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Pasiuna

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles miestablisar sa han-ay sa Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang kanimo nga maduga-
ngan ang imong nasabtan sa gipahiuli nga ebanghelyo ug makapa-
duol ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga propeta
sa ulahing mga adlaw. Samtang ang Simbahan magdugang og mga
libro dinhi niini nga han-ay, makakolekta ikaw og mga libro sa paki-
sayran [reference] sa ebanghelyo diha sa imong balay.

Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente
Spencer W. Kimball, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan
sa Disyembre 30, 1973, hangtud sa Nobyembre 5, 1985.

Personal nga Pagtuon

Samtang ikaw magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente
Kimball, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu. Hinumdumi ang
saad ni Nephi: “Siya nga sa makugihon nga paagi mangita maka-
kaplag; ug ang mga misteryo sa Dios ipadayag ngadto kanila, pina-
agi sa gahum sa Espiritu Santo” (1 Nephi 10:19). Sugdi ang imong
pagtuon uban sa pag-ampo, ug padayon sa pag-ampo diha sa
imong kasingkasing samtang ikaw magbasa.

Sa katapusan sa kada hugna [chapter], imong makita ang mga
pangutana ug mga pakisayran sa kasulatan nga makatabang
kanimo nga makasabut ug makagamit sa mga pagtulun-an ni
Presidente Kimball. Hunahunaa ang pagribyu niini sa dili pa ikaw
mobasa sa hugna.

Palandunga usab ang mosunod nga mga sumbanan:

• Tan-awa ang mahinungdanong mga pulong ug mga hugpong
sa mga pulong [phrases]. Kon makakita ikaw og usa ka pulong
nga wala nimo masabti, gamit og diksyonaryo o laing tinubdan
[source] aron mas makasabut pa sa kahulugan niini.
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• Hunahunaa ang kahulugan sa mga pagtulun-an ni Presidente
Kimball. Mahimo nimong markahan ang tinagsang mga pulong
ug mga han-ay sa mga pulong [sentence] nga makapatandog sa
imong hunahuna ug kasingkasing.

• Hunahunaa ang mga kasinatian nga anaa kanimo nga may
kalabutan sa mga pagtulun-an ni Presidente Kimball.

• Pamalandongi kon sa unsang paagiha ang mga pagtulun-an ni
Presidente Kimball magamit nganha kanimo. Hunahunaa ang
kabahin kon sa unsang paagi may kalabutan ang mga pagtulun-
an ngadto sa imong mga kabalaka o mga pangutana. Desisyoni
kon unsay imong buhaton isip resulta sa unsay imong nakat-
unan.

Pagtulun-an gikan Niini nga Libro

Kini nga libro mahimong gamiton sa pagtudlo diha sa panimalay
o sa simbahan. Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang
kanimo:

Hatagi og pagtagad ang mga Pulong ni
Presidente Kimball ug sa mga Kasulatan

Misugo ang Ginoo nga dili kita motudlo og “lain nga mga
butang gawas niana nga gisulat sa mga propeta ug sa mga apos-
toles, ug kana nga gitudlo [kanato] pinaagi sa Maghuhupay pina-
agi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo” (D&P 52:9).

Ang imong buluhaton mao ang pagtabang sa uban nga makasa-
but ug makagamit sa ebanghelyo pinaagi sa mga pagtulun-an ni
Presidente Kimball ug sa mga kasulatan. Ayaw ibaliwala kini nga
libro o mag-andam og mga leksyon gikan sa laing mga materyal.
Paggahin og usa ka mahinungdanong bahin sa leksyon sa pagbasa
sa mga pagtulun-an ni Presidente Kimball niini nga libro ug sa pag-
hisgot sa kahulugan ug kagamitan niini.

Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa mga hugna sa dili
pa ang mga miting sa Dominggo ug sa pagdala sa libro ngadto sa
simbahan. Kon ila kining buhaton, mahimo silang mas andam pa
sa pag-apil ug sa paglig-on sa usag-usa.
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Tinguhaa ang Giya sa Espiritu Santo

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

Kon ikaw magtudlo, pag-ampo diha sa imong kasingkasing nga
ang gahum sa Espiritu mag-uban sa imong mga pulong ug sa
panaghisgot sa klase. Si Nephi miingon, “Kon ang tawo mamulong
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).

Pangandam sa Pagtudlo

Ang mga hugna niini nga libro gi-organisar aron motabang
kanimo sa pag-andam sa pagtudlo. Hunahunaa usab ang mosunod
nga mga sumbanan:

1. Tun-i ang hugna. Tun-i sa mainampoong paagi ang hugna aron
makabaton og pagsalig diha sa imong panabut sa mga pagtulun-
an ni Presidente Kimball. Makatudlo ikaw uban sa mas dako pa
nga sinseridad ug gahum kon ang iyang mga pulong nakaim-
pluwensya kanimo sa personal (tan-awa sa D&P 11:21).
Samtang ikaw magbasa, hunahunaa ang mga panginahanglan
niadtong imong tudloan. Mahimo nimong markahan ang mga
bahin nga sa imong paminaw makatabang kanila. Timan-i ang
mga ikaduhang ulohan [bold subheadings]. Naglatid kini sa
nag-unang mga punto diha sa hugna.

2. Desisyoni kon unsang mga bahin ang gamiton. Ang kada
hugna naglangkob og mas daghan pa kaysa imong matudlo sa
usa ka leksyon. Imbis nga mosulay sa pagtudlo sa tibuok hugna,
pilia sa mainampoong paagi ang mga bahin nga sa imong pami-
naw labing makatabang niadtong imong gitudloan.

3. Desisyoni kon unsaon sa pagpaila ang leksyon. Aron ganahan
sila sa pagsugod sa leksyon, mahimo kang mopaambit og usa ka
personal nga kasinatian o mohangyo sa mga partisipante sa pag-
basa og usa ka istorya gikan sa sinugdanan sa hugna o motan-aw
sa hulagway diha sa hugna. Dayon mahimo kang mangutana,
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“Unsa may gitudlo niini nga istorya (o hulagway) kabahin sa
hilisgutan sa hugna?” Laing mga kapilian sa pagsugod sa leksyon
naglakip sa pagbasa og kasulatan o kinutlo gikan sa hugna o
magkanta og himno. Laing makatabang nga ideya mao ang pag-
pahibalo sa mga partisipante kon unsay nag-unang mga punto sa
leksyon.

4. Desisyoni kon unsaon sa pag-awhag og panaghisgutan. Dinhi
niini ikaw kinahanglang mogahin og dakong oras sa leksyon.
Ribyuha ang mga sugyot kabahin sa pagpahigayon og maka-
palig-on nga mga panaghisgutan diha sa mga pahina x–xi niini
nga libro. Mahimo kang mogamit sa mga pangutana gikan sa
“Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo” diha sa katapusan
sa hugna. Mahimo kang mag-andam og kaugalingon nimong
hinimo. Ihatag ang mga pangutana nga makatabang niadtong
imong gitudloan:

• Tan-awa kon unsay gitudlo. Kining klaseha sa mga pangutana
makatabang sa mga partisipante nga makakita ug mahimong
pamilyar sa pihong impormasyon diha sa mga pagtulun-an ni
Presidente Kimball. Pananglitan, human matino ang usa ka
pihong kinutlo, mahimo kang mangutana, “Unsa man ang
pipila ka mahinungdanong mga pulong o hugpong sa mga
pulong niini nga kinutlo?” o “Unsa may gihisgutan niini nga
kinutlo?”

• Hunahunaa ang kahulugan. Kining klaseha sa mga pangu-
tana makatabang sa mga partisipante nga mas makasabut sa
mga pagtulun-an ni Presidente Kimball. Pananglitan, “Ngano
kaha sa imong paminaw importante man kini nga pagtulun-
an?” o “Unsa may inyong mga hunahuna o mga pagbati kaba-
hin niini nga kinutlo?” o “Unsa may kahulugan niini nga
pagtulun-an nganha kaninyo?”

• Pagpaambit og mga kasinatian. Kini nga mga pangutana
makapaawhag sa mga partisipante sa pagpangita og kalabu-
tan sa unsay gisulti ni Presidente Kimball sa ilang personal
nga mga kinabuhi. Pananglitan, “Unsa nga mga kasinatian
ang inyong nasinati nga adunay kalabutan sa unsay gisulti ni
Presidente Kimball?”
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• Gamita kon unsay gitudlo. Kining mga pangutanaha makata-
bang sa mga partisipante nga maghunahuna kabahin sa mga
paagi nga sila magpakabuhi sumala sa mga pagtulun-an ni
Presidente Kimball. Pananglitan, “Unsa may gi-awhag ni
Presidente Kimball nga atong buhaton? Sa unsa mang mga
paagi nato maggamit ang iyang gisulti?”

5. Desisyoni kon unsaon pagtapus sa leksyon. Mahimo kang
mopili sa pag-summarize sa leksyon diha-diha o mohangyo sa
usa o duha ka mga partisipante sa pagbuhat sa ingon. Ingon nga
gi-aghat sa Espiritu, pamatuod kabahin sa mga pagtulun-an nga
imong gihisgutan. Mahimo usab ikaw nga modapit sa uban sa
pagpaambit sa ilang mga pagpamatuod. Awhaga kadtong imong
gitudloan sa pagsunod sa mga pag-aghat nga ilang nadawat
gikan sa Espiritu Santo.

Samtang nangandam ka sa pagtudlo, mahimo ikaw nga
mangita og mga ideya diha sa Teaching, No Greater Call (36123),
part B, mga hugna 14, 16, 28, ug 29; o diha sa Teaching Guidebook
(34595).

Pahigayon og mga Panaghisgutan
nga Makahatag og Kaayohan

Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang kanimo sa pag-
awhag ug pagpahigayon og mga panaghisgutan nga makahatag
og kaayohan:

• Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo. Moaghat siya kanimo sa
pagpangutana o sa pagpaapil sa mga tawo diha sa panaghis-
gutan.

• Tabangi ang mga partisipante nga mohatag og pagtagad sa mga
pagtulun-an ni Presidente Kimball. Ipabasa kanila ang iyang
mga pulong aron makasugod og panaghisgutan ug sa pagtubag
og mga pangutana. Ibalik pag-usab ang mga panaghisgutan nga
nagsugod na sa pagsukwahi sa hilisgutan o kanang hinimo-
himo [speculative] o makapalalis [contentious].

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

• Awhaga ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa ilang mga
hunahuna, sa pagpangutana, ug sa pagtudlo sa usag usa (tan-aw
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sa D&P 88:122). Pananglitan, mahimo kang mohangyo kanila sa
pagkomentaryo sa unsay gisulti sa uban, o mahimo nimong
itumong ang usa ka pangutana ngadto sa pipila ka mga partisi-
pante.

• Ayaw kahadlok kon dunay kahilum human ikaw makapangu-
tana. Sa kasagaran kadtong imong gitudloan nagkinahanglan og
panahon sa paghunahuna o sa pagtan-aw sa ilang mga libro sa
dili pa sila mopakigbahin sa ilang mga ideya, mga pagpama-
tuod, ug mga kasinatian.

• Paminaw pag-ayo, ug paningkamuti ang pagsabut sa mga
komentaryo sa kada usa. Pasalamati ang ilang partisipasyon.

• Kon ang mga partisipante mopakigbahin og daghang mga
ideya, ilista kini nga mga ideya diha sa pisara o hangyoa ang usa
ka tawo sa pagbuhat sa ingon.

• Pangita og daghang mga paagi sa pag-apil sa mga partisipante
diha sa panaghisgutan. Pananglitan, mahimo nimo silang
pahisguton sa mga pangutana diha sa ginagmay nga mga grupo
o uban sa tawo nga naglingkod tapad nila.

• Hunahunaa ang pagkontak og sayo sa usa o duha ka mga par-
tisipante. Hangyoa sila sa pag-adto sa klase nga andam sa pag-
tubag sa usa sa mga pangutana nga imong gi-andam.

• Ayaw putla ang maayong panaghisgutan aron lang mahuman
ang tanang materyal nga imong gi-andam. Unsay mas impor-
tante mao nga ang mga partisipante mobati sa impluwensya sa
Espiritu ug molambo ang ilang pasalig sa pagsunod sa ebang-
helyo.

Impormasyon mahitungod sa mga
Tinubdan nga Gikutloan Niining Libroha

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Kimball niining libroha
direkta nga mga kinutlo gikan sa lainlaing mga tinubdan. Kining
mga kinutlo mipabilin sa punctuation, spelling, capitalization,
ug paragraphing sa orihinal nga mga tinubdan gawas kon ang
editoryal o tipograpikal nga mga kausaban gikinahanglan aron
sayon basahon. Tungod niini nga katarungan, makamatikod ka og
ginagmay nga kausaban diha sa teksto.
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Si Presidente Kimball usab kasagaran mogamit og mga termino
sama sa mga lalaki, lalaki, o mga katawhan nga nagpasabut sa
tanang mga tawo, lalaki ug babaye. Kanunay siyang mogamit sa
pronoun nga he nga nagpasabut sa lalaki ug babaye. Komon kini
nga pinulongan sa iyang panahon. Bisan pa sa kalahian tali nii-
ning maong pinulongan ug sa bag-o nga paggamit, ang mga pag-
tulun-an ni Presidente Kimball maggamit sa mga babaye ug lalaki.
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Katingbanan sa Kasaysayan

Kining libroha dili usa ka kasaysayan; hinoon, hinugpong kini sa
mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo ni Presidente Spencer W.
Kimball. Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og katingbanan
sa kasaysayan kabahin sa iyang kinabuhi ug sa pagkahan-ay [fra-
mework] sa iyang mga pagtulun-an. Gilaktawan ang daghang
importante nga mga hitabo sa Simbahan ug sa secular nga kasay-
sayan. Gilaktawan usab ang daghang importante nga mga hitabo sa
personal nga kinabuhi ni Presidente Kimball, sama sa pagkatawo sa
iyang mga anak.

1895, Marso 28 Si Spencer Woolley Kimball natawo sa
Siyudad sa Salt Lake, Utah, ngadto nila ni
Andrew Kimball ug Olive Woolley Kimball.

1898, Mayo Mibalhin uban sa iyang pamilya ngadto sa
Thatcher, Arizona, diin ang iyang amahan
maoy nagdumala sa St. Joseph Stake
sulod sa misunod nga 26 ka mga tuig.

1906, Oktubre 18 Namatay ang iyang inahan.

1907, Hunyo Ang iyang amahan naminyo kang
Josephine Cluff.

1914, Oktubre Nagsugod sa pagserbisyo isip usa ka full-
time nga misyonaryo sa Central States
Mission sa Estados Unidos. Gitawag siya
ngadto sa Swiss-German Mission pero
wala madayon pag-adto tungod sa Unang
Gubat sa Kalibutan.

1916, Disyembre Na-release gikan sa iyang full-time nga
misyon. Sa wala madugay, mieskwela sa
University of Arizona.

1917, Nobyembre 16 Naminyo kang Camilla Eyring.
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1918 Gitawag nga stake clerk sa St. Joseph
Stake. Misulod sa negosyo kalabut sa
bangko [banking business] isip usa ka
klerk ug teller.

1923 Miapil sa Rotary Club, usa ka organisasyon
sa pagserbisyo diin iyang giapilan sulod sa
misunod nga 20 ka mga tuig, lakip na isip
usa ka gobernador sa distrito.

1924, Agosto 31 Namatay ang iyang amahan. Mga usa ka
semana ang milabay, isip kabahin sa pag-
organisar og usab sa kapangulohan sa
stake, si Spencer gitawag isip ikaduhang
magtatambag. Gi-ordinahan siya nga usa
ka high priest ni Presidente Heber J. Grant,
ang ikapito nga Presidente sa Simbahan.

1927 Nahimong presidente-tigdumala sa
Kimball-Greenhalgh Realty and Insurance
Company.

1938, Pebrero 20 Gitawag isip presidente sa Mount Graham
Stake.

1943, Oktubre 7 Gi-ordinahan nga usa ka Apostol ni
Presidente Heber J. Grant.

1948 Nag-antus ug naayo ra usab gikan sa usa
ka grabe nga sakit sa kasingkasing.

1950 Nawad-an sa iyang tingog tungod sa usa
ka grabe nga sakit sa tutunlan. Ang iyang
tingog nahibalik human sa usa ka panala-
ngin sa priesthood.

1957 Mipaubos sa usa ka operasyon sa kanser
sa tutunlan; usa ug tunga nga mga vocal
cords ang gitangtang.

1969 Ang The Miracle of Forgiveness gimantala.
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1970 Nahimong Akting nga Presidente sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

1972, Abril 12 Mipaubos sa pag-opera sa kasingkasing
[open-heart surgery].

1972, Hulyo 7 Nahimong Presidente sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles.

1973, Disyembre 26 Namatay si Presidente Harold B. Lee.

1973, Disyembre 30 Nahimong Presidente sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, uban nila ni Presidente N. Eldon
Tanner isip Unang Magtatambag ug
Presidente Marion G. Romney isip
Ikaduhang Magtatambag diha sa Unang
Kapangulohan.

1974, Nobyembre 19 Mipahinungod sa Washington D.C.
Temple.

1975, Oktubre 3 Nagsugod sa pagtukod pag-usab sa
Unang Korum sa Seventy.

1976 Midumala sa pagdugang sa duha ka mga
pinadayag ngadto sa Perlas nga Labing
Bililhon. Kini nga mga pinadayag sa wala
madugay giapil diha sa Doktrina ug mga
Pakigsaad isip mga seksyon 137 ug 138.

1977, Agosto 24 Mipahinungod sa Poland alang sa pada-
yon nga buluhaton sa Simbahan––ang
unang pagbisita sa usa ka Presidente sa
Simbahan sa likod sa unsay nailhan nia-
nang panahona isip ang Iron Curtain.

1978, Hunyo 8 Uban sa iyang mga magtatambag sa
Unang Kapangulohan, miisyu og usa ka
sulat nga nagpahibalo sa usa ka pinadayag
nga ang panalangin sa priesthood mahi-
mong ikahatag ngadto sa tanang takus
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nga mga miyembro, nga dili magtan-aw sa
kaliwat o kolor.

