagbati, sa akong pagpamalandong nii-
ning talagsaong buluhaton nga karon nagpadayon, ug sa akong
kalabutan niini, samtang kini miabut ngadto sa halayong mga
kayutaan, ug sa kaliboan nga midawat niini. Ako nakaamgo sa
gidak-on niini nga responsibilidad, ug sa akong panginahanglan
sa panabang sa ibabaw, ug kaalam gikan sa kahitas-an, nga
mahimo nako ang pagtudlo niining katawhan, nga karon nahimo
nang hilabihan kadaghan nga katawhan, ang mga baruganan sa
pagkamatarung, ug naggiya kanila pahiuyon sa kabubut-on sa
Langit; aron sila mahimo unta nga hingpit, ug andam sa pakighi-
mamat ni Ginoong Jesukristo sa higayon nga Siya mopakita uban
sa talagsaong himaya. Makalaum ba ako sa inyong mga pag-ampo
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ngadto sa atong Langitnong Amahan alang kanako, ug sa tanang
mga pag-ampo sa tanan nakong mga kaigsoonan sa England,
(kinsa wala pa igkita, bisan pa akong gihigugma), nga ako unta
mahimong makalingkawas sa tanang paagi sa paglingla ni
Satanas, makalabang sa tanang kalisdanan, ug pagdala niining
katawhan ngadto sa pagpahimulos niadto nga mga panalangin
nga gitagana alang sa mga matarung? Ako naghangyo niini gikan
kaninyo sa pangalan ni Ginoong Jesukristo.”8

Niadtoang 1833 ang Propeta ug ang ubang mga lider sa
Simbahan misulat ngadto sa mga miyembro sa Thompson,
Ohio, nga nagsugilon kanila nga si Brother Salmon Gee gitudlo
sa pagdumala kanila: “Ang atong minahal nga Brother Salmon
... among gi-orden .... sa pagdumala kaninyo ug sa pagtudlo sa
mga butang nga may kalabutan sa pagkadiosnon, nga kaniya
kami may dakong pagsalig, nga sa among pagsabut mao usab
kamo. Busa kami moingon kaninyo — oo, dili kami lamang,
apan ang Ginoo usab—dawata usab ninyo siya sa ingon, kay
nahibaloan nga ang Ginoo nagsangon kaniya niini nga buluha-
ton alang sa inyong kaayohan, pagtabang kaniya pinaagi sa
inyong mga pag-ampo, padayon nga mag-ampo alang kaniya nga
siya mahimong matugahan og kaalam ug kamasinabuton diha sa
kahibalo sa Ginoo, nga pinaagi kaniya kamo mahimong mahilayo
gikan sa dautang mga espiritu, ug sa tanang mga panagbingkil ug
mga pagdinautay, ug magtubo diha sa grasya ug diha sa kahibalo
sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesukristo.

“... Sa katapusan, mga kaigsoonan, pag-ampo alang kanamo
nga kami makahimo unta sa pagbuhat sa buluhaton diin kami
gitawag, nga kamo unta makapahimulos sa mga misteryo sa Dios,
ilabi na ang kahingpitan.”9

Ang Propeta mihatag niining mosunod nga tambag ngadto sa
usa ka grupo sa mga lider sa priesthood aron paggiya kanila sa
ilang mga panaghisgutan: “Ang matag-usa mosulti atol sa iyang
higayon ug sa iyang lugar, ug sa iyang takna ug panahon, aron
may pagsinabtanay sa tanang mga butang; ug ... ang matag tawo
... mosiguro sa paghatag og kahayag sa gihisgutan kaysa pagpasa-
mot hinoon sa kangitngit, ... nga mahimong mabuhat sa mga
tawo nga naninguha og maayo sa ilang kaugalingon sa pagtuon
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sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo, kansang Espiritu kanunay
nagpamatuod ug nagtudlo sa kamatuoran nga masabtan niad-
tong tanan nga nakabaton sa Espiritu.”10

“Sa higayon nga ang Napulog Duha o ang ubang mga mopa-
matuod ngadto sa mga nanagtigum sa yuta, ug sila masgangayaw
nga may gahum ug pagpanudlo sa Espiritu sa Dios, ug ang, mga
katawhan nahibulong ug natingala sa doktrina, ug miingon,
‘kanang tawhana nagsangyaw og usa ka puno sa gahum nga
pakigpulong, og usa ka talagsaong sermon,’ unya buhata nga
kana nga tawo o kanang mga tawhana nga magbantay nga dili
sila mangangkon sa dungog nga ilang kaugalingon, apan mag-
matngon nga sila magmapainubsanon ug mohatag sa pagdayeg
ug pasidungog sa Dios ug sa Kordero; tungod kay kini pinaagi sa
gahum sa Balaang Priesthood ug sa Espiritu Santo nga sila may
gahum mao nga makapamulong. Kay unsa ikaw, O tawo, dili ba
abog? Ug diin gikan ang nadawat nimo nga gahum ug mga pana-
langin, dili ba gikan sa Dios?”11

Ang mga lider sa gingharian sa Ginoo nahigugma 
sa ilang gialagaran.

“Samtang ako nagkatigulang, ang akong kasingkasing nag-
andam sa pagsalikway sa tanan nga sayop, kay akong gipangan-
doy nga kini nga katawhan adunay usa ka buotan nga lider. Ako
naghatag og kagawasan sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pag-
tudlo kaninyo sa mga butang mahitungod ni Jesukristo.... Ako
walay laing sulod sa akong kasingkasing gawas sa maayong mga
pagbati.”12

“Ang mga pari sa ubang tinuohan nanagsinggit mahitungod
kanako, ug nangutana, “Ngano nga kining langasan daghan kaayo
og mga sumusunod, ug nakahimo kanila nga nagpabiling naghi-
usa?’ Ako mitubag, kini tungod kay Ako adunay baruganan sa
gugma. Ang tanan nga akong ikadalit sa kalibutan mao ang usa ka
buotan nga kasingkasing ug usa ka kugihan nga kamot.”13

May pipila ka mga adlaw sa wala pa siya moadto sa
Bilanggoan sa Carthage, ang Propeta mipasabut sa iyang gugma
alang sa mga Santos: Ang Dios nagsulay kaninyo. Kamo usa ka
maayong katawhan; busa ako nahigugma kaninyo sa tibuok
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nakong kasingkasing. Ang labing dako nga gugma nga ikahatag sa
usa ka tawo mao ang pagpakamatay alang sa iyang mga higala [tan-
awa sa Juan 15:13]. Nagpabilin kamo uban kanako sa panahon sa
kagubot, ug ako andam mosakripisyo sa akong kinabuhi aron pag-
palayo kaninyo sa kadaut.”14

Ang mga lider sa gingharian sa Dios nagtudlo pinaagi
sa ilang pagpangalagad ug ehemplo.

Sa dihang ang mga sakop sa Zion’s Camp nagsingabut gikan
sa Kirtland, Ohio, ngadto sa Missouri, sila nakakat-on og dag-
hang mga baruganan sa pagpangulo sa ilang pag-uban-uban ni
Joseph Smith. Si George A. Smith, usa ka sakop sa Zion’s Camp,
nahinumdum: “Si Propeta Joseph nakaambit sa kinatibuk-ang
bahin sa mga kapaitan sa tibuok nga panaw. Dugang sa pag-asi-
kaso sa panginahanglan alang sa Camp ug sa pagdumala niini,
siya naglakaw sa daghang higayon ug nakaangkon og paslot,
dugoon, ug nagngulngol nga mga tiil, nga maoy natural nga
resulta sa paglakaw og 40.23 ngadto sa 64.37 ka mga kilometro
kada adlaw sa ting-init niining tuiga. Apan atol sa tibuok nga
panaw siya wala gayud magtagawtaw o magbagulbol samtang ang
kadaghanan sa mga sakop sa Camp nagbagulbol ngadto kaniya sa
ilang nagsakit nga mga tudlo sa tiil, sa mga nangapaslot nga mga
tiil, sa taas nga mga biyahe, ang kadaginuton sa ilang mga kan-
onon, sa dili maayo nga matang sa pan, sa bati nga harinang mais
[mais nga pan], pan-os [nadaot] nga mantikilya, bahoon nga
dugos, udlon nga kasahos ug keso, ug uban pa. Bisan ang usa ka
iro dili kapaghot sa pipila ka tawo nga walay pagtagawtaw ngadto
ni Joseph. Kon sila mapugos pagkampo sa lugar nga walay maa-
yong tubig, kini ingon sa paingon na ngadto sa pagrebelde. Bisan
og kami mao ang Camp of Zion, ug daghan kanamo ang dili mai-
nampuon, walay maayong panghunahuna, walay pagmatngon,
wala sa kaugalingon, buangon, o yawan-on, ug gani wala kami
kabantay niini. Si Joseph nag-agwanta kanamo ug nagtudlo
kanamo sama sa mga bata. Adunay daghan, hinoon, nga diha sa
Camp nga wala gayud magtagawtaw ug kinsa kanunay’ng andam
ug buot mobuhat og unsay tinguha sa among lider.”15
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Ang mosunod mga kinutlo gikan sa kaagi sa Propeta niad-
tong Mayo 1834: “Kada gabii sa dili pa mopahulay aron matulog,
sa pagtunog sa trumpeta, kami moyukbo ngadto sa Ginoo sa
tagsa-tagsa ka mga tolda, ug mopakita sa among gasa sa pagpa-
salamat uban ang pag-ampo ug mga pagpanghangyo; ug sa pag-
tunog sa trumpeta inig ka buntag, mga alas kuwatro ang takna,
ang matag tawo mangluhod na usab atubangan sa Ginoo, mag-
hangyo sa Iyang panalangin nianang adlawa.”16

Mayo 27, 1834: “Bisan tuod og ang among mga kaaway pada-
yong nanganti og pagpanghulga og kasamok, kami wala mahad-
lok, wala gayud magpanuko sa pagpadayon sa among panaw, kay
ang Dios nagauban kanamo, ug ang Iyang mga anghel nag-una
kanamo, ug ang hugot nga pagtuo sa among gamay’ng grupo
walay pagkatandog. Kami nahibalo nga ang mga anghel among
kauban, kay kami nakakita kanila.”17

Mayo 29, 1834: “Ako nakamatikod nga may pipila sa among
mga kauban ang gihatagan og bahaw nga pan, samtang ako giha-
tagan og maayo, lamian nga pan gikan sa maora nga magluluto.
Akong gibuyag si Brother Zebedee Coltrin niini nga may pina-
labi, kay ako buot nga ang mga kaigsoonan pakan-on og maayo
sama kanako.”18

Si John M. Chidester, usa ka sakop sa Zion’s Camp, nahinum-
dom: “Ang Zion’s Camp, sa paglabang agi sa Estado sa Indiana,
kanahanglang molabang og ngil-ad kaayo nga mga lamakan;
tungod niini kami napugos paghigot og mga pisi sa mga karomata
aron makatabang sa paglabang, ug ang Propeta ang nag-unang
tawo nga mikupot sa pisi nga nagtiniil. Kini ang iyang kinaiya sa
tanang higayon nga may kalisdanan.

“Mipadayon kami sa among panaw hangtud kami miabut sa
Sapa sa [Wakenda], nakabiyahe og kap-atan ka mga kilometro nga
walay pahulay ug walay kaon-kaon. Napugos kami pagsakay og
lantsa tabok niini nga dakong sapa; ug among nakita sa pikas
tampi niini nga maoy labing maayo nga kampohan, nga kini
nakahatag og kalipay ngadto sa mga gikapoy ug gigutom nga mga
tawo. Pag-abut niining dapita ang Propeta mipahibalo sa Camp
nga siya nakahunahuna sa pagpadayon sa biyahe; ug miuna sa
paglakaw, miagda siya sa mga kaigsoonan sa pagsunod kaniya.
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“Ang Propeta ang nag-unang tawo nga mikupot sa pisi nga nagtiniil. 
Kini ang iyang kinaiya sa tanang higayon nga may kalisdanan.”

“Kini maoy hinungdan sa pagkabahin sa pundok. Si Lyman
Wight ug ang uban sa sinugdan midumili sa pagsunod sa
Propeta, apan sa katapusan miapas. Ang misunod nga hitabo
nagpakita nga ang Propeta gilamdagan sa pagpadayon sa unahan
nga tingali may napulog-usa ka mga kilometro. Gibalita ngari
kanamo sa wala madugay nga sa gibanabana nga napulog-tulo ka
mga kilometro sa ubos niadtong gitabok namo nga sapa adunay
pundok sa mga tawo nga nagkasabut sa pagsulong kanamo niad-
tong gabhiona.”19

Atol sa pagbiyahe sa Zion’s Camp, ang ubang mga kauban
nagtagawtaw ug nagbagulbol. Ang Propeta mibadlong niad-
tong nangapil ug mipasidaan nga may katalagman nga moda-
ngat kon dili sila maghinulsol. Bisan tuod ang uban naminaw
sa iyang tambag, apan ang uban wala. Wala madugay mihugpa
ang kolera, ug may mga miyembro sa pundok nangamatay. Si
Orson Hyde, nga sa kaulahian nag-alagad sa Korum sa
Napulog Duha, nahinumdom: “Ang Propeta naundang ba sa
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kabalaka alang sa kaayohan sa pundok? Siya nausab ba sa iyang
pagbati palayo sa iyang mga gigala sa mga takna sa ilang pag-antus
ug kalisdanan? Nahimo ba siya nga kaaway nila tungod kay naka-
sulti og dili maayo batok kanila? Wala! Ang iyang kasingkasing
natunaw sa pagkamasinabuton—ang iyang dughan napuno sa
gugma, kaooy ug kabuotan, ug may kadasig ug kamatinud-anon
nga angay sa matinud-anon nga higala sa mga takna sa katalag-
man, siya nangunay pag-alagad sa mga masakiton ug himatyon;
ug mitabang paglubong sa mga namatay. Ang matag binuhatan
niya atol sa grabe nga pagsulay nakahatag og dugang nga kasigu-
roan ngadto sa pundok bisan sa tanan nilang mga kasaypanan,
siya nahigugma gihapon kanila.”20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini nga
hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang unang paragrap sa pahina 343–44. Unsa nga kalig-
on nga inyong nakita ni Propeta Joseph Smith sa pamaagi sa
pagpangulo? Sa inyong pagtuo unsaon kaha ang reaksyon sa
kadaghanan sa maong pagpangulo?

• Ribyuha ang mga pagtulun-an sa Propeta mahitungod sa paga-
buhaton sa mga lider aron makadawat og kaalam nga gikan sa
Espiritu (mga pahina 345–47). Unsa ang makatabang sa mga
lider aron makadawat of kaalam nga ilang gikinahanglan?

• Ribyuha ang tibuok ikaduhang paragrap sa pahina 345. Ngano
nga ang pagkamapainubsanon ug ang dili paghuna-huna lang
sa kaugalingon gikinahanglan kaayo nga mga kinaiya alang sa
mga lider? Unsa ang ubang mga kinaiya sa inyong pagtuo nga
angay batonan sa mga lider?

• Si Joseph Smith kanunay magsulti og gugma ug mapinang-
gaon nga pagbati alang sa mga Santos (pahina 347). Unsaon
ninyo pagkahibalo kon ang usa ka lider tinuod nga nahigugma
kaninyo? Kanus-a nga kamo napanalanginan pinaagi sa gugma
sa usa ka lider?
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• Tun-i ang mga report sa Zion’s Camp sa mga pahina 341–43
ug 347–51. Unsa nga mga kalidad sa pag-pangulo nga gipakita
sa Propeta?

• Hunahunaa ang mahitungod sa inyong mga responsibilidad sa
pagkapangulo sa inyong pamilya, sa Simbahan, sa inyong pro-
pesyon, sa inyong tulunghaan, sa komunidad, o bisan diin.
Hunahunaa unsay inyong mahimo sa pagsunod sa ehemplo ni
Joseph Smith.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Exodo 18:13–26; Mga
Proberbios 29:2; Mateo 20:25–28; Alma 1:26; D&P 107:99–100

Mubo nga mga Sulat

1. Wilford Woodruff, Deseret News:
Semi-Weekly, Dis. 21, 1869, p. 1; ang
spelling ug pag-capital gi-moderno.

2. Kinutlo ni Joseph Young Sr., sa
History of the Church, 2:182, foot-
note; gikan ni Joseph Young Sr.,
History of the Organization of
the Seventies (1878), p. 14.

3. John Taylor, “The Organization of
the Church,” Millennial Star, Nob.
15, 1851, p. 339.

4. Brigham Young, Deseret News: 
Semi-Weekly, Hunyo 7, 1870, p. 3.

5. History of the Church, 6:273; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Mar. 24,
1844, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Wilford Woodruff.

6. History of the Church, 6:343; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Abr. 25, 1844, Nauvoo, Illinois.

7. History of the Church, 5:426; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Hunyo 11,
1843, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Wilford Woodruff ug Willard
Richards.

8. History of the Church, 4:228–30;
ang spelling ug grammar gi-moderno;
gikan sa usa ka sulat nga gikan ni
Joseph Smith ngadto sa Napulog
Duha, Dis. 15, 1840, Nauvoo, Illinois,
gimantala sa Times and Seasons, Ene.

1, 1841, pp. 259–60; kining sulat
sayop nga napetsahan og Okt. 19,
1840, sa History of the Church.

9. Sulat gikan ni Joseph Smith ug
sa uban ngadto sa Simbahan sa
Thompson, Ohio, Peb. 6, 1833,
Kirtland, Ohio; Letter Book 1,
1829–35, pp. 25–26, Joseph Smith,
Collection, Church Archives, Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

10. History of the Church, 2:370; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Ene 5, 1836, Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 3:384; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Hulyo 2,
1839, sa Montrose, Iowa; gi-report
ni Wilford Woodruff ug Willard
Richards.

12. History of the Church, 6:412; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Mayo 26,
1844, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Thomas Bullock.

13. History of the Church, 5:498; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Hulyo 9,
1843, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Willard Richards; tan-awa usab sa
apendiks, pahina 682, aytem 3.



H U G N A  2 4

353

14. History of the Church, 6:500; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Hunyo 18,
1844, sa Nauvoo, Illinois. Ang mga
nagtigom sa History of the Church
mitibuok sa sulti-sulti nga mga report
sa daghang mga saksi ngadto sa pag-
usa sa kaagi sa mao nga pakigpulong.

15. George A. Smith, “History of George
Albert Smith by Himself,” p. 30,
George Albert Smith, Papers,
1834–75, Church Archives.

16. History of the Church, 2:64–65; from
Heber C. Kimball, “Elder Kimball’s
Journal,” Times and Seasons, Ene. 15,
1845, p. 771.

17. History of the Church, 2:73; from
Heber C. Kimball, “Elder Kimball’s
Journal,” Times and Seasons, Ene.
15, 1845, p. 772.

18. History of the Church, 2:75; gikan ni
George A. Smith, “History of George
Albert Smith by Himself,” p. 17,
George Albert Smith, Papers,
1834–75, Church Archives.

19. John M. Chidester, sa “Recollections
of the Prophet Joseph Smith,”
Juvenile Instructor, Mar. 1, 1892,
p. 151; ang punctuation gi-moderno.

20. Orson Hyde, Deseret News, Hulyo 30,
1853, p. 66.



354

Si Propeta Joseph Smith nagtudlo sa pundok sa kaigsoonan, lakip ni Brigham Young
(wala). Si Brigham Young miingon nga ang Propeta “makadala sa mga kasulatan

ug makahimo niini nga yano kaayo ug simple nga ang tanan makasabot.”



Mga Kamatuoran gikan sa 
mga Sambingay sa Manluluwas

diha sa Mateo 13

“Ang mga ligid sa karo sa Gingharian nagpadayon pa,
gipadayon pinaagi sa gamhanang bukton ni Jehovah; 

ug bisan pa sa tanang oposisyon, mopadayon pa, 
hangtud nga ang Iyang mga pulong matuman ang tanan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Dihang hapit na mahuman ang pagtukod sa Templo sa
Kirtland, si Joseph Smith ug ang mga Santos nagsugod sa pag-
andam sa ilang kaugalingon alang sa dagkong mga panalangin
nga ilang madawat didto. Aron pag-andam sa mga kaigsoonan
alang sa pagpahinungod sa templo, usa ka sesyon sa Tulunghaan
sa mga Anciano gisugdan nianang pagka-Nobyembre 1835. Kini
nga tulunghaan na-establisar niadtong 1834, isip gipadayon nga
School of the Prophets nga anaa na sa una pa.

Uban sa laing mga tun-anan, si Joseph Smith ug ang mga kaig-
soonan nagtuon og Hebreo, ang pinulongan diin kadaghanan sa
Daang Tugon orihinal nga gisulat. Ang journal sa Propeta niad-
tong panahona mabasahan nga nagtuon siya og Hebreo hapit
kada adlaw, kasagaran sulod sa daghang mga oras sa usa ka adlaw.
Ang mga gisulat sa iyang journal naglakip sa mga pulong sama sa
“Nagbasa og Hebreo sa tibuok adlaw” o “Miadto sa eskwelahan
ug nagbasa og Hebreo.”1 Pagka-Enero 19, 1836, misulat siya: 
“Mi-eskwela sa tibuok adlaw. Gipanalanginan kami sa Ginoo sa
among pagtuon. Karong adlawa nagsugod kami og basa sa among
Hebreo nga Biblia nga malampuson kaayo. Mora ba og ang Ginoo
sa katingad-ang paagi miabli sa among salabutan, aron makasabut
sa Iyang pulong sa orihinal nga pinulongan.”2 Paglabay sa usa ka
bulan, misulat siya: “Sama sa naandan mitambong sa klase ug
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nagbasa ug naghubad uban sa akong mga kauban. Nalipay ang
akong kalag nga nakabasa sa orihinal nga pulong sa Ginoo.”3

Ang kasinatian ni Joseph Smith diha sa Tulunghaan sa mga
Anciano maoy usa lamang ka ebidensya sa iyang gugma sa mga
kasulatan. Makugihon siyang nagtuon sa mga kasulatan, gibati
og kahupay, kahibalo, ug inspirasyon sa tibuok niyang kinabuhi.
Isip sangputanan, gani kadto usa ka tudling gikan sa Biblia nga
midala kaniya ngadto sa pagsiksik og kaalam gikan sa Dios ug
nakadawat sa Unang Panan-awon samtang siya 14 anyos pa lang
(tan-awa sa Santiago 1:5).

Ang mga sinulat ug mga wali sa Propeta puno sa mga eskriptu-
ral nga mga kinutlo ug mga interpretasyon, tungod kay iyang gitun-
an pag-ayo ang mga kasulatan nga kini nahimong natural nga kaba-
hin sa iyang mga panghunahuna. Sa iyang mga pagtudlo, mokutlo
siya direkta gikan sa mga kasulatan, mosambingay siya ngadto
kanila, iyang subli-on ang mga paragrap, ug iya kining gamiton isip
pondasyon sa iyang mga wali. “Nahibalo ako sa mga kasulatan ug
nakasabut niini,” mipahayag siya niadtong Abril 1844.4

Ang iyang dili ordinaryong kahibalo sa mga kasulatan nakapa-
himo kaniya sa pagtudlo ug paghubad niini uban sa dakong
gahum ug katin-aw, ug daghan ang nakadungog kaniya nahi-
numdum niini nga abilidad. Si Presidente Brigham Young nahi-
numdum nga ang Propeta mahimong “mobasa sa mga kasulatan
ug makahimo niini nga yano kaayo ug simple nga ang tanan
makasabut.”5

Si Wandle Mace mihinumdum: “Nakapaminaw ako ni Propeta
Joseph Smith diha sa publiko ug sa pribado, sa ting-init ug sa
ting-ulan, ingon niana ka daghan ang nakadungog nga siya
mitudlo kanila diha sa pulpito. Ug diha sa akong panimalay, ug
sa iyaha, nasinati nako siya ... ug nasayud nga walay laing tawo
nga makapasabut sa mga kasulatan, nga makahimo niini nga
sayon rang masabtan ang ilang mga kahulogan, gawas kaniya nga
gitudloan gikan sa Dios.

“Usahay maulaw ako sa akong kaugalingon tungod kay, naka-
tuon na ako pag-ayo sa mga kasulatan, gani gikan pa sa pagka-
bata, wala gayud akoy laing nakita nga ingon niana ka yano kon
siya ang mohisgot niini. Siya, ingnon ta, mihatag sa yawe, ug ang
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pultahan sa kahibalo naabli og lapad, nagsulti sa bililhong mga
baruganan, sa bag-o ug sa daan.”6

Ang kahibalo sa Propeta sa mga kasulatan klaro kaayo sa
mosunod nga sulat, diin siya mihatag sa mapanagnaong inter-
pretasyon sa mga sambingay sa Manluluwas diha sa Mateo 13.
Mitudlo siya nga kini nga mga sambingay naghulagway sa pagtu-
kod sa Simbahan sa Manluluwas sa iyang panahon ug sa kati-
ngad-ang pagtubo ug sa padulngan niini sa ulahing mga adlaw.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Manluluwas mitudlo sa mga sambingay aron 
kadtong kinsa motuo sa Iyang mga pagtulun-an 

makaangkon ug mas dakong kahayag, samtang kadtong
mosalikway sa Iyang mga pagtulun-an pagakuhaon 

ang kahayag nga anaa na unta kanila.

“‘Ug ang mga disipulo miabut ug miingon ngadto [sa
Manluluwas], nganong pinaagi sa mga sambingay ang Imong pag-
tudlo kanila? [Mokomentaryo ako dinhi, nga ang “kanila” nga
gigamit niini nga pangutana ... nagpasabut ngadto sa mga
panon.] Kanila mitubag Siya nga nag-ingon, [ngadto sa mga disi-
pulo,] Kaninyo gitugot ang pagpakasabut sa mga tinagoan, mahi-
tungod sa Gingharian sa Langit, apan kanila, [kana, sa mga wala
motuo,] wala kini itugot; kay siya nga dunay iya pagahatagan ug
labaw pa, ug makabaton siya sa kadagaya; apan siya nga walay iya,
pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya.’ [Mateo 13:10–12.]

“Atong masabtan gikan niining panultihon, nga kadtong kinsa
sa una pa nangita na sa Mesiyas nga moabut sumala sa pagpa-
matuod sa mga Propeta, ug unya nianang panahona nagpaabot
sa Mesias, apan walay igong kahayag mahitungod sa ilang ka
walay pagtuo sa pag-ila Kaniya nga mao ang ilang Manluluwas,
ug Siya nga mao ang tinuod nga Mesiyas, agi og sangputanan
masagmuyo gayud sila, ug gani mawad-an sa tanang kahibalo, o
gikuha gikan kanila ang tanang kahayag, salabutan, ug hugot nga
pagtuo nga anaa kanila mahitungod niini. Busa siya nga dili
modawat sa mas dakong kahayag, tingali gikuha gikan kaniya ang
tanang kahayag nga anaa kaniya; ug kon ang kahayag nga anaa
kaninyo mahimong kangitngit, tan-awa, kadako gayud niina nga
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kangitngit! ‘Busa,’ miingon ang Manluluwas, ‘nagasulti Ako
kanila sa mga sambingay, kay bisan tuod sila nagatutok, dili man
sila makakita, ug bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila
makabati, ni makasabut; ug diha kanila maayo gayud nga pagka-
tuman ang panagna ni Esaias [Isaias] nga nagaingon, Manimati
ug manimati kamo apan dili gayud kamo makasabut; ug maga-
tutok kamo apan dili gayud kamo makakita.’ [Mateo 13:13–14.]

“Karon atong nadiskobrehan nga ang mismong rason nga giha-
tag niini nga propeta [Isaias], nganong dili sila modawat
sa Mesiyas, mao kadto, tungod kay sila wala o dili makasabut; ug
motan-aw, dili sila makakita; ‘kay nahabol ang kasingkasing nii-
ning mga tawhana, ug ang ilang mga dalunggan magalisud sa pag-
kabati, ug ang ilang mga mata ginapiyong nila, sa kahadlok nga
tingali unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata, ug makabati
pinaagi sa ilang mga dalunggan, ug makasabut sila pinaagi sa
ilang kasingkasing, ug managbalik sila kanako aron ayohon ko
sila.’ [Matteo 13:15.] Apan unsa ang Iyang gisulti ngadto sa Iyang
mga disipulo? Bulahan gayud ang inyong mga mata kay makakita
man kini, ug ang inyong mga dalunggan makabati man kini, sa
pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga daghan ang mga pro-
peta ug matarung nga mga tawo nga nangandoy sa pagtan-aw
unta sa inyong nakita, apan wala sila niini makakita, ug pagpamati
unta sa inyong nabatian, ug wala sila niini makabati.’ [Mateo
13:16–17.]

“Mohatag na usab kita og komentaryo dinhi—kay atong nahi-
baloan nga ang mismong baruganan nga diin ang mga disipulo
nga giasoy nga nabulahan, tungod kadto kay sila gitugotan nga
motan-aw uban sa ilang mga mata ug mamati uban sa ilang mga
dalunggan—nga ang silot nga gihatag sa panon nga wala modawat
sa Iyang gipanulti, tungod kadto kay sila dili andam nga motan-aw
uban sa ilang mga mata, ug mamati uban sa ilang mga dalunggan;
dili tungod kay sila dili makahimo, ug walay kahigayunan nga
motan-aw ug mamati, apan tungod kay ang ilang mga kasingka-
sing puno sa kadautan ug pagkasalawayon; ‘ingon sa gibuhat sa
inyong mga amahan, busa kamo mao usab.’ [Mga Buhat 7:51.]
Ang propeta, nakita nang daan nga sila gayud mopagahi sa ilang
mga kasingkasing, yanong mipahayag niini; ug mao kini ang silot
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sa kalibutan; kana nga kahayag miabut sa kalibutan, ug ang kataw-
han mipili og kangitngit imbis kay sa kahayag, tungod kay ang
ilang mga binuhatan mga dautan. Kini yano kaayong gitudlo sa
Manluluwas, nga ang magpapanaw dili gayud masayop niini.

“... Nabatasan sa mga tawo, nga kon ang kamatuoran ipahayag
sa mga sulugoon sa Dios, moingon, Misteryo ang tanan; mosulti
sila sa mga sambingay, ug, busa, dili gayud mahimong masabtan.
Tinuod man aduna silay mga mata nga motan-aw, apan dili
makakita, unya walay hilabihan ka buta sama niadtong dili
motan-aw; ug, bisan tuod nga ang Manluluwas misulti niini sa
ingon nga mga kinaiya, apan alang sa Iyang mga disipulo yano
kining gipasabot pag-ayo; ug duna gayud kitay rason nga mahi-
mong tinuoray nga magmapailubon sa atubangan sa Dios sa
atong mga amahan, nga Iya kining gihatag nga mga butang nga
girekord alang kanato, yano kaayo, nga bisan sa mga pagpamu-
gos ug sa gihugpong nga implwensya sa mga pari ni Baal, wala
silay gahum nga mobuta sa atong mga mata, ug mopangitngit sa
atong salabutan, kon kita lamang mobuka sa atong mga mata, ug
mobasa uban sa kabuotan, sulod sa gamayng panahon.”7

Ang sambingay sa magpupugas nagpakita 
og mga epekto sa pagsangyaw sa ebanghelyo; 

kini nagpakita usab nga ang Manluluwas mitukod 
sa Iyang gingharian sa tunga-tunga sa panahon.

“Sa panahon nga ang Manluluwas misulti niining nindot nga
mga panultihon ug mga sambingay nga nalangkob diha sa
[Mateo 13], ato Siyang makita nga naglingkod sa sakayan diha sa
asoy sa mga panon nga midutdot Kaniya aron maminaw sa Iyang
mga pulong; ug nagsugod Siya sa pagtudlo kanila, nag-ingon:

“‘Tan-awa, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod og
binhi, ug sa nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin
sa dalan, ug midugok ang mga langgam ug ilang gituka kini: ug
ang ubang mga binhi diha nahulog sa kabatoan, diin dili daghan
ang yuta; ug ang uban migitib dayon sanglit kini wala may gilad-
mon diha sa yuta: apan sa pagsubang sa adlaw kini nalawos: ug
kay wala may gamut kini nalaya. Ug may uban pang mga binhi nga
diha nahulog sa kasampinitan; ug ang mga sampinit mitubo ug
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milumos niini: ug ang ubang mga binhi diha nahulog sa maayong
yuta ug kini namunga, may namunga’g usa ka gatus, ang uban kan-
uman, ug ang uban katloan. Ang may mga dalunggan nga maka-
dungog, kinahanglan siya magpatalinghug.’ [Mateo 13:3–9.] ...

“Apan paminaw sa pagpasabut sa sambingay sa Magpupugas:
‘Sa diha nga ang usa ka tawo makabati sa pulong mahitungod sa
gingharian, ug dili siya makasabut niini, ang dautan motungha,

“Tan-awa, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod og binhi, 
ug sa nagsabod siya, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa dalan,.... 

Apan ang uban nahulog sa maayong yuta, ug namunga.”
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ug mosakmit sa gikasabod diha sa iyang kasingkasing. ‘Karon
timan-i ang panultihon—nga diin gisabod sa iyang kasingkasing.
Kini siya mao nga nahulog sa daplin sa dalan.’ [Mateo 13:19.]
Ang mga tawo kinsa walay baruganan sa pagkamatarung sa ilang
kaugalingon, ug kinsang mga kasingkasing puno sa kadautan, ug
walay tinguha sa mga baruganan sa kamatuoran, dili makasabut
sa pulong sa kamaturoan kon sila makabati niini. Ang yawa
mokuha sa pulong sa kamatuoran sa ilang mga kasingkasing,
tungod kay walay tinguha alang sa pagkamatarung diha kanila.

“ ‘Ug mahitungod sa gikasabod diha sa kabatoan, kini mao
kadtong magapatalinghug sa pulong, ug dihadiha, gidawat uban
sa kalipay; apan wala siyay gamut diha sa kaugalingon, hinuon
mopabilin siya og makadiyot: ug inig-abot sa kasakitan o sa pag-
panglutos tungod sa pulong, siya mobiya dayon sa pagtuo. Siya
usab nga gikasabod diha sa kasampinitan, kini mao kadto ang
makadungog sa pulong; ug sa kabalaka dinhi sa kalibutan, ug sa
kalipay tungod sa mga bahandi magalumos sa pulong, ug kini
dili makapamunga. Apan siya nga gikasabod sa maayong yuta,
kini mao kadtong makadungog sa pulong, ug makasabut niini,
diin usab makapamunga, ug magapaani, ang uban usa ka gatus
ka pilo, sa lain kan-uman, ug sa lain katloan.’ [Mateo 13:20–23.]

“Busa ang Manluluwas Mismo mipasabut ngadto sa Iyang mga
disipulo nga ang sambingay nga Iyang gihatag, ug walay gibilin
nga misteryo o kangitngit diha sa mga hunahuna niadtong kinsa
lig-on nga nagtuo sa Iyang mga pulong.

“Mao kana, nga kita makahimo sa paghukom, nga ang mis-
mong rason nganong ang mga panon, o ang kalibutan, ingon sa
pag-ila kanila sa Manluluwas, wala modawat sa pagpasabut sa
Iyang mga sambingay, tungod sa ilang ka walay pagtuo. Kaninyo,
Siya miingon, (nagsulti ngadto sa Iyang mga disipulo,) kini giha-
tag aron masayud sa mga misteryo sa Gingharian sa Dios [tan-awa
sa Mateo 13:11]. Ug ngano? Tungod sa ilang hugot nga pagtuo ug
pagsalig diha Kaniya. Kini nga sambingay gisulti aron pagpakita sa
mga epekto nga mahimo pinaagi sa pagsangyaw sa pulong; ug
nagtuo kita nga kini adunay pasumbingay direkta sa pagsugod, o
sa pagpahimutang, sa Gingharian niadtong panahona; busa mag-
padayon kita sa pagsubay sa Iyang mga gipamulong kalabut niini
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nga Gingharian gikan niadtong panahona, gani hangtud sa kata-
pusan sa kalibutan.”8

Ang sambingay sa trigo ug sa bunglayon nagtudlo 
nga ang matarung ug ang dautan magdungan sa pagtubo

hangtud sa katapusan sa kalibutan, samtang ang 
matarung pundokon ug ang mga dautan sunogon.

“‘Laing sambingay ang Iyang gihatag ngadto kanila, nag-ingon,
[hain nga sambingay nga nagpasabut ngadto sa pagpahimutang
sa Gingharian, niasdtong panahona usab sa kalibutan,] ang
Gingharian sa Langit gipahisama ngadto sa usa ka tawo diin nag-
pugas og maayong liso sa iyang uma, apan samtang nangatulog
ang mga tawo, ang iyang kaaway miabut ug nagpugas og bung-
layon taliwala sa mga trigo, ug milakaw. Apan sa dihang ang
binhi miturok, ug nibunga, mitunga usab ang mga bunglayon;
busa ang mga sulugoon sa tag-iya sa balay miabut ug miingon
ngadto kaniya, Sir, dili ba nagtanum ka man og maayong liso sa
imong uma? Nan, diin man gikan ang mga bunglayon? Miingon
Siya ngadto kanila, Usa ka kaaway mibuhat niini. Ang mga sulu-
goon miingon ngadto Kaniya. Nan moadto kita ug moibot niini?
Apan miingon Siya, Dili; kay kon atong ibton ang mga bungla-
yon, maibot usab ang mga trigo uban niini. Patubuon lang silang
duha hangtud sa ting-ani: ug sa panahon sa pag-ani akong sul-
tian ang mga manganihay, pundoka pag-una ang mga bunglayon,
ug bugkosi kini aron sunogon, apan pundoka ang mga trigo
ngadto sa kamalig.’ [Mateo 13:24–30.]

“Karon atong nakat-unan pinaagi niini nga sambingay, dili
lamang ang pagpahimutang sa Gingharian niadtong panahon sa
Manluluwas, diin gi-representar sa maayong liso, diin kini namu-
nga, apan ang mga panglimbong usab diha sa Simbahan, diin 
gi-representar sa mga bunglayon, nga gitanum sa kaaway, diin
ang Iyang mga disipulo malipayong moibot niini, o molimpyo sa
Simbahan, kon ang ilang mga panan-aw maayo ba alang sa
Manluluwas. Apan Siya, nga nahibalo sa tanang mga butang, nag-
ingon, Dili lang. Ingon sa panultihon, ang inyong mga panan-aw
dili husto, ang Simbahan nagsugod pa lang, ug kon mohimo
kamo niining dinalidali nga lakang, malaglag ninyo ang mga
trigo, o ang Simbahan, kauban sa mga bunglayon; busa mas
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maayo pa patubuon sila og dungan hangtud sa ting-ani, o sa
katapusan sa kalibutan, nga nagpasabut sa pagkalaglag sa dau-
tan, nga wala pa matuman....

“ ‘... Ang Iyang mga disipulo miduol Kaniya, nag-ingon,
Ipadayag ngari kanamo ang sambingay sa mga bunglayon sa uma.
Mitubag siya ug miingon ngadto kanila, Siya nga nagpugas sa maa-
yong liso mao ang Anak sa Tawo; ang uma mao ang kalibutan; ang
maayong liso mao ang mga anak sa Gingharian; apan ang mga
bunglayon mao ang mga anak sa dautan.’ [Mateo 13:36–38.]

“Karon himoa nga ang atong mambabasa mohinumdum sa
panultihon–‘ang uma mao ang kalibutan, ... ang bunglayon mao
ang mga anak sa dautan, ang kaaway nga mipugas kanila mao
ang yawa, ang ting-ani mao ang katapusan sa kalibutan, [pati-
man-i pag-ayo kini nga panultihon—ang katapusan sa kalibu-
tan,] ug ang tig-ani mao ang mga anghel.’ [Mateo 13:38–39.]

“Karon ang mga tawo walay posibling kapasikakran nga moi-
ngon nga kini larawanon, o nga kana wala magpasabut unsa ang
gisulti, kay Siya karon nagpasabut unsa ang Iya nang unang nasulti
sa mga sambingay; ug sumala niini nga pinulongan, ang katapu-
san sa kalibutan mao ang pagkalaglag sa dautan; ang ting-ani ug
ang katapusan sa kalibutan adunay pasumbingay direkta ngadto sa
tawhanong pamilya sa katapusang mga adlaw, imbis sa yuta, ingon
nga daghan ang naghanduraw, ug nga kini mag-una sa pag-anhi sa
Anak sa Tawo, ug sa pagpahiuli sa tanang mga butang nga gisulti
pinaagi sa mga ba-ba sa tanang balaang mga propeta sukad sa pag-
sugod sa kalibutan; ug ang mga anghel adunay mabuhat niining
mahinungdanong buhat, kay sila mao ang mga tig-ani.

“ ‘Busa, maingon nga ang mga bunglayon pagaibton ug paga-
sunugon sa kalayo, mao man usab kana ang mahitabo inigkata-
pos sa kalibutan’ [Mateo 13:40]; mao nga, samtang ang mga sulu-
goon sa Dios moadto magpasidaan sa mga kanasuran, sa mga
pari ug sa mga tawo, ug samtang sila magpagahi sa ilang mga
kasingkasing ug mosalikway sa kahayag sa kamatuoran, kining
una nga itugyan ngadto sa mga paghampak ni Satanas, ug ang
balaod ug ang pagpamatuod gisilyo na,... sila biyaan sa kangit-
ngit, ug itugyan ngadto sa adlaw sa pagsunog; busa ginapos sa
ilang mga pagtuo, ug ang ilang mga gapos gipalig-on pinaagi sa
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ilang mga pari, [sila] giandam alang sa katumanan sa panultihon
sa Manluluwas—Ang Anak sa Tawo mopadala unya sa Iyang mga
anghel, ug Iyang tapokon ug hakoton paggawas gikan sa Iyang
Gingharian sa tanang hinungdan sa pagpakasala, ug ang tanang
mga magbuhat og kadautan, ug ilang igasalibay kini sila ngadto
sa hudno nga magadilaab; didto ang mga tawo magapanghilak ug
managkagot sa ilang mga ngipon.’ [Mateo 13:41–42.]

“Atong masabtan nga ang buhat sa pagpundok sa tanan sa mga
trigo ngadto sa kamalig, o tigumanan, mahitabo samtang ang
mga bunglayon gibugkos ug giandam alang sa adlaw sa pagsu-
nog; nga human sa adlaw sa mga pagsunog, ‘ang matarung
mosidlak ingon sa adlaw, didto sa Gingharian sa ilang Amahan.
Kinsa ang mga dunggan nga makadungog, kinahanglan magpa-
talinghug’ [Mateo 13:43].”9

Ang sambingay sa liso sa mustasa nagtudlo nga ang
Simbahan ug ang gingharian sa Dios, gi-establisar niining

katapusang mga adlaw, mokaylap sa tibuok yuta.

“Ug usab, laing sambingay ang Iyang gihatag ngadto kanila,
nga adunay gipasabut sa Gingharian nga ipahimutang sa hapit na
ang panahon sa ting-ani, diin mabasa sa mosunod—Ang
Gingharian sa Langit sama sa liso sa mustasa, diin gidala sa usa
ka tawo ug gipugas niya sa iyang uma: diin kini mao ang labing
gamay sa tanang liso: apan, sa dihang nakatubo na, kini ang
labing dako sa tanang ulotanon, ug mahimong kahoy, tungod
niana ang mga langgam sa kalangitan modugok ug magahimong
mga batuganan diha sa iyang mga sanga.’ [Mateo 13:31–32.]
Karon yano natong mahibaloan nga kini nga paghulagway
nagrepresentar sa Simbahan ingon nga kini moabut sa ulahing
mga adlaw. Tan-awa, ang Gingharian sa Langit mahisama niini.
Karon, unsa man ang mahisama niini?

“Atong istoryahan ang Basahon ni Mormon, diin usa ka tawo
mikuha ug mitago niini sa iyang uma, gisiguro kini pinaagi sa
iyang hugot nga pagtuo, nga motubo sa ulahing mga adlaw, o sa
saktong panahon; atong makita kini mogitib gikan sa yuta, diin sa
tinuod giasoy nga pinakagamay sa tanang liso, apan tan-awa kini
misanga, oo, gani mitaas pag-ayo uban sa daghang mga sanga ug
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sama sa Dios ang kamahimayaon, hangtud kini, sama sa liso sa
mustasa, mahimo nga labing dako sa tanang ulotanon. Ug kini
ang kamaturoan, ug kini mogitib ug mogawas gikan sa yuta, ug
ang pagkamatarung Ako mopakanaog gikan sa langit [tan-awa sa
Salmo 85:11; Moises 7:62], ug ang Dios mopakanaog sa Iyang
mga gahum, mga gasa, ug mga anghel aron mobatog sa mga
sanga niina.

“Ang Gingharian sa Langit sama sa usa ka liso sa mustasa. Unya,
tan-awa, dili ba kini mao ang Gingharian sa Langit nga nagpataas
sa iyang ulo sa ulahing mga adlaw sa kahalangdon sa iyang Dios,
gani ang Simbahan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sama sa
dili matuhop, dili mairog nga bato diha sa pinakatunga sa hilabi-
han kalawum, nabantang sa mga bagyo ug sa mga unos ni
Satanas, nga, hangtud karon, nagpabiling makanunayon, ug mias-
dang sa maisog nga dagkong mga balod sa oposisyon, diin gidala
sa maisog nga mga hangin sa nagkalunod nga sakayan, diin
[midasdas] ug sa gihapon midasdas uban sa hilabihang bula
labang sa iyang madaugon nga dagway; nagpadayon uban sa
gidoble nga kasuko sa kaaway sa pagkamatarung? ...

“Ang ... mga panganod sa kangitngit dugay nang mihapak
sama sa dagkong mga balod ibabaw sa dili mairog nga bato sa
Simbahan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; ug dili igsapayan
sa tanan niini, ang liso sa mustasa habog gihapon sa iyang kaha-
langdong mga sanga, nagkahabog, ug nagpadayon sa iyang kau-
galingon nga nagkalapad; ug ang mga ligid sa karo sa Gingharian
nagpadayon pa, gipadayon pinaagi sa gamhanang bukton ni
Jehovah; ug bisan pa sa tanang oposisyon, mopadayon pa, hang-
tud ang Iyang mga pulong matuman ang tanan.”10

Ang mga pagpamatuod sa Tulo ka mga Saksi ug ang mga
kasulatan sa ulahing mga adlaw sama sa igpapatubo sa

tinapay nga gitago sa kan-onon; ang sambingay sa pukot
nagtudlo mahitungod sa pagpundok sa tibuok kalibutan.

“ ‘Ug Iyang gisuginlan sila og laing sambingay. Ang Gingharian
sa Langit sama sa igpapatubo nga gikuha sa usa ka babaye ug gilu-
bong niya diha sa tulo ka takus nga harina, hangtud gipatuboan
ang tanan.’ [Mateo 13:33.] Kini masabtan nga ang Simbahan sa
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mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mitubo gikan sa gamayng igpa-
patubo nga gibutang sa tulo ka mga saksi. Tan-awa, sama gayud
kaayo kini sa sambingay! Kini kusog nga mipatubo sa laing bahin
sa kalibutan, ug sa dili madugay mopatubo sa tanan....

“ ‘Usab, ang Gingharian sa Langit sama sa usa ka pukot nga
gitaktak ngadto sa dagat, ug nakakuha’g mga isda nga nagkalain-
lain, ug sa napuno na kini gipinagbutad kini sa mga tawo ngadto
sa baybayon, ug nanglingkod, ug ilang gipili ang maayo nga mga
isda ug gibutang kini sa mga sudlanan, apan ang mga walay pulos
ilang gilabay.’ [Mateo 13:47–48.] Kay ang gipasabut niini nga sam-
bingay, tan-awa ang liso ni Joseph, gisangyaw ang pukot sa
Ebanghelyo ibabaw sa yuta, nagpundok sa tanang matang, nga ang
maayo maluwas sa sudlanan nga giandam alang niana nga katu-
yoan, ug ang mga anghel mopahimutang sa dautan. ‘Sama unya

Ang Simbahan “ sama sa dili matuhop, dili mairog nga bato diha sa 
pinakatunga sa hilabihan kalawum, nabantang sa mga bagyo ug sa mga 

unos ni Satanas, nga, hangtud karon, nagpabiling makanunayon.”
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niana ang mahitabo inigkatapus sa kapanahonan—ang mga ang-
hel manggula ug ang mga dautan ilang lainon gikan sa mga mata-
rung, ug ila kining isalibay ngadto sa mga hudno nga magadilaab,
ug didto ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang
mga ngipon. Si Jesus moingon ngadto kanila, Nakasabut ba kamo
niining tanan? Sila motubag, Oo, Ginoo.’ [Mateo 13:49–51.] Ug
kita moingon, oo, Ginoo; ug maayo tingali silang moingon, oo,
Ginoo; kay kini nga mga butang yano kaayo ug hilabihan kamahi-
mayaon, nga ang matag Santos sa ulahing mga adlaw motubag
gayud uban sa kinasingkasing nga Amen ngadto kanila.

“ ‘Ug Siya miingon kanila, busa ang matag usa ka escriba nga
gikatudloan mahitungod sa Gingharian sa Langit, sama sa usa ka
pangulo sa panimalay, nga magakuha sa mga butang bag-o ug
karaan gikan sa iyang tinigum nga bahandi.’ [Mateo 13:52.]

“Alang sa buhat nga gihulagway niini nga ehemplo, tan-awa ang
Basahon ni Mormon miabut gikan sa bahandi sa kasingkasing.
Ang mga pakigsaad usab nga gihatag sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw [ang Doktrina ug mga Pakigsaad], ang paghubad usab
sa Biblia—nga nagpaila gikan sa kasingkasing og mga butang nga
bag-o ug daan, nga nagtubag sa tulo ka takus nga harina nga nahi-
mong limpyo pinaagi sa paghikap uban sa pagpadayag ni
Jesukristo, ug sa pagpangalagad sa mga anghel, kinsa misugod na
niini nga buhat sa ulahing mga adlaw, diin gisimbolo sa igpapa-
tubo nga mopatubo sa tibuok minasa. Amen.”11

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 355–57. Unsa ang atong makat-unan
gikan sa ehemplo ni Joseph Smith nga motabang kanato sa
atong kaugalingong pagtuon sa kasulatan?

• Ribyuha ang pagpasabut ni Joseph Smith ngano nga ang
Manluluwas usahay motudlo pinaagi sa mga sambingay (mga
pahina 357–359). Samtang kita magkat-on sa mga kamatuoran
sa ebanghelyo, unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut niini
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nga motan-aw sa atong mga mata ug mamati sa atong mga
dalunggan? Ngano sa inyong hunahuna nga ang kahayag paga-
kuhaon gikan kanato kon kita dili andam sa pagdawat sa mas
dako nga kahayag? Paghunahuna kon unsa ang inyong kina-
hanglang buhaton aron makadawat og dugang kahayag sa
ebanghelyo.

• Tun-i ang sambingay sa magpupugas (mga pahina 359–62).
Niini nga sambingay, ang Manluluwas nagpakita nga ang
samang ebanghelyo mosangput og managlahing epekto
depende kon giunsa sa mga tawo pagdawat niini. Nganong
ang pulong sa Dios dili makahimo sa pagtubo diha sa mga
tawo “kansang mga kasingkasing puno sa kadautan”? Ngano
nga ang mga pagsulay ug mga pagpanggukod modala sa uban
sa pagbiya sa pulong sa Dios? Sa unsang mga paagi tingali “ang
kahingawa niini nga kalibutan” ug “ang kamalimbungon sa
bahandi” mosampong sa pulong sulod kanato?

• Unsaon nato pagsiguro nga ang atong “yuta” maayo samtang
ang pulong gitisok sulod kanato? Unsa ang mahimo sa mga
ginikanan sa pagtabang sa mga bata sa pag-andam sa ilang
mga kasingkasing aron pagdawat sa pulong?

• Sa sambingay sa trigo ug sa bunglayon (mga pahina 362–64),
ang trigo nagrepresentar sa mga matarung, o “ang mga anak
sa Gingharian.” Ang bunglayon nagrepresentar “sa mga anak
sa dautan.” Unsaon nato pagpabilin nga matinud-anon bisan
tuod nga ang “mga bunglayon” gitugotan nga motubo tali-
wala sa “trigo”? Giunsa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 86:1–7
pagtabang kaninyo nga makasabut sa sambingay?

• Sa unsang mga paagi nga ang Simbahan karon sama sa nag-
tubo nga kahoy diha sa sambingay sa liso sa mustasa? (Alang
sa ubang mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 364–66.)

• Ribyuha ang mga pahina 366–67. Hinumdumi nga ang igpa-
patubo usa ka substansya nga mopatubo sa minasa nga harina.
Sa unsang mga paagi nga ang mga kasulatan sa ulahing mga
adlaw sama sa igpapatubo alang sa Simbahan? Sa unsang paagi
nga kini sa personal sama sa igpapatubo alang kanimo? Sa
unsang paagi nga ang mga kasulatan sa ulahing mga adlaw
sama sa mga bahandi “nga mga bag-o ug daan”?
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• Diha sa sambingay sa pukot sa ebanghelyo (pahina 366), sa
inyong hunahuna ngano nga kini mahinungdanon nga ang
pukot mopundok sa isda sa matag matang? Sa unsang paagi
nga kini nga sambingay natuman karon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Lucas 8:4–18; Alma
12:9–11; D&P 86:1–11; 101:63–68
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“Laing mahinungdanon ug mahimayaong panan-awon miabut 
ibabaw kanamo; kay si Elijah ang propeta, kinsa gidala sa langit nga 

wala mahiagum sa kamatayon, nagbarug sa among atubangan.”



Si Elijah ug ang Pagpahiuli 
sa mga Yawe sa Pag-seal

“Sa unsang paagi nga ang Dios moabut aron
pagluwas niini nga henerasyon? Siya mopadala

ni Elijah ang propeta.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong tingpamulak sa 1836, human sa tulo ka tuig nga pag-
trabaho ug sakripisyo, ang mga Santos sa Kirtland sa katapusan
nakakita sa ilang maanindot nga templo nga nahuman na, ang
unang templo niadto nga dispensasyon. Pagka Domingo,
Marso 27, labaw sa 900 ka mga tawo nagpundok sa kapilya sa
templo ug sa pultahan alang sa tulumanon sa pagpahinungod.
Daghan ang nagpundok nga mga inawas diha sa sesyon sa sikbit
nga kwarto, samtang ang uban naminaw gihapon sa gawas sa
may abli nga bintana sa templo. Ang Propeta mismo mitabang sa
pagpalingkod sa nanambong.

Ang kongregasyon nakadungog sa pakigpulong ni Sidney
Rigdon, magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug dayon nagdu-
ngan pagpanganta sa “Now Let Us Rejoice” ug “Adam-ondi-
Ahman,” sinulat ni William W. Phelps. Dayon si Joseph Smith
mibarug aron paghatag sa pag-ampo sa pagpahinungod, nga
iyang nadawat pinaagi sa pagpadayag. Diha sa pag-ampo, iyang
gihulagway ang daghang talagsaong mga panalangin nga gibubo
niadtong kinsa misulod nga takus sa mga templo sa Dios (tan-awa
sa D&P 109). Ang koro mikanta sa “The Spirit of God,” ug dayon
ang kongregasyon mibarug ug mihatag sa Singgit nga Hosanna
“uban sa gahum nga ingon og igong mopaisa sa atop sa bilding.”1

“Himoa ang imong balay,” ang Propeta miingon diha sa pag-
pahinungod nga pag-ampo, “ingon sa usa ka naghaguros nga
kusog kaayo nga hangin, uban sa imong himaya” (D&P 109:37).
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Kadto tinuod gayud nga natuman, kay daghang mga Santos ang
mipamatuod nga langitnong mga linalang mitambong didto atol
sa tulumanon sa pagpahinungod. Si Eliza R. Snow mihandum:
“Ang mga seremonya nianang pagpahinungod mahimong maa-
soy pag-usab, apan walay mortal nga pinulongan nga makahu-
lagway sa langitnong mga pagpakita niadtong halandumong
adlaw. Ang mga anghel mipakita sa uban, samtang usa ka matang
sa balaanong mga nanambong namatngonan sa tanan nga
miadto, ug ang matag kasingkasing napuno sa dili matukib nga
‘kalipay ug napuno sa himaya’ [tan-awa sa 1 Pedro 1:8].”2

Niadtong gabhiona, samtang nagpundok ang Propeta uban sa
mga 400 ka naghupot sa priesthood didto sa templo, “usa ka
saba ang nadungog sama sa usa ka naghaguros nga hangin, diin
mipuno sa Templo, ug ang tanan sa kongregasyon nagdungan
pagpamarug, natandog sa dili makita nga gahum.” Sumala sa
Propeta, “daghang nagsugod sa pagsulti og pinulongan ug pag-
panagna; ang uban nakakita og mahimayaong mga panan-awon;
ug nakakita ako sa Templo nga napuno uban sa mga anghel, diin
sa tinuod akong gipahayag sa kongregasyon.”3

Didto sa miting nga gihimo sa templo usa ka semana human
niadto, pagka Dominggo, Abril 3, mga pagpakita sa dili ordinar-
yong mga resulta nahitabo. Human ang Propeta mitabang sa
ubang mga lider sa Simbahan sa pagpangalagad sa sakrament,
siya ug si Oliver Cowdery miabot sa pulpito luyo sa gipaubos nga
kurtina ug nangluhod sa solemno nga pag-ampo. Sa ilang pag-
pamarug human nga nag-ampo, ang Manluluwas Mismo mipa-
kita ngadto kanila ug mihatag sa Iyang pag-uyon sa templo: “Tan-
awa, Akong gidawat kini nga balay, ug ang akong ngalan anaa
dinhi; ug Ako magpakita sa akong kaugalingon sa akong mga
tawo agi og kalooy niini nga balay” (D&P 110:7).

Human natapos kadto nga panan-awon, si Joseph ug Oliver
nakakita og tulo ka managlahi nga mga panan-awon diin ang
karaang mga propeta mipakita kanila aron pagpahiuli sa mga
yawe sa priesthood nga gikinahanglan alang sa buhat sa Ginoo
sa ulahing mga adlaw. Si propeta Moises mipakita ug mihatag
kanila “sa mga yawe sa pagpundok sa Israel gikan sa upat ka



H U G N A  2 6

373

bahin sa yuta.” Si Elias miabut ug mihatag kanila “sa dispensas-
yon sa ebanghelyo ni Abraham.” (Tan-awa sa D&P 110:11–12.)

Dayon, sa laing mahimayaong panan-awon, si Joseph ug
Oliver nakakita ni propeta Elijah (tan-awa sa D&P 110:13–16).
Ang pag-abut ni Elijah importante kaayo nga ang karaang pro-
peta nga si Malaquias nanagna niini sa una pang mga siglo, ug
ang Manluluwas misubli sa panagna ngadto sa mga Nephite (tan-
awa sa Malaquias 4:5–6; 3 Nephi 25:5–6; 26:1–2). Si Elijah mia-
but aron sa paghatag ni Joseph ug Oliver sa mga yawe sa pag-
seal—ang gahum sa pagbugkos ug pagsuta sa mga langit sa
tanang mga ordinansa nga gipahigayon sa yuta. Ang pagpahiuli
sa gahum sa pag-seal gikinahanglan aron pag-andam sa kalibu-
tan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas, kay kon wala
kini, “ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa iyang pag-
abut” ( Joseph Smith–Kasaysayan 1:39).

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang karaang propeta nga si Malaquias misulti nang 
daan sa pag-abut ni Elijah.

Si Propeta Joseph Smith miingon sa mosunod mahitungod sa
pagbisita ni Moroni kaniya sa gabii niadtong Septyembre 21,
1823, ingon sa gitala sa Joseph Smith–Kasaysayan 1:36–39:
“Si [Moroni] mikutlo pag-una sa ikatulong kapitulo sa
Malaquias; ug mikutlo usab siya sa ikaupat o sa katapusang kapi-
tulo sa samang panagna, bisan og dunay gamay nga kausaban
gikan sa paagi nga kini mabasa sa atong mga Biblia. Imbis sa
pagkutlo sa unang bersikulo sama nga kini mabasa sa atong mga
basahon, siya mikutlo sa ingon niini:

“Ug tan-awa, ang adlaw moabut nga mosunog sama sa usa ka
hudno, ug ang tanan nga mapahitas-on, oo, ug ang tanan nga
nagbuhat og dautan pagasunugon sama sa dagami; kay sila nga
moabut mosunog kanila, miingon ang Ginoo sa mga Panon, nga
walay ibilin kanila ni gamut o sanga.

“Ug usab, mikutlo siya sa ikalima nga bersikulo nga nag-ingon:
Tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa Pagkapari, pina-
agi sa kamot ni Elijah ang propeta, sa dili pa moabut ang
mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo.
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“Siya usab mikutlo sa sunod nga bersikulo nga may pagkalahi:
Ug siya motanom sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga
saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasing-
kasing sa mga anak mobati ngadto sa ilang mga amahan. Kon
dili pa ingon niini, ang tibuok kalibutan pagalaglagon sa hing-
pit sa iyang pag-abut.”4

Si Elijah mipakita ngadto nila ni Joseph Smith
ug Oliver Cowdery sa Templo sa Kirtland.

Si Joseph Smith mihulagway sa pagpakita sa karaang propeta
nga si Elijah ngadto kaniya ug ni Oliver Cowdery niadtong
Abril 3, 1836, sa Templo sa Kirtland, sa kaulahian gitala sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 110:13–16: “Lain nga mahinungda-
non ug mahimayaon nga panan-awon miabut diha kanamo; kay
si Elijah ang propeta, kinsa gidala ngadto sa langit nga wala maka-
tilaw og kamatayon, nagbarug diha sa among atubangan, ug mii-
ngon:

“Tan-awa, ang panahon miabut na sa hingpit, nga gipamulong
pinaagi sa ba-ba ni Malaquias—nga nagpamatuod nga siya
[Elijah] kinahanglan nga ipadala, sa dili pa moabut ang mahi-
nungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo—sa pagpabalik
sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang
mga anak ngadto sa mga amahan, basin pa unya ang tibuok yuta
pagahampakon uban sa usa ka tunglo–busa, ang mga yawe niini
nga dispensasyon gitugyan ngadto sa inyong mga kamot; ug
pinaagi niini kamo masayud nga ang mahinungdanon ug maka-
lilisang nga adlaw sa Ginoo duol na, gani diha sa mga pultahan.”5

Si Elijah mipahiuli sa mga yawe sa pag-seal—
ang gahum ug ang awtoridad sa pagbugkos sa langit 
sa tanang mga ordinansa nga gipahigayon sa yuta.

“‘Ug akong ipadala si Elijah ang Propeta sa dili pa ang daku ug
makalilisang nga adlaw ni Jehova,’ ug uban pa,[tan-awa sa
Malaquias 4:5]. Nganong ipadala si Elijah? Tungod kay siya nag-
hupot sa mga yawe sa awtoridad sa pagpangalagad sa tanang
mga ordiansa sa Priesthood; ug [gawas] ang awtoridad ihatag,
ang mga ordinansa dili mapahigayon sa pagkamatarung.”6
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Si Propeta Joseph Smith miingon sa mosunod diha sa sulat
ngadto sa mga Santos, unya gitala sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 128:8–11: “Ang matang niini nga ordinansa [bunyag
alang sa patay] gipasikad diha sa gahum sa pagkapari, pinaagi sa
pagpadayag ni Jesukristo, diin kini gihatag nga bisan unsa ang
inyong bugkuson dinhi sa yuta, pagabugkuson didto sa langit, ug
bisan unsa ang inyong hubaron dinhi sa yuta pagahubaron didto
sa langit....

“Kini tingali sa uban mahimong makahadlok kaayo nga dok-
trina ang atong giistoryahan—usa ka gahum diin nagtala o nag-
bugkos sa yuta ug nagbugkos sa langit. Bisan pa niana, sa tanang
mga kapanahonan sa kalibutan, sa bisan unsang higayon nga ang
Ginoo naghatag sa usa ka dispensasyon sa priesthood ngadto sa
bisan unsang tawo pinaagi sa mismong pagpadayag, o bisan
unsang pundok sa mga tawo, kini nga gahum gihatag gayud
kanunay. Busa, bisan unsa ang gibuhat nga anaa sa awtoridad
niadto nga mga tawo, diha sa ngalan sa Ginoo, ug nagbuhat niini
sa tinuoray ug sa pagkamatinud-anon, ug naghupot og sakto ug
matinud-anong tala niana, kini mahimong usa ka balaod sa yuta
ug sa langit, ug dili mawagtang, sumala sa mga mando sa maka-
gagahum nga si Jehova. Kini usa ka matinud-anong panultihon.
Kinsa ang makadungog niini?

“Ug usab, alang sa nag-una niini nga doktrina, tan-awa sa Mateo
16:18, 19: Ug sultihan ko ikaw, Nga ikaw mao si Pedro, ug sa iba-
baw niini nga bato pagatukoron ko ang akong iglesia; ug ang
mga gahum sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Ug
hatagan ko ikaw sa mga yawe sa gingharian sa langit: ug bisan
unsay imong pagabugkoson sa yuta, didto sa langit pagailhon
kini nga binugkos; ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa
yuta, didto sa langit pagailhon kini nga linuagan.

“Karon ang mahinungdanon ug dakong sekreto sa tibuok nga
kahimtang, ug ang binipisyo [summum bonum] sa tibuok hilis-
gutan nga anaa sa atong atubangan, naglangkob sa pag-angkon
sa mga gahum sa Balaang Priesthood. Alang kaniya kinsa kini nga
mga yawe gihatag walay kalisud ang pagbaton og kahibalo sa
mga kamatuoran kalabut sa kaluwasan sa katawhan, ingon nga
alang sa mga patay ug alang sa mga buhi.”7
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Pinaagi sa gahum sa pag-seal, ang mga pamilya 
mahimong ma-seal sa karon ug sa tanang kahangturan, 

ug ang sagrado nga mga ordinansa mahimong 
mapahigayon alang sa mga patay.

“Ang espiritu, gahum, ug tawag ni Elijah mao, nga kamo adunay
gahum sa paghupot sa yawe sa pagpadayag, mga ordinansa, mga
orakulo, mga gahum ug mga tuga sa kahingpitan sa Melchizedek
Priesthood ug sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta; ug sa pagdawat,
pag-angkon, ug pagpahigayon sa tanang mga ordinansa nga anaa
sa gingharian sa Dios, gani ngadto sa pagbalik sa mga kasingkasing
sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga kasingkasing sa
mga anak ngadto sa mga amahan, gani bisan kadtong didto sa
langit.

“Si Malaquias miingon, ‘Akong ipadala kaninyo si Elijah ang
manalagna sa dili pa maobut ang dako ug makalilisang nga adlaw
sa Giinoo: ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan
ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa
ilang mga amahan; tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang
yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut.’ [Malaquias 4:5–6.]

“Karon, unsa ang akong gustong maangkon mao ang kahibalo
mahitungod sa Dios, ug ako naghimo sa akong kaugalingong
paagi sa pag-angkon niini. Unsa ang atong angay masabtan niini
nga kasulatan sa ulahing mga adlaw?

“Sa mga panahon ni Noah, ang Dios milaglag sa kalibutan
uban sa baha, ug Siya misaad sa paglaglag niini uban sa kalayo sa
ulahing mga adlaw: apan sa dili pa kini mahitabo, si Elijah kina-
hanglan mag-una ug mopabalik sa mga kasingkasing sa mga
amahan ngadto sa mga anak, ug uban pa.

“Karon mao kini ang punto. Unsa kini nga katungdanan ug
trabaho ni Elijah? Kini mao ang usa ka pinakadako ug pinaka
importate nga hilisgutan nga ang Dios mipahayag. Mopadala siya
ni Elijah aron pag-seal sa mga anak ngadto sa mga amahan, ug
ang mga amahan ngadto sa mga anak.

“Karon kini kutob lang ba sa mga buhi, aron paghusay sa mga
kalisdanan uban sa mga pamilya sa yuta? Dili gayud. Kadto mas
dako kaayo nga buhat. Elijah! unsa ang imong buhaton kon anaa
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ka dinhi? Imo bang pugngan ang imong trabaho alang sa buhi
lamang? Dili: Akong ipabasa ninyo ang mga Kasulatan, diin ang
hilisgutan gipadayag: kana mao, nga kon wala kita, sila dili mahi-
mong hingpit, ni kita nga wala sila; ang mga amahan nga wala
ang mga anak, ni ang mga anak nga wala ang mga amahan [tan-
awa sa Hebreohanon 11:40].

“Ako buot nga kamo makasabut niini nga hilisgutan, tungod
kay kini importante; ug kon kamo modawat niini, kini mao ang
espiritu ni Elijah, nga motubos kita sa atong mga patay, ug isum-
pay ang atong mga kaugalingon uban sa atong mga amahan
didto sa langit, ug i-seal sa atong mga patay aron mobangon sa
unang pagkabanhaw; ug dinhi gusto nato nga ang gahum ni
Elijah mo-seal niadtong nagpuyo sa yuta ngadto niadtong kinsa
nagpuyo sa langit. Kini mao ang gahum ni Elijah ug ang mga
yawe sa gingharian ni Jehova....

“Usab: Ang doktrina o ang gahum sa pag-seal ni Elijah mao
kining mosunod—kon kamo adunay gahum sa pag-seal sa yuta ug
sa langit, nan kinahanglan kita magmaalamon. Ang unang butang
nga inyong buhaton, moadto ug mo-seal sa yuta sa inyong mga
anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, ug sa inyong kaugali-
ngon ngadto sa inyong amahan sa mahangturong himaya.”8

Ang pag-anhi ni Elijah maoy usa ka gikinahanglan 
nga pagpangandam alang sa Ikaduhang Pag-anhi 

sa Manluluwas.

“Ang mga kasingkasing sa mga anak sa mga tawo kinahanglan
nga pabalikon ngadto sa mga amahan, ug ang mga amahan
ngadto sa mga anak, buhi o patay, aron pag-andam kanila alang
sa pag-anhi sa Anak sa Tawo. Kon wala pa moanhi si Elijah, ang
tibuok yuta pagahampakon.”9

“Si Elias mao ang mag-una aron pag-andam sa dalan, ug ang
espiritu ug gahum ni Elijah moabut human dayon, maghupot sa
mga yawe sa gahum, magtukod sa Templo sa tukurang bato,
magbutang sa mga silyo sa Melchizedek Priesthood ibabaw sa
balay ni Israel, ug paghimo sa tanang butang nga maandam;
dayon ang Mesiyas moabut sa Iyang Templo, diin mao ang kata-
pusan sa tanan.... si Elijah moabut gayud ug mag-andam sa dalan
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“Kinahanglan kita magmaalamon. Ang unang butang nga inyong
buhaton, moadto ug mo-seal sa yuta sa inyong mga anak nga lalaki

ug mga anak nga babaye, ug sa inyong kaugalingon ngadto sa
inyong amahan sa mahangturong himaya.”

ug motukod sa gingharian sa dili pa ang mahinungdanong adlaw
sa Ginoo.”10

“Ang kalibutan gitagana aron pagasunogon sa katapusang mga
adlaw. Siya mopadala ni Elijah ang propeta, ug iya gayud nga ipa-
dayag ang mga pakigsaad sa mga amahan nga may kalabutan sa
mga anak, ug ang mga pakigsaad sa mga anak nga may kalabutan
sa mga amahan.”11

“Sa unsang paagi nga ang Dios moabut aron pagtubos niini
nga henerasyon? Siya mopadala ni Elijah ang propeta.... si Elijah
mopadayag gayud sa mga pakigsaad aron pag-seal sa mga kasing-
kasing ngadto sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa mga
amahan.”12
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Sa dihang ang Manluluwas mipakita didto sa Templo sa
Kirtland, Siya misulti ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery, “Ako
mopakita sa akong kaugalingon sa akong mga tawo uban sa
kalooy niini nga balay” (pahina 346). Sa unsang paagi nga ang
pagpahiuli sa mga yawe sa pag-seal usa ka pagpakita sa kalooy
sa Ginoo? Unsa ang ubang mga paagi nga Siya mipakita sa
Iyang kaugalingon didto sa templo?

• Tun-i ang ikatulo ug ikaupat nga mga paragrap sa (pahina
347). Unsa ang gitudlo niining duha ka mga paragrap mahitu-
ngod sa misyon ni Elijah nga wala nato makat-uni gikan sa
Malaquias 4:5–6? Unsa ang importansya mahitungod niini nga
mga kalainan?

• Tun-i ang gipasabut sa gahum sa pag-seal nga makit-an sa
(pahina 348). Unsa ang gahum sa pag-seal? Ngano nga kini nga
gahum importante kaninyo ug sa inyong pamilya?

• Basaha ang gipasabut ni Joseph Smith sa buhat ni Elijah
(pahina 349). Unsa ang Espiritu ni Elijah? Ngano man kadto
nga importante kaayo nga si Elijah moanhi ug motuman sa
iyang buhat niining ulahing mga adlaw?

• Unsa ang inyong mga kasinatian diin kamo mibalik sa inyong
kasingkasing ngadto sa mga miyembro sa pamilya nga nama-
tay? Unsa ang mabuhat sa mga ginikanan aron pagtabang sa
ilang mga anak nga mobati ang ilang mga kasingkasing ngadto
sa ilang mga kagikan?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa (pahina 347) ug
ang unang paragrap sa (pahina 350). Ngano sa inyong huna-
huna nga ang yuta “pagahampakon uban sa tunglo” kon wala
ang gahum sa pag-seal?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Helaman 10:4–10; D&P
132:45–46; 138:47–48; Bible Dictionary, “Elijah,” p. 664
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Pagbantay sa Mapait 
nga Bunga sa Apostasiya

“Sa tanan ninyong mga pagsulay, mga kalisdanan ug mga
sakit, sa tanan ninyong mga pag-antus, bisan ngadto sa

kamatayon, pag-amping nga dili kamo moluib sa Dios, ...
pag-amping nga dili kamo mobiya sa kamatuoran.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa mga semana sa wala pa ug pagkahuman sa Templo sa Kirtland
niadtong tingpamulak sa 1836, ang mga Santos nakasinati og
panahon sa panaghiusa ug kabuhong sa pagbubo sa mga gasa sa
Espiritu. Apan si Propeta Joseph Smith nagpasidaan sa mga Santos
nga kon dili sila magpadayon sa matarung nga pagpuyo, ang ilang
kalipay ug panaghiusa dili molungtad. Si Daniel Tyler miingon
niini nga panahon: “Ang tanan gibati nga nakatilaw na og langit. Sa
pagkatinuod, duna kadtoy pipila ka semana nga wala kami gitintal
sa yawa; ug nahibulong kami kon ang usa ka libo ka tuig [millen-
nium] nagsugod na ba. Diha sa [miting sa mga kaigsoonan sa
priesthood], si Propeta Joseph namulong kanamo. Taliwala sa
ubang mga butang miingon siya: ‘Mga kaigsoonan, sa mubong
panahon si Satanas walay gahum sa pagtintal kaninyo. Ang uban
naghunahuna nga wala na gayuy pagtintal pa. Apan ang kaatbang
moabut; ug gawas kon kamo mopaduol sa Ginoo kamo mabuntog
gayud ug mobiya sa kamatuoran.’ ”1

Samtang ang tuig nag-irog, usa ka espiritu sa apostasiya mitubo
taliwala sa pipila ka mga Santos sa Kirtland. Ang ubang mga
miyembro nahimong mapagarbuhon, hangol, ug dili masulun-
don sa mga sugo. Ang uban mibasol sa mga lider sa Simbahan sa
ekonomikanhon nga mga problema nga misangput sa pagkapak-
yas sa pinansyal nga institusyon sa Kirtland nga gi-establisar sa
mga miyembro sa Simbahan. Kini nga pagkapakyas nahitabo
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Si Joseph Smith mitudlo sa importansya sa pagpaluyo sa atong mga 
lider sa Simbahan: “Kana nga tawo kinsa mibarug aron paghukom sa uban, 
nangitag sayop diha sa Simbahan, moingon nga sila anaa sa dili maayong

dalan, samtang siya sa iyang kaugalingon maoy matarung,…. 
kanang tawhana nagpaingon sa dalan sa apostasiya; “
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niadtong 1837, ang samang tuig nga dunay panic sa banko nga
mikatap sa Estados Unidos, nakapasamot sa ekonomikanhong
problema sa mga Santos. Ingon ka daghan sa duha o tulo ka gatus
ka mga miyembro ang mipalayo sa Simbahan sa Kirtland, usahay
moapil niadtong mibatok sa Simbahan aron sa pagpasakit ug gani
sa pisikal nga panghadlok sa mga Santos. Ang ubang mibiya sa
kamatuoran maisugong miingon nga ang Propeta wala na ug
mobutang og laing tawo sa iyang dapit. Si Sister Eliza R. Snow
mihinumdum: “Daghan kaniadto nagmapailubon ug matinud-
anon sa pagpahigayon sa matag katungdanan—andam moadto ug
moabut sa matag tawag sa Priesthood—nagmapagarbohon sa
ilang mga espiritu, ug nagpataas sa garbo sa ilang mga kasingka-
sing. Samtang ang mga Santos midawat sa gugma ug espiritu sa
kalibutan, ang Espiritu sa Ginoo mipalayo sa ilang mga kasingka-
sing.”2

Sa kahimtang sa Simbahan niadtong Mayo 1837, ang Propeta
nasubo: “Kini daw ang tanang gahum sa yuta ug sa impyerno
nagkahiusa sa linain nga paagi sa pagpalagpot sa Simbahan diha
diha dayon.... Ang kaaway sa layo, ug ang mga mibiya sa kama-
tuoran taliwala kanato, nagkahiusa sa ilang mga pamaagi, ... ug
daghan ang dili na mahigalaon ngari kanako mora ba og ako ra
gayud ang hinungdan sa mga dautan kaayo nga ako man gani
ang naninguha pag-ayo sa pagbatok niini.”3

Bisan pa niini nga mga paghagit, ang kinabag-an sa mga lider
ug mga miyembro sa Simbahan nagpabiling matinud-anon. Si
Brigham Young, usa ka miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles sulod niadtong walay pihong panahon, nahi-
numdum sa usa ka miting diin ang ubang mga miyembro sa
Simbahan naghisgut unsaon sa pagpapahawa ni Propeta Joseph:
“Mibarug ako, ug sa yano ug sa kusganong paagi misulti kanila
nga si Joseph usa ka Propeta ug ako nasayud niini, ug nga sila
tingali motamay ug mobutang-butang ingon sa ilang ikalipay,
[apan] dili gayud sila makaguba sa pagtudlo sa Propeta sa Dios;
makaguba lamang sila sa ilang kaugalingong awtoridad, moputol
sa nagsumpay kanila ngadto sa Propeta ug sa Dios, ug magpaka-
unlod sa ilang kaugalingon sa impyerno. Daghan ang naglagot sa
akong determinadong oposisyon sa ilang mga gibuhat....
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“Kini nga miting nabungkag nga walay mga mibiya sa kamatu-
oran nga nakahimo sa paghiusa sa bisan unsang pihong buhat sa
oposisyon. Usa kadto ka krisis nga ang yuta ug ang impyerno daw
nagkahiusa sa pagpalagpot sa Propeta ug sa Simbahan. Ang hugot
nga pagtuo sa daghang pinakalig-on nga mga tawo sa simbahan
nagduha-duha na. Atol niini nga pag-ataki sa kangitngit lig-on
akong misuporta ni Joseph, ug uban sa tanang kaalam ug gahum
nga gibubo ibabaw kanako, akong gihatag ang tanang gahum
aron pagpaluyo sa sulugoon sa Dios ug sa paghiusa sa mga
korum sa Simbahan.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang pagkawala sa kompiyansa sa mga lider sa Simbahan, 
pagsaway kanila, ug pagpasagad sa bisan unsang 

katungdanan nga gikinahanglan sa Dios 
mahimong modala ngadto sa apostasiya.

“Mohatag ako kaninyo sa usa sa mga Yawe sa mga misteryo sa
Gingharian. Kini usa ka mahangturong baruganan, nga anaa na
sa Dios gikan sa tanang kahangturan: Kana nga tawo kinsa miba-
rug aron paghukom sa uban, nangitag sayop diha sa Simbahan,
moingon nga sila anaa sa dili maayong dalan, samtang siya sa
iyang kaugalingon maoy matarung, nan hibaloi pag-ayo, nga
kanang tawhana nagpaingon sa dalan sa apostasiya; ug kon siya
dili maghinulsol, mobiya sa kamatuoran, ingon nga ang Dios
buhi.”5

Heber C. Kimball, samtang nag-alagad isip magtatambag ni
Presidente Brigham Young, mi-report: “Ako mohatag kaninyo og
usa ka yawe nga maoy gihatag usab ni Brother Joseph Smith
didto sa Nauvoo. Miingon siya nga ang mismong lakang sa apos-
tasiya nagsugod uban sa pagkawala sa kompiyansa sa mga lider
niini nga simbahan ug gingharian, ug kon kamo makamatikod
niana nga espiritu hibaloi nga kana modala sa mismong tawo sa
dalan ngadto sa apostasiya.6

Wilford Woodruff, samtang nag-alagad sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, miingon: Si Brother Joseph sagad
motambag kanamo sama niining paagiha. Sa oras nga inyong
tugotan ang inyong kaugalingon sa pagbaliwala sa bisan unsang
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katungdanan nga ang Dios mitawag kaninyo sa pagbuhat, aron
pagtagbaw sa inyong kaugalingong tinguha; ‘sa oras nga kamo
magpasagad, inyong gipahiluna ang pondasyon sa apostasiya.
Pag-amping; sabta nga kamo gitawag sa usa ka buhat, ug kon ang
Dios nagkinahanglan kaninyo nga mobuhat niana nan buhata
kini.’ Lain pang butang siya miingon: ‘Sa tanan ninyong mga pag-
sulay, mga kalisdanan ug mga sakit, sa tanan ninyong mga pag-
antus, bisan ngadto sa kamatayon, pag-amping nga dili kamo
moluib sa Dios, pag-amping nga dili kamo mobiya sa kamatuo-
ran.’ ”7

Si Wilford Woodruff usab miingon: “Akong mahinumduman
nga si Brother Joseph Smith mibisita kanako, ni Brother [ John]
Taylor, ni Brother Brigham Young ug pipila sa ubang mga mis-
yonaryo, sa dihang hapit na kami molarga sa misyon ngadto sa
England. Kami nagkasakit ug nagguol, daghan gayud kanamo. Sa
samang higayon gibati gayud namo nga moadto. Ang Propeta
mipanalangin kanamo, ingon man usab sa among mga asawa ug
mga pamilya.... Mitudlo siya kanamo sa pipila ka importante kaa-
yong mga baruganan, pipila kanila akong hinganlan. Si Brother
Taylor, ako, George A. Smith, John E. Page ug ang uban nga gita-
wag nga puli niadtong [mga apostoles] kinsa nahisalaag. Si
Brother Joseph mipahibalo diha sa among atubangan sa hinung-
dan niadtong mga tawo nga misalikway sa mga sugo sa Dios.
Naglaum siya nga kami makakat-on og kaalam kon unsa ang
atong makita sa atong mga mata ug mopatalinghug uban sa
dalunggan, ug nga kita makahimo sa pag-ila sa mga espiritu sa
ubang mga tawo nga dili mapugos sa pagkat-on pinaagi sa subo
nga kasinatian.

“Dayon siya misulti nga bisan kinsa nga tawo, bisan kinsa nga
elder niini nga Simbahan ug gingharian, kinsa mosubay sa dalan
diin siya mobaliwala o, sa laing pulong, modumili sa pagsunod sa
bisan unsang balaod o sugo o katungdanan –kon ugaling usa ka
tawo mobuhat niini, nagpasagad sa bisan unsang katungdanan sa
gipangayo sa Dios diha sa iyang kamot sa pagtambong og mga
miting, pag-alagad sa mga misyon, o pagsunod sa tambag, siya
naghimo og pundasyon nga modala kaniya sa apostasiya ug kini
mao ang rason niadtong mga tawhana nga nahisalaag. Wala nila
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gamita sa maayo ang priesthood nga gi-seal ibabaw sa ilang mga
ulo. Mibaliwala sila sa pagpahimo sa ilang mga tawag isip mga
apostoles, isip mga elder. Gigamit nila kana nga priesthood aron
pagsulay sa pagpalambo sa ilang mga kaugalingon ug sa paghimo
og laing buhat gawas sa pagtukod sa gingharian sa Dios.”8

Niadtong 1840, usa ka gamay, gi-organisar nga grupo sa
mga miyembro sa Simbahan nagpadayon sa pagpuyo didto sa
Kirtland, Ohio, bisan tuod kadaghanan sa mga Santos nag-
pundok didto sa Nauvoo, Illinois. Agi og tubag sa balita nga
usa ka miyembro sa Simbahan didto sa Kirtland misulay
sa pagguba sa kompiyansa sa mga Santos sa Unang
Kapangulohan ug ubang mga awtoridad sa Simbahan, ang
Propeta misulat sa usa ka lider sa Simbahan didto sa Kirtland:
“Aron pagdumala sa mga tulumanon sa Gingharian diha sa pag-
kamatarung, kini mahinungdanon gayud kaayo nga ang pinaka-
hingpit nga panaghiusa, maayong mga pagbati, maayong pagsi-
nabtanay, ug kompiyansa maana gayud sa mga kasingkasing sa
tanang mga kaigsoonan; ug nga ang tinuod nga putling gugma,
paghigugma sa usag usa, kinahanglan mao ang kinaiya sa tanang
mga kahimoan. Kon adunay bisan unsang dili putling gugma nga
mga pagbati, bisan unsa nga pagkawalay kompiyansa, nan ang
garbo, pagka-arogante ug kasina makita gayud dayon; dili mali-
kayan ang pagkalibog maoy magpasulabi, ug ang mga awtoridad
sa Simbahan walay nada....

“Kon ang mga Santos nagtuo nga dili ako takus sa ilang mga
pag-ampo kon sila magpundok, ug moagwanta kanako didto sa
trono sa langitnong grasya, lig-on kini kaayo ug makapadani nga
pruweba ngari kanako nga sila wala sa Espritu sa Dios. Kon ang
mga pagpadayag nga atong nadawat tinuod, kinsa man ang modu-
mala sa mga tawo? Kon ang mga yawe sa Gingharian gihatag sa
akong mga kamot, kinsa man ang moabli sa mga misteryo niana?

“Hangtud nga ang akong mga kaigsoonan mosuporta kanako
ug modasig kanako, ako makaagwanta sa mga pagdapig sa kali-
butan, ug makasugakod sa mabangis nga pagtagad ug pag-abuso
uban sa kalipay, apan kon ang akong mga kaigsoonan magsugod
sa pagkabugnaw, ug maninguha sa pagpahinay sa akong pag-
uswag ug mga paningkamot, nan bation nako ang kaguol, apan
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dili makuhaan ang akong kadeterminado nga mopadayon sa
akong tahas, kay masaligon nga bisan tuod ang akong yutan-ong
mga higala mahimong mapakyas, ug gani motalikod batok
kanako, hinuon ang akong langitnong Amahan mosapnay
kanako nga madaugon.

“Bisan pa niana, naglaum ako nga bisan didto sa Kirtland adu-
nay pipila nga dili mopahamtang sa usa ka tawo nga sad-an
tungod sa pulong [tan-awa sa Isaias 29:21], apan sila andam nga
mobarug pagdepensa sa pagkamatarung ug kamatuoran, ug
moatiman sa tanang katungdanan nga gisugo ngadto kanila; ug
kinsa adunay kaalam sa pagdumala kanila batok sa bisan unsang
kahimoan o impluwensya diin gibanabanang modala og kalibog
ug panagbingkil sa kampo ni Israel, ug sa pag-ila sa espiritu tali
sa kamatuoran ug sa espiritu sa sayop.

“Kini makapahimuot sa akong hunahuna nga makita ang mga
Santos sa Kirtland nga moasenso, apan nagtuo ako nga ang
panahon wala pa moabut; ug mopasalig ako kaninyo nga dili
gayud kini moabut hangtud nga adunay lahi nga han-ay sa mga
butang nga ma-establisar ug lahi nga espiritu ang maipakita. Kon
ang pagsalig mapahiuli, kon ang garbo mapukan, ug ang tanang
matinguhaon nga hunahuna masul-oban sa pagkamapainubsa-
non ingon sa bisti, ug ang kahakog pulihan sa maayong mga pag-
bati ug gugmang putli, ug nagkahiusa nga determinasyon sa pag-
puyo sa matag pulong nga mogawas gikan sa ba-ba sa Ginoo
makita, nan, ug dili hangtud moabut kana, nga ang kalinaw,
kahapsay ug ang gugma mopatigbabaw.

“Kini maoy sangputanan sa nangandoy nga mga tawo nga ang
Kirtland gisalikway. Kanunay gayud nga kining inyong ubos nga
sulugoon gikasinahan sa iyang katungdanan tungod sa ingon
nga mga kinaiya, kinsa naninguha sa pagpabayaw sa ilang mga
kaugalingon sa gahum pinaagi kaniya, ug kay nakita nga kini
imposible nga buhaton midangup sa pagpakaulaw ug pag-abuso,
ug ubang mga pamaagi aron mosangput sa pagpalagpot kaniya.
Ang ingon nga mga kinaiya mao gayud ang unang misinggit batok
sa Kapangulohan, ug mimantala sa ilang mga sayop ug mga kahu-
yang sa upat ka suok sa langit.”9
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Kadtong kinsa mibiya sa kamatuoran mawad-an sa
Espiritu sa Dios, maguba ang ilang mga pakigsaad, ug

sagad manggukod sa mga miyembro sa Simbahan.

“Tingali mahimo kining salikwaot sa unang paghunahuna,
apan dili kini salikwaot kay kini tinuod, nga bisan pa sa tanang
gisulti nga determinasyon sa pagpuyo nga makidiosnon, ang
mga mibiya human motalikud gikan sa hugot nga pagtuo ni
Kristo, gawas kon sila maghinulsol dihadiha dayon, sa madugay
o sa madali mahulog sa laang sa yawa, ug timawa nga biniyaan sa
Espiritu sa Dios, nga magpakita sa ilang mga kadautan diha sa
mga mata sa kadaghanan. Gikan sa mga mibiya ang mga mati-
nud-anon nakadawat sa pinakasakit nga pagpanggukod. Si Judas
gibadlong ug dihadiha dayon nagluib sa iyang Ginoo ngadto sa
mga kamot sa Iyang mga kaaway, tungod kay si Satanas misulod
kaniya.

“Adunay pinakataas nga salabutan nga gihatag niadtong mihu-
pot sa Ebanghelyo uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing,
diin, kon magpakasala batok niini, ang mibiya sa kamatuoran
biniyaan nga hubo ug timawa sa Espiritu sa Dios, ug kini siya, sa
tinuod, hapit na itunglo, ug ang iyang katapusan pagasunogon.
Kon kaniadto ang kahayag nga anaa kanila kuhaon gikan kanila
ingon nga kaniadto sila nahayagan, ug unya, dili ikatingala, kon
ang tanan nilang gahum gitampo batok sa kamatuoran, ug sila,
sama ni Judas, mosiksik sa kalaglagan niadtong kinsa mao ang
ilang mga pinakadakong tigtabang.

“Unsa ka suod nga higala nga aduna si Judas dinhi sa yuta, o
sa langit, kaysa sa Manluluwas? Ug ang iyang unang katuyoan
mao ang paglaglag Kaniya. Kinsa, taliwala sa mga Santos niining
ulahing mga adlaw, makaisip sa iyang kaugalingon nga ingon ka
buotan sama sa atong Ginoo? Kinsa ang ingon ka hingpit? Kinsa
ang ingon ka putli? Kinsa ang ingon ka balaan sama Kaniya? Sila
mahimo bang makit-an? Siya wala gayud makasala o makalapas
og sugo o balaod sa langit—walay bisan unsa nga panglimbong
diha sa Iyang ba-ba, ni dautan nga makit-an sa Iyang kasingka-
sing. Ug gani ang usa ka tawo nga nagkaon uban Niya, kinsa
sagad moinum sa samang kopa, mao ang unang mibatok Kaniya.
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“Unsa ka suod nga higala nga aduna si Judas dinhi sa yuta, o sa langit, kaysa sa
Manluluwas? Ug ang iyang unang katuyoan mao ang paglaglag Kaniya.”

Hain ang usa ka tawo nga sama ni Kristo? Dili Siya makit-an dinhi
sa yuta. Unya nganong ang Iyang mga sumusunod moreklamo,
kon gikan niadtong kinsa ilang gitawag kaniadto og mga kaigso-
onan, ug giisip nga adunay pinakaduol nga relasyon diha sa
walay katapusang pakigsaad, mahiagum sila og pagpanggukod?

“Gikan sa unsang tinubdan naggikan ang baruganan nga
sukad gipakita sa mga grupo nga mibiya sa kamatuoran gikan sa
tinuod nga Simbahan aron paggukod uban sa dobleng kakugi,
ug pagsiksik uban sa dobleng paglahutay, aron paglaglag niad-
tong kinsa kaniadto ilang giangkon nga gihigugma, uban kang
kinsa sila kaniadto nakig-istorya, ug uban kang kinsa sila kani-
adto nakigsaad nga maningkamot uban sa tanang gahum sa pag-
kamatarung aron pag-angkon og kapahulayan sa Dios? Tingali
ang atong kaigsoonan mosulti og sama nga nakapasangput ni
Satanas sa pagsiksik sa pagpalagpot sa gingharian sa Dios,
tungod kay siya mismo dautan, ug ang gingharian balaan.”10
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“Aduna gayud kanunay, sa tanang kapanahonan sa simbahan,
kadtong kinsa mosupak sa mga baruganan sa kamaayo, kinsa
ganahan mopahimulus niining kalibutan karon, nagsunod sa
mga baruganan sa pagka dili matarung, ug mga kaaway sa kama-
tuoran.... Kadtong kinsa nakig-uban kanato ug nakahimo sa
pinakanindot nga pakighigalaay, kanunay gayud nga mao ang
atong pinaka dakong kaaway ug ang atong pinaka determina-
dong mga kaaway; kon sila nahimong dili inila, kon ang ilang
interes o dignidad natandog, o kon sila nadiskobrehan sa ilang
dinautan, sila gayud kanunay ang mosugod sa pagpanggukod, sa
pagpakaulaw [paghimo og bakak nga mga pasangil] ug pagdaut
sa ilang mga kaigsoonan, ug magtinguha sa kaparutan ug kalag-
lagan sa ilang mga higala.”11

“Ang mibiya sa kamatuoran nga masupilong mga ‘Mormon’
anaa sa tibuok kalibutan ug nagpakatap sa lainlaing bakak ug
mabutangbutangon nga mga taho batok kanato, naghunahuna
pinaagi niana sa pag-angkon og kahigalaan sa kalibutan, tungod
kay sila nahibalo nga kita dili mouban sa kalibutan, ug nga ang
kalibutan naglagot kanato; busa sila [ang kalibutan] gihimo nga
himan niining mga tawhana [nga masupilon]; ug pinaagi kanila
sila maninguha sa tanang pagpasakit taman sa ilang mahimo, ug
human niana mas maglagot sila kanila kay sa sila ngari kanato,
tungod kay nakita nila sila nga maluibon ug paitoy-itoy [mga tig-
bulatik].”12

Wilford Woodruff mi-report: “Mitambong ako og [usa ka]
miting didto sa Templo sa [Kirtland] [niadtong Pebrero 19,
1837]. Si Presidente Joseph Smith wala didto kay adunay giati-
man alang sa Simbahan, apan wala makatunga sa gidugayon ni
Moises didto sa bungtod nga layo gikan sa Israel [tan-awa sa
Exodus 32:1–8]; apan daghan sa mga tawo didto sa Kirtland, kon
wala sila mohimo og nati nga simbahon sama sa gibuhat sa mga
Israelites, mitalikod sa ilang mga kasingkasing gikan sa Ginoo ug
gikan sa iyang sulugoon nga si Joseph, ug naghunahuna og espe-
kulasyon ug mihatag og dalan sa mini nga mga espiritu, hangtud
nga sila nangitngitan sa ilang mga hunahuna; ug daghan ang
mibatok ni Joseph Smith, ug ang uban nangandoy nga motudlo
ni David Whitmer nga modumala sa Simbahan puli kaniya.
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Taliwala niining panganod sa ngitngit nga mga espiritu, si Joseph
mibalik didto sa Kirtland, ug nianang buntaga mibarug sa pul-
pito. Makita siya nga naguol pag-ayo; apan wala madugay ang
Espiritu sa Dios mikunsad diha kaniya, ug siya namulong sa
kongregasyon sa tumang kayano sulod sa tulo ka oras, ug ang
iyang mga kaaway nangahilum.