1978, Oktubre 30 Mipahinungod sa São Paulo Brazil Temple.

1979 Nagdumala sa pagmantala sa LDS nga
edisyon sa King James Bible.

1979, Oktubre 24 Mipahinungod sa Orson Hyde Memorial
Garden didto sa Jerusalem.

1980 Nagdumala sa pag-establisar sa hiniusa
nga eskedyul sa miting, nga mipahimu-
tang sa miting sa sakrament, priesthood
nga miting sa ward, mga miting sa Relief
Society, mga klase sa Young Women,
Sunday School, ug Primary sulod sa tulo
ka oras sa Dominggo kay sa gihimo sulod
sa tibuok semana.

1980, Oktubre 27 Mipahinungod sa Tokyo Japan Temple.

1980, Nobyembre 17 Mipahinungod sa Seattle Washington
Temple.

1981 Nagdumala sa pagmantala sa bag-ong
edisyon sa triple combination, nga
adunay nabag-ong mga mubong sulat
sa ubos [footnote] ug indeks.

1981, Hulyo 23 Mitawag kang Presidente Gordon B.
Hinckley sa pagserbisyo isip dugang
nga magtatambag diha sa Unang
Kapangulohan.

1981 hangtud 1985 Nagdumala sa mga pagpahinungod
sa 17 ka mga templo.

1982, Oktubre 3 Ikaduhang ulohan [subtitle] alang sa
Basahon ni Mormon gipahibalo––”Lain
nga Tugon ni Jesukristo.”
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1982, Disyembre 2 Mi-organisar pag-usab sa Unang
Kapangulohan, uban ni Presidente
Marion G. Romney isip Unang
Magtatambag ug Presidente Gordon B.
Hinckley isip Ikaduhang Magtatambag.

1984 Ang mga Area Presidency gi-establisar.

1985, Nobyembre 5 Namatay didto sa Siyudad sa Salt Lake,
Utah.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad
ni Spencer W. Kimball

Atol sa usa ka gabii sa tinglarag [autumn] sa sayo sa mga 1900,
mihapit si Orville Allen sa panimalay ni Andrew Kimball aron mag-
hatud og pipila ka mga kalbasa. Samtang nagdiskarga ang duha ka
mga lalaki og mga kalbasa, nadunggan nila ang anak nga lalaki ni
Andrew nga si Spencer didto sa kamalig, nga nagkanta samtang
gigatasan niya ang mga baka. Miingon si Brother Allen ngadto
kang Andrew, “Malipayon ang imong anak.” Mitubag si Andrew:
“Oo, kanunay siyang malipayon. Dalisay siya ug masulundon nga
pagkabata ug kanunayng motuman sa unsay akong ipabuhat
kaniya. Ako siyang gipahinungod ngadto sa Ginoo ug sa pagser-
bisyo Kaniya. Mahimo siyang bantugang lalaki diha sa Simbahan.”1

Pinaagi sa daghang katuigan sa pagpangandam, si Spencer
nahimo gayung usa ka bantugang lalaki. Ang Ginoo “wala lamang
moandam og usa ka negosyante, ni usa ka lungsuranon nga lider,
ni usa ka tigpamulong, ni usa ka magbabalak, ni usa ka musikero,
ni usa ka magtutudlo––bisan tuod nga nahimo siyang ingon niini.
Miandam siya og usa ka amahan, usa ka patriarch alang sa iyang
pamilya, usa ka apostol ug propeta, ug usa ka presidente alang sa
Iyang simbahan.”2

Kabilin [Heritage]

Ang pamilya ni Spencer W. Kimball dugay nang nahilambigit sa
gipahiuli nga Simbahan. Ang iyang mga apohang lalaki sa duha ka
habig mga ilado sa sayong kasaysayan sa ulahing adlaw nga bulu-
haton. Si Heber C. Kimball gitawag ngadto sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles sa dihang gi-organisar kini niadtong
1835. Sa wala madugay miserbisyo siya isip Unang Magtatambag
ngadto ni Presidente Brigham Young sobra sa duha ka mga
dekada ug usa ka matinud-anong sulugoon sa Ginoo sa tibuok
niyang pangalagad. Si Edwin D. Woolley, ang apohang lalaki ni
Spencer sa habig sa iyang mama, usa ka kanhi Pennsylvania
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Quaker kinsa mihangop sa ebanghelyo sa kapanahonan ni Joseph
Smith. Usa siya ka respetadong bishop didto sa Salt Lake Valley.
Miserbisyo usab siya sa nagkalainlaing higayon isip tigdumala
[manager] sa personal nga mga kalihokan sa negosyo ni Brigham
Young. Ang pagpakabana ni Bishop Woolley alang sa mga nangi-
nahanglan ug ang iyang walay puas nga pasalig ngadto sa ebang-
helyo maoy malungtarong mga kabilin alang sa iyang mga
kaliwatan.

Ang apohang babaye ni Spencer nga si Ann Alice Gheen Kimball
“usa ka matinud-anon nga babaye, ... manggiulawon sa katiling-
ban, taas ug laparon og nawong, nga adunay kalooy alang sa mga
maluyahon ug mga masakiton.”3 Si Andrew Kimball maoy iyang
ikatulong anak nga lalaki. Ang laing apohang babaye ni Spencer,
si Mary Ann Olpin Woolley, gikan sa England ug nahimong inahan
sa onse ka mga anak, ang ikaunom ginganlan og Olive.

Si Andrew Kimball naminyo kang Olive Woolley niadtong
Pebrero 2, 1882, didto sa Siyudad sa Salt Lake, diin gitukod nila
ang ilang panimalay. Paglabay sa mga tulo ka tuig, si Andrew naka-
dawat og tawag nga mobiya sa panimalay ug moserbisyo didto sa
Indian Territory Mission, nga nahimutang sa unsa karo’y estado
sa Oklahoma. Human makaserbisyo sulod sa duha ka tuig ug
tunga isip usa ka full-time nga misyonaryo, gitawag dayon siya sa
pagpangulo sa misyon. Hinoon ang bag-ong calling nakatugot
kaniya nga magpuyo sa panimalay, ug mao nga sulod sa 10 ka tuig
nagpuyo siya didto sa Utah uban sa iyang pamilya samtang nag-
dumala sa misyon pinaagi sa mga sulat ug mga pagbiyahe ngadto
sa maong lugar.

Ang 12 ka tuig nga pagserbisyo ni Andrew didto sa Indian
Territory Mission gisundan dayon og laing calling, niining higa-
yona mibalhin og puyo ngadto sa Gila Valley sa south-central
Arizona. Didto iyang responsibilidad ang pagpangulo isip stake
president sa mga puy-anan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
niana nga rehiyon, nga gi-organisar isip ang St. Joseph Stake.
Pagka 1898, sila si Andrew ug Olive ug ang ilang unom ka mga
anak (lakip na ang tres anyos nga si Spencer) namutos sa ilang
mga gamit sa balay ug mibalhin ngadto sa 600 ka milya pahaba-
gatan gikan sa Siyudad sa Salt Lake.
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Pagkabatan-on

Si Spencer Woolley Kimball natawo niadtong Marso 28, 1895,
ang ikaunom sa onse ka mga anak nila ni Andrew ug Olive
Kimball.

Paghinumdom sa Arizona landscape sa iyang kabatan-on, misu-
lat siya, “Usa kadto ka uga nga nasud, apan mabungahon kini ubos
sa mga kamot sa determinadong mga trabahante.”4 Dugang pa
niyang nahinumduman: “Nagpuyo kami sa usa ka gamayng uma-
han sa south edge sa Thatcher, Arizona. Ang among balay nahi-
mutang sa eskina sa nasud nga adunay pagtugot sa pagpanguma
sa habagatan ug silangan. Sa likod sa balay anaa ang atabay, ang
puso, ang windmill, usa ka dakong kahoy nga tangke alang sa
among suplay sa tubig, ang bilding sa mga gamit, ug sa unahan og
gamay, ang dako kaayong pundok sa mga kahoy. Dayon anaa ang
mga alad sa baboy, mga dagami, ug ang kamalig.”5

Sayong nakat-on si Spencer og importante nga mga leksyon sa
ebanghelyo gikan sa iyang mga ginikanan. “Akong nahinumduman
isip usa ka batan-on,” miingon siya, “nga maglakaw kuyog sa
akong inahan sa abugon nga dalan padulong ngadto sa balay sa
bishop sa usa ka adlaw nga kasagaran namong ibayad og ikapulo
ang gikan sa among mga hayop ug abut. Samtang naglakaw kami,
miingon ako, ‘Nganong ato mang dad-on ang mga itlog ngadto sa
bishop?’ Mitubag siya, ‘Tungod kay mga itlog man kana para sa ika-
pulo ug ang bishop ang modawat sa ikapulo alang sa Langitnong
Amahan.’ Isulti dayon sa akong inahan kon unsay mahitabo kada
gabii dihang dad-on na ang mga itlog, ang una isulod sa usa ka
gamayng basket ug ang sunod nga siyam isulod sa usa ka dakong
basket.”6

Ang ehemplo ni Andrew Kimball sa mapahinunguron nga pag-
serbisyo adunay dakong impluwensya ngadto kang Spencer,
kinsa sa kaulahian miingon: “Ang akong unang mga impresyon
sa buhat sa usa ka stake president miabut gikan sa pag-obserbar
sa akong kaugalingong amahan.... Ako nagtuo nga si papa nanga-
lagad gayud sa iyang katawhan nga iyang gituman ang usa ka
panalangin nga gihatag kaniya ni Presidente Joseph F. Smith,
kinsa misaad nga ang mga tawo sa Gila Valley magtinguha kaniya
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Sila si Andrew ug Olive Kimball pagka 1897 uban sa ilang mga anak (gikan sa wala
ngadto sa tuo): Ruth, Gordon, Alice, Clare, Spencer ( gisabak ni Andrew), ug Delbert.

sama sa mga anak ngadto sa usa ka ginikanan.’ Bisan tuod nga
sigurado ako nga nianang higayona wala pa gayud nako matagad
sa hingpit ang iyang ehemplo, ang sumbanan nga iyang gitakda
takus sa bisan kinsa nga stake president.”7

Ang pamilya Kimball nagpuyo nga madaginuton. “Wala kami
mahibalo nga pobre diay kami,” nahinumduman ni Spencer.
“Naghunahuna kami nga nagpuyo kami nga haruhay.”8 Ang ilang
mga sinina binuhat ra sa balay ug mga tinubuan na. Ang ilang mga
pagkaon kasagaran lang, nga naglangkob sa karne ug abut gikan
sa ilang kaugalingong mga binuhi.

Miabag si Spencer sa mga buluhaton sa uma. “Kanunay kong
magbumba sa puso aron ibu-bu sa garden,” nahinumduman niya,
“ug nakat-on usab ako sa pagkuha og gatas sa baka, sa pagpul-ong
sa mga kahoy nga mamunga, moayo sa mga koral, ug sa uban pa.
Aduna ako’y duha ka magulang nga mga igsoong lalaki, kinsa,
nagtuo gayud ako, maoy mobuhat sa tanang sayon nga mga tra-
baho ug mobilin nako sa tanang mga lisud. Pero wala ako morek-
lamo; nakapalig-on kini kanako.”9 Nagsugod dihang nuybe anyos
pa siya, gimemorya ni Spencer ang mga Artikulo sa Hugot nga
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Pagtuo, ang Napulo ka mga Sugo, ug ang kadaghanan sa mga
himno gikan sa libro sa himno sa Simbahan samtang magkuha og
gatas sa mga baka ug magpainom sa mga kabayo matag adlaw.

Sa dihang 11 na si Spencer, ang iyang inahan namatay. Usa kini
sa dakong mga pagsulay sa iyang sayo nga panuigon.
Naghunahuna siya kon unsaon kaha pagpadayon sa pamilya. “Pero
akong nakita nianang higayona,” miingon siya, “sama sa akong
nakita sa daghan nang mga higayon sukad, nga ang usa ka tawo
makalahutay sa hapit tanan.”10 Paglabay sa panahon, naminyo og
usab si Andrew Kimball, ug si Josephine Cluff nahimong ina-ina ni
Spencer. Si “Josie,” nga maoy tawag sa mga higala kaniya, dili gayud
makahulip sa hingpit sa lugar ni Olive sa kinabuhi ni Spencer, pero
ang iyang maantigo ug mapailubon nga mga pamaagi nakadugang
og kalig-on sa pamilyang Kimball.

Panahon sa iyang kabatan-on, wala lamang makat-uni ni
Spencer ang nag-unang bug-at nga buluhaton sa usa ka galsangon
nga yuta pero nakakuha usab og pipila ka mga kahanas nga mian-
dam kaniya nga makaserbisyo pa og dako sa unahan sa iyang kina-
buhi. Nakat-on siya sa pagkanta ug nangulo sa musika ug natudlo
nga stake chorister sa edad nga 15. Bisan tuod kon aduna siya’y
mga tudlo nga iyang gihulagway nga “mubo ug tambok,”11 maku-
gihon siyang nagpraktis, nagkat-on sa pagbasa sa musika ug sa
pagtugtug og piano. Milambo siya hangtud nga nakahimo siya sa
pagtugtug og mga himno ug misalmot sa usa ka gamayng orches-
tra. Paglabay sa mga katuigan, nakigpulipuli siya ni Elder Harold B.
Lee isip tigduyog alang sa sinemanang mga miting sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles.

Si Spencer misugod sa pag-eskwela awahi og diyutay kay sa
kasagaran, sama sa gisaysay sa mosunod nga asoy: “Ang inahan ni
Spencer naghunahuna nga ang mga bata dili pa igo ang ka hing-
kod alang sa pag-eskwela hangtud nga mag-siete anyos na sila,
mao nga sa dihang nagsugod si Spencer naulahi na siya og usa ka
tuig sa ubang mga bata.... Pagkaudto kasagaran modagan siya og
tulo ka mga eskina gikan sa eskwelahan ngadto sa balay aron
magbumba og tubig para sa mga hayop, molawug sa mga baboy,
ug mokaon sa iyang paniudto. Usa ka adlaw niana miingon ang
iyang inahan, ‘Unsa may imong gibuhat sa balay atol sa recess?
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Ang batan-ong si Spencer W. Kimball (wala) uban sa
usa ka higala sa pagkabatan-on, nga si Clarence Naylor.

Wala pa may udto.’ Midali-dali siya og dagan balik sa eskwelahan
ug nakita ang iyang mga klasmeyts nga anaa na sa sulod gikan sa
mubo nga recess. Ang tanan nangatawa––gawas sa titser, kinsa
migamit niana nga okasyon sa pagsulti sa klase nga si Spencer
maoy nag-una sa tanang mga estudyante sa ikaduha nga ang-ang
ug ibalhin na aron makauban ang mga bata nga iyang kaedad.”12

Human matapos ang elementarya, mieskwela si Spencer sa
Gila Academy nga gipanag-iya sa Simbahan. Didto makanunayon
siyang nakakuha og maayong mga grado, misalmot sa sports, ug
nahimong usa ka opisyal sa eskwelahan.

Mitubo usab si Spencer sa kasinatian sa Simbahan ug adunay
rekord nga hapit ma perpekto ang iyang pagtambong sa klase. Ang
pagtuman sa mga buluhaton sa priesthood maoy prayoridad,
sama sa gihulagway sa mosunod nga asoy: “Isip kabahin sa ilang
trabaho, ang mga deacons moandam sa kabayo ug tartanilya kada
bulan sa dili pa ang adlaw sa puasa ug moadto sa kada balay aron
mangolekta sa mga halad alang sa mga kabus sa Simbahan. Inig ka
human ilang dad-on ang ilang mga napundok ngadto sa
bishop––mga botelya nga puno sa prutas, harina, kalabasa, dugos,
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usahay tunga sa dolyar o sobra pa nga sinsilyo. Andam kaayo si
Andrew sa pagtudlo sa iyang anak nga lalaki sa iyang katungdanan
nga wala gayuy makabalda sa pagkolekta ni Spencer nianang
adlawa. Ang tartanilya sa mga Kimball gigamit sa mga korum sa
deacon sa ilang buluhaton sanglit wala man kini kaayo gamita.
Kon ang ubang mga batang lalaki nga gisangunan sa pagkolekta
uban kaniya dili motunga, mag-inusara lang si Spencer nga
moadto ug mohimo sa trabaho.”13

Agig dugang sa iyang mga responsibilidad sa panimalay, eskwe-
lahan, ug Simbahan, nagtrabaho si Spencer isip sekretarya sa
iyang amahan. Naghimo og daghang mga sulat si Andrew, naka-
himo og unom kada adlaw. Maminaw si Spencer sa idikta gikan
kaniya ug dayon mo-type sa mga sulat.

Kini nga mga kasinatian gikan sa sayong panuigon sa kinabuhi
ni Spencer nagtudlo kaniya sa bili sa trabaho, usa ka leksyon nga
iyang gigamit ug gitudlo sa tibuok niyang kinabuhi. Milabay ang
mga katuigan isip usa na ka Apostol nga nagpanuigon og mga 70,
aduna siya’y mga adlaw panagsa nga bation niya ang pisikal nga
kakapoy. Usa sa maong adlaw siya misulat: “Nagsugod ako nga
miserable kaayo ug nakabantay sa akong kaugalingon nga naghu-
nahuna kon makalahutay ba ako sa tibuok adlaw, pero ... morag
hingpit akong nalingaw sa akong trabaho ug nakalimot sa akong
kaugalingon ug usa kadto ka maayo nga adlaw.”14

Misyonaryo nga Pagserbisyo

Pagka 1914, migradwar si Spencer gikan sa Gila Academy, nag-
dahum nga makasulod sa University of Arizona sa tinglarag. Apan
atol sa graduation exercises, si Andrew Kimball mipahibalo nga
si Spencer pagatawagon sa usa ka misyon.

Agig pagpangandam alang sa iyang misyon, mitrabaho si
Spencer didto sa Globe, Arizona, isip usa ka trabahante sa usa ka
gatasan. Mao kini ang iyang unang kasinatian nga magpuyo
gawas sa mga puy-anan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
Gila Valley. Iyang nakita nga, bisan dili mokompromiso sa iyang
kaugalingong mga sumbanan, mapahiangay niya ang unsay anaa
palibut sa mga tawo kansang mga sumbanan dili gayud kapare-
has sa iyaha. Iyang naangkon ang pagrespeto kaniya sa iyang mga
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kaubanan sa trabaho. Pagkahuman sa summer, ang iyang mana-
bako, dili miyembro nga amo mipahigayon og usa ka farewell
party alang kang Spencer ug mihatag kaniya og usa ka kinulitan
og bulawan nga relo.

Gikan sa Oktubre 1914 hangtud sa Disyembre 1916, nagserbisyo
si Spencer isip usa ka full-time nga misyonaryo didto sa Central
States Mission, nga ang punoang buhatan anaa sa Independence,
Missouri. Mao kini ang samang dapit diin nagserbisyo ang iyang
amahan, iyang stepmother, ug usa sa iyang magulang nga igsoong
lalaki.

Ang pagserbisyo ni Elder Kimball og full-time didto sa misyon
mao ang usa ka panahon sa pagtubo. Iyang giatubang ang pisikal
nga mga hagit. Ang iyang presidente sa misyon mimando sa mga
elders sa pagpangita og pagkaon ug kapuy-an gikan niadtong ilang
giproselaytan. Isip resulta, migahin si Elder Kimball og daghang
malisud nga kagabhion sa gagmayng payag likod sa kakahoyan sa
Missouri, makig-uban og higda sa mga langaw o mga dugho [bed-
bugs] samtang ang mga lamok magsige og sabay-sabay. Adunay
daghang gutom nga mga adlaw, ug kon ang pagkaon ihalad, iyang
kaonon bisan unsay ibutang sa iyang atubangan.

Ang pagpanuktok sa tanang pultahan lisud nga trabaho, nga
gamay rang mga tawo ang gustong mopabalik ug magpatudlo og
dugang. Usa ka asoy ang gihatag sa usa ka dili kasagaran nga
pakig-atubang nga makausa gigamit ni Elder Kimball:

“Samtang nag-tracting didto sa St. Louis nakabantay siya og
usa ka piano nga makita sa gamay ra’g abli nga pultahan, ug mii-
ngon siya ngadto sa babaye, kinsa mosira na unta sa pultahan
diha sa iyang atubangan, ‘Nindot kaayo ang imong piano.’

“ ‘Bag-o pa lang na namong gipalit,’ miingon ang babaye, nga
nagpanagana.

“ ‘Kimball kana, dili ba? Mao usab kana’y akong apelyido.
Makatugtug ako og usa ka awit niana para nimo basin ganahan
kang maminaw.’

“Natingala, siya mitubag, ‘Sige, dayon.’

“Naglingkod sa lingkuranan, si Spencer mitugtug ug mikanta
og, ‘O, Amahan Ko.’
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“Sa mahinumduman ni Spencer, wala gayud ang babaye mipa-
sakop sa Simbahan, pero dili tungod kay wala siya misulay.”15

Ang misyon ni Spencer midugang sa unsay na-establisar na
nga paagi sa pagpadako kaniya didto sa Arizona: hugot nga pag-
tuo sa Ginoo, pagkugi, dedikasyon, hilum nga pagserbisyo, ug
pagsakripisyo.

Kaminyoon ug Pamilya

Sa summer sa 1917, mga pito ka bulan human mipauli si
Spencer Kimball gikan sa iyang misyon, nakabantay siya og usa ka
pahibalo diha sa local nga pamantalaan. Si Camilla Eyring, kinsa
mibalhin ngadto sa Gila Valley pagka 1912 uban sa iyang pamilya,
motudlo og home economics sa Gila Academy. Samtang gibalik-
balik og basa ni Spencer ang artikulo, naghunahuna siya nga sa
umaabut nga adlaw iyang minyoan si Camilla Eyring. Sa “wala
damha,” iyang nahimamat si Camilla sa hununganan sa bus sam-
tang naghulat duol sa academy ug nagsugod siya og pagpakig-
istorya kaniya. Milingkod siya tapad ni Camilla diha sa bus, diin
nagpadayon sila og istoryahanay, ug nakadawat siya og pagtugot
nga mamisita kaniya sa ilang balay.

Ang inahan ni Camilla nakagusto gayud sa batan-ong si
Spencer Kimball. Iyang imbitahon si Spencer og panihapon
matag higayon nga mamisita siya kang Camilla. Ug si Brother
Eyring, kinsa estrikto kaayo kabahin sa kalidad sa mga manguli-
tawo sa iyang anak nga babaye, wala gayud mosupak. Human sa
31 ka adlaw, si Spencer kanunay nang mag-adtoan sa balay sa mga
Eyring. Ang duha nakahukom nga magminyo, pero ang ilang mga
plano naapektuhan sa nagpadayon nga Unang Gubat sa
Kalibutan. Naobligar si Spencer sa pagpabilin didto sa Thatcher,
Arizona, nga naghulat og posible nga tawag ngadto sa army, mao
nga dili sila makahimo sa dugay nga pagbiyahe ngadto sa usa ka
templo sa Utah. Gikasal sila sa sibil pagka Nobyembre 16, 1917,
pero nagpaabut sa usa ka temple sealing sa labing dali nga pana-
hon kutob sa mahimo. Kana nga tumong natuman sa misunod
nga Hunyo didto sa Templo sa Salt Lake.

Sila si Spencer ug Camilla sa katapusan nakabaton og upat ka
mga anak: tulo ka mga anak nga lalaki ug usa ka anak nga babaye
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Sila si Camilla Eyring ug Spencer W. Kimball nga hapit na ang ilang kasal.

(Spencer LeVan, Andrew Eyring, Edward Lawrence, ug Olive
Beth). Isip mga ginikanan sila mitagana og usa ka palibut diin
ang ilang mga anak wala lamang mobati nga gihigugma ug gisu-
portahan pero gisaligan usab sa paghimo og indibidwal nga mga
desisyon. Usa sa ilang mga anak nga lalaki sa wala madugay nahi-
numdom:

“Kon ang mga anak mopasundayag sa eskwelahan, Simbahan o
bisan asa, ang akong mga ginikanan motambong gayud, bisan kon
nagkinahanglan kini sa ilang sakripisyo. Kanunay nilang gipakita
ang ilang interes ug pasigarbo ngari kanamo.

“Sa among pamilya, adunay pagbati nga managkauban kami,
dili kay gipanag-iya kami sa among mga ginikanan. Ang kinadak-
ang responsibilidad alang sa among mga lihok anaa gayud
kanamo. Ang among mga ginikanan moawhag ug mogiya, pero
dili momando.”

Kining mao gihapon nga anak nga lalaki mipadayon sa pag-
sulti mahitungod sa iyang amahan:

“Wala ako’y nailhan nga tawo nga mas manggihatagon diha sa
espiritu kaysa akong amahan. Mabination ug masinabtanon siya,
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nga hapit na lang hinoon kini mahimong usa ka sayop. Ang mga
anak lagmit maghunahuna sa ilang mga ginikanan isip gamha-
nang mga hulagway sa katungod, dili ubos sa ordinaryong mga
panginahanglan. Pero nahibalo ako kon giunsa sa akong amahan
pagdayeg ang usa ka sinserong komplimento o pulong sa pasa-
lamat. Ug walay pagpahayag sa pagdayeg o gugma nga mas bilil-
hon pa kaysa nianang gikan sa iyang kaugalingong pamilya.

“Nasayud ako nga wala makahatag kaniya og mas dakong katag-
bawan––human mabati nga ang Ginoo midawat sa iyang mga
paningkamot––kaysa makita ang iyang kaugalingong pamilya nga
magsunod sa iyang pagdumala diha sa pagpaninguha nga mag-
puyo sa matarung nga paagi.

“Kon makapili lang ako kon si kinsa ang pahukmon sa kata-
pusang adlaw, walay laing tawo nga akong pilion gawas sa akong
amahan.”16

Propesyonal nga Kinabuhi, mga Calling sa
Simbahan, ug Pagserbisyo sa Komunidad

Uban ni Camilla nga nagsuporta kaniya isip iyang kauban ug sa
mga responsibilidad sa usa ka pamilya nga anaa kaniya, gisugdan
ni Spencer ang iyang propesyonal nga kinabuhi isip usa ka klerk
sa bangko. Sa paglabay sa mga katuigan, mibalhin siya gikan sa
trabaho sa banko ngadto sa life insurance ug real estate develo-
pment. Ang ekonomikanhong kagubot sa Grabe nga Depresyon
(1929–39) hilabihang miigo sa mga interes sa negosyo ni
Spencer, pero nakahimo ang pamilya sa paglahutay sa kalisdanan.

Ang amahan ni Spencer namatay pagka 1924, human maka-
serbisyo isip stake president hapit dul-an sa tulo ka mga dekada.
Human si Presidente Heber J. Grant, ikapito nga Presidente sa
Simbahan, mi-organisar pag-usab sa kapangulohan sa stake, ang
29 anyos nga si Spencer gitawag nga moserbisyo isip ikaduhang
magtatambag.

Agig dugang sa iyang kinabuhi sa pamilya, propesyonal nga mga
paningkamot, ug pagserbisyo sa Simbahan, si Spencer nahimong
usa ka aktibong kontribyutor sa komunidad. Mitabang siya sa pag-
tukod sa unang lokal nga estasyon sa radyo. Aktibo siya nga sakop
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sa Rotary Club, usa ka organisasyon sa pagserbisyo, nga sa kata-
pusan naghupot sa posisyon nga gobernador sa distrito.

Pagka 1938 ang St. Joseph Stake nabahin, ug si Spencer gita-
wag nga mamahimong presidente sa bag-ong Mount Graham
Stake. Nabalaka nga basin ang ubang tawo kinsa iyang gidumala
magbaton og lain nga mga pagbati ngadto kaniya, sila si Spencer
ug Camilla mibisita ni bisan kinsa nga tingali adunay ingon nga
mga pagbati aron “masulbad ang maong mga problema.”17

Pagka Septyembre 1941, atol sa iyang pagserbisyo isip stake pre-
sident, usa ka dakong baha ang miigo sa komunidad. Ang padayon
nga pag-ulan mipasaka sa tubig sa Gila River hangtud nga miabut
na kini sa mga kadalanan sa pipila ka mga pinuy-anan. Ang mga
panimalay ug mga uma gibanlas sa tubig. Ang mga residente, kasa-
garan mga miyembro sa Simbahan, sobra ka dako ang gikina-
hanglan nga tabang. Human makadungog mahitungod sa
pagkagun-ob, gipuno ni Spencer ang iyang sakyanan og pagkaon
nga gikuha gikan sa mga kapanguhaan sa Simbahan ug miadto sa
mga lungsod nga naapektuhan sa pagbaha. Iyang gihan-ay aron
malabhan ang hugaw nga mga sinina. Mitabang siya sa mga mag-
uuma aron makadawat og mga lugas [grain] aron ilawug sa mga
hayop. Sa wala madugay usa ka sakyanan nga puno sa pagkaon ug
sinina ang miabut. Sulod sa usa ka semana, kadtong kinsa nag-
antus og maayo sa pagbaha anaa na sa arang-arang nga kahimtang.
Ang mga miyembro sa Simbahan mipakita og tumang kamanggi-
hatagon. Gigiyahan ni Spencer ang pagsubay sa mga pangina-
hanglan ug ang pagpang-apud-apod sa mga kapanguhaan. Niining
tanan, nagpabilin siyang kanunay nga nakigkita ni Elder Harold B.
Lee sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, kansang mga
responsibilidad naglakip sa programa sa pagtabang.

Ang Pagka-Apostol

Pagka Hulyo 8, 1943, si Presidente J. Reuben Clark Jr. sa Unang
Kapangulohan mitawag kang Spencer sa balay. Miingon siya nga si
Spencer gitawag aron mohulip sa usa sa duha ka bakanteng mga
lingkuranan diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
Niining bahina, mitubag si Spencer: “Oh, Brother Clark! Dili ako?
Dili tingali ako ang buot nimong ipasabut no? Duna man gyuy
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sayop ani ba. Sigurado kong nasayop ra ko sa akong nadungog
nimo.... Morag imposible gayud kini. Huyang kaayo ako ug dili
importante ug limitado ug dili makahimo.”18 Mipasalig si Spencer
kang Presidente Clark nga aduna lamang usa ka tubag sa tawag
gikan sa Ginoo, pero ang iyang pagkaandam nga moserbisyo wala
dayon makapawala sa iyang mga pagbati sa pagkadili angayan ug
pagkadili takus.

Kadto nga mga pagbati misamot pa gayud sa misunod nga
pipila ka mga adlaw, nga sa maong panahon gamay o wala gayuy
kinatulgan si Spencer. Samtang didto siya sa Boulder, Colorado,
aron sa pagbisita sa iyang anak nga lalaki, naglakaw siya sa kabung-
turan usa niana ka sayo sa buntag. Samtang misaka siya nga nag-
anam ka taas, namalandong siya sa kalapdon sa katungdanan sa
usa ka apostol. Gihasol siya sa paghunahuna nga basin dili siya
makahimo, nga ang iyang tawag basin usa ka sayop. Niining
maong panghunahuna, miabut siya sa kinatumyan sa bukid nga
iyang gisaka, diin nag-ampo siya ug namalandong. “Nag-ampo ako
og maayo!” nahinumdom siya. “Hilabihan nako nga pag-antus!
Hilabihan ang akong paghilak! Hilabihan nako nga panglimba-
sog!” Samtang naghingutas siya, usa ka damgo ang miabut kaniya
kabahin sa iyang apohan nga si Heber C. Kimball ug “sa mahi-
nungdanong buhat nga iyang nahimo.” Kini nga pagkasayud mipa-
kalma sa kasingkasing ni Spencer. “Usa ka malinawong pagbati sa
kasiguroan ang miabut kanako, ang pagduhaduha ug mga pagpa-
ngutana nawala. Sama kadto sa usa ka dakong palas-anon nga
gikuha. Milingkod ako sa tumang kahilum nga naglantaw sa mata-
hum nga walog, nga nagpasalamat sa Ginoo alang sa katagbawan
ug sa mapasaligong tubag sa akong mga pag-ampo.”19 Pagka
Oktubre 7, 1943, sa edad nga 48, si Spencer W. Kimball na-ordi-
nahan nga usa ka Apostol.

Ang pagserbisyo ni Elder Kimball sa Korum sa Napulog Duha
mikabat og tulo ka mga dekada. Nianang higayona, hilabihan
gayud ang iyang pagbiyahe, naglig-on sa mga miyembro ug mi-abag
sa pagpalambo sa gingharian. Pinaagi sa espesyal nga buluhaton
[assignment] gikan ni Presidente George Albert Smith, nakuha ni
Elder Kimball ang usa ka pihong interes sa mga kaliwatan sa pro-
peta sa Basahon ni Mormon nga si Lehi––mga lumad nga tawo sa
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Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles pagka 1958.
Nagbarug, wala ngadto sa tuo: Delbert L. Stapley, Marion G. Romney,

LeGrand Richards, Richard L. Evans, George Q. Morris, ug Hugh B. Brown.
Naglingkod, wala ngadto sa tuo: Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee,

Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen, ug Henry D. Moyle.

Amihanan, Tunga-tunga, ug Habagatang Amerika. Usa siya ka
maayong mamumulong alang sa ilang mga interes diha sa senior
nga mga korum sa Simbahan ug sa kinatibuk-ang miyembro. Iyang
gisupak ang tanang pagtamay sa mga kaliwatan [racial prejudice]
ug sa pagpanglupig sa mga kabus.

Sa iyang mga sermon, si Elder Kimball mahimong usa ka mag-
babalak ug yano usab nga manulti. Kasagaran niyang hisgutan
ang sensitibong mga hilisgutan nga may kalabutan sa kasarangan
nga mga sakop sa Simbahan. Agig dugang sa daghang mga pakig-
pulong, iyang gisulat ang libro nga The Miracle of Forgiveness.
Kini nga libro naggikan sa taas nga kasinatian ni Elder Kimball
isip usa ka Apostol, nanagtambag niadtong kinsa mitugyan
ngadto sa grabe nga kalapasan. Diha sa libro iyang gilatid ang mga
gipaabut sa Ginoo kanato, ang atong balaanong potensyal, ang
dalan nga kinahanglan natong subayon aron maghinulsol ug
makabaton sa pasalig sa hingpit nga balaanong pagpasaylo.
Mihatag si Elder Kimball og pagsaksi ngadto sa magbabasa nga
ang Ginoo maloloy-on ug mopasaylo niadtong kinsa tinud-anay
nga naghinulsol.
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Mga Problema sa Panglawas

Paglabay sa mga panahon sa iyang kinabuhi, si Spencer W.
Kimball nag-antus og lainlaing mga kadaot ug mga sakit. Duha ka
makahuluganon nga mga hagit sa panglawas adunay dakong
epekto sa iyang katuigan isip usa ka Apostol. Ang unang sakit nag-
bilin og malungtarong marka kang Elder Kimball nga klaro kaayo
sa higayon nga mosulti siya. Sa kaulahian sa 1956, iyang gibati
ang kapagaw sa iyang tingog. Ang diagnosis mao ang kanser sa
tutunlan. Usa ka operasyon sa Hulyo 1957 miresulta sa pagka-
tangtang sa usa ka kwerdas sa paningog [vocal cord] ug lain nga
parte. Human niadto, iyang gipahulay ang iyang tingog aron sa
pagtugot sa hingpit nga posibleng pagkaayo. Sa mga gabii nga
walay kinatulgan, naghunahuna si Elder Kimball kon makasulti
pa ba kaha siya.

Unom ka bulan human sa operasyon, ang mga doktor midekla-
rar nga ang tutunlan ni Elder Kimball naayo na. Si Elder Boyd K.
Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miasoy kon
giunsa paggamit ni Elder Kimball og komedya sa pagpaila sa mga
tigpaminaw sa iyang bag-ong tingog:

“Dayon miabut ang pagsulay. Makasulti kaha siya? Makasangyaw
kaha siya?