“Sa iyang pagbarug siya miingon, ‘Ako pa gihapon ang
Presidente, Propeta, Manalagna, Tigpadayag ug Lider sa
Simbahan ni Jesukristo. Ang Dios, ug dili ang tawo, ang mitudlo
ug mibutang kanako niini nga katungdanan, ug walay tawo
o hugpong sa mga tawo nga adunay gahum sa pagpapha kanako
o motudlo og lain nga puli kanako, ug kadto kinsa mopahigayon
niini, kon dili sila maghinulsol dayon, mosunog sa ilang mga
tudlo ug moadto sa impyerno.’ Maisugon siya nga mibadlong sa
mga tawo tungod sa ilang mga sala, sa kangitngit ug sa ka walay
pagtuo; ang gahum sa Dios mikunsad diha kaniya, ug mihatag og
pagpamatuod nga ang iyang gipanulti tinuod.”13

Wilford Woodruff mireport: “Si Presidente Smith namulong
pagkahapon [niadtong Abril 9, 1837], ug miingon diha sa ngalan
sa Ginoo nga ang paghukom sa Dios mokunsad niadtong mga
tawo kinsa miangkon nga iyang mga higala, ug mga higala sa
katawhan, ug sa pagtukod sa Kirtland, usa ka stake sa Zion, apan
mitalikod og nagluib kaniya, ug sa mga interes sa gingharian sa
Dios, ug mihatag og gahum ngadto sa mga kamot sa atong mga
kaaway batok kanato; ilang gidaug-daug ang pobreng mga
Santos, ug nagdala og kasakitan diha kanila, ug nahimong mala-
pason sa pakigsaad, diin niana bation nila ang kasuko sa Dios.”14

Si Daniel Tyler mihinumdum: “Wala madugay human sa pag-
abut sa Propeta didto sa Commerce (human sa Nauvoo) gikan sa
prisohan sa Missouri, si Brother Isaac Behunin ug ako mibisita
kaniya sa iyang pinuy-anan. Ang iyang pagkaginukod mao ang
gihisgutan. Iyang gisubli ang daghang mga bakak, dili husto ug
nagkasumpaki nga mga pamahayag nga gihimo sa mga miaposta-
siya, nakapahadlok sa mga miyembro sa Simbahan ug sa dili mga
miyembro. Misulti usab siya nga kadaghanan sa mga opisyal kinsa
malipay nga mohunos sa iyang kinabuhi, sa dihang siya gidakop,
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nakapabali sa pabor dapig kaniya sa iyang pagkaila. Gibutang niya
ang tanang pagbasol sa dili tinuod nga mga kaigsoonan....

“Sa dihang ang Propeta nahuman na sa iyang pagsugilon kon
giunsa siya pagtratar, si Brother Behunin misulti: ‘Kon mobiya
ako niini nga Simbahan dili ako mohimo sama sa gihimo niad-
tong mga tawhana: Moadto ako sa laing layong lugar diin ang
Mormonism wala gayud igdungog, mopahimutang didto, ug
wala gayuy usa nga makahibalo nga ako nasayud sa bisan unsa
mahitungod niini.’

“Ang buotang Manalagna mitubag: ‘Brother Behunin, dili
gayud ikaw mahibalo unsa unya ang imong buhaton. Sa walay
pagduhaduha kining mga tawhana kaniadto naghunahuna sama
sa imoha. Sa wala ka pa mopasakop niini nga Simbahan nagba-
rug ikaw sa neyutral nga kahimtang. Sa dihang ang ebanghelyo
gisangyaw, ang maayo ug ang dautan gipakita sa imong atuba-
ngan. Mahimong mopili ka o dili. Aduna kadtoy duha ka manag-
lahing mga agalon nga nagdapit kanimo sa pag-alagad kanila. Sa
dihang ikaw mipasakop niini nga Simbahan misaad ikaw nga
moalagad sa Dios. Samtang imo kadtong gibuhat imong gibiyaan
ang neutral nga kahimtang, ug wala na gayud ikaw mobalik pa
niadto. Kon ikaw mobiya sa Agalon nga ikaw misaad nga moala-
gad, kini tungod sa paghulhog gikan sa dautan, ug ikaw mosu-
nod sa iyang pagdikta ug mahimong iyang sulugoon.’ ”15

Kon kita mosunod sa mga propeta ug sa mga apostoles ug
sa mga pagpadayag sa Simbahan, dili gayud kita mahisalaag.

Orson Hyde, usa ka miyembro sa Korum sa Napulog Duha,
mi-report: “Si Joseph ang Propeta ... miingon, ‘Mga kaigsoonan,
hinumdumi nga ang kinabag-an niini nga mga tawo dili gayud
mahisalaag; ug kon kamo magpabilin uban sa kinabag-an kamo
siguro gayud nga makasulod sa celestial nga gingharian.’ ”16

William G. Nelson mireport: “Nakadungog ako sa Propeta nga
namulong diha sa publiko sa daghang mga okasyon. Sa usa ka
miting nakadungog ako nga miingon siya: Mohatag ako kaninyo
og usa ka yawe nga dili gayud motaya,—kon kamo mopabilin
uban sa kinabag-an sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa
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mga talaan sa Simbahan, dili gayud kamo mahisalaag.’ Ang kasay-
sayan sa Simbahan mipamatuod niini nga kini tinuod.”17

Ezra T. Clark mihinumdum: “Nakadungog ako ni Propeta
Joseph nga miingon nga siya mohatag sa mga Santos og usa ka
yawe diin dili gayud sila mahisalaag o malingla, ug nga mao
kana: Ang Ginoo dili gayud makaantos nga ang kinabag-an niini
nga mga tawo mahisalaag o malingla sa mga impostor, ni nga
Siya motugot sa mga talaan niini nga Simbahan nga mapunta sa
mga kamot sa kaaway.”18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang asoy sa mga pahina 381–384. Sa inyong huna-
huna ngano man nga ang mga tawo makahimo sa pag-usab
gikan sa pagkamatarung ngadto sa apostasiya sa ingon ka
mubong panahon? Unsa ang pipila ka mga impluwensya nga
mosangput sa mga tawo sa pagbiya sa kamatuoran karon?
Unsa ang atong mabuhat aron pagpanalipod batok sa ingon
nga mga impluwensiya?

• Unsa ang pipila ka mga kakuyaw kon mawala ang kompiyansa
nato sa atong mga lider sa Simbahan ug mosaway kanila?
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina
384–387.)

Unsa ang atong mabuhat aron sa pagpabilin sa usa ka pagbati sa
pagrespeto ug pasalamat sa atong mga lider? Unsaon sa mga
ginikanan sa pag-awhag sa ilang mga anak sa pagrespeto sa
mga lider sa Simbahan?

• Ang Propeta mitudlo, “Sa higayon nga kamo motugot sa
inyong mga kaugalingon sa pagbaliwala sa bisan unsang
katungdanan nga ang Dios mitawag kaninyo sa pagpahigayon,
sa pagtagbaw sa inyong kaugalingon nga mga tinguha ...,
kamo nagbutang og pundasyon alang sa apostasiya” (pahina
384). Unsa ang kahulugan niini nga pamahayag alang kaninyo?
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• Basaha ang istorya nga gisugilon ni Daniel Tyler (pahina 391).
Ngano sa inyong hunahuna nga kadtong kinsa mibiya sa
kamatuoran gikan sa Simbahan kasagaran kusog kaayong
makiglalis batok niini? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-
awa sa mga pahina 387–392.) Sa inyong hunahuna unsaon
nato pagtubag ang mga pulong ug mga aksyon sa ingon nga
mga tawo?

• Basaha ang katapusang tulo ka mga paragrap sa hugna (mga
pahina 392–393). Ngano nga kini mahinungdanon alang
kanato sa pagsabut ug paggamit niining “yawe” nga gihatag ni
Joseph Smith?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Nephi 8:10–33; Helaman
3:33–35; D&P 82:3, 21; 121:11–22
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Simbahan sa Caldwell County,
Missouri, Dis. 16, 1838, Bilanggoan
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13. Wilford Woodruff, nagreport sa
usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Peb. 19,
1837, sa Kirtland, Ohio; “History
of Wilford Woodruff,” Deseret News,
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ug grammar gimoderno; pagbahin
sa paragrap giusab.



H U G N A  2 7

395

14. Wilford Woodruff, nagtaho sa usa ka
pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Abr. 9, 1837, sa
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Woodruff,” Deseret News, Hulyo 14,
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15. Daniel Tyler, sa “Recollections
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Si Heber C. Kimball ug si Joseph Fielding didto sa England gihangup 
niadtong mipasakop sa Simbahan isip resulta sa ilang misyonaryong 

mga buhat. “Himaya sa Dios, Joseph,”si Elder Kimball misulat sa Propeta, 
“ang Ginoo anaa kanato taliwala sa mga nasud!”



Misyonaryo nga Pangalagad:
Usa ka Balaan nga Tawag, 

usa ka Mahimayaon nga Buhat

“Human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako 
ug pinakaimportante nga katungdanan mao 

ang pagsangyaw sa Ebanghelyo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sulod sa katapusang pipila ka tuig nga ang mga Santos nag-
puyo sa Kirtland, daghang mga miyembro ug gani ang ubang
mga lider sa Simbahan ang mibiya sa kamatuoran [apostatized].
Ang Simbahan daw miagi og panahon sa krisis. “Niini nga kahim-
tang,” ang Propeta misulat, “ang Dios mipadayag ngari kanako
og usa ka bag-o nga butang nga kinahanglan buhaton alang sa
kaluwasan sa Iyang Simbahan.”1 Kining “usa ka bag-o nga
butang” usa ka pagpadayag nga magpadala og mga misyonaryo
ngadto sa England aron pagsangyaw sa ebanghelyo.

Si Heber C. Kimball, usa ka miyembro sa Korum sa Napulog
Duha, mihinumdum: “Unang mga adlaw kadto sa Hunyo 1837,
si Propeta Joseph miduol kanako, samtang ako naglingkod sa ...
Templo, sa Kirtland, ug mihunghong siya kanako, miingon,
‘Brother Heber, ang Espiritu sa Ginoo mihunghong ngari
kanako, “Himoa nga ang akong sulugoon moadto sa England ug
mopahibalo sa akong ebanghelyo ug moabli sa pultahan sa kalu-
wasan niadto nga nasud.”2 Si Elder Kimball nahinangop sa pag-
hunahuna sa ingon nga buluhaton: “Gibati nako sa akong kau-
galingon nga ako ang pinakahuyang nga sulugoon sa Dios.
Gipangutana nako si Joseph unsa ang akong isulti kon moabut
ako didto; miingon siya kanako nga moduol sa Ginoo ug Siya
mogiya kanako, ug mosulti kanako pinaagi niadtong sama nga
espiritu nga [misugo] kaniya.”3
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Ang Propeta mihatag usab og balaang tawag ngadto ni Orson
Hyde, ni Willard Richards, ug ni Joseph Fielding didto sa
Kirtland, ug ni Isaac Russell, John Snyder, ug John Goodson
didto sa Toronto, Canada. Kini nga mga kaigsoonan motipon ni
Elder Kimball sa iyang misyon didto sa England. Nagpundok
didto sa Siyudad sa New York, misakay sila sa barko nga Garrick
paingon sa Great Britain niadtong Hulyo 1, 1837. Kining unang
misyon gawas sa North America midala og mga 2,000 ka mga
kinabig sa Simbahan sulod sa unang tuig sa mga misyonaryo
didto sa England. Si Elder Kimball malipayong misulat ngadto sa
Propeta: “Himaya sa Dios, Joseph, ang Ginoo anaa kanato tali-
wala sa mga nasud!”4

Ang ikaduhang apostolik nga misyon didto sa Britain, naglakip
kadaghanan sa mga miyembro sa Napulog Duha ubos sa pagpa-
ngulo ni Brigham Young, gimandoan kadto pinaagi sa Propeta
gikan sa Nauvoo. Mibiya nianang tinglarag niadtong 1839, ang
Napulog Duha miabut sa England pagka 1840. Didto nagsugod
pagtrabaho nga nianang pagka 1841 midala og labaw sa 6,000
ka mga kinabig sa Simbahan, nagtuman sa saad sa Ginoo nga
Siya mohimo og “usa ka butang nga bag-o” alang sa kaluwasan sa
Iyang Simbahan.

Gikan sa Nauvoo, si Joseph Smith mipadayon sa pagpadala og
mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Si Elder Orson Hyde mia-
but didto sa England pagka 1841 ug wala madugay mipadayon
sa iyang nadestinohan nga misyon didto sa Jerusalem. Nagdala
siya og sulat isip rekomendasyon gikan ni Joseph Smith nagpaila
nga “ang nagdala niini nga sulat, usa ka matinud-anon ug takus
nga ministro ni Jesukristo, nga mahimong among ahente ug
representante sa langyaw nga mga dapit, aron ... makigsulti uban
sa mga pari, mga tigmando ug mga Elder sa mga Judeo.”5 Pagka
Oktubre 24, 1841, si Elder Hyde miluhod sa Bungtod sa Oliva
didto sa Jerusalem ug nangamuyo sa Langitnong Amahan sa pag-
pahinungod ug paghalad sa yuta “alang sa pagpundok aron mag-
kahiusa ang nakatag nga mga salin ni Judah, sumala sa mga
panagna sa balaang mga propeta.”6 Si Elder Hyde dayon mipai-
ngon sa Germany, diin siya mipahimutang sa unang pundasyon
aron sa pagpalambo sa Simbahan didto.
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Pagka Mayo 11, 1843, ang Propeta mitawag nila ni Elder
Addison Pratt, Noah Rogers, Benjamin F. Grouard, ug Knowlton F.
Hanks aron mopahigayon sa mga misyon didto sa mga isla sa
South Pacific. Mao kini ang unang misyon sa Simbahan bisan asa
nianang dakong rehiyon. Si Elder Hanks namatay didto sa dagat,
apan si Elder Pratt mibiyahe sa Austral Islands, diin nagtudlo siya
sa ebanghelyo sa isla sa Tubuai. Si Elder Rogers ug Grouard mipa-
dayon sa Tahiti, diin gatusan ka mga tawo nabunyagan isip resulta
sa ilang mga paghago.

Ubos sa direksyon ni Joseph Smith, ang mga Santos nagpada-
yon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo: “Busa lakaw kamo ngadto sa
tibuok kalibutan; ug ngadto sa bisan diin nga dapit nga kamo dili
makaadto kamo mopadala, nga aron ang pagpamatuod magagi-
kan kaninyo ngadto sa tibuok kalibutan diha sa matag linalang”
(D&P 84:62).

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Misyonaryo nga pangalagad usa ka balaan nga buhat;
hugot nga pagtuo, kaayo, kakugi, ug ang gugma 
makahimo kanato sa paghimo niini nga buhat.

“Human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinaka impor-
tante nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo.”7

Pagka Disyembre 1840 si Joseph Smith misulat sa mga
miyembro sa Korum sa Napulog Duha ug ubang lider sa priest-
hood kinsa nag-alagad og misyon sa Great Britain: “Akong ipa-
niguro, hinigugmang mga kaigsoonan, nga interesado akong tig-
paniid sa mga butang nga nahitabo sa tibuok yuta; ug taliwala sa
kinatibuk-ang kalamboan diin nagpadayon, walay mas impor-
tante kay sa mahimayaong buhat diin kamo karon naghimo; agi
og sangputanan akong gibati ang kahigwaos sa inyong mga asoy,
nga unta kamo uban sa inyong mga kaayo, hugot nga pagtuo,
kakugi ug putling gugma modayeg sa inyong kaugalingon sa
usag usa, sa Simbahan ni Kristo, ug sa inyong Amahan kinsa anaa
sa langit; pinaagi kang kinsang grasya kamo gitawag sa ingon ka
balaan nga tawag; ug makahimo sa pagpahigayon sa dako ug
responsabling mga katungdanan nga anaa kaninyo. Ug ako
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makapasalig kaninyo, nga gikan sa impormasyon nga akong
nadawat, gibati nako ang katagbaw nga kamo wala magbaliwala
sa inyong katungdanan; unya nga ang inyong kakugi ug kamati-
nud-anon ingon ka siguro kaninyo sa mga pag-aprobar nianang
Dios kinsang mga sulugoon kamo mao, ug usab ang maayong
kabubut-on sa mga Santos sa tibuok kalibutan.

“Ang pagkatap sa Ebanghelyo sa tibuok England makapalipay
gayud; sa paghunahuna lang niini mosangput og labaw pa kay sa
ordinaryong pagbati diha sa dughan niadtong kinsa nagtrabaho
ug nag-agwanta sa kalisud aron pagpahinabo niini, ug kinsa ang
ilang lig-on nga mga tigsuporta ug mainitong mga tigpasiugda
nagsugod pa, samtang giliyokan sa mga kahimtang nga pinaka
ngil-ad, ug ang pagkalaglag gikahadlokan sa tanang mga kamot—
sama sa maisug nga barko [sakayan] nga miasdang sa unos nga
wala maunsa, mibukhad sa iyang layag ngadto sa hangin, ug
halangdon mibuak sa dagat pinaagi sa mahatagong balod,
labawng nasayud sukad kaysa kalig-on sa iyang kahoy, ug sa kasi-
natian ug kapasidad sa iyang kapitan, piloto, ug tripulante ....

“Ang gugma mao ang usa sa pinakahalangdong kinaiya sa
Dios, ug angay ipakita niadtong naninguha nga mamahimong
mga anak sa Dios. Usa ka tawo nga puno sa gugma sa Dios, dili
kontento nga mopanalangin sa iyang pamilya lamang, apan
molakip sa tibuok kalibutan, naghinamhinam sa pagpanalangin
sa tibuok kaliwatan sa tawo. Kini mao ang inyong mga gibati, ug
mipasangput kaninyo nga sa pagbiya sa mga kalipay diha sa pani-
malay, nga kamo unta mahimong panalangin sa uban, kinsa mga
pilionon alang sa imortalidad, apan langyaw sa kamatuoran; ug
sa pagbuhat sa ingon, ako nag-ampo nga ang pinakapinili nga
mga panalangin mahimong maanaa kaninyo.”8

Kita nagtudlo sa yanong mga kamatuoran sa ebanghelyo
uban sa pagpaubos ug kaaghop ug likayan ang pakiglalis

sa uban mahitungod sa ilang mga gituohan.

“O, kamo mga elder sa Israel, paminaw sa akong tingog; ug
kon kamo gipadala sa kalibutan aron pagsangyaw, isulti kadtong
mga butang diin kamo gipadala aron mosulti; mosangyaw ug
mag-ampo og kusog, ‘Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa
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“Isangyaw si Kristo ug nga Siya gilansang, gugma sa Dios, ug gugma sa tawo....
Pagmaaghup ug pagmapainubsanon sa kasingkasing, ug ang Ginoong Dios nga 

atong amahan magauban kaninyo sa kahangturan.”

langit hapit na; paghinulsol ug pagtuo sa Ebanghelyo.’ Ipahayag
ang unang mga baruganan, ug himoa ang mga misteryo lamang,
kon dili kamo isalikway.... Isangyaw kadtong mga butang nga ang
Ginoo misulti kaninyo nga isangyaw—paghinulsol ug bunyag
alang sa kapasayloan sa mga sala.”9

“Ako misulti ug mipasabut kalabut sa pagkawalay gamit sa pag-
sangyaw sa kalibutan mahitungod sa mahinungdanong mga pag-
hukom, hinunoa ang pagsangyaw sa yano nga Ebanghelyo.”10

“Ang mga Elder [kinahanglan] moadto ... uban sa tanang kaag-
hup, kaligdong, ug isangyaw si Jesukristo ug nga Siya gilansang;
dili sa pakiglalis sa uban mahitungod sa ilang pagtuo, o sistema
sa relihiyon, apan padayon sa makanunayong dalan. Kini akong
gihatag agi og sugo; ug ang tanan kinsa dili motuman niini,
mopahamtang og panggukod ibabaw sa ilang mga ulo, samtang
kadtong mobuhat, kanunay nga mapuno uban sa Espiritu Santo;
kini akong gisulti isip panagna.”11

“Kon adunay bisan unsa nga pultahan nga maabli alang sa mga
Elder aron pagsangyaw sa unang mga baruganan sa ebanghelyo,
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ayaw sila pahiluma. Ayaw pagtamay batok sa mga sekta; ni
mosulti batok sa ilang mga pagtulun-an. Apan isangyaw si Kristo
ug nga Siya gilansang, gugma sa Dios, ug gugma sa tawo;... sa
ingon niana, kon mahimo, makapakunhod kita sa hunahuna nga
dautan sa mga tawo. Pagmaaghup ug pagmapainubsanon sa
kasingkasing, ug ang Ginoong Dios nga atong amahan magauban
kaninyo hangtud sa kahangturan.”12

“Hinumdumi kining Yawe, ug pagmaalamon tungod ni Kristo,
ug tungod sa imong kaugalingon nga kalag. Kamo wala ipadala
aron tudloan, apan sa pagtudlo. Himoa nga ang tanang pulong
makalukmay uban sa grasya. Pagmabinantayon; pagmaugdang.
Kini mao ang adlaw sa pagpasidaan, ug dili adlaw sa daghang
mga pulong. Pagbinuotan sa atubangan sa Dios ug sa tawo....
Pagbinuotan, madayganon, ug prangka sa tanan ninyong [mga
pagtagad] uban sa katawhan. [Tan-awa sa D&P 43:15; 63:58.]”13

Sa wala pa si George A. Smith molarga paingon sa misyon
niadtong 1835, mibisita siya ni Propeta Joseph Smith, kinsa iyang
ig-agaw. Si George A. Smith mitala: “Miadto ako aron makigkita ni
Agaw Joseph. Gihatagan niya ako og Basahon ni Mormon, nakigla-
mano siya kanako, ug miingon, ‘Pagsangyaw og mubong mga ser-
mon, paghimo og mubong mga pag-ampo, ug hatag sa imong mga
sermon uban sa mainampuon nga kasingkasing.’ ”14

Nagtudlo kita sa ebanghelyo ingon sa gisugo sa Espiritu.

“Ang tanan mosangyaw sa Ebanghelyo, pinaagi sa gahum ug sa
impluwensya sa Espiritu Santo; ug walay tawo nga makasangyaw
sa Ebanghelyo kon wala ang Espiritu Santo.”15

“Sa ginaingon ni Pablo mahimo siyang tanan nga mga butang
ngadto sa tanang mga tawo, aron sa bisan unsang paagi maluwas
ko unta ang pipila kanila [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 9:22],
maingon man ang mga elder sa katapusang mga adlaw; ug, kay
gipadala man aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ug pagpasidaan sa
kalibutan sa mga paghukom nga moabut, sigurado kita, kon kita
motudlo ingon sa gisugo pinaagi sa Espritu, sumala sa mga pag-
padayag ni Jesukristo, nga sila mosangyaw sa kamatuoran ug
molambo nga walay pagbagulbol. Busa kita walay bag-ong sugo
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Ang matag miyembro sa Simbahan adunay responsibilidad sa pagpaambit 
sa ebanghelyo. “Ang tanan mosangyaw sa Ebanghelyo,” si Propeta Joseph Smith

mipahayag, “pinaagi sa gahum ug impluwensya sa Espiritu Santo.”

nga ihatag, apan sa pag-awhag sa mga elder ug mga miyembro sa
pagpuyo sa matag pulong nga mogawas gikan sa ba-ba sa Dios
[tan-awa sa Mateo 4:4], kon dili mapakyas sila sa pag-angkon sa
himaya nga gitagana alang sa matinud-anon.”16

Ang Propeta misulti sa komperensya nga gihimo niadtong
Oktubre 1839: “Si Presidente [Joseph Smith] mipadayon sa pag-
hatag og mga pahimangno sa mga Elder mahitungod sa pag-
sangyaw sa Ebanghelyo, ug mipadayon ibabaw kanila sa pangi-
nahanglan sa pag-angkon sa Espiritu, aron sila unta mosangyaw
uban sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit; mag-amping
sa pagsulti niadtong mga hilisgutan diin wala gitudlo og klaro
diha sa pulong sa Dios, diin modala ngadto sa pagpamasin ug
panag-away.”17

Pagka-Mayo 14, 1840, si Joseph Smith misulat gikan sa
Nauvoo ngadto nila ni Elder Orson Hyde ug  John E. Page,
mipaingon sa misyon didto sa Balaang Yuta: “Ayaw og kasag-
muyo mahitungod sa kadako sa buhat; lamang pagmapainubsa-
non ug matinud-anon, ug dayon makaingon ikaw, ‘Kinsa ba ikaw,
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O dako nga bukid! sa atubangan ni Zerobabel ikaw mahimong
patag.’ [Tan-awa sa Zecarias 4:7.] Siya motuga kanimo og gahum,
kaalam, kusog, ug salabutan, ug tanan nga kasarang nga gikina-
hanglan; samtang ang imong panghunahuna magkadugang,
hangtud ikaw makatugkad sa yuta ug sa mga langit, moabut
ngadto sa kahangturan, ug mamalandong sa halangdong mga
buhat ni Jehovah sa tanan nilang matang ug kahimayaan.”18

Nangita kita og kahigayunan sa pagtudlo sa ebanghelyo
ug sa paghatag og pagpamatuod sa iyang pagkatinuod.

Sa tinglarag niadtong 1832 si Joseph Smith mibiyahe uban 
ni Bishop Newel K. Whitney gikan sa Kirtland, Ohio, silangang
Estados Unidos. Pagka Oktubre 13, ang Propeta misulat ngadto
ni Emma Smith gikan sa Siyudad sa New York: “Sa dihang
namalandong ako niining dakong Siyudad sama sa Nineveh nga
wala makamatikod sa ilang tuong kamot gikan sa wala, oo, labaw
pa kaysa duha ka gatus ka libo nga mga kalag, ang akong kasing-
kasing napuno sa kapuangod diha kanila, ug ako determinado sa
pagpataas sa akong tingog niini nga Siyudad ug motugyan sa
mga resulta uban sa Dios, kinsa naggunit sa tanang mga butang
sa iyang mga kamot ug dili motugot og usa ka buhok sa atong
mga ulo nga dili mamatikdan nga matagak sa yuta....

“Nakig-istoryahanay ako uban sa pipila ka tawo, nga makapa-
himuot, ug usa ka ambungan nga batan-ong lalaki gikan sa
Jersey, kansang hitsura hilabihan ka ligdong. Miduol siya ug
nakigtupad kanako ug nagsugod og pakig-istorya kanako mahi-
tungod sa kolera, ug nahibaloan nga nasakit diay siya niini ug
hapit gyud mamatay. Miingon siya nga gipalingkawas siya sa
Ginoo tungod sa pipila ka maalamon nga katuyoan.
Gipahimuslan nako kini ug nagsugod ang dugay nga pag-istor-
yahanay. Midawat siya sa akong panudlo ug dayag kaayong nali-
pay ug nasuod pag-ayo siya kanako. Nag-istoryahanay kami hang-
tud sa lawum na ang kagabhion ug nakahukom nga motapos sa
pag-istoryahanay hangtud sa sunod adlaw. Apan tungod kay dag-
hang buhatonon, nagpabilin siya hangtud ang barko molarga na
ug kinahanglang mobiya. Miduol siya ug nanamilit kanako, ug
nagbulag kami nga kontra gusto.”19
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Ang asawa ni Newel K. Whitney, nga si Elizabeth Ann, mihi-
numdum sa biyahe sa iyang bana niadtong 1832 paingon sa
silangang Estados Unidos kuyog ni Joseph Smith: “Ang akong
bana mibiyahe kuyog ni Joseph ang Propeta, lahus sa daghang
mga Siyudad sa Silangan, naghatag sa ilang pagpamatuod ug
naninguha og mga pamaagi aron makatukod og Templo didto sa
Kirtland, ug aron usab makapalit og yuta didto sa Missouri....
Miingon siya sa akong bana, ‘Kon mosalikway sila kanato maanaa
kanila ang atong pagpamatuod, tungod kay atong isulat ug ibilin
diha sa ilang mga pultahan ug sa mga akboanan.’ ”20

Pagka 1834 si Joseph Smith misangyaw sa eskwelahan didto
sa Pontiac, Michigan. Si Edward Stevenson anaa didto ug mihi-
numdum sa kasinatian: “Didto niadtong nataran sa eskwelahan
nga ang duha ka Mormon nga mga Elder mipaila sa gipahiuli nga
Ebanghelyo niadtong tuig 1833; ug pagka 1834 si Joseph Smith
ang Propeta misangyaw uban sa hilabihang gahum ingon sa wala
gayuy lain nga sukad nakasaksi niining ikanapulo ug siyam ka
siglo.... Mahinumdum pa gayud ako pag-ayo og daghan sa mga
pulong sa batang Propeta nga kadto gilitok uban sa kayano, apan
uban sa usa ka gahum diin dili mapugngan sa tanan nga anaa....

“Uban sa gipataas nga kamot miingon siya: ‘Saksi ako nga adu-
nay usa ka Dios, tungod kay ako nakakita Kaniya uban sa hayag
nga adlaw, samtang nag-ampo sa hilum nga kakahoyan, sa ting-
pamulak niadtong 1820.’ Midugang pa siya sa pagpamatuod nga
ang Dios, ang Mahangturong Amahan, nagtudlo ngadto sa laing
personahe, nga susama Kaniya mismo, miingon: ‘Kini mao ang
akong Hinigugmang Anak, paminaw Kaniya.’ O, pagkanindot sa
mga pulong nga midulot sa akong tibuok kalawasan, ug mipuno
kanako sa kalipay nga dili gayud mahulagway, sama ni apostol
Pablo sa karaang panahon, nga maisugong mipamatuod nga siya
nakasinati sa presensya ni Jesukristo!...

“… Sunod-sunod nga mga miting ang gipahigayon, diin ang
Propeta niapil, ug ang nakanindot pa gayud kay diha ang tulo ka
mga saksi sa Basahon ni Mormon. Sa iyang pagbisita niini nga
branch ang Propeta mipamatuod nga gisugo siya nga mo-organi-
sar og Simbahan sama sa sumbanan sa Simbahan nga gi-organisar



H U G N A  2 8

406

ni Jesus, uban sa Napulog Duha ka mga Apostoles, Mga Seventy,
mga Elder, mga gasa ug mga panalangin, uban sa timailhan nga
mosunod, ingon sa makit-an nga gitala diha sa ikanapulog unom
nga kapitulo sa Marcos.... ‘Isip sulugoon sa Dios,’ miingon si
Joseph, ‘Ako mosaad kanimo, tungod kay kamo maghinulsol ug
magpabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, kamo makadawat
sa Espiritu Santo.’ ”21

Samtang gidala gikan sa Far West, Missouri, niadtong
Nobyembre 1838, alang sa iyang pagkapriso didto sa
Richmond, Missouri, ang Propeta mitudlo pag-usab sa ebang-
helyo: “Gibisita kami sa pipila ka mga babaye ug mga lalaki. Usa
sa mga babaye miduol, ug prangka kaayong nangutana sa mga
tropa hain sa mga priso nga mao ang Ginoo nga gisimba sa mga
‘Mormons’? Usa sa gwardiya mitudlo ngari kanako uban sa
dakong pahiyum, ug miingon, ‘Kini mao siya.’ Ang babaye mili-
ngi kanako nangutana kon ako moangkon ba nga mao ang
Ginoo ug ang Manluluwas? Mitubag ko, nga ako miangkon sa
akong pagka walay nada apan usa lamang ka tawo, ug usa ka
ministro sa kaluwasan, gipadala ni Jesukrsito aron pagsangyaw
sa Ebanghelyo.

“Kining tubaga misurprisa sa babaye nga siya nagsugod sa pag-
pangutana sa atong doktrina, ug akong gisangyaw ang usa ka
pakigpulong, ngadto kaniya ug sa iyang mga kauban, ug sa nati-
ngalang mga sundalo, kinsa naminaw uban sa halos dili mogin-
hawa nga atensyon samtang akong gihatag ang doktrina sa hugot
nga pagtuo ni Jesukristo, ug paghinulsol, ug bunyag alang sa
kapasayloan sa mga sala, uban sa saad sa Espiritu Santo, ingon
nga gitala sa ikaduhang kapitulo sa Mga Buhat sa mga Apostoles
[tan-awa sa Mga Buhat 2:38–39].

“Ang babaye natagbaw, ug midayeg sa Dios nga nadungog sa
mga sundalo, unya milakaw, nag-ampo nga ang Dios manalipod
ug moluwas kanamo.”22

Si Dan Jones mihinumdum nga niadtong pagkagabii sa wala
pa gi-martir ang Propeta didto sa Bilanggoan sa Carthage,
nahitabo ang mosunod: “Si Joseph mihatag og gamhanan nga
pagpamatuod sa mga gwardiya sa kabalaan ug katinuod sa
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Basahon ni Mormon, ang pagpahiuli sa Ebanghelyo, ang pagpa-
ngalagad sa mga anghel, ug nga ang gingharian sa Dios gi-estab-
lisar pag-usab sa ibabaw sa yuta, tungod niana siya gibalhog sa
prisohan, ug dili tungod kay nakalapas siya og bisan unsang
balaod sa Dios o sa tawo.”23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 397–99, hinumdumi ang mga pag-
hago sa mga misyonaryo nga gi-organisar ubos sa direksyon ni
Propeta Joseph Smith. Sa ubang paagi naimpluwensya ba
kamo pinaagi sa buhat niadtong unang mga misyonaryo? Kon
mao, sa unsang paagi?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 399–400,
ug hunahunaa ngano nga ang gugma mo-impluwensya kanato
sa paagi nga ang Propeta mihulagway. Unsa ang pipila sa
ubang mga kinaiya nga atong gikinahanglan aron mahimong
epektibong mga misyonaryo? (Alang sa pipila ka mga ehemplo,
tan-awa sa mga pahina 399–402.)

• Ribyuha ang mga pulong ni Propeta Joseph Smith mahitungod
sa mga misyonaryo kon unsa ang kinahanglang itudlo ug
unsaon nila pagtudlo (mga pahina 400–04). Nganong kita
gikinahanglan nga mosangyaw “sa unang mga baruganan” sa
ebanghelyo? Unsa man kaha ang mga sangputanan sa pagpa-
kiglalis sa uban sa hilisgutan sa relihiyon? Unsa ang inyong
hunahuna ang gipasabut sa “himoa nga ang matag pulong
makalukmay uban sa grasya” kon magsangyaw sa ebanghelyo?

• Ribyuha ang tibuok ikaduhang paragrap sa pahina 402. Sa
unsang mga paagi nga ang Espritu Santo migiya sa inyong mga
paghago sa pagpaambit sa ebanghelyo? Nganong dili kita
makasangyaw sa ebanghelyo kon wala ang Espiritu Santo?

• Ribyuha ang mga kasinatian ni Joseph Smith nga giasoy pag-
usab sa mga pahina 403–07. Unsa ang atong makat-unan
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mahitungod sa pagpaambit sa ebanghelyo gikan niini nga mga
kasinatian?

• Sa unsang mga paagi nga kita aktibong makapangita og mga
kahigayunan sa pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban? Sa
unsang paagi nga kita makaandam sa atong kaugalingon alang
sa maong mga kahigayunan? Unsaon nato pagpaapil sa atong
mga pamilya sa misyonaryo nga buhat?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 28:19–20; 2 Nephi
2:8; Alma 26:26–37; D&P 4:1–7; 31:3–5
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Pakig-uban sa Tanan diha sa
Kalinaw ug Panag-uyon

“Gusto kitang mopuyo diha sa kalinaw
uban sa tanang katawhan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Usa sa mga tinguha sa unang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mao ang yano lamang nga pagtugot nga mopuyo sa ilang relihi-
yon sa kalinaw. Apan bisan asa sila molalin, ang kalinaw molikay
kanila. Niadtong 1833, duha lamang ka tuig human sa pagpahi-
nungod sa dapit nga pundokanan sa Missouri, ang mga manggu-
gubot nakapapugos sa mga Santos sa pagbiya sa Jackson County,
Missouri (tan-awa sa pahina 341). Ang mga miyembro nakakaplag
og temporaryong dangpanan didto sa Clay County, Missouri, ug
dayon, pagka 1836, nagsugod paglalin ngadto sa habagatang
Missouri. Kadaghanan kanila mipuyo didto sa Caldwell County,
usa ka bag-ong balangay nga gi-organisar sa magbabalaod sa lung-
sod aron pagpapuyo sa mga Santos. Didto sa Far West, diin maoy
silbing kinasentrohan, wala madugay nahimong malambuon nga
puy-anan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Si Propeta Joseph Smith nagpadayon sa pagpuyo didto sa
Kirtland, Ohio, apan pagka-Enero 1838, napugos siya sa pagbiya,
nahadlok nga patyon. Uban sa iyang pamilya, mibiyahe siya og
900 ka milyas paingon sa Far West, diin miapil siya sa mga Santos
nga nagpuyo didto. Wala madugay niadtong 1838, kadaghanan sa
mga Santos sa Kirtland mibaligya o mibiya sa ilang mga panima-
lay ug misunod sa Propeta didto sa Missouri. Aron pagpapuyo sa
mga miyembro sa Simbahan nga midangop sa maong dapit, ang
Propeta mitudlo og dapit duol sa Far West aron ang mga Santos
makapahimutang. Pagka-Hulyo 1838, mga batong tukuran gipa-
hinungod alang sa usa ka templo sa Far West, diin naghatag sa
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mga Santos og paglaum nga mahimo silang makatukod og per-
manenteng kapuy-an nga sila mahimong makapahimulos sa kaus-
wagan ug kalinaw. Sa walay palad, mga tensyon sama niadtong
ilang nasinati didto sa Jackson County wala madugay mipinig
kanila gikan sa mga lokal nga lumulupyo, ug nianang tinglarag sa
1838, ang mga manggugubot ug mga sundalo nagsugod na usab
sa pagpanghasi ug pagpang-atake sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw.

Usa niana ka adlaw ang Propeta mibisita sa panimalay sa iyang
mga ginikanan didto sa Far West, sa dihang usa ka grupo sa arma-
dong mga sundalo miabut og mianunsyo nga anaa sila aron pag-
dakop kaniya tungod sa usa ka gituohan nga krimen. Si Lucy
Mack Smith, ang inahan sa Propeta, mihulagway sa iyang gasa sa
paghimo og kalinaw:

“[Si Joseph] mitan-aw kanila uban sa nindot kaayo nga pahi-
yum ug, miduol kanila, nakiglamano sa kada usa kanila sa paagi
nga sila nakombinse nga dili siya sad-an nga kriminal ni talawan
nga hipokrito. Mihunong sila og mitan-aw ingon nga daw usa ka
espiritu nga miagi sa ilang atubangan.

“Si Joseph milingkod ug nagsugod sa pakig-istorya kanila ug
mipasabut kanila sa mga panglantaw ug mga pagbati sa mga tawo
nga gitawag og mga Mormons ug unsa ang ilang mga palakat,
ingon man sa pagtagad nga ilang naangkon gikan sa ilang mga kaa-
way sukad sa ilang pagsugod sa Simbahan. Misulti siya kanila nga
mga kasilag ug pagbutangbutang nagsunod-sunod kanila sukad
sila mipuyo sa Missouri, apan sila mga tawo lamang mga wala
gayud sukad makalapas og mga balaod nga iyang nahibaloan.
Apan kon aduna man, sila andam mga manubag sa balaod....

“Human niini, mibarug siya ug miingon, ‘Ma, angay gyud kong
mopauli. Si Emma nagpaabut kanako. ‘Duha sa mga lalaki miba-
rug, miingon, ‘Dili ka mag-inusara, tungod kay kini dili luwas.
Mokuyog kami kanimo ug mobantay kanimo.’ Si Joseph mipasa-
lamat kanila, ug mikuyog sila kaniya.

“Ang nahibilin nga mga opisyal nagbarug sa may pultahan sam-
tang wala sila, ug akong nadunggan ang mosunod nga panag-
istoryahanay tali kanila:
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“Unang Opisyal: ‘Wala ka bay gibati nga lain samtang nakigla-
mano si Smith kanimo? Wala gyud kadto nako batia sukad sa
akong kinabuhi.’

“Ikaduhang Opisyal: ‘Gibati nako nga morag dili ako makali-
hok. Dili gyud ako mopasakit og usa ka buhok sa ulo nianang
tawhana alang sa tibuok kalibutan.’

“Ikatulong Opisyal: Kini mao ang katapusang higayon nga
makakita kamo kanako nga moanhi aron sa pagpatay ni Joe
Smith o ni ang mga Mormons.’...

“Kadtong mga tawo nga mikuyog sa akong anak misaad nga
bungkagon ang mga sundalo nga nahisakop kanila ug mopauli,
ug miingon nga kon pananglit magkinahanglan sila kanila,
mobalik sila ug mosunod kaniya bisag asa.”1

Nagsulti og kamatuoran sa usa ka malumo, prangka nga paagi,
si Joseph Smith nakabuntog sa mga pagdaot ug pagdagmal ug
nakigdait uban sa daghan niadtong kanhi iyang mga kaaway.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Pinaagi sa pagpaninguha nga mahimong tigpasiugda 
og kalinaw, makapuyo kita uban sa mas dakong 

pakig-uyon ug gugma sa uban.

“Si Jesus miingon: ‘Bulahan ang mga magbubuhat og kadai-
tan: kay sila pagatawgon og mga anak sa Dios.’ [Mateo 5:9.] Busa
kon ang nasud, usa ka Estado, komunidad, o pamilya nga angay
gyud mopasalamat sa bisan unsa, kini mao ang kalinaw.

“Kalinaw, maanindot nga anak sa langit!—kalinaw sama sa kaha-
yag gikan sa samang buotan nga ginikanan, mopahimuot, mopa-
lagsik, ug mopalipay sa makiangayon ug sa dili makiangayon, ug
mao ang lintunganay sa kalipay sa yuta ug kabulahanan sa langit.

“Siya kinsa wala maninguha uban sa tanan niyang gahum sa
lawas ug sa hunahuna, uban sa tanang impluwensya sa panima-
lay ug sa gawas—ug mopasangput sa uban sa pagbuhat sa
ingon—sa pagsiksik og kalinaw ug pagpabilin niini alang sa iyang
kaugalingong kaayohan ug kaharuhay, ug alang sa dungog sa
Iyang Tinipong Bansa, ug nasud, dili makapangayo og kapuangod
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Didto sa Sermon sa Bungtod, ang Manluluwas mitudlo, “Bulahan ang mga 
tigpasiugda sa kalinaw: tungod kay sila pagatawgon og mga anak sa Dios.”

[kalooy] sa tawo; ni siya adunay katungod sa pakighigala sa
babaye o sa proteksyon sa gobyerno.

“Siya mao ang makapadaot nga ulod nga mokutkot sa iyang
kaugalingong mga kapiskay; ug ang magdadagit nga motukob sa
ilang kaugalingong lawas; ug siya mao, ingon sa iyang kaugali-
ngong gilauman ug kalamboan sa kinabuhi, usa ka [tigguba] sa
iyang kaugalingon nga kalipay.

“Usa ka komunidad sa mao nga tawo dili layo sa impyerno
dinhi sa yuta, ug nga siya mag-inusara ingon nga dili angay sa
mga pahiyum sa gawasnon o pagdayeg sa maisug.

“Apan ang tigpasiugsda og kalinaw, O paminawa siya! Tungod
kay ang mga pulong sa iyang ba-ba ug ang iyang doktrina moa-
but sama sa ulan, ug moalisngaw sama sa yamog. Kini sama sa
malumong mga gabon ibabaw sa mga herba, ug ingon sa kasara-
ngan nga bisbis ibabaw sa sagbut.

“Kadasig, hiyas, gugma, pagkakontento, pagkamahinatagon,
matinabangon, manggiloy-on, matawhanon ug mahigalaon
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mohatud sa kinabuhi ngadto sa kalipay: ug mga tawo, ubos og
dyutay sa mga anghel, naggamit sa ilang mga gahum, mga kahi-
gayunan, ug kahibalo sumala sa mando, mga lagda, ug mga regu-
lasyon sa pagpadayag, pinaagi ni Jesukristo, mopuyo diha sa
panaghiusa; ug ang kahumot nga nasimhot pinaagi sa gininhawa
sa kalipay ug sa katagbawan gikan sa ilang matarung nga panag-
suod sama sa mahalong pahumot gikan sa gipahinungod nga
lana nga gibubo diha sa ulo ni Aaron, o sama sa madanihong
kahumot nga naggikan sa umahan sa mga lamas sa Arabia.
Oo, labaw pa niana, ang tingog sa tigpasiugda og kalinaw–

“Kini sama sa musika sa kalibutan–
Kini mopadani sa atong mga kalag ug mopakalma sa atong
mga kahadlok;
Kini mopabali sa kalibutan ngadto sa Paraiso,
Ug ang mga tawo ngadto sa mga perlas nga mas labing bililhon.”2

“Hinigugmang mga kaigsoonan, padayon sa inigsoon nga
gugma; lakaw sa pagkamaaghup, magmabinantayon sa pag-
ampo, nga kamo dili mabuntog. Kab-oton ta ang kalinaw, sa gii-
ngon sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo, nga kamo mahi-
mong mga anak sa atong Langitnong Amahan [tan-awa sa Mga
Taga-Roma 14:19].”3

“Ang kamanggiloy-on sa tanan, rason ug kahapsay dugang sa
kaayo, ug sa maayo alang sa dautan mao ... ang kinatas-ang
desinyo aron pag-alim sa dugang nga walay kahusay sa katiling-
ban kaysa paggamit og mga armas, o gani pakiglalis nga walay
pagkalukmay uban sa pakighigalaay.... Dayon ang atong motto,
mao ang Kalinaw uban sa tanan! Kon kita adunay kalipay uban sa
gugma sa Dios, atong sulayan paghatag og rason kana nga kalipay,
diin ang tanan sa kalibutan dili makalimud o makabalibad.”4

“Gusto kitang mopuyo diha sa kalinaw uban sa tanang kataw-
han.”5

Kita makaugmad og kalinaw pinaagi sa pagtahud sa
usag usa ug sa paglikay sa pagpangita og sayop.

“Kita [naglaum nga] ang atong kaigsoonan mag-amping sa
mga pagbati sa usag-usa, ug maglakaw uban sa gugma, magtahud
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sa usag usa labaw pa kaysa ilang mga kaugalingon, ingon sa giki-
nahanglan sa Ginoo.”6

“Ang tawo nga magtinguha sa pagbuhat og maayo, daygon,
nato ang iyang hiyas, ug dili ipanabi ang iyang mga sayop ngadto
sa uban.”7

“Karon, dinhi ning kalibutana, ang mga tawo kinaiyanhon nga
hakog, ambisyoso ug maninguha nga mohawud sa usag usa;
apan ang uban andam nga mopataas sa uban ingon man sa ilang
mga kaugalingon.”8

“Himoa nga ang Napulog Duha ug ang tanang mga Santos
andam nga mosulti sa tanan nilang mga sala, ug dili itago ang
uban; ug himoa nga [sila] magmapailubon, ug dili magpataas, ug
magbantay sa garbo, ug dili maninguha nga mohawud sa usag
usa, apan mobuhat alang sa kaayohan sa usag usa, ug mag-ampo
alang sa usag usa, ug mopasidungog sa atong mga igsoon o
mohimo og dungganon nga pagsulti sa iyang ngalan, ug dili
manglibak ug moguba sa atong igsoon.”9

“Kon inyong isalikway taliwala kaninyo tanang dautang pag-
sulti, panglibak, ug dili manggiloy-on nga mga hunahuna ug mga
pagbati: mopaubos sa inyong mga kaugalingon, ug mopalambo
sa tanang baruganan sa hiyas ug gugma, dayon ang mga panala-
ngin ni Jehovah maanaa diha kaninyo, ug kamo makakita pa
gihapon og maayo ug mahimayaong mga adlaw; ang kalinaw
mahimong maanaa sa inyong mga pultahan, ug ang pag-uswag
sa inyong mga utlananan.”10

Kita makaugmad og panag-uyon sa atong mga komunidad
pinaagi sa pagrespeto sa kagawasan sa tanang tawo sa

pagtuo sumala sa ilang kaugalingong konsinsya.

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:11: “Kami nag-angkon sa
kahigayunan sa pagsimba sa Dios nga Makagagahum sumala
sa pagmando sa among kaugalingon nga tanlag, ug nagtugot sa
tanan nga mga tawo sa sama nga kahigayunan, sa pagpasimba
kanila sa bisan unsa nga paagi, asa, o unsa ang ilang buot
simbahon.”11

“Nagtuo kita nga kini makiangayon nga baruganan, ug kini usa
ka kusog diin kita nagtuo nga angay gayud kini nga hunahunaon
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sa tanang indibidwal, nga ang tanang tawo gilalang nga manag-
sama, ug nga ang tanan adunay pribilihiyo sa paghunahuna
alang sa ilang mga kaugalingon diha sa tanang matang nga may
kalabutan sa konsinsya. Dayon, agi og sangputanan, kita dili
buot, kon kita aduna pay gahum, sa paghikaw bisan kinsa sa pag-
gamit nianang gawasnong kagawasan sa hunahuna diin ang
langit mahimayaong mihatag diha sa tawhanong pamilya isip usa
sa labing pinili nga mga gasa.”12

“Aduna akoy pinaka liberal nga mga sentimiento, ug mga pag-
bati sa putling gugma ngadto sa tanang sekta, mga partido, ug
mga relihiyosong grupo; ug ang mga katungod ug mga kagawa-
san sa konsinsya, akong gihuptan nga pinaka sagrado ug mahal,
ug dili mosaway og tawo tungod sa pagkalahi ngari kanako sa
mga matang sa opinyon.”13

“Ang mga Santos makapamatuod kon ako andam ba nga moha-
tag sa akong kinabuhi alang sa akong mga kaigsoonan. Kon kini
gikapakita nga ako andam nga mamatay alang sa usa ka ‘Mormon,’
ako prangka nga mopahayag sa atubangan sa Langit nga ako ingon
ka andam nga mamatay aron pagdepensa sa mga katungod sa
Presbyterian, sa Baptist, o sa maayong tawo bisan unsa nga deno-
minasyon; tungod sa samang baruganan nga motamak sa mga
katungod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga motamak sa
mga katungod sa Romano Katoliko o bisan unsa nga relihiyosong
grupo nga dili kaayo inila o sobra ka huyang sa pagdepensa sa
ilang kaugalingon.

“Kini mao ang gugma sa kagawasan nga nagdasig sa akong
kalag—sibil ug relihiyosong kagawasan sa tibuok katawhan. Ang
gugma sa kagawasan mikuyanap sa akong kalag pinaagi sa akong
mga apohan samtang ila akong gidulaan sa ilang mga tuhod....

“Kon akong girespeto ang katawhan nga anaa sa kasaypanan,
ako ba silang iduot? Dili. Ako silang ipataas, ug diha usab sa ilang
pamaagi, kon dili nako sila madani nga ang akong paagi mas
maayo; ug dili ako mamugos ni bisan kinsang tawo nga motuo
sama sa akong pagtuo, pinaagi lamang sa kaayo nga mangataru-
ngan, kay ang kamatuoran mangita sa iyang kaugalingong
pamaagi.”14
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“Kinahanglang kita masayud niadto nga mga pagbiaybiay diin
usahay katingalahan kaayong mopakita sa ilang mga kaugalingon,
ug nga magkauyon pag-ayo sa kinaiyanhong tawo, batok sa atong
mga higala, mga silingan, ug mga kaigsoonan sa kalibutan, kinsa
mipili nga lahi sa atua sa opinyon ug sa matang sa hugot nga pag-
tuo. Ang atong relihiyon tali kanato ug sa atong Dios. Ang ilang
relihiyon maoy tali kanila ug sa ilang Dios.”15

“Kon kita makakita og mahiyasong mga kalidad sa mga tawo,
ato gyud silang ilhon, pasagdi unsay mahimo sa ilang panabut
nga may kalabutan ngadto sa pagtuo ug doktrina; kay ang tanang
tawo mao, o kinahanglan mahimong gawasnon, nag-angkon og
dili mawala nga mga katungod, ug ang taas ug halangdon nga
mga kwalipikasyon sa mga balaod ug kinaiyahan ug pagpreser-
bar sa kaugalingon, sa paghunahuna ug sa paglihok ug pagsulti
sigun sa ilang ikahimuot, samtang sila nagpabilin og respeto sa
mga katungod ug pribilihiyo sa tanang mga binuhat, nga walay
kalapasan. Kini nga doktrina ako gayud nga kinasingkasing nga
gidason ug buhaton.”16

“Ang tanang tawo adunay katungod sa ilang kabubut-on,
tungod kay ang Dios nag-orden niini. Gihimo Niya ang katawhan
nga tinugyanan sa moral, ug gihatagan sila og gahum sa pagpili
sa maayo ug sa dautan; sa pagsiksik niana nga maayo, pinaagi sa
pagpadayon sa dalan sa pagkabalaan niini nga kinabuhi, diin
nagdala og kalinaw sa hunahuna, ug kalipay sa Espiritu dinhi, ug
sa kahingpitan sa kalipay sa Iyang tuong kamot sa umaabot; o sa
pagpadayon sa dautan nga dalan, magpadayon sa sala ug rebil-
yon batok sa Dios, busa nagdala og panghimaraut sa ilang mga
kalag niini nga kalibutan, ug walay katapusang pagkawala sa kali-
butan nga moabut. Sukad ang Dios sa langit mihatag niining mga
butanga nga kapilian sa matag indibidwal, wala kita mangandoy
sa paghikaw kanila niini. Naglaum lamang kita nga mobuhat sa
bahin sa usa ka matinud-anon nga magbalantay, mauyonon sa
pulong sa Ginoo ngadto ni Ezekiel nga propeta (Ezekiel kapitulo
33, mga bersikulo 2, 3, 4, 5), ug pasagdan ang uban sa pagbuhat
unsa ang maayo alang kanila.”17

“Kini usa sa unang mga baruganan sa akong kinabuhi, ug
mao kini ang akong nakat-unan gikan sa akong pagkabata, nga
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gitudloan sa akong amahan, sa pagtugot sa tanan sa kagawasan
sa konsinsya.... Sa akong mga pagbati, kanunay ako nga andam
sa pagpakamatay aron panalipdan ang mahuyang ug dinaug-
daug sa ilang makiangayon nga mga katungod.”18

“Ayaw panghilabot ni bisan kinsa nga tawo tungod sa iyang
relihiyon: ang tanang kagamhanan angay gayud motugot sa
matag tawo nga malingaw sa iyang relihiyon nga dili hilabtan.
Walay tawo nga gitugotan sa paghunos sa kinabuhi agi og sang-
putanan sa managlahi nga relihiyon, diin ang tanang balaod ug
mga kagamhanan angay nga motugot ug manalipod, sakto o
sayop.”19

“Atong ... palambuon ang kalinaw ug panaghigalaay uban sa
tanan, moatiman sa atong kaugalingon nga tulumanon, ug mag-
malampuson kaayo, girespetohan, tungod, kay sa pagrespeto sa
uban, kita nagrespeto sa atong kaugalingon.”20

“Bisan tuod nga wala gayud nako batia nga namugos sa akong
doktrina ni bisan kinsa nga tawo, nalipay ako nga makita nga ang
pagbiay-biay mopahiuyon sa kamatuoran, ug ang tradisyon sa
tawo mawala pinaagi sa lunsay nga mga baruganan sa
Ebanghelyo ni Jesukristo.”21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang istorya ni Joseph Smith nga nakigsulti uban sa
mga miyembro sa militar (mga pahina 411–13). Ngano sa
inyong pagtuo nga ang Propeta nakahimo sa pagpakalma niini
nga sitwasyon? Paghunahuna og ubang mga ehemplo nga
imong nakita sa mga tawo nga nagpabiling kalma ug malina-
won uban sa lisud nga sitwasyon. Unsa ang resulta gikan sa
mga aksyon niini nga mga tawo?

• Ribyuha ang mga pahina 413–15, pangitaa ang mga pulong ug
hugpong sa mga pulong nga ang Propeta sagad mihulagway
sa kalinaw ug tigpasiugda sa kalinaw. Unsa ang mga kinaiya
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nga makatabang kanato aron mahimong mga tigpasiugda sa
kalinaw sa atong mga panimalay ug mga komunidad?

• Basaha ang katapusang paragrap sa pahina 415. Unsa ang
inyong bation kon kamo mangita og sayop sa uban? Unsa ang
inyong bation kon kamo mangita og mahiyasong kalidad sa
uban? Unsa sa inyong hunahuna ang bation sa ubang tawo
kon mogahin kamo og panahon nga mailhan ang ilang mga
mahiyasong mga kalidad?

• Basaha ang ikatulong paragrap sa pahina 416. Sa unsang paagi
nga makatabang kita paglig-on sa usag usa? Unsa ang gihimo sa
ubang tawo sa paglig-on kaninyo? Sa unsang paagi nga ang
maong aksyon modala og kalinaw?

• Ribyuha ang mga pahina 416–19, pangitaa ang mga pagtulun-
an sa Propeta mahitungod kon unsaon pagtratar ang mga
tawo kinsang relihiyosong pagtuo lahi gikan sa atong pagtuo.
Unsa ang mga paagi nga kita makarespeto sa mga katungod sa
uban kon “sa unsang paagi, asa o unsaon nga sila makahimo
sa pagsimba”?

• Basaha ang katapusang paragrap sa pahina 419. Unsaon nato sa
pagpaambit sa gipahiuling ebanghelyo ngadto sa uban samtang
nagpakita usab og respeto alang sa ilang mga pagtuo?

May Kalabutan nga nga Kasulatan: Mga Taga-Efeso 4:31–32;
Mosiah 4:9–16; 4 Nephi 1:15–16; D&P 134:2–4, 7
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Didto sa Richmond, Missouri, usa ka grupo sa gipriso nga mga lider sa Simbahan
naminaw sulod sa pila ka oras samtang ang nagwardiya kanila nanghambog 
sa ilang mga pag-atake sa mga Santos. Sa kalit lang si Joseph Smith mibarug 

ug miingon, “Sa ngalan ni Jesukristo ako mobadlong kaninyo, 
ug momando kaninyo sa paghilum.



Walay Kahadlok uban 
sa Kawsa ni Kristo

“Mahigugmaon ako sa kawsa ni Kristo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Oktubre 1838, ang panaglalis tali sa mga Santos nga
nagpuyo didto sa habagatang Missouri ug ang lokal nga mga
mangugubot ug militar miabut sa kritikal nga punto. Pagka petsa
27 niana nga bulan, ang gobernador sa Missouri, si Lilburn W.
Boggs miisyu og dili maayong kamandoan ngadto sa kumander
sa militar sa lungsod: “Ang mga Mormons kinahanglan pagatag-
don isip mga kaaway ug kinahanglan pagapatyon o abugon
gikan sa lungsod, kon gikinahanglan alang sa kaayohan sa pub-
liko. Kini nga kalapasan dili mahulagway.”1 Tulo ka adlaw gikan
niadto, usa ka dakong grupo sa armadong militar nagkampo
didto duol sa Far West, Missouri, ang dapit sa punoang buhatan
sa Simbahan, ug andam nga moatake sa siyudad.

Mabalak-on kaayo sa siguridad sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, si Joseph Smith ug ang ubang mga lider sa Simbahan nag-
kasabut nga makigkita sa mga opisyal sa militar pagka
Oktubre 31 aron makigsabut alang sa kalinaw. Hinuon, samtang
nagsingabut na sa kampo sa militar, ang Propeta ug ang iyang
mga kauban gidakop og kalit. Sila dayon gimartsa paingon sa
kampo, diin sila napugos sa paghigda sa tibuok gabii diha sa
bugnawng yuta sa makakaging nga unos sa ulan samtang ang
mga gwardiya nagsinggit ug mitunglo kanila. Sa dihang ang mga
opisyal nakahukom sa pagdala sa mga priso sa Independence,
Missouri, si Joseph ug ang iyang mga kauban nangaliyupo nga
tugotan silang makigkita sa ilang mga pamilya.

“Akong nakita ang akong asawa ug mga anak nga naghilak,” ang
Propeta misulat, “kinsa nahadlok nga kami gipusil na niadtong
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kinsa nanumpa nga patyon kami, ug nga dili na sila makakita pa
kanako.... Kinsa ang makatugkad sa akong gibati uban sa akong
nasinati niadtong higayona, pagakuhaon gikan sa akong kapikas,
ug mobiya kaniya nga giliyokan sa mga mangtas sa pamayhon sa
mga lalaki, ug ang akong mga anak, usab, wala mahibalo unsaon
nga ang ilang mga panginahanglan pagasangkapan; samtang ako
pagadad-on palayo gikan kanila aron ang akong mga kaaway
molaglag kanako kon makahunahuna sila nga maoy angay buha-
ton. Ang akong asawa mihilak, ang akong mga anak migakus
kanako, hangtud nga sila giwahig palayo kanako gamit ang mga
espada sa mga gwardiya.”2

Human sa kadiyot nga pagkapriso didto sa Independence, ang
Propeta ug pipila sa ubang mga lider sa Simbahan gidala sa
Richmond, Missouri, diin sila gibilanggo sa karaang trosong
balay, gilumpong pagkadina, ug gibantayan og daghang gwar-
diya. Ang Propeta nagpabiling binilanggo didto sa Richmond
sulod sa tulo ka semana sa wala pa ibalhin sa bilanggoan sa
Liberty, Missouri. Bisan tuod ang mga kahimtang mapintas, ang
Propeta misulat ngadto ni Emma wala madugay pag-abut nila sa
Richmond: “Mga binilanggo kami nga gikadinahan ug gibantayan
sa kusgang mga gwardiya, tungod ni Kristo ug walay laing
hinungdan.... Si Brother [George W.] Robinson gikadina sunod
kanako; aduna siyay tinuod nga kasingkasing ug lig-on nga huna-
huna. Si Brother [Lyman] Wight maoy sunod, Brother [Sidney]
Rigdon ang sunod, sunod si Hyrum [Smith], si Parley [P. Pratt]
sunod, sunod si Amasa [Lyman], ug kami gigapos sa kadina
ingon man sa mga gapos sa walay katapusang gugma. Anaa kami
sa maayong diwa ug nalipay nga kami giisip nga takus pagaguk-
don tungod ni Kristo.”3

Atol sa usa ka bugnaw, makapoy nga mga gabii, ang mga lalaki
naghigda sa salug hangtud lapas sa tungang gabii, wala makatu-
log tungod kay ang mga gwardiya nanghambog sa ilang bag-ohay
nga pag-atake sa mga Santos, lakip ang mga pagpangawat, pag-
panglugos, ug pagpatay. Si Elder Parley P. Pratt miasoy:
“Naminaw ko hangtud naglagot ko pag-ayo, nayugot, nangurog,
ug napuno pag-ayo sa espiritu sa masilagon nga hustisya nga
hapit dili na ako makalikay sa pagbarug ug mamadlong sa mga
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gwardiya; apan wala nako sultihi si Joseph, o bisan kinsa, bisan
naghigda ako tupad kaniya ug nasayud nga nagmata siya. Sa kalit
lang mibangon siya, ug misulti sa tingog nga daw dugdog, o
ingon sa ngulob sa liyon, nagsulti, ingon ka duol sa akong mahi-
numduman, ang mosunod nga mga pulong:

“‘HILUM.... Sa ngalan ni Jesukristo ako mobadlong kaninyo,
ug momando kaninyo sa paghilum; dili ko mabuhi og laing
minuto nga makadungog sa ingon nga pinulongan. Hunong sa
ingon nga sinultihan, o ikaw o ako mamatay KARON DAYON!’

“Mihunong siya pagsulti. Tul-id kaayo siyang nagbarug sa
makagagahum nga kahalangdon. Gikadinahan, ug walay hinagi-
ban; kalma, hapsay ug talahuron sama sa anghel, mitan-aw sa
nahadlok nga mga gwardiya, kang kinsang mga hinagiban gipau-
bos o gibutang sa yuta; kansang mga tuhod mikurog, ug miuk-
ok sa daplin, o mitikubo, nangayo og pasaylo, ug mihilum hang-
tud nag-ilis og mga gwardiya.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang mga walay kahadlok malipayong mobuhat sa tanan
nilang mahimo, bisan sa panahon sa kasamok.

Niadtong Septyembre 1839, samtang ang mga Santos nagsu-
god sa lisud nga trabaho sa pagtukod sa siyudad sa Nauvoo,
Illinois, ang Propeta misulat sa usa ka miyembro sa Simbahan
didto sa Kirtland, Ohio: Kabahin sa kahimtang sa Simbahan
dinhi, ang mga hitabo miuban kanamo sama sa gipaabut....
Adunay ubay-ubay na nga mga pamilya nga nagpundok dinhi, ug
nagpaabut kami nga madugangan pa, ilabi na sa pagsukit-sukit
nga among nahibaloan nga mas walay [kasagaran] nga tumbas sa
nasakit dinhi, bisan pa man sa mga pagsulay nga among naang-
kon, ug sa mga kalisud nga among nahiaguman. Depende sa
among gibuhat, ibabaw sa kalooy ug gahum sa Dios sa among
ngalan, among gilauman nga makalahutay sa tanang kaayo ug
magamit nga trabaho, bisan hangtud sa katapusan, nga kon kita
timbangon dili kita makit-an nga kulangan.”5

Pagka Septyembre 1842, ang Propeta mihimo niining mosu-
nod nga sulat ngadto sa Simbahan, sa kaulahian gitala sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 128:19, 22: “Karon, unsa ang atong
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nadungog mahitungod sa ebanghelyo diin kita nakadawat? Ang
tingog sa kalipay! Ang tingog sa kalooy gikan sa langit, ug tingog
sa kamatuoran gikan sa yuta; malipayon nga mga balita alang sa
mga patay; ang tingog sa kalipay alang sa mga buhi ug mga patay;
malipayon nga mga balita sa hingpit nga kalipay.... Mga kaigsoo-
nan, kita dili ba mopadayon sa hilabihan ka mahinungdanon nga
katuyoan? Padayon ug ayaw pagsibug. Pagmaisugon, mga kaigso-
onan; ug sa kanunay, ngadto sa kadaugan! Himoa ang inyong mga
kasingkasing nga magmaya, ug maglipay sa hilabihan.”6

Ang Propeta miingon mahitungod sa paglambo sa Simbahan
niadtong 1831: “Klaro kaayo nga ang Ginoo mihatag kanato og
gahum katimbang sa trabaho nga atong pagabuhaton, ug ang
kalig-on sumala sa lumba nga gibutang sa atong atubangan, ug
ang grasya ug panabang sigun sa atong panginahanglan.”7

Ang mga walay kahadlok mahigugma sa kawsa ni Kristo ug
maninguha sa pagpalambo og Kristohanon nga mga hiyas.

“Ako mahigugmaon sa kawsa ni Kristo ug sa hiyas, kaputli,
ug usa ka matarung, nga sumbanan sa pamatasan, ug balaang
paglakaw.”8

“Nagtuo ako sa pagpuyo nga mahiyason, matarung ug balaan
nga kinabuhi sa atubangan sa Dios ug mobati nga akong katung-
danan ang pagdani sa tanang tawo uban sa akong gahum sa pag-
buhat og susama, nga sila unta mohunong sa pagbuhat og dau-
tan ug magkat-on sa pagbuhat og maayo, ug putlon ang ilang
mga sala pinaagi sa pagkamatarung.”9

“Ang pagpalig-on sa atong hugot nga pagtuo pinaagi sa pag-
dugang sa matag maayong kalidad nga moadorno sa mga anak sa
bulahang Jesus, makaampo kita sa panahon sa pag-ampo; maka-
higugma kita sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon,
ug magmatinud-anon sa mga kagul-anan, kay nasayud nga ang
ganti sa ingon mas mahinungdanon diha sa gingharian sa langit.
Pagkamakahupay!  Pagkamalipayon! Papuy-a ako sa kinabuhi nga
matarung, ug himoa nga ang akong ganti susama sa iyaha!

“... Ang pagkamatarung kinahanglan mao ang tumong sa mga
Santos sa tanang mga butang, ug kon ang [Doktrina ug mga
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Pakigsaad] mamantala, sila masayud nga ang dagkong mga
butang gipaabot gikan kanila. Paghimo og maayo ug pagtrabaho
sa pagkamatarung uban sa bug-os nga tinguha ngadto sa himaya
sa Dios, ug kamo makaangkon og ganti kon ang Ginoo mobalos
sa kada usa sumala sa iyang pagtrabaho.... Diha sa pangalan ni
Jesukristo, kami nangaliya kaninyo sa pagpuyo nga takus sa mga
panalangin nga mosunod human sa hilabihang kasakit, aron pag-
tagbaw sa mga kalag kanila nga naghupot nga matinud-anon
hangtud sa katapusan.”10

“Sukad niadto hangtud karon, himoa nga ang kamatuoran ug
pagkamatarung mopatigbabaw ug mopasulabi kaninyo; ug
mapugnganon sa tanang mga butang; magpugong gikan sa kahu-
bog, ug gikan sa pagpamalikas, ug gikan sa tanang malaw-ay nga
pinulongan, ug gikan sa tanang butang diin dili matarung o dili
balaan; usab gikan sa pag-away-away, ug pagdumot, ug pagka-
masinahon, ug gikan sa tanang dili balaan nga tinguha.
Pagbinuotan uban sa matag usa, kay morag ang uban napakyas
niining mga butanga, ug ang uban dili manggihatagon, ug nag-
pakitag pagkahakog .... Ang ingon nga mga kinaiya ang Dios
maglagot—ug sila makaangkon sa ilang panahon sa kaguol
sumala sa plano sa Dios, kay kini mopahamtang ug walay usa nga
makapugong. Ang Zion mabuhi gayud, bisan daw kini patay.”11

“Isip usa nianang adunay dakong tinguha sa kaluwasan sa
tawo, ako kamong tanan nga pahinumduman sa pagpaninguha
uban sa silyo sa hiyas, kabalaan, ug sa mga sugo sa Dios.
Pagbinuotan, pagmaalamon, pagmakiangayon, pagmasugtanon;
ug labaw sa tanan, pagmanggihatagon, sa kanunay puno sa mga
maayo nga buhat. Ug unta kahimsog, kalinaw ug gugma sa Dios
nga atong Amahan, ug ang grasya ni Jesukristo nga atong Ginoo
mahimo ug mag-uban kaninyong tanan, mao ang sinserong pag-
ampo sa inyong maunongon nga igsoon ug higala sa walay kata-
pusang Ebanghelyo.”12

“Pagmaaghup ug pagmapaubsanon, matarung ug putli; moba-
los og maayo alang sa dautan.... Pagmapainubsanon ug pagma-
pailubon sa tanang mga kahimtang sa kinabuhi; dayon kita mas
mahimayaong modaug.”13
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“Gibati namo sa pag-awhag sa atong mga kaigsoonan uban sa
walay kahadlok, nga magmapailubon ug magmainampuon, sa
paglakaw nga tinuod isip mga anak sa kahayag ug sa adlaw, nga
sila unta adunay grasya sa pagsalikway sa matag pagtintal sa
yawa, ug sa pagbuntog sa matag dautan diha sa takus nga panga-
lan sa atong Ginoong Jesukristo.”14

Ang mga walay kahadlok maninguha sa pag-uswag sa ilang
kaugalingon samtang anaa niini nga kinabuhi.

“Ang hunahuna nga ang matag usa makadawat sumala sa iyang
kaugalingon nga kakugi ug pag-agwanta samtang ania sa kalibu-
tan, kinahanglan makadasig sa matag usa kinsa gitawag sa pag-
pangalagad niining maayong mga balita, sa pagpalambo sa iyang
talento nga unta siya makaangkon og laing mga talento, nga kon
ang Magtutudlo molingkod og mosubay sa mga binuhatan sa
Iyang mga sulugoon, kini unta moingon, Maayong pagkabuhat,
maayo ug kasaligan nga ulipon: sa diyutay kasaligan ka diay;
sa daghan pagapiyalan ko ikaw: dumuyog ka sa kalipay sa imong
agalon [Mateo 25:21]....

“... Walay bisan unsa ang makapugong kanato gikan sa pagpa-
kita sa atong kaugalingon nga tinugutan sa mga mata sa Dios,
sumala sa Iyang balaanong mga kinahanglanon. Ang katawhan
kanunay makalimot nga sila nagsalig sa langit alang sa matag pana-
langin diin sila gitugotan sa pagpahimulos, ug nga alang sa matag
kahigayunan nga gihatag kanila sila mohatag gayud og subay.
Kahibalo kamo, mga kaigsoonan, nga sa dihang ang Magtutudlo
diha sa sambingay sa Manluluwas sa mga magbalantay mitawag sa
ilang mga sulugoon sa ilang atubangan kini mihatag kanila og
pipila ka mga talento aron sa pagpalambo samtang siya molakaw
sa layo sa mubong panahon, ug sa iyang pagbalik siya mitawag
aron sa pagsubay [tan-awa sa 25:14–30]. Busa mao kini karon. Ang
atong Magtutudlo wala dinhi sulod lamang sa mubong panahon,
ug sa katapusan niini Siya motawag kada usa kanato aron pagha-
tag og subay; ug diin ang lima ka mga talento gihatag, napulo ang
gikinahanglan; ug siya nga walay gihimo nga pagpalambo ilabay
isip walay hinungdan nga sulugoon, samtang ang matinud-anon
mopahimulos sa walay katapusang pasidungog. Busa kamo
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“Siya nga walay gihimo nga pagpalambo ilabay sama sa walay hinungdan nga sulu-
goon, samtang ang matinud-anon motagamtan sa walay katapusang pasidungog.”

kinasingkasing nga mohangyo sa grasya sa atong Amahan nga
magauban kaninyo, pinaagi ni Jesukristo nga Iyang Anak, nga
kamo unta dili maluya sa panahon sa tintasyon, ni mabuntog sa
panahon sa pagpanggukod.”15

“Human niini nga panudlo, kamo responsable sa inyong kau-
galingong mga sala; kini usa ka tilinguhaon nga dungog nga
kamo kinahanglan maglakaw sa ingon atubangan sa atong langit-
nong Amahan aron pagluwas sa inyong mga kaugalingon; kitang
tanan responsable sa Dios sa matang sa atong pagpalambo sa
kahayag ug kaalam nga gihatag sa atong Ginoo aron makahimo
kanato sa pagluwas sa atong kaugalingon.”16
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Ang mga walay kahadlok molahutay nga 
matinud-anon hangtud sa katapusan ug makadawat 

sa korona sa celestial nga himaya.

“Ang atong pagsalig anaa sa atong Dios, ug determinado kita, ang
Iyang grasya nagtabang kanato, sa pagpabilin sa kawsa ug maghu-
pot nga matinud-anon hangtud sa katapusan, nga kita unta mako-
ronahan uban sa mga korona sa celestial nga himaya, ug mosulod
sa kapahulayan nga giandam alang sa mga anak sa Dios.”17

“Gibugno ko na ang maayong pakigbugnoay diin gitagana
niadtong molahutay nga matinud-anon hangtud sa katapusan sa
ilang pagpruweba [tan-awa sa 2 Timoteo 4:7–8]. Busa pagmati-
nud-anon nianang imong nadawat nga madagayaon gikan sa
kamot sa Dios aron kon ang mga panahon sa pagpahayahay
moabut nga dili kawang ang inyong mga kahago, apan nga kamo
makapahulay gikan sa tanan ninyong mga paghago ug adunay
kahingpitan sa kalipay diha sa gingharian sa Dios.”18

“Dili kamo mahimong buotan kaayo. Ang pagpailub langit-
non, ang pagkamasulundon halangdon, ang pagpasaylo manggi-
loy-on, ug pagkabayaw diosnon; ug siya nga magpabilin nga
matinud-anon hangtud sa katapusan dili gayud siya kawad-an sa
iyang ganti. Ang usa ka maayo nga tawo molahutay sa tanang
mga butang aron sa pagpasidungog ni Kristo, ug bisan sa pag-
wagtang sa tibuok kalibutan, ug sa tanan niini, aron pagluwas sa
iyang kalag.”19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang istorya ni Joseph Smith nga nagpanton sa mga
gwardiya sa pahina 425 Sa unsang paagi nga kini nga istorya
nakaimpluwensya sa inyong mga pagbati mahitungod ni
Joseph Smith?

• Si Joseph Smith miingon nga ang ebanghelyo mao ang “tingog
sa pagkamaya” ug mipahayag, “Himoa nga ang inyong mga
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kasingkasing magmaya, ug maglipay sa hilabihan” (pahina
426). Sa unsang mga paagi nga ang atong kahibalo sa ebang-
helyo makatabang kanato sa paglipay ug paghimong “magmaya
sa hilabihan” gani bisan atol sa mga panahon sa kalisdanan?

• Basaha ang ikatulong paragrap sa pahina 426. Unsa sa inyong
hunahuna ang gipasabut sa pagdawat “sa gahum katimbang sa
trabaho nga imong nahimo”? Unsa ang mga ehemplo nga
imong mahinumduman nga naghulagway niini nga kamatuo-
ran?

• Ribyuha ang ikaupat nga paragrap sa pahina 426. Unsa ang
pipila ka mga kinaiya nga inyong mapaabut sa usa ka tawo
kinsa moingon nga siya “usa ka mahigugmaon sa kawsa ni
Kristo”? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga
pahina 426.)

• Samtang kamo magtuon sa tambag ni Propeta Joseph sa mga
pahina 426–27, paghunahuna mahitungod sa usa ka butang sa
imong kinabuhi nga gikinahanglang pauswagon. Pagtino
unsay imong buhaton aron pag-angkon og responsibilidad
alang niana nga pagpalambo.

• Ribyuha ang katapusang duha ka mga paragrap sa hugna
(pahina 428). Unsa ang pipila ka mga ganti niadtong kinsa
“mobugno og maayong pakigbunoay uban sa hugot nga pag-
tuo”? Sa unsang paagi sa pipila ka mga tawo naninguha sa pag-
dani kanato nga dili “magbinuotan pag-ayo”? Sa unsang paagi
nga kita makatubag sa maong mga pag-agni?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Deuteronomio 31:6;
2 Timoteo 1:7–8; 2 Nephi 31:19–20; Mosiah 5:15; D&P 59:23
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“Ang Dios Magauban Kaninyo
Hangtud sa Kahangturan”: 

Ang Propeta Sulod sa
Bilanggoan sa Liberty

“Diha sa Iyang Gamhanang pangalan kita hugot 
nga molahutay sa kalisdanan sama sa buotan nga

mga sundalo hangtud sa katapusan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Disyembre 1, 1838, si Propeta Joseph Smith, ang
iyang igsoon nga si Hyrum, ug uban pang mga kaigsoonan gikuha
gikan sa Richmond, Missouri, diin sila gibilanggo sa usa ka pani-
malay nga hinimo sa troso, ngadto sa bilanggoan sa Liberty,
Missouri. Magpabilin sila didto og kapin sa upat ka bulan, mag-
hulat sa paghusay sa bakak nga mga pasangil nga nagsugod gikan
sa pagpanggukod sa mga Santos sa Missouri. Sulod niining pana-
hona, ang mga miyembro sa Simbahan gipapahawa gikan sa ilang
mga panimalay sa Missouri sa ilang mga manggugukod, nga maoy
hinungdan sa grabeng pag-antus. Ang mga pagsulay sa mga
Santos maoy tinubdan sa dakong kahingawa ngadto sa Propeta ug
sa iyang mga kauban sa panahon sa ilang pagkabilanggo.

Ang Bilanggoan sa Liberty gibahin ngadto sa usa ka lawak sa
ibabaw ug sa usa ka 4.27 metro kwadrado nga bilanggoan sa
ubos, diin ang mga binilanggo gibutang. Ang Propeta milarawan
sa ilang kahimtang: “Kami gibutang ubos sa hugot nga pagban-
tay, gabii ug adlaw, sa usa ka bilanggoan nga doble ang bung-
bong ug mga pultahan, gilimitahan sa among kagawasan sa
paglihok sumala sa among konsiyensya. Ang among pagkaon
diyutay ra, balik-balik, ug walay lami; kami walay kahigayunan sa
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Samtang si Propeta Joseph Smith gibilanggo sa Bilanggoan sa Liberty, 
siya mihimo og pipila ka mga sulat alang sa iyang pamilya ug ngadto sa 

mga Santos, diin siya mipamatuod sa gahum sa Dios nga magmadaugon batok 
sa dautan ug nga magpaluyo sa Iyang mga Santos “hangtud sa kahangturan.”
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pagluto alang sa among kaugalingon; napugos kami sa pagkatu-
log sa salog nga may kumpay, ug walay habol nga makahatag
kanamo og kainit; ug kon aduna kami kalayo, mapugos kami nga
mag-antus kanunay sa aso. Ang mga Maghuhukom masulub-on
nga misulti kanamo matag karon ug unya nga sila nasayud nga
kami mga inosente, ug angay nga kami mahimong gawasnon.
Apan sila dili gayud mosulay sa paggamit sa balaod ngari
kanamo, tungod sa kahadlok sa manggugubot.”1

Ang lawak dili igo ang gitas-on aron makabarug og tarung ang
mga tawo, ug si Alexander McRae, usa sa mga binilanggo, miingon
nga ang pagkaon “walay lami, ug hugaw kaayo nga dili namo
makaon hangtud nga mapugos na lang kami tungod sa kagutom.”2

Si Mercy Fielding Thompson, usa ka miyembro sa Simbahan
kinsa mibisita sa mga kaigsoonan didto sa bilanggoan, sa kaula-
hian misulat: “Wala akoy gahum sa paglarawan sa akong mga
gibati sa dihang kami gipasulod sa bilanggoan sa tigbantay ug
ang pultahan sa among luyo gitrangkahan. Dili namo malikayan
nga mobati og kalisang sa pagkaamgo nga kami gitrangkahan
nianang mangiub ug awaaw nga suok, angay lamang sa mga
labing dautan nga mga kriminal; apan didto among nakita si
Joseph, ang Propeta—ang tawo nga pinili sa Dios, niini nga dis-
pensasyon sa kahingpitan sa panahon aron mohupot sa mga
yawe sa Iyang gingharian sa yuta, uban sa gahum sa pagbugkos
ug sa pagbadbad sigun sa imando sa Dios—gibilanggo sa usa ka
hugaw nga bilanggoan nga walay laing hinungdan o rason kon
dili nga siya miangkon nga siya gidasig sa Dios aron sa pagtukod
sa Iyang simbahan diha sa mga tawo.”3

Sa panahon sa pagkabilanggo sa Propeta, ang iyang asawa, si
Emma, nakaduaw kaniya sa tulo lamang ka higayon. Ang ilang
uban nga komunikasyon pinaagi lamang sa mga sulat. Niadtong
Abril 4, 1839, ang Propeta misulat: “Minahal ug mapinanggaong
asawa. Huwebes sa gabii, ako milingkod igo nga misalop ang
adlaw, samtang kami naglili pinaagi sa mga rehas niining mami-
ngaw nga bilanggoan, aron mosulat kanimo, aron akong ikapa-
hibalo kanimo ang akong kahimtang. Kini, nagtuo ako, mga lima
ka bulan ug unom ka-adlaw na karon sukad ako nahimong ubos
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sa pagbantay sa usa ka guwardiya gabii ug adlaw, ug sulod sa mga
bongbong, mga rehas, ug nag-agit-it nga pultahan sa usa ka
mamingaw, mangiub, hugaw nga bilanggoan. Uban sa mga pag-
bati nga Dios lamang ang nahibalo nga ako mihimo niini nga
sulat. Ang mga panghunahuna ubos niini nga mga kahimtang
mosukwahi sa sinulat o sa pamulong o sa mga anghel aron sa
paghubit o pagpaila sa usa ka tawo kinsa wala pa gayud makasi-
nati unsa ang among nasinati.... Kami mosalig sa mga bukton ni
Jehovah ug wala nay lain pa alang sa among kaluwasan.”4

Gikan sa Bilanggoan sa Liberty, ang Propeta misulat usab
ngadto sa mga Santos, nagpahayag sa iyang gugma alang kanila
ug sa iyang hugot nga pagtuo nga ang Dios kanunay nga magpa-
luyo niadtong kinsa mosalig Kaniya. Kadaghanan sa mosunod
nga materyal naggikan sa usa ka sulat ngadto sa mga miyembro
sa Simbahan, nga pinitsahan og Marso 20, 1839, nga naglakip sa
tambag sa Propeta ngadto sa mga Santos, sa iyang pangamuyo sa
Dios, ug ang mga tubag sa Dios sa iyang mga pag-ampo. Pila ka
bahin niini nga sulat sa kaulahian nahimo nga mga seksyon 121,
122, ug 123 sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Walay kasakit ang makapahimulag kanamo gikan sa
gugma sa Dios ug sa pagpakigdait sa usag usa.

“Ang imong ubos nga sulugoon, Joseph Smith, Jun., binilanggo
tungod ug alang sa Ginoong Jesukristo, ug alang sa mga Santos,
gidakop ug gibilanggo sa gahum sa manggugubot, ubos sa mapu-
ohon nga pagdumala sa iyang kamahalan, ang gobernador,
Lilburn W. Boggs, kauban sa iyang isig ka bilanggo ug hinigug-
mang mga kaigsoonan, Caleb Baldwin, Lyman Wight, Hyrum
Smith, ug Alexander McRae, nagpadala nganha kaninyong tanan
og pagtimbaya.5 Hinaut nga ang grasya sa Dios nga Amahan, ug sa
atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, magauban kanin-
yong tanan, ug magpabilin diha kaninyo sa kahangturan. Hinaut
nga ang kahibalo pilo-piloon diha kaninyo pinaagi sa kalooy sa
Dios. Ug hinaut nga ang hugot nga pagtuo ug ang maligdong nga
batasan, ug kahibalo ug pagpugong sa kaugalingon, ug pagpailub
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ug pagka-diosnon, ug inigsoon nga pagkamabination ug gugma
nga putli maanaa kaninyo ug kabuhong, nga kamo dili mahimong
walay kapuslanan, ni dili mabungahon [tan-awa sa 2 Pedro
1:5–8].

“Tungod kay kami nasayud nga kadaghanan kaninyo nakahi-
balo gayud sa mga sayop ug sa mapintas nga ka walay hustisya
ug kabangis nga gigamit ngari kanamo; samtang kami gibilanggo
kay gipasanginlan sa tanang matang sa kadautan, ug gibalhug sa
bilanggoan, gisirado sa lig-on nga mga bongbong, gilibutan sa
lig-on nga mga guwardiya, kinsa kanunay nga nagbantay adlaw
ug gabii ingon og walay kakapoy sama sa yawa sa pagtintal ug
pagbutang og laang alang sa mga katawhan sa Dios:”

“Busa, minahal kaayo nga mga kaigsoonan, kami mas labing
andam ug matinguhaon nga makaangkon sa inyong pakigdait ug
gugma. Kay ang among mga kahimtang gibanabana aron sa pag-
pukaw sa among mga espiritu ngadto sa usa ka sagrado nga pag-
hinumdom sa tanan, ug kami nagtuo nga ang inyong mga espi-
ritu mao usab, ug busa walay makapahimulag kanamo gikan sa
gugma sa Dios ug pakigdait sa usag-usa [Tan-awa sa Mga Taga
Roma 8:39]; ug nga ang tanang matang sa kadautan ug kabangis
nga gigamit ngari kanamo makahimo lamang kini sa pagbugkos
sa among mga kasingkasing nga mag-uban ug maghiusa kanila
diha sa gugma.

“Kami dili na kinahanglan nga mosulti nganha kaninyo nga
kami gibilanggo nga walay hinungdan, ingon man dili na kina-
hanglan nga kamo moingon ngari kanamo, kami gipalayas gikan
sa among mga panimalay ug gidagmalan nga walay hinungdan.
Kita managsama nga makasabut nga kon gipasagdan lang unta
ang mga Santos sa mga taga-Missouri, nga ingon ka matinguhaon
og kalinaw sama kanila, wala untay mahitabo gawas sa kalinaw ug
kahilum sa estado hangtud karon; wala unta kami dinhi niini nga
impyerno,... diin kami napugos nga makabati og walay lain gawas
sa bugalbugal nga mga pagpanumpa, ug makasaksi og mapana-
mastamason nga mga talan-awon, ug paghubog-hubog ug pagpa-
karon ingnon, ug tanan nga matang sa walay pagpugong. Ug
usab, ang hilak sa mga ilo ug mga biyuda dili unta moabot sa taas
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ngadto sa Dios batok kanila. Ingon man dili unta mamantsahan
sa inosenteng dugo ang yuta sa Missourri.... Kini usa ka istorya sa
kagul-anan; usa ka makapahilak nga sugilanon; oo, usa ka masu-
lub-ong sugilanon; daghan kaayong ikasulti; daghan ra kaayo
para hunahunaon; daghan ra kaayo alang sa mga tawo....

“[Ang among mga manggugukod] mihimo niining mga buta-
nga diha sa mga Santos, kinsa wala makahimo og sayop ngadto
kanila, kinsa mga inosente ug mahiyason; kinsa nahigugma sa
Ginoo nga ilang Dios, ug andam nga mosalikway sa tanang
butang tungod og alang ni Kristo. Kining mga butanga makapa-
hadlok nga isaysay, apan kini tinuod gayud. Ang mga pagsakit
moabut gayud, apan pagka-alaut ngadto kanila nga maoy gigika-
nan niini [tan-awa sa Mateo 18:7].”6

Ang kalisdanan sulod lamang sa mubo nga panahon; kon
kita molahutay pag-ayo, kita ibayaw sa atubangan sa Dios.

“O Dios! hain ba Ikaw? Ug hain ang gambalay nga nagsalipod
sa Imong tagoanan? Hangtud kanus-a ikaw mogamit sa imong
kamot, ug sa imong mata, oo sa Imong matin-aw nga mata, tan-
awa gikan sa mahangturon nga mga langit, ang mga sayop sa
Imong mga katawhan, ug sa Imong mga sulugoon, ug ang Imong
dunggan napuno sa ilang mga pagtuaw?

“Oo, O Ginoo, hangtud kanus-a sila mag-antus niini nga mga
kadautan ug dili makatarungan nga pagdaug-daug, sa dili pa
malukmay ang Imong kasingkasing ngadto kanila, ug ang Imong
kasingkasing mobati og kalooy ngadto kanila?

“O Ginoong Dios nga Makagagahum, Magbubuhat sa Langit,
Yuta ug mga Dagat, ug sa tanan nga mga butang nga anaa kanila,
ug kinsa nagpugong ug nag-ulipon sa yawa, ug sa kangitngit ug
walay pagkadaug nga kagamhanan ni Sheol! Ilugway ang Imong
kamot, himoa nga makakita ang Imong mga mata; himoa nga ang
Imong gambalay nga dili na matago; himoa ang Imong Tagoanan
nga dili na masalipdan; himoa ang Imong dunggan nga makadu-
ngog; himoa nga ang Imong kasingkasing mobati og kalooy ngari
kanamo. Himoa nga mapukaw ang Imong kasuko batok sa
among mga kaaway, ug sa kaligutgut sa Imong kasingkasing, uban
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sa Imong espada ipanimalos kami sa mga kadautan nga gibuhat
ngari kanamo; hinumdumi ang Imong mga Santos nga nag-antus,
O among Dios! ug sa Imong mga sulugoon nga maglipay diha sa
Imong ngalan sa kahangturan....

“...Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag; ang imong
mga kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod lamang sa
mubo nga higayon; ug unya, kon ikaw molahutay pag-ayo, ang
Dios mobayaw kanimo sa kahitas-an; ikaw magmadaugon iba-
baw sa imong tanan nga mga kaaway.”7 [mga paragrap niini nga
seksyon makita usab sa D&P 121:1–8.]

Ang gahum sa Dios mas labaw kaysa bisan unsa 
nga dautan, ug ang kamatuoran sa ebanghelyo 

sa katapusan maoy magmadaugon.

“Tuguti ako sa pagsulti kaninyo, mga kaigsoonan, nga ang pag-
kaignorante, pagkamatuo-tuohon ug kakitid sa panghunahuna
kon anaa kini sa dapit nga dili angay, sa kasagaran maoy babag sa
pag-uswag niini nga Simbahan, sama sa kusog kaayo nga ulan
gikan sa kabukiran nga mobaha sa pinakalimpyo ug tin-aw nga
sapa uban sa lapok ug hugaw, ug kahugaw, ug mopalubog sa
unsay tin-aw kaniadto, ug ang tanan mobul-og ngadto sa usa ka
dakong baha; apan ang panahon makausab sa sitwasyon; ug
bisan kon kita mabulit sa lapok sa baha sa pagkakaron, ang
sunod nga bul-og tingali, sa pagdagan sa panahon, mahimong
modala kanato ngadto sa tinubdan nga ingon katin-aw sa kristal,
ug ingon ka limpyo sa snow [niebe]; samtang ang kahugaw, ang
gapnod ug sagbut mangahabilin ug mahugasan diha sa agianan.

“Hangtud kanus-a magpabilin nga mahugaw ang tubig nga
nagdagan? Unsa nga gahum ang makapugong sa langit? Mas
maayo pa sa tawo nga molugway sa iyang walay kusog nga buk-
ton sa pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang walay pagka-
balhin nga agianan, o sa pagbalik niini, kay sa pagpugong sa
Makagagahum sa pagbu-bu sa kahibalo gikan sa langit diha sa
mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. [Kini nga paragrap
makita usab sa D&P 121:33.]
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“Unsa si [Gobernador Lilburn W.] Boggs o ang iyang grupo sa
mamumuno, sila walay hinungdan nga mga kahoy nga nagtubo
sa baybayon kansang mga gamot moabot ngadto sa tubig ug
manakop og mga gapnod samtang kini nanglutaw? Mas maayo pa
nga kita maglalis nga ang tubig dili tubig, tungod kay ang sulog
magdala ug lapok ug naghugaw sa tin-aw nga sapa, bisan kon sa
ulahi mas mohimo pa niining limpyo kay sa una; o nga ang kalayo
dili kalayo, tungod kay kini mahimong mapalong, pinaagi sa pag-
buhagay sa baha; kay sa moingon nga ang atong katuyoan mapu-
kan tungod kay ang mga mabudhion, mga bakakon, mga pari,
mga kawatan, mga mamumuno, kinsa managsama nga lig-on sa
ilang mga panglipot ug mga gituohan, mibuhagay, gikan sa ilang
espirituhanong kadautan diha sa sagradong mga dapit, ug gikan
sa ilang mga kota sa panulay, usa ka baha sa hugaw ug lapok ug
kahugawan ... diha sa atong mga ulo.

“Dili! dili unta itugot sa Dios. Ang impyerno mahimong
mobubo sa iyang kapungot sama sa nagkayo nga lapok sa bukid
sa Vesuvius, o sa Etna, o sa makahahadlok nga nagkayong mga
bulkan; ug gani ang ‘Mormonism’ mobarug. Ang tubig, kalayo,
kamatuoran ug ang Dios tanan mga tinuod. Ang kamatuoran
mao ang ‘Mormonism.’ Dios ang nagpasiugda niini. Siya mao
ang atong panagang. Pinaagi Kaniya kita makadawat sa atong
pagkahimugso. Pinaagi sa Iyang tingog kita gitawag sa usa ka dis-
pensayon sa Iyang ebanghelyo diha sa sinugdanan sa kahingpi-
tan sa mga panahon. Pinaagi Kaniya kita nakadawat sa Basahon
ni Mormon; ug pinaagi Kaniya kita nagpabilin hangtud karong
adlawa; ug pinaagi Kaniya kita magpabilin, kon kini alang sa
atong himaya; ug sa Iyang Gamhanang pangalan kita hugot nga
molahutay sa kalisdanan sama sa buotan nga kasundalohan
hangtud sa katapusan.

“... Kamo makat-on ra sa higayon nga kamo makabasa niini, ug
kon dili kamo makat-on niini, unta kamo makat-on niini, nga ang
mga bongbong ug mga kadena, mga pultahan ug nag-agit-it nga
mga bisagra, ug gikuyawan nga mga gwardiya ug mga tigbi-
langgo ... gituyo diha sa ila gayud nga kinaiya aron sa paghimo
sa balay sa usa ka matinuoron nga tawo nga mobati nga mas kus-
gan kay sa gahum sa impyerno....
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“... Kami inyong mga igsoon ug mga isigka-mag-aantus, ug
mga bilanggo tungod ni Jesukristo tungod ug alang sa ebang-
helyo, ug alang sa paglaum sa himaya nga anaa kanato.”8

Ang Manluluwas nakasabut sa tanan natong pag-antus, 
ug Siya magauban kanato hangtud sa kahangturan.

Ang Ginoo mihupay sa Propeta pinaagi sa mosunod nga
mga pulong: “Ang lumulupyo sa yuta magpakisayud sa imong
ngalan, ug ang mga buangon magbiaybiay kanimo; ug ang imp-
iyerno makig-away batok kanimo, samtang ang putli og kasing-
kasing, ug ang maalamon, ug ang bantugan, ug ang buotan
mangayo og tambag, ug ang pagtugot ug mga panalangin maga-
gikan sa imong kamot sa kanunay, ug ang imong mga katawhan
dili gayud motalikod batok kanimo pinaagi sa pagpamatuod sa
mga mabudhion; ug bisan kon ang ilang impluwensya modala
kanimo ngadto sa kasamok, ug ngadto sa mga rehas ug mga
bongbong, ikaw pagapasidunggan, ug apan alang lamang sa
mubo nga higayon ug ang imong tingog labaw pa ka makalili-
sang diha taliwala sa imong mga kaaway kay sa mabangis nga
leon, tungod sa imong pagkamatarung, ug ang imong Dios moa-
bag kanimo hangtud sa kahangturan.

“Kon ikaw gitawag nga mag-antus taliwala sa mga kalisdanan;
kon ikaw anaa sa kakuyaw taliwala sa mga bakakon nga mga
igsoon; kon ikaw anaa sa kakuyaw taliwala sa mga kawatan; kon
ikaw anaa sa kakuyaw sa yuta o sa dagat; kon ikaw gipasanginlan
sa tanan nga matang sa bakak nga mga pasangil; kon ang imong
mga kaaway mosulong kanimo; kon sila mopahilayo kanimo gikan
sa kapunongan gikan sa imong amahan ug inahan ug igsoon nga
mga lalaki ug mga babaye; kon pinaagi sa usa ka hinulbot nga
espada ang imong mga kaaway mopahilayo kanimo gikan sa saba-
kan sa imong asawa, ug sa imong kaliwat, ug ang imong kamagu-
langang anak nga lalaki, bisan og unom pa ka tuig ang panuigon,
mokapyot sa imong mga saput, ug moingon, Akong amahan,
akong amahan, ngano nga dili ka magpabilin uban kanamo? O,
akong amahan, unsa ang buhaton sa mga tawo diha kanimo? Ug
kon siya moduslak sa espada diha kanimo, ug ikaw maguroy
ngadto sa bilanggoan, ug ang imong kaaway nagtinguha kanimo
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Ang Manluluwas sa atubangan ni Pilato. “Ang Anak sa Tawo mikunsad 
ubos kanilang tanan; Labaw pa ba ikaw kay kaniya?”

ingon sa mga lobo alang sa dugo sa karnero; ug kon ikaw ihulog
ngadto sa bung-aw, o ngadto sa kamot sa mga mamumuno, ug ang
silot sa kamatayon ipahamtang diha kanimo; kon ikaw itambog
ngadto sa ilawom; kon ang dagko nga mga balod nagkunsabo
batok kanimo; kon ang mapintas nga mga hangin mahimo nga
imong kaaway, kon ang mga langit mopundok og kangitngit, ug
ang tanan nga mga elemento magkahiusa nga mobabag sa agia-
nan; ug labaw sa tanan, kon ang mga apapangig gayud sa imp-
iyerno mobuka ug moabli sa ba-ba og dako diha kanimo, ikaw
masayud, akong anak, nga kining tanan nga mga butang makaha-
tag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan.

“Ang Anak sa Tawo mikunsad ubos kanilang tanan; labaw pa
ba ikaw kay kaniya?

“Busa, padayon sa imong pamaagi, ug ang gahum sa pagkapari
magpabilin uban kanimo, kay ang ilang utlanan gipahimutang,
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sila dili makaagi. Ang imong mga adlaw nahibaloan, ug ang
imong mga tuig dili makulangan; busa, ayaw kahadlok unsa ang
mahimo sa tawo, kay ang Dios mouban kanimo hangtud sa
kahangturan.”9 [Ang mga paragrap niini nga mga seksyon makita
usab sa D&P 122:1–9.]

Ang ligdong, hinagawhaw nga tingog
naghunghong og kahupayan sa atong mga kalag

nga ubos sa kaguol ug kalisud.

Wala madugay human ang propeta gitugotan nga maka-
eskapo gikan sa nagdakop kaniya sa Missouri, siya nahinum-
dom sa iyang mga gibati sa panahon sa iyang pagkabilanggo:
“Sulod niining panahona nga didto ako sa mga kamot sa akong
mga kaaway, ako moingon gayud, nga bisan og mibati ako og
dakung kahingawa mahitungod sa akong pamilya ug mga higala,
kinsa gitratar og dili tawhanon nga pagtagad ug giabusohan, ...
hinoon ako sa akong kaugalingon, mibati ako sa hingpit nga kali-
naw, ug mauyonon ngadto sa kabubut-on sa akong Langitnong
Amahan, nasayud ako sa akong pagka-inosente ingon man niana
nga mga Santos, ug nga kami walay gibuhat nga angay sa ingon
nga pagtagad gikan sa mga kamot sa nagdaog-daog kanamo. Ang
mahitabo, ako makasud-ong ngadto nianang Dios kansang mga
kinabuhi sa tanang mga tawo anaa sa Iyang mga kamot, ug kinsa
miluwas kanako kanunay gikan sa ganghaan sa kamatayon, alang
sa kaluwasan, ug dili igsapayan nga ang tanang paagi sa pag-
eskapo ingon og wala nay paglaum, ug ang kamatayon ingon og
hapit na gayud, ug nga ang akong kamatayon nakatakda na, kon
ang tawo maoy pangutan-on, gani gikan sa una ko nga pagsulod
sa kampo, akong gibati ang pagsalig nga ako, uban sa akong mga
kaigsoonan ug sa akong mga pamilya, maluwas gayud.

“Oo, kanang hinagawhaw nga tingog, nga sa kanunay mihung-
hong og kahupayan sa akong kalag, diha sa dili matugkad nga
kaguol ug kalisod, nanghinaut ngari kanako og kamaya, ug ang
gisaad nga kaluwasan, nga naghatag kanako og kahupay. Ug bisan
kon ang mga pagano nagalungot-lungot, ug ang mga katawhan
nagapalandong sa mga butang nga kawang, gani ang Ginoo sa
Panon, ang Dios ni Jacob mao ang akong dalangpanan; ug sa
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dihang mangamuyo ako ngadto kaniya sa panahon sa kalisud,
Siya magaluwas kanako [Salmo 46:7; 50:15]; tungod niini ako
miawhag sa akong kalag, ug ang tanan nga anaa kanako, sa pag-
panalangin ug pagdayeg sa Iyang balaan nga pangalan. Kay bisan
kon ako gisakit sa tanang paagi, bisan pa niini [ako] wala maba-
laka, nahasol, apan wala mawad-i sa paglaum; gilutos, apan wala
gisalikway; gibiay-biay apan wala mapukan.’ [Tan-awa sa 2 Mga
Taga-Corinto 4:8–9.]”10

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini nga
hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang mga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha pag-usab ang paghulagway sa bilanggoan sa Liberty,
Missouri (mga pahina 433–36). Samtang ikaw magtuon ug
maghisgot niini nga hugna, hunahunaa ang kahimtang sa
Propeta dihang misulat sa mga pulong nga girekord niini nga
hugna. Ribyuha ang ikatulong paragrap sa pahina 439. Sa unsa
nga paagi nga ang asoy sa Propeta didto sa Bilanggoan sa
Liberty usa ka ehemplo niini nga kamatuoran?

• Tun-i ang ikatulo nga paragrap sa pahina 437. Sa unsa nga
paagi nga ang lisud nga mga kahimtang usahay “mopukaw sa
atong mga espiritu ngadto sa usa ka sagrado nga handuma-
nan”? Sa unsa nga paagi nga ang pag-sulay ug pagpanggukod
“mohiusa sa atong mga kasingkasing” ngadto sa mga miyem-
bro sa pamilya ug mga higala? Unsa ang inyong mga kasinatian
kalabut niini nga mga kamatuoran?

• Si Joseph Smith miingon nga walay makapahimulag kaniya ug
sa iyang mga kaigsoonan gikan sa gugma sa Dios (pahina 437).
Unsa ang inyong mga hunahuna ug gibati samtang kamo
namalandong niini nga pamahayag? Sa unsa nga paagi nga kita
mahimong mahimulag gikan sa gugma sa Dios? Unsa ang
ubang mga butang nga angay natong buhaton aron magpabi-
lin diha sa gugma sa Dios?
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• Basaha ang unang paragrap sa pahina 439. Unsa ang angay
natong buhaton aron madawat ang kalinaw nga gitanyag sa
Ginoo kanato? Unsa ang inyong maangkon gikan sa pasalig sa
Ginoo nga ang mga kalisdanan ni Joseph Smith ug mga kasa-
kit sulod lamang sa “mubo nga higayon”?

• Ribyuha ang mga pasalig ni Joseph Smith ngadto sa mga
Santos nga ang mga kaaway sa Simbahan walay mahimo sa
pagbabag sa gahum sa Dios (mga pahina 439–41). Ngano nga
usahay makalimot kita niini nga kamatuoran? Unsa ang atong
buhaton aron makahinumdom niini?

• Tun-i ang mga pulong sa Ginoo ngadto sa Propeta sa mga
pahina 441–43. Sa unsa kaha nga paagi nga ang atong mga kina-
buhi mausab samtang kita mahinumdom nga ang mga pagsulay
makahatag kanato og kasinatian ug alang sa atong kaayohan?
Unsa ang gipasabut niini diha kaninyo aron masayud nga ang
Manluluwas mikunsad ubos sa tanang mga butang? Unsa sa
inyong hunahuna ang gipasabut sa “padayon sa inyong pama-
agi”?

• Basaha ang katapusang paragrap (mga pahina 443–44).
Hunahunaa kon kanus-a ang Espiritu Santo mihupay kaninyo
diha sa panahon sa kalisud. Kamo ba adunay ingon nga mga
kasinatian nga angay ipakigbahin?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Pilipos 3:8–9;
Mosiah 23:21–24; Alma 7:11; 36:3

Mubo nga mga Sulat

1. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Isaac Galland, Mar. 22, 1839,
Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri, gimantala sa Times and
Seasons, Peb. 1840, p. 52; ang punc-
tuation gi-moderno.

2. Alexander McRae, kinutlo sa History
of the Church, 3:257; gikan sa usa ka
sulat nga gikan ni Alexander McRae
ngadto sa editor sa Deseret News,
Okt. 9, 1854, Siyudad sa Salt Lake,
Utah, gimantala sa Deseret News,
Nob. 2, 1854, p. 1.

3. Mercy Fielding Thompson,
“Recollections of the Prophet
Joseph Smith,” Juvenile Instructor,

Hulyo 1, 1892, p. 398; ang punctua-
tion gi-moderno.

4. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Emma Smith, Abr. 4, 1839,
Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri; Beinecke Library, Yale
University, New Haven, Connecticut;
kopya sa Church Archives, Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw, Siyudad sa Salt
Lake, Utah. Niini nga sulat, dihang
ang Propeta mihisgot nga nabilanggo
og kapin sa lima ka bulan, nag-ihap
siya sa panahon nga siya nabilanggo
sa Independence ug sa Richmond,
Missouri, ingon man didto sa Liberty.
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5. Si Sidney Rigdon nabilanggo sa
Bilanggoan sa Liberty kauban sa
ubang mga kaigsoonan niaadtong
Disyembre 1, 1838. Hinoon pagka-
Enero 25, 1839, mga duha ka bulan
sa wala pa ang Propeta mihimo niini
nga sulat, si Sidney gihatagan og pag-
tugot sa pagbiya sa bilanggoan pina-
agi sa pagpiyansa tungod kay masaki-
ton siya kaayo. Tungod kay ang
padayon nga mga hulga makapahad-
lok kaniya nga mobiya sa seguridad
sa bilanggoan, si Sidney mipili nga
magpabilin sa bilanggoan hangtud
pagka Pebrero 5.

6. History of the Church, 3:289–91;
ang punctuation ug grammar gi-
moderno; pagkabahin sa paragrap
giusab; gikan sa usa ka sulat nga
gikan ni Joseph Smith ug sa uban
ngadto ni Edward Partridge ug sa
Simbahan, Mar. 20, 1839, Bilanggoan
sa Liberty, Liberty, Missouri; mga
bahin niini nga sulat sa kaulahian
nalakip diha sa Doktrina ug mga

Pakigsaad isip mga seksyon 121, 122,
ug 123.

7. History of the Church, 3:291, 293;
ang spelling gi-moderno; pagkabahin
sa paragrap giusab. Pipila ka gagmay
nga mga kausaban sa punctuation,
pag-capital, ug grammar gihimo aron
pag-andam og pila ka bahin sa sulat
sa Propeta alang sa pagmantala sa
Doktrina ug mga Pakigsaad. Busa,
adunay pipila ka gagmay nga mga
kalainan tali sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 121, 122, ug 123 ug sa
materyal nga ania niini nga hugna.

8. Historyof the Church, 3:296–98;
ang spelling ug ang punctuation
gi-moderno.

9. History of the Church, 3:300–301;
pagkabahin sa paragrap giusab.

10. History of the Church, 3:328–29;
pagkabahin sa paragrap giusab; gikan
sa “Extract, from the Private Journal
of Joseph Smith Jr.,” Times and
Seasons, Nob. 1839, pp. 7–8.
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Pag-atubang sa Pagpanglutos
uban sa Hugot nga Pagtuo

ug Kaisug

“Ayaw kahadlok, apan magmalig-on kamo pinaagi
sa Ginoo ug sa kusog sa Iyang gahum.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong tingtugnaw sa 1838–39, ang mga sundalo sa estado
sa Missouri gibutang ubos sa mando sa gobernador sa pagpahawa
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa estado, ug si
Propeta Joseph Smith gibilanggo sa Bilanggoan sa Liberty.
Nianang tingtugnaw ug sa misunod nga tingpamulak, usa ka
talan-awon sa makalilisang nga pag-antus ang makita samtang
liboan ka mga Santos ang napugos sa pagbiya sa ilang mga pani-
malay sa Missouri. Gibiyaan ang kadaghanan sa ilang kabtangan,
misugod sila sa ilang paglakaw mga 321.87 ka mga kilometro sa
sidlakan ngadto sa kasadpan sa Illinois, ubos sa pagmando ni
Brigham Young ug ubang mga pangulo sa Simbahan. Diyutay sa
mga Santos ang adunay maayong mga karwahe ug mga kabayo,
ug daghan ang nangatulog nga walay kapasilongan diha sa ulan
ug sa niebe. Ang uban nga walay mga sapatos miputos sa ilang
mga tiil pinaagi sa mga nuog samtang sila naglakaw latas sa snow.

Pagka Pebrero 1839, usa ka manggiloy-on nga silingan mita-
bang ni Emma Smith pagbutang sa iyang upat ka anak ug sa iyang
pipila ka mga kabtangan sa usa ka karwahe nga gihapinan og
kumpay. Dihang miabut ang ilang pundok sa mibagtok nga tubig
sa Suba sa Mississippi, si Emma milakaw tabok sa yelo uban sa
iyang mga anak, nga nagdala sa mga manuskrito sa hubad sa
Biblia sa Propeta diha sa duha ka bag nga panapton nga gibakos
sa iyang hawak ilalum sa iyang sayal. Siya ug daghan sa ubang
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Pagka Pebrero 1839, samtang si Joseph Smith gibilanggo sa Bilanggoan sa Liberty, 
si Emma Smith ug ang iyang mga anak milakaw tabok sa mibagtok nga tubig

sa suba sa Mississippi, miikyas gikan sa ilang mga tiggukod sa Missouri.
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kabus nga mga Santos midangop sa komunidad sa Quincy,
Illinois, diin sila padayon nga nag-antos sa kagutom, katugnaw,
ug sakit, bisan kon ang mga pag-antus nagaan-gaan pinaagi sa
daghang mga kalihokan sa kalooy gikan sa maamumahon nga
komunidad.

Bisan kon si Propeta Joseph nangandoy nga makatabang sa
mga Santos, ang iya ra nga mabuhat mao ang pag-ampo ug pag-
hatag og direksyon pinaagi sa mga sulat ngadto ni Brigham Young
ug sa ubang kaigsoonan kinsa maoy nangulo sa mga Santos sam-
tang wala siya. Niining lisud kaayo nga mga kahimtang, siya misu-
lat og mga pulong nga pagdasig ug kalinaw ngadto sa mga
miyembro sa Simbahan: “Minahal ug hinigugmang mga kaigsoo-
nan, kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang
ubos sa atong gahum; ug unya kita magmalinawon, uban ang
labing dako nga kasigurohan, nga makasaksi sa kaluwasan sa
Dios, ug sa Iyang bukton nga ipadayag” (D&P 123:17).

Pagka Abril 6, 1839, ang Propeta ug ang iyang isig ka-bilanggo
gibalhin tungod sa pagbalhin sa dapit sa husay gikan sa
Bilanggoan sa Liberty ngadto sa Gallatin, Daviess County,
Missouri. Human sa usa ka pagpakita sa korte didto, ang mga
kaigsoonan gipabalhin na usab og dapit gikan sa Gallatin ngadto
sa Columbia, Boone County, Missouri. Apan pagkatunga-tunga
sa Abril, samtang ang Propeta ug ang ubang mga binilanggo
gidala ngadto sa Columbia, ang mga gwardiya mitugot kanila nga
mo-eskapo. Sulod sa usa ka semana, ang mga kaigsoonan miku-
yog sa grupo sa mga Santos sa Quincy, Illinois, si Elder Wilford
Woodruff misulat sa iyang journal sa iyang pakig-uban og usab sa
Propeta: “Kami ... sa maka-usa pa nakahigayon na usab sa pakig-
lamano ni Brother Joseph.... Siya mitimbaya kanamo uban sa
dakong kalipay. Siya bag-o lang nga nakaangkon og kagawasan
gikan sa bilanggoan ug sa kamot sa iyang mga kaaway ug miba-
lik kauban sa iyang pamilya ug mga higala.... Si Joseph prangka,
dayag, ug mabination lang gihapon. Si sister Emma nalipay
gayud kaayo.”1

Ang Propeta sa ulahi mipasidungog sa iyang mga isig ka-Santos,
kinsa, kauban niya, maisugon nga milahutay og maayo tungod sa
ilang hugot nga pagtuo sa gipahiuling ebanghelyo ni Jesukristo:
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“Ang kinaiya sa mga Santos, ubos sa ilang naangkon nga mga
kasaypanan ug mga pag-antus, angay gayud sa pagdayeg; ang
ilang kaisog sa pagpanalipod sa ilang mga kaigsoonan gikan sa
kadaut nga gihimo sa mga manggugubot; ang ilang pagmahal sa
kawsa sa kamatuoran, ubos sa pinakalisud ug makapaguol nga
kahimtang nga mahimong maantus sa katawhan; sa ilang gugma
sa matag usa; sa ilang pagkaandam sa paghatag og panabang
kanako ug sa akong kaigsoonan nga nabilanggo uban kanako sa
usa ka tuig; ang ilang mga sakripisyo sa pagbiya sa Missouri, ug
sa pagtabang sa kabus nga mga biyuda ug mga ilo [wala nay gini-
kanan], ug nangita og mga balay alang kanila sa usa ka maayong
dapit, ang tanan nagkahiusa aron sa pagpatunhay kanila ngadto
sa pagtahod sa mga buotan ug mahiyason nga mga tawo, ug
mibutang kanila sa kahimuot ug pag-uyon ni Jehovah, ug usa ka
pangalan nga dili gayud mawala sama sa kahangturan.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang kaaway sa kamatuoran makigbatok sa mga suluguon
sa Ginoo, ilabi na kon sila nagpaduol na sa Ginoo.

“Ang pagpanggukod gitumong gayud kanato matag karon ug
unya, ... sama sa kasaba sa dalugdog, tungod sa atong relihiyon.”3

“Ang among relihiyusong mga baruganan diha sa kalibutan
andam alang sa imbestigasyon sa tibuok katawhan, hinoon kami
nakahibalo nga ang tanang pangpanggukod batok sa among mga
higala mitumaw isip sangputanan sa mga pagbutang-butang [bakak
nga mga pasangil] ug sayop nga pagtuo nga walay pundasyon sa
kamatuoran ug katarungan. Kini among giantus sama sa ubang
mga relihiyusong katilingban sa ilang unang pagsugod.”4

“Nan, ayaw kahibulong, kon kamo gipanggukod; apan hinum-
dumi ang mga pulong sa Manluluwas: ‘Ang ulipon dili labaw sa
iyang agalon; kon ila akong gilutos, kamo usab ilang lutoson.’
[Tan-awa sa Juan 15:20]; ug nga ang tanang mga kalisud diin
sagubangon gayud sa mga Santos, mao ang katumanan sa mga
pulong sa mga Propeta nga napamulong na sukad sa pagsugod
sa kalibutan.”5
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“Kon ako mobuhat sa pinakamaayo nga akong mahimo—kon
ako makabuhat sa pinakadakung kaayohan, dayon ang mga
pinakayawan-on ug dautan nga mga hunahuna mibatok na
kanako.... Ang mga kaaway niini nga katawhan dili gayud kapu-
yon sa pagpanggukod batok sa Simbahan, hangtud nga sila
mabuntog. Nagtuo ko nga ilang tipunon ang tanan batok kanako
nga anaa sa ilang gahum sa pagkontrol, ug nga aduna kitay
dugay ug dako nga panag-gubat. Siya nga makig-gubat sa tinuod
nga gubat sa Kristiyanismo batok sa mga pagkadautan niining
ulahing mga adlaw makaangkon sa mga dautang tawo ug mga
anghel sa yawa, ug ang tanang yawan-ong gahum sa kangitngit
nga kanunay magtipon batok kaniya. Kon ang dautan ug limbo-
ngan nga mga tawo mobatok, mao kini ang basehanan sa pag-
hukom kon ang tawo makiggubat sa gubat sa Kristiyanismo. Kon
ang tanang tawo mobutang-butang sa tanang matang sa kadau-
tan batok kanimo, bulahan ikaw, ug uban pa [tan-awa sa Mateo
5:11]. Ang tawo ba hunahunaon nga dautan, kon ang mga tawo
mosulti og dautan kaniya? Dili. Kon ang usa ka tawo mobarug ug
makigbatok sa kalibutan nga makasasala, siya makapaabut sa
tanang dautan ug limbongan nga mga espiritu nga magtipon
batok kaniya.

“Apan kini sulod lamang sa mubo nga panahon, ug kining
tanang mga kalisud mopalayo gikan kanato, kon kita magmati-
nud-anon, ug dili mabuntog niining mga dautan. Pinaagi sa pag-
tan-aw sa mga panalangin sa pagtuga [endowment] nga nagpa-
dayon ang paghimo, ug ang gingharian magkadako ug mokatap
gikan sa kadagatan, kita magmaya nga wala kita mabuntog nii-
ning binuang nga mga butang.”6

“Gihunahuna sa uban nga ang atong mga kaaway matagbaw
na sa akong kamatayon; apan ako mosulti kaninyo nga sa higa-
yon nga sila makapaagas na sa akong dugo sila pagauhawon na
sa dugo sa tanang tawo kansang kasingkasing adunay usa ka kid-
lap sa espiritu sa kahingpitan sa Ebanghelyo. Ang pakigbatok nii-
ning mga tawhana giagni sa espiritu nga kaaway sa tanang mata-
rung. Dili lamang kini sa pagdaut kanako, apan sa tanang lalaki
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ug babaye kinsa mangahas sa pagtuo sa mga doktrina nga gida-
sig sa Dios nga akong itudlo niini nga henerasyon.”7

“Akong nakat-unan pinaagi sa kasinatian nga ang kaaway sa
kamatuoran dili matulog, ni mohunong sa iyang mga panlimba-
sug nga mokutaw sa mga hunahuna sa komunidad batok sa mga
sulugoon sa Ginoo, pinaagi sa pagsugnod og dakung kasilag sa
mga tawo diha sa tanang mga butang nga may importansya o
katuyoan.”8

Kadtong nahigugma sa Diyos moantus sa pagpanggukod
uban sa kaisug ug hugot nga pagtuo.

“Ang tanang mga Santos! makakuha og kaayohan pinaagi nii-
ning importante nga Yawe—nga diha sa tanan ninyong mga pag-
sulay mga kasamok, mga tentasyon, mga kalisud, mga pagkauli-
pon mga pagkabilanggo ug kamatayon, seguroa, nga kamo dili
magbudhi sa langit; nga kamo dili magbudhi ni Jesukristo; nga
dili kamo magbudhi sa kaigsoonan; nga dili kamo magbudhi sa
mga pagpadayag sa Dios, bisan pa sa Biblia, sa Basahon ni
Mormon, o sa Doktrina ug mga Pakigsaad, o sa bisan unsa nga
diha na o ihatag pa ug ipadayag nganha sa tawo niini nga kali-
butan o nga sa umaabut pa. Oo sa tanan ninyong panlimbasog
ug paningkamot, siguroa nga dili kamo mobuhat niining buta-
nga, kay basin sa imong sidsid hingkaplagan ang dugo, ug kamo
mahulog sa impiyerno.”9

Niadtong tingpamulak sa 1830 ang mga Santos gipanglutos
resulta sa pagmantala sa Basahon ni Mormon: “Ang Basahon
ni Mormon (ang sungkod ni Jose, nga anaa sa kamot ni
Ephraim) nga taud-taud nang namantala karon, ug sama sa
gitagna sa propeta sa karaan bahin niini, ‘kini giisip ingon sa usa
ka butang nga wala hiilhi’ [Tan-awa sa Hosea 8:12.] Dakung
kasamok ang namugna tungod sa paggawas niini. Dakong pag-
supak ug labihang pagpanglutos ang namugna sa mga Santos
tungod sa kamatuod niini. Apan miabut ang panahon nga ang
kamatuoran migitib gikan sa yuta, ug ang pagkamatarung maga-
sud-ong gikan sa langit [tan-awa sa Salmo 85:11; Moises 7:62],
busa kita wala mahadlok sa atong mga kaaway, sayud nga anaa
kanato ang kamatuoran ug katarung sa atong kiliran, nga anaa
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Panahon sa tingtugnaw sa 1838–39, liboan ka mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw napugos sa pagbiya gikan sa ilang mga panimalay sa Missouri, 

nagbiyahe og 200 ka milyas ngadto sa Illinois.

kanato ang Amahan ug ang Anak, tungod kay anaa kanako ang
mga doktrina ni Kristo, ug nagsunod niini; ug busa kita nagpa-
dayon sa pagsangyaw ug paghatag og impormasyon ngadto sa
tanan kinsa andam nga maminaw.”10

Pagka Hulyo 1839, si Wilford Woodruff mi-rekord: “Si Joseph
misulti kanamo og pipila ka mga pulong ug miingon,
‘Hinumdumi, mga kaigsoonan, nga kon kamo gibilanggo, si
Brother Joseph nabilanggo na og una pa kaninyo. Kon kamo
gibutang diin inyo lamang makita ang inyong kaigsoonan pina-
agi sa mga rehas sa usa ka bintana samtang gikadenahan tungod
sa ebanghelyo ni Jesukristo, hinumdumi nga si Brother Joseph
nabutang sa sama nga mga kahimtang.’”11

Pagka 1841 si Joseph Smith ug ang iyang mga counselor diha
sa First Presidency misulat: “Ang kamatuoran, sama sa lig-on
nga tugas, mibarug nga wala matarug taliwala sa nagsangka nga
mga elemento, nga milatus niini uban sa makalilisang nga
pwersa. Ang baha nga nanag-panggawas, nagpatugbaw sa ilang
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hinaganas, nga nagsunod-sunod, ug wala molamoy niini. ‘Ang
baha nanagpatuybo sa ilang mga balud, O Jehova; ibabaw sa mga
tingog sa daghang mga tubig, apan si Jehovah sa kahitas-an
labaw nga gamhanan sa gamhanang mga balud nga mangabung-
kag sa dagat’ [tan-awa sa Salmo 93:3–4]; ni ang mga kalayo sa
pagpanggukod, uban sa tanang impluwensya sa manggugubot,
makapukan niini; apan sama sa sampinit ni Moises’ kini wala
masunog, ug niining higayona nagpakita og mahinungdanong
talan-awon sa mga tawo ug sa mga anghel.

“Asa nato itan-aw ang atong mga mata aron makita ang uban
nga ingon niana? Maghunahuna kita og mga tawo nga mihangop
og sistema sa relihiyon, dili inila ug ang pagsunod niini nga
maoy nakaingon sa ilang nagbalikbalik nga mga pagpanggukod.
Mga tawo kinsa, tungod sa ilang gugma sa Dios, ug sa pagbati sa
Iyang kawsa, nag-antus sa kagutom, pagkahubo, mga kakuyaw,
ug hapit tanang kalisud. Mga tawo kinsa, tungod ug alang sa
ilang relihiyon, kinahanglan nga magbangutan sa sayong pagka-
matay sa mga ginikanan, mga bana, mga asawa, ug mga anak.
Mga tawo kinsa mipili sa kamatayon kaysa pagkaulipon o pagpa-
kaaron ingnon, ug dungganon nga magpabilin ang mga kinaiya,
ug magbarug nga lig-on ug dili matarug, sa daghang mga pana-
hon nga gisulayan ang mga kalag sa katawhan.”12

Ang kusganong gahum sa Dios magpaluyo niadtong kinsa
gipanggukod tungod ug alang sa katuyoan sa katarung.

Samtang gibilanggo sa Bilanggoan sa Liberty, si Joseph Smith
misulat ngadto sa mga Santos: “Ayaw paghunahuna nga ang
among mga kasingkasing mawad-an sa paglaum, nga ingon og
usa ka talagsaon nga butang ang nahitabo kanamo [tan-awa sa
1 Peter 4:12], kay amo na kining nakita ug gipasaligan nang daan
sa tanan niining mga butanga, ug adunay pagsalig sa usa ka mas
maayong paglaum kay sa among mga tigpanggukod. Busa ang
Dios mihimong lig-on sa among mga abaga alang sa palas-anon.
Kami mohimaya sa among kalisud, tungod kay kami nasayud nga
ang Dios nagauban kanamo, nga Siya among higala, ug nga Siya
moluwas sa among mga kalag. Kami wala mahadlok kanila nga
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makapatay sa lawas; sila dili makalaglag sa among mga kalag [tan-
awa sa Mateo 10:28]. Kami dili mangayo og mga kalooy sa mga
kamot sa manggugubot, ni sa kalibutan, ni sa yawa, ni sa iyang
mga tinugyanan nga mga masupakon, ug niadtong kinsa nahi-
gugma ug naghimo ug nagabatasan sa pagpamakak aron pagkuha
sa among mga kinabuhi. Kami wala gayud magpaka-aron ingnon,
ni mobuhat niini tungod ug alang sa kaayohan sa among mga
kinabuhi.... Kami nasayud nga kami naningkamot sa tibuok namo
nga hunahuna, gahum ug kusog, sa pagbuhat sa kabubut-on sa
Dios, ug sa tanang mga butang bisan unsa pa ang Iyang gisugo
kanamo....

“... Ang Manluluwas miingon, ‘Ang mga panulay magaabut
gayud hinoon, apan alaut ang tawo nga pinaagi kaniya magaabut
ang panulay.’ [Tan-awa sa Mateo 18:7.] Ug usab ‘Bulahan kamo
sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tawo, ug pagalutoson
kamo, ug pagabutangbutangan kamo sa tanang matang sa kada-
utan batok kaninyo tungod kanako; kinahanglan managmaya ug
managkalipay kamo, kay dako ang inyong balus didto sa langit,
kay sa ingon man niini gilutos sa mga tawo ang mga Propeta nga
nanghiuna kaninyo’ [Mateo 5:11–12.]

“Karon, minahal nga kaigsoonan, kon ang bisan kinsang tawo
aduna gayuy rason sa pag-angkon niini nga saad, kami mao ang
mga tawo; kay kami nasayud nga ang kalibutan dili kay nasilag
lamang kanamo, apan sila mibutang-butang kanamo sa tanang
matang sa kadautan, mga bakak, nga walay laing hinungdan kon
dili ang among paningkamot sa pagtudlo sa kahingpitan sa
Ebanghelyo ni Jesukristo....

“Ug karon, minahal ug hinigugma kaayo nga kaigsoonan—ug
kon kami moingon og kaigsoonan, among gipasabut mao kad-
tong kinsa nagpadayon nga nagmatinud-anon ni Kristo, mga
lalaki, mga babaye ug mga bata—among gibati ang pag-awhag
kaninyo sa pangalan ni Ginoong Jesus, nga magmalig-on diha sa
hugot nga pagtuo sa bag-o ug mahangturong pakigsaad, ug dili
mahadlok sa inyong mga kaaway.... Pagmalig-on bisan gani hang-
tud sa kamatayon; ‘kay siya nga buot magapatunhay sa iyang kina-
buhi mawagtangan hinoon siya niini; apan siya nga magawagtang
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sa iyang kinabuhi tungod kanako, ug tungod sa Maayong Balita,
magapatunhay niini,’miingon si Jesukristo [tan-awa sa Marcos
8:35].”13

Gikan usab sa Bilanggoan sa Liberty, ang Propeta ug ang
iyang mga counselor diha sa First Presidency misulat ngadto
sa mga pangulo sa Simbahan: “Mga kaigsoonan, ayaw kahadlok,
apan magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang
gahum. Unsa ang tawo nga ang sulugoon sa Dios mahadlok
kaniya, o ang anak sa tawo nga mokurog tungod kaniya? Dili
maghunahuna niini nga talagsaon kabahin sa grabe nga mga
pagsulay diin kita gisulayan, sama nga adunay mga talagsaon nga
mga butang ang nanghitabo kanato. Hinumdumi nga ang tanan
nakaambit sa sama nga mga kasakit [tan-awa  sa 1 Peter 4:12–13.]
Busa, paglipay diha sa atong mga kalisud, diin kamo nahingpit
ug diin ang kapitan sa atong kaluwasan nahingpit usab [tan-awa
sa Mga Hebreohanon 2:10.] Himoa ang inyong mga kasingkasing
ug ang mga kasingkasing sa tanang mga Santos mahupay uban
kanimo, ug himoa nga sila maglipay og maayo, kay daku ang
atong balus didto sa langit, kay sa ingon man niini ilang gilutos
sa dautan ang mga propeta nga naghiuna kanato [tan-awa sa
Mateo 5:11–12].”14

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang mga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang asoy sa mga pahina 447–50. Unsa ang nakapadani
kanimo mahitungod sa paagi ni Joseph Smith ug sa iyang
isigka-Santos pag-atubang sa mga pagpanglutos? Sa inyong
hunahuna ngano nga andam man sila sa pag-antus sa pag-
panglutos?

• Basaha ang mga pahina 450–52, diin si Propeta Joseph nag-
tudlo nga ang mga matarung nga mga tawo makasugat kanu-
nay og pagpanggukod. Sa imong hunahuna ngano nga ingon
man niini? Sa unsa nga paagi nga ang pagpanggukod karon
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sama sa pagpanggukod sa panahon ni Joseph Smith? Unsa
man ang kalainan niini sa karon?

• Sa pahina 452, si Joseph Smith mipakigbahin og yawe aron
pagtabang sa mga Santos. Unsa nga mga kasinatian ang nag-
pakita kanimo sa kabililhon niini nga yawe? Unsa ang uban pa
nga tambag ang mahatag nimo sa uban kinsa nag-atubang og
pagpanggukod tungod sa iyang tinuohan? (Alang sa mga
ehemplo, tan-awa sa mga pahina 452–54.)

• Ribyuha ang mga pahina 454–56, diin si Joseph Smith mipa-
salig kanato nga ang Ginoo mopaluyo kanato kon kita moatu-
bang og pagpanglutos uban sa hugot nga pagtuo ug kaisog.
Unsa sa imong hunahuna ang gipasabut sa pag-ingon nga ang
Dios “mihimong lig-on sa among mga abaga alang sa palas-
anon”? Sa unsa nga paagi kita “mohimaya sa atong mga kali-
sud” ug “maglipay sa atong mga kasakit”? Sa inyong pagtuo sa
unsang paagi nga ang atong mga kalisud makatabang kanato
nga mahimong hingpit?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 5:43–44; Mga Taga-
Roma 8:35–39; 2 Nephi 26:8; Mosiah 24:8–16; 3 Nephi 6:13
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Ang Espirituhanong 
mga Gasa sa Pag-ayo, mga
Pinulongan, mga Panagna, 
ug Pag-ila sa mga Espiritu

“Walay tawo nga mahimong usa ka ministro ni Jesukristo
gawas kon siya adunay pagpamatuod ni Jesus; 

ug kini mao ang espiritu sa panagna.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Human sa usa ka mubo nga panahon nga pagdangop sa
Quincy, Illinois, atol sa unang mga bulan niadtong 1839, ang
mga Santos misugod sa paglakaw og mga 80 kilometros sa haba-
gatan ngadto sa pamuy-anan sa Commerce, Illinois. Human sa
iyang pag-eskapo gikan sa iyang pagkabilanggo sa Missouri, ang
Propeta nagsugod sa pagpalit og mga luna sa yuta sulod ug pali-
but sa Commerce isip mga dapit nga pundokanan alang sa
liboan kinsa mipahawa sa Missouri ug karon nagkinahanglan og
dapit nga tukoran pag-usab sa ilang mga kinabuhi. Pagka Hulyo
1839, gatusan ka mga Santos ang nag-kampo ginamit ang mga
tolda ug mga karwahe didto sa sidlakang dapit sa Suba sa
Mississipi sa Commerce, samtang ang uban nakakita og kapasi-
longan sa gibiyaan nga mga barracks sa militar sa pikas bahin sa
Suba sa Montrose, Iowa. Niini nga bag-ong panimalay, ang mga
Santos nitrabaho aron paghinlo ug pagpahubas sa lamakan nga
dapit duol sa suba. Daghan sa mga miyembro sa Simbahan gipa-
maak sa mga lamok ug grabe nga nangasakit og malarya ug uban
pang mga sakit. Uban nga mga Santos nangamatay, ug ang uban
hapit namatay. Si Joseph ug si Emma Smith mipasulod og dag-
han ngadto sa panimalay nga hinimo sa troso aron sa pag-atiman
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Niadtong Hulyo 22, 1839, si Elijah Fordham mibangon gikan sa 
“katulogon sa kamatayon” human si Joseph Smith nisulod sa iyang panimalay 

ug mi-deklarar, “Elijah, ako nagmando kanimo, sa ngalan ni Jesus ang taga Nazaret, 
sa pagbangon ug pagpakaayo!”
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diin ang propeta mihatag sa iyang higdaanan hinungdan nga siya
matulog sa gawas diha sa usa ka tolda.

Pagka- Hulyo 22, taliwala sa mga sakit nga mitakboy sa kadag-
hanan, ang mga Santos nakasaksi og usa ka gitawag ni Elder
Wilford Woodruff nga “usa ka adlaw sa gahum sa Dios.”1 Nianang
buntaga ang Propeta mibangon, mitawag sa Ginoo diha sa pag-
ampo, ug, napuno sa espiritu sa Ginoo, nangalagad sa mga
masakiton diha sa iyang balay, sa nataran sa gawas, ug sa ubos
dapit sa suba. Mitabok siya sa suba ug mibisita sa panimalay ni
Brigham Young sa Montrose aron paghatag kaniya ug panalangin
nga mamaayo. Dayon, kauban si Sidney Rigdon, Brigham Young,
ug ubang mga sakop sa Napulog duha, siya mipadayon sa iyang
misyon sa kalooy ngadto sa ubang mga Santos sa Iowa. Si Elder
Woodruff nakahinumdom sa usa sa pinaka halandumon nga mga
pag-ayo nianang adlawa:

“Mitabok kami sa plaza, ug misulod sa balay ni Brother
[Elijah] Fordham. Si Brother Fordham naghingutas sulod na sa
usa ka oras, ug nagpaabut mi nga ang matag minuto iya nang
katapusan. Akong nabatyagan ang gahum sa Dios nga milukop sa
Propeta. Dihang misulod kami sa balay, si Brother Joseph mipai-
ngon ngadto ni Brother Fordham, ug mikuha kaniya sa tuong
kamot.... Iyang nakita nga ang mga mata ni Brother Fordham
lubog na, ug siya dili na makasulti ug walay panimuot.

“Human guniti sa iyang kamot, [ang Propeta] mitan-aw sa
ubos ngadto sa nawong sa himatyon nga tawo og miingon:
‘Brother Fordham, wala ka makaila kanako?’ Sa una wala siya
motubag; apan kaming tanan nakakita sa epekto sa Espiritu sa
Dios diha kaniya.

“[Si Joseph] miingon na usab: ‘Elijah, wala ka ba makaila
kanako?’ Uban sa hinay nga hagawhaw, si Brother Fordham mitu-
bag, ‘Oo!’ Ang Propeta dayon miingon, ‘Ikaw ba walay hugot
nga pagtuo aron maayo?’

“Ang tubag, nga mas klaro kay sa una, mao: ‘Nahadlok ako
nga ulahi na kaayo. Kon miabut ka pa unta og sayo, nagtuo ko
nga mamaayo pa ako.’ Siya adunay panagway sa usa ka tawo
nga mimata gikan sa pagkatulog. Kadto mao ang katulog sa
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kamatayon. Si Joseph dayon miingon: ‘Wala ba ikaw motuo nga
si Jesus mao ang Kristo?’ ‘Ako mituo, Brother Joseph,’ mao ang
tubag.

“Dayon ang Propeta sa Dios misulti sa makusog nga tingog,
ingon sa kahalangdon sa Dios nga Kapangulohan: ‘Elijah, ako
nagmando kanimo, sa pangalan ni Jesus ang taga Nazaret, sa pag-
bangon ug pagpakaayo!”

“Ang mga pulong sa Propeta dili sama sa mga pulong sa tawo,
apan sama sa tingog sa Dios. Alang kanako mao ra og ang balay
natay-og gikan sa pundasyon niini. Si Elijah Fordham milayat
gikan sa iyang higdaanan sama sa usa ka tawo nga gibangon
gikan sa pagkamatay. Usa ka himsog nga kolor diha sa iyang
nawong, ug makita ang kinabuhi sa matag lihok. Ang iyang mga
tiil giputos sa mga hampol nga ginaling sa mais [corn meal]. Iya
kining gipalagpot gikan sa iyang mga tiil, nga nakatag ang mga
sulod, ug unya nangayo sa iyang mga sinina ug gisul-ob kini.
Nangayo siya og panaksan sa pan ug gatas, ug mikaon niini;
dayon gisul-ob ang iyang kalo ug misunod kanamo ngadto sa
dalan, aron pagbisita sa uban nga nangasakit.”2

Sa panahon nga labihan kadako ang panginahanglan, ang mga
Santos nakasinati og usa ka pagbubo sa gasa sa pag-ayo sa mga
kamot sa Propeta.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang masakiton mamaayo pinaagi sa hugot 
nga pagtuo ug sa paggamit sa gahum sa priesthood,

sumala sa kabubut-on sa Ginoo.

“Unsa ang timailhan sa pag-ayo sa masakiton? Ang pagpan-
dong sa mga kamot mao ang timailhan o paagi nga gipasabut og
maayo ni Santiago, ug ang kinaiya sa karaang mga Santos sumala
sa gimando sa Ginoo, ug kita dili makaangkon og panalangin
pinaagi sa pagtinguha og bisan unsa nga paagi gawas sa paagi
nga gilagda sa Ginoo [tan-awa sa Santiago 5:14–15].”3

Pagka-Hulyo 1839, diha nga ang mga Santos bag-o pa lang
nakabalhin sa Commerce, Illinois, ug daghan ang nangasakit
kanila, si Joseph Smith mi-rekord: “Kadaghanan sa mga sakit
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nagsugod sa pagtakboy diha sa mga kaigsoonan, ingon man sa
mga nanagpuyo sa dapit, mao nga niini nga semana ug ang mga
misunod pa tanan gigahin sa pagbisita sa masakiton ug sa pag-
pangalagad ngadto kanila; ang uban adunay igong hugot nga
pagtuo ug nangaayo; ang uban wala....

“Dominggo 28.—Ang miting gihimo sama sa kasagaran.... Ako
namulong, ug mitambag sa mga miyembro sa Simbahan sa pag-
han-ay sa ilang mga panimalay, hinloan ang sulod nga bahin sa
mga baso ug pinggan, ug sa pagtigum sa sunod nga igpapahulay
aron pag-ambit sa Sakramento, aron pinaagi sa among pagkama-
sulondon ngadto sa mga ordinansa, kami tingali mahimong
molampus uban sa Dios batok sa tiglaglag, ug nga ang masakiton
mamaayo. Sa tibuok semana nga gigahin sa mga masakiton,
kinsa sa kinatibuk-an nagkaanam na kalig-on, ug nagkaarang-
arang na ang panglawas.”4

“Daghan sa mga matarung masugamak sa mga sakit, sa kama-
tay, ug uban pa, tungod sa katarungan nga ang unod huyang,
apan sa gihapon maluwas diha sa Gingharian sa Dios. Mao nga
kini usa ka dili maayo nga baragunan ang pag-ingon nga kini nga
tawo ug kana nga tawo nakasala tungod kay sila nabiktima sa sakit
o kamatayon, kay ang tanan nga unod moagi gayud sa kamata-
yon; ug ang Manluluwas nag-ingon, ‘Ayaw kamo pagpanghukom
sa uban, aron dili kamo pagahukman.’ [Tan-awa sa Mateo 7:1.]”5

Ang katuyoan sa gasa sa mga pinulongan mao ang 
pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Ang Propeta namulong sa usa ka komperensya sa mga elder
niadtong 1834: “Si Joseph Smith dayon mihatag og pagpasabut
sa gasa sa mga pinulongan, nga kini gihimo ilabi na gayud sa pag-
sangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa uban nga mga nasud ug mga
pinulongan, apan kini wala ihatag alang sa pangagamhanan sa
Simbahan.”6

“Mahitungod sa gasa sa mga pinulongan, ang amo lang
masulti mao, nga niining dapita, kami nakadawat niini sama sa
nadawat sa mga anciano: kami nagtinguha nga kamo, hinoon,
mag-amping kay basin niini kamo malingla.... Si satanas walay
duda nga mosamok kaninyo kalabut sa gasa sa mga pinulongan,
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“Ang gasa sa pagsulat og mga pinulongan pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo diha sa Simbahan, alang sa kaayohan sa mga sulugoon 

sa Dios aron pagsangyaw ngadto sa mga dili tumotoo.“

gawas kon kamo mag-amping; kamo dili makabantay kaniya og
maayo, ni makaampo og maayo. Unta ang Ginoo mohatag
kaninyo og kaalam sa tanang mga butang,”7

“Ako mibasa sa ika-13 nga kapitulo sa Unang Mga Taga-Corinto
[sa usa ka miting nga gihimo niadtong Disyembre 26, 1841],
ingon man ang usa ka bahin sa ika-14 nga kapitulo, ug misulti
nga ang gasa sa mga pinulongan gikinahanglan sa Simbahan; ...
ang gasa sa mga pinulongan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo
diha sa Simbahan, alang sa kaayohan sa mga sulugoon sa Dios
aron pagsangyaw ngadto sa mga dili tumutuo, sama sa adlaw sa
Pentecostes.”8

“Mga pinulongan gihatag sa katuyoan sa pagsangyaw ngadto
niadtong kinsang mga pinulongan dili masabtan; sama sa adlaw sa
Pentecostes, ug uban pa, ug dili kinahanglan alang sa mga pinulo-
ngan nga itudlo ilabi na sa Simbahan, kay bisan kinsa nga tawo nga
anaa ang Espiritu Santo, makasulti sa mga butang sa Dios sa iyang
kaugalingong pinulongan ingon man sa pagsulti sa lain; kay ang
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hugot nga pagtuo moabut dili pinaagi sa mga timailhan, apan
pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios.”9

“Ayaw kaayo pagkakuryuso mahitungod sa mga pinulongan,
ayaw pagsulti sa mga pinulongan gawas kon adunay tighubad;
ang katapusang katuyoan sa mga pinulongan mao ang pagpakig-
sulti sa mga langyaw, ug kon ang mga tawo ganahan kaayo mag-
pakita sa ilang kahibalo, tugoti sila nga mosulti sa ingon sa ilang
kaugalingong pinulongan. Ang tanan nga gasa sa Dios magamit
sa ilang dapit, apan kon kini gamiton ngadto sa katuyoan nga dili
sa Dios, kini makita nga makadaot, usa ka laang ug usa ka tunglo
imbis nga usa ka panalangin.”10

“Duna usab kitay mga kaigsoonan nga mga lalaki ug mga
babaye kinsa nakabaton og sayop nga gasa sa pinulongan; sila
mosulti nga nagyamyam nga dili masabtan, dili natural nga
tingog, ug ang ilang mga lawas mahiwi ...; nga unta, wala may
dili natural diha sa Espiritu sa Dios.”11

“Ayaw pagsulti pinaagi sa gasa sa mga pinulongan nga dili
makasabut niini, o walay paghubad. Ang demonyo makasulti og
mga pinulongan; ang kaaway moabut sa iyang gimbuhaton; siya
mahimong motintal sa tanang matang sa tawo; makasulti og
Ininglis o Dutch. Ayaw itugot nga adunay mosulti og mga pinu-
longan gawas kon siya mohubad, gawas kon adunay pagtugot sa
tawo nga gibutang aron sa pagdumala; dayon siya mahimong
mahibalo o mohubad, o lain ang mohimo.”12

“Kon kamo adunay butang nga angay ipadayag, himoa kini sa
imong kaugalingong pinulongan, ayaw pagpalabi sa paggamit sa
gasa sa mga pinulongan, o tingali ang yawa mopahimulos sa ino-
sente ug sa wala makahibalo. Kamo mahimong mosulti og mga
pinulongan alang sa kaugalingon nimo nga gusto, apan ako
kining ihatag isip usa ka lagda, nga kon aduna man gani itudlo
pinaagi sa gasa sa mga pinulongan, kini dili pagadawaton nga
doktrina.”13
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Bisan kon usa ra ka tawo ang mosulti isip propeta 
sa Simbahan, ang espiritu sa pagpanagna makapahimo 

sa tanan nga mopamatuod ni Jesukristo.

“Walay tawo nga tig-alagad ni Jesukristo nga dili usa ka Propeta.
Walay tawo ang mahimong tig-alagad ni Jesukristo gawas kon siya
adunay pagpamatuod ni Jesus; ug kini mao ang espiritu sa pag-
panagna [tan-awa sa Pinadayag 19:10].”14

“Si Juan ang Tigpadayag nag-ingon nga ang pagpamatuod kang
Jesus mao ang espiritu sa pagpanagna [tan-awa sa Pinadayag
19:10]. Karon kon anaay tawo nga adunay pagpamatuod ni Jesus,
wala ba kaniya ang espiritu sa pagpanagna? Ug kon siya aduna
nianang espiritu sa pagpanagna, ako mangutana, dili ba siya usa
ka propeta? Ug kon siya usa ka propeta, dili ba siya makadawat og
pagpadayag? Ug kon adunay tawo nga dili makadawat og pagpa-
dayag alang sa iyang kaugalingon kinahanglan nga tunglohon,
kay ang pagpamatuod kang Jesus mao ang espiritu sa pagpa-
nagna. Kay si Kristo nag-ingon, pangayo ug kamo makadawat; ug
kon mahitabo nga makadawat siya og bisan unsa, ako mangutana,
dili ba kini pagpadayag? Ug kon adunay tawo nga walay pagpa-
matuod ni Jesus o sa espiritu sa Dios, dili siya iya; nga ginganlan
og Kristo. Ug kon dili iya, siya kinahanglan nga pagatungluhon.”15

Usa ka bisita sa Nauvoo mi-rekord nga si Joseph Smith
mitudlo sa mosunod panahon sa usa ka panagsultihanay: “Si
Propeta Joseph [miingon nga] ... aron mahimong usa ka alagad
ni Jesus, ang tawo kinahanglan mopamatuod kang Jesus; ug pag-
pamatuod ni Jesus ang tawo kinahanglan adunay espiritu sa pag-
panagna; kay diha sumala ni Juan, ang pagpamatuod kang Jesus
mao ang espiritu sa pagpanagna.

“Kon ang tawo moangkon nga usa ka alagad ni Jesus ug walay
espiritu sa pagpanagna, mahimong siya usa ka dili tinuod nga
saksi, kay wala siya niana nga gasa nga makapasarang kaniya
niana nga katungdanan; ug ang kalainan tali ni [ Joseph Smith]
ug sa pari niini nga henerasyon mao, nga siya miangkon nga
aduna niana nga espiritu sa pagpanagna nga makapahimo kaniya
sa pagpamatuod kang Jesus ug sa Ebanghelyo sa kaluwasan;
ug ang pari molimud niana nga espiritu, bisan ang espiritu sa
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pagpanagna, nga mao ra gayud ang mopamatuod nga sila tinuod
nga mga saksi o tigpamatuod sa Ginoong Jesus, ug gani miang-
kon nga matuod nga mga alagad sa kaluwasan.”16

“Ang hugot nga pagtuo moabut pinaagi sa pagpaminaw sa
pulong sa Dios, pinaagi sa pagpamatuod sa mga suluguon sa
Dios; kana nga pagpamatuod kanunay nga giubanan sa Espiritu
sa pagpanagna ug pagpadayag.”17

Ang gasa sa espiritu sa pag-ila nagtugot sa mga 
matinud-anon sa pag-ila tali sa impluwensya 

sa maayo ug sa dautan nga mga espiritu.

Sa unang mga panahon sa gipahiuli nga Simbahan, ang mga
miyembro sa Simbahan, ingon man ang mga miyembro sa
laing relihiyusong mga grupo, usahay molihok diha sa implu-
wensya gikan sa dautan o bakak nga mga espiritu, nagtuo nga
sila anaa ubos sa impluwensya sa Espiritu Santo. Si Propeta
Joseph Smith nagtudlo: “Bag-ong mga panghitabo nga nanghi-
tabo diha kanato naghimo niini nga mahinungdanon nga
katungdanan nga gipasa diri kanako sa pagsulti og usa ka butang
kalabut sa mga espiritu diin ang mga tawo naagni sa paglihok.

“Dayag kini gikan sa mga sinulat sa mga Apostoles [diha sa
Bag-ong Tugon], nga daghan sa mga mini nga mga espiritu diha
sa ilang panahon, ug mikatap ngadto sa kalibutan, ug nga kini
nagkinahanglan og salabutan diin ang Dios lamang ang maka-
hatag aron makaila og mini nga mga espiritu ug sa pag-ila kon
unsa nga mga espiritu ang iya sa Dios [tan-awa sa 1 Juan
4:1–4]. Ang kalibutan sa kinatibuk-an mahimong labihan ka
ignorante mahitungod niini nga mga butang, ug ngano nga sila
lahi man—‘kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayud sa mga
hunahuna sa Dios, gawas sa espiritu sa Dios.’ [Tan-awa sa
1 Mga Taga-Corinto 2:11.] ...

“Aduna gayud kanunay, sa matag panahon, nga ingon og
kulang sa kahibalo mahitungod niini nga hilisgutan. Mga espiritu
sa tanang matang gipakita, sa matag panahon, ug sa hapit diha sa
tanang tawo.... Ang tanang tawo nagtuo sa ilang kaugalingong
matang sa mga espiritu ug silang tanan nagtuo nga ang ilang mga
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espiritu adunay gahum sa Dios. Kinsa ang makahatag og solus-
yon niini nga misteryo? ‘Sulayi ang mga espiritu,’ miingon si Juan
[1 Juan 4:1], apan kinsa ang mobuhat niini? Ang mga makinaad-
manon, ang batid nga mamumulong, ang batid sa pangataru-
ngan, ang maalamon, ang diosnon—ang tanan walay kahibalo....
Kinsa ang makadala ngadto sa kahayag ug makabutyag sa mga
tinagoang misteryo sa mini nga mga espiritu nga kanunay gayud
nga makita diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Kami
motubag nga walay tawo nga makahimo niini kon walay
Priesthood, ug ang pagbaton og kahibalo sa mga balaod nga diin
ang mga espiritu gidumala; kay walay tawo nga nasayud sa mga
butang sa Dios, gawas sa Espiritu sa Dios,’ sa ingon walay tawo
nga nasayud sa espiritu sa yawa, ug sa iyang gahum ug implu-
wensya, kon dili pinaagi sa pagbaton og salabutan nga labaw pa
sa tawo, ug nahimong napadayag pinaagi sa Priesthood sa mis-
teryosong mga paglingla sa iyang mga plano....

“Ang usa ka tawo kinahanglan magbaton og espiritu sa pag-ila
sa dili pa siya makaganoy ngadto sa kahayag sa adlaw niining
yawan-ong impluwensya ug mobutyag niini ngadto sa kalibutan
sa tanan niining makadaut sa kalag, yawan-on, ug makalilisang
nga mga kolor, kay walay mas dako og kadautan ngadto sa mga
anak sa tawo kay sa mahimutang ubos sa impluwensya sa usa ka
mini nga espiritu kon sila nagtuo nga anaa kanila ang Espiritu sa
Dios. Liboan ang mibati sa impluwensya sa mangitngit nga
gahum ug makadaut nga epekto....

“Sama sa atong namatikdan kaniadto, ang pinakadakong kali-
sod anaa sa pagkawalay nahibaloan sa kinaiyahan sa mga espi-
ritu, sa mga balaod diin sila gidumala, ug sa mga timailhan diin
sila nailhan; kon gikinahanglan sa Espiritu sa Dios nga masayud
sa mga butang sa Dios; ug ang espiritu sa yawa mapakita lamang
pinaagi niana nga pamaagi, dayon kini mosunod isip usa ka
natural nga sangputanan gawas kon ang tawo o mga tawo adu-
nay komunikasyon, o pagpadayag gikan sa Dios, magpakita
ngadto kanila sa mga lihok sa espiritu, sila magpabilin gayud nga
walay mahibaloan niini nga mga baruganan; kay ako moingon
nga kon ang usa ka tawo dili makasabut niining mga butanga
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apan pinaagi sa Espiritu sa Dios, napulo ka libong mga tawo dili
makahimo; kini usab dili maabut sa kaalam sa mga makinaad-
manon, ang pinulongan sa batid nga mga pulong, ang gahum sa
gamhanan. Ug kita sa katapusan moabut na gayud niini nga
panapos, bisan unsa ang atong pagtuo sa pagpadayag, nga kon
wala kini dili kita masayud ug dili makasabut sa bisan unsa nga
butang sa Dios, o sa yawa; ug bisan unsa ka walay tinguha ang
kalibutan sa pagdawat niini nga baruganan, dayag kaayo gikan sa
nagkalain-laing pagtuo ug mga opinyon mahitungod niini nga
butang nga wala gayud silay nahibaloan niini nga baruganan, ug
kini sama ka tin-aw nga kon wala ang balaan nga komunikasyon,
sila magpabilin nga walay nahibaloan....

“Ang tawo kinahanglan adunay espiritu sa pag-ila, sama sa
among gisulti sa una, aron makasabut niining mga butanga, ug
unsaon niya pag-angkon niini nga gasa kon walay mga gasa sa espi-
ritu? Ug unsaon man sa pag-angkon niini kon wala ang pagpada-
yag? ‘Si Kristo misaka sa langit, ug mihatag og mga gasa ngadto sa
mga tawo; ug ang uban mahimong mga Apostoles, ug uban mga
Propeta, ug ang uban mga tigwali sa ebanghelyo, ug ang uban mga
Pastor ug mga magtutudlo’ [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 4:8, 11]. Ug
giunsa pagpili ang mga Apostoles, mga Propeta, mga Pastor, mga
magtutudlo ug mga magwawali? Pinaagi sa pagpanagna (pagpada-
yag) ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot:—pinaagi sa balaang
pakigsulti, ug usa ka balaanong gitudlo nga mga ordinansa—pina-
agi sa pamaagi sa Priesthood, gi-organisa sumala sa pagmando sa
Dios, pinaagi sa balaanong pagkatudlo. Ang mga Apostoles sa
karaang mga panahon naghupot sa mga yawe niini nga
Priesthood—sa mga misteryo sa gingharian sa Dios, ug sa ingon
makahimo sa pag-abli ug pagsulbad sa tanang mga butang mahi-
tungod sa pamunoan sa Simbahan, sa kaayohan sa katilingban, sa
umaabut nga padulngan sa mga tawo, ug sa kabubut-on, gahum
ug impluwensya sa mga espiritu; kay sila makahimo sa pagpugong
kanila kon gusto, makapapahawa kanila sa pangalan ni Jesus, ug
makakita sa ilang minaldito ug misteryoso nga mga kalihokan sa
pagpaningkamot sa paglingla sa Simbahan pinaagi sa pagpakita og
pagka-relihiyoso, ug makig-away batok sa interes sa Simbahan ug
pagpakatap sa kamatuoran....
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“... Ang atong Manluluwas, ang mga Apostoles, ug bisan ang
mga miyembro sa Simbahan gitugahan niini nga gasa, kay, mii-
ngon si Pablo, ‘Ngadto sa usa gihatag ang pagpanulti'g lainlaing
mga pinulongan, ug ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga
pinulongan, nga sa usa ang gahum sa paghimo’g mga milagro, ug
ngadto sa usa ang panagna, ngadto sa usa ang katakus sa pag-ila
sa nagkalainlaing mga espiritu’ [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto
12:10.] Kining tanan gikan sa samang Espiritu sa Dios, ug mao
kini ang mga gasa sa Dios.... Walay tawo o walay pundok sa mga
tawo nga wala hatagi og awtoridad, sa Priesthood ug pag-ila sa
nagkalainlaing mga espiritu, ang makaila sa matuod gikan sa mini
nga mga Espiritu.”18

“Bakakon nga mga espiritu ania sa kalibutan. Adunay daghan
nga mga pagpakita sa mga espiritu, mga mini ug tinuod....
Matag espiritu, o panan-awon, o pagpanganta, dili iya sa Dios....
Ang gasa sa pag-ila og mga espiritu ihatag ngadto sa Tigdumala
nga Elder. Pag-ampo alang kaniya nga siya makaangkon niini
nga gasa.”19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon sa
hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang asoy sa mga pahina 459–62 Sa unsa nga paagi nga
makatabang kini nga asoy sa nanaghupot sa Melchizedek
Priesthood nga maandam sa pangalagad ngadto sa nasakit? Sa
unsang paagi kini makatabang kanato kon kita nagkinahang-
lan og priesthood nga panalangin? Sa imong hunahuna ngano
nga importante alang ni Brother Fordham sa pagpadayag sa
iyang hugot nga pagtuo ni Jesukristo nianang panahona?

• Ribyuha ang mga Pagtulun-an ni Propeta Joseph sa mga pahina
462–63. Unsa nga mga kasinatian ang nakatabang kanimo nga
makasabut sa gahum sa priesthood diha sa pag-ayo og masaki-
ton? Unsa ang mga baruganan nga angay mogiya kanato sa pag-
pakigbahin sa atong mga kasinatian sa pag-ayo og masakiton?
Ngano nga ang uban nga mga tawo dili maayo, bisan kon sila
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adunay hugot nga pagtuo ug nakadawat og mga panalangin sa
priesthood?

• Si Joseph Smith miingon nga ang gasa sa mga pinulongan
“gihatag alang lamang gayud sa pagsangyaw sa Ebanghelyo
ngadto sa ubang mga nasud ug mga pinulongan” (tan-awa sa
mga pahina 463–65). Sa unsang paagi kini nga gasa nakata-
bang sa pagpakatap sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan? Giunsa
nimo o sa laing tawo nga imong kaila pagdawat ang gasa sa
mga pinulongan aron sa pagtabang sa pagsangyaw sa ebang-
helyo?

• Ribyuha ang mga Pagtulun-an sa Propeta mahitungod sa espi-
ritu sa pagpanagna (mga pahina 466–67). Unsa ang buot ipa-
sabut niini alang kanimo nga masayud nga ang matag miyem-
bro sa Simbahan makabaton sa espiritu sa pagpanagna?

• Ribyuha ang mga Pagtulun-an sa Propeta mahitungod sa gasa
sa pag-ila og mga espiritu (mga pahina 467–70). Unsa ang gasa
sa espiritu sa pag-ila? Sa unsa nga paagi kita makalikay nga
malingla sa mga impluwensya sa dautan? Sa unsa nga paagi
ang atong propeta karon ug ang ubang mga lider sa Simbahan
makatabang kanato sa pag-ila sa dautang mga impluwensya?
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D&P 46:1–33; 50:1–36, 40–44; 52:14–19

Mubo nga mga Sulat

1. Wilford Woodruff, mga Journal,
1833–98, gitala alang sa Hulyo 22,
1839, Church Archives, Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

2. Wilford Woodruff, “Leaves from my
Journal,” Millennial Star, Okt. 17,
1881, p. 670; pag-capital gi-moderno;
pagkabahin sa paragrap giusab.

3. History of the Church, 4:555; gikan
sa pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Mar. 20, 1842, sa
Nauvoo, Illinois; gi-report ni Wilford
Woodruff.

4. History of the Church, 4:3–5; pagka-
bahin sa paragrap giusab; mga italic
gitangtang; gikan sa mga natala sa
journal ni Joseph Smith, July 8–10,
28, 1839, Commerce, Illinois.

5. History of the Church, 4:11; gikan
sa mga panudlo nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Sept. 29,
1839, sa Commerce, Illinois; 
gi-report ni James Mulholland.

6. History of the Church, 2:162; gikan
sa mga hinisgutan sa usa ka kompe-
rensya sa mga elder nga gihimo niad-
tong Sept. 8, 1834, sa New Portage,
Ohio; gi-report ni Oliver Cowdery.



H U G N A  3 3

472

7. History of the Church, 1:369; gikan
sa usa ka sulat ni Joseph Smith
ug sa iyang mga counselor sa First
Presidency ngadto sa kaigsoonan sa
Missouri, Hulyo 2, 1833, Kirtland,
Ohio.

8. History of the Church, 4:485; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Dis. 26, 1841,
sa Nauvoo, Illinois; gi-report ni
Willard Richards.

9. History of the Church, 3:379; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Hunyo 27,
1839, sa Commerce, Illinois;
gi-report ni Willard Richards.

10. History of the Church, 5:31–32;
gikan sa “Gift of the Holy Ghost,” usa
ka editoryal nga gimantala sa Times
and Seasons, Hunyo 15, 1842,
pp. 825–26; si Joseph Smith ang
editor sa mao nga peryodiko.

11. History of the Church, 4:580; ang
punctuation gi-moderno; gikan sa
“Try the Spirits,” usa ka editoryal
nga gimantala sa Times and Seasons,
Abr. 1, 1842, p. 747; si Joseph Smith
ang editor sa mao nga peryodiko.

12. History of the Church, 3:392; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith mga Hulyo 1839 sa
Commerce, Illinois; gi-report ni
Willard Richards.

13. History of the Church, 4:607; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Abr. 28,
1842, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Eliza R. Snow.

14. History of the Church, 3:389; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong mga Hulyo
1839 sa Commerce, Illinois; gi-report
ni Willard Richards.

15. Kinutlo ni James Burgess, sa tinigum
nga mga sinulat gikan sa mga pakig-
pulong ni Joseph Smith; James
Burgess, Journals, 1841–48, Bol. 2,
Church Archives.

16. History of the Church, 5:407–8; ang
punctuation gi-moderno; pagkabahin
sa paragrap giusab; gikan sa mga
panudlo nga gihatag ni Joseph Smith
niadtong mga Ene. 1843 sa Nauvoo,
Illinois; gi-report diha sa usa ka sulat
pinaagi sa usa ka wala mailhi nga tig-
sulat sa Boston Bee, Mar. 24, 1843,
Nauvoo, Illinois, gimantala sa Times
and Seasons, Mayo 15, 1843, p.200.

17. History of the Church, 3:379; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Hunyo 27,
1839, sa Commerce, Illinois;
gi-report ni Willard Richards.

18. History of the Church, 4:571–75,
580; ang punctuation ug grammar
gi-moderno; pagkabahin sa paragrap
giusab; gikan sa “Try the Spirits,” usa
ka editoryal nga gimantala sa Times
and Seasons, Abr. 1, 1842, pp.
743–45, 747; si Joseph Smith ang
editor sa mao nga peryodiko.

19. History of the Church, 3:391–92;
pagkabahin sa paragrap giusab; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith mga Hulyo 1839
sa Commerce, Illinois; gi-report ni
Willard Richards.



473

H U G N A  3 4

Ang Gahum sa Pagpasaylo

“Dali na, minahal nga igsoon,
kay ang gubat niagi na, Kay ang managhigala sa una,

managhigala na usab sa katapusan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa ting-init niadtong 1839, ang Propeta mihatag sa pangalan nga
Nauvoo sa dapit diin ang mga Santos nagpundok sa Illinois nga
dapit sa Suba sa Mississippi. Ang pangalan gikan sa Hebrew, nag-
pasabut nga “usa ka maanindot nga kahimtang, o dapit, nagdala
niini, usab, og ideya sa pagpahulay.”1 Ubos sa direksyon sa
Propeta, ang mga Santos misugod sa pag-usab sa balangay sa
Commerce ngadto sa usa ka maanindot nga siyudad. Una nilang
giilisan ang ilang mga payag ug mga tolda ug mga panimalay nga
hinimo sa troso, ug unya daghang mga nindot nga mga balay ug
lig-on nga mga balay nga tisa misugod sa pagtunga. Nananom sila
og mga kahoy nga mamunga ug makahatag og landong ug mga
bagon ug mga kahoy-kahoy aron pagpanindot sa ilang dagko nga
mga lote. Sa ilang matahum nga Nauvoo, ang mga Santos naglaum
nga makakita og malinawon nga dapit nga kadangpan diin sila
makalikay sa mga pagpanggukod nga ilang nasinati sa Missouri.

Niining panahon sa pagtukod, si Joseph Smith diha’y kasina-
tian nga nagpakita sa iyang maloloy-on nga taras ug pagkaan-
dam sa pagpasaylo sa uban, nagtugot kanila sa paghinulsol sa
mga sayop nga ilang nabuhat sa nangagi. Si Daniel Tyler miasoy
sa kasinatian:

“Usa ka tawo nga taas og katungdanan sa Simbahan samtang
didto sa Far West [Missouri], nasakit og pagpanugnaw o gitaki-
gan ug gihilantan. Samtang ang iyang pangisip ingon man ang
lawas luya pa, ang walay pagbati nga mga grupo midaot sa iyang
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Ang Manluluwas mipakita og kalooy ngadto sa usa ka babaye 
nga gipasanginlang nanapaw (tan-awa sa Juan 8:1–11). 

Si Kristo miingon nga Siya mianhi aron pagtawag sa mga makasasala 
sa paghinulsol, aron pagluwas kanila,” si Joseph Smith mipadayag.
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pangisip ug mipugos kaniya sa pagbiya sa mga Santos ug moku-
yog kanila. Mihatag siya og mga pagpamatuod batok sa Propeta.
Samtang ang mga Santos nagpahiluna sa Commercre, kay naayo
gikan sa sakit, siya mibalhin gikan sa Missouri ngadto sa Quincy,
Illinois. Didto siya mitrabaho nga namugha og kahoy aron
makasapi ug madala ang kaugalingon ug pamilya ngadto sa
Nauvoo, ug [mohatag] og gasa ngadto sa nasakitan nga tawo sa
Dios basin pa, siya mapasaylo ug motugot kaniya nga mobalik sa
panon.... Siya mibati nga wala nay kaluwasan alang kaniya ug
kon kana idili pa kaniya ang tanan mawala na kaniya. Siya misu-
god paglakaw uban sa masulub-on nga kasingkasing ug makalo-
looy nga tan-awon.

“Samtang [ang tawo] nagpaingon na ang Ginoo misulti kang
Brother Joseph nga siya hapit na moabut. Ang Propeta mitan-aw
gawas sa bintana ug nakakita kaniya nga naglakaw sa dalan. Sa
diha nga siya moabli na unta sa ganghaan ang Propeta dali nga
mibarug gikan sa iyang gilingkuran ug midagan ug misugat
kaniya sa nataran, mitu-aw, ‘O Brother—–, nalipay kaayo ko nga
nakakita kanimo!’ Iya kining giagbayan ug ang duha mihilak
sama sa mga bata.

“Igo na ang pag-ingon nga ang angay nga pagpasig-uli gihimo
ug ang nalaglag nga tawo misulod pagbalik sa Simbahan agi sa
pultahan, midawat pag-usab sa iyang Priesthood, miadto og pila
ka importante nga mga misyon, mipundok uban sa mga Santos
sa Zion ug namatay nga puno sa hugot nga pagtuo.”2

Si George Q. Cannon, kinsa mialagad nga usa ka counselor sa
First Presidency, mihatag og dugang ebidensiya sa magpasaylo-
ong kinaiya ni Joseph Smith: “Uban sa iyang hugot nga pagpa-
nalipod sa kamatuoran, ug sa iyang dili matarug nga paghupot
sa mga sugo sa Dios, si Joseph maloloy-on kanunay ngadto sa
mga huyang ug sa masalaypon. Panahon sa ting-init niadtong
1835, siya nagtrabaho sa mga konseho ug mga miting sa Kirtland
ug sa ubang dapit sa duol, ug maoy napili sa pag-apil sa mga kali-
hokan batok sa pila ka mga miyembro kinsa pagahusayon
tungod sa mga gipanulti nga gihimo batok sa Presidency sa
Simbahan kay siya ang napili aron sa pagpanalipod sa kawsa sa
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akusado o sa pag-demanda bisan kon ang iyang kaugalingon
mao ang gibuhatan og sayop, naglihok siya uban sa tanan nga
kalumo ug kamahiangayon hinungdan nga iyang naangkon ang
gugma sa tanan.”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Kita mao ang mogamit sa baruganan
sa kalooy ug mopasaylo sa atong mga kaigsoonang

mga lalaki ug mga babaye.

“Usa sa labing makapahimuot nga eksena nga mahimong
mahitabo sa yuta, sa dihang usa ka sala mahimo sa usa ka tawo
batok sa lain, mao, ang pagpasaylo niana nga sala; ug dayon
sumala sa dungganon ug hingpit nga sumbanan sa Manluluwas,
pag-ampo ngadto sa atong Amahan sa langit aron mopasaylo sa
[makasasala] usab.”4

“Kanunay molihok sumala sa baruganan sa kalooy, ug mag-
andam sa pagpasaylo sa atong mga igsoon diha sa unang pagpa-
kita og paghinulsol, ug mangayo og pasaylo; ug kon kita mopa-
saylo sa atong mga igsoon, o bisan sa atong kaaway, sa dili pa siya
maghinulsol o mangayo og pasaylo, ang atong langitnong
Amahan malooy usab kanato.”5

“Moantus ug mopailub sa usag usa, kay ang ingon gibuhat
usab sa Ginoo kanato. Pag-ampo alang sa inyong mga kaaway
diha sa Simbahan ug ayaw pagtunglo sa inyong mga kaaway sa
gawas: kay ako ang panimalos, miingon ang Ginoo, ug ako mao
ang magabayad. [Tan-awa sa Mga Taga-Roma 12:19]. Ngadto sa
tanan nga naordinahan nga miyembro, ug ngadto sa tanan, kami
moingon, pagmaloloy-on ug kamo makaangkon og kalooy.
Pagtinguha nga motabang sa pagluwas og mga kalag, dili sa pag-
laglag kanila: kay sa pagkatinuod kamo nasayud, nga labi pang
kalipay unya didto sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga
magahinulsol, kay sa tungod sa kasiyaman ug siyam ka mga
tawong matarung nga wala magkinahanglan sa paghinulsol.’
[Tan-awa sa Lucas 15:7.]”6

Eliza R. Snow mi-report niining mga pulong sa Propeta: “[Ang
mga Santos] kinahanglan adunay kalooy, bisan pa sa sala nga anaa
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kanato. Miingon nga siya nahimong instrumento nga mahibaloan
ang sala—kini usa ka subo nga hunahunaon ug makahahadlok
nga daghan ang mobutang sa ilang kaugalingon ubos sa tunglo sa
demonyo, ug mopaingon sa pagkalaglag. Uban sa dakong pagbati
siya miingon nga sila mga isig ka-mortal, nahigugma kita kanila sa
una, dili ba nato sila awhagon nga mag-usab? Kita wala pa [gani]
makapasaylo kanila og kapitoan ka pito sama sa gimando sa atong
Manluluwas [tan-awa  sa Mateo 18:21–22]; tingali wala kita maka-
pasaylo kanila bisan kausa. Anaa na karon ang adlaw sa kaluwa-
san alang niadtong maghinulsol ug mag-usab.”7

“Ibutang nato pananglit nga si Jesukristo ug ang balaang mga
anghel mosaway kanato tungod sa mga walay hinungdan nga
mga butang, unsa ang mahitabo kanato? Kita kinahanglan nga
magmaloloy-on sa usag-usa, ug pasagdan ang walay hinungdan
nga mga butang.”8

Si Willard Richards, usa ka sakop sa Korum sa Napulog
duha, mi-report: “Si Joseph miingon nga ang tanan maayo ra tali
kaniya ug sa mga langit; nga siya walay kalagot batok ni bisan
kinsa; ug sumala sa pag-ampo ni Jesus, o sa iyang sumbanan, sa
ingon mao usab ang pag-ampo ni Joseph—‘Amahan, pasayloa
ako sa akong mga sala maingon nga ako makapasaylo man niad-
tong nakasala kanako’ [tan-awa sa Mateo 6:12, 14], kay ako
sayon nga makapasaylo sa tanang tawo. Kon atong ampingan ug
ipalambo ang gugma sa uban, kinahanglan higugmaon nato ang
uban, bisan ang atong mga kaaway ingon man ang mga higala.”9

Ang Pagpasaylo makapahiuli sa panaghiusa nga pagbati.

“Nakapasubo kanako nga walay hingpit nga panaghiusa sa
pagbati; kon ang usa ka miyembro nag-antus ang tanan mobati
niini; pinaagi sa panaghiusa sa pagbati kita makaangkon og
gahum sa Dios. Si Kristo miingon nga Siya mianhi aron pagtawag
sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol, aron pagluwas kanila.
Si Kristo gisaway sa nagpakatarung sa kaugalingon [self righte-
ous] nga mga Judeo tungod kay Siya nakig-uban sa mga makasa-
sala; Siya midala kanila diha sa baruganan nga sila naghinulsol
na sa ilang mga sala.... Kon ang [mga makasasala] maghinulsol,
kita mapugos sa pagdawat kanila, ug pinaagi sa pagkamabination
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mobalaan ug molimpyo kanila gikan sa tanang pagkamasalaypon
pinaagi sa atong impluwensya sa pagbantay kanila.... Walay laing
labing maayo nga butang nga modala sa katawhan sa pagbiya sa
sala kay sa pag-agak kanila, ug pag-amuma kanila uban sa
kalumo.”10

Si Propeta Joseph Smith misulat ngadto sa grupo sa mga
Lider sa Simbahan: “Karon, kaigsoonan, sultihan ko kamo, nga
kini ang akong baruganan nga mohatag ug mopasaylo, ug nga
moantus ug mopailub, uban sa pagkamainantuson ug mapailu-
bon, uban sa mga kahuyang, mga kabuang, mga kaluya, ug mga
kadautan sa akong kaigsoonan ug sa tanang katawhan sa kalibu-
tan; ug ang akong pagsalig ug gugma diha kaninyo dili maminu-
san, o maluya. Ug karon, kon kamo matawag aron moantus og
gamay sa bisan unsa sa among mga kahuyang ug kabuang, ug
kinahanglan uban kanamo kamo makadawat og pagbadlong,
ayaw og ikasakit.... Kon ikaw og ako magkita, ako magpaabot,
nga walay pagduda, nga ang tanang butang tali kanato masabtan
uban sa kaangayan, ug hingpit nga gugma ang mopatigbabaw;
ug ang balaang panaad diin kita gihiusa, makaangkon sa labing
importante nga dapit sa atong mga kasingkasing.”11

Si Propeta Joseph Smith misulti sa mosunod sa usa ka miting
uban sa iyang mga counselor diha sa First Presidency ug sa
Napulog Duha: “Ako usahay makasulti og sakit kaayo gikan sa
kahinayak sa higayon, ug tungod kay ako nakapasakit sa inyong
mga pagbati, kaigsoonan, ako mangayo sa inyong pasaylo, kay
ako nahigugma kaninyo ug mopaluyo kaninyo sa tibuok ko nga
kasingkasing diha sa tanang katarung, atubangan sa Ginoo, ug
atubangan sa tanang katawhan; ug saligi, mga kaigsoonan, ako
andam nga mopahunong sa tanan nga mga pagsupak, sa mga
unos ug sa mga alimpulos, sa mga dalugdog ug sa mga kilat,
pinaagi sa dagat ug pinaagi sa yuta, diha sa kamingawan o uban
sa mga mini nga mga kaigsoonan, o mga manggugubot, o bisan
asa nga ang Dios sa Iyang paagi mahimong motawag kanato. Ug
ako makahukom nga walay kahabugon o giladmon, gingharian o
mga gahum, mga butang karon o mga butang sa umaabut, o
bisan unsa nga binuhat, ang makapahimulag kanako gikan
kanimo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:38–39].
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“Ug ako karon nakigsaad uban kaninyo atubangan sa Dios,
nga ako dili maminaw o motuo sa bisan unsa nga pagtamay nga
taho ni bisan kinsa kaninyo, o mosaway kaninyo tungod sa bisan
unsa nga pagpamatuod ubos sa langit, gawas kon kana nga pag-
pamatuod kasaligan gayud, hangtud nga ako makakita kanimo
og atubang, ug makahibalo sa katinuod; ug ako mohatag sa
walay kulang nga pagsalig sa inyong pulong, tungod kay ako nag-
tuo nga kamo mga tawo sa kamatuoran. Ug ako mohangyo sa
samang butang kaninyo, kon ako mosulti diha kaninyo sa bisan
unsa nga butang, nga kamo mohatag og sama nga pagsalig sa
akong pulong, kay ako dili mosulti kaninyo nga nasayud ako
nianang butanga bisan og wala ako masayud.”12

Niadtong tinglarag sa 1835, ang igsoon sa Propeta nga si
William misupak sa usa ka desisyon nga gihimo sa Propeta,
naglagot kaayo, ug misugod sa pagbiay-biay sa Propeta ug
miawhag sa uban sa pagbuhat sa ingon. Kini nga batasan
nakapasubo sa Propeta, ug siya misulat sa mosunod ngadto ni
William: “Ako nanghinaut, Brother William, nga ikaw magpau-
bos sa imong kaugalingon. Ako sayon nga mopasaylo kanimo, ug
ikaw nasayud sa akong dili matarug ug walay pagkausab nga
baruganan; Ako nasayud kang kinsa ako mosalig; ako mobarug
ibabaw sa bato; ang baha dili makahimo, dili, sila dili makaguba
kanako. Ikaw nasayud nga ang doktrina nga akong gitudlo
tinuod, ikaw nasayud nga ako gipanalanginan sa Dios.... Ikaw
nasayud nga akong katungdanan ang pagpahimangno kanimo,
kon ikaw makahimo og sayop. Kini nga kagawasan anaa kanako
kanunay, ug ikaw makaangkon sa sama nga kahigayunan, akong
gamiton kini nga gawasan sa pagpahimangno kanimo, tungod sa
akong natawhang katungod; ug ako mohatag kanimo sa kahiga-
yunan, tungod kay kini akong katungdanan nga magpaubos, ug
modawat og pagbadlong ug panudlo gikan sa usa ka igsoon, o
usa ka higala....

“Ug karon hinaut nga ang Dios adunay kalooy sa balay sa
akong amahan; hinaut nga ang Dios mokuha palayo sa mga pag-
dumot tali kanako ug kanimo; ug hinaut nga ang tanang mga
panalangin mahiuli na, ug ang nangagi makalimtan sa hangtud.
Hinaut nga ang mapaubsanong paghinulsol modala kanamong
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duha nganha Kanimo, O Dios, ug ngadto sa Imong gahum ug
panalipud, ug usa ka korona, aron matagamtam ang pakig-uban
sa amahan, inahan, Alvin, Hyrum, Sophronia, Samuel, Catherine,
Carlos, Lucy, ang mga Santos, ug sa tanan nga nabalaan sa kali-
naw, sa kahangturan, mao ang pag-ampo sa imong igsoon.”13

Pagka Enero 1, 1836, ang Propeta misulti sa mosunod mahi-
tungod sa iyang mga paningkamot sa pagsulbad niini nga
kasamok sa iyang pamilya: “Bisan pa man og ang pasalamat
mipuno sa akong kasingkasing kon maghunahuna ako sa mga
panghitabo sa miaging tuig, ug sa daghang mga panalangin nga
gihatag kanato, ang akong kasingkasing gisakitan, tungod sa
kasamok nga anaa sa pamilya sa akong amahan.... Ako determi-
nado nga walay magkulang sa akong bahin aron maangay ug sa
maayong paagi mapahimutang ug mahusay ang mga kasamok sa
pamilya niining adlawa, nga ang mosunod nga tuig ug mga tuig,
bisan kon kini diyutay ra o daghan, magahin sa katarung sa atu-
bangan sa Dios....

“Sila si brother William ug Hyrum, ug si Tiyo John Smith, mia-
but sa akong balay ug kami misulod sa usa ka kwarto nga kami
ra, kauban ni papa ug ni Elder Martin Harris. Si Papa Smith
dayon mibukas sa among interbyu pinaagi sa pag-ampo, diin
pagkahuman siya mipahayag sa iyang kaugalingon nianang mga
okasyon sa usa ka mabination kaayo ug makatandog nga paagi,
gani uban sa tanang kalooy sa usa ka amahan, kansang mga pag-
bati nasamaran og maayo tungod sa kasamok nga diha sa
pamilya; ug samtang siya nakigsulti kanamo, ang espiritu sa Dios
gamhanan nga mikunsad diri kanamo, ug ang among kasingka-
sing nalukmay. Si Brother William mihimo og mapaubsanong
pagkumpisal ug nangayo sa akong pasaylo tungod sa pag-abuso
nga iyang gihimo kanako. Ug kon diin ako nakahimo og sayop,
ako nangayo sa iyang pasaylo.

“Ug ang espiritu sa pagkumpisal ug pagpasaylo diha sa usag usa
kanamong tanan, ug kami misaad sa usag usa, sa atubangan sa
Dios, ug sa balaan nga mga anghel, ug sa mga kaigsoonan, nga
maninguha sugod niadto sa paglig-on sa usag usa diha sa katarung
sa tanang mga butang, ug dili maminaw sa dautang mga report
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mahitungod sa usag-usa; apan, sama gayud sa managsuon,
moduol sa usag usa, uban sa among mga reklamo, diha sa espiritu
sa kaaghup, ug pakig-uli sa buot, ug sa ingon mopauswag sa atong
kalipay, ug sa kalipay sa pamilya, ug, sa lakbit, sa kaayohan sa
tanan. Ang akong asawa ug inahan ug ang akong tigsulat gipasu-
lod dayon, ug kami misubli sa pakigsaad nga among gihimo
ngadto kanila; ug samtang ang pasalamat mipadaku sa among
kasingkasing, mga luha mi-agas gikan sa among mga mata. Ako
dayon gihangyo sa pagtapos sa among interbyu, nga akong
gihimo, uban sa pag-ampo; ug kadto sa pagkatinuod usa ka pana-
hon sa kalipay ug panahon sa kamaya.”14

Pinaagi sa pagpakita og pagkamainantuson, 
pagkamapailubon, ug kalooy ngadto sa mahinulsulon, 

kita makatabang sa pagdala kanila ngadto sa 
“ang kagawasan sa minahal nga mga anak sa Dios.”

Sa ulahing bahin niadtong 1838, si William W. Phelps, kinsa
nahimong usa ka kasaligan nga miyembro sa Simbahan,
kausa mihatag og bakak nga pagpamatuod batok sa Propeta
ug sa ubang nga lider sa Simbahan, nga maoy nakaingon sa
ilang pagkabilanggo sa Missouri. Pagka Hunyo 1840, si Brother
Phelps misulat ngadto ni Joseph Smith, naghangyo og kapasay-
loan. Si Propeta Joseph mitubag: “Ako moingon nga kini uban sa
dili kasarangan nga mga pagbati nga ako naninguha sa pagsulat
og pipila ka linya nganha kanimo agi og tubag sa imong sulat sa
ika-29 [sa miaging bulan]; sa samang higayon ako nalipay sa
kahigayunan nga gihatag kanako.

“Ikaw tingali tungod niini makahibalo unsa ang akong gibati,
sama kanila ni Elder Rigdon ug ni Brother Hyrum, sa diha nga
among gibasa ang imong sulat—pagkatinuod ang among mga
kasingkasing nalukmay ngadto sa kalumo ug kalooy sa diha nga
kami mitino sa imong mga tinguha, ug uban pa. Ako makapasa-
lig kanimo nga ako naghunahuna sa paglihok sa imong kaso sa
usa ka paagi nga mahiangay sa kabubut-on ni Jehovah, (kansang
sulugoon mao ako), ug mahiuyon ngadto sa mga baruganan sa
kamatuoran ug katarung nga napadayag na; ug tungod kay ang
pagkamainantuson, pagkamapailubon, ug kalooy kanunay nga
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Si William W. Phelps, gilarawan dinhi uban ni Joseph Smith human mibalik ngadto
sa hingpit nga pakigdait uban sa mga Santos, misulat kabahin sa Propeta kinsa
sayon kaayo nga mipasaylo kaniya: “Pagdayeg ngadto sa tawo kinsa nakigsulti

kang Jehovah! ” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 50).

nagpaila sa mga pagtagad sa atong langitnong Amahan ngadto
sa mapainubsanon ug mahinulsulon, ako mibati nga andam sa
pagsunod sa ehemplo, mohambin sa sama nga baruganan, ug sa
pagbuhat sa ingon mahimong usa ka manluluwas sa akong
isigka tawo.

“Tinuod kini, nga kami nag-antus og maayo agi og sangputa-
nan sa imong gihimo—ang kopa sa apdo, puno na gayud aron
ipainom sa mga mortal, sa pagkatinuod napuno hangtud nga
miawas diha nga ikaw mibatok kanamo, kang kinsa kami kanunay
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nga mag-uban sa matam-is nga pagtinambagay, ug mitagamtam og
daghang makapahimuot nga panahon gikan sa Ginoo—‘kon usa
pa unta kini ka kaaway, makahimo unta kami sa pag-antus niini’
[tan-awa sa Salmo 55:12–14.] ‘Sa adlaw nga ikaw mitindog sa
pikas nga daplin, sa adlaw nga ang iyang katigayunan gipadala sa
mga dumuloong, ug ang mga lumalangyaw mingsulod sa iyang
mga ganghaan, ug nagpalapad mahitungod sa [Far West], gani
ikaw usa man kanila; apan ayaw pagtan-aw lamang sa adlaw sa
imong igsoon diha sa adlaw sa iyang kadaut, ni magsulti ka nga
mapahitas-on diha sa adlaw sa kaalaut.’ [Tan-awa sa Obadias
1:11–12.]

“Hinoon, ang kopa nainom na, ang pagbuot sa Amahan natu-
man na, ug kami buhi pa, diin kami nagpasalamat sa Ginoo. Ug
kay naluwas gikan sa mga kamot sa dautang mga tawo pinaagi sa
kalooy sa atong Dios, kami moingon nga kini inyong kahigayu-
nan nga maluwas gikan sa mga gahum sa kaaway, madala ngadto
sa kagawasan sa minahal nga mga anak sa Dios, ug usab maang-
kon ang inyong dapit diha sa mga Santos sa Labing Halangdon,
ug pinaagi sa pagkamakugihon, pagkamainubsanon, ug gug-
mang walay pagkaaron-ingnon, isalig ang imong kaugalingon
ngadto sa among Dios, ug inyong Dios, ug ngadto sa Simbahan
ni Jesukristo.