“Miuli siya sa panimalay [sa Arizona] alang sa iyang pakigpu-
long sa mga kababayen-an.... Didto, sa usa ka komperensya sa St.
Joseph Stake, ... mibarug siya sa pulpito.

“ ‘Mibalik ako dinhi,’ miingon siya, ‘aron makauban ang akong
kaugalingong katawhan. Niini nga walog ako nangulo isip stake
president.’ Tingali naghunahuna siya nga kon mapakyas man gani
siya, dinhi kauban niya kadtong kinsa naghigugma kaniya pag-ayo
ug makasabut ra.

“Dihay hilabihan nga pagpakita og gugma. Ang tensyon niining
madramahong gutlo naputol sa dihang mipadayon siya,
‘Kinahanglan ko kamong sultihan kon unsay nahitabo kanako.
Miadto ako sa Silangan, ug samtang tua didto nahitumpawak ako
sa mga mamumutol og tutunlan [cutthroats]....’ Human niana
wala na igsapayan kon unsay iyang gisulti. Nakabalik na si Elder
Kimball!”20
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Ang iyang bag-ong tingog malumo, lawom, ug kalma. Kadto,
sa mga pulong ni Elder Packer, “usa ka mahilum, mahangyoon,
ugdang nga tingog, hinatag nga tingog, tingog nga madanihon,
usa ka tingog ... nga nagustuhan sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw.”21

Nakasinati usab si Elder Kimball og grabe nga mga problema sa
kasingkasing. Human nahimong usa ka Apostol, nag-antus siya og
sunod-sunod nga mga ataki sa kasingkasing. Sa 1972, samtang
nagserbisyo isip Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog
Duha, miagi siya og usa ka hilabihan ka peligro nga operasyon. Si
Dr. Russell M. Nelson mao ang tig-opera sa kasingkasing [heart
surgeon] ni Presidente Kimball nianang panahona. Sa kaulahian,
isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,
miasoy si Elder Nelson kon unsay nahitabo atol sa operasyon: “Dili
gayud nako makalimtan ang akong gibati sa dihang ang iyang
kasingkasing mibalik na pagpitik, nga nagpitik uban sa kusog ug
kalagsik. Niana gayung gutloa, ang Espiritu mipahibalo kanako
nga kining espesyal nga pasyente mabuhi aron mahimong propeta
sa Dios sa yuta.”22

Presidente sa Simbahan

Sa gabii sa Disyembre 26, 1973, si Presidente Harold B. Lee, ang
ika-11 nga Presidente sa Simbahan, kalit lang namatay. Pagpadayon
sa pamaagi sa apostolikanhong manununod sa Simbahan, sa
Disyembre 30, 1973, si Spencer W. Kimball, isip senior nga sakop
sa Korum sa Napulog Duha, nahimong Presidente sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Miabut kini nga usa ka sorpresa ngadto sa mga miyembro sa
Simbahan––ug ilabi na ngadto kang Presidente Kimball. Gi-ordi-
nahan siya nga usa ka Apostol duha ka tuig og tunga human ni
Harold B. Lee. Kay si Presidente Kimball upat ka tuig nga magu-
lang ni Presidente Lee ug, sa makita, anaa sa dili maayong pangla-
was, hingpit nang gilauman ni Presidente Kimball nga dili na siya
mabuhi aron maoy sumusunod ni Presidente Lee. Sama sa iyang
giasoy sa kaulahian: “Akong gibati nga sigurado gayud nga kon ako
mamatay, kon moabut na ang akong oras, isip presidente sa
Napulog Duha.... Akong gisulti sa haya ni Presidente Lee nga walay



A N G  K I N A B U H I  U G  PA N G A L A G A D  N I  S P E N C E R  W.  K I M B A L L

xxxiv

nag-ampo og hilabihan kaysa kang Sister Kimball ug ako alang sa
iyang pagkaayo sa dihang nasakit siya ug alang sa iyang pagpada-
yon samtang maayo na siya.”23

Si Presidente Kimball gipaluyohan sa mga miyembro sa
Simbahan sa kinatibuk-ang komperensya sa Abril 1974. Wala siya
magtinguha niini nga posisyon, pero ang Ginoo maoy mipili
kaniya nga mahimo Niyang propeta, manalagna, ug tigpadayag
ug maoy mangulo sa Iyang Simbahan ug gingharian sa yuta.

Kalabut nianang kinatibuk-ang komperensya sa Abril, si
Presidente Kimball mihatag og pakigpulong kabahin sa misyo-
naryo nga buhat sa usa ka miting alang sa mga lider sa Simbahan.
Si Elder William Grant Bangerter, nga sa kaulahian nahimong
sakop sa Kapangulohan sa Seventy, usa ka regional representa-
tive nianang panahona ug mitambong diha sa miting. Sa kaula-
hian nahinumduman niya ang epekto sa mga pulong ni
Presidente Kimball:

“Nakaamgo kami nga si Presidente Kimball miabli og espiritu-
hanong mga bintana ug mikamay kanamo sa pagduol ug pagha-
ngad uban kaniya kabahin sa mga plano sa kahangturan. Daw
sama kadto nga iyang giwaling ang mga kurtina nga mitabon sa
katuyoan sa Labaw nga Makagagahum ug midapit kanamo sa
pagtan-aw uban kaniya sa padulngan sa ebanghelyo ug sa panan-
awon sa pagpangalagad niini.

“Nagduda ako kon aduna bay tawo nga diha nianang adlawa
nga makalimot gayud sa okasyon. Hapit kada higayon nga sukad
akong gibasa pag-usab ang pakigpulong ni Presidente Kimball,
ang unod sa unsay iyang gisulti klaro kaayong mipatik sa akong
hunahuna nga gani mahimo nakong sublion ang kadaghanan
niini niining gutloa gikan sa hunahuna lang.

“Ang Espiritu sa Ginoo anaa kang Presidente Kimball ug
nagsugod kini kaniya ngari kanamo isip usa ka mabati nga
presensya, nga sa makausa parehong makapatandog ug makapa-
tingala. Iyang gibuksan sa among panan-aw ang usa ka mahima-
yaong panan-awon.”24

Ang pakigpulong ni Presidente Kimball nianang panahona
mihatag og usa ka mahinungdanong tema sa iyang pangalagad
isip Presidente sa Simbahan:
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Si Presidente Spencer W. Kimball, tunga, uban sa iyang mga
magtatambag sa Unang Kapangulohan gikan sa 1973 hangtud sa 1981:

Presidente N. Eldon Tanner (wala) ug Marion G. Romney (tuo).

“Akong mga kaigsoonan, naghunahuna ako kon ato bang gibu-
hat ang tanan natong mahimo. Kahimut-an ba kita sa atong
pamaagi sa pagtudlo sa tibuok kalibutan? Nagsangyaw kita sulod
na sa 144 ka tuig karon. Andam ba kita sa pagdugang sa atong
mga paningkamot? Sa pagpadako sa atong panglantaw? ...

“Nakaamgo ako, mga kaigsoonan, nga dili kini usa ka sayon
nga butang o nga kini matuman nga walay paningkamot ni kini
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mabuhat sa mubo ra nga panahon, pero aduna ako niini nga
pagtuo nga makahimo kita og kauswagan ug makapalambo sa
atong misyonaryo nga mga paningkamot nga mas kusog kaysa
atong gibuhat karon …

“... Sa akong paminaw kon kitang tanan usa ra sa hunahuna ug
kasingkasing ug katuyoan makahimo kita og kauswagan ug
makausab sa atong panglantaw nga morag ‘Maayo ra ang atong
nabuhat. Dili kita “maghimo og mga problema.” ’ ”25

Sa ingon nagsugod ang usa ka talagsaong dekada sa pagtubo
ug kausaban. Bisan tuod kon ang misyonaryo nga buhat maoy
nag-unang gihatagan og gibug-aton, sa wala madugay naklaro ra
ngadto sa mga miyembro sa Simbahan nga si Presidente Kimball
dili interesado nga magbarug na lang sa bisan unsang dapit sa
matarung nga paningkamot.

Misyonaryo nga Buhat

Nagtinguha si Presidente Kimball sa pag-abli sa mga pultahan
sa kanasuran sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang mga pagkabahin
sa gitawag og “Gubat nga tinago-tago [Cold War]” tali sa demo-
kratikanhong mga gobyerno ug komunistang mga gobyerno
mipugong sa pagsangyaw ngadto sa daghang kanasuran sa
Europe ug Asya. Usab, ang polisiya sa Simbahan kalabut sa ordi-
nasyon ngadto sa priesthood mipugong sa misyonaryong mga
paningkamot didto sa Africa, mga bahin sa Habagatang Amerika,
ug sa Caribbean. Nangita si Presidente Kimball sa matag kahiga-
yunan sa pagpalapad sa heograpikanhong maabut sa Simbahan.

Sa samang higayon, iyang gipasabut og maayo nga ang mas
dako nga mga kahigayunan sa pagtudlo sa kanasuran nagde-
pende sa kaandam sa mga miyembro sa Simbahan sa paghangop
niadtong mga kahigayunan. Alang niadtong mga batan-ong lalaki
nga takus ug hingpit na nga andam, ang misyonaryo nga pagser-
bisyo dili angayang tan-awon isip usa ka pagpili pero isip usa ka
balaanong katungdanan ug kahigayunan. Kini nga obligasyon
anaa sa mga batan-ong lalaki bisan pa man kon asa sila nagpuyo.
Ang mga batan-ong babaye makaserbisyo usab isip mga misyo-
naryo pero dili ubos sa samang obligasyon sa mga batan-ong
lalaki. Agig dugang, ang edaran na nga mga magtiayon gi-awhag
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nga moserbisyo diha sa misyonaryo nga pwersa. Sa dihang nag-
sugod pa si Spencer W. Kimball sa iyang pagserbisyo isip
Presidente sa Simbahan, 17,000 ka full-time nga mga misyonaryo
ang nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Sa dihang namatay siya mga
12 ka tuig na ang milabay, kanang gidaghanona misaka sa dul-an
sa 30,000. Ang napalambo nga misyonaryo nga mga paningkamot
mipupo og igo nga mga bunga: ang mga miyembro sa Simbahan
misaka gikan sa 3.3 ka milyon ngadto sa dul-an sa 6 ka milyon.

Namulong sa usa ka grupo sa batan-ong mga miyembro sa
Simbahan niadtong 1975, matud ni Presidente Kimball:
“Nahibalo ba kamo kon unsay gibuhat sa Ginoo alang kaninyo
mga batan-ong lalaki? Kamo mga guapong batan-on. Lig-on
kamong tan-awon ug maayo ug malipayon. Kinsay naghatag
kaninyo sa inyong panglawas? Kinsay naghatag kaninyo sa inyong
mga mata? Kinsay naghatag kaninyo sa inyong mga dalunggan?
Kinsay naghatag kaninyo sa inyong tingog? Inyo na ba kanang
nahunahunaan? Aduna gayuy naghatag kaninyo niining bililhong
mga butang.”

Iya dayong gihulagway ang iyang kasinatian nga naoperahan sa
tutunlan ug giunsa niini pagbilin kaniya og parte na lang sa iyang
tingog. Nagpadayon, miingon siya: “Pangutan-on ko kamo kon
kinsa kaninyo ang andam mawad-an sa inyong tingog? Inyo ba
kanang gipalit o gibayloan? Aduna bay mihatag niana kaninyo?
Gihatagan ba kamo sa Ginoo og tingog aron makapadayag kamo
sa inyong kaugalingon? Nan nganong dili man kamo mogawas sa
kalibutan ug mopadayag sa labing mahinungdanong istorya sa
kalibutan, ug mosulti sa mga tawo nga ang kamatuoran gipahiuli
na; nga ang Ginoo adunay nagpadayon nga mga propeta gikan
kang Adan hangtud karon; ug nga kamo mismo adunay balaang
priesthood, ug inyo kanang palambuon sa tanang adlaw sa inyong
kinabuhi? Sultihi ang kalibutan niana! Nagkinahanglan sila niini!

“Ug busa mangutana ako kaninyo og usab, kinsay naghatag
kaninyo sa inyong tingog? Ngano man?––aron lang kamo maka-
kanta o makaistorya o makalingaw-lingaw uban sa mga tawo?
O iya kamong gihatagan niana nga tingog aron makatudlo kamo
sa ebanghelyo? ...
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“Karon naghunahuna ako nga angayan na kitang moadto sa
misyon, dili ba?––ang matag batang lalaki nga takus.”26

Buhat sa Templo

Isip Presidente sa Simbahan, gidumala ni Spencer W. Kimball
ang talagsaong paglambo sa pagtukod og templo. Sa pagsugod sa
iyang administrasyon, 15 ka mga templo na ang gigamit; sa dihang
namatay siya mga 12 na ka tuig ang milabay, ang gidaghanon
misaka sa 36, sobra pa sa doble. Si Presidente Gordon B. Hinckley,
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, mipamatuod
“Kining labihan ka kusog nga pagtukod og templo gihatag ni
Presidente Kimball ubos sa pagpadayag gikan sa Ginoo.”27

Kalabut sa buhat sa templo, miingon si Presidente Kimball: “Ang
adlaw moabut ug dili na madugay nga ang tanang mga templo
dinhi sa yuta gamiton sa gabii ug sa adlaw.... Adunay pundok sa
mga magtrabaho sa gabii ug sa adlaw nga duol na sa tumang kaka-
poy, tungod sa kaimportante sa buhat ug sa gidaghanon sa mga
tawo kinsa natulog sa kahangturan ug kinsa nagtinguha, nangina-
hanglan, sa mga panalangin nga mahimong moabut kanila.”28

Panggobyerno sa Simbahan

Sa panahon sa 1975 ug 1976, gipasiugdahan ni Presidente
Kimball ang pag-organisar pag-usab ug pagpalapad sa panggob-
yerno sa Simbahan aron mahiangay sa paglambo sa Simbahan. Isip
kabahin sa napadayag nga organisasyon ug mga responsibilidad sa
mga General Authority, ang Unang Korum sa Seventy gitukod pag-
usab ug sa Oktubre 1976 naglakip sa 39 ka mga kaigsoonan.
“Niining maong lakang,” pasabut ni Presidente Kimball, “ang tulo
ka nagdumalang mga korum sa Simbahan gihubit pinaagi sa mga
pagpadayag,––ang Unang Kapangulohan, ang Korum sa Napulog
Duha, ug ang Unang Korum sa Seventy,––napahimutang sa mga
lugar sama sa gipadayag sa Ginoo. Makahimo kining posible sa
maayong pagdala sa bug-at nga buluhaton karon ug sa pagpa-
ngandam alang sa nag-anam kadako ug kakusog nga buhat, nga
magpaabut sa adlaw nga ang Ginoo mobalik aron mangunay sa
pagdumala sa Iyang simbahan ug gingharian.”29 Kini nga pagpa-
dayag gikan sa Ginoo ngadto sa Iyang propeta maoy naggiya sukad
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sa ubang mga kausaban sa panggobyerno sa Simbahan ingon nga
maoy gikinahanglan sa “buluhaton sa ubasan” (D&P 107:96).

Mga Kasulatan

Niadtong 1976, si Presidente Kimball misugo nga duha ka mga
pinadayag, ang usa ni Propeta Joseph Smith ug ang usa ni
Presidente Joseph F. Smith, idugang ngadto sa hugpong sa mga
kasulatan [canon of scripture] (tan-awa sa D&P 137 ug 138). Ubos
sa direksyon ni Presidente Kimball, usa ka LDS edition sa King
James Bible gimantala pagka 1979, ug usa ka bag-ong edisyon sa
triple combination (ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug
mga Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bilihon) gimantala pagka
1981. Nagpasabut sa paggawas niining mga edisyon sa mga sum-
banang basahon [standard works], si Elder Boyd K. Packer mii-
ngon, “Sa pagpadayon sa mga henerasyon, paga-isipon kini, kon
tan-awon sa makasaysayanong kahimtang niini, isip ang pinaka-
mahinungdanong kalampusan sa administrasyon ni Presidente
Spencer W. Kimball.”0

Sa panahon sa pagdumala ni President Kimball, ang mga kasu-
latan nahimo usab nga sukaranan alang sa kurikulum sa Sunday
School sa Simbahan.

Pagpayano [Simplification]

Samtang ang gidak-on sa Simbahan ug ang gilapdon sa mga
operasyon gipalapdan, giila ni Presidente Kimball ug sa ubang
mga lider sa Simbahan ang panginahanglan sa pagpasayon sa
lainlaing mga programa sa Simbahan aron ang labing kinahang-
lanon mahimong anaa dayon sa ubang paagi niadtong anaa sa
kinabag-ohang branch ingon man usab niadtong anaa sa dugay
nang na-establisar nga ward. Si Presidente Kimball miingon:

“Ang misyon sa Simbahan ngadto sa mga miyembro niini mao
nga magamit ang mga baruganan, mga programa, ug ang pries-
thood diin sila makaandam sa ilang mga kaugalingon alang sa
kahimayaan. Ang atong kalampusan, sa indibidwal ug isip usa ka
Simbahan, matino gayud pinaagi kon unsa kita ka matinud-anong
magtumong sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay.
Gawas lamang kon atong klarong makita ang mga responsibilidad
sa kada indibidwal ug sa tahas sa mga pamilya ug mga panimalay
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nga atong masabtan og maayo nga ang mga korum sa priesthood
ug mga organisasyon sa auxiliary, gani ang mga ward ug mga
stake, anaa aron pagtabang sa mga miyembro nga makasunod sa
ebanghelyo diha sa panimalay. Dayon makasabut kita nga ang
mga tawo mas importante kaysa mga programa, ug nga ang mga
programa sa Simbahan kinahanglan kanunayng magsuporta ug
dili gayud mobalda sa mga kalihokan sa pamilya nga nakasentro
sa ebanghelyo....