“Mituo nga ang imong gikumpisal tinuod, ug ang imong pag-
hinulsol kinasingkasing, ako malipay na usab sa paghatag
kanimo sa tuong kamot sa pagpakigdait, ug nalipay diha sa miba-
lik nga usa ka mausikon.

“Ang imong sulat gibasa ngadto sa mga Santos sa miaging
Dominggo, ug usa ka pagpahayag sa ilang pagbati ang nakuha,
dihang kini gikauyonan sa tanan, nga si W. W. Phelps angay nga
dawaton ngadto sa pagpakigdait.

“‘Dali na, minahal nga igsoon, kay ang gubat miagi na, kay ang
managhigala sa una, managhigala na usab sa katapusan.’ ”15
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon sa hugna
o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Kini nga hugna naglakip og daghang mga asoy kalabut ni
Joseph Smith nga nagpasaylo sa uban. Ribyuha kini nga mga
asoy diha sa mga pahina 473–76, 479–81 ug 481–83. Sa unsa
nga mga paagi nga kining mga istorya makatabang sa usa ka
tawo kinsa naninguha nga mopasaylo sa lain?

• Unsa nga mga panalangin ang moabut sa atong mga kinabuhi
kon kita mopasaylo niadtong kinsa nakapasakit kanato? Ngano
nga kita usahay maglisud sa pagpasaylo sa uban? Unsa ang
atong mahimo aron makapalambo og mas mapasayloon nga
espiritu?

• Ang pahina 477 naglakip og mubo, maalamon nga mga pamu-
long mahitungod sa pagpasaylo sa uban. Sama pananglit:
“Moantus ug mopailub sa usag usa, kay ang ingon gibuhat usab
sa Ginoo kanato.” “Pagmaloloy-on ug kamo makaangkon og
kalooy.” Pagtinguha nga motabang sa pagluwas og mga kalag,
dili sa paglaglag kanila.” “Kita kinahanglan nga magmaloloy-on
sa usag usa, ug pasagdan ang walay hinungdan nga mga
butang.” Unsa ang imong mapupo gikan sa matag usa niini nga
mga pulong?

• Sa mga paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 477, ribyuha
ang mga pulong ni Joseph smith mahitungod sa epekto sa
kamabination ug kalumo. Sa imong pagtuo ngano nga kini nga
tambag tinuod? Sa unsa nga paagi nga kamo nakasinati niini
nga mga baruganan sa imong kaugalingong kinabuhi?

• Ribyuha ang mga paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina
477. Unsa nga mga problema ang mahimo natong malikayan
sa atong pagsunod niini nga tambag? Ngano nga usahay kini
nga tambag lisud nga sundon? Sa unsa nga paagi nato mabun-
tog ang tintasyon sa pagtuo sa negatibo nga mga report mahi-
tungod sa uban?
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• Sa iyang mga paninguha nga makapasaylo sa uban, ang Propeta
misulti sa iyang tinguha nga “mosunod sa ehemplo” sa
Langitnong Amahan (mga pahina 482–83) ug mabuhi “sumala sa
dungganon ug hingpit nga sumbanan sa Manluluwas” (pahina
476). Samtang kita maningkamot sa pagsunod sa ehemplo sa
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo, unsa ang ubang mga kina-
iya nga kinahanglan atong ipalambo?

May Kalabutan nga mga Kasalutan: Salmo 86:5; Mateo
18:21–35; 1 Nephi 7:16–21; Mosiah 26:29–31; D&P 64:9–11

Mubo nga mga Sulat

1. History of the Church, 4:268; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ug sa iyang mga counselor
sa First Presidency ngadto sa mga
Santos, Ene. 15, 1841, Nauvoo,
Illinois, gimantala sa Times and
Seasons, Ene. 15, 1841, pp. 273–74.

2. Daniel Tyler, sa “Recollections of the
Prophet Joseph Smith,” Juvenile
Instructor, Ago. 15, 1892, p. 491; ang
punctuation gi-moderno; pagkabahin
sa paragrap giusab.

3. George Q. Cannon, The Life of
Joseph Smith, the Prophet (1888),
pp. 190–91.

4. History of the Church, 6:245; gikan
sa “A Friendly Hint to Missouri,” usa
ka artikulo nga gisulat ubos sa direk-
syon ni Joseph Smith, Mar. 8, 1844,
Nauvoo, Illinois, gimantala sa Times
and Seasons, Mar. 15, 1844, p. 473.

5. History of the Church, 3:383; gikan
sa pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Hulyo 2, 1839, sa
Montrose, Iowa; gi-report ni Wilford
Woodruff ug Willard Richards.

6. History of the Church, 2:230, foot-
note; gikan sa “To the Saints
Scattered Abroad,” Messenger and
Advocate, Hunyo 1835, p. 138.

7. History of the Church, 5:19–20;
pulong nga gi-bracket “gani” sa orihi-
nal; pagkabahin sa paragrap giusab;
gikan sa pakigpulong nga gihatag ni

Joseph Smith niadtong Mayo 26,
1842, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Eliza R. Snow.

8. History of the Church, 5:23; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Hunyo 9,
1842, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Eliza R. Snow.

9. History of the Church, 5:498; ang
punctuation gi-moderno; gikan sa
usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Hulyo 9,
1843, sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Willard Richards.

10. History of the Church, 5:23–24;
gikan sa usa ka pakigpulong nga
gihatag ni Joseph Smith niadtong
Hunyo 9, 1842, sa Nauvoo, Illinois;
gi-report ni Eliza R. Snow.

11. Sulat gikan ni Joseph Smith ngadto
ni Edward Partridge ug sa uban, Mar.
30, 1834, Kirtland, Ohio; sa Oliver
Cowdery Letterbook, pp. 34–35,
Huntington Library, San Marino,
California; kopya sa Church Archives,
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

12. History of the Church, 2:374; pagka-
bahin sa paragrap giusab; gikan sa
mga hinisgutan sa usa ka miting sa
konseho sa First Presidency ug sa
Napulog Duha nga gihimo pagka
Ene. 16, 1836, sa Kirtland, Ohio;
gi-report ni Warren Parrish.
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13. History of the Church, 2:343; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni William Smith, Dis.
18, 1835, Kirtland, Ohio.

14. History of the Church, 2:352–54;
pagkabahin sa paragrap giusab; gikan
sa natala sa Journal ni Joseph Smith,
Ene. 1, 1836, Kirtland, Ohio.

15. History of the Church, 4:162–64; ika-
duhang han-ay sa mga pulong nga gi-
bracket sa ikatulong paragrap sa ori-
hinal; ang punctuation ug pag-capital
gi-moderno; pagkabahin sa paragrap
giusab; mga italic gitangtang; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni William W. Phelps,
Hulyo 22, 1840, Nauvoo, Illinois.
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Katubsanan alang sa mga Patay

“Ang halangdong Jehovah ... nasayud sa kahimtang 
sa mga buhi ug sa patay, ug mihimo sa igong 
pagpangandam alang sa ilang kaluwasan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa sayo pa sa pagpangalagad ni Propeta Joseph Smith, siya dihay
kasinatian nga nakatabang sa pag-andam kaniya alang sa panahon
nga ang doktrina sa kaluwasan alang sa patay ipadayag. Sa
Nobyembre 1823, si Alvin Smith, ang kamagulangang anak ni Lucy
Mack Smith ug Joseph Smith Sr., kalit nga nasakit og grabe ug nag-
higda nga himatyon. Si Alvin 25 anyos ang panuigon, usa ka kus-
gan ug maantigo nga batan-on kansang makugihon nga pagtra-
baho nakatampo og dako sa kalig-on sa pinansyal sa pamilya. Ang
iyang inahan milarawan kaniya nga “usa ka batan-on nga talagsaon
kaayo og batasan,” kansang “kahalangdon ug kamanggihatagon”
mipanalangin niadtong naglibut kaniya “matag oras sa iyang kina-
buhi.”1

Nasayud nga siya himatyon, gitawag ni Alvin ang iyang igsoong
lalaki ug mga babaye sa pagduol kaniya ug nakigsulti sa matag
usa kanila. Ngadto ni Joseph, kinsa hapit na mo-18 ang panuigon
ug wala pa makadawat sa bulawan nga mga palid, si Alvin mii-
ngon, “Ako buot nga ikaw magbinuotan, ug mohimo sa tanang
butang nga nag-agad sa imong gahum sa pagkuha sa talaan.
Pagmatinud-anon sa pagdawat og mga panudlo ug sa paghupot
sa tanang sugo nga gihatag kanimo. Ang imong igsuon nga si
Alvin mobiya na kanimo, apan hinumdumi ang panig-ingnan nga
iyang gipakita kanimo, ug pagpakita og maayong ehemplo alang
sa mga bata nga mas manghod pa kay kanimo.”2

Dihang namatay si Alvin, ang pamilya mihangyo sa usa ka
ministro nga Presbyterian sa Palmyra, New York, aron pagdumala
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“Samtang ang gingharian sa Dios gitukod sa yuta, ug ang karaang pagkahan-ay sa
mga butang napahiuli, ang Ginoo mipadayag ngari kanato niini nga katungdanan

ug pribilihiyo, ug kita gimandoan nga magpabunyag alang sa atong mga patay.”



H U G N A  3 5

489

sa iyang lubong. Tungod kay si Alvin wala man mahimong sakop
sa kongregasyon sa mga ministro, ang pari nangusog sa iyang
sermon nga si Alvin dili maluwas. Si William Smith, ang mang-
hod nga lalaki ni Joseph, nahinumdom: “[Ang ministro] ... mipa-
sabot og maayo nga [si Alvin] maadto sa impyerno, tungod kay
si Alvin dili man miyembro sa simbahan, apan siya usa ka buotan
nga bata ug ang akong amahan wala makagusto niini.”3

Pagka Enero 1836, daghang katuigan human sa kamatayon ni
Alvin, si Joseph Smith nakadawat og panan-awon sa gingharian
sa celestial, diin iyang nakita nga si Alvin, ingon man ang iyang
inahan ug amahan, makasulod niana nga gingharian sa umaabut.
Si Joseph “natingala giunsa kini nga si [Alvin] nakakuha og kabi-
lin niana nga gingharian, nakita nga siya mibiya niini nga kina-
buhi sa wala pa ang Dios makapahimutang sa Iyang kamot aron
sa pagpundok sa Israel sa ikaduha nga higayon, ug wala pa
mabunyagi alang sa kapasayloan sa mga sala” (D&P 137:6). Ang
tingog sa Ginoo miabut ngadto ni Joseph, nag-ingon:

“Tanan kinsa namatay nga walay kahibalo niini nga ebang-
helyo, kinsa unta makadawat niini kon sila gitugotan pa sa pag-
pabilin, mahimo nga manununod niana nga gingharian; kay Ako,
ang Ginoo, mohukom sa tanan nga mga tawo sumala sa ilang
mga buhat, sumala sa tinguha sa ilang mga kasingksasing” (D&P
137:7–9).

Niadtong Agosto 15, 1840, si Propeta Joseph Smith nagsang-
yaw sa usa ka lubong didto sa Nauvoo ug, kini una nga higayon
diha sa publiko, mitudlo sa doktrina sa kaluwasan alang sa patay.
Sumala ni Simon Baker, nga diha, ang Propeta misugod pinaagi
sa pagpamatuod nga ang “ebanghelyo ni Jesukristo nagdala og
maayong balita nga nagdala og dakong kalipay.” Siya mibasa sa
kadaghanan sa 1 Mga Taga-Corinto 15 ug mipasabut nga “ang
Apostol nakigsulti ngadto sa mga tawo nga nakasabut sa bunyag
alang sa patay, kay kini gihimo diha kanila.” Siya dayon miingon
nga “ang mga tawo makalihok na karon alang sa ilang mga higala
nga mibiya na niini nga kinabuhi, ug nga ang plano sa kaluwasan
gihimo aron sa pagluwas niadtong kinsa andam sa pagsunod sa
mga gikinahanglan sa balaod sa Dios.”4



H U G N A  3 5

490

Usa ka bulan human sa pakigpulong sa lubong, ang Propeta
miduaw sa iyang amahan, kinsa dakong masakiton ug hapit na
mamatay. Ang Propeta naghisgot uban sa iyang amahan sa dok-
trina sa bunyag alang sa patay, ug ang hunahuna sa Amahang
Smith miadto sa iyang pinangga nga anak nga si Alvin. Ang
Amahang Smith mihangyo nga ang buhat himoon “dayon” alang
ni Alvin. Mga minuto lang sa wala pa siya mamatay, siya miingon
nga iyang nakita si Alvin.5 Sa ulahing bahin sa 1840, ang pamilya
Smith naglipay samtang si Hyrum midawat sa ordinansa sa bun-
yag alang sa iyang igsoon nga si Alvin.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios nahigugma sa tanan Niyang mga anak ug mohu-
kom sa tanang tawo sumala sa balaod nga ilang nadawat.

“Ang mahinungdanon nga laraw sa Dios kalabut sa kaluwasan
sa tawhanong pamilya, wala kaayo masabti sa giingon nga maala-
mon ug makinaadmanon nga henerasyon diin kita nagpuyo.
Nagkalain-lain ug dili managsama ang mga opinyon sa mga tawo
kalabut sa plano sa kaluwasan, ang [gimando] sa Labing gamha-
nan, ang gikinahanglan nga mga pagpangandam alang sa langit,
ang kahimtang ug pagkabutang sa mitaliwan nga mga espiritu, ug
ang kalipay o kalautan nga mosangput diha sa buhat sa katarung
ug kasal-anan sumala sa ilang nagkalahi nga hiyas ug bisyo....

“... Samtang usa ka bahin sa tawhanong kaliwatan ang mag-
hukom ug mokondenar sa ubang bahin nga walay kalooy, ang
Halangdon nga Ginikanan sa tibuok kalibutan nagtan-aw sa
tibuok tawhanong pamilya uban sa paggalam sa usa ka amahan
ug pagtagad sa ginikanan; Siya mitagad kanila isip Iyang mga
anak, ug sa walay pagtagad niadtong hinakog nga mga pagbati
nga mo-impluwensya sa mga anak sa mga tawo, nakahimo sa
‘Iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug sa ibabaw sa mga
maayo, ug nagpadala’g ulan ngadto sa mga matarung ug sa mga
dili matarung’ [Mateo 5:45.] Siya ang mihupot sa mando sa pag-
hukom sa Iyang mga kamot; Siya usa ka maalamon nga
Magbabalaod, ug maoy mohukom sa tanang tawo, dili sumala sa
hagip-ot, hinakog nga mga hunahuna sa mga tawo, apan, sumala
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sa mga binuhatan nga gihimo sa lawas bisan kon kini maayo o
dautan, o bisan kon kini nga mga binuhatan gihimo sa England,
America, Spain, Turkey, o India. Siya mohukom kanila, ‘dili
sumala sa unsa ang wala diha kanila, apan sumala sa unsa ang
anaa kanila’; ang tanang nagpakabuhi nga walay kasugoan, paga-
hukman nga walay kasugoan, ug kadtong nanagpakasala ilalum
sa kasugoan, pagahukman pinaagi niaana nga kasugoan. Kita dili
angay nga magduha-duha sa kaalam ug salabutan sa Halangdong
Jehova; Siya moganti og paghukom o kalooy ngadto sa tanang
mga nasud sumala sa ilang nagkalahi nga mga katakus, sa ilang
mga paagi sa pagbaton og salabutan, sa mga balaod diin sila
gidumala, ang mga kahimanan nga gihatag kanila sa pagbaton og
husto nga impormasyon, ug sa Iyang tinago nga mga laraw kala-
but sa tawhanong pamilya; ug kon ang mga laraw sa Dios ipakita,
ug ang tabil sa umaabut maabli, kitang tanan sa katapusan kina-
hanglan mokumpisal nga ang Maghuhukom sa tibuok yuta mibu-
hat sa husto [tan-awa sa Genesis 18:25].”6

“Ang Dios mohukom sa mga tawo sumala sa ilang paggamit sa
kahayag nga Iyang gihatag kanila.”7

“Ang mga tawo adunay tulubagon sa mga butang nga anaa nila
ug dili sa mga butang nga wala nila.... Ang tanan nga kahayag ug
salabutan nga gihatag ngadto kanila gikan sa ilang maloloy-on
nga tiglalang, bisan unsa kini daghan o gamay, pinaagi niini sa
kaangayan sila mahukman, ug ... sila gikinahanglan nga mopa-
kita og pagkamasulundon ug mopalambo niana ug kana lamang
nga gihatag, kay ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang kon dili
sa matag pulong nga mogula sa ba-ba sa Dios.”8

Ang Manluluwas, si Jesukristo, mohatag ug kahigayunan
alang sa kapasayloan ug kaluwasan alang sa buhi ug sa patay.

“Ang kahimtang sa mga nasud nga Kristiyano human sa kamata-
yon, maoy usa ka hilisgutan nga nagpadayag sa tanang kaalam ug
kahibalo sa tawo nga batid sa pilosopiya ug sa ministro sa Dios, ug
kini usa ka opinyon nga gidawat sa tanan, nga ang padulngan sa
tawo gitino nga dili mausab sa iyang kamatayon, ug nga siya mahi-
mong magmalipayon sa kahangturan, o maalaot sa kahangturan;
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nga kon ang tawo mamatay nga walay nahibaloan kabahin sa Dios,
siya mahimo gayud nga gihimaraot sa kahangturan, nga walay
bisan unsa nga kahupayan sa iyang silot, kahupayan sa iyang kasa-
kit, o sa labing tago nga paglaum sa kaluwasan samtang ang walay
katapusan nga panahon manglabay. Bisan unsa ka pinasubay sa
pagtulun-an niini nga baruganan, atong makita nga kini mosupak
sa pagpamatuod sa balaan nga kasulatan, kay ang atong
Manluluwas miingon nga ang mga tawo pagapasayloon sa ilang
tanang pagpakasala ug pagpasipala, apan ang pagpasipala batok sa
Espiritu dili gayud pasayloon, bisan niining panahona karon o
niadtong kapanahonan nga paabuton, dayag nga nagpakita nga
adunay mga sala nga mahimong mapasaylo sa kalibutan sa umaa-
but, bisan kon ang sala sa pagpanamastamas [batok sa Espiritu
Santo] dili mapasaylo [tan-awa sa Mateo 12:31–32; Mark 3:28–29].

“Si Pedro, usab, nga nagsulti mahitungod sa atong
Manluluwas, miingon, nga ‘Siya miadto ug miwali ngadto sa mga
espiritu nga nabilanggo, nga kaniadto wala managpanoo, sa diha
nga sa mga adlaw ni Noe ang pailub sa Dios nagpaabut’ (1 Pedro
3:19, 20). Dinhi dayon aduna kitay asoy kabahin sa atong
Manluluwas nga nagwali ngadto sa mga bilanggoan sa espiritu,
ngadto sa mga espiritu nga nabilanggo gikan pa sa panahon ni
Noah; ug unsa ang iyang giwali ngadto kanila? Nga sila adto ra
didto? Dili gayud! Himoa nga ang Iyang kaugalingon nga pama-
hayag ang mopamatuod. ‘Gipadala Niya ako aron sa pag-ayo sa
naguol, aron sa pagpahibalo og kagawasan ngadto sa mga bini-
langgo, ug sa kahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa pag-
hatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaugdaug’ (Lucas 4:18.) Si
Isaias namulong niini—‘Aron sa pagpagula sa mga binilanggo
gikan sa bilanggoan, ug sila nga nanaglingkod sa kangitngitan
gikan sa balay nga bilanggoan.’ (Isaias 42:7.) Dayag kaayo gikan
niini nga Siya wala moadto aron lamang sa pagwali ngadto
kanila, apan sa paghatag og kagawasan o pagdala kanila gawas sa
balay bilanggoanan....

Ang halangdon nga Jehova mihunahuna sa tibuok nga mga
panghitabo nga may kalabutan sa yuta, kabahin sa plano sa kalu-
wasan, sa wala pa kini mahinabo, o sa wala pa ‘nagakadungan
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Sa kalibutan sa espiritu, ang Manluluwas mi-organisar sa matarung 
nga mga espiritu “ug mitudlo kanila sa paglakaw ngadto ug pagdala og 

kahayag sa ebanghelyo kanila nga anaa diha sa kangitngit” (D&P 138:30).

pag-awit ang mga bitoon sa kabuntagon’ sa kalipay [ Job 38:7]; sa
nangagi, sa karon, ug sa umaabut diha ug anaa, uban Kaniya, usa
ka mahangturon nga ‘karon;’ Siya nasayud sa pagkalaglag ni
Adan, sa mga pagkadautan sa antediluvians [kadtong nagpuyo
sa wala pa moabut ang Dakong Baha], sa kalawom sa kadautan
nga mahimong may kalabutan sa tawhanong pamilya, sa ilang
kahuyang ug kalig-on, sa ilang gahum ug himaya, mga aposta-
siya, sa ilang mga krimen, sa ilang mga katarung ug kadautan;
Siya nakasabut sa pagkalaglag sa tawo, ug sa iyang katubsanan;
Siya nasayud sa plano sa kaluwasan ug gitudlo kini; Siya nasayud
sa kahimtang sa tanang kanasuran ug sa ilang padulngan; Siya
nagmando sa tanan sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on;
Siya nasayud sa kahimtang sa buhi ug sa patay, ug mihimo og
mga pagpangandam alang sa ilang katubsanan, sumala sa ilang
nagkalahi nga mga kahimtang, ug sa mga balaod sa Dios, bisan
niini nga kalibutan, o sa kalibutan sa umaabut.”9
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Ang Dios hingpit nga makiangayon ug maloloy-on 
ngadto sa tanang mga tawo, buhi o patay.

“Ang ideya nga ang ubang mga tawo gimugna sa hustisya, pag-
hukom, ug kalooy sa Dios, binuang kaayo alang sa hunahuna sa
usa ka intelihente nga tawo: sama pananglit, kasarangan na
alang sa kadaghanan sa atong tigwali nga nagsubay sa pagtulun-
an nga maghunahuna nga kon ang usa ka tawo dili nila matawag
nga nakabig, kon siya namatay sa ingon niana nga kahimtang siya
angay lang nga magpabilin sa impyerno sa kahangturan nga wala
nay paglaum. Walay katapusan nga katuigan sa kasakit ang iyang
antuson, ug wala, wala, wala, gayu’y katapusan; ug gani kini nga
mahangturon nga pagkaalaot kasagaran giingon nga sulagma
lamang [swerte]. Ang pagkaputol sa usa ka liston, ang pagkagisi
sa sinina niadtong nagdumala, o ang lahi nga dapit diin ang usa
ka tawo nagpuyo, mahimong mao ang paagi, tingali ngadto sa
iyang kapildihan, o ang hinungdan nga dili siya maluwas.

“Ako maghunahuna og usa ka sitwasyon nga dili talagsaon:
Duha ka tawo, kinsa managsama nga dautan, nga gipasagdan ang
relihiyon, silang duha nasakit sa sama nga higayon; palaran ang
usa kanila nga nabisitahan sa usa ka relihiyuso nga tawo, ug siya
nakabig pila ka minuto sa wala pa siya mamatay; ang usa nagpa-
tawag og tulo ka laing, relihiyusong mga tawo, usa ka mananahi,
usa ka sapatero, ug usa ka latero; ang latero adunay gunitanan
nga isolda ngadto sa usa ka kaha, ang mananahi adunay ohales
nga buhaton sa usa ka sinina nga dinalian kaayo, ug ang sapatero
magtapak sa usa ka botas sa tawo; walay usa kanila ang makaadto
dayon, ang tawo namatay, ug naadto sa impyerno: usa niini nahi-
maya sa sabakan ni Abraham, siya molingkod diha sa presensya
sa Dios ug nagpahimulos og mahangturon, walay hunong nga
kalipay, samtang ang usa, sama ka maayo kaniya, miunlod
ngadto sa walay katapusang panghimaraut, dili mabakwi nga
kapildihan ug ka walay paglaum, tungod sa tawo nga adunay
botas nga tapakan, ohales sa usa ka sinina nga buhaton, o usa ka
gunitanan nga isolda sa kaha.

“Ang mga plano ni Jehovah makiangayon kaayo, ang mga
pamahayag sa balaang kasulatan [makalibog], ni ang plano sa
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kaluwasan alang sa tawhanong pamilya sukwahi kaayo sa sentido
komon; sa ingon nga mga paagi ang Dios magmug-ot sa kalagot,
ang mga anghel motago sa ilang mga ulo sa kaulaw, ug ang
tanang hiyasnon, ang intelihente nga tawo molikay.

“Kon ang tawhanong mga balaod mohatag ngadto sa matag
tawo sa iyang mga ganti, ug mosilot sa tanang malapason sumala
sa ilang nagkalahi nga mga krimen, sa pagkatinuod ang Ginoo dili
labaw ka bangis sa tawo, kay siya usa ka maalamon nga magba-
balaod, ug ang Iyang mga balaod labaw ka makatarunganon, ang
Iyang mga lagda mas makiangayon, ug ang Iyang mga desisyon
mas hingpit kay sa tawo; ug samtang ang tawo mohukom sa iyang
isig ka-tawo pinaagi sa balaod, ug mosilot kaniya sumala sa silot
sa balaod, sa ingon ang Dios sa langit mohukom ‘sumala sa mga
binuhatan nga gihimo sa lawas’ [tan-awa sa Alma 5:15.] Ang pag-
ingon nga ang mga hentil ipanghimaraot tungod kay sila wala
motuo sa Ebanghelyo maoy usa ka sayop, ug ang pag-ingon nga
ang tanang mga Judeo nga dili motuo ni Jesus ipanghimaraot
maoy sama ka dili tinuod; kay unsaon nila sa pagtuo kaniya kinsa
wala nila madungog, ug unsaon man nila sa pagkadungog kon
walay magwawali, ug unsaon niya pagsangyaw gawas kon siya
gipadala’ [tan-awa sa Mga Taga-Roma 10:14–15]; sa ingon walay
Judeo ni hentil ang mahimo nga sad-an sa pagsalikway sa nagka-
lahi nga mga hunahuna sa mga pundok sa magtotoo, ni sa pag-
salikway sa bisan unsa nga pagpamatuod gawas niana nga gipa-
dala sa Dios, kay ingon nga ang magwawali dili makawali gawas
kon siya ipadala, sa ingon ang makadungog dili makatuo [gawas]
kon siya nakadungog sa gipadala nga magwawali, ug dili mapang-
himaraut tungod sa wala niya madungog, ug kay walay kasugoan,
kinahanglan pagahukman nga walay kasugoan.”10

Atong katungdanan ug pribilihiyo nga mabunyagan 
ug makumpirmahan alang niadtong kinsa 

namatay nga walay ebanghelyo.

“Kon maghisgot mahitungod sa mga panalangin kalabut sa
Ebanghelyo, ug sa mga sangputanan kalabut sa pagkadili-masu-
lundon sa mga kasugoan, kita kanunay gipangutana, unsa ang
mahitabo sa atong mga kagikanan? Sila bang tanan mahimaraut
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tungod kay wala motuman sa Ebanghelyo, kay sila wala makadu-
ngog niini? Dili gayud. Apan sila makabaton sa samang kahigayu-
nan nga atong gipahimuslan dinhi, pinaagi sa pagpatiliwa sa
mahangturon nga priesthood, diin wala lamang mangalagad
dinhi sa yuta, apan sa langit usab, ug sa maalamon nga pagpakig-
uban sa halangdong Jehovah. Sa ingon kadtong mga tawo nga
gihisgutan ni Isaias [tan-awa sa Isaias 24:21–22] pagabisitahan sa
Priesthood, ug mogawas gikan sa ilang bilanggoan diha sa sama
nga baruganan maingon niadtong kinsa masupilon sa panahon ni
Noe nga gibisitahan sa atong Manluluwas [kinsa nagbaton sa
walay katapusan nga Melchizedek Priesthood] ug gipasangyaw
ang Ebanghelyo ngadto kanila, pinaagi Kaniya diha sa bilanggoan.
Ug aron sila makatuman sa tanan nga [mga mando] sa Dios, buhi
nga mga higala ang gibunyagan alang sa ilang patay nga mga
higala, ug sa ingon natuman ang mando sa Dios, nga nagaingon,
‘Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya
makasulod sa Gingharian sa Dios’ [Juan 3:5.] Sila sa pagkatinuod
gibunyagan, dili alang sa ilang mga kaugalingon, apan alang sa
ilang mga patay.... Si Pablo, nga namulong mahitungod sa dok-
trina, miingon, ‘kon dili pa, unsa man lamay ipasabut sa mga
tawo sa ilang pagpabautismo alang sa mga patay, kon ang mga
patay dili man ugaling banhawon? Nganong bautismohan pa man
ang mga tawo alang sa mga patay?’ (1 Cor. 15:29)....

“Ug karon kay ang mahinungdanong mga katuyoan sa Dios
hapit na moabut sa ilang katumanan, ug ang mga butang nga
gisulti sa mga Propeta nangatuman na, samtang ang gingharian sa
Dios gitukod sa yuta, ug ang karaang pagkahan-ay sa mga butang
napahiuli, ang Ginoo mipadayag kanato niini nga katungdanan
ug pribilihiyo, ug kita gimandoan nga magpabunyag alang sa
atong mga patay, sa ingon nagatuman sa mga pulong ni Abdias,
diha nga misulti kabahin sa kahimayaan sa ulahing adlaw: ‘Ug
mga manluluwas motungas sa Bukid sa Zion aron sa paghukom
sa salin ni Esau, ug ang gingharian mahimong iya ni Jehova’ [tan-
awa sa Abdias 1:21.] Ang pagsabut niini nga mga butang miuyon
sa mga kasulatan ngadto sa kamatuoran, moangay sa mga paagi
sa Dios ngadto sa tawo, mobutang sa tawhanong pamilya diha sa
managsama nga kahimtang, ug mouyon sa tanang baruganan sa
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katarung, hustisya ug kamatuoran. Kami motapos uban sa mga
pulong ni Pedro: ‘Kay, kini mao ang hinungdan ngano nga ang
Ebanghelyo giwali hangtud ngadto sa mga patay, aron nga bisan
tuod sila nahukman na diha sa lawas ingon sa mga tawo, sila
mabuhi sa espiritu ingon sa Dios’ [1 Pedro 4:3, 6.]”11

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 487–90, hatagi og pagtagad kon
unsay epekto sa doktrina sa kaluwasan alang sa patay naka-
apekto ni Joseph Smith ug sa iyang pamilya. Unsa ang epekto
niini nga doktrina diha kaninyo ug ngadto sa inyong pamilya?

• Sa mga pahina 490–93, ribyuha ang mga pagtulun-an ni
Propeta Joseph Smith mahitungod sa Dios nga Amahan ug ni
Jesukristo. Sa unsa nga paagi nga kini nga mga pagtulun-an
makaimpluwensya sa imong mga hunahuna ug mga pagbati
mahitungod sa atong Amahan sa Langit? Unsa ang mga paagi
nga kini nga mga pagtulun-an may kalabutan sa kaluwasan
alang sa patay?

• Basaha ang mga pagtulun-an sa Propeta sa mga pahina 490–91
ug 494–95. Sa unsa nga paagi ang Dios mohukom sa Iyang
mga anak?

• Si Joseph Smith miingon nga ang bunyag alang sa patay usa ka
“katungdanan ug pribilihiyo” (mga pahina 495–97). Sa unsa
nga mga paagi kini nga buhat usa ka katungdanan? Unsa ang
imong mga kasinatian diin ikaw mibati nga kini usa ka pribili-
hiyo? Unsa ang imong mahimo aron sa pagpadayon sa buhat
sa Ginoo alang niadtong kinsa namatay? Sa unsa nga paagi nga
ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak sa pag-apil
niini nga buhat?

• Sa unsa nga paagi nga ang doktrina sa kaluwasan alang sa
patay nagpakita og hustisya sa Dios? Giunsa niini pagpakita sa
Iyang kalooy? Human mabasa kini nga hugna, unsaon nimo sa
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pagpasabut kini nga doktrina ngadto sa usa ka tawo nga lain
og tinuohan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 49:8–9; 61:1–3; Juan
5:25; D&P 138:11–37
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Pagdawat sa mga Ordinansa ug
mga Panalangin sa Templo

Ang templo mao ang dapit diin ang Dios mahimong
“mopadayag ngadto sa Iyang katawhan sa mga ordinansa

sa Iyang balay ug sa himaya sa Iyang gingharian, 
ug pagtudlo sa katawhan sa paagi sa kaluwasan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Gikan sa unang panahon sa Pagpahiuli, ang Ginoo mitudlo ni
Propeta Joseph Smith sa ka mahinungdanon sa pagtukod og mga
templo. Bisan kon ang Propeta napugos sa pagbalhin ug maka-
daghang higayon ug kanunay nag-atubang og dinalian nga mga
buluhaton sa iyang panahon ug atensyon, wala gayud siya maka-
limot sa panginahanglan sa pagtukod og balay sa Ginoo. Usa ka
dapit alang sa usa ka templo gipahinungod sa Independence,
Missouri. Usa ka maanindot nga templo nahuman ug gipahinu-
ngod sa Kirtland, Ohio. Sa Far West, Missouri, mga tukurang bato
alang sa usa ka templo gipahimutang na, aron biyaan lamang.
Karon, samtang ang mga miyembro sa Simbahan nagsugod sa
pagtukod og usab sa ilang mga kinabuhi sa Nauvoo—daghan
kanila ang walay igo nga pagkaon, kapasilongan, o trabaho—si
Joseph Smith nasayud nga ang labing importante nga buhat sa
mga Santos mao ang pagtukod pag-usab og templo.

Agi og tubag sa sugo sa Ginoo, ang Propeta ug ang mga Santos
milihok dayon kutob sa mahimo sa pagpadayon sa pagtukod og
balay ngadto sa Ginoo. Apan ang Propeta nakaamgo nga ang pag-
tukod mokabat og mga katuigan, ug siya nasayud nga ang mga
Santos nagkinahanglan sa hingpit nga panalangin sa templo. Ang
sangputanan, pagka Mayo 4, 1842, bisan kon ang templo wala
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Ang Pagtukod pag-usab sa Nauvoo Temple, nagbarug sa dapit sa orihinal 
nga templo. Samtang ang orihinal nga Nauvoo Temple gitukod, 

si Propeta Joseph Smith mi-deklarar, “Atong gikinihanglan ang templo 
labaw sa bisan unsa nga butang.”
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makompleto, si Joseph Smith nangalagad sa endowment ngadto
sa gamay nga pundok sa matinud-anon nga kaigsoonan.

Ang pundok nagtigum sa usa ka dako nga kwarto taas sa Red
Brick Store sa Propeta, nga “gipahimutang aron magrepresentar
sulod sa templo sumala sa gitugot sa sitwasyon.”1 Si Franklin D.
Richards, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, misulat:
“Diha nga ang espiritu miaghat ni [Joseph Smith] nga ang iyang
buluhaton sa kinabuhi hapit na matapos, ug diha nga iyang
nakita nga ang iyang panahon sa yuta mahimong matapos sa dili
pa mahuman ang templo, nagtawag siya og pipila ka pinili, ug
gihatag kanila ang mga ordinansa sa balaan nga mga endowment,
aron ang balaan nga mga bahandi diha sa iyang hunahuna dili
mawala sa kalibutan uban sa iyang kamatayon.”2

Ang kasaysayan sa Propeta nag-rekord: “Akong gigahin ang
adlaw diha sa ibabaw nga bahin sa tindahan, ... sa konseho uban
ni Heneral James Adams, sa Springfield, Patriarch Hyrum Smith,
mga Bishop Newel K. Whitney ug George Miller, ug Presidente
Brigham Young ug mga Elder Heber C. Kimball ug Willard
Richards, nagtudlo kanila sa mga baruganan ug kapunongan sa
Priesthood, mihimo sa mga paghugas ug mga pagdihog, mga
endowment ug ang pagtugyan sa mga yawe kalabut sa Aaronic
Priesthood, ug hangtud ngadto sa pinakataas nga kapunongan sa
Melchizedek Priesthood, nagpresentar sa han-ay mahitungod sa
Karaan nga mga Panahon, ug ang tanan niadto nga mga plano ug
mga baruganan diin si bisan kinsa makahimo sa pag-angkon sa
kahingpitan niadtong mga panalangin nga giandam na alang
sa Simbahan sa Unang Natawo, ug moduol ug mag pabilin diha
sa presensya sa Elohim diha sa mahangturong mga kalibutan.
Niini nga konseho gipalihok ang karaang paghan-ay sa mga
butang sa pinaka-unang higayon niining katapusang mga adlaw.

“Ug ang mga pamahayag nga akong gihimo dinhi niini nga
konseho mao ang mga butang nga espirituhanon, ug mga
butang nga madawat lamang sa mga espirituhanon og panghu-
nahuna: ug walay laing gipahibalo niining mga tawhana kon dili
unsa ang ipahibalo ngadto sa tanan nga mga Santos sa ulahing
mga adlaw, sa labing madali kon sila andam na sa pagdawat niini,
ug usa ka tukma nga dapit ang giandam aron paghatag niini,
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bisan ngadto sa pinakahuyang sa mga Santos; busa himoa nga
ang mga Santos, magmakugihon sa pagtukod sa Templo, ug sa
tanan nga mga balay diin sila nagagikan, o sukad karon mahimo
nga, mandoan sa Dios nga motukod.”3

Samtang ang kadaghanan sa mga Santos makadawat sa
endowment sa templo human ang templo sa Nauvoo makom-
pleto, limitado nga gidaghanon sa mga lalaki ug mga babaye
nakadawat niini nga panalangin sa mga bulan human sa miting
niadtong Mayo 1842. Si Mercy Fielding Thompson usa niini. Sa
panahon nga siya midawat sa iyang endowment, ang Propeta
miingon ngadto kaniya, “Kini maoy modala kanimo pagawas sa
kangitngit ngadto sa talagsaon nga kahayag.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang mga Santos gimandoan sa Dios 
sa pagtukod og mga templo.

Pagka Enero 1833 sa Kirtland, Ohio, ang Propeta misulat:
“Kami gimandoan sa Ginoo didto sa Kirtland, sa pagtukod og
balay sa Dios; ... kini ang pulong sa Ginoo kanamo, ug kami kina-
hanglan, oo, ang Ginoo magtabang kanamo, kami mosunod:
tungod sa matang sa among pagkamasulundon siya misaad
kanamo og mahinungdanong mga butang; oo, gani usa ka bisita
gikan sa langit aron pagpasidungog kanamo uban sa Iyang pre-
sensya. Kami nahadlok kaayo atubangan sa Ginoo kay tingali og
kami mapakyas sa pagdawat niining daku nga pasidungog, nga
gisugyot sa atong Agalon nga ihatag kanamo; kami nagtinguha
alang sa mapainubsanon ug hugot nga pagtuo kay tingali og
kami maulaw diha sa Iyang presensya.”5

Pagka Septyembre 1840, ang Propeta ug ang iyang mga coun-
selor diha sa First Presidency misulti nga ang panahon miabut
na aron pagtukod og Templo sa Nauvoo: “Nagtuo nga ang pana-
hon miabut na, og kinahanglang magtukod og usa ka balay sa
pag-ampo, usa ka balay sa kahusay usa ka balay sa Dios [tan-awa
sa D&P 88:119], kun asa ang mga ordinansiya pagahimuon nga
mauyonon sa Iyang balaang kabubut-on, niining rehiyon sa
nasud—sa pagpatuman niini, daghan nga paningkamot kina-
hanglan nga buhaton, ug mga kahimanan ang gikinahanglan—ug
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tungod kay ang buhat kinahanglan nga madali diha sa katarung;
angay lang sa mga Santos sa paghatag og gibug-aton sa kamahi-
nungdanon niining mga butanga, sa ilang mga hunahuna, sa
tanan nila nga mga buhaton, ug dayon magsugod kay gikina-
hanglan aron kini mapalihok; ug mangandam sa ilang kaugali-
ngon uban sa kaisug, modisider sa pagbuhat sa tanan nilang
mahimo, ug mobati sa ilang mga kaugalingon nga labing intere-
sado nga ingon og ang tanan nga kakugi nag-agad lamang sa
ilang mga kaugalingon. Sa pagbuhat niini, sila mosunod sa mahi-
mayaong mga buhat sa mga katigulangan, ug maangkon ang mga
panalangin sa langit diha sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang
kaliwatan ngadto sa bag-ong henerasyon.”6

Pagka Enero 1841, ang Propeta ug ang iyang mga counselor
sa First Presidency misulat: “Ang Templo sa Ginoo anaa na sa
proseso sa pagtukod dinhi [sa Nauvoo] diin ang mga Santos
moadto aron sa pagsimba sa Dios sa ilang mga katigulangan,
sumala sa pagkahan-ay sa Iyang balay ug sa mga gahum sa
Balaang Priesthood, ug itukod aron paghimo sa tanan nga mga
kalihokan sa Priesthood nga tukma ang pagkahimo, ug diin ang
mga panudlo gikan sa Labing Halangdon madawat, ug gikan nii-
ning dapita mopadayon ngadto sa layo nga mga yuta. Nan iti-
ngub dayon nato ang atong mga gahum ... ug maningkamot nga
masunod ang lihok sa karaang mga katigulangan sa pakigsaad ug
mga patriyarka, niadtong mga butang nga ingon ka dako kaayo
og importansya niini ug sa tanang nagsunod nga henerasyon.”7

Sa sinugdanan niadtong 1841, si Joseph Smith mitudlo sa
mosunod, nga gi-rekord ni William P. McIntire: “Si Joseph mii-
ngon nga ang Ginoo nagsulti nga kita kinahanglan motukod sa
atong balay sa Iyang pangalan, nga kita mahimong mabunyagan
alang sa patay. Apan kon kita dili mobuhat niini, kita angay nga
isalikway, ug ang atong mga patay uban kanato, ug kini nga
Simbahan dili madawat [tan-awa sa D&P 124:32].”8

Pagka Abril, 1841, ang Propeta miingon: “Ang Simbahan wala
pa hingpit nga ma-organisar, sa husto nga pagkahan-ay niini, ug
dili pa mahimo, hangtud nga ang Templo makompleto, diin mga
dapit pagahimoon alang sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa
Priesthood.”9
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Pagka Hulyo 1842, ang Propeta namahayag: Ang Ginoo mii-
ngon kanato sa pagtukod sa [Nauvoo] Templo ... ; ug kana nga
mando sama ka bililhon diha kanato ingon sa ubang mando; ug
ang tawo kinsa dili mobuhat niining mga butanga ingon usab ka
malapason sama og siya nakalapas sa laing mga kasugoan; siya
dili usa ka tigbuhat sa kabubut-on sa Diyos, siya dili usa ka tigtu-
man sa Iyang mga sugo.”10

Pagka Oktubre 1843, ang Propeta mipahimangno sa mga
Santos: “Dalia ang buhat diha sa Templo, dugangi ang inyong
mga paningkamot aron mapadayon ang tanang buhat sa katapu-
sang mga adlaw, ug maglakaw sa atubangan sa Ginoo nga malig-
dong ug matarung.”11

Pagka Marso 1844, ang Propeta nakigkita sa Napulog Duha
ug sa komite sa Templo sa Nauvoo sa paghisgot kon unsaon sa
pagbahin sa gamay nga tinubdan sa Simbahan. Niini nga
miting, ang Propeta miingon: “Atong gikinahanglan ang templo
labaw sa bisan unsa nga butang.”12

Sa templo kita makat-on sa mga butang sa kahangturan 
ug makadawat og mga ordinansa alang sa kaluwasan sa

atong kaugalingon ug sa atong mga katigulangan.

“Unsa ang katuyoan sa pagpundok sa ... katawhan sa Dios sa
bisan unsa nga panahon sa kalibutan? ... Ang unang katuyoan
mao ang pagtukod ngadto sa Ginoo og usa ka balay diin Siya
mopadayag ngadto sa iyang katawhan sa mga ordinansa sa Iyang
balay ug sa himaya sa Iyang gingharian, ug sa pagtudlo sa kataw-
han sa paagi sa kaluwasan; kay adunay piho nga mga ordinansa
ug mga baruganan nga kon kini itudlo ug lihokon, gikinahang-
lan nga buhaton sa usa ka dapit o balay nga gitukod alang niana
nga katuyoan.

“... Ang mga ordinansa nga gitukod sa mga langit sa wala pa
gihimo ang kalibutan, diha sa priesthood, alang sa kaluwasan sa
katawhan, dili mabalhin o mausab. Ang tanan kinahanglan malu-
was diha sa sama nga mga baruganan.

“Alang sa sama nga katuyoan nga ang Dios mopundok sa Iyang
katawhan sa katapusang mga adlaw, aron sa pagtukod ngadto sa
Dios og usa ka balay aron sila maandam alang sa mga ordinansa
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Ang Templo sa Cardston Alberta. Sa balaan nga mga templo, 
ang Ginoo magpadayag ngadto sa Iyang katawhan “sa himaya 

sa Iyang gingharian” ug “sa paagi sa kaluwasan.”

ug mga endowment, paghugas ug mga pagdihog, ug uban pa.
Usa sa mga ordinansa sa balay sa Ginoo mao ang bunyag alang
sa mga patay. Ang Dios nagmando sa wala pa ang katukuran sa
kalibutan nga ang mga ordinansa kinahanglan buhaton diha sa
usa ka bunyaganan nga gi-andam alang niana nga katuyoan diha
sa balay sa Ginoo....

“Ang doktrina sa bunyag alang sa patay dayag kaayo nga makita
diha sa Bag-ong Tugon; ... kini mao ang hinungdan ngano nga si
Jesus miingon ngadto sa mga Judeo, ‘Makapila nga buot kong
tigumon ang imong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga
nagatigum sa iyang mga piso sa ilalum sa iyang mga pako, apan
nagadumili kamo!’ [Mateo 23:37]—nga sila unta motambong sa
mga ordinansa sa bunyag alang sa patay ingon man sa ubang
mga ordinansa sa priesthood, ug makadawat og mga pagpadayag
gikan sa langit, ug mahingpit sa mga butang sa gingharian sa
Dios—apan sila wala nagadumili. Ingon niini ang nahitabo sa
adlaw sa Pentecostes: kadtong mga panalangin gibubo ngadto
sa mga disipulo nianang higayona. Ang Dios nagbuot nga Siya
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moluwas sa patay, ug buhaton kini pinaagi sa pagpundok sa
Iyang mga katawhan....

“... Ngano nga pundukon ang mga tawo niining dapita? Alang
sa mao gihapon nga katuyoan nga si Jesus buot nga mopundok
sa mga Judeo—aron makadawat sa mga ordinansa, mga panala-
ngin, ug sa mga himaya nga gitagana sa Dios alang sa Iyang mga
Santos. Ako karon mangutana niini nga pundok ug sa tanang
mga Santos kon kamo karon motukod niini nga balay ug moda-
wat sa mga ordinansa ug mga panalangin nga ang Dios mitagana
alang kaninyo; o wala ba kamo motukod ngadto sa Ginoo niini
nga balay, ug pasagdan lang Siya nga molabay ug mohatag niini
nga mga panalangin diha sa laing mga tawo?”13

“Kon ang [Nauvoo] templo ug ang bunyaganan maandam na
kami naghunahuna sa paghatag sa mga Elders sa Israel sa ilang
mga paghugas, ug mga pagdihog, ug mobuhat niadtong katapu-
san ug labaw nga madanihon nga mga ordinansa, nga kon wala
kini dili nato maangkon ang celestial nga mga gingharian. Apan
kinahanglan gayud adunay balaan nga dapit nga andamon alang
niana nga katuyoan. Dihay usa ka proklamasyon nga gihimo
sulod sa panahon nga kana nga pundasyon sa Templo ipahimu-
tang diha, tungod og alang niana ug dihay mga pagpangandam
nga gihimo hangtud mahuman ang trabaho, aron ang mga tawo
mahimong modawat sa ilang mga endowment ug mahimong
mga hari ug mga pari ngadto sa Labing Halangdon nga Dios....
Kinahanglan, hinoon, nga adunay dapit nga itukod alang ra
gayud niana nga katuyoan, ug alang sa mga tawo nga mabunya-
gan alang sa ilang patay….

“Ang Ginoo mihimo og balaod kalabut nianang butanga: kina-
hanglan nga adunay usa ka piho nga dapit alang sa kaluwasan sa
atong patay. Ako nagtuo gayud nga adunay mahimong usa ka
dapit, ug sa ingon ang mga tawo nga buot moluwas sa ilang
patay makaduol ug magdala sa ilang pamilya, himoon ang ilang
buhat sa pagpabunyag ug pagbuhat sa ubang mga ordinansa
alang sa ilang patay.”14

Ang pangutana kanunay nga gipangutana, ‘Dili ba kita malu-
was kon dili mag-agi nianang tanang mga ordinansa, ug uban
pa?’ Ako motubag, Dili, dili ang hingpit nga kaluwasan. Si Jesus
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miingon, ‘Sa balay sa akong Amahan adunay daghang puy-anan,
ug moadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo’ [tan-
awa sa Juan 14:2.] Ang ginganlan og Balay dinhi angay unta nga
mahubad og gingharian; ug bisan kinsang tawo nga nabayaw
ngadto sa kinatas-ang mansyon kinahanglan nga matuman sa
celestial nga balaod, ug sa tibuok balaod usab.”15

“Kon ang usa ka tawo makakuha sa kinatibuk-an nga pries-
thood sa Dios, kinahanglan nga iya kining makuha sa samang
paagi nga si Jesukristo nakaangkon niini, ug kana mao ang pag-
hupot sa tanang mga sugo ug pagtuman sa tanang mga ordi-
nansa diha sa balay sa Ginoo....

“Ang tanang tawo kinsa mahimong manununod sa Dios ug
mga isigka manununod uban ni Jesukristo kinahanglan nga
modawat sa kahingpitan sa mga ordinansa sa iyang gingharian;
ug kadtong dili modawat sa tanang mga ordinansa mapakyas sa
pagdawat sa kahingpitan niana nga himaya.”16

“Ato bang mabasa ug masabtan ang tanan nga nakasulat gikan
sa mga panahon ni Adan, sa relasyon sa tawo ngadto sa Dios ug
mga anghel sa umaabot nga kahimtang, gamay ra gayud ang
atong nahibaloan mahitungod niini. Ang pagbasa sa kasinatian sa
uban o sa pagpadayag nga gihatag ngadto sa uban, dili gayud
makahatag kanato og usa ka malukpanon nga pagtan-aw sa
atong kahimtang ug tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. Ang
kahibalo niining mga butanga maangkon lamang pinaagi sa kasi-
natian ngadto sa mga ordinansa sa Dios nga gihan-ay alang niana
nga katuyoan. Kon ikaw makatutok ngadto sa langit og mga lima
ka minuto, ikaw masayud og daghan kay sa mobasa sa tanan nga
sukad nahisulat mahitungod niana nga hilisgutan.... Akong ipa-
niguro sa mga Santos nga ang kamatuoran ... makahimo ug
mahimong mahibaloan pinaagi sa mga pagpadayag sa Dios pina-
agi sa Iyang mga ordinansa, ug agi og tubag niana nga pag-
ampo.”17

“Ang pagkahan-ay sa balay sa Dios nahimo, ug nagpadayon
kini, nga mao gihapon, bisan human sa pag-anhi ni Kristo; ug
human sa katapusan sa liboan ka mga tuig kini mao ra gihapon;
ug sa katapusan kita makasulod na gayud sa Celestial nga
Gingharian sa Dios, ug magpahimulos niini sa kahangturan.”18
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Ang templo usa ka dapit nga balaanon diin kita 
modawat sa labing mahinungdanon nga mga panalangin

nga giandam sa Dios alang sa Iyang mga anak.

Kabahin sa pagpahinungod nga pag-ampo alang sa Templo
sa Kirtland, nga gihatag ngadto ni Joseph Smith pinaagi sa pag-
padayag ug sa kaulahian gi-rekord sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 109, ang Propeta nag-ampo: “Ug karon, Balaan nga
Amahan, kami nangamuyo ... nga ang imong ‘himaya unta
mokunsad nganha sa imong katawhan, ug dinhi niini nga balay,
diin kami karon mopahinungod nganha kanimo, aron kini unta
mabalaan ug mapahinungod ug mahimo nga balaan, ug aron
ang imong balaan nga pagtambong magpadayon unta dinhi niini
nga balay; ug aron ang tanan nga katawhan kinsa mosulod diha
sa ganghaan sa balay sa Ginoo unta mobati sa imong gahum ug
aron mapugos sa pag-ila nga ikaw mibalaan niini ug nga kini mao
ang imong balay, usa ka dapit sa imong pagkabalaan.

“Ug himoa nga ikaw motugyan, Balaan nga Amahan, nga
tanan kadto kinsa mosimba dinhi niini nga balay matudloan
unta sa mga pulong sa kaalam gikan sa labing maayo nga mga
basahon, ug aron sila unta maninguha sa pagkat-on pinaagi sa
pagtuon, ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo, ingon nga ikaw
misulti; ug aron unta sila magtubo diha kanimo, ug modawat sa
usa ka kahingpitan sa Espiritu Santo, ug motukod sumala sa
imong mga balaod ug makaandam sa pag-angkon sa matag giki-
nahanglan nga butang; ug aron kini nga balay mahimo unta nga
usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay
sa hugot nga pagtuo, usa ka balay sa himaya ug sa Dios, gani
imong balay....

“Ug kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, nga ang
imong sulugoon makasulod unta niini nga balay sinangkapan sa
imong gahum, ug ang imong ngalan unta maanaa diha kanila, ug
ang imong himaya maglibut kanila, ug ang imong mga anghel
mobantay kanila; ug gikan niini nga dapit sila makadala sa mahi-
nungdanon kaayo ug mahimayaon nga mga balita, diha sa kama-
tuoran, ngadto sa tanang dapit sa yuta, aron sila masayud nga
kini mao ang imong buhat, ug nga ikaw mibutang sa imong
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kamot, aron pagtuman sa imong gipamulong pinaagi sa ba-ba sa
mga propeta, mahitungod sa katapusang mga adlaw.

“Kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, sa pagpanalipod
sa mga katawhan nga nagsimba, ug madungganon nga naghupot
og usa ka ngalan ug katungdanan dinhi niini nga ang imong
balay, sa tanan nga mga kaliwatan ug alang sa kahangturan; aron
walay hinagiban nga mahimo batok kanila nga mouswag; nga
siya nagkalot og usa ka lungag alang kanila siya ang mahulog
niini; aron walay pundok sa mga dautan nga makaangkon og
gahum nga mabantugan, ug mobuntog sa imong mga katawhan
nga tungod kanila ang imong ngalan mabutang dinhi niini nga
balay.”19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang katapusang duha ka paragrap sa pahina 501. Sa
unsa nga mga paagi nga ang buhat sa templo “makadala
[kanato] gawas sa kangitngit ngadto sa talagsaon nga kaha-
yag”? Sa inyong pagtuo unsa ang gipasabut sa “espirituhanon
og panghunahuna”? Ngano nga kita kinahanglan nga espiritu-
hanon og panghunahuna” aron makadawat sa kahayag nga
anaa alang kanato diha sa templo?

• Sa diha nga ang mga Santos sa Nauvoo nagtrabaho sa pagtu-
kod og templo, si Propeta Joseph Smith misulti kanila, “Kita
nagkinahanglan sa templo labaw pa kaysa bisan unsa” (pahina
504). Ribyuha ang mga pahina 499–504, sa pagpangita og mga
rason ngano nga kini nga mga gipamulong tinuod. Sa unsa
nga mga paagi nga ang gipamulong sa Propeta tinuod diha sa
imong kinabuhi?

• Tun-i ang mga pagtulun-an ni Joseph Smith kabahin sa mando
sa pagtukod og mga templo (mga pahina 502–04). Sa inyong
pagtuo ngano nga ang Simbahan dili “hingpit nga ma-organi-
sar” kon walay mga templo ug mga ordinansa sa templo? Unsa
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ang atong mahimo karon aron sa “pagdali sa buhat diha sa
templo?” Ngano nga gikinahanglan nga kita “motimbang-tim-
bang sa kamahinungdanon” sa buhat sa templo?

• Ribyuha ang mga Pagtulun-an sa Propeta mahitungod sa
sagrado nga mga ordinansa sa templo ug unsa ang atong
makat-unan gikan niini (mga pahina 502-04). Hain niini nga
mga pagtulun-an ang piho nga makatabang kaninyo sa pagsa-
bot sa kaimportante sa mga ordinansa sa templo?

• Basaha ang ikatulong paragrap sa pahina 507. Kon kamo naka-
dawat na og mga ordinansa sa templo, hunahunaa kon sa
unsa nga paagi nga ang inyong mga kasinatian nakatudlo
kaninyo kabahin sa inyong “kahimtang ug tinuod nga relasyon
ngadto sa Dios.” Kon wala pa kamo makaadto sa templo o kon
kamo taudtaud na nga wala pa makabalik, paghunahuna kon
unsaon ninyo sa pag-andam nga motambong sa templo.

• Unsa ang ubang mga panalangin nga atong madawat kon kita
motambong sa templo? (Alang sa ubang mga ehemplo, tan-
awa sa mga pahina 508–09.) Gikan sa imong nabasa niini nga
hugna, unsaon man ninyo paghimo nga ang inyong pagtam-
bong sa templo mas makahuluganon?

May kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 24:3–5; Isaias 2:2–3;
D&P 124:25–28, 39–41
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Ang gitukod pag-usab nga Red Brick Store sa Nauvoo. Kini nga bilding nahimong
usa ka opisina alang ni Propeta Joseph Smith ug isip usa ka patigayon aron 

sa pagtabang kaniya sa pagsuporta sa iyang pamilya. Daghan nga mga miting 
sa Simbahan ug mga kalihokang sosyal ang gihimo diha sa tindahan.



Gugma nga Putli,
ang Tiunay nga Gugma ni Kristo

“Ang gugma mao ang usa sa labing importante nga 
mga hiyas sa Dios, ug kinahanglan nga ipakita niadtong

kinsa nagtinguha nga mahimong mga anak sa Dios.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa padayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith niadtong
1841, ang Ginoo mipili sa stake sa Nauvoo, Illinois nga usa ka
“tukuranan nga bato sa Zion, diin paganinduton pag-ayo sama
sa usa ka palasyo” (D&P 124:2). Ubos sa pagdumala sa Propeta,
ang Nauvoo nahimong usa ka mauswagong sentro sa komersyo,
edukasyon, ug sa mga arte. Daghang mga tawo nagtrabaho sa
ilang mga umahan, samtang kadtong adunay 0.4 ka hektarya nga
yuta sa siyudad nagtanom og mga prutas ug mga utanon sa ilang
mga garden sa panimalay. Mga gabsanan, mga buhatan og bika
[brickyard], mga opisina sa imprintahanan, mga galingan sa
harina, ug mga panaderia gitukod diha sa siyudad, ingon man
usab mga buhatan sa panday, negosyante og alahas sa puthaw,
ug mga tighimo og kabinet. Sa Nauvoo, ang mga Santos makali-
ngaw-lingaw sa sinehan, makadula og bola, ug mga konsiyerto.
Sobra sa 1,800 ka mga estudyante nag-enrol sa mga eskwelahan
sa tibuok komunidad, ug mga plano gihimo alang sa usa ka uni-
bersidad.

Samtang ang Nauvoo kusog nga miuswag, daghang mga himo-
anan og bika [brickyard] nanghimo og pula nga bika nga nagha-
tag sa mga bilding sa Nauvoo og lahi nga hitsura. Usa niini nga
bilding mao ang Red Brick Store sa Propeta. Gitukod ang tinda-
han aron mahimong usa ka opisina alang sa Propeta ug sa First
Presidency ug isip usa ka patigayon aron sa pagtabang sa Propeta
sa pagsuporta sa iyang pamilya. Ang hitabo diha sa Red Brick
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Store nagpakita sa pagkamabinationg kinaiya nga naghimo sa
Propeta nga gihigugma pag-ayo.

Si James Leach usa ka Englishman kinsa naanha sa Nauvoo
uban sa iyang nakabig nga magulang nga babaye ug sa iyang
bana, si Agnes ug Henry Nightingale. Human sa pagpangita og
trabaho nga wala molampus, si James ug ang iyang bayaw nga
lalaki nakahukom nga mangayo og tabang sa Propeta:

“Among … nakit-an [ang Propeta] diha sa gamay nga tindahan
nagbaligya ngadto sa usa ka dalaga og pipila ka mga tinda. Kini
mao ang unang panahon nga nakahigayon ako nga maduol
kaniya ug makatan-aw kaniya pag-ayo. Gibati nako nga dihay
gamhanang espiritu kaniya. Lahi siya sa uban nga akong gikakita
kaniadto; ug miingon ako diha sa akong kasingkasing, siya
tinuod gayud nga usa ka Propeta sa labing halangdon nga Dios.

“Tungod kay ako dili miyembro sa Simbahan buot nako nga
si Henry mangayo kaniya og trabaho, apan wala siya mobuhat 
sa ingon, busa ako napugos sa pagpangayo. Ako miingon,
‘Mr. Smith, kon mahimo intawon, aduna ka bay trabaho nga
imong ikahatag kanamong duha, aron aduna kami magamit sa
among panginahanglan?’ Mitan-aw siya kanamo uban sa usa ka
malipayong panagway, ug uban sa maong pagbati sa pagkamabi-
nation, miingon, ‘Unya, mga higala, unsa man ang inyong kama-
ohan?’ Amo siyang gisultihan nga ang among panarbaho kani-
adto ra sa wala pa kami mobiya sa among yutang natawhan.

“Miingon siya, ‘makahimo ba mo og kanal?’ Mitubag ako nga
buhaton namo ang labing maayo nga among mabuhat niana.
‘Kana ang husto, mga higala,’ ug mipunit og metrosan siya mii-
ngon, ‘Dali kuyog kanako.’

“Gidala kami niya layo-layo og gamay gikan sa tindahan, gipa-
gunitan kanako ang metal sa pikas tumoy sa metrosan ug gibitad
ang tibuok metrosan gikan sa metal ug gimarkahan og linya ang
among trabahoon. ‘Karon, mga higala,’ siya miingon, makahimo
ba kamo og kanal nga tulo ka pye ang gilapdon ug duha ug tunga
ka pye ang giladmon subay niini nga linya?’

“Kami miingon nga among himoon ang labing maayo, ug
mibiya siya kanamo. Mitrabaho kami, ug sa dihang nahuman kini
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akong giadto ug gisultihan siya nga nahuman na kini. Iyang
giadto ug gitan-aw kini ug miingon, ‘mga higala, kon ako ang
nagbuhat niini sa akong kaugalingon dili kini nako mabuhat nga
ingon ini ka nindot. ‘Dali kuyog nako.’

“Gidala kami niya og balik ngadto sa iyang tindahan, ug misugo
kanamo sa pagpili sa labing nindot nga hamon o piraso sa kar-
neng baboy alang sa among kaugalingon. Ingon og manggiula-
won, ako miingon nga mas gusto namo nga siya ang mohatag
kanamo. Busa iyang gipili ang duha sa labing dako ug labing
maayo nga piraso sa karne ug usa ka sako sa harina alang sa
matag usa kanamo, ug nangutana kanamo kon kini igo na.
Gisultihan namo siya nga kami andam nga motrabaho og dugang
pa alang niini, apan siya miingon, ‘Kon kamo natagbaw, mga
higala, ako usab.’

“Kami mipasalamat og maayo kaniya, ug mipauli sa panimalay
nga nalipay sa kalumo sa kasingkasing sa Propeta sa atong Dios.”

Si James Leach gibunyagan nianang sama nga tuig ug mi-
rekord nga siya “kasagaran adunay pribilihiyo nga makakita [sa
Propeta] sa halangdong nawong nga misanag pinaagi sa Espiritu
ug gahum as Dios.”1

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang tawo nga puno sa gugma sa Dios matinguhaong
mopanalangin sa uban.

“Ang gugma mao ang usa sa labing importante nga mga hiyas
sa Dios, ug kinahanglan nga ipakita niadtong kinsa nagtinguha
nga mahimong mga anak sa Dios. Ang usa ka tawo nga puno sa
gugma sa Dios dili matagbaw sa pagpanalangin sa iyang pamilya
lamang, apan mokaylap ngadto sa tibuok kalibutan, matingu-
haon sa pagpanalangin sa tibuok katawhan.”2

Si Lucy Meserve Smith mi-rekord sa mosunod: “Si [Joseph
Smith] miingon, ‘Mga kaigsoonan, paghinigugmaay kamo sa usag
usa; paghinigugmaay sa usag usa ug pagmanggiloy-on sa inyong
mga kaaway.’ Gibalik-balik kini niya nga mga pulong sa usa ka
labing tataw nga tono sa tingog uban sa makusog nga amen.”3
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Niadtong Hulyo 1839, ang Propeta nakigsulti ngadto sa usa
ka pundok sa mga lider sa Simbahan: “Dayon ako namulong
ngadto kanila ug mihatag og daghang panudlo … naghisgot sa
daghang mga hilisgutan nga importante og mahinungdanon
ngadto sa tanan kinsa nagtinguha sa paglakaw nga mapainubsa-
non diha sa atubangan sa Ginoo, ug ilabi na sa pagtudlo kanila
sa pagbaton og putli nga gugma, kaalam ug pagbatig kalooy,
uban ang gugma ngadto sa usag usa diha sa tanang mga butang,
ug ubos sa tanang mga kahimtang.”4

Kita adunay espesyal nga obligasyon sa paghigugma ug
pag-amuma alang niadtong anaa sa panginahanglan.

“Kini usa ka katungdanan diin ang matag Santos kinahanglan
nga mohatag ngadto sa iyang kaigsoonan sa walay pagpugong—
sa kanunay mohigugma kanila, ug bisan kanus-a motabang
kanila. Aron kahatagan og katarungan diha sa atubangan sa Dios
kita kinahanglan maghinigugmaay sa usag usa: kita kinahanglan
nga mobuntog sa dautan; kita kinahanglan mobisita sa mga
walay amahan ug sa biyuda diha sa ilang kasakit, ug kita kina-
hanglan gayud mag-amping sa atong mga kaugalingon nga dili
mahugawan sa kalibutan; kay ang maong mga hiyas modagayday
gikan sa dakong tuburan sa putli nga relihiyon [tan-awa sa
Santiago 1:27].”5

“Ang [usa ka miyembro sa Simbahan] magpakaon sa gigutom,
mosinina sa hubo, mosangkap sa biyuda, mopahid sa luha sa ilo
[walay ginikanan], mohupay sa masakiton, maanaa dinhi sa
simbahan, o bisan asa, o bisan sa walay simbahan, bisan asa siya
makakaplag kanila.”6

“Ang adunahan nga walay gugma nga putli dili maluwas, nag-
hatag aron sa pagpakaon sa kabus kanus-a ug unsa ang gimando
sa Dios.”7

“Hunahunaa ang kahimtang sa masakiton ug paningkamoti
ang paghupay sa ilang mga kasakit; ipakaon ang inyong pan sa
gigutom, ang inyong sinina itabon sa hubo; ang inyong pagka-
manggihatagon mopahid sa luha sa ilo, ug molipay sa nag-magul-
anon nga biyuda; tuguti nga ang inyong mga pag-ampo, ug pre-
sensya, ug pagkamaloloy-on mohupay sa mga sakit sa nasakitan,
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ug ang inyong pagkamanggihatagon motabang sa ilang mga
panginahanglan; paghimo og maayo ngadto sa tanang mga tawo,
ilabi na ngadto sa sakop sa panimalay sa pagtuo, nga kamo unta
mahimong putli ug dili masalawayon, mga anak sa Dios nga walay
buling. Sunda ang mga kasugoan sa Dios—tanan nga Iyang naha-
tag, gihatag, ug ang himaya modan-ag sa dalan sa inyong kina-
buhi; ang kabus mobangon ug motawag kaninyo nga bulahan;
kamo pasidunggan ug pagatahuron sa tanang maayo nga mga
tawo; ug ang inyong dalan maingon niana sa makiangayon nga
mas mosanag ug mas mosanag hangtud sa hingpit nga adlaw
[tan-awa sa Mga Proberbio 4:18].”8

“Ang Balaang Espiritu … ibu-bo sa tanang panahon diha sa
inyong mga ulo, kon kamo magpuyo niadtong mga baruganan sa
katarung nga nahiuyon sa hunahuna sa Dios, ug adunay angay
nga pagbati alang sa usag-usa ug mga mabinantayon sa tanang
paagi sa paghinumdom niadto kinsa anaa sa pagkaulipon, ug sa
kagul-anan, ug sa hilabihan nga kasakit alang kaninyo. Ug kon
taliwala kaninyo adunay naninguha alang sa ilang kaugalingon
nga mahimong labaw kagamhanan ug nangita sa ilang kaugali-
ngon nga kaadunahan, samtang ang ilang mga kaigsoonan nag-
agulo diha sa kakabus, ug anaa ubos sa bug-at nga mga pagsulay
ug mga pagtintal, sila dili makapahimulos sa pangaliya sa
Balaang Espiritu, nga naghimo sa pangaliya alang kanato adlaw
ug gabii uban ang mga pag-agulo nga dili malitok [tan-awa sa
Mga Taga-Roma 8:26].

“Kita kinahanglan nga sa tanang mga panahon magmabinan-
tayon pag-ayo nga ang maong pagkamapahitas-on dili gayud
makakuha og luna diha sa atong mga kasingkasing; apan makig-
angay sa mga tawo nga timawa, ug uban sa pagkamainantuson
moyayong sa mga kasakit sa mga luyahon.”9

Ang gugma nga putli mainantuson, 
maloloy-on ug mabination.

Si Eliza Snow mi-report sa usa ka pakigpulong nga gihatag sa
Propeta: “Siya dayon misugod sa pagbasa sa ika-13 nga kapitulo
[sa 1 Mga Taga-Corinto]—‘Kon ako tigpanulti’g mga pinulongan
sa mga tawo ug sa manulunda, apan walay putli nga gugma, ako
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usa lamang ka masaba nga agong o piyangpiyang nga nagata-
gingting;’ ug miingon, ayaw limitahi ang inyong mga hunahuna
kalabut sa hiyas sa inyong silingan, apan pagbantay sa pagpakaa-
ron-ingnong katarung sa kaugalingon, ug limitahi ang paghatag
og bili sa inyong kaugalingon nga mga hiyas, ug dili mohuna-
huna sa inyong mga kaugalingon nga labaw ka matarung kaysa
uban; kamo kinahanglan nga modugang sa inyong pagbati
ngadto sa usag usa, kon kamo buot mobuhat sama ni Jesus, ug
modala sa inyong isigka binuhat ngadto sa sabakan ni Abraham.
Siya miingon nga siya nakapakita og pagkamainantuson, pagpu-
gong sa kaugalingon ug pagmapailubon ngadto sa Simbahan, ug
usab ngadto sa iyang mga kaaway; ug kita kinahanglan mopas-an
sa usag usa nga mga kapakyasan, ingon sa mainantusong ginika-
nan nga nagpas-an sa mga kabadlungon sa ilang mga anak.

“… Samtang kamo nagtubo sa inyong kabuotan ug hiyas, sam-
tang kamo nagtubo sa inyong kaayo, padak-i ang inyong mga
kasingkasing, himoa kining lapad alang sa uban; kinahanglan
kamong magmainantuson, moantus sa mga kasalawayon ug kasay-
panan sa katawhan. Unsa ka bililhon ang kalag sa katawhan! ...

“… Ayaw kasina sa nindot nga mga sinina ug sa lumalabay nga
pasundayag sa mga makasasala, kay sila anaa sa usa ka makalo-
looy nga sitwasyon; apan kutob sa imong mahimo, kaloy-i sila,
tungod kay sa dili madugay ang Dios molaglag kanila, kon sila
dili maghinulsol ug mobalik ngadto kaniya.”10

“Ang tawo nga maalamon kinahanglan magbaton og pagsabut
igo sa pagbuntog sa mga tawo uban sa pagkamanggiloy-on. ‘Ang
tubag nga malumo makapahupay sa kapungot,’ nag-ingon ang
tawo nga maalamon [Mga Proberbio 15:1]; ug kini labing dalay-
gon ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagpakita
og gugma sa Dios, pinaagi sa pagtagad karon niadto kinsa naka-
buhat, sa wala tuyoa nga paagi, nakahimo og sayop; kay sa
tinuod miingon si Jesus, Pag-ampo alang sa inyong mga kaaway
[tan-awa sa Mateo 5:44].”11

“Ako dili maghambin sa inyong mga sayop, ug kamo ayaw usab
sa ako. Ang kalooy, nga mao ang gugma, motabon sa daghan
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kaayo nga mga sala [tan-awa sa 1 Pedro 4:8], ug sa kanunay ako
nagtabon sa tanan ninyong mga sala; apan ang pinakanindot nga
butang mao ang dili na gayud magpakasala. Kita kinahanglan nga
mo-ugmad og kaaghup, kahilum, ug malinawon nga espiritu.”12

Si Eliza R. Snow mi-report og lain pa nga pakigpulong nga
gihatag sa Propeta: “Kon ang mga tawo mopakita og bisan
gamay nga pagbati ug gugma ngari kanako, O unsa ka gamhanan
kini sa akong hunahuna, samtang ang atbang nga dalan adunay
kalagmitan sa pagsakit sa tanang dautang pagbati ug pagsalikway
sa hunahuna sa tawo.

“Kini usa ka ebidensya nga ang mga tawo wala makahibalo sa
mga baruganan sa pagka-diosnon nga makakita sa nagkakunhod
nga mga pagbati sa pagmahal ug sa pagkakulang sa gugmang
putli sa kalibutan. Ang gahum ug himaya sa pagka-diosnon gilug-
way subay sa walay kinutuban nga baruganan aron sa pagpakay-
lap sa kupo sa gugmang putli. Ang Dios dili makatan-aw sa sala
uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot, apan kon ang
mga tawo makasala, kinahanglan nga adunay pagsabut nga iha-
tag ngadto kanila … Kon mas maduol kita sa atong Langitnong
Amahan, mas labaw kitang motan-aw uban ang kalooy sa nagka-
laglag nga mga kalag; atong bation nga kita buot mopas-an
kanila, ug mosalibay sa ilang mga sala sa atong luyo….

“… Kasagaran kayo nga ang maalamong mga lalaki ug mga
babaye naninguha sa pagdiktar ni Brother Joseph pinaagi sa pag-
ingon, ‘O, kon ako si Brother Joseph, buhaton nako kini ug
kana;’ apan kon sila pa ang anaa sa lugar ni Brother Joseph ilang
mahibaloan nga ang mga lalaki ug mga babaye dili mapugos
ngadto sa gingharian sa Dios, apan kinahanglan nga paatuba-
ngon uban ang pagkamainantuson, ug sa katapusan kita maka-
luwas kanila. Ang paagi nga mapundok ang tanan nga mga
Santos, ug mapadayon ang buhat, mao ang paghulat uban sa
tanang pagkamainantuson, hangtud ang Dios modala sa maong
mga makasasala ngadto sa hustisya. Kinahanglan nga walay pag-
tugot alang sa sala, apan ang kalooy kinahanglan nga i-uban sa
pagpanton.”13
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Atong gipakita ang gugmang putli pinaagi sa yanong 
mga buhat sa serbisyo ug kalooy.

“Ako inyong sulugoon, ug kini pinaagi lamang sa Espiritu
Santo nga ako makahimo kaninyo og kaayohan…. Kami [mga
pangulo sa Simbahan] wala magtanyag sa among mga kaugali-
ngon diha sa inyong atubangan ingon og si kinsa apan inyong
mapainubsanong mga sulugoon, andam mga mohatag sa kusog
ug magpahago diha sa pag-alagad kaninyo.”14

Si Edwin Holden mihinumdom: “Niadtong 1838, si Joseph ug
pipila sa mga young men nagdula og nagkalain-laing mga dula sa
gawas, apil niini mao ang duha sa bola. Sa wala madugay nagsu-
god sila og kakapoy. Nakakita siya niini, ug mitawag kanilang
tanan ug miingon: ‘Magtukod ta og log cabin [payag nga
batang]. ‘Busa nanglakaw sila, si Joseph ug ang mga young men,
aron pagtukod sa log cabin alang sa usa ka biyuda. Ingon niana
ang pamaagi ni Joseph, kanunay nga motabang sa bisan unsa nga
iyang mahimo.”15

Si Lucy Mack Smith, inahan ni Propeta Joseph Smith, misulti
sa panahon sa dihang ang mga Santos unang namuyo sa
Commerce, Illinois, nga sa kadugayan gitawag og Nauvoo:
“Samtang ang panahon nagpadayon, ang mga kaigsoonan kinsa
namuyo dinhi nagsugod sa pagbati sa mga epekto sa ilang mga
kalisud, nga gidungagan sa makadaot nga klima, nga nagdala
kanila og takig ug malaria nga sa ingon dihay tibuok mga pamilya
diin walay bisan usa nga makahatag sa lain og bugnaw nga tubig
nga imnon o gani makatabang sa ilang mga kaugalingon. Ang
pamilya ni Hyrum kadaghanan nasakit. Ang akong kinamanghu-
ran nga babaye, si Lucy, grabe usab ang sakit, ug dihay uban, sa
pagkatinuod, diyutay kanila nga mga lumulupyo sa lugar nga
walay sakit.

“Gipadala ni Joseph ug ni Emma ang mga masakiton ngadto
sa ilang balay ug giamumahan sila didto. Ug ilang gipadayon ang
pagpadala kanila kutob sa may sakit hangtud ang ilang balay, nga
adunay upat ka mga kwarto, naghuot na kaayo nga sila nangina-
hanglan nga magbukhad og tent diha sa tugkaran alang sa pag-
abiabi nianang bahin sa pamilya kinsa mga maayo pa. Si Joseph
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ug si Emma mihatag sa ilang tibuok panahon ug pagtagad sa pag-
amuma sa masakiton atol niining panahon sa kalisud.”16

Si John L. Smith, ang ig-agaw sa Propeta mihinumdom sa
mosunod nga panghitabo nga nahitabo sulod sa sama nga
panahon: “Si Propeta Joseph Smith ug iyang ig-agaw, si Hyrum nga
iyang igsoon, mibisita kanamo. Kaming tanan gihilantan, ug gitaki-
gan gawas ni Mama, ug si Papa nagdeliryo sa kadaghanang pana-
hon. Gihubo ni Joseph ang sapatos gikan sa iyang tiil sadihang
nakita niya ang among makalolooy nga kahimtang ug gisul-ob kini
sa tiil ni Papa, nagtiniil na lang siya, ug misakay pauli nga wala nay
sapatos alang sa iyang kaugalingon. Iyang gipakuha ug gipadala si
Papa ngadto sa iyang balay ug giluwas ang iyang kinabuhi ug giha-
tagan kami og daghang kahupayan busa nangaayo kami.”17

Si Elizabeth Ann Whitney mihinumdum: “Sayo sa tingpamulak
sa 1840 mitungas kami sa Commerce, ingon nga maoy padayon
nga tawag sa ibabaw nga bahin sa siyudad sa Nauvoo. Nag-abang

“Sila nanglakaw, si Joseph ug ang mga young men, sa pagtukod og log cabin 
[payag nga ginama sa troso] alang sa usa ka biyuda. Ingon niana ang paagi 

ni Joseph, kanunay nga nagtabang sa bisan unsa nga iyang mahimo.” 
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kami og balay nga iya ni Hiram Kimball…. Dinhi kaming tanan
gitakigan, gitugnaw ug gihilantan, ug igo lamang gayud nga
makakamang sa paglihok ug pag-amuma sa usag usa. Ubos nii-
ning kapait nga kahimtang ang akong ika-siyam nga anak natawo.
Si Joseph, sa pagbisita kanamo ug nakita ang among mga kausa-
ban sa kahimtang, miaghat kanamo nga paubanon ug mipakigba-
hin sa iyang balay og pagkaon. Among gibati nga ang klima, ang
tubig, ug ang mga kawad-on nga among giantus dili na maantus;
busa among gidawat ang iyang tanyag ug mipuyo sa payag diha sa
nataran ni Joseph; sa wala madugay naayo ang among panglawas
ug ang mga bata nabalik na sa ilang naandan nga linihokan. Ang
akong bana gipatrabaho sa tindahan nga gitukod ni Joseph ug
gipuno sa mga baligya nga mao gayud ang panginahanglan sa mga
tawo.

“Usa ka adlaw samtang ako migawas sa balay ngadto sa tugka-
ran ang panumduman sa usa ka panagna ni Joseph Smith nga
gihimo ngari kanako, samtang nagpuyo sa among balay didto sa
Kirtland, misantup sa akong hunahuna sama sa usa ka kuryente
nga makapakurog; mao kini: nga sama sa among gihimo ngadto
kaniya, sa pagpadayon namo kaniya ug sa iyang pamilya kaniad-
tong sila walay kapuy-an; mao usab sa umaabut nga panahon iya
kaming dawaton ngadto sa iyang balay.”18

Mosiah L. Hancock mi-report sa mosunod nga kasinatian
nga nahitabo sa Nauvoo samtang siya batan-on pa: “Niining
tag-init [1841] midula ako sa akong unang dula sa bola uban sa
Propeta. Nagpuli-puli kami sa paghapak ug paggukod sa bola, ug
sa dihang nahumana ang dula ang Propeta miingon, ‘Mga kaig-
soonan, pasakya ang inyong team,’ nga amo usab nga gihimo, ug
tanan kami misakay padulong ngadto sa mga kakahoyan. Akong
gimaniho ang among karomata nga usa ra ka kabayo ang nagbi-
tad, ug si Brother Joseph ug ang akong amahan mitungtong sa
mga babag nga kahoy sa luyo [ang babag nga kahoy parte usab
kini sa karomata]. Dihay 39 ka mga team sa grupo ug kami
nanguha og mga kahoy hangtud ang among mga karomata
napuno. Sa dihang napuno na ang among mga karomata, si
Brother Joseph mitanyag og usa ka dula nga ang duha ka tawo
maglingkod sa yuta nga mag-atubang, ang ilang mga lapa-lapa
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Atol sa usa ka panahon, daghan og sakit sa Commerce, Illinois. 
Si Joseph ug Emma Smith mipadala sa mga masakiton ngadto sa ilang 

panimalay ug miamuma kanila didto.

mag-abut. Ang ilang mga bukton ug mga bitiis, ituy-od ug isig
gunit sa usa ka lig-on nga kahoy nga gibabag tali kanila, ibabaw
gayud sa ilang mga tiil. Inig hatag sa sinyas, magbinitaray sila.
Ang mananaog mao ang kinsa makabitad sa kaatbang—ug si
Brother Joseph nakabitad tagsa-tagsa kanila—ni bisan kinsa nga
buot makigsangka kaniya.

“Pagkahuman, gipadala sa Propeta ang mga karomata ngadto
sa nagkalain-laing mga dapit sa mga tawo kinsa nanginahanglan
og tabang; ug siya misugo kanila sa pagbugha og kahoy alang sa
mga Santos kinsa nanginahanglan niini. Ang tanan nalipay sa
pagbuhat sa gisugo sa Propeta ug bisan kami masakiton, ug ang
kamatayon naglibut kanamo, ang mga tawo nagpahiyom ug
naningkamot sa pagdasig sa tanan.”19

Niadtong Enero 5, 1842, ang Propeta misulat sa mosunod
nga sulat ngadto kang Edward Hunter, kinsa sa wala madugay
mialagad isip Presiding Bishop: “Ang among paglain-lain sa
igbabaligya [sa Red Brick Store] kasarangan—maayo kaayo, kon
ikonsiderar ang lainlaing mga gipamalit nga gihimo sa lainlaing
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mga mamalitay sa lainlaing mga panahon, ug ubos sa mga kahim-
tang nga diyutay ra ang ilang kapilian sa baligya; apan ako nag-
maya nga kami nakahimo sa pagbuhat og maayo sama sa among
nabuhat, tungod kay ang mga kasingkasing sa daghan nga mga
kabus nga igsoon nga mga lalaki ug mga babaye mahimong mag-
maya niadtong mga kahamugaway nga karon mahimo ra nilang
kab-uton.

“Ang tindahan nagsugwak sa kapuno, ug ako nagbarug sa
counter sa tibuok adlaw, nag-atiman kanunay sa mga igbabaligya
ingon sa usa ka klerk nga sukad wala pa ninyo makita, nagtabang
niadto kinsa napugos sa pagpalabay nga wala ang ilang naandan
nga mga panihapon panahon sa Pasko ug sa Bag-ong Tuig tungod
kay kulang og diyutay nga kamay, anibal, mga pasas, ubp., ubp.;
ug aron sa pagpahimuot usab sa akong kaugalingon, tungod kay
ako gusto nga moalagad sa mga Santos, ug mahimong sulugoon
sa tanan, nanghinaut nga ako ibayaw sa tukma nga panahon sa
Ginoo.”20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kining mga ideya samtang kamo magtuon niini nga
hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Samtang kamo magribyu sa mga istorya sa mga pahina 513–15
ug mga pahina 520–24, palandonga ang imong mga gibati
ngadto ni Propeta Joseph Smith. Unsay gitudlo niini nga mga
istorya mahitungod kaniya? Sa unsa nga paagi sa imong huna-
huna nga ang iyang mga lihok mi-impluwensaya sa mga tawo
nga naglibut kaniya? Sa unsa nga paagi nga ang imong kina-
buhi natandog pinaagi sa pagkamaloloy-on sa uban?

• Ribyuha ang ika-upat ug ika-lima nga paragrap sa pahina
514–15. Sa imong hunahuna ngano nga ang usa ka tawo nga
puno sa gugma sa Dios buot mopanalangin sa tanang kataw-
han? Unsaon sa atong mga lihok sa gugma ug pagkamanggi-
loy-on pagtabang aron pagpanalangin sa tanang mga tawo?
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• Unsa ang atong pipila ka mga responsibilidad sa pag-amuma
niadtong mga nanginahanglan? (Alang sa pipila ka mga ehem-
plo, tan-awa ang mga pahina 516–17. Unsay kalabutan niini
nga mga responsibilidad ngadto sa temporal nga mga pangi-
nahanglan sa mga tawo? Unsay kalabutan niini sa espirituha-
non nga mga panginahanglan? Unsa nga mga ehemplo ang
imong nakita sa mga tawo nga nag-amuma alang niadto nga
nanginahanglan?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod ubos sa pahina 517. Unsa
ang atong buhaton aron motubo ang atong pagdayeg sa mga
hiyas sa uban? Sa imong hunahuna ngano nga kita kinahang-
lan nga magbantay sa pagpakaaron-ingnon nga katarung sa
kaugalingon, ug limitahan ang paghatag og bili sa [atong] kau-
galingong mga hiyas?

• Si Propeta Joseph Smith mipahayag og kabalaka kalabut “sa
pagkunhod sa mga pagbati sa pagmahal … dinhi sa kalibutan
518–19. Sukwahi niini, siya miingon nga kita kinahanglan nga
“modugang sa [atong] mga pagbati ngadto sa usag usa” ug
himoon ang [atong] mga kasingkasing nga modaku, himoon
kini sila nga daku ngadto sa uban 517–19. Unsa sa imong
hunahuna ang gipasabut sa pagpadako sa atong mga kasing-
kasing ug mga kalag ngadto sa usag-usa?

• Basaha ang tibuok ikalimang paragrap diha sa pahina 518. Sa
unsa nga paagi kita makagamit niini nga mga panudlo samtang
kita makig-uban sa atong mga sakop sa pamilya?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 13:1–13;
Mosiah 4:14–16, 26–27; Ether 12:33–34; Moroni 7:45–48; D&P
121:45–46

Mubo nga mga Sulat

1. James Leach, sa “Recollections of
the Prophet Joseph Smith,” Juvenile
Instructor, Mar. 1, 1892, pp. 152–153;
ang punctuation gi-moderno; pagka-
bahin sa paragrap giusab.

2. History of the Church, 4:227; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto sa Napulog Duha, Dis.
15, 1840, Nauvoo, Illinois, gimantala
sa Times and Seasons, Ene. 1, 1&41,
p. 258; kini nga sulat sayop nga
napetsahan og Okt. 19, 1840, diha
sa History of the Church.
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3. Lucy Meserve Smith, sa “Recollec-
tions of the Prophet Joseph Smith,”
Juvenile Instructor, Ago. 1, 1892,
p. 471.

4. History of the Church, 3:383; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Hulyo 2, 1839, Montrose, Iowa

5. History of the Church, 2:229, foot-
note; gikan sa “To the Saints Scattered
Abroad,” Messenger and Advocate,
Hunyo 1835, p. 137.

6. Tubag sa editor sa sulat nga gikan ni
Richard Savary, Times and Seasons,
Mar. 15, 1842, p. 732; si Joseph Smith
ang editor sa mao nga peryodiko.

7. Historv of the Church, 4:608; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith niadtong Mayo 1,
1842, didto sa Nauvoo, Illinois;
gi-report ni William Richards.

8. “To the Saints of God,” usa sa editor-
yal nga gimantala sa Times and
Seasons, Okt. 15, 1842, p 952; Si
Joseph Smith ang editor sa mao
nga peryodiko.

9. History of the Church, 3:299; ang
punctuation gimoderno; gikan sa
usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ug sa uban ngadto ni Edward
Partidge ug sa Simbahan, Mar. 20,
1839, Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri.

10. History of the Church, 4:606–7; pag-
kabahin sa paragrap giusab; gikan sa
usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Abr. 28, 1842,
didto sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Eliza R. Snow; tan-awa usab ang
apendiks; pahina 682, aytem 3.

11. History of the Church, 6:219; pagka-
bahin sa paragrap giusab; gikan sa
“Pacific Innuendo,” usa ka artikulo
nga gisulat ubos sa direksyon ni
Joseph Smith, Peb.17, 1844, Nauvoo,
Illinois; gimantala sa Times and
Seasons, Peb. 15, 1844, p. 443; kini

nga isyu sa Times and Seasons nadu-
gay sa pagmantala.

12. History of the Church, 5 :517; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Hulyo 23,
1843, didto sa Nauvoo, Illinois;
gi-report ni Willard Richards; tan-awa
usab ang apendiks, pahina 682,
aytem 3.

13. History of the Church, 5:24; ang
spelling gimoderno; pagkabahin sa
paragrap giusab; gikan sa usa ka
pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Hunyo 9, 1842,
didto sa Nauvoo, Illinois; gi-report
ni Eliza R. Snow.

14. History of the Church, 5 :355; pagka-
bahin sa paragrap giusab; gikan sa
usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith, niadtong Abr. 13;
1843, didto sa Nauvoo, Illinois;
gireport ni Willard Richards.

15. Edwin Holden, sa “Recollections of
the Prophet Joseph Smith,” Juvenile
Instructor, Mar. 1, 1892, p. 153; ang
punctuation gi-moderno.

16. Lucy Mack Smith, “Recollections of
the Prophet Joseph Smith,” 1844–45
manuskrito, book 17, p. 7, Church
Archives, Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

17. John Lyman Smith, Autobiography
and Diaries, 1846–95, gikopyahan,
bol. 1, gitala alang sa Sep. 1839,
Church Archives.

18. Elizabeth Ann Withney, “A Leaf from
an Autobiography,” Woman’s
Exponent, Nob. 15, 1878, p.91.

19. Mosiah Lyman Hancock, Autobio-
graphy, gimakinilya, p. 22, Church
Archives.

20. History of the Church, 4:492; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni Edward Hunter,
Ene. 5, 1842, Nauvoo, Illinois.



Ang Wentworth Letter

Ang Wentworth Letter mao ang asoy ni 
Propeta Joseph Smith kabahin “sa pagsaka, 

pag-uswag pagpanggukod, ug hugot nga pagtuo 
sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw, 

“lakip ang mga pamahayag nga naila nga mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Agi og dugang sa pagka-Presidente sa Simbahan, si Joseph
Smith adunay daghang mga responsibilidad sa Nauvoo. Pagka
Mayo 1842, nahimo siyang mayor sa Nauvoo, nagpasabut nga siya
usab ang pangulong maghuhukom sa Nauvoo Municipal Court.
Siya usa ka tenyente heneral ug kumander sa Nauvoo Legion. Ug
pagka Pebrero 1842, iyang giabaga ang tahas sa pagka-editor sa
Times and Seasons, usa ka peryodiko sa Simbahan nga gimantala
kaduha sa usa ka bulan. Ang Times and Seasons naghatag og
paagi alang sa mga pangulo sa Simbahan sa pakigbalita uban sa
mga Santos, pagmantala og mga padayag ug importanteng mga
pakigpulong, ug pakigbahin og mga balita kalabut sa Simbahan.
Si John Taylor, sakop sa Korum sa Napulog Duha, gitudlo sa pag-
dumala sa daghang mga aspeto sa publikasyon ubos sa direksyon
sa Propeta.

Sa unang edisyon nga gimantala samtang siya ang editor, ang
Propeta misulat nga ang peryodiko mohatag og mga artikulo
kabahin “sa mga importanteng panghitabo nga nahitabo libut
kanato; ang kusog nga pag-uswag sa kamatuoran; sa daghang
mga komunikasyon nga among nadawat, matag adlaw, gikan sa
mga elder gawas sa laing nasud; dinhi sa nasud, sa Inglatera,
gikan sa kontenente sa Uropa, ug ubang mga bahin sa kalibutan;
ang gubot nga kahimtang sa mga nasud; ang mga epistola ug mga
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“Sa hangyo ni G. John Wentworth,… ako nakasulat sa mosunod nga 
mubong pagpasabut kabahin sa pagsaka, pag-uswag, pagpanggukod, 

ug hugot nga pagtuo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, diin ako nakabaton 
og dungog, ubos sa Dios, ingon nga tigtukod.”
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pagtulun-an sa Napulog Duha; ug ang mga padayag nga atong
madawat gikan sa Labing Halangdon.”1

Samtang ang Propeta nag-alagad isip editor, ang Times and
Seasons nagmantala og mga dokumento nga mahinungdanon
kaayo. Ang teksto sa basahon ni Abraham ug duha sa mga hulad
[fascimiles] gimantala niadtong Marso 1842, uban sa ikatulong
hulad nga gimantala niadtong Mayo. Usab sa Marso, ang Propeta
misugod sa pagmantala sa “History of Joseph Smith,” ang asoy
nga sa kadugayan nahimo nga History of the Church.