“Ang atong pasalig ngadto sa pagsunod sa ebanghelyo nga
nakasentro sa panimalay kinahanglang maoy mahimong dayag
nga mensahe sa matag programa sa priesthood ug sa auxiliary,
nga mopaminos, kon gikinahanglan, sa pipila ka kapilian nga
mga kalihokan nga mahimong makababag sa hustong pagtu-
mong sa pamilya ug sa panimalay.”31

Usa ka importante nga kausaban atol sa administrasyon ni
Presidente Kimball mao ang pagpaila sa sulod sa tulo ka oras nga
eskedyul sa miting sa Dominggo. Kini mihiusa sa lainlaing mga
miting sulod sa semana ug sa Dominggo ngadto sa simple ug mas
sayon nga hugpong sa mga miting sa Dominggo. Ang pagpaila nii-
ning gihiusang eskedyul sa 1980 mipaminos og dako sa paggahin
og panahon ug kwarta sa mga miyembro sa Simbahan aron nga
makasalmot sila sa hingpit nga paagi sa programa sa Ginoo.

Pagpadayag kabahin sa Priesthood

Usa sa labing talagsaon nga mga kausaban nga miabut atol sa
pagpangulo ni Spencer W. Kimball mao ang pagpadayag kabahin
sa priesthood (tan-awa sa Opisyal nga Pahayag 2 diha sa Doktrina
ug mga Pakigsaad).

Niadtong Hunyo 1, 1978, si Presidente Kimball, uban sa laing
mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, nagtigum didto sa lawak sa taas sa
Templo sa Salt Lake. Si Presidente Gordon B. Hinckley, kinsa
mitambong niana nga okasyon isip usa ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, sa kaulahian mitaho:

“Ang pangutana sa paghatag sa mga panalangin sa priest-
hood ngadto sa mga itom anaa sa mga hunahuna sa daghan sa
mga Kaigsoonan sulod na sa daghang katuigan. Gibalik-balik na
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kini og hisgot sa mga Presidente sa Simbahan. Nahimo kining
usa ka butang nga mas gihatagan og pagpakabana ni Presidente
Spencer W. Kimball.

“Sulod na sa dugay-dugayng panahon nga nag-ampo siya kala-
but niining seryoso ug lisud nga pangutana. Migahin siya og dag-
hang mga oras nianang lawak sa taas sa templo nga nag-inusara
sa pag-ampo ug pagpamalandong.

“Niini nga okasyon nangutana siya sa iyang mga
Kaigsoonan––sa iyang mga Magtatambag ug sa mga Apostoles.
Misunod niini nga panaghisgutan manag-uban kaming nag-ampo
sa labing sagrado sa mga kahimtang. Mismong si Presidente
Kimball maoy nag-ampo.... Ang Espiritu sa Dios anaa didto. Ug
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo miabut niana nga propeta ang
usa ka kasiguroan nga ang butang nga iyang gi-ampo husto, nga
ang oras miabut na, ug nga karon ang talagsaong mga panalangin
sa priesthood kinahanglang ihatag ngadto sa takus nga mga lalaki
bisan asa nga dili magsapayan sa kaliwatan.

“Matag usa nga diha nianang pundoka, pinaagi sa gahum sa
Espiritu Santo, nasayud sa samang butang.

“Usa kadto ka hilum ug halangdon nga okasyon....

“... Walay usa kanamo nga anaa niana nga okasyon ang mao lang
gihapon human niana. Ni ang Simbahan mao lang gihapon.”32

Ang pagpahibalo sa pinadayag nahitabo pinaagi sa usa ka sulat
nga gipetsahan og Hunyo 8, 1978, ngadto sa tanang kinatibuk-an
ug lokal nga mga opisyales sa priesthood sa Simbahan: “Ang matag
matinud-anon, takus nga tawo sa Simbahan mahimo nga modawat
sa balaan nga pagkapari, uban sa gahum sa paggamit niini nga
langitnong pagtugot, ug maglipay uban sa iyang mga hinigugma sa
matag panalangin nga nagagikan niini, lakip ang mga panalangin
sa templo” (D&P, Opisyal nga Pahayag 2).

Si Presidente Hinckley nahinumdom: “Ang sulat migawas sa
Simbahan ug sa kalibutan. Dili na nako kinahanglang isulti pa
kaninyo ang gamhanang epekto nga gibati sa sulod sa Simbahan ug
sa gawas. Diha’y grabeng paghilak, uban sa mga luha sa pasalamat
dili lamang sa bahin niadtong kinsa gihikawan kaniadto sa priest-
hood ug kinsa maoy nakapahimulos dayon niini nga pahibalo,
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ingon man usab ang mga kalalakin-an ug mga kababayen-an sa
Simbahan sa tibuok kalibutan kinsa mibati sa unsay among gibati
kalabut niining butanga.”33

Mga tulo ka bulan ang milabay, si Presidente Kimball namaha-
yag, nga nagpasabut sa pinadayag: “Usa sa mga Kaigsoonan mii-
ngon kagahapon nga miabut na karon ang usa sa pinakadakong
mga kausaban ug mga panalangin nga wala pa sukad mahibaloi....
Gawas sa pipila ka mga tawo nga kanunayng mosupak, ang kataw-
han sa kalibutan midawat niini nga kausaban uban sa ilang pasa-
lamat.... Mao nga sobra kami ka malipayon kabahin niini, ilabi na
gayud alang niadtong kinsa gihikawan kaniadto niini nga mga
panalangin.”34

Gugma alang sa mga Tawo ug alang sa Buhat sa Ginoo

Naghulagway kang Presidente Kimball, si Elder Neal A.
Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon:
“Ang pangalagad niining tawhana puno sa gugma alang sa uban.
Ang mahigugmaon pero madutlanong panan-aw sa iyang mga
mata, ang iyang gakus, ang iyang balaang halok, ang iyang
kalumo––nga gibati sa daghan kaayo––ang tanan nakamugna og
usa ka pagbati nga angayan lamang madawat niining tawhana, dili
ingon nga dili siya maduol, kondili ingon nga espesyal nga kainit
sa pagbati. Ang iyang gugma malukpanon [inclusive]; wala gayuy
usa ang mibati nga wala matagad. Ang kada General Authority
makahunahuna nga paborito siya ni Presidente Kimball, kay gihi-
gugma niya ang kada usa kanamo! Unsaon man sa paghunahuna
sa usa ka tawo nga dili siya paborito niya?”35

Gisultihan ni Presidente Kimball ang mga miyembro sa
Simbahan, “Ganahan kong mailhan ingon nga usa ka tawo kinsa
naghigugma sa iyang mga kaigsoonan.”36 Agig balos ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mibati ug mipadayag usab sa ilang
gugma alang kaniya, diin mapasalamaton siya. Miingon siya:
“Kanunay nakong sultihan ang mga tawo sa dihang moingon sila
kanako nga ila akong gihigugma, ‘Nindot kana, kay sa maong
paagi usab ako nagpakabuhi.’ Ug mao gayud kana’y tinuod.”37

Sa iyang mahigugmaon apan determinadong paagi,
si Presidente Kimball mitambag sa mga Santos sa Ulahing mga
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Si Presidente Kimball miingon, “Ganahan kong mailhan isip usa
ka tawo kinsa naghigugma sa iyang mga kaigsoonang lalaki ug babaye.”

Adlaw sa paghimo pa og dugang diha sa ilang pagserbisyo sa
Ginoo, magbuntog sa kakulang sa pagtagad, sala, o ubang mga
problema nga makapugong kanila sa pagpadayon. Sa iyang kau-
galingong kinabuhi, nagsilbi siyang ehemplo sa pagpadayon diha
sa pagserbisyo sa Ginoo, bisan unsa pa man ang mga babag.

Si Elder Robert D. Hales, nga nianang higayona usa pa ka
sakop sa Unang Korum sa Seventy, misulti kabahin ni Presidente
Kimball: “Usa siya ka tawo sa buhat [man of action], nga gipakita
sa simple nga gisulat diha sa iyang lamesa nga nag-ingon, ‘Buhata
Kini.’ ... Ang iyang ehemplo ug gugma nakapadasig niadtong
kinsa misunod sa iyang ehemplo sa pagkab-ot sa mas taas nga
mga tumong ug sa pagpalambo sa ilang mga paningkamot sa pag-
kahingpit.”38

Sa usa ka pakigpulong nga gihatag pagka Oktubre 1979 nga
kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Kimball misaysay sa
istorya sa Daang Tugon kabahin ni Caleb, kinsa, nag-atubang sa
mga hagit nga may kalabutan sa pagsulod sa yutang saad, mii-
ngon, “Ihatag kanako kining dapit sa kabungturan” (Josue 14:12).
Nagpasabut niining mga pulonga, si Presidente Kimball miingon:
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“Mao kini ang akong gibati alang sa buhat niining gutloa.
Adunay dakong mga hagit nga moabut kanato, dagkong mga
oportunidad nga atubangunon. Akong gihangop kana nga maka-
pahinam nga umaabot ug gibati ang pagsulti ngadto sa Ginoo,
sa mapainubsanong paagi, ‘Ihatag kanako kining dapit sa
kabungturan,’ ihatag kanako kini nga mga hagit.

“Sa mapainubsanong paagi, akong ihatag kini nga pasalig
ngadto sa Ginoo ug nganha kaninyo, akong minahal nga mga
kaigsoonan, mga isig ka magbubuhat niining sagradong kawsa ni
Kristo: Mopadayon ako sa unahan, uban sa hugot nga pagtuo sa
Dios sa Israel, nga nasayud nga siya mogiya ug motudlo kanato,
ug modala kanato, sa katapusan, ngadto sa katumanan sa iyang
mga katuyoan ug ngadto sa atong yutang saad ug sa gisaad nga
mga panalangin ngari kanato....

“Sa matinguhaon ug mainitong paagi ako moawhag nga ang
matag usa kaninyo mohimo niining sama nga pasalig ug paning-
kamot––matag lider sa priesthood, matag babaye sa Israel, matag
batan-ong lalaki, matag batan-ong babaye, matag batang lalaki ug
babaye.”39

Niadtong Nobyembre 5, 1985, human sa hapit 12 ka tuig nga
pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan, si Spencer W. Kimball
namatay. Sa iyang pagkamatay, ang magtatambag ni Presidente
Kimball nga si Presidente Gordon B. Hinckley namahayag: “Dako
nakong pribilehiyo ug kahigayunan nga magtrabaho sa kiliran ni
Presidente Kimball nga magkauban diha sa buhat sa Ginoo. Sa
usa ka higayon misulay ako sa pagpahinay kaniya og gamay, ug
miingon siya, ‘Gordon, ang akong kinabuhi sama sa akong sapa-
tos––nga gamiton og maayo diha sa pagserbisyo.’ Sa ingon siya
nagpakabuhi. Sa ingon siya namatay. Miadto na siya kauban Niya
kinsa iyang gialagaran, nga mao si Ginoong Jesukristo, kang
kinsa siya mihatag sa pagsaksi ug pagpamatuod.”40
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Ingon nga gisugyot ni Presidente Kimball, ang chorus sa
“Ako Anak sa Dios” gitapos sa mga pulong nga “Tudloi ko sa tanang
angay nga mahibaloan aron makapuyo uban kaniya sa umaabut.”
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“Aron Makapuyo uban
Kaniya sa Umaabut”

Ang bugtong paagi sa pagkaplag og kalipay,
kamatuoran ug katumanan mao ang pagpuyo nga

uyon sa plano sa atong Langitnong Amahan.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Ang mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan ganahan
kaayo sa kanta sa Primary nga “Ako Anak sa Dios,” uban sa sim-
ple pero halawom kaayo nga mensahe niini kon si kinsa kita,
nganong ania kita sa kalibutan, ug unsa ang mga gisaad sa Ginoo
kanato kon kita magmatinud-anon. Si Sister Naome W. Randall
misulat sa teksto niini nga kanta niadtong 1957, dihang si Elder
Spencer W. Kimball usa pa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles. Niadtong higayona, ang chorus sa kanta nag-
tapos sa mga pulong “Tudloi ko sa tanang angay nga mahibaloan
aron makapuyo uban kaniya sa umaabut.”

Sa pagbisita sa usa ka komperensya sa stake, si Elder Kimball
namati sa grupo sa mga bata sa Primary nga nagkanta sa “Ako Anak
sa Dios.” Pagkahuman niana, mikomentaryo siya kabahin sa kanta
ngadto sa usa ka miyembro sa General Board sa Primary. “Ganahan
kaayo ko sa awit sa mga bata,” siya miingon, “pero adunay usa ka
pulong nga nakahasol kanako. Mosugot kaha si Sister Randall nga
ang pulong mahibaloan mailisan sa pulong nga buhaton?”1

Si Sister Randall miuyon nga ilisan ang kanta. Karon ang
chorus nagtapos sa mga pulong “Tudloi ko unsay buhaton nga
makabalik kos’ Amahang Langitnon.”2 Kining mga pulonga
mitukma sa prinsipyo nga gihatagan og gibug-aton ni Presidente
Kimball sa tibuok panahon sa iyang pangalagad: “Ang kinabu-
hing celestial mahimong makab-ot sa matag kalag kinsa nakatu-
man sa mga gikinahanglan. Ang pagkahibalo dili igo. Ang usa ka
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tawo kinahanglan nga mobuhat. Ang pagkamatarung importante
ug ang mga ordinansa gikinahanglan.”3 Siya mitudlo nga ang
ebanghelyo mao ang “usa ka pamaagi sa kinabuhi, ang plano sa
personal nga kaluwasan, ug gibase kini sa personal nga responsi-
bilidad. Gihimo kini alang sa tawo, ang mga kaliwatan sa Dios.
Ang tawo usa ka dios gikan sa taguangkan ug anaa kaniya ang abi-
lidad nga makab-ot ang pagkadios ug siya makahimo, kon iyang
buhaton, sa pagkab-ot sa kinatas-an niyang maabot.”4

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta [premortal],

ang Langitnong Amahan mitudlo kanato sa plano
alang sa atong kahimayaan [exaltation].

Samtang mga espiritu pa kita, hingpit nga organisado ug takus
sa paghunahuna ug pagtuon ug pagsabut uban kaniya, ang atong
Langitnong Amahan miingon kanato, sa mga pulong: “Karon
akong hinigugma nga mga anak, sa inyong pagkaespiritu milambo
kamo kutob sa inyong nahimo. Aron mapadayon ang inyong pag-
lambo, gikinahanglan ninyo ang pisikal nga lawas. Gituyo nako
ang paghimo sa plano diin mahimo kamong mopadayon sa pag-
lambo. Sama sa inyong nasayran, ang usa motubo lamang pinaagi
sa pagsagubang.

“Karon,” miingon ang Ginoo, “atong pundokon kining mga
elemento nga ania ug himoon kini nga usa ka yuta, butangan sa
ibabaw niini og mga tanaman ug mga hayop, ug tugutan kamo
nga mopuyo niini. Mao kini ang panahon sa pagsulay. Among iha-
tag kaninyo ang puno sa bahandi nga yuta, puno sa kahimanan
alang sa inyong kaayohan ug katagbawan, ug among tan-awon
kon kamo tinud-anay bang matinud-anon ug mohimo sa mga
butang nga gisangon kaninyo. Mohimo ako og kasabutan tali
kaninyo. Kon uyon kamo nga mokontrolar sa inyong mga tinguha
ug mopadayon sa paglambo padulong sa kahingpitan ug sa pag-
kadiosnon pinaagi sa plano nga akong ihatag, hatagan ko kamo
og pisikal nga lawas nga may unod og bukog ug puno sa bahandi
ug malamboon nga yuta, nga may adlaw, tubig, kakahoyan, mga
puthaw, yuta, ug tanan pang mga butang nga gikinahanglan aron
makakaon ug masininaan ug balayan ko kamo ug ihatag kaninyo
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ang tanang katagbawan nga angayan alang sa inyong kaayohan.
Dugang pa niini, himoon nakong posible alang kaninyo nga sa
umaabut makabalik kamo kanako kon mapalambo ninyo ang
inyong kinabuhi, mabuntog ang mga kalisdanan ug mopaduol sa
kahingpitan.”

Alang nianang walay pagpanuko nga tanyag, kita isip mga
anak sa atong Langitnong Amahan miuyon uban sa pasalamat.5

Ang Ginoo dayag nga mihimo sa plano ug sa mga kondisyon
ug sa mga kaayohan niini.... Ang kabubut-on ihatag sa tawo aron
makahimo siya og kaugalingong mga pagpili.

Ang kinabuhi mahimutang sa tulo ka bahin o mga kahimtang
[estates]: kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta [premortal], mortal,
ug pagka-imortal.... Ang paghimo sa usa niini ka kahimtang dako
og epekto sa mosunod nga kahimtang o mga kahimtang. Kon ang
usa ka tawo nakalampus sa una nga kahimtang, tugutan na usab
siya sa ikaduha o ang mortal nga kinabuhi isip padayon nga pana-
hon sa pagsulay ug kasinatian. Kon iyang mapalambo ang ika-
duha nga kahimtang, nga mao ang iyang kasinatian sa kalibutan,
ang kinabuhing walay katapusan magahulat kaniya.6

Samtang kulang ang atong pagnumduman sa atong premortal
nga kinabuhi, sa wala pa moanhi sa yuta kitang tanan nakasabut
gayud sa tumong sa atong pag-anhi dinhi. Gilauman nga kita
makaangkon sa kahibalo, tudloan ang mga kaugalingon, bansa-
yon ang kaugalingon. Kinahanglan natong ikontrol ang atong
mga gusto ug mga tinguha, dumalahon ug kontrolon ang atong
mga pagbati, ug buntogon ang atong mga kahuyang, magamay
man ug madako. Kinahanglan natong isalikway ang sala sa dili
pagbuhat [omission] ug sala nga gibuhat [commission], ug sun-
don ang mga balaod ug mga kasugoan nga gihatag kanato sa
atong Amahan....