Sa Times and Seasons nga isyu sa petsa Marso 1, 1842, ang
Propeta mimantala sa nailhan nga Wentworth Letter.
Naghulagway sa iyang mga katarungan sa paghimo niini nga doku-
mento, ang Propeta mipasabut: “Sa hangyo ni Mr. John
Wentworth, Editor ug Tag-iya sa Chicago Democrat, ako nakasulat
sa mosunod nga mubong pagpasabut kabahin sa pagsaka,
pag-uswag, pagpanggukod, ug hugot nga pagtuo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, diin ako nakabaton og dungog, ubos sa Dios,
ingon nga tigtukod. Si Mr. Wentworth nag-ingon nga siya nanghi-
naut sa paghatag ni Mr. [George] Barstow, iyang higala, kinsa mao
ang nagsulat sa kasaysayan sa New Hampshire, niini nga doku-
mento. Ingon nga si Mr. Barstow nakahimo sa angay nga mga
lakang sa pagkuha sa hustong impormasyon, ang ako lamang
pangayoon sa iyang mga kamot, mao, nga iyang imantala ang
tibuok asoy, walay pagdugang, ug walay sayop nga pagpasabut.”2

Si George Barstow sa katapusan wala molakip sa asoy sa
Propeta diha sa iyang kasaysayan tungod kay siya mihukom
sa pagsagap lamang og mga hitabo sa tibuok tuig 1819 diha sa
iyang libro.3 Apan ang Wentworth Letter adunay dako kaayo nga
bili sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini usa ka orihinal nga
asoy ni Joseph Smith nga nagpamatuod sa iyang sagrado nga
tawag gikan sa Dios, iyang mga panan-awon, ug sa iyang panga-
lagad ug mga pagtulun-an. Kini nagsugilon sa pagsaka ug pag-
tubo sa Simbahan ug sa mga pagpanggukod sa mga Santos. Kini
naglangkob sa mapanagnaong deklarasyon kabahin sa umaabot
nga kalampusan sa Simbahan dinhi sa yuta ubos sa mapanalip-
danong kamot sa Halangdong Jehova. Kini usab naglangkob og
importanteng mga detalye nga dili makaplagan bisan asa diha sa
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mga pagtulun-an sa Propeta, lakip sa paghulagway sa bulawang
mga palid ug usa ka dibuho sa mga sulod sa Basahon ni
Mormon. Sa dakong kahulugan, kini mao ang unang higayon
nga si Joseph Smith sa iyang kaugalingon mimantala sa asoy sa
iyang Unang Panan-awon.

Gitapos uban sa 13 ka mga deklarasyon sa doktrina sa
Simbahan nga karon gitawag og Mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo, kini nagbarug isip usa ka gamhanan nga saksi sa balaang
calling sa Propeta Joseph Smith.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios nga Amahan ug si Jesukristo mipakita ngadto
ni Joseph Smith agi og tubag sa iyang pag-ampo.

“Ako natawo sa lungsod sa Sharon, Lalawigan sa Windsor,
Vermont, sa ika-23 sa Disyembre, A.D. 1805. Dihang [ako] nag-
edad og diyes anyos, ang akong mga ginikanan mibalhin ngadto
sa Palmyra, New York, diin kami mipuyo og mga upat ka tuig, ug
dayon kami mibalhin ngadto sa lungsod sa Manchester. Ang
akong amahan mag-uuma ug gitudloan ako sa pamaagi sa pag-
patubo ug pag-atiman sa mga hayop. Sa dihang mga katorse
anyos ang edad, nagsugod ako og pamalandong sa kamahinung-
danon sa pagkaandam alang sa umaabut nga kahimtang, ug diha
sa pagpangutana [kabahin] sa laraw sa kaluwasan, akong nahi-
baloan nga dihay dagkong panagbangi sa mga opinyon sa nag-
kalain-laing mga relihiyon; kon ako moduol og usa ka denomi-
nasyon sila motudlo kanako og usa ka plano, ug ang lain ngadto
sa lain; matag usa nagtudlo sa iyang kaugalingong piho nga tinu-
hoan isip ang summum bonum [ang pinakamaayo] sa kahingpi-
tan. Gihunahuna nga dili ang tanan mahimong husto, ug nga
ang Dios dili mahimong mao ang gigikanan sa daghan nga kali-
bug, ako nakahukom sa pagsusi og maayo sa hilisgutan, nagtuo
nga kon ang Dios adunay Simbahan kini dili magkabulag ngadto
sa mga grupo, ug nga kon Siya motudlo og usa ka grupo sa pag-
ampo sa usa ka paagi, ug mangalagad og usa ka han-ay sa mga
ordinansa, Siya dili motudlo og mga baruganan sa laing grupo,
diin sukwahi sa Iyang gitudlo.
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“Nagatuo sa pulong sa Dios, ako adunay pagsalig sa gipahayag
ni Santiago—‘Kon aduna man kaninyoy nagkulang og kaalam,
papangayoa siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang
mga tawo sa madagayaon gayud ug sa walay pagpamoyboy, ug
kini igahatag kaniya’ [Santiago 1:5]. Ako miadto sa usa ka sekreto
nga dapit sa kakahoyan, ug misugod sa pag-ampo sa Ginoo; sam-
tang mainitong nangamuyo, ang akong hunahuna mipalayo
gikan sa mga butang nga naglibut kanako, ug ako natabunan sa
usa ka langitnong panan-awon, ug nakakita og duha ka mahima-
yaon nga mga personahe, kinsa managsama gayud ang usag-usa
sa hitsura ug pamayhon, giliyokan og sulaw nga kahayag nga
milabaw sa adlaw sa kaudtohon. Sila misulti kanako nga ang
tanan nga relihiyusong mga denominasyon nagtuo sa sayop nga
mga doktrina, ug walay usa kanila nga giila sa Dios isip Iyang
Simbahan ug gingharian; ug gimandoan ‘sa dili gayud pagpasa-
kop kanila,’ sa samang panahon nagdawat og saad nga ang
kahingpitan sa Ebanghelyo kinahanglan sa umaabot nga pana-
hon ipahibalo ngari kanako.

Ang Basahon ni Mormon gisulat sa karaan diha sa bulawan
nga mga palid ug gihatag ngadto ni Joseph Smith pinaagi

sa usa ka balaang pinadala nga mensahero.

“Sa gabii sa ika-21 sa Septyembre, A.D. 1823, samtang ako nag-
ampo ngadto sa Dios, ug naningkamot sa paggamit og hugot nga
pagtuo diha sa bililhon nga mga saad sa Kasulatan, sa kalit lang
usa ka hayag nga sama sa adlaw, nga walay labaw katin-aw ug
labaw ka mahimayaon ang panagway ug kahayag, mitungha sa
akong lawak; sa pagkatinuod sa unang pagtan-aw ingon nga ang
balay nalukop sa makapaugdaw nga kalayo; ang pagpakita naka-
mugna og kakulba nga nakaapekto sa tibuok kalawasan; dayon
usa ka personahe mibarug sa akong atubangan nga giliyokan sa
himaya gani labaw pa kay sa niana nga nagliyok kanako. Kini nga
mensahero mipaila sa iyang kaugalingon nga anghel sa Dios,
gipaanhi aron sa pagdala sa malipayon nga mga balita nga ang
pakigsaad nga gihimo sa Dios ngadto sa karaang Israel hapit na
matuman, nga ang igpangandam nga buhat alang sa ikaduhang
pag-anhi sa Mesiyas sugdan og dali, nga ang panahon hapit na
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moabut kay ang Ebanghelyo sa tanan niining kahingpitan isang-
yaw nga may gahum, ngadto sa tanang mga kanasuran nga ang
katawhan unta maandam alang sa Milenyal nga paghari. Ako
gipahibalo nga ako ang gipili nga mahimong instrumento diha sa
mga kamot sa Dios sa pagpahinabo sa pipila sa Iyang mga katu-
yoan niining mahimayaon nga dispensasyon.

“Ako gipahibalo usab kalabut sa orihinal nga mga lumulupyo
niini nga nasud ug gipakita kinsa sila, ug diin sila gikan; usa ka
mubo nga asoy sa ilang gigikanan, pag-uswag, sibilisasyon, mga
balaod, mga panggobyerno, sa ilang pagkamatarung ug pagka-
dautan, ug ang mga panalangin sa Dios nga sa katapusan gikuha
gikan kanila isip usa ka katawhan, gipahibalo ngari kanako; ako
usab gisultihan diin gitago ang pipila sa mga palid nga diha gisu-
lat ang minubo nga mga rekord sa karaang mga Propeta nga nag-
puyo dinhi niining dako nga yuta. Ang anghel mipakita kanako
sa tulo ka mga higayon sa samang gabii ug mipahibalo kanako sa
samang mga butang. Human makadawat og daghang pagbisita
gikan sa mga anghel sa Dios nagpahibalo sa kahalangdon ug sa
kahimaya sa mga panghitabo nga kinahanglang mahitabo sa
katapusang mga adlaw, sa buntag sa ika-22 sa Septyembre, A.D.
1827, ang anghel sa Ginoo mitugyan sa mga rekord ngari sa
akong mga kamot.

Kini nga mga rekord gikulit diha sa mga palid nga may panag-
way sa bulawan; kada palid unom ka mga pulgada ang gilapdon
ug walo ka mga pulgada ang gitas-on, ug dili kaayo ingon ka baga
sa ordinaryo nga lata. Puno sila sa mga kinulit, sa Ehiptohanong
letra, ug gibugkos kini nga usa ka bolumin [volume] sama sa
mga palid sa usa ka basahon, nga may tulo ka mga tuhogan sa
tibuok bolumin. Ang bolumin mga unom ka pulgada ang gibag-
on, may bahin nga gi-seal. Ang mga letra sa wala i-seal nga bahin
mga gagmay, ug nindot nga pagkakulit. Ang tibuok basahon nag-
pakita og daghan nga mga ebidensya sa pagkakaraan niini nga
pagkahimo, ug maayong kahanas sa arte sa pagkulit. Uban sa
mga rekord nakaplagan ang usa ka kahibulungan nga instru-
mento, nga gitawag sa karaan og ‘Urim ug Thummim’, nga nag-
langkob og duha kabuok sihag nga mga bato nga gipahimutang
sa ngilit sa usa ka gapasan nga gitaod ngadto sa taming. Gigamit
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ang Urim ug Thummim gihubad nako ang rekord pinaagi sa gasa
ug gahum sa Dios.

“… Kini nga basahon … nagsaysay kanato nga ang atong
Manluluwas mihimo sa Iyang pagpakita dinhi niining dako nga
yuta human sa Iyang pagkabanhaw; nga Iyang gitanom ang
Ebanghelyo dinhi sa iyang tibuok kahingpitan, ug kabuhong, ug
gahum, ug panalangin; nga sila adunay mga Apostoles, mga
Propeta, mga Pastor, mga Magtutudlo, ug mga Ebanghelista, sa
mao gihapon nga kapunongan, sa mao nga priesthood, sa mao
nga mga ordinansa, mga gasa, mga gahum, ug mga panalangin,
ingon nga napahimuslan sa dakong yuta sa silangan; nga ang mga
tawo gisalikway agig sangputanan sa ilang mga kalapasan; nga
ang katapusan sa ilang mga propeta kinsa nagpuyo uban kanila
gimandoan sa pagsulat og minubo sa ilang mga panagna, kasay-
sayan, ubp., ug pagtago niini diha sa yuta, ug nga kini kinahang-
lan nga ipagula ug ihiusa sa Biblia alang sa katumanan sa mga
katuyoan sa Dios sa katapusan nga mga adlaw. Alang sa dugang
mga detalye sa asoy ako modangup sa Basahon ni Mormon, nga
mapalit sa Nauvoo, o gikan ni bisan kinsa sa atong Tigpanaw nga
mga Elder.

“Diha-diha dayon ang balita kalabut niini nga pagkakaplag nahi-
baloan, ang bakak nga mga report, pagtuis ug pagbutang-butang
kusog nga mikaylap sa tanang dapit; ang balay kanunay nga gisa-
mok sa mga panon nga manggugubot nga may dautang tuyo.
Daghang higayon ako gipusil, ug halos gayud wala makaikyas, ug
tanang paagi gihimo sa pagkuha sa mga palid gikan kanako; apan
ang gahum ug panalangin sa Dios nagpanalipod kanako, ug dag-
han ang misugod sa pagtuo sa akong pagpamatuod.

Bisan og ang pagpanggukod mohasmag 
batok sa Simbahan, walay makahunong 

sa pag-uswag sa kamatuoran.

“Sa ika-6 sa Abril, 1830 ang ‘Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw unang gitukod sa lungsod sa
Fayette, lalawigan sa Seneca, estado sa New York. Pipila ka mga
tawo gitawag ug gi-orden pinaagi sa Espiritu sa pagpadayag ug
pagpanagna, ug misugod sa pagsangyaw samtang ang Espiritu
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“Sa buntag sa ika-22 sa Septyembre, A.D. 1827, ang anghel sa Ginoo 
mitugyan sa mga rekord ngari sa akong mga kamot.”

namulong kanila, ug bisan huyang, sila gilig-on pinaagi sa gahum
sa Dios, ug daghan ang nadala ngadto sa paghinulsol, gipaunlod
sa tubig, ug napuno sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot. Sila nakakita og mga panan-awon ug nanagna, mga
yawa gihinginlan, ug ang masakiton giayo pinaagi sa pagpandong
sa mga kamot. Sukad niana nga panahon ang buhat miuswag sa
kahibulungan nga kakusog, ug mga simbahan sa wala madugay
gitukod sa mga estado sa New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana,
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Illinois, ug Missouri; ang ulahing gihinganlan nga estado may
igong gidaghanon sa pamuy-anan nga natukod sa lalawigan sa
Jackson: daghan ang nagpasakop sa Simbahan ug kami dali nga
midaghan; kami namalit og daghang yuta, ang among mga uma-
han daghan og abut, ug kalinaw ug kalipay gipahimuslan sa
among mga banay, ug sa among tibuok kasilinganan; apan
tungod kay dili kami makig-uban sa among mga silingan (kinsa,
daghan kanila, salawayon nga mga tawo, ug milayas gikan sa pun-
dok sa sibilisadong katilingban, ngadto sa utlanan sa nasud aron
sa pag-eskapo sa hustisya,) diha sa ilang tibuok gabiing hudyaka,
sa ilang paglapas sa Igpapahulay, karera sa kabayo ug pagsugal; sila
nagsugod sa pagbiay-biay, dayon sa pagpanggukod, ug sa katapu-
san usa ka gitukod nga panon sa manggugubot nagtigum ug misu-
nog sa among mga balay, mibutang og alkitran ug balhibo ug mila-
tos sa daghan namong mga kaigsoonan, ug sa katapusan, supak sa
balaod, hustisya ug pagkatawo, mipapahawa kanila gikan sa ilang
mga gipuy-an; kinsa, wala nay panimalay ug walay balay naglibud-
libod sa tugnaw ug mingaw nga mga yuta sa kasagbutan hangtud
nga ang mga kabataan mibilin og mga agi sa ilang dugo diha sa
yuta sa kasagbutan. Kini nahitabo niadtong bulan sa Nobyembre,
ug wala silay lain nga salipud gawas sa atop sa langit, niining ting-
unos nga panahon sa tuig; kini nga panghitabo gibaliwala sa gob-
yerno, ug bisan tuod kami adunay dokumento sa kalig-unan sa
among yuta, ug wala makalapas og balaod, kami wala makakuha
og tabang.

“Dihay daghan nga masakiton, kinsa sa walay kalooy gipapa-
hawa gikan sa ilang mga pinuy-anan, ug milahutay sa tanan niini
nga pang-abuso ug sa pagpangita og kapuy-an kon asa man kini
makaplagan. Ang resulta mao, nga daghan kaayo kanila ingon nga
gihikawan sa mga kaharuhay sa kinabuhi, ug sa mga pangina-
hanglanon aron mabuhi, nangamatay; daghan sa mga kabataan
ang nailo, mga asawa [nahibilin nga] mga biyuda, ug mga bana,
mga biyudo; ang among mga umahan giilog sa mga pundok sa
manggugubot, daghang nga kaliboan nga baka, karnero, mga
kabayo ug mga baboy gipanguha, ug ang among katigayunan sa
panimalay, mga igbabaligya sa tindahan, ug imprentahan ug maki-
nilya gibuak, o giguba.
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“Kadaghanan sa among kaigsoonan mibalhin ngadto sa lala-
wigan sa Clay, diin sila milungtad hangtud sa 1836, tulo ka mga
tuig; walay kapintas nga gihimo, apan dihay mga pagpanghulga
sa kapintas. Apan sa ting-init sa 1836 kini nga mga pagpanghulga
misugod sa paghimo og labaw ka grabe nga matang, gikan sa
mga panghulga, pang-publiko nga mga miting gihimo, mga reso-
lusyon gipasaka, panimalos ug pangguba gibahad, ug ang mga
kalihokan nagsagubang na usab og makahahadlok nga kahim-
tang. Ang lalawigan sa Jackson igo na nga nag-unang panig-ing-
nan, ug ingon nga ang mga awtoridad niana nga lalawigan wala
mangilabut, sila [ang mga awtoridad sa lalawigan sa Clay]
nanghambog nga sila dili mobuhat niini; diin human sa pag-
hangyo og proteksyon ngadto sa mga awtoridad among nahiba-
loan ang tinuod, ug human sa daghang kadaot ug pagkawagtang
sa kabtangan, kami gipapahawa na usab gikan sa among mga
panimalay.

“Dayon mipuyo kami sa mga lungsod sa Caldwell ug Davies,
diin kami naghimo og dako ug lapad nga mga pamuy-anan, nag-
hunahuna sa paglingkawas sa among mga kaugalingon gikan sa
gahum sa pagpanglupig pinaagi sa pagpuyo diha sa bag-ong mga
lalawigan, nga adunay gamay lamang kaayo nga lumulupyo niini;
apan dinhi kami wala tugoti sa pagpuyo sa kalinaw, apan niad-
tong 1838 kami giatake na usab sa mga manggugubot, usa ka
sugo sa paglaglag gipagula ni Gobernador Boggs, ug ubos sa
pagtugot sa balaod, pinundok nga mga tulisan mikaylap sa
tibuok nasud, mikawat sa among mga baka, mga karnero, mga
baboy, ubp., daghan sa among mga katawhan walay kalooy nga
gipamatay, ang kaputli sa among mga kababayen-an gipanamas-
tamasan, ug kami gipugos sa pagpirma og dokumento nga nag-
hatag sa among kabtangan ubos sa tumoy sa espada; ug human
makalahutay sa matag pakaulaw nga mahimong gitipun-og ngari
kanamo pinaagi sa walay tawhanong kalooy, dili maka-diosnong
panon sa mga tulisan, ang gikan sa dose ngadto sa kinse ka
libong mga tawo, mga lalaki, mga babaye,ug mga kabataan gipa-
pahawa gikan sa ilang kaugalingon nga mga panimalay, ug gikan
sa mga yuta diin sila adunay dokumento sa kalig-unan, wala nay
mga balay, wala nay mga higala, ug wala nay panimalay (ubos sa



H U G N A  3 8

537

grabeng tingtugnaw) sa paglibud-libod ingon og mga hiningin-
lan sa yuta, o sa pagpangita og dangpanan nga mas mabination
ang kahimtang, ug uban sa dili kaayo bangis nga mga tawo.
Daghan ang nangasakit ug nangamatay agi og sangputanan sa
katugnaw ug mga kalisud nga ilang giantus; daghang mga asawa
nga nabiyuda, ug mga kabataan [nabiyaan nga] mga na-ilo, ug
kabus. Mokabat pa og daghang panahon kay sa gihatag kanako
dinhi ang paghulagway sa pagkawalay hustisya, sa mga kasaypa-
nan, sa mga pagpamatay sa pagpaagas sa dugo, sa pagpangawat,
pagkamakalolooy ug pagkaalaut nga nahimo tungod sa kahayo-
pan, walay kalooy, ug walay balaod nga mga pamaagi sa estado
sa Missouri.

“Sa sitwasyon nga gipasabut kaganiha, kami miabut sa estado
sa Illinois pagka 1839, diin kami nakakita og maabi-abihon nga
mga tawo ug mahigalaon nga panimalay: mga tawo kinsa andam
nga pangulohan pinaagi sa mga baruganan sa balaod ug pagka-
makatawhanon. Nagsugod kami sa pagtukod og usa ka siyudad
nga gitawag og ‘Nauvoo,’ sa lalawigan sa Hancock. Kami may
gidaghanon gikan sa unom ngadto sa walo ka libo dinhi, walay
labot sa daghan kaayo nga naglibut sa lalawigan, ug hapit sa
tanang mga lalawigan sa estado. Kami adunay lagda sa katukuran
nga gihatag kanamo, ug lagda sa katukuran alang sa Legion [pun-
dok militar], ang kasundalohan nga sa karon may gidaghanon
nga 1,500. Kami usab adunay lagda sa katukuran alang sa usa ka
Unibersidad, alang sa Kapunongan sa Agrikultura ug Pabrika,
adunay among kaugalingon nga mga balaod ug mga tigdumala,
ug aduna sa tanan nga mga pribiliheyo nga ang uban nga adunay
kagawasan ug nalamdagan nga mga lumulupyo nagpahimulos.

“Ang pagpanggukod wala makapahunong sa pag-uswag sa
kamatuoran apan nakadugang hinoon sa kalig-on, nga gipakay-
lap uban sa nagtubo nga kakusog. Mapasigarbuhon sa kalihokan
nga ilang gidapigan, ug nasayud sa among pagka-inosente, ug sa
kamatuoran sa ilang sistema sa relihiyon, taliwala sa pagbutang-
butang ug pagsaway, nakapahimo sa mga Elder niining
Simbahan sa pag-adto, ug sa pag-establisar sa Ebanghelyo diha sa
hapit tanan nga estado sa America; kini nakasulod sa among mga
siyudad, kini nakakaylap sa among tibuok nga mga balangay, ug
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nakahimo sa mga liboan sa among utokan, dungganon, ug patri-
otikong tagilungsod sa pagsunod sa iyang balaang mga mando,
ug pagadumalahon pinaagi sa iyang sagradong mga kamatuoran.
Kini usab mikaylap ngadto sa England, Ireland, Scotland, ug
Wales, diin, sa tuig 1840, pipila sa atong mga misyonaryo gipa-
dala, ug labaw sa lima ka libo mipasakop sa Sumbanan sa
Kamatuoran; adunay daghang mga tawo karon nga nagpasakop
sa matag dapit.

“Ang atong mga misyonaryo nangadto sa nagkalain-laing mga
nasud, ug sa Germany, Palestine, New Holland [Australia], sa
East Indies, ug sa uban nga mga lugar, ang Sumbanan sa
Kamatuoran natukod; walay dili balaan nga kamot ang makapu-
gong sa buhat sa paglambo; mga panggukod mahimong magka-
kusog, ang mga manggugubot mahimong maghiusa, mga kasun-
daluhan magpundok, mga pasangil mahimong modaot sa
kadungganan, apan ang kamatuoran sa Dios magpadayon nga
maisugon, halangdon ug gawasnon, hangtud nga kini makasu-
lod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, molukop sa matag
nasud, ug makasulti sa matag dunggan, hangtud ang mga katu-
yoan sa Dios matuman, ug ang Halangdong Jehova moingon nga
ang buhat nahuman na.

Ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 
naghulagway sa sukaranang mga doktrina ug 

mga baruganan sa atong relihiyon.

“Kami nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa
Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo.

“Kami nagtuo nga ang mga tawo pagasilotan sa ilang kaugali-
ngon nga mga sala, ug dili tungod sa mga kalapasan ni Adan.

“Kami nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanan nga
mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa
mga balaod ug ordinansa sa Ebanghelyo.

“Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan ug mga ordi-
nansa sa Ebanghelyo mao ang: una, Hugot nga pagtuo diha sa
Ginoong Jesukristo; ikaduha, Paghinulsol; ikatulo, Bunyag pina-
agi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala; ikaupat,
Pagpandong sa mga kamot alang sa mga gasa sa Espiritu Santo.
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“Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud paga-
tawgon sa Dios, pinaagi sa pagpanagna, ug pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot niadto kinsa adunay pagtugot sa pagsangyaw
sa Ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga ordinansa niini.

“Kami nagtuo sa sama nga kapunongan nga diha sa karaan nga
Simbahan, sa ato pa, ang mga apostoles, mga propeta, mga pas-
tor, mga magtutudlo, mga ebanghelista, ug uban pa.

“Kami nagtuo sa gasa sa mga pinulongan, pagpanagna, pag-
padayag, mga panan-awon, pagpang-ayo, pagpanghubad sa mga
pinulongan, ug uban pa.

“Kami nagtuo sa Biblia nga pulong sa Dios kon kini tukma nga
pagkahubad; kami nagtuo usab sa Basahon ni Mormon nga
pulong sa Dios.

“Kami nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga
gipadayag niya karon, ug kami nagtuo nga siya mopadayag pa og
daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut
sa Gingharian sa Dios.

“Kami nagtuo sa tinuod nga panagtigum sa Israel ug sa pag-
pahiuli sa Napulo ka mga Tribo; nga ang Zion (ang Bag-ong
Jerusalem) pagatukuron diha sa kayutaan sa America; nga si
Kristo mohari dinhi sa yuta; ug, nga ang yuta pagabag-ohon ug
makadawat sa iyang paraisohanon nga himaya.

“Kami nag-angkon sa kahigayunan sa pagsimba sa Dios nga
Makagagahum sumala sa pagmando sa among kaugalingon nga
tanlag, ug nagtugot sa tanan nga mga tawo sa sama nga kahiga-
yunan, sa pagpasimba kanila sa bisan unsa nga paagi, asa, o unsa
ang ilang buot simbahon.

“Kami nagtuo sa kamandoan ubos sa mga hari, presidente,
mga magmamando, ug sa mga maghuhukom, sa pagsunod; pag-
tahod; ug sa paghupot sa balaod.

“Kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pag-
kaputli, pagkamanggiloy-on, mahiyason ug sa pagbuhat sa mata-
rung ngadto sa tanan nga mga tawo; sa pagkatinuod, kami
mahimo nga moingon nga kami nagsunod sa tambag ni Pablo—
Kami nagtuo sa tanan nga mga butang, kami naglaum sa tanan
nga mga butang, kami nakalahutay sa daghan nga mga butang,
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ug naglaum nga makalahutay sa tanan nga mga butang. Kon adu-
nay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog
o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.
[Tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:1–13].

“Matinahuron, ug uban pa,

“JOSEPH SMITH.”

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Si Joseph Smith misulat sa Wentworth Letter agi og tubag sa
usa ka hangyo gikan ni John Wentworth ug George Barstow
(pahina 529). Kanus-a mo napangutana sa mga tawo kalabut
sa kasaysayan o mga tinuohan sa Simbahan? Samtang kamo
magtuon o maghisgot niini nga hugna, paghunahuna mahitu-
ngod sa paagi nga mahimo nimong tubagon ang maong mga
pangutana sa umaabot. Unsa ang atong makat-onan sa mga
pulong ni Joseph Smith diha sa Wentworth Letter mahitungod
sa paagi sa pagtubag sa mao nga mga pangutana?

• Basaha unsa ang gisulti sa Propeta mahitungod sa iyang
Unang Panan-awon pahina 530. Sa sunod panahon nga kamo
mosulti ngadto sa usa ka tawo mahitungod sa Unang Panan-
awon, unsaon ninyo sa pagtabang, nga kanang tawhana maka-
sabut sa Unang Panan-awon ug unsa ang kahulugan niini
nganha kaninyo?

• Basaha ang paghulagway sa Propeta mahitungod sa pagtungha
sa Basahon ni Mormon mga pahina 531–33. Unsay kalainan
nga nahimo sa Basahon ni Mormon sa inyong kinabuhi? Unsa
ang pipila sa mga paagi nga kita makapaambit sa atong mga
pagpamatuod kalabut sa Basahon ni Mormon?

• Sa mga pahina 533–38, si Joseph Smith naghatag og mubo
nga kasaysayan kalabut sa mga sinugdanan sa Simbahan ug
dayon nagpamatuod sa padulngan sa Simbahan. Unsa ang
inyong mga gibati samtang kamo nagtuon sa ikaduhang
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tibuok paragrap sa pahina 538? Sa inyong hunahuna ngano
nga ang mga panggukod wala makahimo sa paghunong sa
pag-uswag sa Simbahan? Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa
pag-uswag sa tawo bisan pa sa mga oposisyon? (Hunahunaa
ang mga ehemplo gikan sa mga kasulatan, kasaysayan sa
Simbahan, ug sa imong kaugalingong kinabuhi.)

• Ribyuha ang mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo sa mga pahina
538–40. Sa unsa nga paagi ang mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo nakatabang kanimo? Sa imong hunauna ngano nga
hangyoon man nato ang mga bata sa Primary sa pagmemorya
niini? Hunahunaa ang paghimo og eskedyul aron kamo maka-
tuon o makamemorya sa mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Joseph Smith—Kasaysayan
1:1–75

Mubo nga mga Sulat

1. “To Subscribers,” usa ka editoryal
nga gimantala sa Times and Seasons,
Peb. 15, 1842, p. 696; pag-capital
gi-moderno; si Joseph Smith ang
editor sa mao nga peryodiko.

2. History of the Church, 4:535–36;
gikan sa usa ka sulat nga gikan ni
Joseph Smith nga gisulat sa hangyo
ni John Wentworth ug George
Barstow, Nauvoo, Illinois, gimantala
sa Times and Seasons, Mar. 1, 1842,
p. 706. Nasayop ang spelling sa apel-
yido ni Mr. Barstow “Bastow” diha sa
History of the Church ug sa Times
and Seasons.

3. Bisan og ang sulat sa tataw nga wala
mamantala ni John Wentworth ug
George Barstow, ang samang asoy,
uban sa pipila ka mga pagdugang ug
mga pag-usab, gimantala sa tibuok
nasud niadtong 1844 ni I. Daniel
Rupp sa “Latter Day Saints,” He Pasa
Ekklesia [The Whole Church]: An
Original History of the Religion
Denominations at Present Existing
in the United States, pp. 404–10.

4. History of the Church, 4:536–41; 
gi-bracket nga pulong “kabahin” sa

unang paragrap sa p. 438 sa orihinal;
gi-bracket nga mga pulong sa ikawa-
long paragrap sa p. 445 sa orihinal;
ang spelling ug ang punctuation
gi-moderno; gikan sa usa ka sulat
nga gikan ni Joseph Smith nga gisu-
lat sa hangyo ni John Wentworth ug
George Barstow, Nauvoo, Illinois,
gimantala sa Times and Seasons,
Mar. 1, 1842, pp. 706–10. Sa dag-
hang nagkalain-laing mga higayon
si Propeta Joseph Smith misulat o
midiktar og usa ka detalyeng asoy sa
Unang Panan-awon. Ang asoy diha sa
Wentworth Letter usa niini nga mga
asoy. Ang opisyal nga bibliyanhon
nga asoy makita sa Joseph Smith—
Kasaysayan diha sa Perlas nga Labing
Bililhon. Usab, pipila sa gagmay nga
mga kausaban gihimo aron sa pag-
andam sa mga Artikulo sa Hugot nga
Pagtuo nga namantala niadtong 1981
nga edisyon sa Perlas nga Labing
Bililhon. Busa, adunay pipila sa gag-
may nga mga kalainan tali sa bag-ong
bersyon sa mga Artikulo sa Hugot
nga Pagtuo ug ang bersyon nga
gimantala niini nga hugna.
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Relief Society: Balaan
nga Organisasyon sa
mga Kababayen-an

“Kon kamo magpuyo sumala sa mga pribilihiyo, ang mga
anghel dili mapugngan nga mahimo ninyong mga kauban.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa tingpamulak niadtong 1842, ang mga miyembro sa
Simbahan sa Nauvoo nagkapuliki sa trabaho sa pagtukod sa
Templo sa Nauvoo. Duha sa maong mga miyembro mao sila si
Sarah Granger Kimball ug ang iyang mananahi, si Margaret A.
Cook, kinsa, samtang nag-istoryahay usa ka adlaw niana, mihu-
kom sa pagtipon sa ilang mga paningkamot aron sa pagtabang sa
mga trabahador sa templo. Si Sister Kimball miingon nga siya
mohatag og panapton aron si Sister Cook makahimo og mga
kamisin alang sa mga lalaki. Ang duha ka mga babaye mihukom
sa pag-imbitar sa ubang mga sister sa pakig-uban kanila sa pag-
himo og kapunongan sa mga babaye aron sa pagdugang sa ilang
mabination nga mga paningkamot. Si Sarah Granger Kimball mii-
ngon: “Ang managsilingan nga mga sister nag-abut sa akong par-
lor ug mihukom sa pag-organisar. Ako gitahasan sa pagtawag ni
Sister Eliza R. Snow ug paghangyo kaniya sa pagsulat alang
kanamo og Konstitusyon ug mga Pamalaod, ug pagsumiter niini
ngadto ni Presidente Joseph Smith sa dili pa ang among sunod
nga miting sa Huwebes.”

Human masusi ang gisugyot nga konstitusyon ug mga pama-
laod, ang Propeta mipahibalo kanila nga kini labing nindot nga
sukad iyang nakita apan miingon: “‘Kini dili mao ang inyong
gusto. Sultihi ang mga sister nga ang ilang mga halad gidawat sa
Ginoo, ug siya adunay butang nga mas maayo alang kanila kay sa
sinulat nga konstitusyon. Gidapit ko silang tanan sa pagpakigkita
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kanako ug sa pipila sa mga kaigsoonan … sunod hapon sa
Huwebes.’ ”1

Sumala niana, pagka Marso 17, ang Propeta, inubanan nila ni
Elder John Taylor ug Willard Richards, nakigkita sa 20 ka mga
kababayen-an sa nagkalain-laing edad didto sa kwarto sa taas sa
Red Brick Store. Opisyal nga gitukod sa Propeta ang Female
Relief Society sa Nauvoo ug gitudloan kadtong mianha mahitu-
ngod sa mga katuyoan sa bag-ong organisasyon. Ang mga sister
mipili ni Emma Smith ingon nga presidente sa Relief Society, ug
mipili si Emma sa iyang duha ka mga counselor. Dayon gibasa sa
Propeta ang usa ka pagpadayag nga nadawat 12 ka mga tuig na
ang milabay diin ang Ginoo misugo ni Emma sa pagkolekta og
mga himno nga imantala ug mipaila kaniya ingon nga “pinili nga
babaye” (D&P 25:3). Si Emma Smith mibarug sa pagsulti, nagpa-
lutaw sa dako kaayong kahimoan sa kapunongan: “Atong buha-
ton ang talagsaon … Paabuton nato ang talagsaong mga okasyon
ug dinaliang mga tawag.”2

Si Emma Smith, ang unang kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, kanunay adunay dakong tinguha sa pag-alagad sa uban
ug pagtukod sa gingharian sa Dios, makausa mipahayag nga siya
buot nga mahimong “usa ka panalangin ngadto sa tanan kinsa
nanginahanglan og bisan unsa nga anaa sa akong mga kamot.”3

Sa New York, nanahi siya og mga saput alang sa upat ka mga
misyonaryo nga gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa
mga Lamanite. Sa Kirtland, nakig-uban siya og trabaho sa ubang
mga babaye sa pagpangolekta og mga habol, pagkaon, ug mga
sapot alang sa mga nangmartsa sa Zion's Camp da-on ngadto sa
naglisud nga mga Santos sa Missouri. Mitabang siya sa pag-
andam og mga pagkaon ug paghimo og mga medyas, mga pan-
talon, ug mga jacket alang sa mga nagtrabaho sa pagtukod sa
Templo sa Kirtland. Midawat siya og daghang trabahador sa tem-
plo isip mga kasera nga siya ug si Joseph kinahanglang matulog
sa salog. Sa unang mga adlaw sa Nauvoo, gihalad niya ang dag-
han niyang panahon ug atensyon sa pag-amuma sa daghang
mga biktima sa malaria nga nagtolda sa gawas sa iyang panima-
lay diha sa mga tampi sa Suba sa Mississippi. Niini ug ubang
mga paagi, iyang gihulagway ang pag-alagad nga gihatag sa dag-
hang mga sister sa iyang panahon. Gihinumduman ni Polly
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Angell nga sa dihang nakita sa Propeta ang pundok sa mga kaba-
bayen-an nga nagkapuliki og tahi sa mga tabil nga gamiton sa
pagbahin sa mga dapit sa Templo sa Kirtland, miingon siya,
“Maayo, mga sister, … kanunay kamong ania andam sa pagta-
bang. Ang mga sister sa kanunay nag-una ug labaw sa tanang
maayo nga mga buhat.”4

Sukad niadtong unang mga adlaw sa Relief Society, ang mga
kababayen-an sa Simbahan nagpabilin nga talagsaong pwersa
alang sa kaayohan. Sa usa ka miting nga gihimo usa ka semana
human sa pag-organisar sa Relief Society, si Lucy Mack Smith,
ang inahan sa Propeta, mihatag sa mga sister og tambag nga mila-
kip sa milyon nga mga kababayen-an sa Simbahan karon:
“Kinahanglan atong panggaon ang usag-usa, bantayan ang usag
usa, hupayon ang usag-usa, ug magbaton og panudlo, nga unta
kitang tanan magkauban sa langit.”5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Relief Society, gi-organisar ubos sa 
priesthood ug subay sa iyang sumbanan, 

usa ka mahinungdanong bahin sa Simbahan.

Si Sarah Granger Kimball mihinumdum nga sa wala pa i-orga-
nisar ni Propeta Joseph Smith ang Relief Society, siya miingon:
akong i-organisar ang mga kababayen-an ubos sa priesthood subay
sa sumbanan sa priesthood…. Ang Simbahan wala gayud ma-orga-
nisar sa hingpit hangtud ang mga kababayen-an na-organisar.”

Ang kasaysayan sa Propeta alang sa Marso 24, 1842, nag-
rekord: “[Ang] kapunongan [sa Female Relief Society] na-kom-
pleto niining adlawa. Si Mrs. Emma Smith milingkod sa katungda-
nan sa pagka-presidente; si Mrs. Elizabeth Ann Whitney ug Sarah
M. Cleveland mao ang iyang mga counselor; si Miss Elvira
[Cowles] ang tresurera, ug ang atong bantugan ug may abilidad
nga babayeng mambabalak, si Miss Eliza R. Snow, ang sekretarya.”7

Si Eliza R. Snow mi-report: “Si Presidente Joseph Smith miba-
rug. Namulong kabahin sa kapunongan sa Female Relief Society;
miingon nga siya kinasingkasing nga naikag, nga kini unta matu-
kod ngadto sa Labing Gamhanan sa paagi nga kini madawat.”8
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Si Eliza R. Snow usab mi-report: Si [ Joseph Smith miawhag sa
mga sister sa pagtingub kanunay sa ilang hugot nga pagtuo ug
mga pag-ampo, ug pagbutang og pagsalig diha … niadtong mga
matinud-anong mga lalaki kinsa gibutang sa Dios sa pagpangulo
sa Simbahan aron sa paggiya sa Iyang mga katawhan; nga kita
moabag ug mopaluyo kanila uban sa atong mga pag-ampo….
Kon kini nga Society mamati sa tambag sa Makagagahum, pina-
agi sa mga pangulo sa Simbahan, makabaton sila og gahum sa
pagmando sa mga rayna diha taliwala kanila.”9

“Kini nga Society modawat og panudlo pinaagi sa kapuno-
ngan nga gitukod sa Ginoo—pinaagi sa tawo nga gitudlo sa pag-
pangulo—ug ako karon mohatag sa yawe nganha kaninyo sa
ngalan sa Dios, ug kini nga Society maglipay, ug ang kahibalo ug
panabut modagayday sukad niini nga panahon—kini mao ang
sinugdanan sa maayong mga adlaw niini nga Society.”10

Ang Relief Society makahimo sa mga kababayen-an 
sa paglihok pinasubay sa ilang pagkamabination 

nga kinaiyahan, maghatag og pag-amuma 
ngadto sa nanginahanglan.

“Kini usa ka manggiloy-ong Society, ug pinasubay sa inyong
mga kinaiyahan; kini yano alang sa mga babaye sa pagbaton og
mga pagbati sa kalooy ug pagkamabination. Kamo karon nahi-
mutang sa sitwasyon diin kamo makalihok pinasubay niadtong
mga maloloy-ong pagbati nga gitanom sa Dios diha sa inyong
mga dughan.”11

“Miingon si Jesus, ‘Buhata ang mga butang, diin kamo naka-
kita kanako nga mibuhat’ [tan-awa sa 2 Nephi 31:12]. Kini mao
ang mga labing bililhong buluhaton alang sa kapunongan nga
pagalihokon.”12

Si Willard Richards mi-report: “Ang [Female Relief Society]
miting gipamulongan ni Presidente Joseph Smith, aron sa pagpa-
kita sa katuyoan sa Society—nga ang Society of Sisters makapa-
hagit sa mga kaigsoonan sa maayong mga buhat sa pagtan-aw sa
gikinahanglan sa mga kabus—pagpangita subay sa mga butang sa
kalooy, ug sa pagpangalagad sa ilang mga gikinahanglan—sa pag-
tabang pinaagi sa pagtul-id sa mga moralidad ug paglig-on sa mga
hiyas sa komunidad.”13



H U G N A  3 9

547

“Kini usa ka manggiloy-on nga Society. … Kamo karon nahimutang 
sa sitwasyon diin kamo makalihok pinasubay niadtong maloloy-ong pagbati 

nga gitanom sa Dios diha sa inyong mga dughan.”

“Mitambong ako sigun sa hangyo, sa Female Relief Society,
kansang katuyoan mao ang kahupayan sa mga kabus, sa timawa,
sa biyuda ug sa ilo, ug alang sa pagbuhat sa tanang mga katuyoan
sa kalooy…. Dihay daghan kaayong nanambong sa pag-organisar
sa kapunongan, ug usab sa misunod nga mga miting, sa pipila sa
atong labing intelihente, manggiloy-on, matinabangon ug tala-
hurong mga babaye; ug kitang tanan gihatagan og maayong kasi-
gurohan gikan sa kahibalo niadtong hingpit nga mga baruganan
sa kalooy nga nagdagayday sa kinaugalingon gikan sa ilang
manggiloy-on ug matinabangong mga dughan, nga uban sa mga
kapanguhaan nga ilang maggamit, sila molupad ngadto sa kahu-
payan sa estranghero; mobu-bo nila og lana ug bino sa nasam-
dan nga kasingkasing sa nag-lisud; mopauga sila sa luha sa nailo
ug himoon nga malipayon ang kasingkasing sa mga biyuda.

“Ang atong mga kababayen-an kanunay nga nailhan sa ilang
mga lihok sa kamaloloy-on ug kamaayo; … taliwala sa ilang kasa-
kit, sa panahon nga ang pan gisakmit gikan sa ilang walay ikasu-
kol nga mga anak sa ilang walay kalooy nga mga tigdaug-daog, sa
kanunay sila andam sa pag-abli sa ilang mga pultahan ngadto sa
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mga gikapoy nga mga biyahero, sa pagbahin sa ilang diyutay nga
pagkaon ngadto sa gigutom, ug gikan sa ilang kanihit ug kaku-
lang nga mga igsusul-ob, nga bahinan ang labaw nga timawa ug
kabus; ug karon nga sila nagpuyo diha sa mas malipayong yuta,
ug taliwala sa dili kaayo bangis nga mga tawo, ug nagbaton og
mga kagamitan nga sukad kaniadto wala sila makapahimulos,
kami nagtuo nga uban sa ilang tingub nga mga paningkamot,
ang kondisyon sa nag-antus nga kabus, sa estranghero ug sa
walay amahan mapaarang-arang.”14

Ang Relief Society nag-awhag sa mga kababayen-an sa
pagbansay og kabalaan ug sa pagtudlo sa usag usa.

“Ang Ladies’ Relief Society dili lamang sa paghupay sa kabus,
apan sa pagluwas sa mga kalag.”15

“Karon hinigugmang mga sister, … kami nagtinguha kaninyo
nga mohimo sa inyong bahin, ug kami mohimo sa amo, kay kita
nangandoy sa paghupot sa mga sugo sa Dios diha sa tanang mga
butang, ingon nga gihatag og direkta gikan sa langit ngari
kanato, nagpuyo sa matag pulong nga migula sa ba-ba sa Ginoo.
Hinaut nga ang Dios modugang sa iyang panalangin diha sa
inyong mga ulo ug mogiya kaninyo diha sa tanang mga agianan
sa hiyas, pagkaputli ug grasya.”16

“Ang [Relief] Society nakahimo og maayo; ang ilang mga baru-
ganan mao ang pagbansay og pagkabalaan. Ang Dios nahigugma
kaninyo, ug ang inyong mga pag-ampo alang kanako dako og
kahimoan: ayaw sila pahunonga sa pag-ampo sa Dios sa kanunay
alang kanako.”17

“Kinahanglan nga inyong sumpuon ang pagkadautan, ug pina-
agi sa inyong maayong mga ehemplo, makapadasig sa mga Elder
sa maayong buhat.”18

Si William Richards mi-report: “Si Presidente Joseph Smith
mibasa sa pagpadayag ngadto ni Emma Smith, gikan sa basahon
sa Doktrina ug mga Pakigsaad [D&P 25]; ug nag-ingon nga siya
… mopatin-aw sa mga kasulatan ngadto sa tanan; ug motudlo sa
katungdanan sa mga babaye diha sa komunidad; ug nga dili
lamang siya, apan ang uban, mahimong makakab-ut sa samang
mga panalangin.”19
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Si Eliza R. Snow mi-report: “Samtang [si Propeta Joseph
Smith] aduna niini nga oportunidad, iyang gipang-tudloan ang
mga babaye niini nga Society, ug gitudlo ang paagi alang kanila
sa pagdala sa ilang mga kaugalingon, nga sila unta molihok
subay sa kabubut-on sa Dios….

“Kon kamo mopuyo sumala niini nga mga baruganan, unsa ka
dako ug ka mahimayaon ang inyong ganti sa celestial nga ging-
harian! Kon kamo mopuyo sumala sa inyong mga pribilihiyo,
ang mga anghel dili mapugngan nga mahimo ninyong mga kau-
ban. Ang mga babaye, kon sila putli ug walay sala, makaadto sa
presensya sa Dios; kay unsa ang labaw nga makapahimuot sa
Dios kay sa pagka-walay sala; kinahanglan nga kamo walay sala;
o dili kamo makaadto sa atubangan sa Dios: kon kita moadto sa
atubangan sa Dios, kinahanglan himoon nato ang atong mga
kaugalingon nga putli, ingon nga Siya putli.”20

Ang Relief Society nag-awhag sa mga kababayen-an 
sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas sa pagpakita 

og kalooy ug paglikay sa panagbangi.

“Kon kamo buot nga ang Dios adunay kalooy kaninyo, pagba-
ton og kalooy sa usag usa…. Kita puno sa pagkahakog; ang yawa
nag-ulog-ulog kanato nga kita hilabihan ka matarung, kon kita
namantay sa mga sayop sa uban. Makapuyo lamang kita pinaagi
sa pag-ampo sa atong Dios; ang tanan kinahanglan mobuhat niini
alang sa ilang mga kaugalingon; walay usa nga makabuhat niini
alang sa uban. Unsa ka lumo ang Manluluwas nga nakig-atubang
ni Pedro, nag-ingon, ‘Kon ikaw nakabig na, lig-una ang imong
mga kaigsoonan.’ [Lucas 22:32]. Niana nga higayon, Siya mii-
ngon ngadto kaniya, ‘Gihigugma mo ba ako?’ ug sa pagkadawat
sa tubag ni Pedro, Siya miingon, ‘Pakan-a ang akong karnero.’
[Juan 21:15–17.] Kon ang mga sister [nahigugma] sa Ginoo,
himoa nga pakan-on nila ang karnero, ug dili modaut kanila….

“Mga sister sa kapunongan, aduna bay panagbangi taliwala
kaninyo? Dili ako motugot niini. Kinahanglan kamong maghi-
nulsol, ug pangayoa ang gugma sa Dios. Ipalayo ang pagpakaa-
ron ingnong katarung sa kaugalingon. Ang labing maayong suk-
danan o baruganan sa pagdala sa kabus ngadto sa paghinulsol
mao ang pagpangalagad sa ilang mga gikinahanglan.”21
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Si Eliza R. Snow mi-report sa mosunod nga mga pulong sa
Propeta: “Bisan pa sa mga dili takus taliwala kanato, ang mga
mahiyason kinahanglan dili gayud, gikan sa pagpa-importante sa
kaugalingon, nagpasubo ug nagdaug-daug nga wala kinahang-
lana, niadtong mga alaot—gani kining dili takus nga mga tawo
kinahanglan nga awhagon sa pagpuyo sukad karon nga pagata-
huron niini nga kapunongan, kinsa mao ang labing nindot nga
mga bahin sa komunidad. Nag-ingon nga siya adunay duha ka
mga butang nga irekomendar sa mga miyembro niini nga kapu-
nongan, sa pagbantay og maayo sa unsay isulti: walay gitukod
nga pundok nga magpadayon nga wala gayud niini…. Ang katu-
yoan mao ang paghimo niadtong dili kaayo maayo sa pag-usab
ug pagbalik ngadto sa dalan sa hiyas nga sila mahimong iphon
kauban sa maayo….

“… Susiha ang inyong mga kaugalingon—ang dila usa ka dili
mapugngan nga miyembro—pugngi ang inyong mga dila kala-
but sa mga butang nga walay importansya—usa ka gamay nga
libak makahimo og dako kaayo nga problema.”22

“Ang gagmay nga mga lobo modaut sa mga bagon—ang gag-
may nga mga dautan mohimo sa labing kadaut sa Simbahan. Kon
kamo adunay dautan nga mga pagbati, ug ipanabi kini ngadto sa
usag-usa, kini adunay purohan nga makahimo og kasamok.”23

“Ayaw daota ang pagkatawo ni bisan kinsa. Kon ang mga
miyembro sa Society modala sa ilang mga kaugalingon sa dili
husto, pakig-atubang kanila, ug tipigi ang inyong mga kalihokan
sulod sa inyong mga dughan, ug tan-awa ang tanang mga tawo
nga sagrado.”24

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang pahayag ni Emma Smith ibabaw sa pahina 545. Sa
inyong hunahuna ngano nga ang mga Relief Society sister
nakahimo og dili ordinaryo nga mga butang? Sa unsa nga mga
paagi kamo ug ang inyong pamilya napanalanginan pinaagi sa
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mga paningkamot sa mga Relief Society sister? Basaha ang
tambag gikan ni Lucy Mack Smith nga anaa ubos sa pahina
545. Sa unsa nga mga paagi ang mga Relief Society sister nag-
sunod niini nga tambag karon?

• Si Propeta Joseph Smith mitukod sa Relief Society “ubos sa
priesthood subay sa sumbanan sa priesthood” 545. Sa unsa
nga paagi kini nagpalahi kanila gikan sa ubang mga organisas-
yon sa serbisyo sa kalibutan? (Alang sa pipila ka mga ehemplo,
tan-awa ang pahina mga pahina 545–46. Sa inyong hunahuna
ngano nga ang Simbahan wala “gayud sa hingpit matukod”
hangtud si Joseph Smith mitukod sa Relief Society?

• Sa unsang paagi nga ang mga responsibilidad sa mga Relief
Society sister karon makomparar sa mga buluhaton nga nada-
wat sa mga sister gikan ni Joseph Smith? (Alang sa pipila ka
mga ehemplo, tan-awa ang mga pahina 545–50.) Basaha ang
unang tibuok nga paragrap sa pahina 546–47. Sa unsa nga
mga paagi ang mga oportunidad sa paghatag og serbisyo
makatabang kanato nga labaw nga mahimong sama sa
Manluluwas?

• Basaha ang unang paragrap sa pahina 548. Sa imong huna-
huna unsa ang gipasabut sa pagluwas og kalag? Sa unsa nga
mga paagi ang mga miyembro sa Relief Society motuman niini
nga responsibilidad, sa temporal ug espiritwal?

• Ribyuha ang tibuok ikaduhang paragrap sa pahina 547 ug ang
ikaupat nga paragrap sa pahina 548. Unsay mabuhat sa mga
Relief Society sister sa pag-awhag og maayong mga buhat diha
sa mga naghupot sa priesthood? Unsay mabuhat sa mga nag-
hupot sa priesthood aron sa pagsuporta sa mga Relief Society
sa ilang mga trabaho?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod diha ubos sa pahina 548.
Unsay atong makat-onan gikan niini nga pahayag mahitungod
sa responsibilidad ug mga oportunidad sa kada sister?

• Ang propeta mipahimangno batok sa “pagpanghilabut sa mga
sayop sa uban” 549. Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabot
niini? Unsaon kaha niini nga kinaiya pagpugong sa mga
paningkamot sa Relief Society—o bisan unsa nga korum o
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grupo sa Simbahan? Unsay atong mabuhat sa pagpakaon sa
mga karnero sa Ginoo kay sa pagpakaon sa atong mga kauga-
lingon sa ilang mga sayop?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proberbio 31:10–31;
1 Mga Taga-Corinto 13:8; D&P 25:1–16; 88:125
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Si Hyrum Smith usa ka walay hunong nga tinubdan sa kalig-on ug suporta 
ngadto sa iyang igsoong lalaki nga si Joseph. “Brother Hyrum,” 

miingon ang Propeta, “unsa ka maunungong kasingkasing anaa kanimo!”



Pagkamahimayaon sa mga
Matinud-anon, Makiangayon,

ug Tinuod nga mga Higala

“Ang panaghigala usa sa labing mahinungdanon 
nga sukaranan sa mga baruganan sa ‘Mormonism.’ …

Kini naghiusa sa tawhanong pamilya uban 
sa iyang malipayong impluwensya.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong Agosto 1842, ang sibil nga mga awtoridad gikan sa
Missouri naghimo og balik-balik nga mga paningkamot sa pag-
dakop ni Propeta Joseph Smith. Nahadlok nga siya patyon kon
siya madakpan ug dad-on ngadto sa Missouri, ang Propeta
mitago. Pagka Agosto 11, mipadala siya og pulong ngadto sa dag-
hang matinud-anon nga mga miyembro sa pamilya ug mga higala
sa pagpakigkita kaniya sa usa ka isla sa Suba sa Mississippi, dili
layo sa Nauvoo. Niana nga gabii si Emma Smith, Hyrum Smith,
Newel K. Whitney, ug uban pa nagpundok duol sa tampi sa suba
ug misakay sa usa ka gamay nga sakayan ngadto sa gikasabutan
nga lugar nga tagboan. Sa kalipay, ang Propeta milamano sa
matag usa, mapasalamaton sa tabang ug kahupay sa tinuod nga
panaghigala. Sa wala madugay siya misulat og taas sa iyang jour-
nal mahitungod sa iyang mapasalamatong mga pagbati alang sa
mga sakop sa iyang pamilya ug mga higala. Ang pipila niining
mga gitala sa journal gilakip dinhi niini nga hugna. Daghang mga
semana ang milabay, ang Propeta mihuman sa usa ka sulat
ngadto sa mga Santos uban sa mga pulong nga nagpahayag sa
iyang mga pagbati alang kanila: “Ako, sa kanunay, ang inyong
mapainubsanon nga sulugoon ug matinud-anon nga higala,
Joseph Smith” (D&P 128:25).
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Mibalos ang mga Santos sa mga pagbati sa Propeta, naghuna-
huna kaniya nga dili lamang ilang Propeta apan ila usab nga
higala. Usa sa suod nga higala ug personal nga sekretaryo ni
Joseph Smith, si Benjamin F. Johnson, mihinumdum: “‘Si Joseph
ang Propeta’—isip usa ka higala siya maunungon, mainantuson,
halangdon ug tinuod…. Isip usa ka kauban, sa sosyal nga paagi,
siya napuno sa kahibalo—mabination, manggihatagon,
masadyaon…. Alang sa kalingawan usahay siya makiglayog uban
sa higala, o sa kasagaran makigtakos og kusog sa uban pinaagi sa
paglingkod sa sawog nga ang mga tiil tuy-od nga nag-atbang ug
naggunit og taliwala kanila. Apan wala gayud siya makakaplag
nga makabuntog kaniya. Mga pasiaw, mga puzzle [naggamit og
mga larawan aron sa paghulagway sa mga pulong], pagpares-
pares sa nagsunod-sunod nga mga bersikulo nga magkagaray
[rhyme], ug uban pa, dili bag-o kanila. Apan ang paghangyo sa
pagkanta og usa o daghan pa niyang paborito nga mga awit nag-
sagunson…. Ug apan, bisan og sosyal kaayo ug gani malipayon
usahay, dili siya motugot sa pagkamapahitas-on o abuso nga pag-
gamit sa mga kagawasan.”1

Si Joseph Smith humok og kasingkasing sama sa iyang pagka-
makahigalaon, ingon sa nahinumduman sa usa ka batan-ong
lalaki: “Diha ako sa balay ni Joseph; diha siya, ug daghan nga
mga lalaki naglingkod sa koral. Migawas si Joseph ug nakigsulti
kanamong tanan. Wala madugay adunay usa ka lalaki nga miduol
ug miingon nga usa ka kabus nga brother kinsa nagpuyo og layo-
layo sa lungsod nasunogan sa iyang balay sa miaging gabii. Hapit
tanan sa mga lalaki miingon nga nalooy sila sa tawo. Mikuot si
Joseph sa iyang bulsa, mikuha og lima ka dolyares ug miingon,
‘Ako mibati og kalooy niini nga brother sa kantidad nga lima ka
dolyares; kamong tanan tagpila ang inyong kalooy?’ ”2

Tingali ang dakong gugma ni Joseph Smith alang sa iyang mga
higala nagdala og pagluib sa pipila ka mga higala hilabihan kasa-
kit nga antuson. Sa Nauvoo, ang mga higala sa Propeta nga iyang
gisaligan mibatok kaniya. Hinoon, daghang mga higala mibalos
sa pagkamaunungon sa Propeta, nagpabilin diha kaniya hangtud
sa katapusan.
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Usa sa ingon nga higala mao si Willard Richards, miyembro sa
Korum sa Napulog Duha, kinsa nabilanggo uban ni Joseph ug
Hyrum Smith ug John Taylor sa Carthage, Illinois. Samtang didto
sa bilanggoan, ang mga lalaki gitugutang mobalhin gikan sa
selda sa unang andana ngadto sa mas komportableng higdaanan
sa ikaduhang andana sa bilanggoan. Dayon, sa hapit na ang pag-
martir, ang tigbalantay sa bilanggoan misugyot nga ang mga
bilanggo mas luwas sa usa ka inalihan og puthaw nga selda
sunod sa higdaanan. Nangutana si Joseph ni Elder Richards, nga
gitawag og “doktor” sa iyang mga higala tungod kay siya naka-
praktis og medisina: “ ‘Kon kami moadto sa selda, mouban ka ba
kanamo?’ Ang doktor mitubag, ‘Brother Joseph, wala ka
mohangyo kanako sa pagtabok og suba uban kanimo—wala ka
mohangyo kanako sa pag-anhi sa Carthage—wala ka mohangyo
kanako sa pagkuyog kanimo sa bilanggoan—ug sa imong huna-
huna motalikod kaha ako kanimo karon? Apan sultihan ko ikaw
unsay akong buhaton; kon ikaw hukman nga pagabitayon
tungod sa pagbudhi sa nasud, magpabitay ako puli kanimo, ug
ikaw malingkawas.’ Si Joseph miingon, ‘Dili ka makahimo.’ Ang
doktor mitubag, ‘ako makahimo,’ ”3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Tinuod nga mga higala mopagaan sa mga kasakit 
sa usag usa ug magpabiling matinud-anon bisan 

sa mga panahon sa kalisdanan.

Misulti si Joseph Smith sa mosunod mahitungod sa mga
miyembro sa pamilya ug mga higala kinsa miduaw kaniya
niadtong Agosto 11, 1842, samtang siya nagtago: “Unsa ka
maayo ug ka mahimayaon kini ngari kanako, nga makakaplag og
tiunay ug balaan nga mga higala, kinsa maunungon, makianga-
yon ug tinuod, ug kansang mga kasingkasing dili mopakyas; ug
kansang mga tuhod lig-on ug wala magluya, samtang sila naghu-
lat sa Ginoo, sa pagpangalagad sa akong mga panginahanglan, sa
adlaw nga ang kasuko sa akong mga kaaway gibu-bo ngari
kanako….
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“Unsa ka mahimayaon ang akong pagbati sa dihang akong gisu-
gat kadtong maunungon ug mahigalaong pundok, sa gabii sa ika-
napulog-usa, sa Huwebes, didto sa isla sa bokana sa kalapukan,
taliwala sa Zarahemla ug Nauvoo: uban sa dili matukib nga kahi-
muot, ug unsa ka dako nga pagbati sa kalipay ang mipuno sa
akong dughan, sa dihang gikuha ko ang kamot, nianang gabhi-
ona, sa akong minahal nga Emma—siya nga mao ang akong
asawa, gani ang asawa sa akong kabatan-on, ug ang pinili sa
akong kasingkasing. Daghan ang mga hulagway diha sa akong
hunahuna sa dihang ako naghinuktok sa makadiyot sa daghang
mga panghitabo nga gihatag kanamo sa pagsinati, ang kakapoy ug
mga kahago, ang mga kasakit ug mga pag-antus, ug ang mga kali-
pay ug mga pahalipay, matag karon ug unya, nga gisabwag diha sa
among dalan ug mipanalangin sa among kinabuhi. O, unsa ka
daghang hulagway mipuno sa akong hunahuna, karon siya ania,
… walay kahadlok, lig-on, ug walay pagduhaduha—walay kausa-
ban, mapinanggaon nga Emma!

“Diha si Brother Hyrum kinsa sunod nga milamano kanako—
usa ka mapinanggaon nga igsoong lalaki. Naghunahuna ako sa
kaugalingon, Brother Hyrum, unsa ka maunungong kasingka-
sing anaa kanimo! O hinaut ang Mahangturong Jehova mopu-
rong-purong og walay katapusang mga panalangin diha sa
imong ulo, isip ganti alang sa pag-amuma nga anaa kanimo alang
sa akong kalag! O, unsa ka daghan nga mga kasakit ang atong
giambitan, ug ato na usab nga nakaplagan ang atong mga kau-
galingon nga gikadenahan sa walay kalooy nga kamot sa pag-
daug-daug. Hyrum, ang imong ngalan mahisulat diha sa Basahon
sa Balaod sa Ginoo, alang niadto kinsa magsunod kanimo nga
sila makakita, nga ilang sundon ang imong mga buhat.

“Miingon ako sa akong kaugalingon, ania usab si Brother
Newel K. Whitney. Pila ka mga yugto sa mga kasakit ang nahitabo
sa atong mga kinabuhi; ug gani sa makausa kita nag-atubang pa
sa pag-ambit na usab og kasakit. Usa ikaw ka maunungong higala
kinsa ang nasakitan nga mga katawhan makasalig, uban sa labing
hingpit nga pagkaluwas. Tugoti ang mga panalangin sa Kahitas-
an ipurong-purong diha sa imong ulo. Unsa ka mapuangoron
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kana nga kasingkasing! unsa ka matinguhaon nga kalag: alang sa
kaayohan sa usa kinsa gisalikway, ug gidumtan hapit sa tanang
mga tawo. Brother Whitney, wala ikaw masayud unsa ka lig-on
kadtong higut nga nagbugkos sa akong kalag ug kasingkasing
nganha kanimo….

“Ako wala maghunahuna sa pagsulti sa tinagsa mahitungod sa
kasaysayan nianang sagrado nga gabii, nga hangtud sa hangtud
akong mahinumduman; apan ang mga ngalan sa mga matinud-
anon mao ang akong gipanghinaut nga matala niini nga lugar.
Sila akong nahimamat panahon sa kahamugaway, ug sila ako
nang mga higala; ug karon ako silang nakita sa kalisud, ug sila sa
gihapon ang akong mas mainitong mga higala. Sila nahigugma sa
Dios nga akong gialagaran; sila nahigugma sa mga kamatuoran
nga akong gitudlo; sila nahigugma niadtong mga hiyas, ug kad-
tong balaan nga mga doktrina nga akong gihambin sa akong
dughan uban sa pinakamainitong mga pagbati sa akong kasing-
kasing, ug uban nianang kadasig nga dili malilong…

“… Ako nanghinaut nga ako makakita [sa akong mga higala]
pag-usab, nga ako maghago alang kanila, ug mangalagad usab sa
ilang kahupayan. Dili sila magkulang og higala samtang ako buhi
pa; ang akong kasingkasing maghigugma kanila, ug ang akong
mga kamot maghago alang niadtong kinsa nahigugma ug nag-
hago alang kanako, ug sa kanunay magpabiling maunungon
ngadto sa akong mga higala. Mahimo ba akong walay utang
kabubut-on? Sa pagkatinuod dili! Dili unta itugot sa Dios!”4

Pagka Agosto 23, 1842, ang Propeta mipadayon: “Akong
namatngunan nga napukaw ang akong mga pagbati … ngadto sa
akong mga higala, samtang ako namalandong sa mga hiyas ug sa
maayong mga kalidad ug mga kinaiya sa diyutay nga maunu-
ngon, nga karon akong gitala sa Basahon sa Balaod sa Ginoo,—
kutob sa miunong kanako sa matag takna sa kakuyaw, alang nii-
ning hataas nga napulog lima ka nangaging mga tuig,—ingon,
pananglit, ang akong edaran ug hinigugmang igsoon, nga si
Joseph Knight, Sr., nga usa sa unang mga tawo nga nakatabang
sa akong mga panginahanglan, samtang ako nagsugod sa pag-
hago sa pagdala sa buhat sa Ginoo, ug sa pagtukod sa katukuran
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sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Sulod sa napulog lima ka mga tuig siya kanunay nga mau-
nungon ug matinud-anon, ug makiangayon ug sulundon, ug
mahiyason ug mabination, walay pagtipas sa tuo nga kamot o sa
wala. Tan-awa siya usa ka matarung nga tawo, hinaut nga ang
Dios nga Makagagahum molugway sa mga adlaw sa mga tigu-
lang; ug hinaut nga ang iyang nagkurog, gisakit ug nahugno nga
lawas maabtik, ug ang kahimsog sa panglawas mobalik diha
kaniya, kon kini Imong kabubut-on, sa kanunay, O Dios; ug kini
masulti kabahin kaniya, sa mga anak nga lalaki sa Zion, hangtud
adunay usa kanila nga magpabilin, nga kini nga tawo usa ka
matinund-anon nga tawo sa Israel; busa ang iyang ngalan dili
gayud makalimtan….

“… Samtang ako naghinumdum sa pipila ka maunungon kinsa
karon buhi pa, nahinumduman usab nako ang maunungon
nakong mga higala nga patay na, tungod kay sila daghan; ug dag-
han ang mga lihok sa pagkamabination—inamahan ug inigsoon
nga mga pagkamabination—nga ilang gitugyan ngari kanako; ug
sukad ako gigukod sa mga taga Missouri, daghang mga higayon
nga nasulod kini sa akong hunahuna….

“Dihay daghang mga kalag nga akong gihigugma sa gugma nga
gamhanan pa kay sa kamatayon. Ngadto kanila ako nagmatuod
nga maunungon—ngadto kanila ako hugot nga nagmatuod sa
pagka matinud-anon, hangtud ang Dios motawag kanako sa pag-
bugto sa akong ginhawa.”5

Ang panaghigala naghiusa sa tawhanong pamilya,
nagwagtang sa kasilag ug dili pagsinabtanay.

“Dili ako manumbaling unsa ang kinaiya sa tawo; kon siya
akong higala—usa ka tinuod nga higala, ako mahimo niyang
higala, ug mosangyaw sa Ebanghelyo sa kaluwasan ngadto kaniya,
ug mohatag kaniya og maayong tambag, motabang kaniya nga
makalingkawas sa iyang mga kalisdanan.

Ang panaghigala usa sa labing mahinungdanon nga sukaranan
sa mga baruganan sa ‘Mormonism;’ [kini gi-disenyo] sa paghatag
og dakong kausaban ug paghimong sibilisado sa kalibutan, ug
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mopahunong sa mga kagubot ug panagbingkil ug ang mga tawo
mahimong mga higala ug mga managsoon….

“… Ang panaghigala maingon og sama ni Brother [Theodore]
Turley diha sa iyang pandayan sa puthaw nga nag-welding og
puthaw ngadto sa puthaw; kini naghiusa sa tawhanong pamilya
uban sa iyang malipayong impluwensya.”6

“Kana nga panaghigalaay nga uyunan sa intelihente nga mga
binuhat isip kinasingkasing kinahanglang magagikan sa gugma
ug kana nga gugma motubo gikan sa hiyas ingon nga usa ka
dakong bahin sa relihiyon sama nga ang kahayag usa ka bahin ni
Jehova. Busa ang panultihon ni Jesus,’Walay labaw ka dako nga
gugma ang usa ka tawo sama niini, nga siya magpakamatay alang
sa iyang mga higala.’ [ Juan 15:13]7

Niadtong Marso 1839, samtang si Propeta Joseph Smith ug
daghang mga kauban nabilanggo sa bilanggoan sa Liberty,
Missouri, ang Propeta misulat ngadto sa mga miyembro sa
Simbahan: “Kami nakadawat og pipila ka mga sulat sa miaging
gabii—usa gikan ni Emma, usa gikan ni Don C. Smith [igsoon
nga lalaki ni Joseph], ug usa gikan ni Bishop [Edward
Patridge]—tanan nagpahayag og mabination ug mahupayong
espiritu. Kami nalipay kaayo sa ilang mga gisulat. Dugay na kaayo
nga panahon nga kami walay impormasyon; ug sa dihang among
gibasa kadtong mga sulat kini maingon og usa ka makahupay
nga hangin nga mipahayahay sa among kalag, apan ang among
kalipay nasagulan og kasubo, tungod sa mga pag-antus sa kabus
ug daghang gisakit nga mga Santos. Ug dili kinahanglan nga
among isulti kaninyo nga ang mga pagbati sa among mga kasing-
kasing natandog ug ang among mga mata nahimo nga tuburan
sa mga luha, apan kadtong wala malibuti og mga bungbong sa
bilanggoan sa walay hinungdan o panghagit, adunay gamay
lamang nga ideya kon unsa ka tam-is ang tingog sa usa ka higala;
ang usa ka timaan sa panaghigala gikan sa bisan unsa nga tinub-
dan mopukaw ug motandog sa kada maduyugong pagbati; kini
modala diha-diha sa tanan nga nanglabay; kini moilog sa karon
nga panahon uban ang kahinam [kainit] sa kilat; kini mosakmit
sa umaabut uban sa kabangis sa usa ka tigre; kini mopalihok sa
hunahuna balik sa nangagi ug padulong sa umaabut, gikan sa
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usa ka butang ngadto sa lain, hangtud sa katapusan ang tanang
pagdumot, dautang tinguha ug kasilag, ug nangaging mga
panagbingkil, mga dili pagsinabtanay ug dili tarung nga pagdu-
mala gipatay nga madaugon diha sa mga tiil sa paglaum.”8

Mga Santos sa Dios tinuod nga mga higala
ngadto sa usag usa

Ang Propeta misulat sa mosunod nga mubong sulat ngadto
sa usa ka miyembro sa Simbahan niadtong Agosto 1835: “Kami
nakahinumdum sa inyong pamilya, uban sa tanang una nga mga
pamilya sa Simbahan, kinsa una nga midawat sa kamatuoran.
Kami nakahinumdum sa inyong mga nawala ug mga kasakit. Ang
atong unang bugkos sa panaghigala wala maputol; kami nakasi-
nati uban kaninyo sa dautan ingon man sa maayo, diha sa kasakit
ingon man sa mga kalipay. Ang atong panaghiusa, kami misalig,
mas lig-on pa kay sa kamatayon, ug dili gayud mabugto.”9

Ang Propeta misulti kabahin sa usa ka kombera nga iyang
gitambungan pagka Enero 1836 sa Kirtland: “Mitambong og
usa ka buhong nga kombera sa ila ni Bishop Newel K. Whitney.
Kini nga kombera pinasubay sa paagi sa Anak sa Dios—ang
piang, ang bakol, ang buta gidapit, sumala sa mga sugo sa
Manluluwas [tan-awa sa Lucas 14:12–13]…. Ang pundok dag-
han, ug sa wala pa kami mangaon kami dihay pipila ka mga awit
sa Zion nga gikanta; ug ang among mga kasingkasing nalipay sa
unang pagtilaw niadtong mga kalipay nga ibu-bo diha sa mga ulo
sa mga Santos kon silang tanan magpundok sa Bukid sa Zion,
aron sa pagpahimulos sa panag-uban sa usag usa sa hangtud,
gani ang tanang mga panalangin sa langit, nga walay usa nga
mosamok o mohadlok kanato.”10

Si Sister Presendia Huntington Buell misulay sa pagbisita ni
Joseph Smith samtang siya nabilanggo sa Bilanggoan sa Liberty
niadtong 1839, apan gibalibaran siya sa tigbantay. Ang
Propeta sa wala madugay misulat kaniya: “O, unsa nga kalipay
kini ngari kanamo nga makita ang among mga higala! Makalipay
unta kini sa akong kasingkasing nga mahatagan og pribilihiyo sa
pakigsulti kanimo, apan ang kamot sa malupigon anaa kanato….
Ako buot nga ang [imong bana] ug ikaw masayud nga ako
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Daghang mga Santos nangabut sa pantalan sa Nauvoo nahinumdum 
ni Propeta Joseph Smith miabut sa pagsugat kanila samtang sila nanganaog, 

miabi-abi kanila sa ilang bag-ong panimalay.

inyong tinuod nga higala…. Walay dila nga makasulti sa dili
matukib nga kalipay nga gihatag ngadto sa usa ka tawo, human
malibuti sa mga bungbong sa bilanggoan sulod sa lima ka bulan,
nga makakita sa nawong sa usa ka higala. Alang kanako ang
akong kasingkasing kanunay nga mas malumo human niini kay
sa kaniadto. Ang akong kasingkasing nagsakit kanunay kon
akong palandungon ang kalisud sa Simbahan. O, unta kauban
nako sila! Dili ako mahadlok sa trabaho ug kalisud sa paghatag
kanila og kahupay ug kalipay. Ako buot sa panalangin sa maka-
usa pa sa pagpataas sa akong tingog diha taliwala sa mga Santos.
Akong ibu-bo ang akong kalag ngadto sa Dios alang sa ilang
panudlo.”11

Namulong didto sa Nauvoo, Illinois, diin daghan nga mga
miyembro sa Simbahan ang miabut nga dala ang diyutay nga
kalibutanong mga kabtangan, ang Propeta mitudlo: “Kita kina-
hanglan nga mougmad og pagbati nga moduyog sa gisakit tali-
wala kanato. Kon adunay lugar sa yuta diin ang mga tawo kina-
hanglan nga mougmad sa espiritu ug mobu-bo sa lana ug bino
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diha sa dughan sa gisakit, mao kini ang lugar: ug kini nga espiritu
gipakita dinhi, ug bisan tuod [ang tawo] usa ka estranghero ug
gisakit sa iyang pag-abut, makakaplag siya ug igsoon ug higala nga
andam sa pagpangalagad sa iyang mga panginahanglan.

“Akong ilhon kini nga usa sa pinakadakong panalangin, kon ako
pagasakiton niini nga kalibutan, nga kini akong kapalaran diin ako
makakaplag og mga kaigsoonan ug mga higala libut kanako.”12

Si George A. Smith, ang ig-agaw sa Propeta, mihinumdum:
‘Human sa panagsultihanay, si Joseph migakos kanako, ug gipiit
ko diha sa iyang dughan ug miingon, ‘George A., gihigugma ko
ikaw sama sa akong kinabuhi.’ Natandog ako, halos dili ako
makasulti.”13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii-xiii.

• Ribyuha ang unang paragrap sa pahina 555. Dayon paklia
ngadto sa mga pahina 556–57 ug tan-awa ang mga kinaiya nga
gidayeg ni Joseph Smith diha nila ni Emma Smith, Hyrum
Smith, Newel K. Whitney, ug Joseph Knight Sr. Sa inyong
hunahuna ngano nga ang ilang panaghigala ingon niana ka
makahupay ngadto kaniya atol sa lisud nga mga panahon? Sa
unsa nga mga paagi kamo gi-suportahan sa inyong mga higala
sa panahon nga nag-atubang kamo og kasakit? Unsay atong
mabuhat aron sa pagsuporta sa uban kon sila nagsinati og mga
pagsulay?

• Kasagaran sa mga istorya niini nga hugna naghisgot mahitu-
ngod sa bili sa tinuod nga panaghigala sa mga panahon sa kali-
sud. Apan sa paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 555, si
Benjamin F. Johnson nagsaysay kalabut sa mahigalaong mga
kinaiya ni Joseph Smith sa panahon sa kalinaw. Unsay inyong
nakuha gikan niini nga paghulagway? Unsaon paghatag og kaa-
yuhan sa atong mga panaghigala ug mga pakigrelasyon sa banay
kon kita mogahin og panahon sa pagkatawa ug mag-uban sa
panagdula?
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• Tun-i ang tibuok ikaupat nga paragrap sa pahina 561. Sa
inyong hunahuna ngano nga si Joseph Smith moingon
nga ang panaghigala maoy “usa sa labing mahinungdanon nga
sukaranan sa mga baruganan sa ‘Mormonism’”? Sa unsa nga
paagi nga ang gipahiuli nga ebanghelyo makatabang sa mga
tawo sa pagtan-aw sa usag usa isip managhigala? Giunsa sa
ubang mga Presidente sa Simbahan sa paghimo nga mga
ehemplo sa panaghigalaay uban sa tanang mga tawo?

• Ribyuha ang tibuok ikalimang paragrap sa pahina 561. Unsaon
sa panaghigalaay nga mahisama sa pag-welding og puthaw
ngadto sa puthaw?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 562 ug
ang mosunod nga paragrap. Tan-awa ang gipasabut sa “lana ug
bino,” gikan sa sambingay sa maayong Samarianhon [Lucas
10:34]. Unsa ang pipila ka pihong mga butang nga atong
mabuhat sa pagsunod sa tambag sa Propeta? sa pagsunod sa
ehemplo sa maayong Samarianhon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Samuel 18:1; Mga
Proberbio 17:17; 2 Nephi 1:30; Mosiah 18:8–10; Alma 17:2; D&P
84:77; 88:133

Mubo nga mga Sulat

1. Sulat gikan ni Benjamin F. Johnson
ngadto ni George F. Gibbs, 1903,
pp. 6–8; Benjamin Franklin Johnson,
Papers, 1852–1811, Church Archives,
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

2. Andrew J. Workman, sa “Recollections
of the Prophet Joseph Smith,”
Juvenile Instructor, Okt. 15, 1892,
p. 641.

3. History of the Church, 6:616; ang
punctuation gimoderno; gikan sa
natala sa journal ni Willard Richards,
Hunyo 27, 1844, Carthage, Illinois.

4. History of the Church, 5:107–9;
ang spelling, ang punctuation, ug
pag-capital gi-moderno; gikan sa
natala sa journal ni Joseph Smith, Ago.
16, 1842, duol sa Nauvoo, Illinois.

5. History of the Church, 5:124–25,
127; gikan sa natala sa journal ni
Joseph Smith, Ago. 23, 1842, duol sa
Nauvoo, Illinois; kini nga sulat sayop
nga napetsahan og Ago. 22, 1842, sa
History of the Church.

6. History of the Church, 5:517; unang
han-ay sa naka-bracket nga mga
pulong sa orihinal; gikan sa usa ka
pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Hulyo 23, 1843, sa
Nauvoo, Illinois; gi-report ni Willard
Richards; tan-awa usab ang apendiks,
pahina 682, aytem 3.

7. History of the Church, 6:73; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni James Arlington
Bennet, Nob. 13, 1843, Nauvoo,
Illinois; nasayop ang spelling sa
apelyido ni James Bennet “Bennett”
sa History of the Church.
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8. History of the Church, 3:293; ang
spelling gi-moderno; gikan sa usa ka
sulat nga gikan ni Joseph Smith ug
sa uban ngadto ni Edward Partridge
ug sa Simbahan, Mar. 20, 1839,
Bilanggoan sa Liberty, Liberty,
Missouri.

9. Pakapin nga sulat ni Joseph Smith
diha sa sulat nga gikan ni Joseph
Smith ug sa uban ngadto ni Hezekiah
Peck, Ago. 31, 1835, Kirtland, Ohio;
sa “The Book of John Whitmer,” pp.
80–81, Community of Christ Archives,
Independence, Missouri; kopya sa
“The Book of John Whitmer” sa
Church Archives.

10. History of the Church, 2:362–63;
gikan sa natala sa journal ni Joseph
Smith, Ene. 7, 1836, Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 3:285–86; ang
spelling gi-moderno; gikan sa usa ka
sulat nga gikan ni Joseph Smith
ngadto ni Presendia Huntington
Buell, Mar. 15, 1839, Bilanggoan sa
Liberty, Liberty, Missouri; nasayop
ang spelling sa apelyido ni Sister
Buell “Bull” sa History of the Church.

12. History of the Church, 5:360–61; ang
punctuation gi-moderno; gikan sa usa
ka pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Abr. 16, 1843, sa
Nauvoo, Illinois; gi-report ni Wilford
Woodruff ug Willard Richards.

13. George A. Smith, gikutlo sa History of
the Church, 5:391; gikan ni George A.
Smith, “History of George Albert
Smith by Himself,” p. 1, George Albert
Smith, Papers, 1834–75, Church
Archives.



Mahimong mga Manluluwas 
sa Bukid sa Zion

“Unsaon nila nga mahimong mga manluluwas 
sa Bukid sa Zion? Pinaagi sa pagtukod sa ilang 

mga templo, pagpabarug sa ilang mga bunyaganan, 
ug pagpadayon ug pagdawat sa tanan nga mga 

ordinansa … alang sa tanan nilang 
mga kaliwatan nga patay na.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Alang sa mga miyembro sa Simbahan nga nagpuyo sa Nauvoo
niadtong 1840, ang paghimo og pagpuli [proxy] nga buhat alang
sa ilang mga patay nga mga kaliwatan usa ka labing dakong
tumong. Sukad sa unang pagpuli nga mga bunyag niini nga dis-
pensasyon nga gibuhat niadtong 1840, ang mga Santos nakasik-
sik og impormasyon sa kagikanan kalabut sa ilang mga katigula-
ngan, ug daghan ang nagpabunyag puli niining mga
hinigugmang nangamatay.

Sa una, ang mga bunyag alang sa patay gihimo sa Suba sa
Mississippi o sa lokal nga mga sapa. Apan pagka Enero 1840,
sa panahon nga ang mga Santos naghimo og mga plano alang sa
Templo sa Nauvoo, ang Ginoo mipadayag: “Usa ka bunyaganan
wala diha sa yuta, nga sila, ang akong mga santos, makabunyag
alang niadto kinsa mga patay—kay kini nga ordinansa pagahi-
moon diha sa akong balay, ug dili madawat ngari kanako, gawas
lamang sa mga adlaw sa inyong kakabus, diin kamo dili makatu-
kod og balay ngari kanako” (D&P 12:29–30).

Pagpuli nga mga bunyag diha sa suba gihunong sa Oktubre 3,
1841, sa dihang ang Propeta mi-anunsyo: “Wala nay mga bunyag
alang sa mga patay, hangtud ang ordinansa pagahimoon didto
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Ang bunyaganan sa gitukod pag-usab nga Templo sa Nauvoo. 
Sa mga bunyaganan sama niini, ang mga Santos modawat sa mga 

ordinansa sa bunyag alang niadto kinsa nangamatay.
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sa Balay sa Ginoo…. Kay sa ingon namulong ang Ginoo!”1 Ang
mga Santos nagdali sa pagtukod og temporaryong kahoy bunya-
ganan sa bag-ong gikalot ilawom sa Templo sa Nauvoo. Ang bun-
yaganan, nga hinimo sa kahoy sa Wisconsin, gipahiluna sa mga
buko-buko sa 12 ka kahoy nga baka. Kini gipahinungod sa
Nobyembre 8, nga gamiton, “hangtud ang Templo mahuman,
kon usa ka mas lig-on mopuli sa lugar niini.”2 Pagka Nobyembre
21, 1841, unom ka mga miyembro sa Korum sa Napulog Duha
nakabunyag og 40 ka mga tawo nga patay na, ang unang mga
bunyag alang sa mga patay nga gihimo diha sa bunyaganan.

Ang unang mga kasinatian sa mga Santos sa bunyag alang sa
mga patay nagtudlo kanila sa importansya sa pagtipig og rekord
diha sa Simbahan sa Ginoo. Bisan og ang pagpuli nga bunyag
diha sa lokal nga mga suba gihimo sa tukma nga awtoridad sa
priesthood, wala kini opisyal nga gi-rekord. Sa ingon niana,
kadto nga mga bunyag gihimo pag-usab. Sa usa ka pakigpulong
nga gihatag niadtong Agosto 31, 1842, ang Propeta mipasabut:
“Ang tanang mga tawo nga gibunyagan alang sa mga patay kina-
hanglan nga adunay tig-rekord nga motambong, nga siya mahi-
mong mosaksi sa pag-rekord ug mopamatuod sa kamatuoran ug
kalig-unan sa iyang rekord…. Busa himoa ang pag-rekord ug
pagsaksi sa mga bunyag alang sa mga patay nga mainampingong
tambungan sukad karon.”3 Ang Propeta mihisgot niining buta-
nga og maayo diha sa usa ka sulat ngadto sa mga Santos sa sunod
nga adlaw, ug sa lain nga sulat nga gihimo niadtong Septyembre
6. Kining duha ka mga sulat mao karon ang mga seksyon 127 ug
128 sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

Sa seksyon 127, ang propeta mi-rekord sa mosunod nga mga
panudlo gikan sa Ginoo: “Sa panahon nga bisan kinsa kaninyo
mabunyagan alang sa inyong mga patay, himoa nga adunay tig-
sulat, ug himoa siya nga usa ka saksi sa inyong mga bunyag;
himoa nga siya makadungog uban sa iyang mga dunggan, aron
siya magpamatuod sa kamatuoran, miingon ang Ginoo; aron sa
inyong tanan nga mga pagsulat masulat didto sa langit…. Usab,
himoa ang tanan nga mga talaan nga mahan-ay, aron sila mabu-
tang sa tipiganan sa mga dokumento diha sa akong balaan nga
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templo, aron makuptan nga handumanan sa kaliwatan ngadto sa
kaliwatan” (D&P 127;6–7, 9).

Samtang ang mga Santos nagpadayon niining sagrado nga
buhat, ‘kini wala madugay natataw nga ang uban adunay taas nga
listahan sa ilang mga patay, nga kinsa sila nanghinaut nga maala-
garan,” mihinumdum si Elder George A. Smith, usa ka miyembro
sa Korum sa Napulog Duha. “Kini nakita nga sinugdanan lamang
sa usa ka dakong buhat, ug ang pagpangalagad sa tanang mga
ordinansa sa Ebanghelyo ngadto sa mga panon sa patay dili
sayon nga buluhaton. Ang pipila sa Napulog Duha nangutana ni
Joseph kon wala bay laing mubo nga paagi sa pagpangalagad
alang sa daghan kaayo. Si Joseph agig tubag miingon: “Ang mga
balaod sa Ginoo dili mausab; kinahanglan nga kita mobuhat diha
sa hingpit nga pagsunod uban sa unsay gipadayag ngari kanato.
Dili kinahanglan nga kita magpaabot sa pagbuhat niining dako
kaayong buhat alang sa mga patay sulod sa mubong panahon.”4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang doktrina sa kaluwasan alang sa mga patay nagpakita
sa pagkahalangdon sa kaalam ug kapuangod sa Dios

“Tanan kadto kinsa walay oportunidad sa pagpamati sa
Ebanghelyo, ug gipangalagaran ngadto sa usa ka dinasig nga
tawo sa unod, kinahanglan nga makaangkon niini sa laing kina-
buhi, sa dili pa ang katapusan nilang paghukom.”5

“Kini dili na katingalahan nga ang Dios kinahanglang moluwas
sa mga patay, kay sa siya kinahanglan nga mobuhi sa mga patay.

“Walay usa ka panahon sukad nga ang espiritu tigulang ra
kaayo sa pagduol sa Dios. Ang tanan anaa sa sulod sa mapasay-
loong kalooy, kinsa wala makabuhat sa dili mapasaylo nga sala,
diin walay kapasayloan, ni dinhi niini nga kalibutan, ni sa kali-
butan nga moabut. Adunay paagi sa pagpagawas sa mga espiritu
sa mga patay; kana pinaagi sa gahum ug awtoridad sa
Priesthood—pinaagi sa pagbugkos ug sa pagbadbad dinhi sa
yuta. Kini nga doktrina nagpakita nga mahimayaon, ingon nga
kini nagpasundayag sa kagamhanan sa balaang kapuangod ug
kalooy diha sa tumong sa plano sa kaluwasan sa katawhan.
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“Kining mahimayaon nga kamatuoran hingpit nga gituyo aron
sa pagdugang sa panabut, ug sa pagtabang sa kalag nga anaa sa
mga kasamok, mga kalisud ug mga kasakit. Aron sa paghulagway,
sama pananglit sa duha ka mga lalaki, nga managsoon, pareho
nga intelihente, makinaadmanon, mahiyason ug maayo, nagla-
kaw sa katarung ug sa tanang maayo nga konsiyensya, samtang
sila makahimo sa pag-ila unsay husto ug angay gikan sa usa ka
lubog nga tinubdan sa sayop nga tradisyon, o gikan sa namansa-
han nga mga pahina sa basahon sa kinaiyahan.

“Ang usa namatay ug gilubong, nga wala gayud makadungog
sa napahiuli nga Ebanghelyo; ngadto sa usa, ang mensahe sa
kaluwasan gipadala, nadungog ug gidawat niya kini, ug nahi-
mong manununod sa kinabuhing dayon. Ang usa ba mahimong
tig-ambit sa himaya ug ang usa itambog sa walay paglaum nga
kaalautan? Wala bay higayon alang sa iyang paglingkawas? Ang
Sektaryanismo motubag nga ‘wala.’ ...

“Kini nga doktrina nagpakita og usa ka tin-aw nga kahayag sa
kaalam ug kalooy sa Dios sa pag-andam og ordinansa alang sa
kaluwasan sa patay, nga bunyagan pinaagi sa pagpuli, ang ilang
mga ngalan gi-rekord sa langit ug sila mohukom sumala sa mga
buhat nga gihimo sa lawas. Kini nga doktrina kanunay nga giba-
lik-balik sa mga kasulatan. Kadtong mga Santos kinsa wala mag-
tagad alang sa ilang namatay nga mga kabanay, naghimo niini sa
kakuyaw sa ilang kaugalingong kaluwasan.”6

Niadtong Disyembre 1840 si Joseph Smith misulat ngadto sa
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ug ubang mga lider sa
priesthood kinsa nag-alagad og mga misyon sa Great Britain:
“Ako nagatuo nga ang doktrina sa bunyag sa mga patay nadung-
gan na ninyo sa wala pa madawat kini nga sulat, ug tingali adunay
pipila ka mga pangutana diha sa inyong mga hunahuna kabahin
niini. Dinhi niini nga sulat dili ako makahatag sa tanang impor-
masyon nga inyong gitinguha kabahin sa hilisgutan; apan … ako
moingon nga kini sa tinuoray gihimo sa mga simbahan sa karaan;
ug si San Pablo naningkamot sa pagmatuod sa doktrina sa pagka-
banhaw gikan niini, ug miingon, ‘Sa lain nga paagi, unsa ba ang
pagabuhaton sa mga nanagpabautismo sunod sa mga minatay?
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Kong ang mga minatay dili gayud mangabanhaw, ngano man nga
nanagpabautismo sila sunod kanila?’ [1 Mga Taga-Corinto.]

“Una nakong gihisgutan ang doktrina diha sa publiko atol sa
sermon sa lubong ni Brother Seymour Brunson; ug sukad niadto
gihatagan og kinatibuk-ang mga panudlo ang Simbahan kalabut
niini nga hilisgutan. Ang mga Santos adunay pribilihiyo nga
mabunyagan alang niadtong ilang mga kabanay kinsa namatay….
Sa walay dugang nga pagpasabut kabahin sa hilisgutan, kamo sa
walay duhaduha makakita sa iyang pagkamakanunayon ug pagka-
makatarunganon; ug kini nagpakita sa Ebanghelyo ni Kristo tingali
sa mas dako nga gidak-on kaysa mahunahuna sa uban niini.”7

Kita mahimong mga manluluwas sa Bukid sa Zion
pinaagi sa paghimo sa sagradong mga

ordinansa alang sa mga patay.

“Kon kita makahimo, pinaagi sa awtoridad sa Priesthood sa
Anak sa Dios, pagbunyag og tawo diha sa ngalan sa Amahan, sa
Anak, ug sa Espiritu Santo, alang sa kapasayloan sa mga sala, kini
sama ra nga atong pribilihiyo ang paglihok ingon nga tinugya-
nan, ug magpabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala tungod
ug alang sa mga patay nga mga kaliwatan, kinsa wala makadu-
ngog sa Ebanghelyo, o sa kahingpitan niini.”8

“Ang Biblia nag-ingon, ‘Akong ipadala kaninyo si Elias ang
Propeta, sa dili pa moabut ang dako ug makalilisang nga adlaw
sa Ginoo; ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa amahan
ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa
ilang mga amahan; tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang
yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut.’ [Malaquias 4:5–6.]

“Karon, ang pulong pabalikon dinhi kinahanglan nga huba-
ron ug pagabugkoson, o i-seal. Apan usa ang katuyoan niining
mahinungdanong misyon? o unsaon kini pagtuman? Ang mga
yawe itugyan, ang espiritu ni Elijah moabut, ang Ebanghelyo 
i-establisar, ang mga Santos sa Dios pundukon, ang Zion paga-
tukuron, ug ang mga Santos motungas ingon nga mga manlulu-
was sa Bukid sa Zion [tan-awa sa Obadias 1:21].

“Apan unsaon nila nga mahimong mga manluluwas sa Bukid sa
Zion? Pinaagi sa pagtukod sa ilang mga templo, pagpabarug sa
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“Ang pinakadakong responsibilidad niini nga kalibutan nga gibutang 
sa Dios kanato mao ang pagsiksik sa atong mga patay.”

ilang mga bunyaganan, ug pagpadayon ug pagdawat sa tanan nga
mga ordinansa, mga bunyag, mga kumpirma, mga paghugas, mga
pagdihog, mga pag-orden ug mga gahum sa pag-seal maanaa sa
ilang mga ulo, alang sa ilang tanan nga mga katigulangan kinsa
namatay, ug luwason sila nga sila unta mobangon sa unang pag-
kabanhaw ug pagabayawon ngadto sa mga trono sa kahimayaan
uban kanila; ug dinhi niini ang kadena nga nagbugkos sa mga
kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga anak
ngadto sa mga amahan, nga natuman ang misyon ni Elijah….

“Ang mga Santos walay daghan kaayong panahon sa pagluwas
ug pagtubos sa ilang mga patay, ug pagpundok sa ilang buhi nga
mga kaliwat nga sila usab, maluwas sa dili pa ang yuta pagaham-
pakon, ug ang paglumpag nga gitakda moabut sa kalibutan.

“Ako motambag sa tanang mga Santos sa pagpanlimbasug sa
tanan nilang mahimo ug mopundok sa tanan nilang buhi nga
mga kaliwat ngadto [sa templo], nga sila unta ma-seal ug malu-
was usab, nga sila mahimong maandam batok sa adlaw nga
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pag-abut sa tiglaglag nga mga anghel; ug kon ang tibuok
Simbahan mohimo uban sa tibuok nilang gahum sa pagluwas
sa ilang patay, o i-seal ang ilang kaliwatan, ug mopundok sa
ilang buhi nga mga higala, ug dili mogahin sa ilang panahon
alang sa kalibutan, sila maglisod sa pagpadayon sa dili pa moa-
but ang kagabhion, sa panahon nga wala nay tawo nga maka-
himo sa pagtrabaho.”9

“Anaa ang bunyag, ug uban pa, nga maggamit niadtong mga
buhi, ug bunyag alang sa patay kinsa namatay nga walay kahibalo
sa Ebanghelyo…. Dili lamang kay kamo kinahanglan nga mabun-
yagan alang sa inyong mga patay, apan kamo moagi sa tanang
mga ordinansa alang kanila, sama sa inyong naagian sa pagluwas
sa inyong mga kaugalingon….

“… Kinahanglan nga adunay dapit diin ang tanang mga nasud
motungas matag karon ug unya aron sa pagdawat sa ilang mga
endowment; ug ang Ginoo nag-ingon nga kini mao ang dapit
alang sa bunyag sa mga patay. Ang matag tawo nga nabunyagan
ug sakop sa gingharian adunay katungod nga mabunyagan alang
niadtong kinsa miuna na; ug human nga ang balaod sa
Ebanghelyo gituman dinhi sa ilang mga higala kinsa naghimo isip
puli alang kanila, ang Ginoo adunay mga tigdumala didto nga
mopalingkawas kanila. Ang usa ka tawo mahimong mohimo isip
puli alang sa kaugalingong mga kaliwat; ang mga ordinansa sa
Ebanghelyo nga giandam sa wala pa ang mga katukuran sa kali-
butan sa ingon natuman pinaagi kanila, ug kita mahimo nga bun-
yagan alang niadto kinsa suod kaayo nato nga higala.”10

“Tanan kadto kinsa namatay diha sa pagtuo moadto sa bilang-
goan a sa mga espiritu aron sa pagsangyaw sa mga patay sa lawas,
apan buhi sa espiritu; ug kadto nga mga espiritu magsangyaw
ngadto sa mga espiritu [kinsa anaa sa pagkabilanggo] nga sila
mahimong mopuyo uyon sa Dios diha sa espiritu, ug mga tawo
ang nangalagad alang kanila diha sa unod; ... ug sila mahimong
malipayon tungod niini nga paagi [tan-awa 1 Pedro 4:6]. Busa,
kadto kinsa gibunyagan alang sa ilang mga patay mao ang mga
manluluwas sa Bukid sa Zion, ug sila kinahanglan nga makadawat
sa ilang mga paghugas ug sa ilang mga pagdihog alang sa ilang
mga patay nga sama alang sa ilang mga kaugalingon.”11
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Ang Dios mihatag kanato og dako nga responsibilidad 
sa pagsiksik alang sa atong mga patay.

“Akong bukhon ang inyong mga mata kalabut sa mga patay.
Ang tanan nga bisan unsang butang diin ang Dios sa Iyang walay
katapusang kaalam nakakita nga angay ug tukma nga ipadayag
ngari kanato, samtang kita nagpuyo sa mortalidad, kalabut sa
atong mortal nga mga lawas, gipadayag ngari kanato diha sa
hunahuna, ug walay labot niining mortal nga tabernakulo, apan
gipadayag sa atong mga espiritu sa tukma ingon og kita walay
mga lawas gayud, ug kadtong mga pagpadayag nga moluwas sa
atong mga espiritu moluwas sa atong mga lawas. Ang Dios
mipadayag niini ngari kanato mahitungod sa walay katapusan
nga pagkabulag sa lawas, o tabernakulo. Busa ang responsibili-
dad, ang dakong responsibilidad, nga anaa kanato kalabut sa
atong mga patay; kay ang mga espiritu kinsa wala motuman sa
Ebanghelyo diha sa unod kinahanglan nga motuman niini diha
sa espiritu o panghimarauton. Ligdong nga hunahuna!—kuyaw
nga hunahuna! Wala bay mahimo?—walay pangandam—walay
kaluwasan alang sa atong mga kagikan ug mga higala kinsa
namatay nga wala makabaton og oportunidad sa pagtuman sa
mga balaod sa Anak sa Tawo? ...

“Unsa nga mga saad ang gihimo kalabut sa hilisgutan sa kalu-
wasan sa mga patay? ug unsa nga matang sa mga tawo kadto
kinsa mahimong maluwas, bisan og ang ilang mga lawas nanga-
dugmok ug nangadunot sa lubnganan? Kon ang Iyang mga sugo
nagtudlo kanato, kini naglantaw sa kahangturan; kay kita gitan-
aw sa Dios ingon og kita anaa sa kahangturan; ang Dios nagpuyo
sa kahangturan, ug wala maglantaw sa mga butang sama sa atong
paglantaw.

“Ang pinakadakong responsibilidad niini nga kalibutan nga
gibutang sa Dios kanato mao ang pagsiksik sa atong mga patay.
Ang apostol nag-ingon, ‘Sila nga wala kanato dili mahimong
hingpit [tan-awa sa Mga Hebreohanon 11:40]; tungod kay kini
gikinahanglan nga ang gahum sa pag-seal maanaa sa atong mga
kamot aron sa pag-seal sa atong mga anak ug sa atong mga patay
alang sa kahingpitan sa dispensasyon sa mga panahon—usa ka
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dispensasyon aron sa pagtagbaw sa mga saad nga gihimo ni
Jesukristo sa wala pa ang katukuran sa kalibutan alang sa kalu-
wasan sa tawo.

“… Kini gikinahanglan nga kadto kinsa namatay sa wala pa
kita ug kadtong kinsa mamatay human kanato kinahanglan adu-
nay kaluwasan sama kanato; ug sa ingon gihimo sa Dios kini nga
mando diha sa tawo. Sukad niini, ang Dios miingon, ‘Akong ipa-
dala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang dako
ug makalilisang nga adlaw ni Jehova: iyang pabalikon ang kasing-
kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang kasingkasing
sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan, tingali unya ako
moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraut’
[Malaquias 4:5–6].”12

Si Propeta Joseph Smith mihimo sa mosunod nga sulat
ngadto sa mga Santos, sa kaulahian gitala sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 128:15–18, 22, 24: “Ug karon, akong hinigugma nga
mga igsoon, himoa nga ako mopasalig kaninyo nga kini mao ang
mga baruganan kalabut sa mga patay ug sa mga buhi nga dili
mahimong hatagan og gamay lamang nga pagtagad, mahitungod
sa atong kaluwasan. Kay ang ilang kaluwasan gikinahanglan ug
mahinungdanon sa atong kaluwasan, sama sa gisulti ni Pablo
mahitungod sa mga amahan – nga sila kon wala kita dili mahing-
pit—ni kita kon wala ang atong mga patay mahingpit.

Ug karon, kalabut sa bunyag alang sa mga patay, ako mohatag
kaninyo og lain nga kinutlo ni Pablo, 1 Mga Taga-Corinto 15:29:
Kon dili unsa man ang ilang buhaton kinsa gibunyagan alang
sa mga patay, kon ang mga patay dili na mobangon? Ngano
nga sila gibunyagan alang sa mga patay?

Ug usab, agi og sumpay niini nga kinutlo ako mohatag kaninyo
og kinutlo gikan sa usa sa mga propeta, kinsa mitumong sa iyang
mga mata diha sa pagpahiuli sa pagkapari, sa mga himaya nga ipa-
dayag sa katapusan nga mga adlaw, ug sa usa ka talagsaon nga
paagi kini nga labing mahimayaon sa tanan nga mga hilisgutan
nga naapil sa walay katapusan nga ebanghelyo, nga mao ang bun-
yag alang sa mga patay; kay si Malaquias nag-ingon, sa katapusan
nga kapitulo, ikalima ug ikaunom nga bersikulo Tan-awa, Ako
mopadala kaninyo ni Elijah ang propeta sa dili pa moabut ang
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mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo: Ug siya
mopabalik sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga
anak, ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang ama-
han, basin unya ako moabut ug mohampak sa yuta uban sa
tunglo.

“Ako tingali makahatag og labing yano nga paghubad niini,
apan kini igo na ang kayano nga nahiangay sa akong katuyoan
ingon nga kini karon mao. Kini igo na aron masayud, niini nga
higayon, nga ang yuta hampakon uban sa tunglo gawas kon adu-
nay nagsumpay nga pipila ka matang o lain tali sa mga amahan
ug sa mga anak, diha sa pipila ka mga hilisgutan o lain—ug tan-
awa unsa kana nga hilisgutan? Kini mao ang bunyag alang sa mga
patay. Kay kita kon wala sila dili mahimo nga hingpit; ingon nga
sila kon wala kita mahimo nga hingpit….

“… Himoa ang inyong mga kasingkasing nga magmaya, ug
paglipay sa hilabihan. Himoa ang yuta sa kalit motungha ngadto
sa pag-awit. Himoa ang mga patay nga mopahayag og mga awit
sa walay katapusan nga pagdayeg ngadto ni Hari Immanuel,
kinsa na-orden, sa wala pa ang kalibutan, niana nga nakahimo
kanato sa pagtubos kanila gikan sa ilang bilanggoan; kay ang
binilanggo mahimo nga gawasnon….

“… Kita kinahanglan, busa, ingon nga usa ka simbahan ug usa
ka katawhan, ug isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, halad
ngadto sa Ginoo og usa ka halad sa pagkamatarung; ug kita
mohalad sa sulod sa iyang balaan nga templo, sa panahon nga
kini mahuman, usa ka basahon nga naglangkob sa mga talaan sa
atong mga patay, nga takus sa tanan nga pagdawat.”13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 567–70,, nagtimaan giunsa ni Joseph
Smith ug sa bag-ong mga Santos pagtubo sa ilang pagsabut sa
doktrina alang sa mga patay. Hunahunaa kon unsa kahay
gibati sa mga Santos sa dihang una nilang nahibaloan ang
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kabahin sa kaluwasan alang sa mga patay. Unsay inyong gibati
panahon sa una ninyong pag-apil sa mga ordinansa alang sa
mga patay?

• Basaha ang ikatulo ug ikaupat nga mga paragrap sa pahina
570. Sa unsa nga paagi ang doktrina sa kaluwasan alang sa
mga patay nagpakita sa kapuangod ug kalooy sa Dios? Sa unsa
nga paagi kini nga doktrina “makadugang sa panabut” ug
“makatabang sa kalag”?

• Unsay gipasabut nga mahimong manluluwas sa Bukid sa Zion?
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa ang mga pahina
572–74.) Sa inyong hunahuna ngano nga imposible alang sa
atong namatay nga mga katigulangan nga mahimong hingpit
nga wala kita? Sa inyong hunahuna ngano nga imposible alang
kanato nga mahimong hingpit nga wala sila?

• Ribyuha ang pipila sa mga pagtulun-an ni Propeta Joseph
Smith mahitungod sa atong dakong responsibilidad sa “pag-
siksik sa atong mga patay” 575–77. Unsa nga mga kasinatian
ang inyong nasinati dihang ikaw nakakat-on kalabut sa inyong
mga katigulangan? Sa unsa nga paagi nga ang inyong gugma
alang sa inyong pamilya ug ang inyong hugot nga pagtuo sa
Dios nalig-on sa dihang kamo nakakat-on mahitungod sa
inyong mga katigulangan? Sa unsa nga paagi nga ang inyong
paghimo og mga ordinansa sa templo alang sa inyong mga
katigulangan nag-impluwensya sa inyong mga pagbati kanila?

• Unsay atong mabuhat aron pagtabang sa mga anak nga moha-
tag og bili sa ilang kabilin sa pamilya? Unsay atong mabuhat sa
pagtabang sa mga anak pagpaapil sa templo ug buhat sa family
history?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Roma 14:9; D&P
128:8–11

Mubo nga mga Sulat

1. History of the Church, 4:426; gikan sa
mga hinisgutan sa komperensya sa
Simbahan nga gihimo niadtong
Okt. 3, 1841, sa Nauvoo, Illinois,
gimantala sa Times and Seasons,
Okt. 15, 1841, p. 578.

2. History of the Church, 4:446–47;
gikan sa “History of the Church”
(manuskrito), book C-1, addenda,
p. 44, Church Archives, Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.
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Joseph Smith ang editor sa mao nga
peryodiko.

6. History of the Church, 4:425–26;
gikan sa mga hilisgutan sa usa ka
komperensya sa Simbahan nga
gihimo niadtong Okt. 3, 1841, sa
Nauvoo, Illinois, gimantala sa Times
and Seasons, Okt. 15, 1841, pp.
577–78.
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10. History of the Church, 6:365–66;
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ni Joseph Smith niadtong May 12,
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ni Thomas Bullock.
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Parley P. Pratt mipahayag: “Si Joseph Smith mao ang nagtudlo kanako unsaon pag-
hatag og bili sa mahigugmaong mga relasyon sa amahan ug inahan, bana ug

asawa; sa igsoong lalaki ug igsoong babaye, anak nga lalaki ug anak nga babaye.”



Pamilya: Ang Pinakatam-is 
nga Panag-uban alang 

sa Karon ug sa Kahangturan

“Ang pinakatam-is nga panaghiusa ug kalipay milukop 
sa among balay. Walay panaglalis ni panagbingkil 

misamok sa among kalinaw, ug kahilum mihari 
taliwala kanamo.” (Lucy Mack Smith)

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Niadtong 1843, bisan og ang Templo sa Nauvoo wala pa
mahuman, ang Propeta mipahibalo sa doktrina sa kaluwasan
alang sa mga patay, ug iyang gipangalagad ang endowment sa
templo ngadto sa usa ka grupo sa matinud-anong mga Santos.
Apan ang usa ka importante nga bahin sa sagradong buhat sa
mga templo ipahimutang pa. Pagka Mayo 16, 1843, mibiyahe ang
Propeta gikan sa Nauvoo ngadto sa Ramus, Illinois, diin mipuyo
siya sa panimalay sa iyang suod nga higala nga si Benjamin F.
Johnson. Nianang gabhiona, gitudloan niya si Brother ug Sister
Johnson ug pipila ka suod nga mga higala mahitungod sa “bag-o
ug walay katapusan nga pakigsaad sa kaminyoon.” Gipasabut
niya nga kini nga pakigsaad mao ang “kapunongan sa pagkapari”
nga gikinahanglan aron makaangkon sa pinakataas nga ang-ang
sa celestial nga gingharian. (Tan-awa sa D&P 131:1–4.) Mitudlo
usab siya nga gawas kon ang usa ka lalaki ug usa ka babaye
mosulod ngadto sa pakigsaad sa mahangturong kaminyoon, “sila
mohunong sa pagdaghan kon sila mamatay; mao nga, dili sila
makabaton og mga anak human sa pagkabanhaw.” Kadto kinsa
mosulod niini nga pakigsaad ug magpabilin nga matinud-anon
“mopadayon sa pagdaghan ug makabaton og mga anak didto sa
celestial nga himaya.”1
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Duha ka bulan sa wala madugay, niadtong Hulyo 12, 1843, sa
opisina sa taas sa Red Brick Store, ang Propeta midiktar ngadto ni
William Clayton og usa ka pagpadayag kalabut sa doktrina sa
mahangturong kaminyoon (tan-awa sa D&P 132). Ang Propeta
nakahibalo ug nakatudlo niini nga doktrina pipila ka higayon
kaniadto. Niini nga pagpadayag, ang Ginoo mipahayag nga kon
ang bana ug asawa wala ma-seal pinaagi sa gahum sa balaang
priesthood, “sila dili mouswag, apan magpabilin nga gilain ug
mag-inusara, walay kahimayaan, diha sa ilang lawas nga kahim-
tang, ngadto sa tanang kahangturan” (tan-awa sa D&P
132:15–18). Aron makadawat og kahimayaan ang mga bana ug
mga asawa kinahanglan nga i-seal pinaagi sa gahum sa priesthood
ug dayon magpabiling matinud-anon sa ilang mga pakigsaad:

“Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang tawo
mangasawa pinaagi sa akong pulong, nga mao ang akong balaod
ug pinaagi sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, ug gibug-
kos ngadto kanila pinaagi sa Balaang Espiritu sa saad, pinaagi
kaniya kinsa nadihogan, ngadto kang kinsa Ako mitudlo niini
nga gahum ug mga yawe niini nga pagkapari; … kini pagahi-
moon ngadto kanila sa tanan nga mga butang bisan unsa nga ang
akong sulugoon mobutang diha kanila, karon ug hangtud sa
tanang kahangturan; ug mahimong tumang kalig-on sa panahon
nga sila wala na sa kalibutan; ug sila moagi sa mga anghel, ug sa
mga dios, diin gipahimutang didto, alang sa ilang kabulahan ug
himaya sa tanan nga mga butang, ingon nga nabugkos diha sa
ilang mga ulo, diin nga himaya mao ang kahingpitan ug pagpa-
dayon sa mga binhi hangtud sa hangtud.

“Niana sila mga dios, tungod kay sila walay katapusan; busa
sila gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan, tungod
kay sila nagpadayon; niana sila labaw sa tanan, tungod kay ang
tanan nga mga butang alagad ngadto kanila. Niana sila mga dios,
tungod kay sila aduna na sa tanan nga gahum, ug ang mga ang-
hel mga alagad ngadto kanila. Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod,
Ako moingon nganha kaninyo, gawas kon kamo mosunod sa
akong balaod kamo dili makakab-ut niini nga himaya” (D&P
132:19–21).
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Alang ni Elder Parley P. Pratt sa Korum sa Napulog Duha, ang
kahibalo mahitungod niini nga doktrina nagpasamut sa iyang
gugma alang sa iyang pamilya: “Si Joseph Smith ang nagtudlo
kanako unsaon paghatag og bili sa mahigugmaong mga pakigre-
lasyon sa amahan ug inahan, bana ug asawa; sa igsoong lalaki ug
igsoong babaye, anak nga lalaki ug anak nga babaye. Kini gikan
kaniya nga ako nakakat-on nga ang asawa sa akong dughan mahi-
mong mahuptan nako karon ug sa tanang kahangturan; ug nga
ang lunsay nga mga kalooy ug mga pagbati nga nagpamahal
kanamo sa usag usa nagagikan sa tuburan sa balaang walay kata-
pusan nga gugma. Kini gikan kaniya nga ako nakakat-on nga
mahimo natong ugmaron kini nga mga pagbati, ug patubuon ug
dugangan kini ngadto sa tanang kahangturan; samtang ang
resulta sa atong panaghiusa mao ang kaliwatan ingon ka daghan
sa mga bitoon sa langit, o sa balas sa baybayon sa dagat…. Ako
nahigugma kaniadto, apan wala ako masayud ngano. Apan karon
ako nahigugma—uban sa usa ka lunsay—labihan ka kusog nga
pagtuboy, gibayaw nga pagbati, nga mopasaka sa akong kalag
gikan sa lumalabay nga mga butang niining alaot nga kalibutan
ug padak-on kini sama sa lawod…. Sa daklit, ako karon mahi-
gugma uban ang espiritu ug uban sa pagsabut usab.”2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Mga bana ug mga asawa motahod sa usag usa pinaagi 
sa pagpakita og gugma, kalooy, ug pagbati.

“Ang kaminyoon [maoy] usa ka katukuran sa langit, gitukod
didto sa tanaman sa Eden.”3

“Katungdanan sa usa ka bana ang paghigugma, pagpangga, ug
pag-amuma sa iyang asawa, ug mounong ngadto kaniya ug wala
nay lain [tan-awa D&P 42:22]; kinahanglan iya siyang tahuron
sama sa iyang kaugalingon, ug kinahanglan iyang konsiderahon
ang iyang mga pagbati uban sa kalumo, kay siya iyang unod, ug
iyang bukog, gihimo aron maoy katabang kaniya, sa temporal ug
espirituhanon nga mga butang; usa kinsa mahimo niyang sumbo-
ngan sa tanan niya nga mga balatian nga walay pagpugong, kinsa
andam (ingon nga gihimo) sa pagyayong sa iyang palas-anon, sa



H U G N A  4 2

584

paghupay ug pagdasig sa iyang mga pagbati sa malumo niya nga
tingog.

“Kini ang dapit sa usa ka lalaki, nga mobarug nga pangulo sa
iyang pamilya, … dili malupigon nga magmando sa iyang asawa,
dili kay usa ka kahadlokan o abubhoan nga maoy hinungdan nga
ang iyang asawa mobiya kaniya, ug makapugong kaniya gikan sa
paggamit sa iyang awtoridad. Kini iyang katungdanan nga mahi-
mong usa ka tawo sa Dios (kay ang tawo sa Dios usa ka tawo nga
maalamon,) andam sa tanang mga panahon nga makakuha gikan
sa mga kasulatan, sa mga pagpadayag, ug gikan sa kahitas-an,
ingon nga mga panudlo nga gikinahanglan alang sa kalig-on, ug
kaluwasan sa iyang panimalay.”4

Diha sa usa ka miting sa Relief Society sisters, si Joseph Smith
miingon: “Kamo dili angay nga mopalagot sa inyong mga bana
tungod sa ilang mga binuhatan, apan himoa nga impluwensya
ang inyong pagkabuotan, pagkamabination, ug pagbati nga
bation, nga mas bug-at kay sa galingang bato nga gibitay sa liog;
dili gubat, dili singhag [away], dili pagsupak, dili lalis, apan
kaaghop, gugma, kaputli—kini mao ang mga butang nga kina-
hanglang mopatigbabaw kaninyo diha sa mga mata sa tanang
maayo nga mga tawo….

“… Kon ang usa ka tawo nabug-atan sa problema, kon siya
naglibug sa kabudlay ug kalisud, kon siya makasugat og pahiyom
kaysa lalis ug bagulbol—kon siya makasugat og kaaghup, kini
mopuypoy sa iyang kalag ug mohupay sa iyang mga pagbati; kon
ang hunahuna mopadulong sa pagkawalay paglaum, kini nangi-
nahanglan og pag-alibyo sa pagbati ug pagkamabination…. kon
kamo mopauli, ayaw gayud paghatag og makasuko o ngil-ad nga
pulong sa inyong mga bana, apan himoa nga ang pagkamabina-
tion, kalooy ug gugma mopurong-purong sa inyong mga buhat
sukad karon.”5

Si Eliza R. Snow mi-report: “[Si Propeta Joseph Smith] miaw-
hag sa mga sister sa pagtumong kanunay sa ilang hugot nga pag-
tuo ug mga pag-ampo, ug mobutang og pagsalig diha sa ilang
mga bana kinsa gitudlo sa Dios nga ilang tahuron.”6
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Mga anak motahod sa ilang mga ginikanan pinaagi 
sa pagpahayag og pasalamat ngadto kanila ug 

pagmahal kanila sa tibuok nilang mga kinabuhi.

Sulod sa daghang mga adlaw niadtong Oktubre 1835, ang
Propeta mihimo og kada adlaw nga mga pagbisita sa iyang
masakiton kaayo nga amahan, nagbantay kaniya “uban sa
dakong kabalaka.” Ang journal sa Propeta nagtala: “Nag-ati-
man na usab sa akong amahan, kinsa masakiton kaayo. Sa sekre-
tong pag-ampo sa buntag, ang Ginoo miingon, ‘Akong sulu-
goon, ang imong amahan mabuhi.’ Akong giatiman siya tibuok
adlaw uban sa akong kasingkasing nga gihangad ngadto sa Dios
diha sa ngalan ni Jesukristo, nga Iyang ibalik kaniya ang kahim-
sog, nga unta ako mapanalanginan sa iyang pakig-uban ug tam-
bag, nagtamud niini nga usa sa pinakadakong panalangin nga
mapanalanginan og mag pundok sa mga ginikanan, kansang
mga hingkod nga katuigan sa kasinatian naghatag kanila og
kasarang sa paghatag sa pinakamaayong tambag. Pagka gabii si
Brother David Whitmer mianha. Nag-ampo kami sa Ginoo sa
hugot kaayo nga pag-ampo diha sa ngalan ni Jesukristo, ug
mipandong sa among mga kamot kaniya, ug mipapahawa sa
sakit. Ug gidungog ug gitubag sa Dios ang among mga pag-
ampo—ngadto sa hilabihang kalipay ug katagbawan sa among
mga kalag. Ang among tigulang nga amahan mitindog ug nag-
ilis sa iyang kaugalingon, misinggit, ug mihimaya sa Ginoo.”7

“Bulahan ang akong inahan, kay ang iyang kalag kanunay nga
puno sa kalooy ug kamahinatagon; ug walay pagsapayan sa iyang
edad, bisan niana makadawat siya og kusog, ug pagahupayon
taliwala sa iyang pamilya, ug makabaton siya og kinabuhing
dayon. Ug bulahan ang akong amahan, kay ang kamot sa Ginoo
anaa ibabaw kaniya, kay makita niya ang kasakit sa iyang mga
anak nga mamatay’; ug kon ang bunga sa iyang tibuok kinabuhi
makita, iyang tan-awon ang iyang kaugalingon isip usa ka kahoy
nga oliba, kansang mga sanga nabawog sa kadaghan og bunga;
makaangkon usab siya og mansyon sa kahitas-an.”8
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Nahinumduman nako ang mga eksena sa akong kabatan-on.
Diha akoy hunahuna sa akong amahan nga namatay na.... Siya
may halangdong pamarug ug nakabaton og taas, ug balaan, ug
dalaygon, ug mahiyason nga hunahuna. Ang iyang kalag mopa-
tigbabaw sa tanang ubos ug walay dignidad nga mga baruganan
nga nahiuyon kaayo sa tawhanong kasingkasing. Makasulti na
ako karon nga wala gayud siya maghimo og ngil-ad nga buhat,
nga maingon nga dili maayo sa iyang kinabuhi, sa akong nahiba-
loan. Gihigugma ko ang akong amahan ug ang iyang panumdu-
man; ug ang panumduman sa iyang halangdon nga mga buhat
adunay bug-at nga impluwensya sa akong hunahuna, ug daghan
sa iyang mabination ug amahanon nga mga pulong nasulat sa
papan [tablet]sa akong kasingkasing.

“Sagrado kanako ang mga hunahuna nga akong gimahal sa
kasaysayan sa iyang kinabuhi, nga miagi sa akong hunahuna, ug
nasilsil pinaagi sa akong kaugalingong pagpaniid, sukad ako
natawo. Sagrado kanako ang iyang abog, ug ang luna diin siya
gilubong. Sagrado kanako ang lubnganan nga akong gihimo nga
moliyok sa iyang ulohan. Tugoti nga ang panumduman sa akong
amahan buhi sa kahangturan…. Hinaut nga ang Dios nga akong
gihigugma motan-aw sa ubos gikan sa taas ug moluwas kanako
gikan sa akong mga kaaway dinhi, ug mogunit kanako sa kamot
nga sa Bukid sa Zion ako unta magbarug, ug uban sa akong ama-
han mopurong-purong kanako didto sa kahangturan.

“Mga pulong ug sinultihan dili igo aron ipahayag ang pasala-
mat nga akong nautang sa Dios sa paghatag kanako og dungga-
nan kaayo nga ginikanan.

“Ang akong inahan usab maoy usa sa labing hamili ug pinaka-
maayo sa tanang mga babaye. Hinaut nga ang Dios mohatag
kaniya ug kanako og taas nga mga kinabuhi, nga kami magpuyo
nga malipayon sa usag usa sa dugay nga panahon.”9

“Kon kita mamalandong kon unsa nga pag-amuma, ug unsa ka
walay paglugak nga kakugi ang gihimo sa atong mga ginikanan
sa tinguha nga pagbantay kanato, ug unsa ka daghang mga oras
sa kaguol ug kabalaka ilang nahurot gikan sa atong mga duyan
ug kiliran sa higdaanan, sa mga panahon sa pagkasakit, unsa ka
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Si Joseph Smith gipadako sa usa ka pamilya diin ang mga ginikanan 
ug mga anak naghigugma, nagtabud sa usag usa. Kini nga painting nagpakita 
sa pamilya Smith nga nahiusa uban sa ilang amahan niadtong 1816 human 

siya miuna kanila sa ilang pagbalhin ngadto sa Palmyra, New York.

dako ang atong panginahanglan alang sa ilang mga pagbati diha
sa ilang katigulangon! Aniay dili maayong tinubdan sa tam-is nga
pamalandong ngari kanato, ang pagsulti o paghimo og bisan
unsa nga maoy modala sa ilang katigulangon uban sa kaguol
ngadto sa lubnganan.”10
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Gugma diha sa managsoong mga lalaki ug managsoong
mga babaye mahimong tam-is ug malungtaron.

Sa duha niya ka igsoong mga lalaki, kinsa parehong nama-
tay nga batan-on pa, ang Propeta misulat: “si Alvin, ang akong
pinaka-magulang nga igsoong lalaki—akong mahinumduman
pag-ayo ang mga kahapdos sa kaguol nga mitubo sa akong batan-
on nga dughan ug hapit mogisi sa akong huyang nga kasingka-
sing sa dihang siya namatay. Siya ang kinamagulangan ug labing
halangdon sa pamilya sa akong amahan. Usa siya sa labing hamili
sa mga anak sa katawhan…. Diha kaniya walay pagkaaron-ing-
non. Nagpuyo siya nga walay kasaypanan sukad sa panahon sa
iyang pagkabata…. Usa siya sa pinakaugdang nga tawo, ug sa
diha nga siya namatay ang anghel sa Ginoo miduaw kaniya sa
iyang katapusang mga higayon….

“Ang akong igsoong lalaki nga si Don Carlos Smith … usab usa
ka halangdong bata nga lalaki; wala gayud ako makakita og sayop
diha kaniya; wala gayud nako sukad makita bisan kausa ang ngil-ad
nga pamatasan, o ang unang dili makadios o makauulaw nga taras
diha sa bata gikan sa panahon sa iyang pagkatawo hangtud sa
panahon sa iyang pagkamatay. Siya nindot, maayo, maloloy-on ug
mahiyason ug matinud-anon, tarung nga bata; ug hain padulong
ang iyang kalag, tugoti nga ako usab moadto.”11

Si Joseph Smith misulat sa mosunod diha sa usa ka sulat
ngadto sa iyang magulang nga igsoong lalaki nga si Hyrum:
“Akong Pinalangga nga Hinigugmang Brother Hyrum, ako adu-
nay dako kaayo nga kabalaka mahitungod kanimo, apan kanunay
akong nahinumdum kanimo sa akong mga pag-ampo, nagtawag
sa Dios sa pagpanalipod kanimo gikan sa mga tawo o mga
yawa…. Ang Ginoo manalipod kanimo.”12

Kalabut ni Hyrum, ang Propeta misulat: “Ako nag-ampo diha
sa akong kasingkasing nga ang akong tanan nga mga kaigsoonan
unta sama ngadto sa akong hinigugmang igsoon nga lalaki nga si
Hyrum, kinsa nagbaton sa kalumo sama sa usa ka karnero, ug sa
integridad sama ni Job, ug sa daklit, sa kaaghop ug kamapainub-
sanon ni Kristo; ug gihigugma ko siya sa gugma nga gamhanan
pa kay sa kamatayon.”13
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Mga ginikanan kinsa nahigugma, nagsuporta, ug nag-ampo
alang sa ilang mga anak nagdala og dili masukod nga mga

panalangin ngadto sa kinabuhi sa ilang mga anak.

Human sa iyang pagbisita sa Bungtod sa Cumorah niadtong
Septyembre 1823, si Joseph Smith miasoy sa iyang kasinatian
ngadto sa iyang pamilya ug nagpadayon sa pakigbahin sa
iyang mga kasinatian ngadto kanila. Ang inahan sa Propeta
mi-rekord: “Matag gabii among pundukon ang among mga anak.
Ako naghunahuna nga among gipakita ang labing talagsaon nga
talan-awon sa bisan hain nga pamilya nga sukad nagpuyo dinhi
sa yuta, tanan naglibot og lingkod, amahan, inahan, anak nga
mga lalaki ug anak nga mga babaye naminaw nga nahingangha
sa relihiyosong mga pagtulun-an sa usa ka batang lalaki [napulog
pito] ka tuig ang edad….

“Kami nakasiguro nga ang Dios hapit na mopadayag sa usa ka
butang nga makapalig-on kanamo, usa ka butang nga among
mas nasabtan kay sa bisan unsa nga gitudlo na kanamo kaniadto,
ug magmaya kami niini uban sa naghingapin nga dakong kalipay.
Ang pinakatam-is nga panaghiusa ug kalipay milukop sa among
balay. Walay panaglalis o walay panagbingkil misamok sa among
kalinaw, ug kahilum ang mihari diha taliwala kanamo.”14

Duol sa katapusan sa martsa sa Zion’s Camp, niadtong
Hunyo 1834, si Joseph ug Hyrum Smith, uban sa daghang mga
kauban, nasakit og kolera. Ang ilang inahan miasoy sa mosu-
nod kalabut sa ilang kasinatian: “Kang Hyrum ug Joseph …
kalipay sa pagkakita kanamo pag-usab nga diha sa maayong
panglawas hilabihan kaayo, dili masukod, tungod sa mga peligro
nga ilang nalikayan sa panahon sa ilang pagkawala. Sila miling-
kod sa matag kilid kanako, si Joseph naggunit sa usa sa akong
mga kamot ug si Hyrum sa lain, ug sila miasoy sa mosunod: ...

“‘Ang sakit diha-diha miabut kanamo, ug sa pipila ka mga
minuto diha kami sa makalilisang nga kasakit. Nagsinyasay kami
sa usag usa ug mibiya sa balay aron moadto sa hilit nga dapit
aron moduyog sa pag-ampo nga ang Dios moluwas kanamo
gikan niining makalilisang nga impluwensya. Apan sa wala pa
kami makaabut og igo nga gilay-on aron masiguro nga dili
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“Matag gabii among pundukon ang among mga anak,” si Lucy Mack Smith 
mihinumdum, “amahan, inahan, anak nga mga lalaki, ug anak nga 

mga babaye naminaw nga nahingangha sa relihiyosong mga pagtulun-an 
sa usa ka batang lalaki [napulog pito] ka tuig ang edad.”

mabalda, kami hapit dili makahimo sa pagbarug ug nalisang
kaayo kami, nahadlok nga kami mamatay dinhi niining kasad-
pang kamingawan nga layo kaayo sa among mga pamilya, gani
walay pribilihiyo sa pagpanalangin sa among mga anak o sa pag-
hatag og usa ka pulong sa pamilinbilin nga tambag. Si Hyrum
misinggit, “Joseph, unsay atong buhaton? Kinahanglan ba kitang
isalikway gikan sa nawong sa yuta tungod niining makalilisang
nga tunglo?” “Himoon nato” miingon si [ Joseph], ang pagluhod
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ug pag-ampo sa Dios nga kuhaon ang pamikog ug ubang mga
kasakit ug ipahiuli kanato ang kahimsog nga kita unta makabalik
sa atong mga pamilya.” Gihimo namo kini apan walay nadawat
nga kaayohan, apan sa gihapon misamot ka grabe….

“‘Wala madugay kami miabut og panag-uyon sa paghangyo
pag-usab sa Dios alang sa kalooy ug dili mohunong sa pagluhod
hangtud usa o ang lain makakuha og pagpamatuod nga kami
gayud mamaayo…. Nag-ampo kami og dugay-dugay, una ang
usa ug unya ang lain, ug sa wala madugay mibati nga ang pami-
kog misugod sa paglugak. Ug sa makadiyot human niana, si
Hyrum milukso ug misinggit, “Joseph, mamalik kita, kay ako
nakakita og tataw nga panan-awon diin akong nakita si Mama
nga nagluhod ilawom sa kahoy nga mansanas nga nag-ampo
alang kanato, ug gani siya karon naghangyo nga naghilak ngadto
sa Dios sa pagluwas sa atong mga kinabuhi nga makakita siya
kanato pag-usab nga buhi. Ug ang Espiritu mipamatuod ngari
kanako nga ang iyang mga pag-ampo ug ang ato pagadunggon.”
Ug sukad niana nga higayon kami namaayo ug kami nanglakaw
nga nagmalipayon.”

“ ‘O, akong Mama,’ miingon si Joseph, ‘makapila ang imong
mga pag-ampo nahimong paagi sa pagtabang kanamo kon ang
mga anino sa kamatayon naglibot kanamo.’”15

Ang gugma ni Lucy Mack Smith alang sa iyang anak nga mga
lalaki gihulagway pinaagi sa iyang asoy sa Propeta ug sa iyang
igsoong lalaki nga si Hyrum nga gidakop isip mga binilanggo
gikan sa Far West, Missouri, niadtong Nobyembre 1838, ngadto
sa Independence ug dayon sa Richmond, Missoiri, diin sila
prisohon. Ang pamilya nahadlok nga si Joseph ug Hyrum
pamatyon: “Sa dihang ang balita miabut kanamo nga ang among
anak nga mga lalaki dakpon, ang mensahero misulti kanamo nga
kon kami buot makakita sa among anak nga mga lalaki pag-usab
nga buhi, kinahanglan nga kami moadto kanila, kay sila anaa sa
karomata nga palargahon ug molarga na sa pipila ka mga
minuto. Ang akong bana niana grabe ka masakiton nga dili
makahimo sa pag-adto, apan ako ug si Lucy [anak nga babaye]
mao lamang ang niadto, kay kami ra ang walay sakit sa pamilya.
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“Sa dihang miabut kami sa duol mga 400 ka mga yarda gikan
sa karomata, dili na kami mahimong mopadayon tungod sa mga
lalaki nga nagliyok kanila. ‘Ako mao ang inahan sa Propeta,’ mihi-
lak ako, ‘ug wala bay buotang lalaki dinhi kinsa motabang
kanako sa pagsuot sa pundok sa katawhan ngadto niana nga
karomata nga ako makatan-aw sa akong mga anak ug makasulti
kanila sa makausa pa sa dili pa sila mamatay?’ Usa ka tawo mibu-
lontaryo sa paghimo og agianan ngadto sa kasundalohan, ug
kami miagi lahus ngadto taliwala sa mga espada, mga riple, mga
pusil, ug mga bayoneta, gihulga og kamatayon sa matag lakang,
hangtud sa katapusan miabut kami didto. Ang lalaki kinsa nag-
uban kanamo misulti kang Hyrum, kinsa naglingkod sa atuba-
ngan, ug misulti kaniya nga ania ang iyang inahan ug nagtinguha
kaniya nga motunol sa iyang kamot ngadto kaniya. Iyang gihimo
kini, apan wala ako tugoti sa pagtan-aw kanila, tungod kay ang
tabon sa karomata gihimo sa baga kaayo nga panapton ug gihi-
got og maayo sa ubos sa atubangan ug giayo paglansang sa mga
kilid…..

“Ang higala dayon midala kanamo sa likod nga bahin sa karo-
mata, diin didto si Joseph, ug misulti kaniya, nag-ingon, ‘Mr.
Smith, ang imong inahan ug igsoong babaye ania ug buot nga
makiglamano kanimo.’ Gipugos ni Joseph pagpalusot ang iyang
kamot tali sa karomata ug sa tabon nga gilansang sa tumoy sa
tabla. Among nagunitan ang iyang kamot, apan wala siya makig-
sulti kanamo. Dili ako makaako sa pagbiya kaniya nga dili maka-
dungog sa iyang tingog. ‘O, Joseph,’ ako miingon, tingog sa
imong kabus nga inahan sa makausa pa. Dili ako makalakaw
hangtud madungog ko ang imong tingog.’

“‘Panalanginan ka sa Dios, Mama.’ Siya miingon, ug unya usa
ka singgit milanog ug ang karomata mibulhot, nagpalayo sa
among anak nga lalaki gikan kanamo nga mao pa ang pagtapion
ni Lucy sa iyang kamot ngadto kaniya aron paghatag niini og
katapusang halok sa igsoong babaye, kay kami nasayud nga sila
gihukman nga pagapusilon.

“Nagmalampuson kami sa pagbalik pag-usab sa balay, bisan
kon kami dili hapit makasuporta sa among mga kaugalingon….
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Sulod sa pipila ka panahon walay madungog sa balay kon dili
mga panghupaw ug mga pag-agulo, ingon nga wala kami masa-
yud human niana apan among nakita si Joseph ug Hyrum sa
katapusang higayon. Apan taliwala sa akong kaguol, nakakaplag
ako og kahupayan nga molabaw sa tanang yutan-ong paghupay.
Napuno ako sa Espiritu sa Dios ug nakadawat sa mosunod pina-
agi sa gasa sa panagna “Tugoti nga ang imong kasingkasing mahu-
pay kalabut sa imong mga anak, tungod kay sila dili mopasakit og
usa ka buhok sa inyong mga ulo.’ … ‘Akong mga anak,’ ako mii-
ngon, ‘ayaw na kamo paghilak. Ang manggugubot nga panon dili
mopatay kanila, kay ang Ginoo nagpahibalo ngari kanako nga
iyang luwason sila gikan sa mga kamot sa mga kaaway.’ Kini dako
kaayo nga paghupay kanamong tanan, ug wala kaayo kami masa-
kiti pagkahuman niana nga sila mohunos sa ilang mga kina-
buhi.”16

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang kang Elder Parley P. Pratt nga paghulagway og
giunsa sa doktrina sa mahangturong kaminyoon pagpanalangin
sa iyang kinabuhi (pahina 583). Sa unsang mga paagi kini nga
doktrina makaimpluwensya kon unsay atong gibati kabahin sa
atong mga pamilya? sa pagtratar sa usag usa sa panimalay?

• Basaha ang kang Joseph Smith nga tambag ngadto sa mga
bana ug mga asawa 583–84. Hunahunaa unsaon nga ang
pipila niini nga tambag magamit sa mga babaye ug mga lalaki.
Nganong importante alang sa mga amahan ug mga inahan ang
pagtuon sa mga kasulatan ug makadawat og mga pagpadayag
sa paggiya sa pamilya? Unsa ang pipila ka mga butang nga
mabuhat sa usa ka lalaki kon iyang makit-an ang iyang asawa
nga “nabug-atan sa problema” Ngano nga ang mga bana ug
mga asawa kinahanglan nga maglikay sa paggamit og maka-
suko o ngil-ad nga pulong?”
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• Isip usa ka hamtong, si Propeta Joseph Smith mipadayon sa
pagpahimulos sa pakig-uban sa iyang mga ginikanan, sa pag-
pangayo sa ilang tambag, ug sa pagtahod kanila (mga pahina
585–87). Hain sa mga pahayag sa Propeta kalabut sa iyang mga
ginikanan piho nga nakapadani kaninyo? Unsa nga mga panig-
ingnan ang inyong nakita sa malungtarong impluwensya alang
sa kaayohan nga ang mga ginikanan makabaton diha sa ilang
mga anak? Paghunahuna kalabut sa unsay inyong mabuhat
nga mahimong mas maayo ang pagtahod ninyo sa inyong mga
ginikanan.

• Ribyuha ang mga pamahayag sa Propeta kalabut sa iyang igso-
ong mga lalaki nga si Alvin, Don Carlos, ug Hyrum (mga
pahina 588). Ngano sa inyong hunahuna ang relasyon tali sa
igsoong mga lalaki ug igsoong mga babaye mahimong
malungtaron ug lig-on? Unsay mabuhat sa mga ginikanan sa
pag-awhag sa ilang anak nga mga lalaki ug anak nga mga
babaye nga mahimong maayo nga managhigala? Unsay mabu-
hat sa igsoong mga lalaki ug igsoong mga babaye sa pag-
amuma sa ilang panaghigala ngadto sa usag usa?

• Ribyuha ang panumduman ni Lucy Mack Smith sa iyang anak
nga lalaki nga si Joseph nga nagtudlo sa pamilya (pahina 589).
Unsa nga mga kasinatian ang inyong mapakigbahin diin kamo
mibati og “paghiusa ug kalipay” uban sa mga sakop sa
pamilya? Unsay makat-unan sa mga ginikanan gikan sa kasina-
tian ni Joseph ug Hyrum nga naayo sa kolera? (tan-awa sa mga
pahina 589–91.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Exodo 20:12; 1 Mga Taga-
Corinto 11:11; Mga Taga-Efeso 6:1–4; Mosiah 4:14–15; Moses
3:18, 21–24

Mubo nga mga Sulat

1. History of the Church, 5:391; gikan
sa mga panudlo nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Mayo 16,
1843, sa Ramus, Illinois; gi-report
ni William Clayton.

2. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr.
(1938), pp. 297–98; pagkabahin sa
paragrap giusab.

3. History of the Church, 2:320; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Nob. 24, 1835, Kirtland, Ohio.

4. “On the Duty of Husband and Wife,”
usa ka editoryal nga gimantala sa
Elders’ Journal, Ago. 1838, p. 61;
pagkabahin sa paragrap giusab;
si Joseph Smith ang editor sa mao
nga peryodiko.
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5. History of the Church, 4:605–7; ang
spelling gimoderno; pagkabahin sa
paragrap giusab; gikan sa usa ka
pakigpulong nga gihatag ni Joseph
Smith niadtong Abr. 28, 1842, sa
Nauvoo, Illinois; gi-report ni Eliza R.
Snow; tan-awa usab ang apendiks,
pahina 682, aytem 3.

6. History of the Church, 4:604; gikan
sa usa ka pakigpulong nga gihatag
ni Joseph Smith sa Abr. 28, 1842, sa
Nauvoo, Illinois; gi-report ni Eliza R.
Snow; tan-awa usab ang apendiks,
pahina 682, aytem 3.

7. History of the Church, 2:289; gikan sa
mga natala sa journal ni Joseph Smith,
Okt. 8 ug 11, 1835, Kirtland, Ohio.

8. History of the Church, 1:466; pagka-
bahin sa paragrap giusab; gikan sa
natala sa journal ni Joseph Smith,
Dis. 18, 1833, Kirtland, Ohio.

9. History of the Church, 5:125–26;
gikan sa natala sa journal ni Joseph
Smith, Ago. 23, 1842, duol sa
Nauvoo, Illinois; kini nga sulat sayop
nga napetsahan og Ago 22, 1842,
diha sa History of the Church.

10. History of the Church, 2:342; gikan
sa usa ka sulat nga gikan ni Joseph
Smith ngadto ni William Smith, Dis.
18, 1835, Kirtland, Ohio.

11. History of the Church, 5:126–27;
gikan sa natala sa journal ni Joseph
Smith, Ago. 23, 1842, duol sa
Nauvoo, Illinois; kini nga sulat sayop
nga napetsahan og Ago. 22, 1842,
diha sa History of the Church.

12. Sulat ni Joseph Smith ngadto ni
Hyrum Smith, Mar. 3, 1831,
Kirtland, Ohio; Joseph Smith,
Collection, Church Archives, Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

13. History of the Church, 2:338; gikan
sa natala sa journal ni Joseph Smith,
Dis. 18, 1835, Kirtland, Ohio.

14. Lucy Mack Smith, “The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet,”
1844–45 manuskrito, book 4, p. 1,
Church Archives.

15. Lucy Mack Smith, “The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet,”
1844–45 manuskrito, book 13,
pp. 12–14, Church Archives.

16. Lucy Mack Smith, “The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet,”
1844–45 manuskrito, book 16,
pp. 3–6, Church Archives.
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“Ang mga tawo nahigugma sa pagpaminaw kaniya, tungod kay 
siya puno sa pagpadayag.... Sigun sa saad sa Ginoo, kinsa kadtong 
modawat sa mga baruganan nga iyang gitudlo makadawat og usa 

ka pagpamatuod gikan sa Ginoo sa katinuod niini.”



“Siya usa ka Propeta sa Dios”:
Ang mga Kadungan ni Joseph
Smith Nagpamatuod sa Iyang

Mapanagnaon nga Misyon

“Ingon og gusto nako nga mosinggit, og aleluya, sa tanang
higayon, samtang akong mahunahuna nga nailhan gayud

nako si Joseph Smith, ang Propeta.” (Brigham Young)

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sa Nauvoo, ang mga Santos sa kasagaran managpundok sa pag-
paminaw kang Propeta Joseph Smith nga mamulong kanila.
Tungod kay walay bilding sa Nauvoo nga may igong gidak-on nga
paigo alang sa tanang mga Santos, ang Propeta sa kasagaran
mamulong diha sa gawas. Sa kasagaran mamulong siya diha sa
kakahoyan diha lang gayud sa may kasadpan sa templo, diin
liboan ang magkapundok. Ang mabalhin-balhin nga entablado
gitukod alang sa mga lider sa Simbahan ug sa mga mamumulong,
ug ang kongregasyon manglingkod sa mga sagbot o sa pinutol
nga kahoy o sa mga tisa nga lapok [bricks]. Namulong usab siya
sa lain pang mga dapit sa Nauvoo, lakip na sa wala mahuman nga
templo ug sa pribado nga mga balay. Usa ka bisita sa Nauvoo sayo
sa 1843 mitaho nga nakakita siya og mga miting nga gipahigayon
“diha sa gansangon nga hawanan sa kinaubsang bahin sa Templo,
ug dayon ang Propeta sa kasagaran magsangyaw.”1

Kon ang Propeta mamulong diha sa gawas, sa kasagaran sug-
dan niya ang iyang mga pakigpulong pinaagi sa paghangyo sa
mga Santos sa pag-ampo nga ang hangin o ulan dili mokusog
hangtud mahuman ang iyang pamulong. Didto sa usa ka kom-
perensya sa Nauvoo niadtong Abril 8, 1843, ang Propeta misu-
god sa iyang pamulong pinaagi sa pag-ingon: “Ako adunay tulo
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ka ihangyo nga buhaton sa kongregasyon: Ang una mao, nga ang
tanan kinsa adunay hugot nga pagtuo mogamit niini ug mag-
ampo nga ang Ginoo mopalurang sa hangin; kay sa iyang pag-
huros karon, dili ako makapamulong og dugay nga dili madaot
ang akong panglawas; ang ikaduha mao nga ako unta maapil sa
inyong mga pag-ampo nga ang Ginoo molig-on sa akong mga
baga, aron mahimo nako nga ang tanan makadungog, ug ang
ikatulo mao, nga kamo mag-ampo nga ang Espiritu Santo mota-
bang kanako, aron paghimo kanako nga mopahayag sa mga
butang nga matuod.”2

Ang buluhaton sa Propeta aron mamulong importante kaayo
alang sa mga miyembro sa Simbahan, ug usahay siya mamulong
ngadto sa kongregasyon nga mokabat og kaliboan. “Walay usa
sukad nga naluya sa pagpaminaw kaniya sa iyang pagpamulong,”
miingon si Parley P. Pratt. “Gani ako nakahibalo nga mahimo niya
nga magpabiling maminaw ang kongregasyon kinsa adunay
tinguha ug mahinamon nga mga tigpaminaw sulod sa daghang
oras, taliwala sa kabugnaw o sa kainit, ulan o hangin, samtang
sila mangatawa sa usa ka higayon ug inig ka sunod mobakho.”3

Alvah J. Alexander, nga usa ka bata panahon sa mga katuigan sa
Nauvoo, miingon “nga walay mga kalingawan o mga dula ang
ingon og sama ka madanihon ngari kanako kaysa pagpaminaw
kaniya nga mamulong.”4

Si Amasa Potter nga mitambong sa usa ka makapatandog
kaayo nga sermon ni Propeta Joseph Smith nga nagsangyaw sa
usa ka dako nga pundok sa mga Santos sa Nauvoo miingon:

“Dihang [ang Propeta] nakapamulong sulod sa mga traynta
minutos miabut ang kusog kaayo nga hangin ug bagyo. Ang abog
sobra ka baga nga dili kami magkinitaay sa usag usa nga layo
kanamo, ug ang uban nga mga tawo namiya dihang si Joseph
mitawag kanila sa pagpahunong ug mohalad sa ilang mga pag-
ampo ngadto sa Labaw nga Makagagahum aron ang hangin unta
molurang ug ang ulan mohunong sa pagbundak, ug nga unta
mahitabo kini. Sulod sa pipila lamang ka minutos ang hangin ug
ang ulan nahunong ug ang kinaiyahan wala nay timik sama sa
usa ka ting-init nga kabuntagon. Ang bagyo nabahin ug miadto
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sa amihanan ug sa habagatan sa mao nga siyudad, ug among
makita sa halayo ang mga kahoy ug mga tanom nga nagpalid-
palid sa hangin, samtang diin kami nahimutang wala gayu’y
timik sulod sa usa ka oras, ug niadtong panahona usa sa pinaka-
talagsaon nga sermon nga sukad migawas sa mga ngabil sa
Propeta gisangyaw nga may kalabutan sa mahinungdanon nga
hilisgutan kabahin sa mga patay.”5

Ang mga Santos nga nakabati ni Propeta Joseph Smith nga
namulong mihatag sa ilang gamhanan ug tin-aw nga mga pagpa-
matuod sa iyang mapanagnaon nga misyon. Daghan kanila ang
mirekord sa ilang mga handumanan sa mga pagpamulong nga
nadungog nila nga iyang gihatag ug ang ilang mga kasinatian
uban kaniya, kay gusto nila nga ang mga henerasyon nga nagsu-
nod kanila masayud, sama sa ilang nahibaloan, nga si Joseph
Smith usa ka matuod nga propeta sa Dios.

Ang mga Pagpamatuod ni Joseph Smith

Sama sa nag-una nga mga Santos, kita masayud nga si
Joseph Smith mao ang propeta nga pinaagi kaniya ang

Ginoo mipahiuli sa kinatibuk-an sa ebanghelyo.

Brigham Young, ang ikaduha nga Presidente sa Simbahan:
“Ingon og gusto nako nga mosinggit, og aleluya, sa tanang higa-
yon, samtang akong mahunahuna nga nailhan gayud nako si
Joseph Smith, ang Propeta kinsa gituboy sa Ginoo ug gi-ordina-
han, ug kinsa Iyang gihatagan sa mga yawe ug gahum aron sa
pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug sa pagpaluyo
niini. Kini nga mga yawe gisalig niini nga mga tawhana, ug kita
adunay gahum sa pagpadayon niini nga buluhaton nga gisugdan
ni Joseph.”6

Eliza R. Snow, ang kinatibuk-ang presidente sa Relief Society
sugod 1866 hangtud 1887: “Tungod og alang sa kamatuoran ug
pagkamatarung—sa tanan nga makahatag og kaayohan sa iyang
isigka tawo ang iyang integridad sama ka lig-on sa mga haligi sa
Kalangitan. Nasayud siya nga ang Dios mitawag kaniya sa mao nga
buluhaton, ug ang tiningub nga gahum sa yuta ug sa impyerno,
pakyas sa pagpugong o sa pagliso sa iyang tumong. Uban sa



H U G N A  4 3

600

tabang sa Dios ug sa iyang mga kaigsoonan, iyang gitukod ang
pundasyon sa pinakatalagsaon nga buluhaton nga sukad wala
mahimo sa tawo—usa ka buluhaton nga gipadangat dili lamang
ngadto sa tanang mga buhi, ug ngadto sa tanang henerasyon nga
moabut, apan usab ngadto sa mga patay.

“Siya walay kahadlok ug isug nga miharong sa mga sayop nga
mga tradisyon, mga patuo-tuo, mga relihiyon, mga gahi pasab-
ton ug ang pagkakulang sa kahibalo sa kalibutan—mipamatuod
sa iyang kaugalingon nga matinud-anon sa matag baruganan nga
gipadayag sa langit—matinud-anon sa iyang mga kaigsoonan ug
matinud-anon sa Dios, dayon iyang gisilyohan ang iyang pagpa-
matuod pinaagi sa iyang dugo.”7

Bathsheba W. Smith, ang kinatibuk-
ang presidente sa Relief Society gikan
1901 hangtud 1910: “Nasayud ako kinsa
siya ug nakaila ako kaniya sumala sa
iyang giingon kon kinsa siya—usa ka
matuod nga propeta sa Dios, ug ang
Ginoo pinaagi kaniya mipahiuli sa walay
katapusan nga ebanghelyo ug sa tanang
ordinansa ug pagtuga nga modala kanato
ngadto sa celestial nga gingharian.”8

Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan:
“Gibati nako ang naghingapin nga kalipay sa unsay akong nakita
kang Brother Joseph, alang sa iyang pangpubliko ug sa pribado
nga kinabuhi iyang gidala ang Espiritu sa Makagagahum, ug
iyang gipakita ang usa ka talagsaon nga kalag nga wala nako
makita sukad sa laing tawo.”9

Daniel D. McArthur, usa sa nag-una nga miyembro sa
Simbahan kinsa sa kadugayan nangulo sa usa sa nag-una nga
mga pundok sa gitulod nga kariton ngadto sa Siyudad sa Salt
Lake: “Ang akong pagpamatuod mao nga siya usa ka matuod nga
propeta sa buhi nga Dios; ug kon unsa ka daghan ang akong
madunggan nga iyang gipanulti ug makakita sa iyang mga gipang-
himo mosamot ako nga makombinser nga siya matuod nga naka-
kita sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo, ingon

Bathsheba W. Smith
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man usab sa mga balaang anghel sa Dios.... Maingon og kanunay
kini kanako nga kon aduna akoy nahibaloan nga bisan unsang
butang niini nga kalibutan ako nakasiguro nga siya usa ka
Propeta.”10

Alexander McRae, usa sa mga gibilanggo sa Bilanggoan sa
Liberty kauban ni Joseph Smith: “Ingon niadto ang among pag-
salig kang [Joseph Smith] isip usa ka Propeta, nga kon moingon
siya, ‘Sa ingon misulti ang Ginoo,’ masaligon kami nga mao
gayud kana sama sa iyang giingon; ug kon unsa ka daghang higa-
yon nga sulayan namo ang iyang gisulti, motubo ang among pag-
salig, kay wala kami nakita sa iyang mga pulong nga napakyas
bisan sa usa ka higayon.”11

Lyman O. Littlefield, usa ka sakop sa Zion’s Camp: “Ang kina-
tibuk-ang enerhiya sa iyang kalag mituhop diha sa mahimayaon
nga buluhaton sa ulahing mga adlaw diin siya gitawag sa iyang
Balaanon nga Agalon.”12

Mary Alice Cannon Lambert, usa
ka kinabig nga taga-England kinsa
milangyaw ngadto sa Nauvoo niadtong
1843: “Una nakong nakit-an si Joseph
Smith sa tingpamulak niadtong 1843.
Dihang ang barko nga among gisakyan
padulong sa Suba sa Mississippi
midunggo na sa Nauvoo, daghan sa nag-
una nga mga kaigsoonan didto aron sa
pagsugat sa mga santos nga kuyog niini.

Kuyog niadtong mga kaigsoonan mao si Propeta Joseph Smith.
Nakaila dayon ako kaniya dihang ang akong mga mata napunting
kaniya, ug nianang higayona nadawat nako ang akong pagpama-
tuod nga siya usa ka Propeta sa Dios.... Wala siya gipaila diri
kanako. Nailhan nako siya gikan sa laing mga tawo, ug, ako nga
bata pa (katorse anyos pa lamang). Ako nasayud nga ako nakakita
sa Propeta sa Dios.”13

Angus M. Cannon, usa ka sakop sa Simbahan kinsa nagpuyo
sa Nauvoo isip usa ka batan-on ug wala madugay nahimo nga
stake president sa Siyudad sa Salt Lake: “Sa usa ka okasyon

Mary Alice Cannon Lambert
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nahinumduman nako pag-ayo si Brother Joseph samtang namu-
long siya sa usa ka pundok sa mga Santos, sa tingpamulak niad-
tong 1844. Ilawom kadto sa dagko nga mga kahoy [oak trees],
sa usa ka ubos nga walog sa habagatan sa Templo, duol sa Parley
street. Siya namulong kabahin sa kamatuoran nga ang Dios, sa
pagtukod sa Iyang Simbahan, mipahibalo nga usa lamang ka
tawo ang gihatagan sa pagtugot, sa Dios, aron pagdawat sa mga
padayag nga gikinahanglan sa Simbahan.... Niining mao gihapon
nga okasyon akong nabati ang Propeta nga namahayag nga siya
nakadawat sa Melchizedek Priesthood, ubos sa pagdumala ni
Pedro, Santiago ug Juan.

“Ang butang nga mipatik diha sa linghod nako nga panghuna-
huna sa dinasig nga mga gipanulti ni Joseph Smith nagauban
kanako sulod sa tibuok nakong kinabuhi; ug dihang ang kangit-
ngit sa laing higayon mitabon sa akong hunahuna, ang iyang
pagpamatuod tin-aw kaayo nga moabut kanako, naghatag
kanako og kamatuoran nga ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw natukod na ug gidumala pinaagi sa
pinakita nga gahum ug katungod sa Dios.”14

Hyrum Smith, ang igsoon sa Propeta ug ang Patriarch sa
Simbahan: “May mga propeta na kaniadto, apan anaa ni Joseph
ang espiritu ug gahum sa tanang mga propeta.”15

Si Joseph Smith usa ka ehemplo nga 
mahimo natong masunod sa pagpalambo 
og usa ka kinaiya nga sama kang Kristo.

Parley P. Pratt, usa ka sakop sa
Korum sa Napulog duha ka mga
Apostoles sugod 1835 hangtud 1857: “Si
Presidente Joseph Smith usa ka tawo
nga taas ug maayo og pamarug, kusgan
ug abtik; pution og pamanit, buwagaw
og buhok, asul og mga mata, adunay
diyutay kaayo nga bungot, ug usa ka
panagway nga dili kasarangan sa iyang
kaugalingon.... Ang iyang panagwayParley P. Pratt
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kanunay nga malumo, mahigalaon, sanag uban ang kaalam ug
pagkamanggiloy-on; inubanan sa panagway nga makahuluganon
ug usa ka dili tinuyo nga pahiyom, o pagkamasadyaon, gawasnon
sa tanan nga mga pagpugong o dili tinuod nga kinaiya; ug adunay
usa ka butang nga naglambigit sa malinawon ug makanunayon
nga pasiplat sa iyang mata, nga ingon ug manuotsuot kini sa
kinahiladman nga dapit sa kasingkasing sa tawo, pagtan-aw
ngadto sa kahangturan, molapus sa kalangitan, ug mahulagway
ang tanan nga kalibutan. Anaa kaniya ang dungganan nga kaisug
ug independente nga kinaiya; ang iya nga kinaiya sayon sabton ug
pamilyar; ang iyang pagbadlong sama ka kuyaw sa usa ka leon;
ang iya nga kaayo sama ka lapad sa kadagatan; ang iyang kahibalo
walay kinutuban sa tanang butang sa kinabuhi.”16

John Needham, una nga nakabig nga ka taga-England: “Si
Joseph Smith usa ka tawo nga talagsaon, usa ka tawo nga may
baruganan, usa ka tawo nga matinud-anon; dili sobra ka relihi-
yuso nga tawo, apan sukwahi siya niini. Sa tinuod ang uban
mahugno tungod kay siya usa ka prangka nga tawo, pinahimu-
tang nga manulti, tawo nga masadyaon, apan kanang tanan nag-
himo kanako nga higugmaon siya nga mas labaw pa.” 17

Emmeline B. Wells, ang kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society sugod 1910 hangtud 1921: “Ako.... mopamatuod nga siya
ang pinaka bantugan nga tawo ug ang bantugan nga propeta ug
ang bantugan nga personahe niini nga henerasyon, ang pinaka
bantugan, akong gibati nga layo sa sayop ang pagsulti niini,
sukad sa mga adlaw sa Manluluwas. Ang iyang Harianon nga
panagway usa ka butang nga talagsaon. Imong mahunahuna nga
siya mas taas pa ug mas dako pa kay sa unsa siya. Tingali daghan
kaninyo ang nakabantay nga may mga tawo nga adunay susama
og pamarug kon sila mobarug ug molakaw. Ingon niana si
Propeta Joseph. Walay hulagway kaniya karon nga akong nakita,
nga ikatandi sa katahum ug kaharianon sa iyang presensya.”18

Mary Alice Cannon Lambert “Ang gugma sa mga santos alang
kaniya dili matukib sa mga pulong. Sila andam sa pagbuhis sa
ilang kaugalingong mga kinabuhi alang kaniya. Kon siya mamu-
long na gani, ang bisan unsang buluhaton biyaan aron lamang
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sila maminaw sa iyang mga pulong. Dili siya usa ka kasarangan
nga tawo. Ang parehong mga Santos ug mga makasasala mibati
ug miila sa usa ka gahum ug impluwensya nga anaa kaniya.
Imposible kaayo nga ang makakita kaniya dili makadayeg sa
kalig-on sa iyang personalidad ug impluwensya.”19

John M. Bernhisel, usa ka medikal
nga doktor kinsa nag-abang sa balay
ni Joseph ug ni Emma sa Nauvoo sulod
sa daghang bulan sa panahon niad-
tong 1843 ug 1844: “Si Joseph Smith
usa ka tawo nga adunay gamhanang
kusog sa panghunahuna, ug naghupot
og daghang enerhiya ug determinado
nga kinaiya, talagsaon nga panabut, ug
usa ka halawom nga kahibalo sa kinai-

yahan sa tawo. Siya usa ka tawo nga makalmahon sa paghukom,
may halapad nga panglantaw, ug nailhan gayud pinaagi sa iyang
gugma sa hustisya. Mabination siya ug matinabangon, manggi-
hatagon ug manggiloy-on, maayong ikauban ug masadyaon, ug
adunay panghunahuna nga mapamalandungon ug manggihuna-
hunaon nga kinaiya. Matinud-anon siya, pranka, walay kahadlok
ug independente, ug layo sa pagpakaaron ingnon nga makit-an
diha sa tanang tawo.... Isip usa ka magtutudlo sa relihiyon,
ingon man isip usa ka tawo, gihigugma siya kaayo niini nga mga
tawo.”20

Jesse N. Smith, ig-agaw ni Joseph Smith: “[Ang Propeta usa ka]
dili ikatandi nga tawo nga labaw ka sama sa Dios sukad nga
akong nakita.... Nasayud ako nga sa kinaiyahan dili siya maka-
himo sa pagpamakak ug sa pagpangilad, nakaangkon sa pagka-
mabination nga pinakatalagsaon ug kadungganan sa kinaiya.
Gibati nako nga uban sa iyang presensya mahimo niya nga
mabasa ang akong pagkatawo sa kinatibuk-an. Nasayud ako nga
siya mao gayud sigun sa iyang gipangangkon.”21

John M. Bernhizel
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William Clayton, usa ka kinabig
nga taga-England kinsa nagserbisyo
isip clerk ni Joseph Smith: “Kon magka-
dugay nako siya nga ikauban, magka-
dako usab ang akong gugma kaniya,
kon unsa ka dako ang akong nahiba-
loan mahitungod kaniya, magkadako
usab ang akong pagsalig diha kaniya.”22

Joseph F. Smith, ang ika-unom nga
Presidente sa Simbahan: “Naghingapin

ang iyang pagkadungganan ug pagkaputli sa tawhanong kinaiya-
han, diin sa kasagaran mapahayag diha sa inosente nga mga kali-
ngawan—sa pagdula og bola sa pakiglayog sa iyang mga igsoong
lalaki ug makigbugno-bugno kanila, ug sa paglingaw sa iyang
kaugalingon; dili siya sama sa usa ka tawo nga sobra ka pormal,
ug ingon man usa ka panagway nga sobra ka seryuso nga dili siya
mahimo nga mokatawa, nga siya walay kamaya sa iyang kasing-
kasing. O, puno siya sa kamaya, puno siya sa kalipay; puno siya
sa gugma, ug sa tanang klase sa kinaiya nga maghimo sa usa ka
tawo nga talagsaon ug maayo, ug sa samang higayon simple ug
inosente, nga makahimo siya sa pagpaubos ngadto sa pinakau-
bos nga kondisyon; ug siya adunay gahum, pinaagi sa grasya sa
Dios, aron sa pagsabut usab sa mga katuyoan sa Labaw nga
Makagagahum. Mao kana ang kinaiya ni Propeta Joseph Smith.”23

Isip usa ka Propeta diin pinaagi kaniya ang 
ebanghelyo napahiuli, gitudlo ni Joseph Smith ang 

plano sa kaluwasan uban sa katin-aw ug gahum.

Brigham Young: “Ang pagkahalangdon sa himaya sa kinaiya ni
Brother Joseph Smith mao nga mahimo niya nga mapasabut ang
mga butang sa kalangitan aron masabtan sa mga hinay og pana-
but. Kon siya magsangyaw sa katawhan—magpadayag sa mga
butang sa Dios, sa kagustuhan sa Dios, sa plano sa kaluwasan, sa
mga katuyoan ni Jehovah, ang relasyon nga atong gibutang diha
kaniya ug sa tanang langitnon nga mga binuhat—paubsan niya
ang iyang mga panudlo ngadto sa kapasidad sa matag tawo,
babaye ug bata, paghimo niini nga yano isip usa ka sayon kaayo

William Clayton
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nga paagi. Kini gayud unta makakombinser sa matag tawo, nga
sukad makadungog kaniya, sa iyang balaanon nga awtoridad ug
gahum, kay walay lain nga tawo ang nakahimo sa pagtudlo sama
sa iyang nahimo, ug walay tawo nga makapadayag sa mga butang
sa Dios, apan pinaagi sa mga padayag ni Jesukristo.”24

Howard Coray, clerk ni Joseph Smith: “Akong natun-an ang
ebanghelyo sigun sa gipadayag ni Joseph Smith ug naghunahuna
kon posible ba kaha sa usa ka tawo nga walay giya sa Espiritu sa
Dios nga makapadayag og ingon niana nga sistema sa kaluwasan
ug kahimayaan sa tawo. Ang akong konklusyon nasukwahi.
Naglingkod ako ug naminaw sa iyang pagsangyaw didto sa pun-
dukanan sa Nauvoo sa talagsaon nga mga higayon sa dihang hing-
pit ako nga gibayaw sa iyang dili mahulagway nga kabatid nga
mamulong—gahum sa pagpahayag—pagpamulong nga sukad
wala pa gayud nako madungog sa ubang tawo nga namulong.”25

Joseph L. Robinson, counselor sa usa
ka bishopric sa Nauvoo: “Dugay na
kami nga mituo ug sa pagkatinuod nasa-
yud nga si Joseph Smith usa ka matuod
ug mapainubsanon nga Propeta sa Dios,
apan karon ang among mga mata naka-
kita na gayud kaniya, ug ang among mga
dalunggan nakadungog sa iyang tingog,
nga susama sa tingog sa makusog nga
dalugdog sa Langit, hinoon ang iya nga

pinulongan malumo ug mapahimangnoon, makapalig-on kaayo.
Apan adunay usa ka gahum ug pagkaharianon nga nagauban sa
iyang mga pulong ug pagsangyaw nga wala namo makita sukad sa
ubang mga tawo, kay siya usa ka bantugan nga Propeta, usa ka
balaanon nga tawo sa Dios. Matuod siya nga natudloan sa mga
butang nga may kalabutan sa gingharian sa Dios ug puno kaayo
sa Espiritu Santo, kinsa usa ka kanunay nga kompanyon.”26

Orson Spencer, usa ka ministro sa Baptist kinsa mipasakop sa
Simbahan niadtong 1841: “Diha sa doktrina si Mr. Smith labihan
ka masaligon sa kasulatan. Wala gayud ako makakita kaniya nga
milimod o mipakaubos sa usa ka bugtong nga kamatuoran diha
sa Daan ug Bag-o nga Tugon; apan kanunay ko siya nga makita

Joseph L. Robinson
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nga mopasabut ug manalipod niini sa usa ka hanas nga kinaiya.
Isip pinili sa Dios, alang sa katuyoan sa pagpanudlo ug paghing-
pit sa simbahan, kinahanglan nga siya gayud masayud unsaon sa
paghan-ay ang mga butang nga kinahanglanon aron matigom ang
mga butang nga bag-o ug daan, isip usa ka tigsulat nga maayo sa
pagkatudlo. Kini nga office ug ang pagka-apostol buot niya nga
palamboon, sa iyang pagbasa ang mga karaan nga propeta
mibutho sa kinabuhi, ug ang katahum ug gahum sa ilang mga
pagpadayag gihimo alang sa pagdayeg sa ilang mga kaugalingon
uban sa mahinamon nga kahulugan sa tanan nga maminaw.”27

Jonah R. Ball, usa ka miyembro sa Simbahan kinsa nagpuyo
sa Nauvoo: “Miadto sa miting. Nakadungog sa Propeta nga nag-
sangyaw didto sa hawanan sa templo. Adunay liboan nga mami-
naw kaniya. Wala gayu’y sayop. Ang iyang paagi sa pagpasabut sa
mga kasulatan lapas pa sa kalkulasyon o kontrobersiya. Ang iya
nga teksto mao ang una nga kapitulo sa 2 Pedro. Iya kining gipa-
sabut klaro pa kay sa [udtong] tutok.”28

William Clayton: “Aduna kami kahigayonan sa pakighinabi ni
Joseph Smith Jr. ug nalipay kaayo kami sa iyang pagpakig-
uban.... Siya usa ... ka tawo nga adunay maayo nga panghukom
ug nag-angkon sa puno nga salabutan, ug kon ikaw man gani
maminaw sa iya nga pakigsulti makadawat ikaw og intelehensya
nga mopalapad sa imong hunahuna ug mohimo sa imong
kasing-kasing sa pagmaya. Pamilyar na kaayo siya ug kalipay niya
ang pagtudlo sa kabus nga mga santos. Mahimo akong makig-
sulti kaniya sama ka sayon sa akong pagpakigsulti kanimo, ug
kabahin sa iyang ka andam nga mohatag og instruksyon siya
moingon, ‘Nadawat ko kini nga walay bayad ug ihatag ko kini
nga walay bayad.’ Andam siya sa pagtubag sa bisan unsa nga
pangutana nga akong gihatag kaniya ug malipay kon kami adu-
nay mga pangutana. Ingon og siya batid kaayo sa mga kasulatan,
ug bisan gani sa pagpakighinabi sa lain pa nga mga hilisgutan
ang ingon nga kahayag ug katahum mapadayag nga wala pa
gayud nako makita kaniadto. Kon bisan og gikan man ako sa
England sa tuyo nga makig-istorya kaniya sa pipila ka mga adlaw
akong makonsiderar nga igo na kadto nga bayad alang sa akong
mga kahago.”29
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Mercy Fielding Thompson, kinabig
nga usa ka British kinsang bana, nga
si Robert B. Thompson, nangalagad
isip clerk ni Joseph Smith: “Ako ... naka-
paminaw sa iyang klaro ug hanas nga
mga pagpasabut sa halawum ug mali-
sud nga mga pangutana. Alang kaniya
ang tanan nga butang maingon og yano
ug sayon nga sabton, ug nga siya maka-
himo niini nga yano alang sa uban nga

walay laing tawo nga nakahimo sukad sigun sa akong nadu-
ngog.”30

Sama sa nag-una nga mga Santos, atong mahatagan 
og bili ang mga pulong ni Joseph Smith ug mosunod 

sa mga baruganan nga iyang gitudlo.

Emmeline B. Wells: “Diha ni Propeta
Joseph Smith, Mituo ako nga ako naka-
kita sa talagsaon nga espirituhanong
gahum nga nagdala og kalipay ug kahu-
payan sa mga Santos.... Ang gahum sa
Dios mikunsad nganha kaniya sa ingon
niana nga higayon nga sa daghang okas-
yon ingon og nahimaya ang iyang
panagway [transfigured]. Ang iyang
ekspresyon malumo ug hapit sama sa

usa ka bata kon mag relaks; ug kon mamulong sa katawhan,
kinsa nagmahal kaniya ingon og puno sa pagtahud, ang himaya
sa iyang panagway dili mahulagway. Sa laing mga higayon ang
talagsaon nga gahum sa iyang kinaiya, labaw pa kay sa iyang
tingog (diin makapatandog kaayo kanako), ingon og miuyog sa
lugar diin kami nagbarug ug nanuotsuot sa kinahiladman nga
bahin sa kalag sa iyang mga tigpaminaw, ug ako nakasiguro nga
human niana sila mobuhis sa ilang mga kinabuhi sa pagpanali-
pod kaniya. Kanunay akong maminaw nga nalukmay sa tanan
niyang gilitok—ang pinili sa Dios niining katapusan nga dispen-
sasyon.”31

Emmeline B. Wells

Mercy Fielding Thompson
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Lorenzo Snow, ang ikalima nga
Presidente sa Simbahan: “Ang unang
higayon nga nakita nako ang Propeta
dihang batan-on ako [mga 17 anyos].
Nakighinabi siya sa gamay nga pundok
sa katawhan. Naghisgot siya bahin sa
pagbisita sa anghel kaniya.... Ang mga
tawo nahigugma sa pagpaminaw
kaniya, tungod kay siya puno sa pagpa-
dayag.... Sigun sa saad sa Ginoo, kinsa

kadtong modawat sa mga baruganan nga iyang gitudlo makada-
wat og usa ka pagpamatuod gikan sa Ginoo sa katinuod niini.”32

Edward Stevenson, usa ka sakop sa Seventy sugod 1844
hangtud 1897: “Una nako siyang nakita niadtong 1834 sa Pontiac
[Michigan] ug ang pagbati nga napatik sa akong hunahuna
tungod kaniya nianang higayona nagdala kanako karon og kali-
pay sa pagpresentar sa litrato ngadto sa daghan niyang mga
higala. Ang gugma alang kaniya, isip matuod nga Propeta sa
Dios, dili na mapapas sa akong hunahuna, ug kanunay kining
maanaa kanako sukad niadto, bisan og hapit saysyenta na ka tuig
ang nakalabay. Nianang sama nga tuig, sa 1834, taliwala sa dag-
hang dagko nga mga kongregasyon, ang Propeta mipamatuod
uban sa talagsaon nga gahum kabahin sa pagbisita sa Amahan ug
sa Anak, ug ang iyang pakig-istorya kanila. Wala gayud sukad
kaniadto ako mibati sa ingon nga gahum sama sa gipakita niini
nga mga okasyon.”33

Mary Ann Stearns Winters, anak-anak nga babaye ni Elder
Parley P. Pratt: “Nagbarug ako duol gayud sa Propeta samtang
nagsangyaw siya ngadto sa mga Indian didto sa Kakahoyan dapit
sa Templo. Ang Balaang Espiritu misilaw sa iyang panagway
hangtud kini misanag sama sa usa ka lingin nga kahayag libut
kaniya, ug ang iyang mga pulong nanuotsuot sa mga kasing-
kasing sa tanan nga nakabati kaniya....

“Nakita nako ang patay nga mga lawas nila ni Brother Joseph
ug Hyrum samtang sila gihaya didto sa Mansion House human
sila gidala gikan sa Carthage, ug nakita usab ang mga saput nga

Lorenzo Snow
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ilang gisul-ob, nabulit sa ilang dugo sa kinabuhi. Nasayud ako
nga mga tawo sila sa Dios, Propeta ug Patriarch, matinund-anon
ug matuohon. Unta angayan kita nga mohimamat kanila sa uma-
abut nga kalibutan!”34

Wilford Woodruff, nagreport sa Abril 6, 1837, nga sermon: “Si
Presidente Joseph Smith Jr. mibarug ug namulong sa kongregas-
yon sulod sa tulo ka oras, gisul-oban sa gahum, espiritu, ug sa
panagway sa Dios. Dayag niya nga gipahayag ang iyang hunahuna
ug mga pagbati diha sa balay sa iyang mga higala. Mipresentar siya
og daghang mga butang nga labing importante ngadto sa mga
hunahuna sa mga elder sa Israel. Oh, nga gisulat unta karon ang
akong mga pulong diha sa atong mga kasing-kasing nga sa tina-
linsan nga puthaw ug tingga magpabilin sa walay katapusan nga
unta kita makagamit niini sa atong mga kinabuhi [tan-awa sa Job
19:23–24]. Nga ang tuburan sa kahayag, baruganan, ug hiyas nga
mituybo gikan sa kasing-kasing ug baba ni Propeta Joseph, kin-
sang kalag sama ni Enoch milugway ngadto sa kahangturan—ako
moingon, ang ingon nga ebidensya nga gipresentar sa ingon ka
agresibo nga kinaiya unta makawagtang sa bisan unsang butang
sa pagkawalay pagtuo ug mga pagduha-duha gikan sa hunahuna
sa mga tigpaminaw, kay ang ingon nga pinulungan, sentimento,
baruganan, ug espiritu dili mahimong magagikan sa kangitngit. Si
Joseph Smith Jr. usa ka propeta sa Dios nga giandam sa Dios
alang sa kagawasan sa Israel ingon ka tinuod sama sa pag-init
sulod sa akong kasing-kasing karon.”35

Brigham Young: “Gikan sa una pa nako nga pagkakita kang
Propeta Joseph wala gayud akoy nakalimtan bisan usa ka pulong
gikan kaniya kabahin sa gingharian. Ug mao kini ang yawe sa
kahibalo nga ania kanako karon, nga ako naminaw gayud sa mga
pulong ni Joseph, ug gibahandi kini sa akong kasing-kasing, gihi-
pusan kini, nangayo sa akong Amahan sa ngalan sa iyang Anak
nga si Jesus nga ibutang kini sa akong hunahuna kon gikina-
hanglan. Akong gibahandi ang mga butang sa Dios, ug mao kini
ang yawe nga akong gihuptan karon. Naghinam-hinam ako nga
makat-on gikan ni Joseph ug sa Espiritu sa Dios.”36
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Basaha ang mga pagpamatuod kabahin ni Propeta Joseph
Smith diha sa mga pahina 572–73. Unsa ang nakapatandog
kanimo kabahin niini nga mga pagpamatuod? Unsa man ang
pundasyon sa inyong kaugalingon nga pagpamatuod ni
Joseph Smith? Giunsa man ninyo sa pagkaangkon niini nga
pagpamatuod? Basin gusto ninyong isulat ang imong pagpa-
matuod diha sa imong journal o ipakigbahin kini sa inyong
pamilya.

• Ang mga pahina 602–05 naglangkob sa mga pulong nga nag-
hulagway sa panagway ni Joseph Smith, personalidad, ug
kinaiya. Unsaon man niining mga pulonga pag-impluwensya
sa inyong mga pagbati mahitungod ni Joseph Smith?
Paghunahuna og mga paagi diin imong mahimo nga makapa-
lambo og pipila ka susama niini nga mga kinaiya.

• Tun-i ang mga pagpamatuod kabahin sa pamaagi ni Propeta
Joseph sa pagtudlo sa ebanghelyo ug sa pagpasabut sa mga
kasulatan (mga pahina 605–08). Unsaon man niini nga mga
pagpamatuod sa pagtabang samtang kita magtuon ug mag-
tudlo sa ebanghelyo?

• Ribyuha ang katapusang seksyon niini nga hugna (mga pahina
608–10). Unsaon man ninyo sa pagsunod ang mga ehemplo ni
Wilford Woodruff ug Brigham Young sa inyong pagtuon niini
nga libro? Unsaon man ninyo sa pagsunod ang ilang mga
ehemplo samtang kamo magtuon sa mga pagtulun-an sa mga
buhi nga propeta? Sa inyong hunahuna unsa man ang buot
ipasabut sa pagtugot sa kamatuoran nga “masulat diha sa
atong mga kasing-kasing pinaagi sa puthaw ug tingga”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 3:6–19; D&P
24:1–9; 124:1
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Mubo nga mga Sulat

1. Gikutlo sa History of the Church,
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sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni
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4. Alvah J. Alexander, sa “Joseph Smith,
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Ene. 20, 1858, p. 363; ang pag-capi-
tal gi-moderno.

10. Daniel D. McArthur, sa “Recollections
of the Prophet Joseph Smith,”
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gikan ni Alexander McRae ngadto
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1854, p. 1; ang punctuation ug ang
grammar gi-moderno.
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“Joseph Smith, the Prophet,” Young
Woman’s Journal, Dis. 1905, p. 554.

14. Angus M. Cannon, sa “Joseph Smith,
the Prophet,” Young Woman’s
Journal, Dis. 1906, p. 546; ang
spelling ug grammar gi-moderno.

15. Hyrum Smith, gikutlo sa History of
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pakigpulong nga gihatag ni Hyrum
Smith niadtong Abr. 28, 1844, sa
Nauvoo, Illinois.
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Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr.
(1938), pp. 45–46; pagkabahin sa
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iyang mga ginikanan, Hulyo 7,
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Millennial Star, Okt. 1843, p. 89.

18. Emmeline B. Wells, “The Prophet
Joseph,” Young Woman’s Journal,
Ago. 1912, pp. 437–38; pagkabahin
sa paragrap giusab.

19. Mary Alice Cannon Lambert, sa
“Joseph Smith, the Prophet,” Young
Woman’s Journal, Dis. 1905, p. 554.

20. John M. Bernhisel, gikutlo sa History
of the Church, 6:468; pagkabahin sa
paragrap giusab; gikan sa usa ka
sulat gikan ni John M. Bernhisel
ngadto ni Thomas Ford, Hunyo 14,
1844, Nauvoo, Illinois.

21. Jesse N. Smith, sa “Recollections of
the Prophet Joseph Smith,” Juvenile
Instructor, Ene. 1, 1892, pp. 23–24;
pagkabahin sa paragrap giusab.

22. Sulat gikan ni William Clayton ngadto
ni William Hardman, Marso. 30,
1842, Nauvoo, Illinois, gimantala sa
Millennial Star, Ago. 1, 1842, p. 76.

23. Joseph F. Smith, sa “Joseph, the
Prophet,” Salt Lake Herald Church
and Farm Supplement, Ene. 12,
1895, p. 211; ang spelling ug ang
punctuation gi-moderno.

24. Brigham Young, Deseret News,
Nob. 28, 1860, p. 305; ang pag-
capital gi-moderno.

25. Sulat gikan ni Howard Coray ngadto
ni Martha Jane Lewis, Ago. 2, 1889,
Sanford, Colorado, pp. 3–4, Church
Archives. Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah.

26. Joseph Lee Robinson, Autobiography
ug mga Journal, 1883–92, folder 1,
p. 22, Church Archives.

27. Sulat gikan ni Orson Spencer ngadto
sa wala mailhi nga tawo, Nob. 17,
1842, Nauvoo, Illinois, gimantala sa
Times and Seasons, Ene. 2, 1843, pp.
56–57; ang punctuation gi-moderno.
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28. Sulat gikan ni Jonah R. Ball ngadto
ni Harvey Howard, Mayo 19, 1843,
Nauvoo, Illinois; Jonah Randolph
Ball, Letters 1842–43, to Harvey
Howard, Shutesbury, Massachusetts,
Church Archives.

29. Sulat gikan ni William Clayton ngadto
sa mga miyembro sa Simbahan sa
Manchester, England, Dis. 10, 1840,
Nauvoo, Illinois, Church Archives.

30. Mercy Fielding Thompson,
“Recollections of the Prophet
Joseph Smith,” Juvenile Instructor,
Hulyo 1, 1892, p. 399; pagkabahin
sa paragrap giusab.

31. Emmeline B. Wells, sa “Joseph Smith,
the Prophet,” Young Woman’s
Journal, Dis. 1905, p. 556; ang punc-
tuation gi-moderno; pagkabahin sa
paragrap giusab.

32. Lorenzo Snow, Deseret Weekly,
Abr. 13, 1889, p. 487.

33. Edward Stevenson, Reminiscences of
Joseph, the Prophet, and the Coming
Forth of the Book of Mormon (1893),
p. 4; pagkabahin sa paragrap giusab.

34. Mary Ann Stearns Winters, sa “Joseph
Smith, the Prophet,” Young Woman’s
Journal, Dis. 1905, p. 558; pagkaba-
hin sa paragrap giusab.

35. Si Wilford Woodruff, mireport sa
usa ka pakigpulong nga gihatag ni
Joseph Smith niadtong Abr. 6, 1837,
sa Kirtland, Ohio; Wilford Woodruff,
Journals, 1833–98, Church Archives.

36. Brigham Young, Deseret News,
Hunyo 6, 1877, p. 274; ang pag-
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Si Propeta Joseph nagpakita og dakong kahinam nga makakita sa templo 
sa [Nauvoo] nga makompleto, “‘Paspasi ang trabaho, mga kaigsoonan,’ 

kasagaran siya nga moingon,—‘atong humanon kini nga templo; 
ang Ginoo adunay dakong tuga [endowment]nga giandam alang kaninyo’”



Ang Pagpahiuli sa
Tanang mga Butang:
Ang Dispensasyon sa

Kahingpitan sa mga Panahon

“[Kini] sa pagkatinuod mao ang dispensasyon 
sa kahingpitan sa panahon, kon ang tanan nga mga
butang nga anaa ni Kristo Jesus, maanaa man sa 

langit o sa yuta, mapundok ang tanan diha Kaniya, 
ug kon ang tanang mga butang mapahiuli.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Ang Propeta nga si Joseph Smith nahigugma sa Templo sa
Nauvoo ug nagtinguha og dako nga makompleto kini. Si Martha
Coray usa ka lumulupyo sa Nauvoo didto sa usa ka pakigpulong
diin nakita niya ang Propeta nga mihukyad sa iyang mga kamot
atubang sa templo ug miingon sa hinay nga tingog, “Kon ugaling
itugot ... sa kabubut-on sa Dios nga ako unta buhi pa aron maka-
kita niana nga templo nga makompleto ug mahuman gikan sa
pundasyon ngadto sa kinaibabwan nga bato, ako moingon,
‘O Ginoo, igo na kini. Ginoo, tuguti ang imong sulugoon nga
mobiya sa kalinaw.’ ”1

George Q. Cannon, kinsa sa wala madugay nahimo nga usa ka
magtatambag sa First Presidency, miingon: “Sa wala pa ang iyang
kamatayon, si Propeta Joseph nagpakita og dakong kahinam nga
makakita sa templo sa [Nauvoo] nga makompleto, ingon man sa
kadaghanan kaninyo kinsa anaa sa Simbahan sa iyang kapanahu-
nan, nasayud kaayo. ‘Paspasi ang trabaho, mga kaigsoonan,’ kasa-
garan siya nga moingon,___‘atong humanon kini nga templo; ang
Ginoo adunay dakong endowment nga giandam alang kaninyo,
ug nagtinguha ako nga ang mga kaigsoonan makaangkon sa ilang

615

H U G N A  4 4



H U G N A  4 4

616

endowment ug madawat ang kahingpitan sa priesthood.’
Miawhag siya sa mga Santos sa walay hunong nga pagpadayon,
nagsangyaw ngadto kanila sa kamahinungdanon sa pagkompleto
niana nga bilding, aron didto sa sulod ang mga ordinansa sa kina-
buhi ug kaluwasan mapangalagad sa tanang katawhan apan labaw
na gayud ngadto sa mga korum sa balaan nga priesthood; ‘unya,’
miingon siya, ‘ang Gingharian matukod, ug dili na ako mabalaka
bisan unsa man ang mahitabo kanako.’ ”2

Ang mga plano alang sa Templo sa Nauvoo nagkinahanglan og
usa ka edipisyo nga mas dako pa ug gani mas maanindot pa kay
sa Templo sa Kirtland. Nahimutang sa tuktok sa may bung-aw
nga makalantaw sa Suba sa Mississippi, ang makompleto nga
Templo sa Nauvoo usa unya sa Labing matahum nga bilding sa
Illinois. Ginama kini sa anapog nga kinuha gikan sa minahan
[quarry] duol sa Nauvoo ug ang mga kahoy gipaanod sa sapa
gikan sa kakahoyan sa Wisconsin. Kon mahuman kini, aduna kini
gitas-on nga 128 ka pye, 88 ka pye nga gilapdon, ug 165 ka pye
ang gihabogon gikan sa ibabaw sa tore [spire]. Ang gawas niini
gibutangan ug mga kinulit nga bato nga porma og mga bulan,
mga adlaw, ug mga bitoon, samtang ang sidlak sa adlaw milapos
sa mga bintana nga midan-ag sa sulod nga bahin.

Si Joseph Smith wala makaabut nga buhi aron makakita sa
Templo sa Nauvoo nga makompleto, apan human sa iyang kama-
tayon, liboan ka mga Santos nakadawat sa sagrado nga mga ordi-
nansa sa templo ubos sa pagdumala ni Brigham Young. Human
ang mga Santos gipugos sa pagpabiya sa Nauvoo, ang ilang mata-
hum nga templo giguba. Ang kinatibuk-ang sulod niini gihurot og
guba pinaagi sa kalayo niadtong 1848, ug pagka 1850 ang usa ka
alimpulos mitumba sa uban nga mga haligi, nga maoy hinungdan
nga nahuyang ang nahibiling mga haligi nga kini nangatumba.
Mga 150 ka tuig ang milabay, ang pagtukod gisugdan sa usa ka
bag-o nga Templo sa Nauvoo, nga gitukod didto gihapon sa orihi-
nal nga dapit. Ang natukod pag-usab nga templo gipahinugod
niadtong Hunyo 27, 2002, nga nahimong usa sa kapin sa gatos nga
mga templo sa tibuok kalibutan. Ang matag usa niini nga mga tem-
plo usa ka simbolo nga ang kahingpitan sa mga panalangin sa Dios
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ngadto sa Iyang mga anak, buhi ug patay, napahiuli na niining
katapusan nga dispensasyon.

Si Propeta Joseph Smith gitawag sa Dios sa pagpahiuli niining
talagsaon nga mga panalangin dinhi sa yuta ug aron mobarug sa
ulohan niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon. Sa
panahon sa pagpangalagad sa Propeta, ang tanang butang napahi-
uli nga kinahanglanon alang sa pagtukod og pundasyon sa pina-
katalagsaon nga dispensasyon sa tanang panahon. Ang priest-
hood, uban sa iyang mahinungdanon nga mga yawe, napahiuli;
ang Basahon ni Mormon nahubad; ang Simbahan naorganisar; ug
ang mga doktrina, mga ordinansa, ug mga pakigsaad napadayag,
lakip na ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa pagtuga ug sa
pagbugkos sa kaminyoon. Ang Ginoo namahayag nga iyang gitug-
yan ngadto ni Joseph Smith “ang yawe sa akong gingharian, ug sa
kapaigoan sa ebanghelyo alang sa katapusan nga mga panahon;
ug alang sa kahingpitan sa mga panahon, nga anaa sa langit, ug
anaa sa yuta” (D&P 27:13).

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Niining katapusan nga dispensasyon, ang tanan 
nga katungod, ug mga ordinansa, ug kahibalo 
sa nag-una nga mga dispensasyon napahiuli.