Ato usab nga nasabtan human sa panahon nga nagkausab-usab
gikan sa mga segundo ngadto sa mga dekada sa mortal nga kina-
buhi moabut nga kita mamatay, ang atong lawas mobalik ngadto sa
Inahang Yuta diin gikan niini kini giumol, ug ang atong mga espi-
ritu moadto sa kalibutan sa mga espiritu, diin kita mopadayon sa
atong pagbansay alang sa atong mahangturong padulngan. Human
sa usa ka panahon, adunay pagkabanhaw o ang panaghiusa sa
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lawas ug sa espiritu, nga maoy maghimo kanato nga imortal ug
mag-agak kanato alang sa padayon nga pagkab-ot padulong sa
kahingpitan ug pagkadios. Kini nga pagkabanhaw mahitabo usab
kanato pinaagi sa sakripisyo ni Ginoong Jesukristo, ang Tiglalang
niining kalibutan, kinsa mihimo sa dili hitupngan nga serbisyo
alang kanato—usa ka milagro nga dili nato mahimo sa atong mga
kaugalingon. Sa ingon ang agianan giablihan alang sa atong imor-
talidad ug—kon atong mapakita nga kita angayan—makab-ot nato
ang kahimayaan sa gingharian sa Dios.7

Atong nasabtan pag-ayo sa wala pa kita moanhi niining walog sa
mga luha nga aduna gayuy mga kagul-anan, kapakyasan, paghago,
dugo, singot, ug mga luha, pero bisan pa niining tanan mitan-aw
kita sa ubos ug nakita kining yuta nga giandam na alang kanato,
ug mao kini ang atong giingon, “Oo, Amahan, bisan pa nianang
tanan akong nalantawan ang dagkong mga panalangin nga akong
maangkon isip usa sa imong mga anak; sa pag-angkon og lawas
akong nakita nga sa umaabut mahimo akong imortal sama
kanimo, nga unta akong mabuntog ang mga epekto sa sala ug
mahimong hingpit, ug mao nga ako naghinamhinam nga moadto
sa kalibutan nga maoy unang kahigayunan.” Mao nga kita mianhi.8

Ang pagka-mortal mao ang panahon sa
pagpangandam sa pagsugat sa Dios.

Kitang mga mortal nga ania karon sa yuta nia sa atong ikaduha
nga kahimtang. Ang atong presensya dinhi niining adunay mor-
tal nga mga lawas nagpamatuod sa kamatuoran nga kita “naka-
tuman” sa atong una nga kahimtang. Ang atong pagka-espiritu
mahangturon ug nagpuyo uban sa Dios, pero kini gihimo sa
atong Langitnong Amahan nga mga espiritung lawas. Ang atong
espiritu nga mga lawas miagi sa hataas nga panahon alang sa
paglambo ug pag-uswag ug pagbansay, ug kay milampus sa
paglatas sa mga pagsulay, sa katapusan kita gidawat niini nga
kalibutan ug sa mortalidad.

Usa ka piho nga katuyoan sa atong mga espiritu sa pag-anhi
sa yuta ug pag-angkon sa kahimtang nga pagkamortal mao ang
pagbaton og pisikal nga lawas. Kini nga lawas mabutang nga
ubos sa tanang mga kahuyang, mga tintasyon, pagkaluya ug mga
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“Usa ka piho nga katuyoan sa atong mga espiritu sa pag-anhi sa yuta ug pag-angkon
sa kahimtang nga pagkamortal mao ang pagbaton og pisikal nga lawas.”

limitasyon sa mortalidad, ug kinahanglang mosagubang sa mga
hagit aron pagbuntog sa kaugalingon.9

Gipadala ikaw dinhi niining kalibutan dili lang aron maglingaw-
lingaw o pagtagbaw sa kaugalingong mga gusto o pagbati o mga
tinguha ... ug angkonon ang giingon sa kalibutan nga “lingaw-
lingaw.”

Gipadala ikaw dinhi niining kalibutan nga adunay tinud-anay
nga katuyoan. Ikaw gipadala niining kinabuhia tungod niana nga
hinungdan, nga magsugod isip usa ka gamay nga bata ug
motubo ngadto sa dili katuhoan nga gidak-on sa kaalam, paghu-
kom, kahibalo, ug gahum.10

Usa sa mga labing seryoso nga tawhanong depekto sa tanang
kapanahonan mao ang paglangay-langay [procrastination], ang
pagkadili andam nga modawat og personal nga mga responsibi-
lidad karon. Ang mga tawo mianhi sa yuta nga adunay kasayuran
alang sa ilang pagtuon, ilang pagbansay, ug paglambo, ug sa
paghingpit sa ilang mga kaugalingon, apan daghan ang mitugot
sa ilang kaugalingon nga mahisalaag ug nahimong ... mga adik sa
mental ug espiritwal nga katapulan ug sa tinguha sa kalibuta-
nong kalipay.11
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Kining mortal nga kinabuhi mao ang panahon sa pagpangan-
dam sa pagsugat sa Dios, diin kini maoy nag-una nga responsibi-
lidad. Sa pagkaangkon nato og lawas, nga nahimong permanente
nga tabernakulo sa atong espiritu hangtud sa kahangturan, karon
kinahanglan natong bansayon ang atong mga lawas, atong mga
hunahuna, ug ang atong mga espiritu. Labaw sa tanan, mao ang
paggamit niining kinabuhia sa paghingpit sa atong mga kaugali-
ngon, himoong ulipon ang unod, ug ipaubos ang lawas ngadto sa
espiritu, aron mabuntog ang tanang kahuyang, dumalahon ang
kaugalingon aron ang usa makapangulo sa uban, ug mapahiga-
yon ang tanang kinahanglanon nga mga ordinansa.12

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglatid sa agianan
pabalik ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Sa pagpangita sa usa ka lugar nga sukad wala pa maadto kasa-
garan mogamit kita og mapa.... Ang Ginoo nga si Jesukristo, ang
atong Manunubos ug Manluluwas, mihatag kanato og mapa––usa
ka lagda sa mga balaod ug mga kasugoan diin kita makakab-ot og
kahingpitan, ug sa kadugayan, ang pagkadios. Kini nga hut-ong sa
mga balaod ug mga ordinansa nailhan nga mao ang ebanghelyo
ni Jesukristo, ug kini mao lamang ang bugtong nga plano nga
makapahimaya [exalt] sa katawhan. Ang Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao lamang ang bugtong
tipiganan niining dili mapalit nga programa sa kinatibuk-an, nga
mahimong maangkon niadtong modawat niini.13

Ang Ginoo mipahiuli sa iyang gingharian niining mga adlawa,
uban sa tanan nga mga gasa ug mga gahum ug mga panalangin
niini. Bisan unsang simbahan nga inyong nahibaloan mahimong
modala kaninyo sa hataas nga biyahe, ug mohatag kaninyo og
pipila ka ang-ang sa kalinaw ug kalipay ug panalangin, ug mahi-
mong agakon ka nila hangtud sa utlanan sa imong kinabuhi ug
kutob ra dinha. Ang Simbahan ni Jesukristo moagak kanimo niini
nga kinabuhi ug kon ikaw motuman sa mga kasugoan niini,
modala kini kanimo hangtud ngadto sa tabil [veil] nga dili nimo
mabatyagan ug dayon ngadto sa kahangturan sa kahimayaan.14

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang mahangturon nga plano
sa kaluwasan. Mao kini ang plano nga gihimo ug gipahibalo sa
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Dios, ang Mahangturong Amahan, alang sa kaluwasan sa tanan
nga motuo ug motuman.15

Aron makab-ot ang tumong sa kinabuhing dayon ug kahima-
yaan ug sa pagkadios, ang usa ka tawo kinahanglan nga mahisa-
kop sa gingharian pinaagi sa bunyag, sa husto nga pagpahigayon;
siya kinahanglan nga makadawat sa Espiritu Santo pinaagi sa pag-
pandong sa may katungod nga mga kamot; ang usa ka lalaki kina-
hanglan nga maordinahan sa priesthood pinaagi sa may katungod
nga mga naghupot sa priesthood; ang usa ka tawo kinahanglan
ma-endowed ug ma-sealed sulod sa balay sa Dios pinaagi sa pro-
peta nga naggunit sa yawe o pinaagi sa usa diin ang yawe gihatag;
ug siya kinahanglan nga magpuyo sa kinabuhi nga matarung,
kalimpyo, kaputli ug pagserbisyo. Walay makasulod sa kinabu-
hing dayon gawas lamang sa pag-agi sa husto nga pultahan—kang
Jesukristo ug iyang mga kasugoan.16

Gihingpit ni Jesukristo ang iyang kinabuhi ug nahimo nga
atong Kristo. Ang bililhon nga dugo sa usa ka dios gipaagas, ug
siya nahimong atong Manluluwas; ang nahingpit niya nga kina-
buhi gitugyan, ug siya nahimong atong Manunubos; ang iyang
pag-ula alang kanato mihimong posible kanato nga kita makaba-
lik ngadto sa atong Langitnong Amahan.17

Ang pinakadako ug talagsaon ug milagroso nga mga kaayohan
sa pag-ula sa Manluluwas dili magamit sa kinatibuk-an ngari
kanato gawas lang kon kita maghinulsol.18

Mapasalamaton kaayo kita nga ang atong Langitnong Amahan
mipanalangin kanato og ebanghelyo sa paghinulsol. Mahinung-
danon kana sa tanan kinsa mosunod sa plano sa ebanghelyo. Ang
paghinulsol mao ang balaod sa Ginoo sa pagtubo, ang iyang prin-
sipyo sa paglambo, ug ang iyang plano sa kalipay. Dako ang atong
pasalamat nga kita aduna niining tukma nga saad nga kon aduna
may kasaypanan o sala, kini sila mahimong pagasundan sa sinsero
ug igong paghinulsol nga unya pagagantihan og kapasayloan.

“Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug
papahulayon ko kamo,” miingon ang Manluluwas (Mat. 11:28.)

Ang pinakanindot nga butang kabahin sa kinatibuk-ang buluha-
ton sa paghinulsol mao nga ang mga kasulatan puno sa mga kasi-
guroan sa Ginoo nga siya mopasaylo kay kini puno sa mga mando
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Gihingpit ni Jesukristo ang iyang kinabuhi ug nahimo nga atong Kristo,
... ang Iyang pag-ula alang kanato mihimong posible nga kita makabalik

ngadto sa atong Langitnong Amahan.

alang kanato nga maghinulsol, nga mag-usab sa atong kinabuhi
ug dalhon kini ngadto sa tinud-anay nga pagnunot sa iyang talag-
saong mga pagtulun-an.

Ang Dios maayo. Andam siya nga mopasaylo. Gusto niya nga
kita mahingpit ug ipadayon ang pagkontrol sa kaugalingon. Dili
siya gusto nga si Satanas ug lain pa maoy mokontrolar sa atong
mga kinabuhi. Kinahanglan natong makat-unan nga ang pagtu-
man sa mga kasugoan sa atong Langitnong Amahan nagrepre-
sentar sa bugtong nga paagi aron sa pagkontrolar sa atong mga
kaugalingon, ang bugtong paagi nga makakita og kalipay, kama-
tuoran, ug katumanan niining kinabuhi ug sa kahangturan.19

Ang balay sa bahandi sa kalipay bukas alang niadtong kinsa nag-
sunod sa ebanghelyo ni Jesukristo sa iyang kaputli ug kayano....
Ang kasiguroan sa labing taas nga kalipay, ang kasiguroan sa usa ka
malampuson nga kinabuhi dinhi ug sa kahimayaan ug kinabuhing
dayon human dinhi, moabut niadtong kinsa nagplano nga mag-
pakabuhi sa hingpit nga pagpahiuyon diha sa ebanghelyo ni
Jesukristo—ug dayon walay hunong nga pagsubay sa dalan nga
ilang gipili.20
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Ang mga lig-on ug mga matinud-anon
lamang ang pagahimayaon.

Kon kita matinud-anon ug matuohon, mobangon kita, dili
lang sa imortalidad apan ngadto sa kinabuhing dayon. Ang imor-
talidad mao ang pagpuyo nga walay katapusan sa usa ka gitagana
nga gingharian. Ang kinabuhing dayon mao ang pag-angkon og
kahimayaan ngadto sa labing taas nga langit ug magpuyo nga usa
ka pamilya.21

Usa ka tawo miingon sa miaging adlaw, ang bugtong butang
nga dili nako ganahan sa Mormon nga Simbahan kay kini
nangangkon nga mao lamang kini ang makadala diin ang tawo
maluwas, miingon ako, “Ah dili, wala kami moingon niana.
Miingon kami nga matag maayong panatiko sa relihiyon ug matag
maayong tawo kinsa dili panatiko sa relihiyon maluwas pero adu-
nay mga ang-ang sa kaluwasan.... ”22

Kinsa kadtong nagpuyo uyon sa dagan sa kalibutan manunu-
nod sa telestial nga gingharian kansang himaya sama sa kahayag
sa mga bitoon.

Kinsa kadtong mga desente ug matarung ug kinsa mipuyo nga
tinahud ug maayo nga kinabuhi makaangkon sa terrestrial nga
gingharian kansang himaya susama sa bulan.

Kinsa kadtong mituo kang Kristo, kinsa misalikway sa kalibu-
tan, kinsa mihimo sa Balaang Espiritu nga ilang giya ug kinsa
andam sa pagsakripisyo sa tanan diha sa altar, kadtong mituman
sa mga kasugoan sa Dios—sila ang makaadto sa celestial nga
gingharian kansang himaya susama sa kahayag sa adlaw.23

Ang dalan sa kinabuhi dayag nga minarkahan sigun sa balaanon
nga katuyoan, ang mapa sa ebanghelyo ni Jesukristo gihimo aron
magamit sa mga tigbiyahe, ang destinasyon sa kinabuhing dayon
tin-aw nga giestablisar. Niana nga destinasyon ang atong Amahan
naghulat nga mapanghinauton, mahinamon nga mohimamat sa
iyang hapit na mopauli nga anak. Unsa ka walay palad, daghan ang
dili moabut.24

Nganong diyutay ra man ang makakab-ot sa himaya sa celestial
nga gingharian? Dili tungod kay kini wala kanila, dili tungod kay
wala sila kahibalo nga anaa diay kini, dili tungod kay wala kini
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ipamatuod kanila, apan tungod kay dili sila ganahan nga mobu-
bu og tinguha aron isusama ang ilang mga kinabuhi ug himoon
ang ilang kaugalingon nga mahisama sa kinabuhi sa Manluluwas
ug palig-unon kini pag-ayo nga unta wala nay paglubad hangtud
sa katapusan.25

Adunay ... daghang mga miyembro sa Simbahan kinsa walay
pagpakabana ug walay pagtagad ug kinsa nagpadayon sa pagla-
ngay-langay. Haruhay ang ilang pagsunod sa ebanghelyo apan dili
kinasing kasing. Nakatuman sila sa ubang mga gikinahanglan pero
dili sila lig-on. Wala silay bug-at nga mga sala pero wala nila mabu-
hat ang mga butang nga gikinahanglan—mga butang sama sa pag-
bayad sa ikapulo, pagtuman sa Pulong sa Kaalam, pag-ampo sa
pamilya, pagpuasa, pagtambong og mga miting, pagserbisyo....

... Ang Ginoo dili maoy mobalhin sa nindot nga mga pangan-
doy ug mga tinguha ug mga intensyon sa usa ka tawo ngadto sa
buhat. Ang matag usa kanato maoy molihok niini alang sa kau-
galingon....

Ang mga lig-on lamang ang pagahimayaon ug makadawat sa
labing taas nga dapit sa himaya, kay “daghan ang gitawag, apan
pipila lamang ang gipili.” (D&P 121:40.) Sa giingon sa
Manluluwas, “... kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan
nga padulong sa kinabuhi ug diyutay ra ang mga nakatultol niini.”
Ug ang bali niini, “... dako ang pultahan, ug sangkad ang dalan,
nga padulong sa kapildihan, ug daghan ang nagasulod agi niini.”
(Mat. 7:13, 14.)

Tinuod kini nga daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
nabunyagan ug nakumpirmahan nga miyembro sa Simbahan,
bisan gani ang uban nakadawat na sa ilang mga endowment ug
gikasal ug gi-sealed sulod sa balaang templo, nagtuo nga sila
sigurado na sa panalangin sa kahimayaan ug kinabuhing dayon.
Pero dili kini ingon niini. Adunay duha ka nag-una nga mga kina-
hanglanon nga kinahanglang buhaton sa matag usa o dili niya
makab-ot ang talagsaong panalangin nga gitagana. Kinahanglan
niyang dawaton ang mga ordinansa ug kinahanglan nga mati-
nud-anon siya, buntogon ang iyang mga kahuyang. Hinonoa,
nga dili ang tanan nga mangangkon nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ang pagahimayaon.
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Apan alang niadtong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga 
lig-on, kinsa matinud-anon ug hingpit nga nakatuman sa mga
kinahanglanon, ang mga saad mahimayaon [glorious] nga dili
matukib sa pulong:

“Niana sila mga dios, kay sila walay katapusan; busa sila gikan sa
walay katapusan, ngadto sa walay katapusan, 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 sa
tanan nga gahum, ug ang mga anghel mga alagad ngadto kanila.”
(D&P 132:20.)26

Kon ang usa makaamgo sa kalapad, sa kaadunahan, sa himaya
nianang “tanan” nga gisaad sa Ginoo nga ihatag ngadto sa mati-
nud-anon kaniya, igo na kana nga bayad sa pasensya, pagtuo,
sakripisyo, mga singot ug mga luha. Ang mga panalangin sa
kahangturan nga gipamalandungan niining “tanan” magdala sa
katawhan og imortalidad ug walay katapusang kinabuhi,
mahangturong paglambo, balaanong pagpangulo, mahangtu-
rong pagtubo, pagkahingpit, ug sa tanan niini, pagkadios.27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang ikatulo nga paragrap sa pahina 2 ug ang tanang ika-
tulo nga paragrap sa pahina 4, diin si Presidente Kimball mihu-
lagway sa atong gipakita nga tubag didto sa premortal nga
kinabuhi sa plano sa Langitnong Amahan. Ngano kaha nga ingon
man niadto ang atong tubag?

• Ribyuha ang tibuok ikaduha nga paragrap sa pahina 4–5. Unsa
may imong buhaton aron makakaplag og katagbawan sa kina-
buhi nga dili hikalimtan ang imong “tinud-anay nga katuyoan”?

• Tun-i ang mga pagtulun-an ni Presidente Kimball kabahin sa
mga katuyoan sa mortalidad diha sa mga pahina 4–6. Ug base
niini nga pagtulun-an, ngano kaha nga ang paglangay-langay
“usa man sa mga labing seryoso nga depekto sa tawo”? Unsaon
man nato sa pagbuntog niini nga kinaiya?