“Usa kini ka balaod sa mga butang sa langit nga ang Dios kanu-
nay gayud nga mopadala og bag-o nga dispensasyon ngadto sa
kalibutan kon ang katawhan mobiya sa kamatuoran ug mawad-
an sa priesthood.”3

Pagka Septyembre 6, 1842, si Propeta Joseph Smith misulat sa
mga mosunod ngadto sa mga Santos, wala madugay gi-rekord
kini diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 128:18:
“Kinahanglanon kini sa pagsugod sa kahingpitan sa panahon,
hain nga dispensasyon ang gisugdan na karon sa pagpaila, aron
ang usa ka tibuok ug kompleto nga pagkausa, ug ang pagtapot sa
mga dispensasyon, ug mga yawe, ug mga gahum, ug kahimayaan
mahitabo, ug mapadayag gikan sa mga adlaw ni Adan hangtud sa
kasamtangan nga panahon. Ug dili lamang kay mao ra kini, apan
kadtong mga butang nga wala pa gayud mapadayag sugod sa
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katukuran sa kalibutan, apan gitago kini gikan sa mga maalam ug
mabinantayon, ipadayag ngadto sa mga bata ug mga masuso
dinhi, sa dispensasyon sa kahingpitan sa panahon.”4

“Sa pagkatinuod mao kini ang adlaw nga dugay nang gihan-
dum nga hinumduman sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,—
ang adlaw diin ang Dios sa kalangitan misugod sa pagpahiuli sa
karaan nga han-ay sa Iya nga gingharian ngadto sa Iya nga mga
sulugoon ug sa Iya nga mga katawhan,—ang adlaw diin ang
tanang butang managhiusa sa pagpahinabo sa pagkompleto sa
kahingpitan sa Ebanghelyo, ang kahingpitan sa dispensasyon sa
tanang mga dispensasyon, bisan ang kahingpitan sa panahon;
ang adlaw diin ang Dios misugod sa pagpakita ug sa paghan-ay
sa mga butang diha sa Iyang Simbahan niadtong mga butang nga
miagi na, ug kadtong mga butang diin ang mga karaan nga mga
propeta ug maalamon nga mga propeta ug maalam nga mga
tawo nagtinguha nga makakita apan nangamatay nga wala maka-
kita niini; ang adlaw diin kadto nga mga butang gisugdan sa pag-
pakita, nga gitago gikan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan,
ug diin si Jehovah misaad nga ipahibalo kini sa Iyang kaugali-
ngon nga panahon ngadto sa Iyang mga sulugoon, aron pag-
andam sa kalibutan alang sa paghibalik sa Iyang himaya, gani ang
celestial nga himaya, ug usa ka gingharian sa mga Kaparian ug
mga hari sa Dios ug sa Kordero, hangtud sa hangtud, didto sa
Bukid sa Zion.”5

“Ang dispensasyon sa kahingpitan sa panahon mohimo og
kahayag sa mga butang nga napadayag sa tanang nangagi nga
mga dispensasyon; ingon man usab ang ubang mga butang nga
bisan kaniadto wala pa mapadayag. Iya nga ipadala si Elijah,
ang Propeta, ug uban pa, ug ipahiuli ang tanang butang diha ni
Kristo.”6

“‘Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabut, Iyang gipahibalo
kanato ang tinago mahitungod sa Iyang kabubut-on, sumala sa
Iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo: Iyang
gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatu-
manon inig abut sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha
kang Kristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug
mga butang dinhi sa yuta.’ [Mga Taga-Epeso 1:9–10.]
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“Karon ang tuyo sa Dios diha sa Iyang kaugalingon niining
naghinapos nga bahin sa katapusan nga dispensasyon mao nga
ang tanang mga butang nga may kalabutan niana nga dispensas-
yon kinahanglan nga dumalaon sa piho nga paagi sumala sa
nangagi nga mga dispensasyon.

“Ug usab. sumala sa maayong tuyo sa Dios diha sa Iyang kauga-
lingon dili gayud moabut ang kahingpitan sa kahangturan hangtud
ang matag dispensasyon mahuman ug mapundok ngadto sa usa,
ug ang tanang butang bisan unsa man, nga kinahanglang mapun-
dok ngadto sa usa niadto nga mga dispensasyon ngadto sa sama
nga kahingpitan ug himaya, kinahanglang pinaagi ni Kristo Jesus....

“... Ang tanan nga mga ordinansa ug mga katungdanan nga
sukad kaniadto gikinahanglan sa Priesthood, ubos sa mga direk-
syon ug kasugoan sa Makagagahum sa bisan unsa nga dispen-
sasyon, ang tanan anha sa katapusan nga dispensasyon, mao nga
ang tanan nga butang nga maanaa ubos sa awtoridad sa
Priesthood sa bisan asa niadtong nangagi nga panahon, maanaa
pag-usab, aron pagpahinabo sa pagpahiuli nga gipamulong sa
mga ba-ba sa tanang mga Balaang Propeta.” 7

Si Joseph Smith naghupot sa mga yawe sa dispensasyon 
sa kahingpitan sa panahon.

“Ako ... naghupot sa mga yawe sa katapusan nga gingharian,
diin nga dispensasyon sa kahingpitan sa panahon gipamulong sa
mga ba-ba sa tanan nga mga balaang Propeta sukad sa sinugda-
nan sa kalibutan, ubos sa gahum sa Melchizedek Priesthood sa
pagsilyo.”8

“Ang matag tawo nga adunay buluhaton sa pagpangalagad sa
mga lumulupyo sa kalibutan gi-orden niana gayud nga katuyoan
didto sa Dakong Konseho sa langit sa wala pa ang kalibutan. Ako
moingon nga ako gi-orden niini gayud nga katungdanan niadto
nga Dakong Konseho. Usa kini ka pagpamatuod nga gusto nako
nga ako usa ka sulugoon sa Ginoo, ug kini nga katawhan Iya nga
katawhan. Ang karaan nga mga propeta namahayag nga sa kata-
pusan nga mga adlaw ang Dios sa langit mopahimutang gayud
og usa ka gingharian nga dili na gayud magun-ob pa ug dili na
ibilin ngadto sa ubang tawo....
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“Akong nabana-bana nga ako usa sa mga instrumento sa pag-
tukod sa gingharian ni Daniel pinaagi sa pulong sa Ginoo, ug
tuyo nako ang pagtukod og pundasyon nga maoy mousab sa
tibuok kalibutan.”9

“Ako aduna nianang kinatibuk-an nga plano nga ania kanako,
ug walay laing tawo ang aduna niini.”10

“Si Lucy Mack Smith didto usab sa dihang si Joseph Smith
nagsangyaw sa Kirtland, Ohio, niadtong 1832. Iyang gisulti
pag-usab kining mga pulong sa Propeta: Ako mismo ang nag-
hupot sa yawe niining katapusan nga dispensasyon, ug ako
hangtud sa hangtud magahupot niini sulod niining panahon ug
hangtud sa kahangturan.”11

Kini nga katapusang dispensasyon usa sa dako kaayo og
importansya nga kini nagkinahanglan sa kinatibuk-an, 

dili hinakog nga dedikasyon sa mga Santos.

Niadtong Septyembre 1840, si Joseph Smith ug ang iyang mga
magtatambag sa First Presidency mihimo niining mosunod nga
mga pamahayag ngadto sa mga miyembro sa Simbahan: “Ang
buluhaton sa Ginoo niining katapusan nga mga adlaw, usa sa
lapad nga luná ug ingon og lapas kini sa panabut sa mga tawo.
Ang mga himaya niini dili mahulagway, ug ang kaanindot walay
makatupong. Kini ang tema nga mipalagsik sa dughan sa mga
propeta ug sa matarung nga mga katawhan sugod sa pagmugna
sa kalibutan paubos ngadto sa nagsunod nga mga henerasyon
hangtud sa kasamtangang panahon; ug sa pagkatinuod mao kini
ang dispensasyon sa kahingpitan sa panahon, kon ang tanan nga
mga butang nga anaa ni Kristo Jesus, maanaa man sa langit o sa
yuta, mapundok ang tanan diha Kaniya, ug kon ang tanang mga
butang mapahiuli, sumala sa gipamulong sa mga balaang propeta
sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan; kay niini mahitabo ang
mahimayaon nga katumanan sa mga panaad nga gihimo ngadto
sa mga amahan, samtang ang mga pagpakita sa gahum sa Labing
Halangdon mahimong talagsaon, mahimayaon, ug madasigon....

“... Gibati namo nga andam sa pagpadayon ug sa paghiusa sa
among mga kusog alang sa kalamboan sa Gingharian, ug pag-
establisar sa Priesthood sa kahingpitan niini ug kahimayaan. Ang
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buluhaton nga kinahanglang humanon sa katapusan nga mga
adlaw maoy usa sa mahinungdanon kaayo, ug nagkinahanglan sa
kusog, kahanas, talento, ug abilidad sa mga Santos, aron kini
magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian
nga gihulagway sa propeta [tan-awa sa Daniel 2:34–35, 44–45];
ug hinungdan kini nga gikinahanglan ang halawom nga paghu-
nahuna sa mga Santos, aron matuman ang mga buluhaton nga
ingon ka daghan ug kaanindot.

“Ang buluhaton sa pagpundok nga gipamulong diha sa mga
Kasulatan kinahanglanon kaayo alang sa pagpahinabo sa kahi-
mayaan sa katapusan nga dispensasyon....

“Minahal nga mga kaigsoon, sa pagbati og dakong tinguha
aron mapadayon ang mga katuyoan sa Dios, diin nga buluhaton
kita gitawag; ug mahimong kauban sa buhat uban Kaniya niini
nga katapusang dispensasyon; among gibati ang panginahanglan
sa pag-angkon sa kinasingkasing nga kooperasyon sa mga Santos
niining tibuok nga luna, ug diha sa mga isla sa kadagatan.
Kinahanglanon sa mga Santos ang pagpaminaw sa mga tambag
ug iwaling ang ilang mga atensyon ngadto sa Simbahan, ang pag-
tukod sa Gingharian, ug isalikway ang tanang hinakog nga baru-
ganan, ang tanang ubos ug mangil-ad; ug mobarug nga maisug
alang sa kamatuoran, ug moabag diha sa kinatibuk-an nilang
kusog, kinsa kadtong gihatagan sa sundanan ug sa desinyo sa
Gingharian....

“Dinhi, karon, minahal nga mga kaigsoonan, ang usa ka bulu-
haton usa ka buluhaton aron mahimong takus sa mga arkang-
hel–usa ka buluhaton nga mohimo sa mga natuman na kaniadto
nga sa pagkakaron gamay ra nga tan-awon kon itandi sa nahimo
sa nangagi; usa ka buluhaton nga gipangandoy ug gipaabot sa
mga hari ug mga propeta ug sa mga matarung nga katawhan sa
milabay nga katuigan, ug tinud-anay nga nagtinguha nga maka-
kita, apan nangamatay nga wala pa matuman; ug maayo kini
alang niadtong kinsa moabag nga mapadayon kini ngadto sa
katumanan sa gamhanan nga pamaagi ni Jehovah.”12

“Ang pagtukod sa Zion usa ka buluhaton nga nakapadasig sa
mga tawo sa Dios sa tanang panahon; usa kini ka tema diin ang
mga propeta, mga pari ug mga hari mipuyo uban sa talagsaon
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Mga full time nga mga misyonaryo sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. 
Si Joseph Smith namahayag nga sa katapusan nga dispensasyon 

“kinahanglanon sa mga Santos ang pagpaminaw sa mga tambag ug ... 
mobarug nga maisug alang sa kamatuoran,”

nga kalipay; sila nagpaabot niini uban sa malipayon nga pagpaa-
bot hangtud karong adlawa sa atong pagpuyo; ug mipabuhagay
og langitnon ug malipayon nga mga pagpaabot nanag-awit sila
ug nanagsulat ug nanagna niining atong panahon; apan nanga-
matay sila nga wala makakita; kita ang pinalabi nga mga tawo nga
gipili sa Dios aron sa pagdala sa Ulahing adlaw nga himaya; gibi-
lin kini alang kanato aron makakita, makaapil ug makatabang
sa pagpadayon sa Ulahing adlaw nga himaya, ‘ang dispensasyon
sa kahingpitan sa panahon, sa higayon nga ang Dios mohiusa sa
tanang mga butang, mga butang diha sa langit, ug mga butang
dinhi sa yuta’ [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 1:10], sa panahon nga
ang mga Santos sa Dios magkapundok nga maghiusa gikan sa
tanang kanasuran, ug mga kaliwatan, ug katawhan, ug pinulo-
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ngan, sa panahon nga ang mga Judeo magkapundok ngadto sa
usa, ang mga dautan pagapundukon usab aron paga gun-ubon,
sumala sa gipamulong sa mga propeta; ang Espiritu sa Dios
makig-uban sa Iyang mga katawhan, ug pagakuhaon gikan sa
ubang mga kanasuran, ug ang tanang mga butang bisan anaa sa
langit o dinhi sa yuta mahiusa diha kang Kristo.

“Ang langitnon nga Priesthood makighiusa uban sa kalibuta-
non nga Priesthood, sa pagpahinabo niadtong mga dagko nga
mga katuyoan; ug samtang kita magkahiusa sa usa ka sama nga
katuyoan, sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, ang langitnon
nga Priesthood dili lamang maghinan-aw, ang Espiritu sa Dios
mopaubos gikan sa kahitas-an, ug siya mopataliwala kanato. Ang
mga panalangin sa Labing Halangdon mopuyo diha sa atong
mga tabernakulo, ug ang atong pangalan mahisgutan ngadto sa
umaabut nga mga panahon; ang atong mga anak mobarug ug
motawag kanato nga bulahan; ug ang mga henerasyon nga wala
pa mahimugso makig-uban sa talagsaon nga kalipay diha sa mga
panghitabo nga atong naagian, ang mga kalisdanan nga atong
gilahutay, walay hunong nga kadasig nga atong gipakita, ang
tanan apan lisud buntugon nga mga kalisdanan nga atong
nabuntog sa pagtukod og pundasyon sa usa ka buluhaton nga
magdala sa himaya ug panalangin nga ila unya nga makab-ot; usa
ka buluhaton nga gihunahuna sa Dios ug sa mga anghel uban sa
kahimuot alang sa milabay nga mga henerasyon; nga midasig sa
mga kalag niadtong karaan nga mga patriarch ug mga propeta;
usa ka buluhaton nga gitagana aron mapahinabo ang kalaglagan
sa mga gahum sa kangitngit, ang pagbag-o sa yuta, ang himaya sa
Dios, ug ang kaluwasan sa tawhanon nga pamilya.” 13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Ribyuha ang mga pahina 615–17. Ngano nga importante man
kaayo ang mga templo sa pagtuman sa buluhaton sa Ginoo?
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• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang karaang mga propeta
ug maalamon nga mga tawo naglantaw man sa atong panahon?
(Alang sa pipila ka mga sanglitanan, tan-awa sa mga pahina
617–19.) Hunahunaa ang mga kahigayunan sa pagkahimong
miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw niini nga dispensasyon sa kahingpitan sa
panahon.

• Tun-i ang paragrap nga anaa sa pahina 619. Samtang inyo nga
hunahunaon kini nga pulong, unsa man ang inyong mga
hunahuna ug mga pagbati kabahin sa inyong mga calling sa
pagserbisyo sa Simbahan?

• Basaha ang tulo ka paragrap sa pahina 620. Unsaon man niini
nga mga gipamulong sa pagpalig-on sa imong pagpamatuod
sa misyon ni Propeta Joseph Smith?

• Si Propeta Joseph Smith miingon, “Ang buluhaton sa Ginoo
niining katapusan nga mga adlaw, usa ka halapad nga luna”
(pahina 619). Tun-i ang mga pahina 619–22, nga maghuna-
huna sa atong mga responsibilidad aron pagtabang nga matu-
man ang buluhaton sa Ginoo niining katapusan nga dispen-
sasyon. Nganong kinahanglan man nga atong “hiusahon ang
atong mga kusog” kon kinahanglan natong matuman ang
buluhaton? Nganong kinahanglan man nga kita “mosalikway
sa hinakog nga mga baruganan”? Hunahuna kon unsaon
ninyo sa paggamit ang inyong “kusog, kahanas, talento, ug
abilidad” aron makatampo sa buluhaton sa Dios.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: D&P 27:12–13; 90:2–3;
112:30–32; 124:40–41

Mubo nga mga Sulat

1. Gikutlo ni Martha Jane Knowlton
Coray, nag-report sa usa ka pakigpu-
long nga gihatag ni Joseph Smith
sa Nauvoo, Illinois; Martha Jane
Knowlton Coray, Notebook, Church
Archives, Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
Siyudad sa Salt Lake, Utah; kini nga
pakigpulong gipitsahan og Hulyo 19,
1840, sa notebook ni Sister Coray,
apan ang pakigpulong tingali gihatag
sa wala pa kini nga petsa.

2. George Q. Cannon, Deseret News:
Semi-Weekly, Dis. 14, 1869, p. 2.
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ngadto kang James Arlington Bennet,
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Mayo 12, 1844, sa Nauvoo, Illinois;
gi-report ni Thomas Bullock.

10. History of the Church, 5:139; gikan
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punctuation gimoderno; gikan sa usa
ka sulat gikan ni Joseph Smith ug sa
iyang mga counselor sa Unang
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Si Joseph Smith nakakita og panahon aron mapakita nga siya naghunahuna alang
sa matag usa nga mga Santos. Si Margarette McIntire Burgess nahinumdom sa

Propeta, kinsa iyang gitawag nga “mapinanggaon nga higala sa mga bata,” 
pagtabang kaniya ug sa iyang igsoon nga lalaki dihang ningpilit sila sa lapok.



Mga Pagbati ni Joseph Smith
mahitungod sa Iyang

Mapanagnaon nga Misyon

“Wala akoy laing tinguha apan sa paghimo og kaayohan
ngadto sa tanang mga katawhan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sugod sa sinugdanan sa pagpangalagad ni Propeta Joseph
Smith, kanunay nga anaa sa peligro ang iyang kinabuhi. Bisan og
ang Ginoo miluwas kaniya sa makadaghang higayon gikan sa
iyang mga kaaway, ang Propeta nasayud nga kon mahuman niya
ang iyang yutan-on nga misyon, mahimo nga siya mamatay. “Ang
uban nagtuo nga si Brother Joseph dili mamatay,” miingon siya
sa usa ka serbisyo sa haya didto sa Nauvoo niadtong 1842, “apan
usa kini ka sayop: tinuod nga adunay mga higayon nga aduna
akoy mga panaad sa taas nga kinabuhi aron sa paghuman og mga
butang, apan tungod kay nahuman na kadtong mga butanga,
wala na akoy mga panaad nga motaas pa kining kinabuhia. Ako
mahimo nga mamatay sama sa ubang mga tawo.”1

Ang Propeta nasayud kaayo nga siya ug ang tanan nga mga
Santos nga nagpuyo sa Nauvoo anaa sa nagkadugang nga peligro
nga sitwasyon. Samtang nagkalapad ang Nauvoo pipila sa mga
nagpuyo sa mao nga lugar nagsugod og kahadlok sa nagtubo nga
politikanhon ug ekonomikanhon nga gahum sa mga Santos, ug
ang mga manggugubot nagsugod na usab sa paghilabut kanila.
Ang Propeta anaa sa piho nga peligro, kay ang mga awtoridad
gikan sa Missouri mihimo sa pabalik-balik nga paningkamot sa
pagdakop kaniya, ug ang mga mibiya sa Simbahan [apostates]
gikan sa Simbahan nahimo nga labaw ka isug sa ilang mga
paningkamot sa pagdaut kaniya. Pagka Agosto 6, 1842, ang
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Propeta namahayag nga ang panahon moabut nga ang mga
miyembro sa Simbahan pugson sa pagpabiya sa Nauvoo:

“Ako nanagna nga ang mga Santos padayon nga mag-antus sa
hilabihan nga kasakit ug palayason ngadto sa Rocky Mountains,
daghan ang mobiya sa Simbahan, ang uban pamatyon sa atong
mga tigdaug-daog o mawad-an sa ilang mga kinabuhi tungod sa
pagkaladlad sa klima o sa kagaw, ug ang uban kaninyo mabuhi
aron moadto ug moabag sa paghimo og mga puluy-anan ug motu-
kod og mga siyudad ug makakita sa mga Santos nga mahimong
gamhanan nga mga katawhan sa taliwala sa Rocky Mountains.”2

Diha sa mga sermon ug mga sinulat sa katapusang pipila ka
tuig sa kinabuhi sa Propeta, adunay pagbati nga pagkadinalian
diha sa iyang mga pulong. Nasayud nga mubo ra ang iyang kina-
buhi, kinasingkasing niya nga gihagoan ang pagtudlo sa mga
Santos sa mga butang nga gipadayag sa Ginoo diha kaniya ug
miawhag kanila sa pagpangandam aron sa pagdawat niini nga
mga kamatuoran. Iya usab nga gipahayag ang iyang dako nga
gugma alang sa mga Santos, gani namahayag nga siya andam nga
mobuhis sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kanila: “Andam
ako nga ihalad nga usa ka sakripisyo niana nga paagi nga maka-
pahinabo sa talagsaon nga benepisyo ug kaayohan.”3

Makahuluganon kadto nga samtang ang Propeta nag-antus sa
mga pagpanglutos ug naapura tungod sa padayon nga kina-
hanglanon sa nagtubo nga Simbahan, nakakaplag siya og pana-
hon sa pagpakita nga siya naghunahuna sa matag miyembro sa
Simbahan isip usa ka indibidwal. Daghan sa mga Santos sa mia-
but nga mga katuigan nahinumdum sa gugma ug pagkamabina-
tion nga gipakita ni Propeta Joseph ngadto kanila.

Si Aroet L. Hale miingon: “Ang Propeta ... naanad nga kanu-
nayng mogawas sa Mansyon [Balay] ug makigdula og bola kana-
mong mga lalaki, si Joseph ang iyang anak nga hapit parehas
nako og edad. [Ang Propeta] nga si Joseph kanunay gayud nga
mosunod sa mga patakaran. Mosalo siya sa bola kon iya na nga
higayon, unya, tungod sa iyang kadako [kusgan] nga tawo,
mopalagpot sa bola og layo kaayo diin among singgitan ang nag-
gukod sa bola nga mohapit na lang siya og panihapon. Kasagaran
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kini nga maoy makapakatawa sa Propeta. Si Joseph kanunay nga
maayo og buot ug puno sa kamaya.”4

Si Margarette McIntire Burgess misulti sa lain pang kasinatian
uban sa Propeta didto sa Nauvoo: “Ako ug ang akong magulang
nga lalaki nag- eskwela, duol sa bilding nga nailhan isip tindahan
ni Joseph nga usa ka tisa nga lapok [brick]. Sige og ulan sa mia-
ging adlaw, maoy hinungdan nga lapok na kaayo ang yuta, ilabi
na subay sa karsada. Ang akong igsoong si Wallace ug ako ning-
pilit sa lapok, ug dili na matangtang, ug siyempre, isip mga bata,
nagsugod kami sa paghilak, kay nagtuo mi nga adto na lang gayud
kami didto. Apan sa paghangad, akong nakita ang mapinanggaon
nga higala sa mga bata, si Propeta Joseph, nagpadulong kanamo.
Iya kaming gisakwat ngadto sa uga nga yuta. Dayon mipungko
siya ug gilimpyohan ang lapok gikan sa among gagmay, bug-at sa
lapok nga sapatos, gikuha ang panyo gikan sa iyang bulsa ug
gitrapohan ang luhaan namong mga nawong. Namulong siya sa
mabination ug makapadasig nga mga pulong ngari kanamo, ug
gihatod kami sa among agianan padulong sa eskwelahan nga nag-
malipayon. Ikahibulong ba kini nganong gihigugma nako kining
talagsaon, buotan ug dungganan nga tawo sa Dios?”5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang mga Propeta nagtudlo unsay gipadayag 
sa Dios ngadto kanila; kita maningkamot sa pagsabut 

ug sa pagpaminaw sa ilang mga pulong.

“Kini akong gihunahuna pag-ayo sa tibuok nga adlaw, sobra pa
kay sa akong pagkaon ug pag-inom, aron masayud unsaon nako
nga ang mga Santos sa Dios makasabut sa mga panan-awon nga
misulod uban sa hilabihan nga gahum sa akong hunahuna. O!
unsa ang akong kalipay nga modala kaninyo sa mga butang nga
wala pa gayud ninyo mahunahuna! Apan ang kakabus ug ang
mga kahingawa sa kalibutan mipugong....

“Hosanna, hosanna, hosanna ngadto sa Makagagahum nga
Dios, nga ang sanag sa kahibalo nagsugod pagbuswak ngari
kanamo bisan karon. Wala akoy makaplagan nga mga pulong nga
akong ikapahayag sa akong kaugalingon. Dili ako maalamon,
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apan aduna akoy maayo nga mga pagbati sama sa ubang mga
tawo. O, unta ako adunay pinulongan sa mga arkanghel sa pag-
pahayag sa akong mga pagbati kausa ngadto sa akong mga
higala! Apan wala nako kini paabuta niining kinabuhia.”6

“Adunay labihan ka dako nga kalisud sa pagpasabut niining
mga butanga dinhi niini nga henerasyon. Susama kini sa pag-
buak og usa ka magahi nga liso gamit ang usa ka bibingka [usa
ka piraso nga pagkaon gama sa mais] alang sa usa ka ligwat, ug
kalabasa alang sa usa ka bakukang [usa ka martilyo nga kahoy].
Bisan ang mga Santos hinay kaayo ang pagsabut.

“Gisulayan na nako sulod sa daghan nga mga katuigan nga
himoong maandam ang mga hunahuna sa mga Santos nga
modawat sa mga butang sa Dios; apan kasagaran namong makita
ang uban kanila, human sila mag-antus sa tanan nga anaa kanila
alang sa buluhaton sa Dios, mangatuasik sila sama sa mga buak
nga bildo kon mamatngunan nila nga adunay pagtulun-an nga
sukwahi sa ilang mga tradisyon: dili na gayud sila makalahutay.
Pila kaha ang makahimo sa pagsunod sa balaod nga celestial, ug
mopadayon ug modawat sa ilang kahimayaan, wala ako maka-
himo sa pag-ingon, tungod niini daghan ang gitawag, apan pipila
lamang ang mga gipili [tan-awa sa D&P 121:40].”7

“Dili ako sama sa ubang mga tawo. Ang akong hunahuna
kanunay nga puno sa mga angay buhaton nianang adlawa, ug
ako hingpit nga nagsalig sa buhi nga Dios sa tanan nga akong
isulti sa mga okasyon nga sama niini [usa ka haya]. . . .

“Kon ako adunay inspirasyon, padayag, ug abilidad sa pagsulti
unsa ang gipamalandong sa akong kalag sa milabay nga mga
panahon, walay bisan usa ka kalag niini nga kongregasyon nga
mouli sa ilang mga panimalay ug motak-om sa ilang mga ba-ba
sa walay katapusan nga pagpakahilum sa relihiyon hangtud nga
sila adunay nakat-onan.

“Nganong maniguro nga ikaw nakasabut sa mga butang sa
Dios, kon sa tanang butang ikaw dili gani sigurado? Gidapit ikaw
alang sa tanang kahibalo ug salabutan nga akong ipakigbahin
kaninyo.”8
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“Ang ubang tawo nag-ingon nga ako usa ka mini nga Propeta,
tungod kay wala ako magdala og mas daghan pa sa mga pulong
sa Ginoo. Nganong wala nako buhata kini? Takus ba kita nga
makadawat niini? Dili! walay bisan usa dinhi niini nga kwarto.”9

“Himoon nako sa matag karon og unya ang pagpadayag
kaninyo sa mga hilisgutan nga gipadayag pinaagi sa Espiritu
Santo ngari kanako. Ang tanan nga mga bakak nga gipasangil
ngari kanako iya sa yawa, ug ang impluwensya sa yawa ug sa
iyang mga sulugoon ilang gamiton batok sa gingharian sa Dios.
Ang mga sulugoon sa Dios walay laing gitudlo apan mga baru-
ganan sa kinabuhing dayon, pinaagi sa ilang mga buhat kamo
makaila kanila. Ang usa ka maayo nga tawo manulti og maayong
mga butang ug balaan nga mga prinsipyo, ug ang dautan nga
tawo sa dautan nga mga butang. Akong gibati, diha sa pangalan
sa Ginoo, nga batokan kadtong mga ngil-ad nga mga baruganan,
mga bakakon, ug uban pa., ug pasidan-an ko kamong tanan sa
pagtan-aw kinsa ang inyong gigukod. Awhagon ko kamo sa pag-
paminaw sa tanan nga mga hiyas ug mga pagtulun-an nga akong
gihatag kaninyo....

“Tambagan ko kamo sa paghunahuna—dugangi ang inyong
pagtuo, hiyas, gugma, ug uban pa. Ako moingon, sa pangalan sa
Ginoo, kon kining mga butanga inyong mabatonan, kamo mag-
mabungahon [tan-awa sa 2 Pedro 1:5–8]. Ako mopamatuod nga
walay tawo nga adunay gahum sa pagpadayag niini gawas
kanako—mga butang sa langit, sa yuta ug sa impyerno.... Ako
morekomendar kaninyong tanan sa Dios, nga kamo makapanu-
nod sa tanang mga butang; ug unta ang Dios modugang sa Iyang
panalangin.”10

Bisan og ang mga propeta mga tawo nga adunay 
tawhanon nga mga kahuyang, sila gitawag sa Dios aron 

sa pagtudlo ug mogiya sa Iyang mga katawhan.

Journal sa Propeta sa Nobyembre 6, 1835, nakarekord:
“Niining buntaga ako gipailaila ngadto sa usa ka tawo gikan sa
silangan. Pagkadungog niya sa akong ngalan, namulong siya nga
walay anaa kanako apan usa lang ka tawo, nagpasabut nga nii-
ning pagkasultiha, nga siya nagdahum nga ang usa ka tawo kinsa
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nakakita sa Ginoo nga angayan gayud nga hatagan sa pagpada-
yag sa Iyang kabubut-on, mas labaw pa kay sa usa ka tawo. Ingon
ug nahikalimot siya sa panultihon nga migawas sa mga ngabil ni
Santiago, nga si [Elias] usa ka tawo nga sama kanato og kinaiya,
gani aduna siya niana nga gahum sa Dios, nga Siya, agi og tubag
sa iyang mga pag-ampo, gisirad-an ang kalangitan ug wala tuod
moulan sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan; ug usab agi og
tubag sa iyang pag-ampo, ug ang langit nagpaulan, ug ang yuta
mipaani sa iyang abut [tan-awa sa Santiago 5:17–18]. Sa pagkati-
nuod, ingon niana kangitngit ug ka ignorante niini nga heneras-
yon, nga sila nagtan-aw niini isip usa ka dili katuohan nga ang
usa ka tawo adunay mga pakigsabut sa iyang Magbubuhat.”11

“Kanus-a ako nakatudlo og sayop gikan niini nga pulpito?
Kanus-a man ako nahimong tampalasan? Gusto ako nga magma-
daugon sa Israel sa dili pa ako mobiya dinhi ug dili na makita.
Wala gayud ako moingon kaninyo nga perpekto ako; apan walay
sayop sa mga padayag nga akong gipanudlo. Ako ba, sa ingon,
kinahanglan nga ilabay sama sa usa ka butang nga walay bili?”12

“Bisan nakahimo ako og sayop, wala nako mahimo kana nga
mga sayop nga gipasangil kanako: nakahimo ako og sayop
tungod sa kahuyang sa tawhanong kinaiyahan, sa ubang mga
tawo. Walay tawo nga nabuhi nga walay sayop. Nagtuo ba kamo
nga bisan si Jesus, kon ania pa Siya dinhi, nabuhi nga walay
sayop sa inyong mga mata? Ang iyang mga kaaway namulong sa
tanang klase sa dautan batok Kaniya—silang tanan nagbantay sa
mga ngil-ad diha Kaniya.”13

Journal ni Joseph Smith sa Oktubre 29, 1842, nakarekord: “Ako
... miadto sa tindahan [sa Nauvoo, Illinois], diin adunay ubay-ubay
nga mga kaigsoonan nga nanagpundok, kinsa nangabut ganihang
buntag gikan sa kasilinganan sa New York.... Ako miingon kanila
nga ako usa lamang ka tawo, ug kinahanglang dili sila maglaum
kanako nga usa ka perpekto; kon sila naglaum og pagka perpekto
gikan kanako, lauman ko usab kini gikan kanila; apan kon ilang
sabton ang akong mga kahuyang ug ang mga kahuyang sa mga
kaigsoonan, mao usab ako mosabut sa ilang mga kahuyang.”14
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Bisan pa man sa oposisyon, ang mga propeta mituman sa
ilang mga misyon nga gihatag kanila sa Dios.

“Malipayon ako ug mapasalamaton sa kahigayunan nga ania
niini nga okasyon. Dagko nga mga paningkamot gihimo sa habig
sa atong mga kaaway aron dalhon ako sa Missouri ug gun-ubon
ang akong kinabuhi; apan ang Ginoo mibabag sa ilang agianan,
ug sila wala, hangtud karon, makatuman sa ilang katuyoan.
Gihimo sa Dios nga ako makalingkawas sa ilang mga kamot. Ako
nakiggubat og usa ka maayo nga pakiggubat....

“Magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway: Nagsugod na
ang akong pagkamadaugon batok kanila diha sa mga panimalay,
ug buhaton ko usab kini sa gawas sa nasud. Kadtong tanan nga
moalsa batok kanako siguradong magsagubang sa gibug-aton sa
ilang kadautan diha sa ilang kaugalingong mga ulo.”15

“Namulong ako sa walay lipud-lipod ug pagkamatinud-anon ug
sa katungod.... Nasayud ako unsay akong gipanulti; nakasabut
ako sa akong misyon ug buluhaton. Ang Dios nga Makagagahum
maoy akong taming; ug unsa may akong mahimo kon ang Dios
akong higala? Dili pa gayud ako isakripisyo hangtud ang akong
oras moabut; dayon sa walay pagpugong ako ihalad....
Nagpasalamat ako sa Dios sa pagpreserbar nako gikan sa akong
mga kaaway; wala akoy mga kaaway apan alang lamang sa kama-
tuoran. Wala akoy laing tinguha apan ang paghatag og kaayohan
sa tanang katawhan. Gibati nako nga mag-ampo alang sa tanang
katawhan.”16

“Kon wala lang gayud unta ako masulod niini nga buluhaton
ug gitawag sa Dios, Dili na gayud ako mopadayon. Apan dili na
ako makasibug: Wala akoy pagduhaduha sa kamatuoran.”17

“Ako usa ka galsangon nga bato. Ang taguktok sa martilyo ug
sa tigib wala gayud madungog gikan kanako hangtud ang Ginoo
misugod sa Iyang buluhaton gumikan kanako. Nagtinguha sa
pagkat-on ug sa kaalam sa langit nga nag-inusara.”18

“Ako nanagna ug mihatag sa akong pagpamatuod niining bun-
taga nga ang tanang hiniusa nga gahum sa yuta ug sa impyerno dili
ug dili gayud makapalagput o makalupig niining bataa, kay ako
adunay saad gikan sa mahangturon nga Dios. Kon ako nakasala
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man, sa gawas kanako ako nakasala; apan sa pagkatinuod ako
namalandong sa mga butang sa Dios.”19

“Kon ang katawhan manggawas ug motukod diha sa pundasyon
sa uban nga mga tawo, gibuhat nila kini sa ilang kaugalingon nga
katungod, nga walay katungod gikan sa Dios; ug kon moabut ang
mga lunop ug ang mga hangin mohampak, ug diha makita nga ang
pundasyon niini gitukod sa balas, ug ang kinatibuk-an nga gamit
niini mabungkag ngadto sa pagkaabug.

“Nagtukod ba ako diha sa pundasyon sa laing tawo? Aduna
ako sa tanan nga kamatuoran nga naangkon sa Kristohanong
kalibutan, ug ang usa ka lain nga padayag agi og dugang niini, ug
ang Dios mobayaw kanako nga madaugon.”20

Ang mga Propeta nahigugma sa ilang giserbisyohan ug
nagtinguha nga mogiya og maayo kanila, bisan pa man og

ang pagbuhat niini nagkinahanglan sa pagbuyag kanila.

“Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang
usa ka tawo makahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang
sa iyang mga higala [tan-awa sa Juan 15:13]. Nakadiskubre ako
og gatusan ug kaliboan sa akong mga kaigsoonan nga andam
mosakripisyo sa ilang mga kinabuhi alang kanako.

“Ang palas-anon nga akong gipas-an labihan ka bug-at. Ang
akong mga tigdaug-daog dili mopapahulay kanako, ug akong
nakita nga taliwala sa mga buluhaton ug kahingawa ang espiritu
matinguhaon, apan maluya ang lawas. Bisan tuod og gitawag ako
sa akong Langitnong Amahan sa pagtukod og pundasyon niining
mahinungdanon nga buhat ug gingharian niini nga dispensas-
yon, ug mopamatuod ako sa Iyang napadayag nga kabubut-on
ngadto sa nagkatibulaag nga Israel, ubos usab ako sa sama nga
mga pagbati sama sa ubang tawo, sama sa mga propeta sa kara-
ang mga panahon....

“Wala akoy nakita nga sayop sa Simbahan, ug busa tuguti ako
nga mabanhaw kauban sa mga Santos, bisan pa ug mosaka man
ako sa langit o manaug ngadto sa impyerno, o maadto man sa
laing dapit. Ug kon kita sa impyerno man maadto, atong palaya-
son ang mga panuway ug himoon kini nga langit. Kon asa man
kini nga mga tawhana, adunay maayo nga katilingban.”21
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“Gitumong ko kining akong mga pakigpulong alang sa tanan, mga datu ug
mga kabus, mga ulipon ug mga tawong gawasnon, mga timawa ug kadagkoan....

Gihigugma nako ang tanang katawhan, ilabi na kining akong 
mga kaigsoonang lalaki ug mga babaye.”

“Ang mga Santos dili na kinahanglan nga maghunahuna pa
tungod kay ako nailhan na nila ug ako ganahan og dula ug
masadyaon, ug ako walay alamag kon unsay nanghitabo. Ang
kasal-anan sa bisan unsa nga matang dili mapaluyohan sa
Simbahan, ug dili kini makalusot kon asa man ako; tungod kay
ako determinado gayud samtang nagdumala sa Simbahan, sa pag-
dumala niini nga husto.”22

“Kon ako swerte kaayo isip usa ka tawo nga makasabut sa Dios,
ug makapasabut o makahatud og mga baruganan diha sa inyong
mga kasingkasing, aron ang Espiritu mosilyo niini nganha
kaninyo, sa ingon tuguti ang matag lalaki ug babaye sa pagpaka-
hilum, tak-upan ang ilang mga ba-ba, ug dili gayud ipataas ang
ilang mga kamot o mga tingog, og mosulti bisan unsa batok sa
tawo sa Dios o sa mga sulugoon sa Dios pag-usab.... Kon ako nag-
dala man nganha kaninyo og kahibalo mahitungod Kaniya, ang
tanan nga mga pagpanglutos batok kanako mawagtang. Diha
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kamo masayud nga ako Iya nga sulugoon, kay ako namulong isip
usa nga adunay katungod....

“... Makahimo ako sa pagtilaw sa mga baruganan sa kinabu-
hing dayon, ug mao usab kamo. Gihatag kini kanako pinaagi sa
padayag ni Jesukristo, ug nasayud ako nga kon sultihan ko kamo
niini nga mga pulong sa kinabuhing dayon sama sa paghatag
niini kanako, kamo makatilaw niini, ug nasayud ako nga mituo
kamo niini. Miingon kamo nga tam-is ang dugos, ug ingon man
usab ako. Mahimo usab ako nga motilaw sa espiritu sa kinabu-
hing dayon. Nasayud ako nga kini maayo, ug kon sultihan ko
kamo niining mga butanga nga gihatag kanako pinaagi sa pag-
dasig sa Espiritu Santo, dili ninyo kapugngan nga tam-is ninyo
kini nga madawat, ug malipay kaayo ug mas dugang pa....

“Gitumong ko kining akong mga pakigpulong alang sa tanan,
mga datu ug mga kabus, mga ulipon ug mga tawong gawasnon,
mga timawa ug kadagkoan. Wala akoy pagdumot batok ni bisan
kinsa. Gihigugma ko kamong tanan, apan gikasilagan nako ang
uban sa inyong mga binuhatan. Ako ang suod ninyo nga higala,
ug kon ang mga tawo mosipyat sa ilang gihimo ila na kana nga
sayop. Kon mobadlong ako sa usa ka tawo, ug siya maligutgot
kanako, usa siya ka buang, kay ako nahigugma sa tanang tawo,
ilabi na niining akong mga kaigsoonan nga lalaki ug mga babaye.

“... Wala kamo makaila kanako, wala gayud kamo masayud sa
akong kasingkasing. Walay tawo nga nasayud sa akong kasaysa-
yan. Dili ako makasulti niini: Dili gayud nako mahimo kini. Dili
nako mabasol si bisan kinsa sa dili pagtuo sa akong kasaysayan.
Kon wala ako makasinati sa akong nasinati, tingali sa akong kau-
galingon dili usab ako motuo niini. Wala akoy gipasakitan nga
tawo sukad ako nahimugso niining kalibutan. Ang akong tingog
kanunay nga alang sa kalinaw.

“Dili ako makapahulay hangtud ang akong buluhaton mahu-
man. Wala gayud ako maghunahuna og dautan, ingon man
mibuhat og mga butang nga makapasakit sa akong isig katawo.
Dihang ako gitawag pinaagi sa trumpeta sa Dios ug pagahukman,
kamong tanan makaila na kanako. Wala na akoy idugang pa. Ang
Dios manalangin kaninyong tanan.”23
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Sa pahina 627, basaha ang mahitungod sa pagpanglutos nga
giatubang ni Joseph Smith sa Nauvoo. Dayon paklia ngadto sa
mga pahina 628–29 ug ribyuha ang iyang mga sugilanon nga
nagserbisyo ug nakigdula sa mga bata sa Nauvoo. Ngano man
kaha sa inyong hunahuna iyang mapadayon ang ingon ka
masadyaon, manggihunahunaon nga kinaiya? Paghunahuna
kon unsay inyong mahimo aron mapadayon ang pagkamalipa-
yon ug pagkamahigugmaon sa mga panahon sa pagsulay.

• Basaha ang ikatulo ug ikaupat nga paragrap sa mga pahina
629–30, diin nakasulat ang kasagmuyo ni Propeta Joseph
dihang ang mga Santos dili andam sa pagdawat sa tanan nga
gusto niyang itudlo kanila (tan-awa sa mga pahina 629–31).
Unsa man ang makapugong sa atong abilidad nga makadawat
og dugang nga kamatuoran? Unsa ang atong mahimo aron
mahimong “andam sa pagdawat sa mga butang sa Dios”?

• Ribyuha ang paragrap nga nagsugod sa ubos sa pahina 631 ug
ang duha ka mosunod nga mga paragrap. Unsa nga tambag ang
inyong ikahatag ngadto sa usa kinsa modumili sa pagsunod sa
usa ka lider sa Simbahan tungod kay ang lider adunay mga dili
angay nga mga kinaiya? Basaha ang ikatulong tibuok nga para-
grap sa pahina 633, ug hunahunaa unsaon paggamit niini nga
pamahayag sa tanan natong pakigrelasyon.

• Si Joseph Smith namahayag uban sa hugot nga pagtuo nga ang
Dios manalipod kaniya ug mohimo kaniya nga molampus sa
iyang misyon sa kinabuhi (mga pahina 633–34). Unsang mga
kasinatian ang inyong naagian diin ang Dios mitabang kaninyo
aron matuman ang inyong mga responsibilidad sa inyong
pamilya o sa usa ka calling sa Simbahan?

• Tun-i ang nag-unang duha ka paragrap sa pahina 636. Kanus-
a ninyo natilawan ang katam-is sa kamatuoran? Unsaon man
nato nga malipay diha sa mga pulong sa usa ka propeta o sa
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ubang mga lider sa Simbahan bisan kon siya mobadlong
kanato sa atong mga sayop nga binuhatan?

• Ribyuha sa kadali ang tibuok hugna, sa pagpangita og usa o
duha sa mga pahayag nga pihong makatabang kaninyo. Unsay
inyong naganahan kabahin sa mga pahayag nga inyong gipili?
Giunsa niini nga hugna sa pag-impluwensya sa inyong pagpa-
matuod ni Propeta Joseph Smith?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Daniel 2:44–45; 2 Timoteo
4:6–8; Jacob 1:17–19; Mosiah 2:9–11; Mormon 9:31
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Pagkahapon sa Hunyo 27, 1844, usa ka manggugubot miatake sa Carthage, Illinois,
mipatay sa Propeta nga si Joseph Smith ug Hyrum Smith.



Ang Pagkamartir: 
Ang Propeta Misilyo 

sa Iyang Pagpamatuod 
pinaagi sa Iyang Dugo

“Siya nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay
nga halangdon diha sa mga mata

sa Dios ug sa iyang mga katawhan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Ang tingtugnaw ug ang tingpamulak niadtong 1843–44 usa ka
panahon sa grabe nga tensyon sa Nauvoo, dihang ang mga kaa-
way ni Joseph Smith midugang sa ilang mga paningkamot sa pag-
laglag kaniya ug sa Simbahan. Nasayud nga ang iyang mortal nga
pangalagad hapit na matapos, ang Propeta kanunay nga nakighi-
mamat sa mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles sa pagpanudlo kanila ug sa paghatag kanila sa mga
yawe sa priesthood nga kinahanglanon aron sa pagdumala sa
Simbahan. Kini nga mga preparasyon gitapos sa usa ka miting
uban sa mga Apostoles ug sa pipila ka mga suod nga kaubanan
niadtong Marso 1844. Niining dili kasarangan nga konseho, ang
Propeta misangon sa Napulog Duha sa pagdumala sa Simbahan
human sa iyang kamatayon, mipasabut nga siya mitugyan diha
kanila sa tanan nga mga ordinansa, katungod, ug mga yawe nga
gikinahanglan sa pagbuhat sa ingon. “Akong ibalhin karon ang
palas-anon ug responsibilidad sa pagpangulo niini nga simbahan
gikan sa akong mga abaga nganha kaninyo,” siya miingon. Karon
andama ang inyong mga kaugalingon ug pas-ana ang mga palas-
anon sama sa kalalakin-an, kay ang Ginoo mopapahulay kanako
sa makadiyot.”1
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Pagka Hunyo 10, 1844, si Joseph Smith, nga mayor sa Nauvoo,
ug ang konseho sa siyudad sa Nauvoo mimando sa pagguba sa
Nauvoo Expositor ug ang mantalaan diin kini gimantala. Ang
Nauvoo Expositor usa ka anti-Mormon nga mantalaan nga nag-
daot sa Propeta ug sa ubang mga Santos ug nanawagan alang sa
pagsupak sa Balaod sa Nauvoo. Ang mga opisyales nahadlok nga
ang pagmantala niini mohaling sa paglihok sa mga manggugu-
bot. Agi og resulta sa aksyon nga gihimo sa mayor ug sa konseho
sa siyudad, ang mga awtoridad sa Illinois mihimo og mga pasa-
ngil nga walay basihan sa kagubot batok sa Propeta, sa iyang
igsoon nga si Hyrum, ug sa ubang mga opisyales sa siyudad sa
Nauvoo. Ang gobernador sa Illinois, si Thomas Ford, mimando
sa katawhan sa pag-atubang sa bista didto sa Carthage, Illinois,
ang dapit sa sibil nga administrasyon, ug misaad kanila og pro-
teksyon. Si Joseph nasayud nga kon siya moadto sa Carthage,
ang iyang kinabuhi mamiligro gayud gikan sa mga manggugubot
kinsa naghulga kaniya.

Nagtuo nga sila lamang ang gikinahanglan sa manggugubot, si
Joseph ug Hyrum nakahukom nga mobiya ngadto sa Kasadpan
pagpreserbar sa ilang mga kinabuhi. Pagka Hunyo 23, gilabang
nila ang Suba sa Mississippi, apan wala madugay nianang
adlawa, ang mga kaigsoonan gikan sa Nauvoo nakakita sa
Propeta ug giingnan siya nga ang mga tropa moilog sa siyudad
kon dili siya mosurender ngadto sa mga awtoridad sa Carthage.
Kini giuyonan sa Propeta nga buhaton, sa panghinaut aron pag-
tagbaw sa gobyerno ug sa mga manggugubot. Pagka Hunyo 24,
si Joseph ug Hyrum Smith nanamilit sa ilang mga pamilya ug
misakay kuyog sa lain pang mga opisyales sa siyudad sa Nauvoo
ngadto sa Carthage, boluntaryo nga mitahan sa ilang mga kau-
galingon sa mga opisyales sa Carthage pagka sunod nga adlaw.
Human ang managsoon gibuhian tungod sa piyansa alang sa
nag-una nga pasangil, gipasanginlan sila og usa ka sayop nga
pasangil nga sila nagluib sa ilang nasud [treason] batok sa nasud
sa Illinois, gidakop, ug gipriso sa Bilanggoan sa Carthage aron
maghulat sa husay. Sila si Elder John Taylor ug Willard Richards,
mao lang ang mga sakop sa Napulog Duha kinsa wala magser-
bisyo og misyon, miboluntaryo nga motipon kanila.
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Pagkahapon sa Hunyo 27, 1844, ang gamay nga grupo sa mga
kaigsoonan hilum nga nanaglingkod ug magul-anon didto sa
bilanggoan. Usa kanila mihangyo kang Elder Taylor, kinsa adu-
nay maanindot nga tingog sa tenor, sa pagkanta kanila. Dayon
ang iyang tingog milanog: “A poor wayfaring Man of grief hath
often crossed me on my way, who sued so humbly for relief that
I could never answer nay.”2 Si Elder Taylor nahinumdum nga ang
himno “miangay gayud sa among mga pagbati nianang pana-
hona kay ang among mga espiritu tanan nagmasulub-on ug nag-
luya.’3

Wala madugay paglapas sa alas singko sa hapon, usa ka dako
nga pundok sa mga manggugukod miatake sa bilanggoan, gipa-
musil ang mga tawo sa sulod. Sulod sa pipila ka minuto, ang
mangil-ad nga buhat nahuman. Si Hyrum Smith maoy unang
naigo ug namatay hapit diha-diha dayon. Si Elder Richards mila-
gro nga nakaangkon lamang og mabaw nga samad; ug si Elder
Taylor, bisan og grabe ang samad, nakalahutay ug wala madugay
nahimong ikatulo nga Presidente sa Simbahan. Si Propeta Joseph
midagan ngadto sa bintana ug gipusil ngadto sa kamatayon. Ang
Propeta sa Pagpahiuli ug ang iyang igsoon nga si Hyrum misilyo
sa ilang mga pagpamatuod pinaagi sa ilang dugo.

Mga Pagtulun-an ni Joseph Smith

Ang Dios nanalipod ni Joseph Smith hangtud ang 
iyang kalibutanon nga misyon nahuman.

Pagka Agosto 1842, si Joseph Smith miingon: “Ang akong mga
pagbati sa pagkakaron mao nga, kay ang Ginoo hangtud karon
mipreserbar sa akong kinabuhi, padayon Siya nga mopreserbar
kanako, pinaagi sa hiniusa nga pag-ampo sa mga Santos, hang-
tud hingpit nako nga matuman ang akong misyon sa kinabuhi,
ug sa kalig-on miestablisar sa dispensasyon sa kinatibuk-an nga
priesthood sa kaulahiang mga adlaw, nga ang tanang gahum sa
yuta ug sa impyerno dili gayud makabuntog kaniya.”4

Pagka Oktubre 1843, ang Propeta miingon: “Akong gipugngan
ang tibuok kalibutan sa pagguba sa buhat sa Dios; ug ako nanagna
nga wala gayud silay gahum sa pagpatay kanako hangtud ang
akong buluhaton matuman, ug ako andam na nga mamatay.”5



H U G N A  4 6

644

Pagka Mayo 1844, ang Propeta miingon: “ang Dios manali-
pod kanako hangtud mahuman ang akong misyon.”6

Pagka Hunyo 1844, ang Propeta miingon: “Wala nako igsapa-
yan ang akong kaugaligong kinabuhi. Andam na ako nga ihalad
isip sakripisyo niini nga katawhan; kay unsa man ang mahimo sa
atong mga kaaway? Mopatay lamang sa lawas, ug dayon ang ilang
gahum anaa na sa utlanan. Barug nga malig-on, akong mga kahi-
galaan; ayaw og kahadlok. Ayaw pangandoy sa pagluwas sa
inyong kinabuhi, kay siya kinsa mahadlok nga mamatay alang sa
kamatuoran, mawagtangan sa kinabuhing dayon. Magpabilin nga
matinud-anon hangtud sa katapusan, ug kita mabanhaw mahi-
mong sama sa mga Dios, ug maghari sa gingharian nga celestial,
mga kayutaan, ug mga kamandoan nga walay katapusan.”7

Sayo niadtong Hunyo 27, 1844, sa Bilanggoan sa Carthage,
si Joseph Smith mihimo og dinali-dali nga sulat ngadto ni
Emma Smith: “Ako andam na nga modawat sa akong dangatan,
sayud nga ako nahatagan og kaangayan ug nakahimo sa tanan
kutob sa mahimo. Ipadangat ang akong gugma ngadto sa akong
mga anak ug sa tanan nakong mga higala ... ; ug mahitungod sa
pagluib sa nasod, ako wala gayud makahimo niini, ug sila walay
ikapamatuod bisan usa ka panghitabo sa ingon nga matang, mao
nga ikaw walay angay nga kahadlokan nga adunay dautang mahi-
tabo kanamo bahin niana nga butang. Unta ang Dios manalangin
kaninyong tanan. Amen.”8

Sa wala pa siya mamatay, si Joseph Smith mitugayan
ngadto sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa matag yawe
sa priesthood ug gahum nga gisilyo diha kaniya sa Ginoo.

Si Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Presidente sa
Simbahan, nakahinumdum: “Si [ Joseph Smith] nagpalabay sa
iyang katapusan nga tingtugnaw sa iyang kinabuhi, mga tulo o
upat ka bulan, uban sa korum sa Napulog Duha sa pagpanudlo
kanila. Dili lang kay pipila lamang ka oras ang pagpangalagad
ngadto kanila sa mga ordinansa sa ebanghelyo; apan siya miga-
hin sa iyang adlaw human sa laing adlaw, semana human sa laing
semana, sa pagpanudlo kanila ug sa uban sa mga butang sa ging-
harian sa Dios.”9



H U G N A  4 6

645

Si Wilford Woodruff, ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan, nakahinumdum: 
“Si [Joseph Smith] nagpalabay sa iyang katapusan nga tingtugnaw sa iyang 
kinabuhi, mga tulo o upat ka bulan, uban sa korum sa Napulog Duha sa 

pagpanudlo kanila.... Siya migahin sa matag adlaw, matag semana ug matag bulan.”

Si Wilford Woodruff miingon mahitungod sa miting ni
Joseph Smith uban sa mga Apostoles niadtong Marso 1844:
“Nakahinumdum ako sa katapusan nga pagpamulong nga sukad
gihatag ni [ Joseph Smith] diri kanamo sa wala pa siya mama-
tay.... Nagbarug siya sulod sa mga tulo ka oras. Ang kwarto
napuno og ingon sa nagaut-ut nga kalayo, ang iyang nawong tin-
aw nga masanag, ug siya gisul-uban sa gahum sa Dios. Siya mipa-
sabut kanamo sa among mga katungdanan. Siya mipasabut
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kanamo sa kahingpitan niining mahinungdanon nga buluhaton
sa Dios; ug sa iyang pagpamulong kanamo siya miingon: ‘akong
gisilyo dinhi sa akong ulo ang matag yawe, matag gahum, matag
baruganan sa kinabuhi ug kaluwasan nga sukad gihatag sa Dios
ngadto sa tawo kinsa nakapuyo sukad sa ibabaw niini nga yuta.
Ug kini nga mga baruganan ug kini nga Priesthood ug gahum
nahilakip niining mahinungdanon ug katapusan nga dispensas-
yon diin ang Dios sa Kalangitan miandam sa Iyang mga kamot sa
pag-establisar dinhi sa kalibutan. Karon,’ miingon siya, ngadto sa
Napulog Duha, ‘Akong gisilyo diha sa inyong mga ulo ang matag
yawe, matag gahum, ug ang matag baruganan diin ang Ginoo
misilyo diri sa akong ulo.’ Ug sa pagpadayon, siya miingon, ‘taas
na ang akong pagpuyo—hangtud niining panahona—Dinhi na
ako taliwala niining mga tawhana ug sa mahinungdanon nga
buluhaton ug paghago alang sa katubsanan. Nagtinguha ako nga
mabuhi aron makita kining Templo nga mobarug. Apan dili
gayud ako mabuhi aron makita kini nga kompleto na; apan kamo
makakita—kamo makakita.’ ...

“Human mamulong ngari kanamo sa ingon niini nga paagi mii-
ngon siya: ‘Sultihan ko kamo, ang palas-anon sa gingharian anaa
na karon sa inyong mga abaga; ilibot kini ninyo sa tibuok kalibu-
tan, ug kon dili kamo mohimo niini kamo panghimarauton.’ ”10

Mga Sakop sa Korum sa Napulog Duha mirekord: “Kami, ang
[Napulog Duha], ... didto niadto nga konseho sa may katapusan
nga bulan sa Marso kaniadtong [1844], nga gihimo didto sa
Siyudad sa Nauvoo....

“Niini nga konseho, si Joseph Smith ingon og luya sa espiritu,
ug gigamit ang kagawasan sa pagpahayag ngari kanamo sa iyang
tinud-anay nga gibati .... ‘Kaigsoonan, ang Ginoo miingon
kanako nga dalion ang buluhaton diin kita nahiapil.... Ang pipila
sa importante nga mga talan-awon duol na nga mahitabo. Basin
tingali ang akong mga kaaway mopatay kanako. Ug kon ugaling
buhaton gayud nila, ug ang mga yawe ug gahum nga ania kanako
dili mahatag diha kaninyo, mawala kini sa kalibutan. Apan kon
magmalampuson man ako sa pagbutang niini diha sa inyong
mga ulo, diha mahimo na akong mahulog nga usa ka biktima
ngadto sa mga mamumuno nga mga kamot kon itugot na kini
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sa Dios, ug makabiya ako uban sa tanang kalipay ug katagbawan,
sa kasayuran nga ang buluhaton natuman na, ug ang pundasyon
natukod diin ang gingharian sa Dios pagatukuron niini nga dis-
pensasyon sa kahingpitan sa panahon.

“‘Diha sa mga abaga sa Napulog Duha kinahanglan nga ang
responsibilidad sa pagpangulo sa simbahan anaa dayon mopa-
tong hangtud nga kamo mopili ug lain nga mosunod kaninyo.
Ang inyong mga kaaway dili makapatay kaninyong tanan sa usa
ka higayon, ug kon aduna man kaninyo ang mapatay, makapa-
tong kamo sa inyong mga kamot ngadto sa uban ug pulihan ang
inyong korum. Sa ingon kini nga gahum ug mga yawe magpada-
yon dinhi sa yuta.”...

“Dili gayud namo makalimtan ang iyang mga pagbati o ang
iyang mga pulong niini nga okasyon. Human siya nakapamu-
long, mipadayon siya sa paglakaw sa hawanan, nga nag-ingon:
‘Tungod kay ako na nga nabalhin ang mga palas-anon gikan sa
akong mga abaga, gibati nako ang kagaan sama sa usa ka sung-
song. Gibati nako ang kagawasnon. Nagpasalamat ako sa akong
Dios alang niini nga pagkahaw-as.’ ”11

Si Parley P. Pratt, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha,
misulat: “Kining talagsaon ug maayo kaayo nga tawo gigiyahan,
sa wala pa siya mamatay, sa pagpundok sa Napulog Duha, sa
matag karon og unya, ug sa pagpanudlo kanila sa tanang butang
nga may kalabutan sa gingharian, mga ordinansa, ug pangagam-
hanan sa Dios. Sa kasagaran makabantay siya nga siya nagtukod
sa pundasyon, apan kini magpabilin alang sa Napulog Duha sa
pagkompleto sa bilding. Miingon siya, ‘wala ako masayud; apan
sa ubang hinungdan ako giawhag sa pagdali sa akong mga pag-
pangandam, ug sa pagtugyan ngadto sa Napulog Duha sa tanan
nga mga ordinansa, mga yawe, mga pakigsaad, mga endowment,
ug mga ordinansa sa priesthood sa pagsilyo, ug mao nga gihatag
kanila ang sumbanan sa tanang butang kalabut sa sanktwaryo
[ang templo] ug ang endowment diha niini.’

“Sa nahimo na niya kini, nalipay siya kaayo; kay, miingon siya,
ang Ginoo andam na sa pagbutang sa palas-anon diha sa inyong
mga abaga ug mopapahulay kanako sa makadiyot; ug kon ila
man ako nga mapatay, mipadayon siya, ang gingharian sa Dios
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magpadayon, ingon nga ako karon natapos na sa buluhaton nga
gisangon kanako, pinaagi sa akong pagtugyan diha kaninyo sa
tanang mga butang alang sa katukuran sa gingharian sumala sa
langitnon nga panan-awon, ug sa sumbanan nga gipakita kanako
gikan sa langit.”12

Si Brigham Young, ikaduha nga Presidente sa Simbahan,
nagtudlo: “Si Joseph mitugyan dinhi sa among mga ulo sa
tanang mga yawe ug mga gahum nga nahilakip sa pagka
Apostoles diin iya usab mismo nga gihuptan sa wala pa siya
kuhaa, ug walay tawo o pundok sa mga katawhan nga maka-
panghilabot ni Joseph ug sa Napulog Duha niini nga kalibutan o
sa kalibutan nga moabut. Unsa ka makanunayon si Joseph nga
moingon ngadto sa Napulog Duha, ‘ako na nga gitukod ang pun-
dasyon ug kamo motukod gikan niini, kay diha sa inyong mga
abaga nag-agad ang gingharian.’ ”13

Si Propeta Joseph Smith ug iyang igsoon si brother Hyrum
nagpuyo nga dungganan ug namatay nga dungganan

tungod sa ilang mga pagpamatuod sa ebanghelyo.

Sumala sa nakasulat diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
135:1–6, si John Taylor, samtang nagserbisyo isip usa ka sakop
sa Korum sa Napulog Duha, misulat: “Aron pagsilyo sa pagpa-
matuod niini nga basahon ug sa basahon ni Mormon, kami nag-
pahibalo sa pagkamartir nila ni Joseph Smith ang Propeta, ug
Hyrum Smith ang Patriarch. Sila gipusil sa Bilanggoan sa
Carthage, sa ika-27 sa Hunyo, 1844, sa mga alas singko sa hapon,
sa mga armado nga manggugubot nga panon—nga pinintalan og
itom—nga gikan sa 150 ngadto sa 200 ka mga tawo. Si Hyrum
mao ang gipusil pag-una ug inanay nga natumba, nagtuaw: Ako
usa ka patay nga tawo! Si Joseph milukso gikan sa bintana, ug
gipusil patay diha sa pagpaningkamot, nagtuaw: O Ginoo akong
Dios! Silang duha gipusil human sila mamatay, sa usa ka walay
kalooy nga paagi ug silang duha naigo sa upat ka mga bala.

“Si John Taylor ug Willard Richards, duha sa Napulog Duha,
mao lamang ang mga tawo diha sa lawak niana nga panahon;
ang una nasamdan sa mabangis nga paagi uban sa upat ka mga
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bala, apan sukad niana naulian; ang ulahi, pinaagi sa kalooy sa
Dios, nakaikyas, walay bisan lungag sa iyang kupo.

“Si Joseph Smith, ang Propeta ug Manalagna sa Ginoo, naka-
himo og daghan pa, gawas lamang kang Jesus, alang sa kaluwa-
san sa mga tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsa nga tawo
nga nakapuyo dinhi. Sulod sa mubo nga panahon sa kawhaan ka
mga tuig, siya nakapatungha sa Basahon ni Mormon, diin siya
mihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, ug mihimo sila nga
mga paagi sa pagmantala niini ngadto sa duha ka mga dagko nga
kayutaan; nakapadala sa kahingpitan sa walay katapusan nga
ebanghelyo, diin kini naglangkob, ngadto sa upat ka mga dapit
sa yuta; nakapatungha sa mga pagpadayag ug mga sugo nga nag-
langkob niini nga basahon sa Doktina ug mga Pakigsaad, ug dag-
han nga ubang maalamon nga mga kalig-unan ug mga panudlo
alang sa kaayohan sa mga katawhan; nagpundok og daghang
kaliboan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, naghimo og usa
ka dako nga siyudad, ug nagbilin og usa ka dungog ug ngalan
nga dili mamatay. Siya nagpuyo nga bantugan, ug siya namatay
nga halangdon diha sa mga mata sa Dios ug sa iyang mga kataw-
han; 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; ug ingon man ang iyang igsoon
nga lalaki nga si Hyrum. Sa kinabuhi sila wala mabahin ug sa
kamatayon sila wala mabulag!

“Sa diha nga si Joseph miadto sa Cartgage aron pagtugyan sa
iyang kaugalingon ngadto sa mga gikinahanglan sa balaod, duha
o tulo ka adlaw sa wala pa siya gipatay, siya miingon: ‘Ako
moadto sama sa usa ka karnero ngadto sa ihawanan; apan ako
malinawon ingon sa kabuntagon sa ting-init; ako adunay tanlag
nga walay sala ngadto sa Dios, ug ngadto sa tanan nga mga tawo.
Ako mamatay nga walay sala ug kini ikasulti pa mahitungod
kanako—siya gituyo pagbuno sa walay kalooy.’—sa sama nga
buntag, human makaandam si Hyrum sa paglakaw—maingon ba
kini ngadto sa ihawan? oo, kay kini mao—siya mibasa sa mga
mosunod nga paragrap, duol sa katapusan sa ikanapulog duha
nga kapitulo sa Ether, diha sa Basahon ni Mormon, ug gipakli
ang dahon niini:
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“Ug nahinabo nga ako nag-mpo ngadto sa Ginoo nga siya
mohatag ngadto sa mga Hentil og grasya, nga sila unta maka-
angkon og gugma nga putli. Ug nahinabo nga ang Ginoo mii-
ngon ngari kanako: Kon sila walay gugma nga putli dili igsa-
payan nganha kanimo, ikaw nagmatinud-anon; busa ang
imong mga saput pagahimoon nga limpyo. Ug tungod kay ikaw
nakakita sa imong kahuyang, ikaw himoon og malig-on, gani
ngadto sa paglingkod sa dapit diin Ako nag-andam diha sa
mga mansyon sa akong Amahan. Ug karon ako ... manamilit
ngadto sa mga Hentil; oo, ug usab ngadto sa akong mga kaig-
soonan kinsa akong gihigugma, hangtud nga kita magkita sa
atubangan sa hukmanan ni Kristo, diin ang tanan nga mga
tawo masayud nga ang akong mga saput walay lama sa
inyong dugo. [Ether 12:36–38.] Ang mga saksi karon patay na,
ug ang ilang testamento gigamit.

“Si Hyrum Smith kap-atan ug upat ang panuigon sa Pebrero,
1844, ug si Joseph Smith katloan ug walo sa Disyembre, 1843;
ug sukad diha ang ilang mga ngalan nahan-ay taliwala sa mga
martir sa relihiyon; ug ang magbabasa sa matag nasud mapahi-
numduman nga ang Basahon ni Mormon, ug kini nga basahon
sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa simbahan, nagbili sa labing
mahal nga dugo sa ikanapulo ug siyam ka gatusan aron sa pag-
padala kanila ngadto alang sa kaluwasan sa usa ka dautan nga
kalibutan; ug nga kon ang kalayo makadaut sa usa ka buhi nga
kahoy alang sa himaya sa Dios, unsa kasayon nga kini mosunog
sa uga nga mga kahoy aron paghugas sa ubasan gikan sa pagka-
dunot. Sila nagpuyo alang sa himaya; sila nagpakamatay alang sa
himaya; ug ang himaya mao ang ilang walay katapusan nga ganti.
Gikan sa panahon ngadto sa lain nga panahon ang ilang mga
ngalan mahinumduman ngadto sa kaliwatan ingon og mga
mutya alang sa gibalaan..”14

Si Joseph Smith mituman sa iyang kalibutanon nga misyon
ug misilyo sa iyang pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo.

Si Brigham Young namahayag: “Bisan og ang mga kaaway adu-
nay gahum sa pagpatay sa atong propeta, nga mao ang, pagpatay
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sa iyang lawas, wala ba siya makahimo sa tanan nga anaa sa iyang
kasingkasing sa paghuman sa iyang panahon? Iya nga nabuhat,
sigun sa akong piho nga kahibalo.”15

Si Brigham Young nagtudlo usab:
“Kinsa ang miluwas ni Joseph Smith
gikan sa mga kamot sa iyang mga kaa-
way sa adlaw sa iyang pagkamatay? Ang
Dios; bisan kon siya balik-balik nga
gidala ngadto haduol sa iyang kamata-
yon, aron diha sa tawhanong pagtan-aw
wala nay paglaum nga maluwas. Sa
dihang didto siya sa bilanggoan sa
Missouri, ug walay tawo nga nagdahum
nga siya makalingkawas gikan sa ilang

mga kamot, ania kanako ang pagtuo ni Abraham, ug giingnan
ang Kaigsoonan samtang ang Ginoo buhi, makalingkawas siya
gikan sa iyang mga kamot. Bisan kon siya nanagna nga dili siya
mabuhi hangtud sa 40 nga edad, bisan pa man kami malipayon
sa panghinaut nga unta sayop kadto nga panagna, ug unta
makig-uban siya kanamo sa hangtud. Nagtuo kami nga ang
among hugot nga pagtuo makapakgang niadto, apan nangasa-
yop kami—siya sa kaulahian nahimong usa ka martir sa iyang
relihiyon. Miingon ako walay sapayan; karon ang pagpamatuod
anaa na sa kinatibuk-an nga kusog; iya kini nga gisilyohan pina-
agi sa iyang dugo.”16

Si Wilford Woodruff mipamatuod: “Kasagaran ako nga adunay
lahi nga pagbati kabahin sa iyang kamatayon ug ang pamaagi diin
ang iyang kinabuhi gikuha. Gibati nako nga kon ... si Joseph
makaangkon sa iyang tinguha, unta makauna siya padulong sa
Rocky Mountains. Apan sukad niadto ako nang hingpit nga gida-
wat ang kamatuoran nga kadto nahitabo sumala sa programa sa
Dios, nga kadto gikinahanglan kaniya, isip pangulo niini nga dis-
pensasyon, nga siya kinahanglan nga mosilyo sa iyang pagpama-
tuod pinaagi sa iyang dugo, ug moadto dayon sa kalibutan sa
mga espiritu, naggunit sa mga yawe niini nga dispensasyon, aron

Brigham Young
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pag-abli sa misyon nga karon gipalihok pinaagi sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo didto sa ‘bilanggoan sa mga espiritu.’”17

Si Joseph F. Smith, ikaunom nga Presidente sa Simbahan,
nagtudlo: “Unsa man ang natudlo ngari kanato sa pagkamartir
[ni Joseph ug Hyrum Smith]? Ang usa ka mahinungdanon nga
leksyon nga ‘ang tugon moabut lamang inig-abut na sa kamata-
yon, sanglit dili man kini magapulos samtang buhi ang naghimo
niini’ (Mga Hebreohanon 9:16) aron mahimo kini nga mas
mapuslanon. Mao nga ang dugo sa mga martir sa pagkatinuod
maoy binhi sa Simbahan. Ang Ginoo mitugot niana nga sakri-
pisyo aron ang pagpamatuod niadtong mga mahiyason ug mata-
rung nga mga tawo mobarug isip usa ka saksi batok sa hiwi ug
dautan nga kalibutan. Ug, usab, mga ehemplo sila sa talagsaon
nga gugma diin ang Manunubos namulong: ‘Walay bisan kinsa
nga may gugma nga labaw pa niini, nga ang usa ka tawo maga-
halad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa iyang mga
higala.’ ( Juan 15:13.) Kini ang talagsaon nga gugma nga ilang
gipakita ngadto sa mga Santos ug ngadto sa kalibutan; kay sila
nakahibalo ug mipahayag sa ilang konbiksyon, sa wala pa nila
sugdi ang ilang panaw padulong sa Carthage, nga sila mipaingon
sa ilang kamatayon.... Ang ila nga kaisug, ilang hugot nga pagtuo,
ang ilang gugma alang sa katawhan walay kinutuban, ug ilang
gihatag ang tanan nga anaa kanila alang sa ilang mga katawhan.
Ang ingon nga debosyon ug gugma walay gibilin nga pagduha-
duha diha sa mga hunahuna niadtong kinsa nakatagamtam sa
pakig-uban sa Balaang Espiritu nga kining maayo nga mga tawo
ug matinud-anon, mao gayud sa pagkatinuod ang adunay katu-
ngod nga mga sulugoon sa Ginoo.

“Kini nga pagmartir mao kanunay ang inspirasyon sa mga tawo
sa Ginoo. Nakatabang kini kanila sa ilang inadlaw nga mga pagsu-
lay, nakahatag kini kanila og kaisug sa ilang tagsa-tagsa nga mga
pagsulay; nakahatag kini kanila og kaisug aron mapadayon ang
usa ka dalan ngadto sa pagkamatarung ug aron masayud ug sun-
don ang kamatuoran, ug kinahanglan mahuptan kanunay sa
sagrado nga panumduman sa Ulahing adlaw nga mga Santos kinsa
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nakakat-on sa mahinungdanon nga kamatuoran nga ang Dios nag-
padayag pinaagi sa Iyang sulugoon, nga si Joseph Smith.”18

Si George Albert Smith, ang ikawalo
nga Presidente sa Simbahan, namaha-
yag: “Si Joseph Smith mihimo sa iyang
misyon; ug sa dihang miabut na ang
panahon nga iya nang gikaatubang ang
kamatayon, siya miingon, ‘ako moadto
sama sa usa ka karnero ngadto sa iha-
wanan, apan ako malinawon ingon sa
kabuntagon sa ting-init. Aduna akoy
tanlag nga walay sala ngadto sa Dios ug
ngadto sa tanan nga mga katawhan.

Kon sila mokuha sa akong kinabuhi, ako mamatay nga walay
sala, ug ang akong dugo mosinggit gikan sa ilawom sa yuta alang
sa panimalos, ug kini ikasulti pa mahitungod kanako, “Siya
gituyo pagbuno sa walay kalooy.” ’ [Tan-awa sa D&P 135:4.] Wala
siya mahadlok nga mobarug atubangan sa malipayon nga huk-
manan sa atong Amahan sa Langit ug manubag sa mga binuha-
tan nga gibuhat sa lawas. Wala siya mahadlok nga moatubang sa
mga pasangil nga gibuhat batok kaniya, nga siya nanglingla sa
mga katawhan ug sa giingon nga dili makiangayon nga pagdala
kanila. Wala siya mahadlok sa sangputanan sa iyang misyon sa
kinabuhi, ug ang katapusan nga kalampusan sa buluhaton diin
siya nasayud nga gikan kini sa balaan nga tinubdan, diin iyang
gihatag ang iyang kinabuhi.”19

Si Gordon B. Hinckley, ang ika kinse nga Presidente sa
Simbahan mipamatuod: “Sigurado kaayo si [Joseph Smith] sa
katuyoan nga iyang gipangulohan, sigurado kaayo sa iyang balaa-
nong hinatag nga buluhaton, nga iya kining gihatagan og bili
labaw pa sa iyang kaugalingong kinabuhi. Uban sa iyang mapa-
nagnaon nga kahibalo sa umaabut niya nga kamatayon, gitahan
niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mohatod kaniya nga walay
panalipod ngadto sa mga kamot sa manggugubot. Iyang gisilyo-
han ang iyang pagpamatuod pinaagi sa dugo sa iyang kinabuhi.”20

George Albert Smith
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.

• Sa duol na ang ilang kamatayon si Joseph ug Hyrum Smith, si
Elder John Taylor mikanta og “A Poor Wayfaring Man of Grief ”
(pahina 643). Basaha o kantaha ang mga pulong niini nga
himno (Hymns, nu. 29), ug hunahunaa kon unsay kalambigi-
tan niini sa kinabuhi ni Propeta Joseph Smith. Ngano nga kini
usa man ka haum nga himno ubos niadto nga mga kahimtang?

• Ribyuha ang mga pulong nga nagpamatuod nga si Joseph
Smith mitugyan sa mga yawe sa priesthood ngadto sa Napulog
Duha ka mga Apostoles (mga pahina 644–48). Sa inyong huna-
huna ngano kaha nga ang mga Apostoles mibati nga impor-
tante ang pagpamatuod niini nga mga kasinatian? Unsa man
ang inyong pagpamatuod kabahin sa pagpuli sa Kapangulohan
sa Simbahan?

• Tun-i ang asoy ni John Taylor kabahin sa pagkamartir ni
Joseph ug Hyrum Smith (mga pahina 648–50). Unsaon ninyo
sa pagdepensa sa mga pulong nga si Joseph Smith “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 dinhi”? Sa wala pa moadto sa Bilanggoan sa
Carthage, si Hyrum mibasa sa Ether 12:36–38 ug gitak-upan
ang kasulatan. Sa unsa nga mga paagi kini nga mga pulong
magamit ngadto ni Joseph ug Hyrum? Unsa ang inyong mga
pagbati samtang inyong gihunahuna ang mga sakripisyo nga
gihimo ni Joseph ug Hyrum Smith alang sa ilang mga pagpa-
matuod ni Jesukristo?

• Basaha ang mga pagpamatuod sa mga propeta sa ulahing mga
adlaw diha sa mga pahina 650–53. Unsang mga pulonga sa
pasalamat ug pagpamatuod ang inyong ikadugang sa ilaha?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Hebreohanon
9:16–17; D&P 5:21–22; 98:13–14; 112:30–33; 136:37–40
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“Gipamahayag na didto sa mga konseho sa kahangturan, dugay na 
sa wala pa matukod ang pundasyon sa kalibutan, nga si [ Joseph Smith] 
mao gayud ang tawo, niini nga katapusang dispensasyon sa kalibutan, 

nga modala sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan.”



“Pagdayeg sa Tawo”: 
Mga Propeta sa Ulahing 

mga Adlaw Mihatag og pagsaksi
ni Propeta Joseph Smith

“Si Propeta Joseph Smith ... gitawag sa Dios, pinaagi 
sa Kaugalingong tingog sa Dios, aron pag-abli niini 
nga dispensasyon sa Ebanghelyo sa kalibutan alang

sa katapusang higayon.” (Joseph F. Smith)

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Smith

Sunod sa kamatayon ni Propeta Joseph Smith ug sa iyang
igsoon nga si Hyrum, ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha
nga didto sa ilang misyonaryo nga mga panaw sa Estados Unidos
midali og pamauli kutob sa mahimo ngadto sa Nauvoo. Ang mga
sakop sa Napulog Duha mipatawag og miting sa mga Santos
pagka Agosto 8, 1844, diin si Brigham Young, ang Presidente sa
Korum sa Napulog Duha, namulong. Sa pagbuhat niya niini, usa
ka dili kasarangan nga panghitabo ang nahitabo nga nasaksihan
sa daghang mga Santos. Si Presidente Young gimilagrohan sa
panagway ug tingog nga sama kang Joseph Smith. “Kon si Joseph
nabuhi gikan sa pagkamatay ug namulong pag-usab kanila,” si
George Q. Cannon miingon, “ang hitabo dili unta kaayo hilabi-
han nga ikatingala kay sa nahitabo ngadto sa daghan nga mitam-
bong niadto nga miting. Tingog gayud kadto ni Joseph mismo; ug
dili lang kadto nga tingog ni Joseph ang nadungog; apan daw sa
mga panan-aw sa mga tawo ang tawo nga nagbarug sa ilang atu-
bangan mao gayud si Joseph. Usa pa ka butang nga labihan ka
talagsaon ug milagroso nga panghitabo nga gipakita nianang
adlawa atubangan niadto nga kongregasyon nga wala gayud
namo madungog. Ang Ginoo mihatag sa iyang katawhan og usa
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ka pagpamatuod diin walay luna nga gibilin alang sa pagduha-
duha kon si kinsa ang tawo nga Iyang gipili nga mangulo kanila.”1

Sa pagtapos niini nga miting, ang mga Santos nagkauyon nga
ang Napulog Duha maoy mangulo kanila. Kapin og gamay sa
tulo ka tuig human niadto, pagka Disyembre 1847, ang First
Presidency naorganisar pag-usab, diin si Brigham Young gipalu-
yohan isip Presidente sa Simbahan.

Sukad sa panahon ni Brigham Young, ang matag propeta kinsa
nangulo sa Simbahan mipamatuod sa dili kasarangan nga mis-
yon ni Propeta Joseph Smith. Si Joseph Smith gipili didto sa
Konseho sa Langit aron mahimong talagsaon nga propeta ug
manalagna sa ulahing mga adlaw. Ang iya nga misyon labihan ka
mahinungdanon nga kini gipanagna sa mga karaang propeta,
lakip na ang propeta sa Daan nga Tugon nga si Jose, nga giba-
ligya ngadto sa Ehipto. Si Jose sa Egipto usa ka manalagna
mismo, ug siya nanagna dugay na kabahin ni Joseph Smith:

“Usa ka manalagna ang pasanayon sa Ginoo nga akong Dios,
kinsa mao ang usa ka pinili nga manalagna ngadto sa bunga sa
akong mga kaliwat.... Ug ang iyang ngalan pagatawgon sama
kanako; ug kini sama sa ngalan sa iyang amahan. Ug mahisama
siya kanako; kay ang butang, nga ipagawas sa Ginoo diha sa
iyang kamot, pinaagi sa gahum sa Ginoo modala sa akong mga
katawhan ngadto sa kaluwasan” (2 Nephi 3:6, 15; tan-awa usab
sa 2 Nephi 3:6–22).2

Pagka Disyembre 1834, si Joseph Smith Sr. mihatag sa Propeta
og usa ka panalangin, pagmatuod nga siya ang manalagna kinsa
gipanagna ni Jose nga karaan: “Ako manalangin kanimo uban sa
panalangin sa imong mga amahan si Abraham, Isaac ug Jacob; ug
bisan ang mga panalangin sa imong amahan nga si Joseph, ang
anak ni Jacob. Tan-awa, nagatan-aw siya sa iyang mga kaliwatan
sa ulahing mga adlaw ... , makugihon sa iyang tinguha aron
masayud kon kanus-a ang anak moanhi kinsa magdala sa pulong
sa Ginoo, diin sila unta malamdagan ug mahibalik ngadto sa
matuod nga panon, ug ang iyang mga mata makakita kanimo,
akong anak, ang iyang kasingkasing malipay ug ang iyang kalag
mabusog, ug siya miingon, ... ‘Gikan sa akong kaliwat, nga
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nabungkag uban sa mga Hentil, usa ka pinili nga manalagna
mobarug ... , kansang kasingkasing mohatag sa hunahuna og
dako nga kaalam, kansang kahibalo molapas pa ug makasabut sa
lagwum nga mga butang sa Dios, ug kansang baba manulti sa
balaod sa makiangayon.’ ... Ikaw magahupot niini nga mga yawe
niini nga pagpangalagad, bisan sa kapangulohan niini nga sim-
bahan, niini nga panahon ug sa kahangturan.”3

Pinaagi ni Joseph Smith, ang pinili nga manalagna sa ulahing
mga adlaw, ang mga doktrina ug makaluwas nga mga ordinansa
sa ebanghelyo gipadayag, ug ang matuod nga Simbahan ni
Jesukristo sa makausa pa natukod dinhi sa yuta. Ang mga pag-
pamatuod sa karaan ug bag-ong mga propeta naghiusa sa pag-
pamahayag nga si Joseph Smith mao ang instrumento kinsa pina-
agi kaniya ang Dios mipahiuli sa kinatibuk-an sa ebanghelyo
alang pagpanalangin “sa kinatibuk-ang pamilya nga tawhanon,
gikan sa kahangturan hangtud sa kahangturan.”4

Mga Pagpamatuod sa mga Propeta 
sa Ulahing mga Adlaw

Si Joseph Smith giordinahan nang daan 
sa iyang mapanagnaon nga tawag.

Presidente Brigham Young: “Gipa-
mahayag na didto sa mga konseho sa
kahangturan, dugay na sa wala pa
matukod ang pundasyon sa kalibutan,
nga si [ Joseph Smith] mao gayud ang
tawo, niini nga katapusang dispensas-
yon sa kalibutan, nga modala sa pulong
sa Dios ngadto sa katawhan ug maka-
dawat sa kinatibuk-an sa mga yawe ug
gahum sa Priesthood sa Anak sa Dios.
Ang panan-aw sa Dios anaa nganha

kaniya, ug nganha sa iyang amahan, ug nganha sa amahan sa
iyang amahan, ug ngadto sa ilang mga kagikan tin-aw kaayo
balik kang Abraham, ug gikan ni Abraham ngadto sa baha, gikan
sa baha ngadto ni Enoch ug gikan ni Enoch ngadto ni Adan.

Presidente Brigham Young
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Iyang gibantayan kana nga pamilya ug kana nga dugo ingon nga
kini nagatuyok gikan sa iyang tinubdan hangtud sa pagkahi-
mugso nianang tawhana. Si [ Joseph Smith] giordinahan nang
daan diha sa kahangturan aron sa pagpangulo niining katapusan
nga dispensasyon.”5

Presidente Joseph Fielding Smith: “Si Joseph Smith gipili nga
mobarug diha sa may ulohan sa buluhaton sa Ginoo niini nga
ulahing mga adlaw, ug ang buluhaton gihatag ngadto kaniya nga
nahibaloan nang daan sa atong Mahangturon nga Amahan didto
sa kahangturan sa wala pa siya matawo. Mianhi siya sa espiritu ni
Elias aron pag-andam sa agianan alang sa pag-anhi sa Gnoo.
Walay propeta sukad sa mga panahon ni Adan, gawas lamang, sa
atong Manunubos, ang gihatagan og mas dako nga misyon.”6

Presidente Ezra Taft Benson: “Aron
makakita og kon unsa ka dako ang
yutan-ong misyon sa Propeta kinahang-
lang tan-awon nato kini uban sa pana-
but kon unsa ang kahangturan. Usa siya
niadtong ‘mga halangdon ug bantugan’
kinsa gihulagway ni Abraham sa ingon
niini nga mosunod:

“ ‘Karon ang Ginoo mipakita ngari
kanako, Abraham, sa mga espiritu nga
binuhat sa wala pa matukod ang kalibu-

tan ug taliwala niining tanan dihay daghan sa mga halangdon ug
bantugan; ug nakita sa Dios nga kini nga mga kalag mga maayo,
ug siya mitindog diha sa taliwala kanila, ug siya miingon: Kini sila
Ako mohimo nga akong mga magmamando, kay siya nagtindog
uban niadto nga mga espiritu, ug siya nakaamgo nga sila maayo;
ug siya miingon ngari kanako: Abraham, ikaw usa kanila; ikaw
napili sa wala pa ikaw matawo.’ (Abraham 3:22–23.)

“Mao usab kadto kang Joseph Smith. Didto usab siya niadto.
Siya usab milingkod didto sa konseho uban sa mga halangdon
ug bantugan. Sa pag-angkon og usa ka prominente nga lugar sa
kadungganan ug pagkalahi walay pangutana nga siya mitabang

Presidente Ezra Taft Benson
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sa pagplano ug sa pagpatuman sa dako nga buluhaton sa Ginoo
sa ‘pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa
tawo,’ ang kaluwasan sa tanan nga anak sa atong Amahan
[Moises 1:39]. Ang iya nga misyon aduna, ug kini moepekto sa
tanan kinsa mianhi sa kalibutan, tanan nga nagpuyo sa kalibutan
ug sa mga minilyon nga wala pa mahimugso....

“Si Propeta Joseph Smith dili lang kay ‘usa sa mga halangdon
ug bantugan,’ apan siya mihatag ug padayon pa nga mohatag og
pagtagad sa mga importante nga butang dinhi sa yuta bisan gani
karon gikan sa gingharian sa itaas. Kay sa mga mata sa Ginoo ...
kining tanan usa ka mahinungdanon nga programa sa kahangtu-
ran diin si Propeta Joseph mihimo sa importante nga papel—ang
tanan pinaagi sa walay katapusan nga priesthood ug katungod
sa Dios.”7

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith 
usa ka mahinungdanon nga bahin sa atong 

tagsa-tagsa ka pagpamatuod.

Presidente Joseph F. Smith: “Ang pinakatalagsaon nga panghi-
tabo nga sukad nahitabo dinhi sa kalibutan sukad sa pagkaban-
haw sa Anak sa Dios gikan sa lubnganan, ug ang iyang pagkayab
ngadto sa langit, mao ang pag-anhi sa Amahan ug sa Anak ngadto
sa batang lalaki nga si Joseph Smith, aron maandam ang agianan
alang sa katukuran sa pundasyon sa gingharian [sa Dios]—dili
gingharian sa tawo—dili na gayud mahunong o maliso.

“Sa pagdawat niini nga kamatuoran, nakita nako nga mas sayon
dawaton ang lain pang mga kamatuoran nga iyang gipamulong ug
gipamahayag panahon sa iyang misyon ... sa kalibutan. Wala
gayud siya magtudlo og doktrina nga dili tinuod. Wala gayud siya
mobuhat og usa ka doktrina nga wala imando kaniya nga buha-
ton. Wala gayud siya mosuportar og sayop. Wala siya malingla.
Siya nakakita; siya nakadungog; iyang gibuhat ang mga butang
nga gipabuhat kaniya; ug, busa, ang Dios maoy responsable sa
mga butang nga nahuman ni Joseph Smith—dili si Joseph Smith.
Ang Ginoo maoy responsable niini, ug dili ang tawo.”8
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Presidente Heber J. Grant: “Bisan
kon si Joseph Smith nakakita sa Dios ug
nakigsulta gayud Kaniya, ug ang Dios
mismo mipaila ni Jesukristo ngadto sa
batang si Joseph Smith, ug si Jesukristo
miingon gayud ni Joseph Smith nga siya
maoy instrumento sa mga kamot sa Dios
sa pagtukod og usab dinhi sa yuta sa
matuod nga Ebanghelyo ni Jesukristo—
o Mormonism, giingon nga, tinumo-
tumo lang. Ug ang Mormonism dili usa

ka tinumo-tumo! Kini ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan;
mao kini ang Simbahan ni Jesukristo, nga gitukod ubos sa Iyang
pagdumala, ug ang tanan nga pagka dili matuohon sa kalibutan
dili makausab sa nag-una nga mga kamatuoran nga nagdugtong
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”9

Presidente Howard W. Hunter:
“Mapasalamaton ako sa akong pagkami-
yembro sa Simbahn, ug ang akong pag-
pamatuod sa kabalaan nagsukad diha sa
yano nga sugilanon sa usa ka bata ila-
wom sa kakahoyan nga nagluhod ug
midawat sa langitnon nga mga bisita—
dili kay usa lamang ka Dios, apan duha
ka lain-lain, nga indibidwal nga mga
personahe, ang Amahan ug ang Anak,
mipadayag og usab dinhi sa yuta sa mga
personahe sa Dios nga Kapangulohan.

Ang akong hugot nga pagtuo ug pagpamatuod nagsukad diha sa
yano nga sugilanon, kay kon kini dili tinuod, malaglag ang
Mormonismo. Kon kini tinuod—ug ako mopamatuod nga kini
tinuod—usa kini ka pinakatalagsaon bugtong nga mga panghi-
tabo sa tibuok kasaysayan.”10

Presidente David O. McKay: “Ang pagpakita sa Amahan ug sa
Anak ngadto ni Joseph Smith mao ang pundasyon niini nga
Simbahan. Diha nahimutang ang sekreto sa iyang kusog ug kalig-

Presidente Howard W.
Hunter

Presidente Heber J. Grant
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on. Tinuod kini, ug ako mopamatuod niini. Nga ang usa ka pada-
yag mitubag sa tanang mga pangutana sa siyensya bahin sa Dios
ug sa iyang balaan nga personalidad. Wala ba ninyo makita kon
unsay gipasabut niana? Kon unsa ang Dios, natubag na kana. Ang
iyang padayag ngadto sa Iyang mga anak tin-aw kaayo. Ang iyang
interes diha sa tawo pinaagi sa awtoridad nga gihatag sa tawo
kita kaayo. Ang kaugmaon sa buluhaton may kasiguruhan. Kini
ug lain pang mahimayaon nga mga kamatuoran gihimong klaro
pinaagi niadtong mahimayaon nga Unang Panan-awon.”11

Presidente Ezra Taft Benson: “Ang Unang Panan-awon ni
Propeta Joseph Smith usa ka sukaranan nga pagtulun-an sa
Simbahan. Ang kaatbang nasayud niini ug giatake ang kredibili-
dad ni Joseph Smith sukad sa adlaw nga iyang gipahibalo ang
pagbisita sa Amahan ug sa Anak.... Ikaw kinahanglan gayud nga
mohatag sa imong pagpamatuod sa katinuod sa Unang Panan-
awon. Si Joseph Smith nakakita gayud sa Amahan ug sa Anak.
Nakigsulti sila kaniya sigun sa iyang giingon nga sila nakig-
istorya. Usa kini sa labing mahimayaon nga hitabo sukad sa pag-
kabanhaw sa atong Ginoo. Bisan kinsa nga lider, sa walay pag-
dapig, dili makapahayag sa iyang pagpamatuod nga ang Dios ug
si Jesukristo mipakita ngadto ni Joseph Smith dili gayud mahi-
mong usa ka tinuod nga lider, usa ka tinuod nga tigbalantay sa
karnero. Kon dili nato dawaton kini nga kamatuoran, ... kon kita
wala makadawat og pagsaksi kabahin niining talagsaon nga pada-
yag, dili kita makadasig og hugot nga pagtuo ngadto sa atong
atong gigiyahan.”12

Presidente George Albert Smith:
“Sa dihang ang bata nga propeta, didto
sa kakahoyan sa Palmyra, nakakita sa
Amahan ug sa Anak, ug nakakita nga sila
sa pagkatinuod mga personahe, nga sila
makabati ug makatubag unsay iyang
gisulti, dinhi gisugdan ang bag-ong
panahon niini nga kalibutan, ug mitu-
kod sa pundasyon alang sa hugot nga
pagtuo sa mga anak sa tawo. Karon
makaampo na sila ngadto sa atong

Amahan sa langit ug makahibalo nga sila makabati ug motubag

Presidente George Albert
Smith
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sa ilang mga pag-ampo, nga aduna diay koneksyon tali sa kala-
ngitan ug sa kayutaan.”13

Si Propeta Joseph Smith gitudloan sa Dios 
ug sa mga anghel.