H U G N A  1

12

• Si Presidente Kimball nagtudlo nga ang ebanghelyo ni
Jesukristo sama sa usa ka mapa nga magtultol padulong sa
kahimayaan (mga pahina 6–8). Hinuktuki kon asa na ikaw nga
dapit niini nga panaw ug unsay imong mahimo sa pagpadayon
sa pag-uswag.

• Unsa man kaha ang buot ipasabut nga mahimong lig-on diha
sa ebanghelyo? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa
mga pahina 9–11 ug ang sugilanon sa pahina 1–2.) Ngano nga
ang pagkamiyembro sa Simbahan ug ang kahibalo sa ebang-
helyo dili pa man igo nga masiguro ang kahimayaan sa celestial
nga gingharian?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Santiago 1:22; Alma
34:30–41; 3 Nephi 27:13–22; D&P 76:50–93; Abraham 3:22–26
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Trahedya o Kapalaran?

Kon kita mag-atubang sa dayag nga mga
trahedya sa kagul-anan, pag-antus, ug kamatayon,

kinahanglan kitang mosalig sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sayo sa iyang pagkabata, si Spencer W. Kimball nag-antus sa
kasakit resulta sa kamatayon sa mga mahal sa kinabuhi. Sa otso
anyos pa siya ang iyang igsoong babaye nga si Mary namatay wala
madugay human siya mahimugso. Usa ka bulan ang milabay,
gibati sa mga ginikanan ni Spencer nga mamatay usab ang lima
ka tuig nga si Fannie, kinsa nag-antus sulod na sa daghang mga
semana. Misugilon si Spencer sa adlaw sa kamatayon ni Fannie:
“Sa akong ikasiyam nga birthday si Fannie namatay diha sa mga
bukton sa akong Mama. Kaming tanang mga anak gipamata nia-
nang gabhiona aron makakita. Kaming tanang mga anak gipa-
mata sa sayong kagabhion aron sa pagtambong. Ako pang
mahinumduman ang panghitabo sulod sa among sala ... , ang
akong pinalanggang inahan nagbakho nga diha sa iyang mga
bukton ang himatyon nga lima ka tuig nga bata ug kaming tanan
nanag-alirong.”1

Labi pang malisud alang sa batan-on nga si Spencer ang usa ka
balita duha ka tuig human niadto, dihang siya ug ang iyang mga
igsoon gipatawag pauli gikan sa eskwelahan usa ka buntag niana.
Nanagdagan sila pauli ug gisugat sa ilang bishop, kinsa mipundok
kanila libot kaniya ug giingnan sila nga ang ilang mama namatay
sa miaging adlaw pa. Si Presidente Kimball nahinumdom: “Miabut
kini nga sama sa usa ka liti [thunderbolt]. Midagan ako pagawas
ngadto sa likod sa balay aron mag-inusara sa pagpaagas sa akong
mga luha. Dili makit-an ug dili madunggan, kay layo ra sa uban,
mibakho ako ug mibakho. Sa matag higayon nga akong malitok
ang pulong nga ‘Ma’ presko nga bul-og sa luha ang moagas
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Si Spencer W. Kimball ug iyang mga anak, mga duha ka tuig sa wala pa mamatay ang
iyang igsoon nga si Fannie. Nanagtindog, sa wala ngadto sa tuo: Clare, Ruth, Gordon,

ug Delbert. Nanaglingkod, wala ngadto sa tuo: Helen, Alice, Fannie, ug Spencer.
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hangtud nga ako naughan. Ma—patay na! Pero dili kini mahitabo
kaniya! Alang kanamo ang kinabuhi lisud sa pagpadayon.... Ang
akong onse anyos nga kasingkasing mora og mobuto.”2

Singkwenta ka tuig ang milabay, si Elder Spencer W. Kimball,
nga nianang higayona sakop na sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, nahilayo sa panimalay, nagpaayo gumikan sa usa
ka dako nga operasyon [major surgery]. Dili makatulog, iyang
nahinumduman ang adlaw sa pagkamatay sa iyang inahan: “Gusto
na usab nako nga mohilak karon ... dihang ang akong panumdu-
man midala kanako og balik niadtong subo nga hitabo.”3

Sa pagsagubang sa dako nga kasub-anan gumikan niadto nga
mga kasinatian, si Spencer W. Kimball kanunay nga makakaplag
og kahupayan sa pag-ampo ug diha sa mga baruganan sa ebang-
helyo. Bisan sa iyang pagkabata, nasayud siya kon asa mopai-
ngon aron makadawat og kalinaw. Usa ka higala sa pamilya ang
misulat sa mga pag-ampo sa batan-ong Spencer—”unsa kabug-at
alang sa iyang gamay nga kasingkasing ang pagkamatay sa iyang
mama ug bisan pa niana unsa siya ka isug nga nakigbatok sa
iyang mga kagul-anan ug nangayo og kahupayan gikan sa bug-
tong nga tinubdan.”4

Sa iyang pangalagad, si Presidente Kimball kanunay nga moha-
lad og mga pulong sa kahupayan alang niadtong kinsa nagmasu-
lub-on sa pagkawala sa mga mahal sa kinabuhi. Mipamatuod siya
sa mahangturon nga mga baruganan, gipaniguro niya sa mga
Santos nga ang kamatayon dili maoy katapusan sa pagpakabuhi.
Sa pagpamulong panahon sa lubong, kausa miingon siya:

“Kita limitado sa atong mga panglantaw. Pinaagi sa atong mga
mata atong makita ang pipila lang ka milya. Pinaagi sa atong mga
dunggan atong madungog apan pipila lang ka mga katuigan. Kita
nasulod sa sudlanan, gisirad-an, nga morag, anaa sa kwarto,
apan kon ang atong kahayag mogawas niini nga kinabuhi, diha
kita makakita lapas pa sa mortal nga mga limitasyon....

“Ang mga bungbong mangatumpag, ang oras may katapusan ug
ang gilay-on moanam og kahanap ug mawala samtang kita moadto
sa kahangturan ... ug dihadiha kita mahisulod sa talagsaon nga
kalibutan diin wala nay kalibutanon nga mga limitasyon.”5
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Sa Iyang Kaalam, ang Dios dili kanunayng
mopugong sa mga trahedya.

Ang inadlaw-adlaw nga balita nagbuntaog sa mga ulohan:
“Eroplano Nahagsa 43 ang Patay. Walay Naluwas sa Trahedya sa
Kabukiran,” ug liboan ka mga tingog magdungan sa pag-ingon:
“Nganong mitugot man ang Ginoo nga mahitabo kining terible
nga mga butang?”

Duha ka awto nagkabanggaay dihang ang usa mideretso sa
pula nga signal, ug unom ka mga tawo ang nangamatay.
Nganong ang Dios dili man mopugong niini?

Ngano man nga ang usa ka batan-ong inahan mamatay sa kan-
ser ug biniyaan ang iyang walo ka mga anak? Nganong wala man
siya ayoha sa Ginoo?

Usa ka gamay nga bata nalumos; lain usab ang naligsan.
Ngano man?

Usa ka tawo kalit lang nga namatay sa dihang giatake samtang
nagsaka sa hagdanan. Ang iyang lawas napalgang naghapla sa salog.
Ang iyang asawa mihilak sa kaguol, “Ngano man? Nganong gitugot
kini sa Ginoo kanako? Wala ba siya makahunahuna sa akong tulo
ka gagmayng mga anak nga nagkinahanglan og amahan?”

Usa ka batan-on nga lalaki namatay sa misyon ug ang mga
tawo masawayong nangutana: “Nganong wala man protektahi sa
Ginoo kini nga batan-on samtang siya nagsangyaw?”

Manghinaut ako nga makatubag niini nga mga pangutana nga
may katungod, pero dili ako makahimo. Nakasiguro ako nga usa-
hay magkasabut kita ug magkauyon. Apan sa karon kinahanglan
nga mangita kita og panabut kutob sa mahimo diha sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo.

Ang Ginoo ba ang midala sa eroplano padulong sa bungtod
aron bugtoon ang mga kinabuhi sa mga sakay niini, o duna bay
mga mekanikal nga problema o mga sayop sa tawo?

Ang Amahan sa langit ba ang hinungdan sa panagbanggaay sa
mga sakyanan nga midala sa unom ka tawo ngadto sa kahang-
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turan, o sayop kadto sa drayber nga wala motuman sa mga
balaod sa karsada?

Ang Dios ba ang mikutlo sa kinbuhi sa usa ka batan-ong
inahan o miagda sa bata sa pag-adto ngadto sa kanal o midala sa
bata ngadto sa nagpadulong nga sakyanan?

Gituyo ba sa Ginoo ang pagpaatake sa kasingkasing niadtong
lalaki? Ang kamatayon ba niadtong misyonaryo wala sa oras?
Tubaga, kon makahimo ka. Ako dili, bisan pa kon ako nasayud
nga ang Dios adunay dako nga papel sa atong kinabuhi, wala ako
masayud kon unsa ka dako ang iyang ipahitabo ug unsa ang iyang
itugot. Bisan unsay tubag niini nga pangutana, aduna pay lain nga
ako nakaseguro.

Ang Ginoo makapugong ba niini nga mga trahedya? Ang
tubag, Oo. Ang Ginoo nasayud sa tanang umaabut, uban sa
tanang gahum sa pagkontrolar sa atong mga kinabuhi, moluwas
kanato sa kasakit, pugngan ang mga aksidente, momaneho sa
mga eroplano ug mga sakyanan, mopakaon kanato, manalipod
kanato, luwason kita gikan sa kahago, paningkamot, mga sakit,
bisan sa kamatayon, kon iyang gusto. Apan dili siya.

Kinahanglan nga masabtan nato kini, tungod kay makamat-
ngon kita kon unsa ka dili maalamon alang kanato ang pagsagang
sa atong mga anak gikan sa tanang paningkamot, gikan sa mga
kapakyasan, mga tintasyon, mga kasub-anan, ug mga pag-antus.

Ang pinakauna nga balaod sa ebanghelyo mao ang kagawasan
sa pagpili [ free agency] ug ang mahangturong paglambo. Ang
pagpugos kanato nga magmaampingon o magmatarung maka-
pawalay-bili niana nga sukaranang balaod ug ang atong pag-
lambo mahimong imposible.6

Uban sa mahangturon nga panglantaw, atong
masabtan nga ang kalisdanan kinahanglanon
alang sa atong mahangturon nga pag-uswag.

Kon atong tan-awon ang mortalidad nga maoy kinatibuk-an
sa pagpakabuhi, ang kasakit, kasub-anan, kapakyasan, ug ang
hamubo nga kinabuhi mahimong usa ka kalamidad. Apan kon
atong tan-awon ang kinabuhi isip usa ka mahangturon nga
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butang nga mobira balik ngadto sa nangagi nga kinabuhi sa wala
pa dinhi sa yuta [premortal] ug paingon ngadto sa mahangtu-
rong umaabut human sa kamatayon, nan ang tanan nga mga
panghitabo mabutang sa eksakto nga panglantaw.

Wala bay kaalam ang iyang paghatag kanato og mga pagsulay
aron mabuntog kini, ang paghatag og mga responsibilidad aron
kita molampus, trabaho aron molig-on ang atong mga braso,
mga kasub-anan aron sulayan ang atong mga kalag? Wala ba kita
hatagi og mga tintasyon aron masulayan ang atong kalig-on, mga
sakit aron makat-on kita sa pagpasensya, kamatayon aron kita
mahimong imortal ug mahimaya?

Kon ang tanang masakiton nga giapil nato sa pag-ampo nanga-
ayo, kon ang tanan nga mga matarung gipanalipdan ug ang mga
dautan gigun-ob, ang kinatibuk-ang programa sa Amahan mahi-
mong walay bili ug ang nag-una nga baruganan sa ebanghelyo,
ang kabubut-on, matapos. Wala na unyay tawo nga magkinabuhi
sa pagtuo.

Kon ang kalipay ug kalinaw ug mga ganti ihatag dayon sa nag-
himo og maayo, wala untay dautan—tanan mobuhat sa maayo
pero dili tungod sa kaeksakto sa pagbuhat og matarung. Wala nay
pagsulay sa kalig-on, walay pagpalambo sa kinaiya, walay pagtubo
sa mga gahum, walay kagawasan sa pagpili [ free agency], puro
pagkontrolar ni Satanas lamang.

Kon tanang mga pag-ampo kinahanglang tubagon dayon
sigun sa atong hinakog nga mga tinguha ug sa atong limitadong
panabut, dinha adunay gamay o wala nay pag-antus, kasub-anan,
kapakyasan, o bisan kamatayon, ug kon wala kini, wala usab
untay kalipay, kalampusan, pagkabanhaw, ingon man kinabu-
hing dayon ug pagkadios.

“Kay kini gikinahanglan gayud, nga adunay katugbang sa tanan
nga mga butang ... pagkamatarung ... pagkadautan ... pagkabalaan
... pagkauyamot ... pagkamaayo ... pagkangil-ad....” (2 Nephi 2:11.)

Isip usa ka tawo, gusto natong malayo ang atong kinabuhi sa
lawasnong kasakit ug kaguol sa panghunahuna ug ipaniguro sa
atong kaugalingon ang padayong kahusay ug kahupayan, apan
kon atong sirad-an ang mga pultahan alang sa mga kasub-anan
ug kagul-anan, mahimo nga atong gisalikway ang atong mga
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mahinungdanon nga mga higala ug magtatabang. Ang pag-antus
makahimong santos sa mga tawo samtang sila magkat-on og
pasensya, pagkamainantuson, ug kahanas sa kaugalingon....

Ganahan ako sa bersikulo sa “Unsa Kalig-on ang Tukuranan”—

Kon sa kasakit ikaw akong tawagon,
Suba sa kaguol dili motabon
Kay ako kanimo, mopanalangin,
Diha sa kasubo nga naghingapin.
[Tan-awa sa Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 6]

Ug si Elder James E. Talmage misulat: “Walay kasakit nga gian-
tus sa usa ka babaye o lalaki sa kalibutan nga dili pagabalusan ...
kon kini pagadawaton uban sa pasensya.”

Sa laing bahin, kining mga butanga makapahugno kanato sa
hilabihan kon atong paundayonan ang kahuyang, pagbagulbol,
ug pagpanaway.

“Walay kasakit nga atong giantus, walay pagsulay nga atong
nasinati ang makawang. Modugang kini sa atong edukasyon, sa
pagpalambo niana nga mga kalidad sama sa pasensya, hugot nga
pagtuo, kalig-on ug pagkamapainubsanon. Ang tanan natong
giantus ug gilahutay, ilabi na kon kini atong giantus nga may
pasensya, makapalig-on sa atong mga kinaiya, molimpyo sa atong
mga kasingkasing, mopadako sa atong mga kalag, ug mohimo
kanatong mas malumo ug mahigugmaon, mas angayan nga paga-
tawgong mga anak sa Dios ... ug kini pinaagi sa kasub-anan ug
pag-antus, paghago ug kalisdanan, aron makaangkon sa edukas-
yon nga maoy usa sa atong gianhi dinhi ug diin kita mahimong
mas mahisama sa atong Amahan ug Inahan sa langit....” (Orson F.
Whitney)

Dunay mga tawo nga bangis kaayo samtang magtan-aw sa
ilang mga mahal sa kinabuhi nga mag-antus ug masakitan pag-
ayo ug gisakit pag-ayo ang lawas. Ang uban mopasangil sa Ginoo
nga walay balatian, walay pagpakabana, ug dili makatarunganon.
Kita dili gayud angayan nga mohukom! ...

Ang gahum sa priesthood walay kinutuban apan ang Dios
maalamong mibutang kanato og piho nga mga limitasyon.
Mahimo akong makapalambo og gahum sa priesthood samtang
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akong gihingpit ang akong kaugalingong kinabuhi, gani ako
mapasalamaton nga bisan pinaagi sa priesthood dili nako mama-
ayo ang tanang masakiton. Basin mamaayo nako ang mga tawo
nga angay na untang mamatay. Basin mahuwasan sa pag-antus
ang mga tawo nga angay untang mag-antus. Nahadlok ako nga
ako unyang mapakyas ang mga katuyoan sa Dios.

Kon aduna pa lang ako’y gahum nga walay limitasyon, ug
bisan limitado nga panan-aw ug panabut, basin akong giluwas si
Abinadi gikan sa nagdilaab nga kalayo sa dihang gisunog siya
hangtud namatay, ug sa pagbuhat sa ingon ako unta siyang
gidaot sa hangtud. Namatay siya nga usa ka martir ug gidawat
ang ganti sa pagkamartir—ang kahimayaan.

Ako unta nga napanalipdan si Pablo batok sa iyang mga kasakit
kon ang akong gahum walay kinutuban. Ako unta siyang giayo ug
gitangtangan sa iyang mga “tunok sa lawas.” [2 Mga Taga-Corinto
12:7.] Ug sa pagbuhat sa ingon ako untang naguba ang plano sa
Ginoo. Katulo siya mihalad og pag-ampo, mihangyo sa Ginoo nga
tangtangon ang mga “tunok” nga diha kaniya, apan ang Ginoo
wala motubag sa iyang mga pag-ampo [tan-awa sa 2 Mga Taga-
Corinto 12:7–10]. Sa makadaghang higayon masayang lang unta
ni Pablo ang iyang kaugalingon kon siya maayo pa nga manulti,
baskog, guwapo, ug kon wala pa niya ang mga butang nga nag-
himo kaniya nga mapainubsanon....

Akong gikahadlokan nga kon didto pa ako sa Bilanggoan sa
Carthage niadtong Hunyo 27, 1844, basin ako pang gipasimang
ang mga bala nga mitaop sa lawas sa Propeta ug sa Patriarch. Basin
ako pa silang giluwas gikan sa mga kasakit ug mga pag-antus, apan
mawagtang gikan kanila ang pagkamatay nga martir ug ang ganti.
Gikalipay nako nga wala ko kana mahimo nga desisyon.