Presidente John Taylor: “Kinsa si
Joseph Smith? Ang Basahon ni Mormon
nagsulti kanato nga siya usa ka kaliwat
ni Jose nga gibaligya ngadto sa Ehipto,
ug siya mao ang gipili sama kang
Abraham sa paghimo og buluhaton
dinhi sa kalibutan. Ang Dios mipili niini
nga batan-on. Dili siya kahibalo og mga
letra nga natun-an sa kalibutan, apan
siya ang pinakamaalamon ug intele-
hente nga tawo nga sukad akong nahi-

mamat sa akong kinabuhi, ug ako nakabiyahe og gatusan ka libo
nga mga milya, nakaabut sa lainlaing mga kontinente ug nakig-
uban sa nagkalain-laing pundok ug mga tinuhoan sa mga tawo,
bisan pa wala gayud ako makahimamat og tawo nga labihan ka
intelehente sama kaniya. Ug diin niya nakuha ang iyang kahi-
balo? Dili sa mga libro; dili sa mga pangatarungan o sa siyensya
o pilosopiya nianang panahona, apan iya kining naangkon pina-
agi sa mga padayag sa Dios nga gipaila ngadto kaniya pinaagi sa
kahimanan sa walay katapusan nga ebanghelyo.”14

Presidente Wilford Woodruff: “Waka
gayud ako makabasa bisan asa, nga
akong nahibaloan, sa sama nga gahum
nga gipakita sa bisan unsang dispensas-
yon ngadto sa mga anak sa katawhan,
diin gipakita ngadto sa Propeta sa Dios
sa organisasyon niini nga Simbahan,
dihang ang Amahan ug ang Anak mipa-
kita ngadto ni Propeta Joseph agi og
tubag sa iyang pag-ampo, ug dihang ang
Amahan miingon, ‘Kini mao ang AkongPresidente Wilford Woodruff

Presidente John Taylor
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Hinigugmang Anak; tan-awa Siya; Paminaw Kaniya.’ Kini usa ka
mahinungdanon nga padayag, nga wala pa gayud mapakita sa
sama nga paagi sa bisan unsang dispensasyon sa kalibutan, nga
gihatag sa Dios mahitungod sa Iyang buluhaton. Mao nga niini
nga organisasyon, ang Propeta sa Dios gipangalagaran sa mga
anghel sa kalangitan. Sila ang iyang mga magtutudlo, sila ang
iyang mga instruktor, ug ang tanan nga iyang gibuhat, ug ang
tanan nga iyang gihimo sukad sa sinugdanan, gikan nianang
adlawa hangtud sa adlaw sa iyang pagkamartir, gihimo pinaagi sa
padayag ni Jesukristo.”15

Presidente Lorenzo Snow: “Si Joseph
Smith, kinsa gipili sa Dios nga moestab-
lisar niini nga buluhaton, usa ka kabus
ug walay edukasyon, ug nahisakop sa
dili inila nga denominasyon sa mga
Kristiyano. Usa lamang siya ka batang
lalaki, matinud-anon, puno sa integri-
dad.... Sama ni Moises gibati niya nga
dili angayan ug dili kwalipikado alang
sa buluhaton, nga mobarug isip tig-
reporma sa relihiyon, sa usa ka posis-

yon nga wala gayud mailhi, sa pakiggubat batok sa mga opinyon
ug mga gituhoan nga diha na sa mga katuigan, nga adunay pag-
tugot sa katawhan, ang pinaka halawum nga diosnon nga pagtu-
man; apan ang Dios mitawag kaniya sa paghaw-as sa mga kabus
ug matinud-anon nga kasingkasing sa tanang kanasuran gikan sa
ilang espirituhanon ug temporal nga pagkaulipon [bondage]. Ug
ang Dios misaad kaniya nga si kinsa man kadtong modawat ug
mosunod sa iyang mensahe, ug si kinsa kadtong modawat sa
bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, uban sa kamatinud-
anon sa katuyoan, kinahanglan nga makadawat sa balaang pag-
pakita, kinahanglan nga makadawat sa Espiritu Santo, kinahang-
lan nga makadawat sa sama nga ebanghelyo ug mga panalangin
nga gipanaad ug maangkon pinaagi sa ebanghelyo, sigun sa
gisangyaw sa karaan nga mga apostoles, ug kini nga mensahe,
kini nga saad, kinahanglan nga mahitabo bisan asa ug ngadto

Presidente Lorenzo Snow
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kang bisan kinsa kini dalhon sa mga Elder, mga mensahero sa
Dios nga adunay katungod. Mao nga si Joseph Smith ginaingon,
ang walay edukasyon, ang dili makalibutanon, simple, matinud-
anon nga bata.”16

Presidente Harold B. Lee: “si Joseph
Smith, ang batan-on wala magtuon og
teyolohiya sa iyang panahon, wala
makataak og mas taas nga edukasyon sa
iyang pagtuon nianang panahona,
... [siya] usa nga sayon modawat sa mga
panudlo ug mga paghunghong sa
Espiritu. Si Joseph Smith dili unta
makaestablisar niini nga Simbahan. Dili
unta niya matuman ang buluhaton sa
Ginoo, ang Basahon ni Mormon.

Mahimong ila nga tamayon si Propeta Joseph Smith isip usa ka
tawo. Mahimong makapangutana sila giunsa pagsugod kini nga
Simbahan, apan dinhi ang butang nagbarug isip usa ka monu-
mento—ang Basahon ni Mormon mismo. si Joseph, ang tawo,
dili unta makahimo niini, apan si Joseph, gidasig pinaagi sa
gahum sa Makagagahum nga Dios, makahimo ug nahimo gayud
ang milagroso nga serbisyo sa pagpaila sa gingharian gikan sa
pagka dili inila pinaagi sa gipahiuli nga ebanghelyo ni
Jesukristo.”17

Presidente David O. McKay: “Kini
tungod ni Joseph Smith, dili lamang kay
usa ka bantugan nga tawo, apan isip usa
ka dinasig nga sulugoon sa Ginoo mao
nga ako nagtinguha nga makapamu-
long niini nga okasyon. Sa pagkatinuod
ang kabantugan ni Joseph Smith nag-
langkob sa balaanon nga inspirasyon....

“ ‘Naunsa bang may hingkat-unan
man kining tawhana nga wala man unta
siya makaiskuyla?’ nakapangutana ang

Presidente David O. McKay

Presidente Harold B. Lee
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mga Judeo samtang sila natingala sa kaalam ni Jesus [Juan 7:15].
Mahimong usbon nato ang pangutana kalabut ni Joseph Smith,
samtang kita mokonsiderar sa iyang talagsaon nga mga nahimo
sulod sa mubo nga panahon sa [katorse ka] tuig diha sa tunga-
tunga sa pagkaorganisar sa Simbahan ug sa iyang pagkamartir;
samtang mamalandong kita sa hingpit nga pagkapareho sa
Gipahiuli nga Ebanghelyo ug niadtong karaan nga Simbahan nga
giestablisar ni Jesus ug sa iyang mga Apostoles; kon atong hinum-
duman ang iyang makatandog nga hunahuna ngadto sa mga
baruganan ug mga doktrina; ug samtang makita nato ang walay
ikatandi nga plano ug kasarang sa Simbahan, nga giestablisar
pinaagi sa inspirasyon sa usa ka Kristo kinsang pangalan gidala
niini. Ang tubag sa pangutana ‘Diin man makakat-on og kaalam
kining tawhana?’ gitubag niining makapatandog nga stanza:

“Pagdayeg sa nakigsulti kang Jehova!
Jesus midihug ana’ng Propeta.
Miabli niining kapaigoan,
Hari, nasud siya pasidunggan.”18

Presidente Howard W. Hunter: “Atong gidayeg si [ Joseph
Smith] tungod sa iyang kapasidad sa pakigsulti dili lang ngadto
kang Jehova! apan ngadto usab sa uban pang mga personahe sa
langit. Daghan kaayo ang mibisita, mihatag sa mga yawe, ug
gitudloan kana nga ‘pinili nga manalagna’ nga gituboy sa ulahing
mga adlaw.... Ato usab nga gidayeg si Joseph Smith, tungod sa
iyang kakugi ug kapasidad sa paghubad ug sa pagkadawat sa
gatusan nga mga pahina sa pinadayag nga kasulatan. Siya ang
instrumento sa pagpadayag. Pinaagi kaniya, gibanabana nga,
daghan pang kahibulongan nga mga pahina sa kasulatan ang
miagi kay sa uban nga tawhanong kasaysayan.”19



H U G N A  4 7

668

Si Propeta Joseph Smith gitawag sa Dios aron 
ablihan ang katapusan nga dispensasyon ug ipahiuli 

ang kahingpitan sa ebanghelyo.

Presidente Spencer W. Kimball: “Ako
mosaksi sa kalibutan karon nga kapin sa
usa ug tunga ka siglo ang nakalabay ang
puthaw nga kisame gibungkag; ang mga
kalangitan sa makausa pa giablihan pag-
usab, ug sukad nianang panahona ang
mga padayag nagpadayon.

“Ang bag-o nga adlaw misubang
dihang [usa] ka kalag nga adunay kina-
sing-kasing nga tinguha nag-ampo alang
sa balaanon nga giya. Usa ka luna nga
may tinagoan nga kahilum nakaplagan,

mga tuhod gipiko, ang kasing-kasing napamainubsanon, ang mga
pangamuyo gilitok, ug usa ka kahayag nga labaw sa kahayag sa
udtong tutok mipasanag sa kalibutan—ang kurtina dili na gayud
itabon pag-usab.

“Ang batan-ong lalaki ... , si Joseph Smith, nga may dili ikatandi
nga hugot nga pagtuo, mitapos sa huwaw sa padayag, gilumpag
ang ‘langit nga puthaw’ ug gibalik pag-usab ang komunikasyon.
Ang langit mipanalangin sa yuta, ang kahayag mitunaw gikan sa
kangitngit, ug ang Dios namulong pag-usab ngadto sa tawo,
mipadayag na usab ‘sa iyang mga tinago ngadto sa iyang mga ala-
gad ang mga manalagna.’ (Amos 3:7.) Usa ka bag-o nga propeta
ania na sa yuta ug pinaagi kaniya ang Dios motukod sa iyang ging-
harian, nga dili na gayud magun-ob pa o ihatag sa laing kataw-
han—usa ka gingharian nga magbarug hangtud sa kahangturan.

“Ang pagkamahangturon niini nga gingharian ug ang mga
padayag nga dala niini tim-os nga mga kamatuoran. Dili na
gayud mosalop pag-usab ang adlaw; ang mga katawhan dili na
gayud makaingon nga dili sila hingpit nga angayan sa pakigsulti
sa ilang Magbubuhat. Dili na Gayud tago ang Dios gikan sa mga
anak dinhi yuta. Ang padayag ania na dinhi kanunay.”20

Presidente Spencer W.
Kimball
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Presidente Gordon B. Hinckley: “Ang
sugilanon sa kinabuhi ni Joseph maoy
sugilanon sa usa ka milagro. Natawo siya
diha sa kakabus. Gipadako siya diha sa
kalisud. Gipalayas siya gikan sa usa ka
lugar ngadto sa laing lugar, giakusahan
og mga bakak, ug gibilanggo sa dili legal
nga paagi. Gipatay siya sa edad nga 38.
Bisan pa sa hamubo nga yugto sa 20 ka
tuig sa wala pa siya mamatay, nahimo
niya ang wala mahimo sa uban sa tibuok
nga kinabuhi. Iyang gihubad ug giman-

tala ang Basahon ni Mormon, usa ka bolumin [volume] nga
karon gihubad na sa daghang pinulongan ug diin kini gidawat sa
minilyon sa tibuok yuta isip pulong sa Dios. Ang padayag nga
iyang nadawat ang lain pang mga sinulat nga iyang gihimo
nahimo gihapon nga kasulatan alang niining mga minilyon. Ang
kinatibuk-an nga gidaghanon sa pahina niini nga libro mokabat sa
gibana-anana nga doble ang gidaghanon sa kinatibuk-ang Bag-o
nga Tugon diha sa Bibliya, ug tanan kini gumikan sa usa ka tawo
sulod lamang sa pipila ka tuig. Sa samang panahon naka-establi-
sar siya og usa ka organisasyon nga ... nakasagubang sa tanang
kalisdanan ug hagit ug mao gihapon kini ka epektibo karon sa
pagdumala sa tibuok kalibutan nga kasakopan ... sama sa pagdu-
mala kaniadto sa gidaghanon nga 300 ka mga miyembro niadtong
1830. Adunay mga maduha-duhaon kinsa mamugos sa pagsang-
yaw nga kining talagsaon nga organisasyon usa lamang ka pro-
dukto sa kapanahonan diin kita nagpuyo. Kadto nga organisas-
yon, ako mouyon, ingon ka talagsaon, ingon ka lahi, ug ingon ka
talagsaon kon unsa kini karon. Dili kini usa ka produkto lamang
sa kapanahonan. Nahimo kini isip usa ka padayag gikan sa Dios....

“Sulod nianang panahona sa 20 ka tuig sa wala pa siya mama-
tay, si Joseph Smith mihimo og usa ka programa alang sa pagdala
sa ebanghelyo ngadto sa mga kanasuran sa yuta. Natingala ako sa
kadasig sa iyang paglihok. Bisan sa iyang kabata pa sa Simbahan,
sa mga panahon sa naglagitom nga kalisdanan, ang mga tawo

Presidente Gordon B.
Hinckley
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gitawag sa pagbiya sa ilang panimalay ug mga pamilya, pagla-
bang sa kadagatan, aron pagsangyaw sa Gipahiuli nga ebang-
helyo ni Jesukristo. Ang panghunahuna sa Propeta, ang iyang
panan-awon milibut sa tibuok yuta.

“Alang sa atong kinatibuk-ang komperensya kaduha matag
tuig, ang mga miyembro magpundok sa Amihanan, Central, ug
Habagatang bahin sa Amerika; sa mga pulo sa Britanya ug Africa;
sa mga nasud sa Europa; sa mga pulo ug mga kontinente sa
Pasipiko; ug sa mga karaang kayutaan sa Asya. Mao kini ang lin-
tunganay sa panan-awon ni Joseph Smith, propeta sa Dios. Siya
sa pagkatinuod ang bantugan nga manalagna nga nakakita nii-
ning adlawa ug talagsaong mga adlaw moabut pa samtang ang
buluhaton sa Ginoo nagauswag sa tibuok kayutaan.”21

Presidente Joseph F. Smith: “Bisan
unsa pa ang nahimo ni Propeta Joseph
Smith o nahitabo, kinahanglang dili
nato hikalimtan ang kamatuoran nga
siya ang tawo gikan sa minilyon nga
mga katawhan nga mipuyo niining yuta
niini nga panahon—ang bugtong tawo,
nga gitawag sa Dios, pinaagi sa
Kaugalingong tingog sa Dios mismo,
aron pag-abli niini nga dispensasyon sa
Ebanghelyo sa kalibutan alang sa kata-

pusang higayon; ug mao kini ang mahinungdanon nga butang
nga ibutang sa huna-huna, nga siya gitawag sa Dios aron ipaila
ang Ebanghelyo sa kalibutan, sa pagpahiuli sa balaan nga pries-
thood ngadto sa mga anak sa katawhan, sa pag-organisar sa
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
dinhi sa kalibutan, ug sa papahiuli sa tanang mga ordinansa sa
Ebanghelyo, alang sa kaluwasan dili lamang sa mga buhi, apan
usab sa mga patay, ug ang Dios mismo ang mitawag kaniya niini
nga misyon....

“... Aduna pay ubang mga propeta, ug usab mga bantugang
mga propeta, kinsa gipangalagaran sila sa mga anghel, ug uban
kinsa nakakita sa mga tudlo sa Dios, ug kinsa gipalabi labaw o
menus pa; apan asa man ang sirkumstansya, ug si kinsa ang tawo

Presidente Joseph F. Smith



H U G N A  4 7

671

diin ang Amahan ug ang Manluluwas mipakita ug dungan sa per-
sonal gayud, ug namahayag ngadto kaniya? Asa na kanang taw-
hana? Wala bisan asa nga rekord sa kasysayan, gawas lamang ni
Propera Joseph Smith, ug nahitabo kana samtang batan-on pa
siya. Siya usa lamang ka batan-on, nga sa pagkatinuod ikatandi,
sa pagkamartir samtang 38 anyos pa lamang.

“... Si Propeta Joseph Smith ... nakigsulti sa Amahan ug sa
Anak ug nakigsulti sa mga anghel, ug sila mibisita kaniya, ug
mitugyan sa mga panalangin ug mga gasa ug mga yawe ug
gahum diha kaniya nga wala pa gayud sukad mahatag ngadto sa
tawo gawas lamang sa Anak sa Dios sa Iyang kaugalingon. Wala
pay tawo sukad nga nakapuyo sa yuta kinsa naghupot sa tanang
yawe sa Ebanghelyo ug sa mga dispensasyon nga gihatag diha
kaniya sama sa gitugyan ngadto ni Propeta Joseph Smith didto sa
Templo sa Kirtland dihang gibisitahan siya siya didto sa Anak sa
Dios, ni Moises ug ni Elias ug ni Elijah, ug sa dihang ang kala-
ngitan miabli diha kaniya, ug siya nakadawat sa mga yawe ug
gahum ug katungod, diin pinaagi niini iyang matukod ang pun-
dasyon sa buluhaton sa Dios, lapad ug lawom, aron mapuno ang
yuta sa kahibalo sa Dios, ug uban sa Iyang gahum ug himaya.”22

Ang buluhaton ni Joseph Smith mipanalangin 
niadtong nakapuyo sa kalibutan, kinsa buhi pa sa karon,

ug ngadto sa mahimugso pa.

Presidente Joseph F. Smith: “Ang buluhaton diin nahiskop si
Joseph Smith dili lamang alang niini nga kinabuhi, apan labut
usab niini ang kinabuhi nga moabut ug sa kinabuhi nga milabay.
Sa laing pagkasulti, may kalabutan kini niadtong mga mipuyo
dinhi sa yuta, niadtong karon buhi pa, ug niadtong mga moabut
human kanato. Dili kini mga butang nga may kalabutan sa tawo
lamang samtang ania siya dinhi sa lawasnong unod, apan sa
tibuok tawhanong pamilya gikan sa kahangturan hangtud sa
kahangturan. Sa lintunganay, sigun sa akong giingon, si Joseph
Smith gihuptan diha sa pagtahud, ang iyang pangalan gipasi-
dunggan, napulo ka liboan nga katawhan nagpasalamat sa Dios
diha sa ilang mga kasingkasing ug gikan sa kinahiladman sa
ilang mga kalag alang sa kahibalo gipahiuli sa Ginoo dinhi sa
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kalibutan pinaagi kaniya, ug busa sila namulong og nindot
kaniya ug mipamatuod sa iyang kabililhon. Ug dili lamang kini
kutob sa usa ka barangay, o sa nasud, apan kini moabut ngadto
sa tanang kanasuran, kaliwatan, pinulongan ug katawhan diin
ang ebanghelyo, hangtud niining kasamtangang panahon, pada-
yon nga gisangyaw.”23

Presidente Joseph Fielding Smith:
“Sa sama nga paagi diin ako nasayud
nga si Jesus mao ang Kristo—ug kadto
pinaagi sa padayag gikan sa Espiritu
Santo—nasayud ako nga si Joseph
Smith propeta ug hangtud sa hangtud
siya propeta sa Dios.

“Akong gibalaan ug gitahud ang iyang
balaan nga ngalan. Uban sa iyang
igsoon, akong apohan, nga si Patriarch
Hyrum Smith, iyang gisilyohan ang

iyang pagpamatuod pinaagi sa iyang dugo didto sa Bilanggoan sa
Carthage. Ug usa ako, kinsa gusto nga mahimong instrumento sa
mga kamot sa Ginoo sa pagpahibalo sa tibuok kayutaan nga ang
kaluwasan ania na usab tungod kay ang Ginoo mibutang ug usa
ka gamhanan nga manalagna niini nga adlaw sa pag-establisar ug
usab sa iyang gingharian dinhi sa yuta.

“Diha sa espiritu sa pagpamatuod ug pagpasalamat, ako mota-
pos niini pinaagi sa dinasig nga mga pulong gikan sa Doktrina ug
mga Pakigsaad: ‘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 dinhi.’ (D&P 135:3.)”24

Presidente Gordon B. Hinckley, namulong didto sa Carthage,
Illinois, niadtong Hunyo 26, 1994, agi og pasidungog sa ika-
150 nga anibersaryo sa pagkamartir ni Propeta Joseph Smith:
“Ang mahimayaon nga buluhaton, nagsugod diha kaniya kinsa
gipatay didto sa Carthage, mitubo sa usa ka milagroso ug talag-
saon nga paagi.... Kining kahibulungan nga buluhaton, nga
miguwa gikan propetikanhon nga tawag sa batang lalaki sa

Presidente Joseph Fielding
Smith
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Palmyra, ‘miguwa gikan sa kangitngit sa kamingawan, ug mosiga
nga mahayag sama sa usa ka bulan, tin-aw sama sa adlaw, ug
makalilisang sama sa usa ka kasundalohan uban sa mga bandila,’
ingon og kay kini giampo sa Propeta mahitabo gayud (D&P
109:73)....

“Mihunong kami alang sa pagtahud niining gabhiona. Among
gipamalandungan ang milagro sa kinabuhi nga nagsugod sa
berde nga kabungturan sa Vermont ug nga natapos didto sa
bilanggoan sa Carthage. Kadto nga kinabuhi dili taas. Apan ang
mga bunga niadto nga kinabuhi nahimong usa ka butang nga
ingon og taas ra kaayo sa panabut.

“Kining mahinungdanon nga katuyoan sa Ang Simbahan ni
Jusukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nahimo nga
labing bililhon kay sa kinabuhi mismo ngadto sa liboan ka mga
kaliboan kinsa namatay sa pagserbisyo niini. Ang mga saksi
mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpamatuod sa tawag ni
Joseph Smith isip Propeta sa Dios. Ang balaan nga priesthood
gipahiuli pinaagi kaniya gitugyan ngadto sa wala maihap nga
gidaghanon nga mga lalaki nga may integridad ug hiyas kinsa
gisul-uban sa balaanon nga gahum. Ang Basahon ni Mormon
milibut tadlas sa tibuok kalibutan isip usa ka testamento sa
Ginoo nga si Jesukristo.

“Sa pagkutlo og usa ka tin-aw nga kamatuoran nga gipamu-
long sa dugay nang panahon ug sa lain-lain nga mga kahimtang,
‘nga ang dugo sa mga martir sa pagkatinuod maoy nahimo nga
binhi sa Simbahan.’ Ang mga pagpamatuod nga nasilyo dinhi
niini gayud nga mga presinto, niini nga luna diin kita nagkati-
gum karong gabhiona, mainit ug masalimuot nga adlaw 150 ka
tuig na ang nakalabay, sa pagkakaron mialima sa hugot nga pag-
tuo sa mga katawhan sa tibuok nga kalibutan.”25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug sa Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo magtuon niini
nga hugna o samtang kamo mangandam sa pagtudlo. Alang sa
dugang nga tabang, tan-awa sa mga pahina vii–xiii.



H U G N A  4 7

674

• Basaha ang mga kasinatian nga gihulagway diha sa mga pahina
658–59. Hunahunaa kon unsa kaha ang gibati sa mga tawo
dihang nadawat nila ang pagsaksi nga si Brigham Young mao
ang sumusunod ni Joseph Smith isip lider sa Simbahan.
Unsaon man nato sa pagkadawat og pagsaksi nga ang Ginoo
mitawag sa Presidente sa Simbahan karon?

• Si Jose sa Ehipto ug uban nga mga karaang propeta nanagna
bahin ni Joseph Smith ug sa iyang misyon (pahina 658). Sa gipa-
kita diha sa hugna, ang mga propeta sa ulahing mga adlaw pada-
yon nga nagpasabut sa ka-importante ni Joseph Smith. Ngano
man kaha sa inyong hunahuna nga si Joseph Smith nakadawat
man sa ingon nga pagtagad, sa wala pa ang yutan-ong pangala-
gad ug sa pagkahuman niana nga pangalagad?

• Tun-i ang mga pagpamatuod diha sa mga pahina 659–61 kaba-
hin sa pag-orden nang daan ni Joseph Smith. Unsaon man sa
pagkausab sa atong panabut sa yutan-ong misyon ni Joseph
Smith kon kita “motan-aw niini uban sa panabut kon unsa ang
kahangturan”?

• Basaha ang mga pagpamatuod diha sa mga pahina 661–63
kabahin sa Unang Panan-awon. Giunsa man niining hitaboa
nga mahimong “pinakatalagsaon nga hitabo nga sukad nahi-
tabo sa kalibutan sukad sa pagkabanhaw sa Anak sa Dios”?
Giunsa man sa Unang Panan-awon pagkahimo nga “pundas-
yon sa Simbahan” ug ang sekreto sa kusog ug kalig-on”? Unsay
nakatabang kaninyo nga makaangkon og pagpamatuod sa
Unang Panan-awon?

• Si Presidente Joseph F. Smith namahayag, “ang Dios maoy res-
ponsable sa mga buluhaton nga nahimo ni Joseph Smith—dili
si Joseph Smith” (pahina 661). Sa inyong hunahuna nganong
importante man kining puntoha nga buhaton kalabut sa mis-
yon ni Joseph Smith?

• Alang kang Joseph Smith, si Presidente John Taylor miingon,
“Wala pa gayud ako makahimamat og tawo nga labihan ka
intelehente sama kaniya” (pahina 664). Hinoon, si Presidente
Taylor ug ang ubang mga Presidente sa Simbahan mipasabut
nga si Joseph Smith wala kaayo’y daghang kahigayunan sa
pag-eskuwela. Nganong si Propeta Joseph milambo man pag-



H U G N A  4 7

675

ayo sa iyang kahibalo? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-
awa sa mga pahina 663–67.) Samtang kita mangita og espiri-
tuhanon nga kahibalo, unsaon man nato sa pagsunod ang
mga ehemplo ni Joseph Smith?

• Ribyuha ang mga pahina 668–73, pagpangita sa mga kamatu-
oran ug mga ordinansa nga gipahiuli sa Ginoo pinaagi ni
Joseph Smith. Hunahunaa kon unsay mahimong kalainan sa
inyong kinabuhi kon kamo wala pa kahibalo sa gipahiuli nga
ebanghelyo. Nganong mapasalamaton ka man kang Joseph
Smith ug sa iyang misyon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 3:6–19; 27:6–26;
3 Nephi 21:9–11; D&P 1:17; 5:9–10; 21:1–6
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Apendiks:
Mga Kapanguhaan nga
Gigamit niini nga Libro

Lain-lain ang mga kapanguhaan diin ang mga pagtulun-an ni
Propeta Joseph Smith gikuha, lakip na sa History of the Church.
Ang mosunod nga mga materyal gihatag aron makatabang
kaninyo nga makasabut niini nga mga kapanguhaan.

Mga Kapanguhaan sa mga Pagtulun-an sa Propeta

Ang mga pagtulun-an ni Propeta Joseph Smith nga nalakip
niini nga libro gikuha gikan sa mga mosunod nga klase sa mga
kapanguhaan.

Mga sermon. Kini nga libro daghan og gikutlo gikan sa mga
pakigpulong nga gipamulong ni Propeta Joseph Smith. Ang paagi
sa pagrekord niini nga mga sermon lahi ra kaayo kay sa giunsa
pagrekord ang sermon alang sa umaabut nga mga Presidente sa
Simbahan. Ang mga Presidente sa Simbahan human ni Joseph
Smith migamit og mga tigsulat aron pagrekord niini sa minugbo
nga pagkasulat [shorthand] sa ilang mga pakigpulong ngadto sa
mga miyembro sa Simbahan. Dihang aduna nay electronic nga
paagi sa pagrekord, sama sa tape recorders ug film nga mosalida,
gigamit kini aron marekord sa husto ang mga pulong nga gipa-
mulong sa mga lider sa Simbahan.

Sa kapanahonan sa kinabuhi ni Joseph Smith, hinoon, ang
minugbo nga pagkasulat wala pa kaayo magamit sa kadaghanan.
Mao nga, ang mga sermon nga iyang gipanghimo narekord nga
dili kaayo eksakto pinaagi sa pinakatay, kasagaran pinaagi sa mga
tigsulat, mga lider sa Simbahan, ug ubang mga miyembro sa
Simbahan. Hapit tanan sa mga pakigpulong ni Joseph Smith giha-
tag nga diretso lang [extemporaneously], nga walay giandam nga
mga teksto, mao nga ang mubo nga mga sulat nga nalista niad-
tong mga naminaw kaniya naglangkob lamang sa rekord sa mao
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nga pakigpulong. Samtang ang ubang tag-as nga mga pakigpu-
long nga anaa, kadaghanan mga katingbanan sa mga mensahe
nga gihatag sa Propeta. Sa walay palad, walay rekord sa daghang
mga pakigpulong nga gihatag ni Joseph Smith. Sa kapin sa 250 ka
mga sermon nga nahibaloan nga iyang gihatag, ang mga report o
mubo nga mga sulat nga nahimo sa mga tigsulat o sa uban pa
mikabat lamang sa mga 50 ka mga sermon nga gihatag.

Mga Artikulo. Ang uban sa mga pagtulun-an sa Propeta niini
nga libro gikuha gikan sa mga artikulo nga gidesinyo ni Joseph
Smith alang sa publikasyon sa mga mantalaan sa Simbahan, lakip
na sa Evening and Morning Star, Latter Day Saints’ Messenger ug
Advocate, Elders’ Journal, ug Times and Seasons.1 Si Joseph
Smith misulat o midikta sa ubang mga materyal alang sa pagman-
tala. Ingon man, sa kasagaran iyang tudloan ang iyang tigsulat,
laing sakop sa First Presidency, o lain pang kasaligan nga indibid-
wal sa pagsulat og artikulo mahitungod sa tino nga mga butang
nga gusto niyang ipamulong. Ang Propeta dayon mohatag sa
teksto, nga giaprubahan nga nagrepresentar sa iyang hunahuna,
ug imantala kini ubos sa iyang pangalan. Sama pananglit, kini nga
libro mikutlo gikan sa daghang mga editoryal nga gimantala sa
Times and Seasons niadtong 1842. Sulod sa walo ka bulan nia-
nang tuiga, gikan sa Pebrero ngadto sa Oktubre, si Joseph Smith
nagserbisyo isip usa ka editor niini nga mantalaan ug sa kasagaran
momantala og mga artikulo nga pinirmahan og “Ed.” Bisan tuod
ug ang uban mitabang og sulat sa daghan niini nga mga artikulo,
ang propeta miaprubar niini ug mimantala niini sa iyang pangalan.

Mga Sulat. Kini nga libro mikutlo gikan sa daghang mga sulat
nga gisulat o gidikta ni Joseph Smith. Kini usab nga libro mikutlo
gikan sa mga sulat nga giaprubahan ug gipirmahan ni Joseph
Smith nga ang bahin niini o ang kinatibuk-an giandam pinaagi sa
uban ubos sa iyang direksyon.

Mga Journal. Ang journal sa Propeta usa ka buhong nga kapa-
nguhaan sa iyang mga pagtulun-an. Bisan og ang iyang journal
daghan ang gilakip, siya gayud mismo ang misulat niini bisan dili
kanunay. Sa iyang dapit, siya mimando nga ang iyang journal
mahipos sa iyang mga tigsulat, ubos sa iyang pagdumala, pagha-
tag kaniya og higayon nga makapokus sa kadinalian sa iyang mga
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responsibilidad diha sa iyang calling. Sa wala pa ang pagmartir
kaniya siya miingon, “Sulod sa tulo ka tuig ako adunay rekord sa
tanan nakong mga gilihok ug gipanghimo, kay ako adunay pipila
ka maayo, matinud-anon, ug maayo nga mga klerk nga nagpada-
yon sa pagtrabaho: miuban sila kanako bisan asa, ug mainampi-
ngon nga mitipig sa akong kasaysayan, ug sila misulat sa akong
mga gipanghimo, diin ako gikan, ug unsay akong gipanulti.”2

Ang mga tigsulat sa Propeta mo-rekord diha sa journal pinaagi sa
pagsulat sa ngalan sa tawo nga maoy gipanag-istoryahan [third
person] ug sa ngalan sa tawo nga maoy nag-istorya [ first person],
maingon og si Joseph Smith mismo ang misulat.

Mga handumanan gikan sa uban. Kini nga libro mikutlo
gikan sa mga panumduman niadtong mga nakadungog sa pro-
peta nga namulong ug unya ila kining gi-rekord sa ilang mga
journal ug uban pang mga gipangsulat. Human sa kamatayon sa
Propeta, ang mga lider sa Simbahan ug mga tigsulat sa kasaysa-
yan mihimo sa dakong paningkamot aron sa pagkolekta ug pag-
preserbar niana nga mga sinulat ug aron pagrekord sa nangagi
nga mga panumduman nga wala masulat kabahin sa Propeta.
Kana nga mga kapanguhaan gigamit lamang kon ang tawo naka-
dungog gayud sa mga pulong nga iyang gi-rekord.

Mga Kasulatan. Kini nga libro mikutlo gikan sa mga pagtulun-
an ni Joseph Smith nga sa wala madugay gibalaan isip kasulatan
diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug sa Perlas nga Labing
Bililhon. Ang ingon nga mga sinulat nga gibalaan naglakip sa mga
instruksyon nga iyang gihatag kabahin sa doktrinal nga mga hilis-
gutan, mga panan-awon nga iyang gi-rekord, ug mga sulat ug
uban pang mga dokumento nga iyang gisulat. Kini nga libro
mikutlo gikan niini nga mga gibalaan nga mga pagtulun-an ug
mga sinulat kon kini mosangkap og panahum [insight] ngadto sa
mga doktrina niini nga libro Mga Kasulatan. Kini nga libro
mikutlo gikan sa mga pagtulun-an ni Joseph Smith nga sa wala
madugay mihimo niini nga balaan isip kasulatan diha sa Doktrina
ug mga Pakigsaad ug sa Perlas nga Labing Bililhon. Ang ingon nga
mga gibalaan nga mga sinulat naglakip sa mga instruksyon nga
iyang gihatag kabahin sa doktrinal nga mga hilisgutan, mga
panan-awon nga iyang gi-rekord, ug mga sulat ug uban pang mga
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dokumento nga iyang gisulat. Kini nga libro mikutlo gikan niini
nga mga gibalaan nga mga pagtulun-an ug mga sinulat kon kini
mosangkap og panahum [insight] ngadto sa mga doktrina niini
nga libro.

Kasaysayan sa Simbahan [History of the Church]

Daghan sa mga sermon ni Propeta Joseph Smith ug mga sinu-
lat nga nalakip niini nga libro gikutlo gikan sa History of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nga gipasabut usab
dinhi niini nga libro isip Kasaysayan sa Simbahan [History of
the Church].3 Ang unang unom ka mga bolumin [volumes] sa
History of the Church nagrepresentar sa kasaysayan sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
gikan gayud sa sinugdanan niini hangtod sa pagkamatay ni
Joseph Smith. Ang kasaysayan una nga naghulagway sa mga
panghitabo ug mga kasinatian nga naglambigit sa kinabuhi ug
pangalagad ni Joseph Smith. Usa kana ka importante nga kapa-
nguhaan sa makasaysayanon nga impormasyon kabahin sa kina-
buhi sa Propeta ug mga panudlo ug mahitungod sa kalamboan
sa nag-una nga Simbahan.

Si Joseph Smith nagsugod sa pagpangandam sa kasaysayan
hangtod nga kini nahimo nga History of the Church niadtong
tingpamulak sa 1838 sa pagbatok sa sayop nga mga report nga
gimantala sa mga newspaper ug sa bisan asa nga sinulat. Ang
pagkompleto sa iyang kasaysayan nahimong usa ka hilisgutan
nga nakapabalaka kaayo og dako kaniya.. Niadtong 1843 mii-
ngon siya, “Adunay pipila lamang ka mga butang [subjects] nga
ako mibati og dako nga kabalaka kay sa akong kasaysayan, diin
nahimo kining usa ka malisud nga tahas.”4

Ang History of the Church gibase sigun sa mga panumduman
sa Propeta, mga journal, ug uban pang mga personal nga rekord.
Nagpresentar kini sa inadlaw nga sugilanon sa mga kalihokan sa
Propeta ug makahuluganon nga mga panghitabo sa kasaysayan sa
Simbahan. Naglakip usab kini og mga report sa mga pakigpulong
sa Propeta, mga kopya sa mga padayag nga iyang nadawat, mga
artikulo gikan sa mga mantalaan sa Simbahan, mga gihisgutan
[minutes] sa mga komperensya, ug uban pang mga dokumento.
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Si Joseph Smith nagpabilin nga nanginlabot sa pagpangandam
sa pagribyu sa iyang kasaysayan hangtod sa iyang kamatayon.
Hinoon, siya mimando nga kadaghanan sa iyang mga buluhaton
himoon sa uban, ubos sa iyang pagdumala. Ang mga rason niini
naglakip sa iyang tibuok kinabuhi nga kagustuhan sa pagsulti o
pagdikta sa iyang mga hunahuna, kay sa pagsulat niini, ug ang
padayon nga buluhaton sa iyang pangalagad. Ang kasaysayan sa
Propeta sa Hulyo 5, 1839, nakarekord, “Nagdikta ako sa kasaysa-
yan, moingon ako nga nagdikta, kay ako sa akong kaugalingon
panagsa ra nga mogamit og pluma [pen].”5

Pagka Hunyo 1844 ang kasaysayan nasulat hangtod sa Agosto
5, 1838. Didto sa Bilanggoan sa Carthage, sa hapit na siya mama-
tay, ang propeta misangon ni Elder Willard Richards, iyang
pangulo sa mga tigsulat nianang higayona, sa pagpadayon sa
plano sa paghugpong [compile]sa kasaysayan.6 Si Elder Richards
ug ubang tawo nga suod sa Propeta mipadayon sa kasaysayan
sigun sa giingon hangtod sa kamatayon ni Elder Richards pagka
1854. Dayon ang buhat sa paghugpong sa kasaysayan gihimo o
gipamunoan mismo ni Elder George A. Smith, ig-agaw ug suod
nga higala sa Propeta, kinsa naordinahan sa pagka Apostol niad-
tong 1839 ug nahimong Historian sa Simbahan pagka 1854.
Daghan pang uban nga nagtrabaho sa Buhatan sa Historian sa
Simbahan mitabang usab sa paghugpong.

Usa sa mga importante nga tahas sa mga tighipos sa
Kasaysayan sa Simbahan [History of the Church] mao ang pag-
edit ug pag-andam sa orihinal nga dokumento alang sa paglakip
niini diha sa kasaysayan. Ang ilang buluhaton naglangkob sa
paghimo sa ginagmay nga pag-edit sa hapit tanan nga mga orihi-
nal nga dokumento nga apil sa History of the Church. Ang mga
tighipos mikorihir sa sayop nga mga spelling sa pulong ug mipa-
reho sa tanang punctuation, pag-capital ug grammar. Dugang pa,
sa ubang mga sitwasyon, ang mga tighipos sa kasaysayan mihimo
og lain pang mga kausaban sa orihinal nga mga dokumento. Kini
nga mga kausaban nabahin ngadto sa tulo ka mga kategoriya:

1. Pag-ipon sa mga asoy [accounts]. Daghan sa mga pakigpu-
long ni Joseph Smith girekord sa dili usa lamang ka tigpami-
naw o tigpaniid. Sa ubang mga higayon, ang mga naghugpong
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sa History of the Church mitipon sa duha ka mga asoy sa sama
nga pakigpulong ngadto sa usa na lang ka bersyon.

2. Pag-usab sa mga asoy gikan sa ngalan sa tawo nga giistoryahan
[third person] ngadto sa tawo nga nag-istorya [ first person].
Daghan sa mga asoy sa mga pagtulun-an ug mga kalihokan sa
Propeta girekord gamit ang tawo nga giistoryahan. Kini nga
asoy maoy una nga gigamit sa sinulat sa iyang mga tigsulat,
apan ang ubang mga asoy gikuha gikan sa mga sinulat sa uban
kinsa nakaila sa Propeta ug gikan sa mga artikulo sa manta-
laan. Dihang nagtrabaho ang mga tighipos sa History of the
Church, misulat sila sa kasaysayan nga nagpasabut sa tawo nga
nag-istorya [ first person], susama ra nga ang Propeta maoy
nagsulat. Nagkinahanglan kini nga ang ubang gipasabut sa
tawo nga giistoryahan [third-person] nga gigamit sa asoy
usbon ngadto sa tawo nga nag-istorya [ first-person].

3. Pagdugang o pag-usab sa mga pulong o hugpong sa mga
pulong. Kadaghanan sa orihinal nga mga sinulat nga natala
gikan sa mga sermon sa Propeta mga mugbo ra, dili kompleto,
ug putol-putol. Sa pipila niini nga mga sitwasyon, ang mga tig-
himo sa kasaysayan sa Simbahan mihimo og usab sa sermon sa
Propeta nga gibase sa rekord nga magamit, nga gikuha usab
gikan sa mga panumduman ug mga kasinatian uban sa
Propeta. Kini nga buhat usahay naglakip sa pagdugang o pag-
usab sa mga pulong o hugpong sa mga pulong aron hulipan
ang mga bal-ang ug paglinaw unsay gipasabut.

Ang tanan nga nahugpong ug pagsulat sa History of the
Church gihimo ubos sa superbisyon sa mga apostoles ug
pagribyu. Ang kasaysayan gibasa ngadto sa mga sakop sa First
Presidency, lakip na si Presidente Brigham Young, ug ang Korum
sa Napulog duha ka mga Apostoles, ang uban kanila nakaila
gayud sa Propeta ug nakadungog sa orihinal nga mga pakigpu-
long. Kini nga mga lider miaprubar sa manuskrito nga maman-
tala isip kasaysayan sa Simbahan sa sulod niini nga panahon.

Pagka Agosto 1856 ang kasaysayan nahuman hangtud sa
panahon nga namatay si Joseph Smith. Ang kasaysayan gianam-
anam sa pagmantala diha sa Simbahan sa ika-19 nga siglo isip
“Kasaysayan ni Joseph Smith.”7 Sa wala madugay ang kasaysayan
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gi-edit ni Elder B. H. Roberts, sakop sa kapangulohan sa Seventy,
ug gimantala sulod sa 1902 ug 1912 sa unom ka mga bolumin
[volumes]. Giulohan kini og History of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints.

Ang mga tawo nga naghimo sa kahugpungan sa kasaysayan
mipamatuod sa pagkahusto sa mao nga buhat. Si Elder George
A. Smith miingon: “Ang bug-os nga pagkamabinantayon gihimo
aron mapadangat ang mga ideya nga susama gayud sa estilo sa
Propeta, ug walay higayon diin ang mga emosyon nga akong
nahibaloan giusab, kay ako mismo nakadungog sa kadaghanan
sa iyang mga pakigpulong, nasayud kaayo sa mao nga mga
pulong nga iyang gigamit, nagbilin og usa ka tin-aw kaayo nga
panumduman sa iyang mga pagtulun-an, ug nasayud kaayo sa
iyang mga baruganan ug mga katuyoan.”8

Si Elder George A. Smith ug si Elder Wilford Woodruff nama-
hayag: “Ang kasaysayan ni Joseph Smith ania na karon sa kalibu-
tan, ug kami ania sa katagbawan nga wala pa gayud mamantala
ang usa ka kasaysayan nga labing husto sa iyang mga detalye
kaysa niini nga kasaysayan. Aron higpit gayud ang pagkahusto
niini, ang posibleng hilabihan nga mga kasakit maoy gikuha sa
mga tigsulat sa kasaysayan ug sa mga klerk nga apil sa buluhaton.
Sila mga saksi sa ilang mga mata ug mga dalunggan dul-an sa
tanan nga mga transaksyon nga narekord niini nga kasaysayan,
diin kadaghanan niini gireport samtang kini nanghitabo,ug, kon
wala man sila nianang panahona sa personal, aduna silay makuha
gikan sa mga mitambong niana. Ug dugang pa, sukad sa pagka-
matay ni Propeta Joseph, ang Kasaysayan mainampingon nga
gimoderno ubos sa higpit nga pag-inspeksyon ni Presidente
Brigham Young, ug iyang giaprubahan.

“Busa, kami, mopamatuod sa tibuok kalibutan, ug ngadto sa
makabati niini nga mga pulonga, nga ang Kasaysayan ni Joseph
Smith matuod, ug usa sa pinakamatuod nga kasaysayan nga
sukad nasulat.”9

Dinhi niini nga libro, ang mga pakigpulong ni Propeta Joseph
Smith ug mga sinulat gikutlo gikan sa History of the Church
gawas lang kon ang orihinal nga pakigpulong o mga sinulat wala
malakip niini. Kon kini nga libro mokutlo gikan sa History of the
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Church, ang mga mubo nga mga sulat sa ubos [endnotes] mag-
lakip og impormasyon bahin sa orihinal nga pakigpulong o
sinulat, lakip na ang mga pangalan niadtong mirekord sa mga
sermon sa Propeta. Ang mubo nga mga sulat sa ubos mopasabut
usab kon ang mga tighipos sa History of the Church migamit
gikan sa ilang mga panumduman ug mga kasinatian uban ni
Joseph Smith sa pag-usab sa mga pulong o sa pagdugang og mga
pulong o hugpong sa mga pulong ngadto sa orihinal nga report.
Ang ingon nga mga pagdugang o mga kausaban gibuhatan og
mubo nga mga sulat kon kini nakaapekto sa buot ipasabut sa
kinutlo. Ang ginagmay nga mga pag-edit gisulat usab.

Ang libro nga giulohan og Joseph Smith––Kasaysayan, nga
girekord diha sa Perlas nga Labing Bililhon, usa ka kinutlo gikan
sa nag-unang lima ka hugna sa una nga bolumin sa History of the
Church.

Mubo nga mga Sulat

1. Ang Evening and Morning Star
gimantala sa Independence, Missouri,
gikan 1832 hangtud 1833, ug sa
Kirtland, Ohio, gikan 1833 hangtud
1834. Ang Latter Day Saints’
Messenger and Advocate gimantala
sa Kirtland gikan 1834 hangtud 1837.
Ang Elders’ Journal gimantala sa
Kirtland niadtong 1837, ug sa Far
West, Missouri, pagka 1838. Ang Times
and Seasons gimantala sa Nauvoo,
Illinois, gikan 1839 ngadto 1846.

2. History of the Church, 6:409; gikan
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tulo ka personahe sa, 48–49

Dispensasyon sa kahingpitan sa pana-
hon

Joseph Smith naghupot sa mga
yawe, 124, 619, 620, 653, 659,
667

kahingpitan sa ebanghelyo gipahiuli
sa, 616–20

nag-andam alang sa Ikaduhang Pag-
anhi, 617

pagpundok kinahanglanon sa, 620
tanan nga mga butang pagapundu-

kon nga hiniusa, 124
tanan nga mga Santos motabang sa,

619–20
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E
Ebanghelyo

isangyaw ngadto sa tanan, 177–80
kahingpitan sa, gipahiuli nga, 616
modawat sa tanang kamatuoran,

317–319
Ebanghelista, 164. Tan-awa usab sa

Patriarch
Edukasyon ni Joseph Smith, 2–4, 32,

315–17, 664
Egyptian papyri, xx, 15

Walo ka mga Saksi, xvii
Elder, Joseph Smith gi-ordinahan, 162
Elias

espiritu ni, 100–01
espiritu ni, gipadayag ngadto ni

Joseph Smith, 100–01, 659
espiritu ni, Juan Bautista anaa ni,

100–01
nagpasiugda, 377, 659
mipakita didto sa Templo sa

Kirtland, xx, 16, 121–22, 373, 668
Elijah

espiritu, gahum, ug calling ni, 373
hugot nga pagtuo ni, 152
tawhanong kahuyang ni, 630
Malachi nanagna sa pag-anhi ni,

372–73
mihatag sa mga yawe sa priesthood

ngadto ni Pedro, Santiago, ug ni
Juan, 123

mipahiuli sa mga yawe sa pag-seal
ngadto ni Joseph Smith, xx,
16–17, 374, 618

mipakita didto sa Templo sa
Kirtland, xx, 16, 121–22, 374, 671

mobati sa mga kasingkasing sa mga
amahan ngadto sa ilang mga
anak, 570–74

nag-andam alang sa Ikaduha nga
Pag-anhi, 377

Endowment [Pagtuga]. Tan-awa sa
endowment sa Templo

Endowment sa Templo
Brigham Young nangalagad sa, mga

26, 499, 616
Joseph Smith nangalagad sa, xxiii,

26, 499
kahayag, modala kanato ngadto, 499
presensya sa Dios, mag-andam alang

sa, 419, 501–04
sa mga templo, 499–504, 575,

615–16

tanang mga Santos makadawat, 499
England, misyon ngadto sa, 16,

397–99
Enoch, 110

Kinabuhing dayon. Tan-awa sa
Celestial nga gingharian;
Kaluwasan

Espiritu ni Elias. Tan-awa sa Elias
Espiritu ni Elijah. Tan-awa sa Elijah
Espiritu sa panagna, 233, 463–65
Espiritu Santo

sakop sa Dios nga Kapangulohan,
48–50

personahe sa espiritu, 48–50
tigpadayag, 155
timaan sa salampati, 95

Espiritu Santo, gasa sa
apostasiya hinungdan sa pagkawala

sa, 388–92
celestial nga gingharian, kinahangla-

non aron makapanunod, 263–64
espirituhanon nga mga gasa pinaagi,

114–16, 137–44, 463
itudlo ang ebanghelyo sigun sa

mando sa, 402
kaalam gikan, 345–46
kahibalo pinaagi, 320
kalainan tali sa Espiritu Santo ug sa,

114
kanunay nga nagggiya sa katarung,

111–16, 155
makasabut sa tanang mga butang,

155
miyembro sa Simbahan, mga, kina-

hanglan nga, 181–82
mohupay panahon sa kalisud,

439–40
mopamatuod ni Jesukristo, 115
nadawat dihang ang Simbahan naor-

ganisar, 107
pagpadayag pinaagi sa, 154–55
pagserbisyo makatabang kanato nga

makadawat sa, 517
pinaagi sa pagpandong sa mga

kamot, 95–97
tanan nga konsiderasyon anaa sa, 97
ug bunyag, 112–15

Espiritu, dautan nga
kahibalo mohatag og gahum batok

sa, 266
mobatok sa Simbahan, 450–51
pag-ila sa, 464–65
walay mga lawas, 252–53
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Espiritu, mga
Dios miorganisar, ang, 123
mahangturon nga kinaiyahan sa,

249–52
mapalambo sa, 251
modawat og padayag, 572
pag-ila sa, 465–66

Espiritu. Tan-awa sa Espiritu Santo,
gasa sa; Padayag

Espirituhanong mga gasa
gasa sa Espiritu Santo gikinahanglan

sa, 114–15, 139–44, 462–63
gikinahanglan sa Simbahan, 137–38,

241, 533, 538
hilum nga madawat, 139–44
hugot nga pagtuo ug pagkamasulon-

don kinahanglanon alang sa, 138
matag Santos sa Ulahing mga adlaw

adunay, 137
sa pag-ayo, 459–61
sa pag-ila sa mga espiritu, 465–69
sa panagna, 232, 463–64
sa pinulungan, 462–63

Estados Unidos. presidente Tan-awa
usab sa Presidente sa Estados
Unidos

F
Family history, 569–70. Tan-awa usab

sa Kaluwasan alang sa mga patay
Far West, Missouri

Joseph Smith gibisitahan sa mga
sundalo didto sa, 411–12

Joseph Smith gidakop didto sa,
19–20, 406, 423–24, 589–91

Joseph Smith sa, xx, 17–18, 20, 411
Santos mga, gipanggukod ug gipala-

yas palayo sa, xx, 20–21, 423,
447–49, 537

Santos mga, mipuyo sa, 19–20, 411,
537

templo pagatukuron didto sa, 20,
411, 499

Fayette, New York
branch gi-organisar didto sa, 11
una nga komperensya gihimo didto

sa, xviii, 162–63
Joseph Smith mibalhin ngadto sa,

xviii, 11, 187, 234
Joseph Smith naghubad didto sa,

xviii, 9, 136
Tulo ka mga Saksi sa, xviii, 147–49

Simbahan gi-organisar didto sa, xviii,
9–11, 160–61, 533

Fielding, Joseph, 397
First Presidency

organisasyon sa, xix, 15
responsibilidad sa, 165–66
Tan-awa usab sa Presidente sa

Simbahan
Follett, King, 205
Fordham, Elijah, 459–61

G
Gabriel, 122. Tan-awa usab sa Noah
Gahum sa pag-seal

depinisyon sa, 373
Elijah mipahiuli sa, xix, 14, 308–13,

570–74, 619
pamilya ma-seal pinaagi sa, mga,

375
patay maluwas pinaagi sa, 570–74
Tan-awa usab sa Elijah;

Kaminyoon, mahangturon nga,
Kaluwasan alang sa mga patay

Gallatin, Missouri, xxi, 21, 569
Gasa mga, espirituhanon. Tan-awa

sa Espirituhanon nga mga gasa
Gasa sa Espiritu Santo. Tan-awa sa

Espiritu Santo, gasa sa
Gause, Jesse, xix, 29
Genealogy. Tan-awa sa Kaluwasan

alang sa mga patay
Germany, misyon ni Orson Hyde

didto sa, 398
Gilalang, salabutan wala, 250–51
Gingharian sa Dios, 93–97. Tan-awa

usab sa Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, Ang

Gingharian sa himaya, mga, 261–65.
Tan-awa usab sa Celestial nga
gingharian

Ginikanan, mga
anak kinahanglan motahud, mga

584
Joseph Smith gipasidunggan, 584
makabaton sa mga anak kinsa nama-

tay sa kahangturan, 110–11,
207–08

pag-ampo alang sa mga bata, 589
paghigugma ug pag-amuma sa mga

bata, 285–90, 589
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Gi-ordinahan nang daan, si Joseph
Smith, 619, 659–60

Goodson, John, 397
Grandin, Egbert B., xvii, 8, 135
Greenville, Indiana, 285
Grouard, Benjamin F., 398
Gubat sa Langit. Tan-awa usab sa

Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta
Gubat, mga, mag-una sa Ikaduhang

Pag-anhi, 299–302
Gugma

alang sa mga kabus ug timawa,
516–17, 545, 560

alang sa tanang tawhanong kaliwat,
516

gahum lapas sa hunahuna, 518
kalinaw sangputanan sa, 416
kinaiya sa Dios, 44, 399, 516
lider adunay, mga 346
mainantuson ug manggiloy-on, 517
misyonaryo adunay, mga, 330–31
sakop sa pamilya adunay, mga 583
Tan-awa usab sa Panaghigalaay;

Kabus ug timawa
Gugma nga Putli. Tan-awa sa Gugma

H
Hale, Emma. Tan-awa sa Smith, Emma
Hale, Isaac ug Elizabeth, 7–8, 69
Hancock, Mosiah L., 522
Hanks, Knowlton F., 398
Harmony, Pennsylvania

Aaronic Priesthood gipahiuli duol
sa, xvi, 8–9, 93–94

Joseph ug Emma Smith nagpuyo sa,
xvi–xviii, 9, 69, 187

Joseph ug kang Emma nga anak
lalaki namatay didto sa, 203

Joseph Smith naghubad didto sa,
xvi, 7, 69, 83, 93, 135

Melchizedek Priesthood gipahiuli
duol sa, xvii, 8, 119

Harris, Gipreserbar, 119
Hebrew, mga gitun-an ni Joseph Smith,

355
Himaya, mga gingharian sa, 261–63.

Tan-awa usab sa Celestial nga
gingharian

Hiram, Ohio
Joseph Smith nagpuyo sa, 247, 259,

273, 299
komperensya gihimo didto sa, 229

panan-awon sa Manluluwas didto sa,
53–55

Tan-awa usab sa Kirtland, Ohio
History of the Church

pagtubo ug pagmantala sa, xix,
560–63

gimantala sa Times and Seasons, 527
Hodge, Abraham C., 281

Kamatinud-anon, 320–21, 402, 427,
539

Horne, Mary Isabella, 209
Hubad ni Joseph Smith sa Biblia

Doktrina ug mga Pakigsaad ug, 247,
259–61

Emma Smith mialsa sa manuskrito
sa, 447

nagbuhat sa, xvii, xix, 12, 247, 299
nagtudlo sa plano sa kaluwasan, 247
panginahanglan alang sa, 247
sambingay igpapatubo sa pan nag-

hulagway, 365
Tan-awa usab sa Kasulatan mga

Hubad sa Basahon ni Mormon.
Tan-awa sa Basahon ni Mormon,
hubad sa

Hubad sa Biblia. Tan-awa sa Hubad
ni Joseph Smith sa Biblia

Hudas, 388
Hugot nga Pagtuo

aron mahimo nga miyembro sa
Simbahan, 180–81

aron makasulod sa celestial nga
gingharian, 251, 261-63, 428

aron mamaayo, 462
diha kang Jesukristo, 48–49, 180,

537
moabut pinaagi sa pagpaminaw sa

mga pulong sa Dios, 465
pagsagubang sa mga pagsulay uban

sa, 208–09, 276–77, 280, 426,
449, 451–52

ug espirituhanon nga mga gasa, 118
ug pag-ampo, 154–55

Hyde, Orson, 397–98, 403

I
Igpapatubo sa pan, sambingay sa,

365–66
Ikaduhang Pag-anhi

bangaw kuhaon sa dili pa, 301
Jerusalem pagatukuron og usab sa

dili pa, 221–22, 301
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katapusan nga dispensasyon nag-
andam alang sa, 617

konseho nag-andam alang sa, 122
mga kalisdanan mag-una sa,

299–302
padayag kabahin sa, mga 299
pag-anhi ni Elijah sa dili pa, 373
paghukom, Santos dili makalikay,

mga, 302
pagkamasulundon mag-andam alang

sa, 303–04
pagpangandam alang sa, 303–04
sambingay sa trigo ug mga sagbut,

361–62
timailhan sa Anak sa Tawo, 301–02
timailhan sa, 300–02
tukma nga panahon sa, 253–54

Ikapulo, alang sa Templo sa Nauvoo,
330

Illinois. Tan-awa sa Nauvoo, Illinois;
Quincy, Illinois; Ramus, Illinois

Impiyerno
bata mga, nga nangamatay dili

moadto sa, 111–12
dili magmadaugon batok sa

Simbahn o sa mga Santos, 163,
178, 383, 436–37, 642

kinsa gibanlod ngadto sa, 267
panghimaraut, 107, 267
Tan-awa usab sa Satanas

Inahan, Tan-awa sa Ginikanan, mga
Independence, Missouri, dapit alang

sa, xvii, 11–13, 217, 499
Tan-awa usab sa Templo sa

Kirtland; Templo sa Nauvoo
Indian mga, Tan-awa sa Lamanites

mga,
Iowa, Montrose, 459
Iro, ni Joseph Smith, 18, 287, 290
Isig ka manununod ni Jesukristo,

61–62, 77, 178–79, 262–63, 318,
489, 496

Israel, pagpahiuli sa, 72, 169, 218,
220–23, 301, 377, 403, 489, 530,
539

J
Jackson County, Missouri

misyonaryo nagtudlo didto sa, mga
176

nailhan isip Zion, xviii, 13, 217–18,
285

Santos gipanglutos ug gipapahawa
sa, xviii, 17–18, 218–19, 341–42,
411, 535

Santos nanimuyo sa, mga 17–18,
217, 535

Zion’s Camp nanglakaw ngadto, xx,
341–42, 346–47

Tan-awa usab sa Independence,
Missouri

Jerusalem
Orson Hyde nga misyon didto sa,

398, 404
pagatukuron og usab sa dili pa ang

Ikaduhang Pag-anhi, 221–22, 301
Tan-awa usab sa Bag-ong Jerusalem

Jesukristo
bata mga, natubos, 111–12, 208–09
bunyag ni, 95–99, 111
didto sa Templo sa Kirtland, xx, 14,

55–56, 374, 672
ehemplo sa hingpit nga kinabuhi,

62–64, 199, 426–28
gingharian, ipresentar ngadto sa

Amahan, 126
halangdon nga High Priest, 122
hugot nga pagtuo diha ni, 56–59,

180, 539
Ikaduhang Pag-anhi ni, 121, 300–04
isig ka manununod uban ni, 52–53,

177–78, 263–64, 317, 489, 504
kaaway misulay sa pagdaot, 241,

387, 632
kaluwasan alang sa mga patay,

490–91, 569
kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta,

gipili sa, 248
lawas nga may unod ug bukog,

48–49
Melchizedek Priesthood, naghupot

sa, 98, 162, 248, 495
Milenyum, maghari panahon sa,

304–06
mipaubos sa kinaubsan sa tanang

butang, 443
nahibalo sa tanang butang, 492
pagabunyagn sa pangalan ni,

107–11
paghulagway ni, 67–69
pagkabanhaw ni, 58–61
pagpamatuod ni, 97–98, 231, 465
pagpasaylo, ehemplo ni, 476
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pagsulay mga, naglig-on kanato sa,
275, 438–39

Pag-ula ni, 56–62, 111–112, 361–62,
490–91, 538

sa Adam-ondi-Ahman, 105–6
sa panan-awon nga gi-rekord sa

D&P 76, 53–56, 259–61
sakripisyo gipunting ngadto ni,

56–58
salabutan ni, 62
sambingay mga, nagtudlo gamit ang,

356
Simbahan, giestablisar sa kayutaan

sa America, 162, 532
Simbahan, pangulo sa, 162–63
tigpataliwala sa bag-o nga panaad,

262
ug ang Dios nga Kapangulohan,

48–49
Unang Panan-awon, xv, 4–5, 37,

41–42, 530
yawe sa priesthood mga, gihatag

ngadto ni Pedro, Santiago, ug
Juan, 122

yuta mao ang Iyang, 310
Tan-awa usab sa Pagtubos,

Pagkabanhaw, Ikaduhang Pag-anhi
Jesukristo mipakita didto sa, xx, 16,

372, 671
Johnson, Benjamin F., 556, 581
Johnson, John and Alice, 247, 259,

273
Jose sa Ehipto, 658
Journal ni Joseph Smith, mga natala

sa 555, 556-57
Juan Bautista

Aaronic Priesthood, mitugyan sa,
xvii, 9, 92–95, 99, 105

Aaronic Priesthood, naghupot sa,
98–99

espiritu ni, 100
legal nga tigdumala, 96–99
miandam sa agianan alang sa

Manluluwas, 95
mibunyag sa Manluluwas, 95–99,

110–11
mimando sa bunyag ni Joseph

Smith, 105
propeta, usa sa bantugan nga,

95–96
timailhan sa salampati, nakakita sa,

95

K
Kaalautan. Tan-awa sa Impiyerno
Kaangayan/Hustisya, Dios hingpit nga,

489, 490, 569
Kababayen-an sa Relief Society sa

Nauvoo, 543–44. Tan-awa usab
sa Relief Society

Kababayen-an. Tan-awa sa Relief
Society; Asawa

Kabubut-on
gamiton sa pagtuman sa Dios,

252–53
Satanas walay gahum gawas lang

kon ato silang tugutan, 213–14
tugutan ang tanang katawhan sa

ilang, 418
Kabus ug timawa

Espiritu Santo gibubo ngadto niad-
tong naghunahuna alang sa, 517

katungdanan sa pag-amuma alang sa,
516, 562

Relief Society mag-amuma alang sa,
545

Tan-awa usab sa Gugma
Kagawasan sa pagsimba, 416–17, 539
Kagawasan sa relihiyon, 416–17
Kahibalo

Dios adunay dakong, ang 318
Dios mobubo og, ang 437
Espiritu Santo kinahanglanon alang

sa, 155, 322
gamay karon og gamay sa sunod,

322
Joseph Smith gusto og, 315–16
kaluwasan, kinahanglanon alang sa,

250–51, 318–19
ordinansa sa ebanghelyo nagdala

ngadto sa, mga, 504
pag-angkon og, 155, 315–21, 403,

440, 505
pagtuon ug ang pag-ampo modala

ngadto sa, 319–20
Tan-awa usab sa Salabutan

Kahimayaan. Tan-awa sa Celestial nga
gingharian; Kaluwasan

Kahingpitan sa Panahon. Tan-awa sa
Dispensasyon sa kahingpitan sa
panahon

Kaisug, sagubangon ang mga pagsulay
ug mga pagpanggukod uban sa,
230–31, 281, 426, 449, 489,
450–54
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Kalinaw, uban sa tanang katawhan,
411–12

Kalisdanan. Tan-awa sa Pagsulay, mga
Kalooy

diha sa pagpasaylo sa uban, 475
ngadto sa tanang katawhan, 516–17
Relief Society nga mga sister nagpa-

kita og, 547–48
sa Dios, 45–46, 83, 88–89, 489
sa pagtubos sa mga patay, 492–93,

569
Tan-awa usab sa Pagpasaylo

Kaluwasan
bunyag kinahanglanon alang sa,

91–92, 220–22
dako nga buluhaton nga angay

makat-unan, 323
kabubut-on kinahanglanon alang sa,

253
kahibalo kinahanglanon alang sa,

250–51, 318–19
lawas kinahanglanon alang sa,

250–51
nagmadaugon batok sa mga kaaway,

252
ordinansa sa templo kinahanglanon

alang sa, mga 501–04
padayag kinahanglanon alang sa,

231
pagkamatinud-anon panahon sa

mga pagsulay kinahanglanon
alang sa, 275–76

pagkamatinumanon kinahanglanon
alang sa, 190, 249

Tan-awa usab sa Celestial nga ging-
harian; Plano sa kaluwasan

Kaluwasan alang sa mga patay
Alvin Smith, ang kamatayon ni,

ug, 487–89
gahum sa pag-seal ug, 373
hustisya sa Dios diha sa, 490, 492,

569
Jesukristo mihimo nga posible,

si 490–91
Jesukristo miorganisar sa mga espi-

ritu, 405–06, 409, 571
Joseph Smith mipahibalo sa, xxii,

24–26, 489, 569
katungdanan, 493, 567–69, 575
manluluwas sa bukid sa Zion, 496,

572
misyon ni Elijah ug, 572–74

molanat og hataas nga panahon,
567

nagsumpay sa, 576–77
pagkahingpit, dili mahimo kon wala

ang atong mga patay, 576–77
Tan-awa usab sa Bunyag alang sa

mga patay; Gahum sa pag-seal
Kamanduan sa Pagtuo, 423, 535
Kamatayon

bata mga, mobangon inig-abut sa
pagkabanhaw, 207–08

kasinatian ni Joseph Smith sa,
203–04, 206

makahimamat sa mga minahal
human sa, 205–06

matarung mabanhaw diha sa himaya
human sa, mga 205–06

pakigpulong ni Joseph Smith pana-
hon sa lubong, mga 205–10

salig sa Dios panahon sa, 209
tanang tawo kinahanglan nga

mangandam alang sa, 206
Kamatuoran

ebanghelyo naghupot sa tanang, ang
317–18

Joseph Smith mitudlo sa, si 343–44
modawat sa tanan nga, 318
nakat-on pinaagi sa mga ordinansa

sa, 504
pag-angkon og kahibalo sa, 318–19
pagpanggukod dili makapugong sa,

165, 538
sambingay sa magpupugas ug sa,

357–358
Kaminyoon

ni Joseph Smith Sr. ug Lucy Mack
Smith, 2

ni Joseph ug Emma Smith, xvi, 7–8,
69

Kaminyoon, mahangturon nga
bag-o ug walay katapusan nga pakig-

saad sa, xxiii, 262, 581
bana ug mga asawa maghigugmaay

sa usag-usa, 585
celestial nga gingharian, gikinahang-

lan alang sa pinakataas nga ang-
ang sa, 262, 581–82

Joseph Smith mi-rekord sa D&P
132, xxiii, 25, 581–82

Joseph Smith mitudlo, 581–82
Tan-awa usab sa Pamilya

Kaminyoon, mahangturon nga
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Kaminyoon, dinaghan nga, xiv, 25
Kapikas. Tan-awa sa Kaminyoon,

mahangturon nga
Katigulangan mga, ni Joseph Smith,

1–2, 660
Katungdanan, mga, pagpalambo, 131
Katungdanan sa Simbahan, mga, pag-

palambo, 131
Kasugoan, mga. Tan-awa sa

Pagkamasulundon
Kasulatan, mga

gugma ni Joseph Smith alang sa,
4–6, 31–35,  217, 217, 355

kantidad sa ulahing mga adlaw, 229
pagkamasulundon sa, 77
pagtuon sa, 75–77
panudlo ni Joseph Smith sa, 355
Tan-awa usab sa Biblia; Basahon

ni Mormon; Doktrina ug mga
Pakigsaad; hubad ni Joseph Smith
sa Biblia; Perlas nga Labing
Bililhon

Kasundaluhan, mibisita ni Joseph
Smith, 411–13

Katapusang dispensasyon. Tan-awa sa
Dispensasyon sa kahingpitan sa
panahon

Kimball, Heber C., 16, 397–98, 501
Kimball, Sarah Granger, 543
Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta

balaod gihatag didto sa, 196
Jesukristo gipili didto sa, 248
Joseph Smith giordinahan didto sa,

619, 660–61
Konseho sa Langit gihimo sa, 196, 248,

619, 660–61
pag-orden ngadto sa mga calling

didto sa, 620
plano sa kaluwasan gipresentar

didto sa, 248
Satanas mirebelde didto sa, si 248

Kinabuhing dayon. Tan-awa sa
Celestial nga gingharian;
Kaluwasan

Kirtland, Ohio
apostasiya sa, 381–83
Joseph Smith miabut sa, si xviii, 11,

187–89, 203
padayag nadawat didto sa, mga

13–15, 229
pinansyal nga institusyon sa, kapak-

yas sa, 381

punoang buhatan sa Simbahan sa,
11, 217, 285

Santos mibiya sa, mga xix, 15, 411
Santos nagpundok didto sa, mga

xviii, 11, 187
Sidney Rigdon nakabig didto sa, 9,

175
stake giorganisar didto sa, 14–15
Tan-awa usab sa Hiram, Ohio;

Templo sa Kirtland
Knight, Joseph, Jr., 175
Knight, Joseph, Sr., 135, 175, 559
Knight, Polly, 175, 217
Kongreso, Estados Unidos, xxii
Korona sa pagkamatarung, 191–94,

430
Korum mga, priesthood, gi-establisar,

15
Korum sa Napulog Duha ka mga

Apostoles. Tan-awa sa Apostoles,
Korum sa Napulog Duha

Korum sa Seventy. Tan-awa sa Seventy,
Korum sa

L
Lamanites, mga

misyon ngadto sa, xviii, 11, 176, 544
sa balay sa Israel, 72

Langitnong Amahan. Tan-awa sa Dios
nga Amahan

Lawas, mga
dautan nga mga espiritu walay,

250–52
Dios nga Amahan ug si Jesukristo

adunay, 41–42
kinahanglanon alang sa kalipay,

250–52
Leach, James, 514
Legal nga mga kaso, ni Joseph Smith,

17–18, 285
Legal nga tigdumala, 94–100
Lehi, mga palid ni of, 74
Levitico nga Pagkapari. Tan-awa sa

Aaronic Priesthood
Lider mga. Tan-awa sa lider sa

Simbahan, mga
Lider sa Simbahan, mga

dili mosaag kanato, 392
gugma sa, 347, 635–36
itudlo ang husto nga baruganan,

343–44
kaalam gikan sa Espiritu, 344–46
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pagkamapainubsanon sa, 344–46
pagpaluyo, 233–35, 384–85, 386,

631
pagpanaway, modala ngadto sa

pag-apostasiya, 384
Zion’s Camp, pagpangulo ni Joseph

Smith sa, 18–19, 341–42, 346–48
Liso sa mustasa, sambingay sa, 123,

165, 364
Lucifer. Tan-awa sa Satanas
Lyman, Amasa, 424

M
Magpupugas, sambingay sa, 357–60
Mahangturon nga kaminyoon. Tan-

awa sa Kaminyoon, mahangturon
Maisug, kadtong kinsa mga, 427–29
Major, iro ni Joseph Smith, 21, 242, 290
Malaquias, 373
Malarya, 459, 544
Manalagna, Joseph Smith, 187, 299,

648, 659, 666
Manchester, New York, xviii, 9, 70, 81
Manluluwas sa Bukid sa Zion, 496,

570–72. Tan-awa usab sa Bunyag
alang sa

Mapa, mga 3, 12
Masakiton, pagkaayo sa. Tan-awa sa

Pag-ayo
Mayor sa Nauvoo, xxiii, 23–24, 527
McRae, Alexander, 435, 436
Melchizedek Priesthood

Adan, una nga gihatag ngadto ni
121–25

Dios mopadayag sa mga katuyoan
pinaagi sa, ang 125

espiritu sa pag-ila, kinahanglanon
alang sa, 469–70

gipasiugdahan na bisan sa wala pa
ang kalibutan mamugna, 125

Jesukristo naghupot sa, 98, 162,
248, 496

kinabuhi nga walay utlanan, usa ka
gahum sa, 126

kinatibuk-an sa, sa mga templo,
501–06

korum gi-establisar, mga 15
naghupot sa, kinahanglan nga mata-

rung, 124
naghupot sa, kinahanglan tinawag

sa Dios, 126

padayag moabut pinaagi sa, 125,
165, 232

pagkahingpit, magdala ngadto, 125
pagpahiuli sa, xvii, 9, 94–95,

119–20, 602
pagpalambo sa mga katungdanan

diha sa, 127
panumpa ug pakigsaad sa, 125
pinakataas nga awtoridad, 124
propeta naghupot sa, mga 125
Relief Society giorganisar ubos sa,

545
walay katapusan, 121
yawe sa gingharian sa Dios, naghu-

pot sa mga, 124
Michigan, 136, 285, 405, 610
Miguel ang Arkanghel. Tan-awa sa

Adan
Milenyum, 305–07
Miller, George, 501
Minahan, si Joseph Smith nagtrabaho

sa, 329
Mini nga mga propeta, 236–37
Missouri. Tan-awa sa Far West,

Missouri; Jackson County,
Missouri. Tan-awa usab sa
Caldwell County, Missouri; Clay
County, Missouri; Columbia,
Missouri; Daviess County, Missouri;
Gallatin, Missouri; Independence,
Missouri; Richmond, Missouri

Misyon
Joseph Smith nakatuman sa kalibu-

tanon nga, 650
pagbati ni Joseph Smith kabahin sa,

631–33
propeta mituman og, 633

Misyonaryo nga Pagserbisyo
Mitchill, Samuel L., xv
Moises

balaod gihatag ngadto ni, 95, 109,
310, 319

bunyag ni, 110
Ginoo mipakita didto sa, ang 141,

248
mipahiuli sa mga yawe ngadto ni

Pedro, Santiago, ug Juan, 123
naningkamot pagdala sa Israel

ngadto sa presensya sa Dios, 123
sa Templo sa Kirtland, xix, 14, 121,

372, 671
Moises, basahon ni, xviii, 12, 248
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Montrose, Iowa, 459
Morley, Isaac, 203
Mormon, mga. Tan-awa sa Simbahan

ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, Ang

Moroni
mibisita ni Joseph Smith ug mihatag

kaniya sa bulawan nga mga palid,
xiv–xv, 5–7, 67–70, 121, 247, 373,
531

mikutlo og mga tudling sa bibliya,
247, 373

mipakita sa bulawan nga mga palid
ngadto sa mga saksi, xvi, 147–48,
365

naghupot sa mga yawe sa Basahon
ni Mormon, 67

Tan-awa sa Basahon ni Mormon
Murdock, John, 203
Murdock, Joseph. See Smith, Joseph

Murdock
Murdock, Julia (anak nga babaye).

Tan-awa sa Smith, Julia Murdock
Murdock, Julia (inahan), 203

N
Napulo ka mga Tribo, 221, 539
Napulog Duha ka mga Apostoles. 

Tan-awa usab sa Apostoles,
Korum a Napulog Duha

Nauvoo Expositor, 641
Nauvoo Legion, xx, 527
Nauvoo, Illinois

Joseph Smith mihingalan sa, xx, 18,
473

kultural ug publiko nga paglambo
sa, 20, 513, 527, 539

mayor sa, xxi, 20, 527
pagtukod sa, xx, 18, 459, 473,

513–14, 520–21, 539
panagna nga ang mga Santos

mobiya sa, 627
Tan-awa usab sa Commerce,

Illinois; Templo sa Nauvoo
Nephi, mga palid ni, 72
New York City, xv, 285, 405
New York. Tan-awa sa Colesville,

New York; Fayette, New York;
Manchester, New York; New

York City; Palmyra, New York
Nightingale, Agnes ug Henry, 513–14
Noe, 110, 121, 237, 303, 376, 491, 496

O
Ohio. Tan-awa sa Hiram, Ohio;

Kirtland, Ohio; Painesville, Ohio
Ordinansa, mga

Adan nakadawat sa, 125–26
mao gihapon sa hangtud, 125–26
Santos sa tanan nga mga dispensas-

yon nakadawat, mga 108
templo mga, gipahigayon lamang sa,

503–04
Tan-awa usab sa Bunyag; Bunyag

alang sa mga patay; Kaminyoon,
mahangturon; Kaluwasan alang sa
mga patay; endowment sa Templo

Organisasyon sa Simbahan, xvi, 8–9,
106, 160–61, 533

P
Padayag

dawaton ang tanan nga, 318–19
Dios mohatag ngadto sa tanang

mangita, ang 46, 150–51, 233
espiritu makadawat sa, mga 577
Espiritu Santo, madawat pinaagi sa,

155
Joseph Smith, nga mga 193, 299,

317
kaluwasan, kinahanglanon alang sa,

231
pagbantay sa sayop nga, 232–33
pagkamasulundon kinahanglan

alang sa, 155
Presidente sa Simbahan makadawat

og, 232–35, 302–03
Simbahan gigiyahan pinaagi sa, ang

231–32
unang pagpangayo og, 155

Pag-ampo
Pag-antus. Tan-awa sa Pagsulay, mga
Pagbadlong, mga propeta mohimo sa,

633–34
Pagbubo og alkitran ug pagbutang og

balhibo ni Joseph Smith, 273–74
Pagdumala, pagtudlo sa husto nga

mga baruganan ngadto, 344. Tan-
awa usab sa lider sa Simbahan,
mga

Page, Hiram, 234
Paghilo ni Joseph Smith, 285
Paghinulsol

Dios mopasaylo niadtong maghinul-
sol, ang 483, 519
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gikinahanglan sa mga miyembro sa
Simbahan, 180

itudlo sa tanang katawhan, 179–180
makatabang kanato nga mahimong

sama sa Dios, 84–85
ni Joseph Smith, 81–83, 136
paglangay, kinahanglan dili, 84

Pag-ula naghimo nga posible, 56
sa tanang mga sala, 83–84

Paghubad, gasa sa, 135–36
Pag-ila sa mga espiritu, 468
Pag-imprinta sa Basahon ni Mormon,

xvi, 8, 159
Pagkaayo

espirituhon nga gasa sa, 137, 139,
462, 534, 537

hugot nga pagtuo aron, 459–61
ni Elijah Fordham, 459–61
ni Joseph Smith Sr., 585
ni Joseph Smith, 285, 588–89
pinaagi sa pagpandong sa mga

kamot, 462
tanan nga mga matarung wala

mamaayo 462
Pagkabanhaw

bata nga nangamatay mobangon
diha sa, mga 109, 208–09

Jesukristo mihimo nga posible,
57–58

matarung mobangon diha sa himaya
sa, mga 206–07

minahal mga, magkita didto sa,
206–08

nangawala mahibalik diha sa, 58
ni Jesukristo, 57–58
salabutan madala kanato sa atong,

320
Tan-awa usab sa Pag-ula

Pagkabata ni Joseph Smith, xiv, 2–4,
27–28, 43

Pagkamabination, adunay dakong
gahum, 518

Pagkamapainubsanon
itudlo ang ebanghelyo uban sa, 402
Joseph Smith mipakita og, 7, 81–83
lider kinahanglan adunay, mga

345–46
paghinulsol, kinahanglanon sa,

81–87, 481
Santos kinahanglan adunay, mga

386
tagda ang uban diha sa, 416

Pagkamapasalamaton. Tan-awa sa
Pagpasalamat

Pagkamartir ni Joseph ug Hyrum
Smith, xxi, 24, 556, 642, 647–48

Pagkamasulundon/pagkamatinumanon
apostasiya resulta sa kakulang sa,

383
diha sa mga pagsulay, 277–78
ehemplo ni Jesukristo sa, 199
ehemplo ni Pablo sa, 193
espirituhanon nga mga gasa ug, 138
Ikaduhang Pag-anhi ug, 304–05
isig ka manununod uban ni

Jesukristo pinaagi sa, 58–59
Joseph Smith nakakat-on, 73, 81–83
kabubut-on ug, 253
kahibalo ug, 317, 320
kalidad nga sama kang Kristo, 426
kasulatan ug, mga 77
modala ngadto sa bahandi sa kahi-

balo, 317
modala ngadto sa kahibalo sa Dios,

190
modala ngadto sa kahimayaan,

193–94, 250
modala ngadto sa kahiusahan,

331–33
modala ngadto sa kapahulayan nga

celestial, 193–94
modala sa korona sa pagkamata-

rung, 194–97, 430
padayag ug, 155
patakaran ni Joseph Smith sa, 187
sa mga kasuguan, 189

Pagkapukan ni Adan, 492, 537
Pagkatawo ni Joseph Smith, xiv, 2, 531
Paglahutay hangtud sa katapusan,

230–35, 430, 643
Paglimbong, 85
Paglubong ni Joseph ug ni Hyrum

Smith, xxiii
Pagmainantuson ngadto sa uban,

517–18
Pag-opera, ni Joseph Smith, xiv, 2
Pagpahinungod sa Templo sa Kirtland,

xviii–xix, 14. 234, 324, 506
Pagpahiuli sa kinatibuk-an sa ebang-

helyo, 617–23. Tan-awa usab sa
Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, Ang;
Dispensasyon sa kahingpitan sa
panahon
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Pagpaluyo sa mga lider sa Simbahan,
234–35, 384, 631

Pagpamatuod
hugot nga pagtuo moabut pinaagi

sa pagpaminaw og, 468
Joseph Smith misilyo pinaagi sa

iyang dugo, 653
mangita og mga kahigayunan nga

makapaambit sa, 404–05
sa Unang Panan-awon kinahangla-

non ang, 661
Pagpamatuod ngadto ni Jesus

celestial nga gingharian, kinahangla-
non sa, 262

Espiritu Santo, pinaagi sa, 115–16
mao ang espiritu sa panagna, 231,

465
Pagpandong sa mga kamot

alang sa pag-ayo sa masakiton, 462
aron pagdawat sa Espiritu Santo,

114–16
Leach, James, 513

Pagpangandam alang sa Ikaduhang
Pag-anhi, 303–04

Pagpanggukod/Pagpanglutos
apostasiya nagdala sa, sa Simbahan,

384
Dios mopaluyo panahon sa, ang

276–77, 428, 435, 438–39, 456
hugot nga pagtuo ug kaisug pana-

hon sa, 275–76. 279, 426, 449,
451–53

ni Joseph Smith human sa Unang
Panan-awon, 33

ni Joseph Smith sa Kirtland, 15,
273–74, 285, 381, 383, 411

ni Joseph Smith sa Nauvoo, 22–24,
555, 627–28, 632, 641–42

pagpasalamat panahon sa, 277–78
propeta makadawat, mga 632
sa mga of Santos sa Caldwell

County, xix, 17–18, 423–24,
433–34, 447–48, 536

sa mga Santos sa Jackson County,
xviii, 15, 218–19, 341–42, 533

sa mga Santos sa Kirtland, xix, 15,
411

Santos kanunay nga mag-atubang,
276–77, 450

Satanas milutos sa mga Santos, 15,
178, 153, 450

Simbahn magmadaugon batok, ang
165–66, 365, 436, 537

tanang butang nahimong lig-on
panahon sa, 276–77, 439

tungod sa Basahon ni Mormon, 217,
451

Tan-awa usab sa Pagsulay, mga
Pagpasalamat

bisan sa kalisud, 277–78
Joseph Smith nga pagpahayag sa,

278, 295, 347, 555, 557–79, 585
Pagpasaylo

ipaabut, ngadto sa tanang katawhan,
476

Jesukristo, 477
Joseph Smith mipasaylo ni

William W. Phelps, 479–80
Joseph Smith mipasaylo sa miapos-

tasiya nga mga miyembro, 480
Joseph ug William Smith mispasaylo

sa usag-usa, 480
modala ngadto sa panaghiusa, 477
sa Dios nga Amahan, 86–87, 477,

518
sa mga kahuyang sa uban, 478
Tan-awa usab sa Kalooy

Pagpaunlod, bunyag pinaagi, 109, 112,
539

Pagpundok
kinahanglanon sa katapusan nga dis-

pensasyon, 547
ngadto sa Jackson County, Missouri,

11–13, 217–19
sa pagtukod og mga templo, 502–03
Tan-awa usab sa Israel, pagpahiuli

sa; Jackson County, Missouri
Pagsimba, kagawasan sa, 416, 539
Pagsulay, mga

alang sa atong kaayohan, 277, 444
Dios mopaluyo panahon sa, ang

277, 427, 435, 438–39, 452
Espiritu Santo mohupay panahon

sa, 115, 440
hugot nga pagtuo ug kaisug pana-

hon sa, 209–10, 276, 280, 426,
449, 452–54

Ikaduhang Pag-anhi, mag-una sa,
299–303

kamaya panahon sa, 426
mapamatud-an kita, 276
molungtad lamang og makadiyut,

437
pagkamasulundon panahon sa,

277–78
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pagpasalamat panahon sa, 277–78
pagsalig sa Dios panahon sa, 279–81
panaghigalaay panahon sa, 557–58
Santos dili makalikay sa, 303
Tan-awa usab sa Pagpanggukod

Pagtipig og Rekord, bunyag alang sa
mga patay, mga, 569

Pagtubos sa mga patay. Tan-awa sa
Kaluwasan alang sa mga patay

Pagtulun-an, ni Joseph Smith, mga
344, 355, 404–06, 597–98,
603–07, 630–31

Pag-ula
bata, natubos pinaagi sa, mga 110,

207–09
itudlo ngadto sa tanang katawhan,

178–79
kahimayaan makab-ot pinaagi sa, 60,

261–62, 539
pagkabanhaw nahitabo pinaagi sa,

57–58
patay, mga, gitubos pinaagi sa,

491–92, 569
tanan nga mga Santos nagsalig sa,

56–57
Tan-awa usab sa Jesukristo,

Pagkabanhaw
Pahina sa manuskrito, Basahon ni

Basahon ni Mormon, pagkawala sa,
xvi, 8, 72–73

Painesville, Ohio, 285
Palid ni Lehi ug Nephi, mga 74
Palid, bulawan nga mga. Tan-awa sa

Bulawan nga mga Palid
Palmyra, New York

Basahon ni Mormon giimprinta
didto sa, xvii, 9–10, 159

Joseph Smith nagpuyo sa, xv, 2–7,
31–32, 67–68, 530

mapa sa, 3
Pamilya

gugma sa mga anak alang sa mga
ginikanan, 585–86

gugma sa mga ginikanan alang sa
mga anak, 588

pag-seal sa, alang sa kahangturan,
375–76

panaghigugmaay sa mga anak, 461,
586–87

panaghigugmaay tali sa managtia-
yon, 584

sulat ni Joseph Smith ngadto sa,
285–91

Tan-awa usab sa Kaminyoon,
mahangturon nga

Pamulong, mga, sa usa ka serbisyo sa
lubong nga gihatag ni Joseph
Smith, 206–08

Panaghigala
diha sa kalisud, 461–63
Joseph Smith usa ka ehemplo sa,

555–57, 563
mihiusa sa tawhanong pamilya, 559
Miyembro sa Simbahan mipakita,

mga 560–62
Tan-awa usab sa Gugma

Panaghiusa
katuyoan sa Dios matuman pinaagi

sa, mga 329–30
pagka dili hakog modala ngadto sa,

230–32
pagkamasulundon modala ngadto

sa, 230–32
pagpasaylo modangat ngadto sa,

477
panaghigalaay modala ngadto sa,

559
panalangin gikan sa, 333
tali sa mga miyembro sa Simbahan,

167, 329–333
tali sa mga sakop sa Dios nga

Kapangulohan, 48
tali sa tigdumala sa mga korum, 165
Templo sa Kirtland, sa pagtukod sa,

273
Panagna, buhi nga mga, 234. 

Tan-awa usab sa Presidente sa
Simbahan; Propeta, mga

Panagna, espiritu sa, 231, 464
Pangalan sa Simbahan, xvii, 10
Panumpa ug pakigsaad sa priesthood,

129
Panuway. Tan-awa sa Satanas
Papyri, Egyptian, xviii, 12
Pasiuna sa Dokrina ug mga Pakigsaad,

229
Pasko, padayag nadawat niadtong, 299
Patay, bunyag alang sa. Tan-awa sa

Bunyag alang sa mga patay;
Kaluwasan alang sa mga patay

Patriarch
ebanghelista usa ka, 163
ngadto sa Simbahan, xx

Payag, pagtukod og, 519
Payag, si Joseph Smith nagtukod og,

519
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Pedro, Santiago, ug Juan
mipahiuli sa Melchizedek Priesthood,

xvii, 9, 94, 119–21, 603
nakadawat sa mga yawe sa priest-

hood, 122
Perlas nga Labing Bililhon, xix, 14,

74–75, 248, 539–40. Tan-awa usab
sa Kasulatan, mga

Peterson, Ziba, 176
Phelps, William W., 231, 371, 481
Philadelphia, Pennsylvania, 176, 285
Pinulungan, gasa sa, 462–63
Plano sa kaluwasan

buhat ug himaya sa Dios, 248
gipadayag pinaagi sa priesthood,

125
kabubut-on kinahanglanon alang sa,

255
katuyoan sa, mga 248–53
kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta,

gipresentar sa, 249
lawas kinahanglanon sa, mga

251–52
mahangturon nga matang sa salabu-

tan, 249–51
moluwas sa mga buhi ug sa mga

patay, 489–93, 569
Tan-awa usab sa Kaluwasan

Pontiac, Michigan, 138, 285, 404–05,
609

Pratt, Addison, 399
Pratt, Parley P., 176, 229, 425, 583
Presidente sa Estados Unidos

Joseph Smith kandidato alang sa
pagka, xxiii, 24

Joseph Smith mibisita sa, xxii, 115,
119

Presidente sa High Priesthood, xix
representante sa Dios ngari kanato,

235
Tan-awa usab sa Propeta

Presidente sa Simbahan
Dios mopadayag ngadto sa, ang

234–36, 303–04
paghukom ngadto niadtong kinsa

mosalikway, mga 240–42
pagpaluyo, sa mga lider sa simba-

han, 234–35, 384–87, 392, 630
Priesthood, mga yawe sa

Adan unang nakadawat sa, 122,
124–25

gipahiuli didto sa Templo sa
Kirtland, xx, 15–16, 121, 374, 669

gipahiuli pinaagi sa karaan nga mga
naghupot sa priesthood, 93,
119–23

Joseph Smith mitugyan ngadto sa
mga Apostoles sa tanan nga, xxiii,
26, 164, 641, 643–47

Joseph Smith naghupot sa, 121,
619, 648, 658–59, 672

Melchizedek Priesthood naghupot
sa, 126

tanan napahiuli niining katapusan
nga dispensasyon, 499, 617

Priesthood. Tan-awa sa Aaronic
Priesthood; Legal nga tigdumala;
Melchizedek Priesthood

Propeta, mga
ang Dios mopadayag sa tanang mga

butang ngadto sa, 231–34,
301–02

espiritu sa panagna naglangkob og
usa ka, 464

gugma ug serbisayo sa, 346, 632–33
Melchizedek Priesthood, naghupot

sa, 126
mini nga, 261–63
misyon, mga, hinatag sa Dios, 631
pagpaluyo, 233–34, 384–87, 392,

629
pagsalikway sa, sangputanan sa,

261–63
pagbadlong, katungdanan sa,

632–33
pagtudlo, katungdanan sa, 629
tawhanong mga kahuyang sa, 630
Tan-awa usab sa Presidente sa

Simbahan
Pukot nga gitaktak ngadto sa dagat,

sambingay sa, 367
Pulong sa Kaalam, 316

Q
Quincy, Illinois, xxi, 20, 447, 459

R
Ramus, Illinois, 581
Red Brick Store

D&P 132 gihatag didto sa, 581
endowment gipangalagad sa, xxiii,

26, 499
opisina ni Joseph Smith ug negosyo

sa, 513, 524, 629
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Relief Society giorganisar didto sa, 543
Relief Society

anghel mga kaubanan sa, 548
Emma Smith, presidente sa, xxiii,

450–51, 549
kalooy, mga sister mipakita, 549–50
lider sa priesthood, nagpaluyo sa,

545
manggiloy-on nga organisasyon, 545
moluwas og mga kalag, 549
organisasyon sa, xxiii, 543–44
panudlo sa, 549
yawe, si Joseph Smith mihatag sa,

545
Richards, Willard, 27, 397, 501, 543,

556, 642, 651
Richmond, Missouri, 20, 241–42, 287,

405, 425, 590
Rigdon, Sidney

pagkakabig ni, 11, 175
panan-awon diha sa D&P 76, 45–47,

259
sa adlaw nga pagkaayo, 581
sa Hiram, Ohio, 273
sa Missouri, xvii, 217, 425
sa Templo sa Kirtland, 327, 374
sa Unang Kapangulohan, xix, 29,

316
Robinson, George W., 425
Rocky Mountains

panagna ni Joseph Smith sa, 627
nakalinya si George A. Smith, 281

Rogers, Noah, 399
Russell, Isaac, 397

S
Sagbut, sambingay sa trigo ug, mga

360–61
Sagrado nga Kakahoyan, 5
Sakrament, 86, 161, 462
Sakripisyo

sa mga Santos sa kakaraanan,
56–58, 125

sa Manluluwas nga, 56–58
Saksi, mga. tan-awa sa Walo ka mga

Saksi; Tulo ka mga Saksi
Sala. Tan-awa sa Pagpasaylo;

Paghinulsol; Satanas; Dili mapa-
saylo nga sala

Salabutan
Dios hingpit, 45
mahangturon nga kinaiyahan sa,

248–49

ni Jesukristo, 62
pag-angkon, 155, 321, 402
pagkabanhaw, mouban sa, 320
Tan-awa usab sa Kahibalo

Salampati [Dove], timailhan sa, 95
Sambingay

sa igpapatubo sa pan, 365
sa kasal sa anak sa hari, 192
sa liso sa mustasa, 123, 164–65, 363
sa magpupugas, 360
sa mga talento, 428
sa pukot nga gitaktak didto sa dagat,

364
sa trigo ug mga sagbut, 360
sa ubas ug mga sanga, 189

Sambingay, mga
Jesus nagtudlo gamit ang, 356
sa Mateo 356–63

Suba sa Mississippi, 447, 459, 473,
555, 567, 617, 642

Sapa sa Missouri, 437
Sapa sa Susquehanna, xvii, 9, 105. 119
Satanas

apostasiya nagdala ngadto ni, 389
Joseph Smith, misulay sa paglaglag,

36
kaalam sa Dios mas dako kay sa,

73–74
kahibalo kinahanglanon o kita mahi-

mong sama ni, 318
kalaglagan sa gingharian ni, 279,

310
lawas, walay, 249
migukod sa mga Santos, 17, 450
pag-ila ni, 470
pati, dili makaanhi sa timailhan ni,

95
pinulungan, mga, namulong sa, 468
sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta,

248
Simbahan, dili makapugong sa pag-

tubo sa, 164–65, 360, 437
walay gahum kon kita motugot, 249
Tan-awa usab sa Impiyerno

Sayop nga espiritu, pag-ila sa, 465.
Tan-awa usab sa Espiritu, dautan

Sayop nga mga tradisyon, 317
School of the Elders, 355
School of the Prophets, 137, 153, 315
Serbisyo Tan-awa sa Panaghigalaay;

Gugma, Kabus ug timawa
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557–58
nagpuyo uban ni Joseph, 522
nakighimamat ni Joseph, 187
mibiyahe uban ni Joseph, 285, 404
Tan-awa usab sa Tindahan ni

Newel K. Whitney
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