Uban nianang walay kontrol nga gahum, sigurado nakong
bation nga protektahan si Kristo gikan sa kasakit sa Getsemani, sa
mga pang-insulto, sa korona nga tunok, sa mga pagpakaulaw
didto sa korte, sa pisikal nga mga kadaot. Ako untang gitambalan
ang iyang mga samad ug gipang-ayo kini, mihatag kaniya og bug-
naw nga tubig imbis nga suka. Basin og ako pa siyang giluwas
gikan sa pag-antus ug kamatayon, ug mawala sa kalibutan ang
iyang maulaong sakripisyo.
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Dili ako mangahas sa pagkuha sa responsibilidad sa pagpabuhi
og balik sa akong mga mahal sa kinabuhi. Si Jesukristo mismo
miila sa kalainan tali sa iyang kabubut-on ug sa kabubut-on sa
Amahan sa dihang siya nag-ampo nga ang kopa sa pag-antus tang-
tangon gikan kaniya; gani siya midugang, “hinoon, dili ang akong
pagbuot maoy matuman kondili ang imo.” [Lucas 22:42.]7

Ang kamatayon makaabli sa pultahan
sa mahimayaong mga kahigayunan.

Alang sa usa nga mamatay, ang kinabuhi magpadayon ug ang
iyang kagawasan sa pagpili [ free agency] magpadayon, ug ang
kamatayon, nga para kanato usa ka kalamidad, mahimong pana-
langin nga nagtakuban [bessing in disguise]....

Kon kita moingon nga ang sayo nga pagkamatay usa ka kala-
midad, hitabong dautan, o trahedya, wala ba kana mag-ingon nga
ang mortalidad nagpasabut sa sayo nga pagsulod ngadto sa kali-
butan sa espiritu ug sa anam-anam nga kaluwasan ug kahima-
yaan? Kon ang mortalidad mao ang hingpit nga kahimtang, ang
kamatayon wala nay kapuslanan, apan ang ebanghelyo nagtudlo

“Kon aduna pa unta ako’y gahum nga walay limitasyon, ug bisan
limitado nga panan-aw ug panabut, basin akong giluwas si Abinadi.”
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kanato nga walay trahedya sa kamatayon, apan sa sala lamang. 
“... bulahan ang mga patay nga namatay diha sa Ginoo....” (Tan-
awa sa D&P 63:49.)

Gamay ra kaayo ang atong nahibaloan. Ang atong hunahuna
limitado kaayo. Atong gihukman ang mga pamaagi sa Ginoo
gikan sa atong kaugalingong hiktin nga panan-aw.

Nakapamulong ako sa usa ka serbisyo sa patay [funeral ser-
vice] sa batan-ong estudyante sa Brigham Young University nga
namatay panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Adunay mga
gatusan ka libo nga batan-ong mga lalaki nga sayo ra kaayo nga
gipasulod ngadto sa kahangturan dala sa kadaot niadto nga
gubat, ug ako namulong nga nagatuo ako nga kining mga mata-
rung nga mga kabatan-onan gitawag ngadto sa kalibutan sa mga
espiritu aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga nahika-
wan nga mga kalag. Mahimong dili kini tinuod sa tanang nanga-
matay, pero gibati nako nga tinuod kini kaniya.

Sa iyang panan-awon sa “Ang Pagluwas sa mga Patay”
si Presidente Joseph F. Smith nakakita gayud niining mga buta-
nga.... Siya misulat:

“... Ako nakasabut nga dili ang Ginoo mismo maoy miadto sa
mga dautan ug sa mga masinupakon kinsa misalikway sa kama-
tuoran ... pero hinonoa, gikan sa mga matarung Siya mihan-ay sa
iyang pundok ... ug gitugyan kanila ang paglakaw ngadto ug pag-
dala sa kahayag sa ebanghelyo ...

“... ang atong Manunubos migahin sa Iyang panahon ...
ngadto sa kalibutan sa mga espiritu, nagtudlo ug nag-andam sa
mga matinud-anong mga espiritu ... kinsa nakapamatuod Kaniya
diha sa unod, nga sila unta modala sa mensahe sa katubsanan
ngadto sa tanan nga mga patay ngadto kinsa siya dili makaadto
sa iyang kaugalingon tungod sa ilang pagsukol ug paglapas....

“Ug akong nakita nga ang mga matinud-anon nga mga anciano
[elders] niining mao nga kapaigoan o dispensasyon, sa panahon
nga sila mobiya gikan sa mortal nga kinabuhi, mopadayon sa
ilang mga paghago diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa paghi-
nulsol ug katubsanan.” [Tan-awa sa D&P 138:29–30, 36–37, 57.]

Nan, ang kamatayon, mahimong moabli sa pultahan sa mga
kahigayunan, lakip na nianang pagtudlo sa ebanghelyo ni Kristo.8
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Sa mga panahon sa pagsulay,
kinahanglan kita nga mosalig sa Dios.

Bisan pa sa kamatuoran nga ang kamatayon moabli sa bag-ong
mga pultahan, wala kini nato pangandoya. Gipahimangnoan kita
nga mag-ampo alang niadtong mga masakiton ug gamiton ang
atong gahum sa priesthood sa pag-ayo kanila.

“Ug ang mga anciano [elders] sa simbahan, duha o labaw pa,
pagatawgon, ug mag-ampo diha ug magpandong sa ilang mga
kamot alang kanila diha sa akong ngalan; ug kon sila mamatay
sila mamatay ngari kanako, ug kon sila mabuhi sila mabuhi ngari
kanako.

“Kamo magpuyo nga maghiusa sa gugma, sa ingon nga kamo
magbakho tungod sa pagkawala kanila nga namatay, ug labaw na
gayud niadto nga walay paglaum sa usa ka mahimayaon nga pag-
kabanhaw.

“Ug kini mahinabo nga kadtong namatay ngari kanako dili
makatilaw og kamatayon, kay kini matam-is ngadto kanila;

“Ug sila nga wala mamatay ngari kanako, alaot ngadto kanila,
kay ang ilang kamatayon mapait.

“Ug usab, mahinabo nga siya nga adunay hugot nga pagtuo
kanako mamaayo, ug wala ikatakda ngadto sa kamatayon, paga
ayohon.” (D&P 42:44–48.)

Gipaniguro sa Ginoo kanato nga ang masakiton mamaayo kon
ang ordinansa mapahigayon, kon adunay igo nga pagtuo, ug kon
ang masakiton “wala ikatakda ngadto sa kamatayon.” Pero adu-
nay tulo ka mga butang, ang tanan niini kinahanglan nga matu-
bag. Daghan ang wala makasunod sa mga ordinansa, ug baga ang
gidaghanon niadtong walay tinguha o wala makaangkon sa pag-
hupot og igo nga pagtuo. Pero ang lain nga butang usab moga-
was nga importante: Kon sila wala ikatakda sa kamatayon.

Ang tanan kinahanglan nga mamatay. Ang kamatayon usa ka
importante nga bahin sa kinabuhi. Sa tinuod, dili pa kaayo kita
andam alang niana nga kausaban. Sa kawalay kasayuran kon
kanus-a kini moabut, atong pakigbisogan og maayo nga mapa-
dayon ang atong kinabuhi. Hinoon dili nato angayang ikahadlok
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ang kamatayon. Iampo nato ang mga masakiton, alagaran nato
ang mga may balatian, mohangyo kita sa Ginoo nga ayohon ug
maminusan ang kasakit ug luwason ang kinabuhi ug iuswag ang
oras sa kamatayon, ug sa pinahimutang nga paagi, dili tungod
kay ang kahangturan makahahadlok kaayo....

Sama sa giingon sa Ecclesiastes (3:2), ako masaligon nga adu-
nay oras sa kamatayon, apan nagatuo usab ako nga daghang mga
tawo ang mamatay sa dili pa ang “ilang panahon” tungod kay dili
sila magmatngon, abusohan ang ilang mga lawas, mosagop sa
dili kinahanglanon nga mga kahigayunan, o mobutang sa ilang
mga kaugalingon sa peligro, mga aksidente, ug mga sakit....

Ang Dios maoy nagkontrolar sa atong mga kinabuhi, migiya ug
mipanalangin kanato, pero mihatag kanato sa atong kabubut-on
[agency]. Mahimong puy-an nato ang atong kinabuhi nga mahi-
uyon sa iyang plano alang kanato o mahimong ato kining binua-
ngan sa pagpamubo o sa pagkutlo niini.

Sigurado ako sa akong hunahuna nga ang Ginoo maoy nag-
plano alang sa atong kapalaran [destiny]. Sa ubang higayon
hingpit nato nga masabtan, ug kon atong lingion gikan sa mas
taas-taas nga lantawanan sa atong umaabut, matagbaw ra kita sa
kadaghang mga panghitabo niining kinabuhia nga lisud kaayo
nato nga masabtan.

Usahay atong mahunahuna nga gusto natong mahibaloan kon
unsay anaa sa unahan, apan ang malinawon nga panghunahuna
modalag balik kanato sa pagdawat sa kinabuhi hinay-hinay matag
adlaw ug sa pagpalambo ug aron himayaon ang matag adlaw....

Nasayud kita sa wala pa kita matawo nga kita moanhi sa yuta
alang sa lawas ug kasinatian ug nga kita makaangkon og kalipay
ug mga kagul-anan, kahupay ug kasakit, kasayon ug mga kalis-
danan, kabaskog ug mga sakit, mga kalampusan ug mga kapak-
yasan, ug nasayud usab kita nga human sa usa ka kinabuhi kita
mamatay. Atong gidawat kini nga mahitabo uban sa malipayon
nga kasingkasing, andam sa pagdawat sa tanan magustuhan man
ug dili. Gidawat nato sa dakong kahinangup ang kahigayunan
nga moanhi sa kalibutan bisan og mahimong kini usa ra ka adlaw
o usa ka tuig ra sa kalibutan. Tingali wala kaayo nato hunahunaa
kon mamatay ba kita sa sakit, aksidente o sa katigulangon.
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Andam kitang moangkon og kinabuhi kon kini moabut ug nga
ato unyang han-ayon ug pagadumalahon kini, ug buhaton kini sa
walay pagbagulbol, pagreklamo, o dili makatarunganong mga
pagpamugos.

Sa pag-atubang niining dayag nga trahedya kinahanglan
natong ibutang ang atong pagsalig sa Dios, uban sa kasayuran
nga bisan pa sa atong limitado nga panglantaw ang Iyang mga
katuyoan dili gayud mapakyas. Uban sa tanan niini nga mga kasa-
mok ang kinabuhi mihalad kanato sa dakong kahigayonan nga
motubo sa kahibalo ug kaalam, pagtuo ug mga buhat, pagpa-
ngandam alang sa pagbalik ug pagpakigbahin sa himaya sa Dios.9

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Nganong ang Ginoo dili man manalipod kanato gikan sa tanang
kagul-anan ug pag-antus? (Tan-awa sa mga pahina 16–17.)

• Tun-i ang mga pahina 17–20, sa pagpangita kon unsa ang
mawala kanimo kon ang Ginoo dili motugot kanato nga maka-
sinati og mga pagsulay. Unsaon man nato sa pag-atubang ang
atong mga pagsulay ug kagul-anan? Giunsa man paglig-on sa
Ginoo kanimo diha sa imong mga pagsulay?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod sa “Adunay mga tawo 
kinsa ...” nga naa sa pahina 19. Nganong lisud man kaayo nga
magsud-ong sa mga minahal nga mag-antus? Unsa may atong
mahimo aron malikayan nga kita mahimong maligutgot o
mawad-an sa paglaum sa ingon niana nga higayon?

• Ribyuha ang mga pahina 19–25, sa pagpangita alang sa mga
pagtulun-an kabahin sa mga panalangin sa priesthood. Kanus-
a ka nakasaksi sa pag-ayo o mahupayong gahum sa pries-
thood? Unsaon nato sa pagtubag kon atong masayran nga dili
kabubut-on sa Ginoo alang sa usa ka minahal aron mamaayo
o alang sa kamatayon aron iuswag kini?

• Unsaon man nimo sa pagpasabut ang mga pagtulun-an ni
Presidente Kimball kabahin sa kamatayon sa usa ka bata?
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• Si Presidente Kimball nagtudlo, “Sa pag-atubang niining dayag
nga mga trahedya kinahanglan natong ibutang ang atong pag-
salig sa Dios” (pahina 20–21). Kon ang usa ka tawo mosalig sa
Dios, unsa kaha ang iyang buhaton sa panahon sa usa ka pag-
sulay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 116:15; 2 Nephi
2:11–16; 9:6; Alma 7:10–12; D&P 121:1–9; 122:1–9
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Jesukristo: Akong
Manluluwas, Akong Ginoo

Si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug
ang Manluluwas sa katawhan, ug kita makadawat
sa tanang mga panalangin nga Iyang gipuy-an ug

gipakamatyan aron mahatag ngari kanato.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sayo sa iyang pagserbisyo isip usa ka Apostol, si Elder
Spencer W. Kimball giatake og katulo sa kasingkasing sulod sa
duha ka mga semana. Human sa hapit pito ka semana nga pag-
paayo didto sa ilang balay, siya “nagsugod sa pagpangita og kalut-
san gikan sa iyang pagkabilanggo sa balay.” Iyang giplanohan nga
magpaayo kauban sa iyang minahal nga mga higalang Navajo sa
estado sa New Mexico.1

“Usa ka buntag sa panahon sa iyang pagpalagsik, nakit-an nga
ang higdaanan ni Elder Kimball wala nay tawo. Sa pagtuo nga
siya naglakaw-lakaw lang sa gawas ug mobalik ra inig ka taud-
taod alang sa pamahaw, ang mga nag-atiman kaniya mipadayon
sa ilang mga buluhaton. Pero sa dihang wala gihapon siya mahi-
balik pagka alas 10:00 sa buntag, nabalaka na sila. Ang pagpa-
ngita gisugdan.

“Sa katapusan nakit-an siya sa layo-layo na nga mga milya ila-
wom sa pine tree. Ang iyang Biblia diha tupad kaniya, nga bukas
ngadto sa katapusang kapitulo sa San Juan. Ang iyang mga mata
nakapiyong, ug sa pagduol sa mga nangita kaniya wala gayud
siya molihok nga sama ra gihapon sa pagkakita nila kaniya.

“Ang ilang gikuyawan nga mga tingog nakapamata kaniya,
pero, sa dihang mihangad siya ilang nakita ang marka sa mga luha
diha sa iyang mga aping. Sa ilang mga pangutana, siya mitubag,
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“Nasayud ako nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios.”
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‘[Lima] ka tuig na ang milabay karong adlawa nga gitawag ako
isip usa ka Apostol sa Ginoo nga si Jesukristo, ug gusto lang ako
nga mogahin og adlaw nga kauban Siya kinsang saksi mao ako.’”2

Si Presidente Kimball mipamatuod sa kabalaan sa Manluluwas
“nga iyang gisige og balik-balik.”3 Siya namahayag: “Bisan unsa
pa kadaghan ang atong masulti bahin kaniya kini diyutay ra giha-
pon kaayo.”4 Ug ang kamaayo sa kinabuhi ni Presidente Kimball
mitugma sa kalig-on sa iyang pagpamatuod. Si Elder Neal A.
Maxwell sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nakaob-
serbar: “Si Presidente Kimball usa ka tawo sa Ginoo ug wala nay
lain. Ang iyang pinakadako nga tinguha mao ang pagserbisyo sa
Ginoo, ug dili siya gusto nga makompromiso sa lain pang mga
konsiderasyon.”5

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Mas labaw pa kay sa pinakamaayong magtutudlo,
si Jesukristo mao ang Anak sa buhi nga Dios

ug ang Manluluwas sa katawhan.

Sa magasin nga, Time, sa pinakabag-o nga isyu, usa ka inila nga
retiradong propesor sa usa sa among pinakadako nga unibersi-
dad, kanunayng makutlo tungod sa iyang mga pangatarungan.
Matud pa niya si Jesus nga Nazareno adunay pagbati alang sa
katawhan; usa ka talagsaong kapasidad sa gugma; talagsaon nga
panabut. Siya mitawag kang Jesus nga usa ka batid nga makataw-
hanon [great humanist], usa ka maayo nga magtutudlo, usa ka
maayo nga dramatista. Isip usa ka tipikal nga pangatarungan,
mipasabut siya nga si Lazaro wala mamatay, pero igo lang 
“... gidala ‘pagbalik ngadto sa kalagsik’ pinaagi ni Jesus, ang
gahum sa hunahuna ug pagkat-on, ug pinaagi sa ‘tambal gikan sa
iyang kaugalingong buhong nga kusog!’” 

Gusto nakong ipamatuod karon nga si Jesus dili lang kay usa
ka maayo nga magtutudlo, usa ka batid nga makatawhanon, ug
usa ka maayo nga dramatista, apan sa pagkatinuod, ang Anak sa
Buhi nga Dios, ang Tiglalang, ang Manunubos sa kalibutan,
ug ang Manluluwas sa katawhan.6
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Nasayud ako nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi
nga Dios. Nasayud ako niana.7

Ang Kristo mipahayag sa iyang kaugalingon nga mao ang
Ginoong Dios nga Makagagahum, ang Kristo nga Ginoo, ang
sinugdanan ug ang katapusan, ang Manunubos sa kalibutan,
si Jesus ang Kristo, ang usa nga gamhanan sa Israel, ang
Tiglalang, ang Anak sa Buhi nga Dios, si Jehovah.

Ang Amahan nga si Elohim namahayag nga si Jesus ang Bugtong
nako nga Anak, ang pulong sa akong gahum. Pinakaminus, duha
ka higayon, sa bunyag didto sa Jordan ug dayon didto sa Bungtod
sa Transpigurasyon, iyang gipahayag:

“Kini mao ang akong Anak nga pinalangga kaniya may kali-
pay ako” (tan-awa sa Marcos 1:11; Lucas 3:22) ug namulong nga
“ang kalibutan iyang mga binuhat: Ang mga tawo iyang mga
binuhat: Ang tanang mga butang iyang mga binuhat, ug pina-
agi ngadto kaniya ug tungod kaniya.” [Tan-awa sa D&P 93:10.]8

Kita mopamatuod uban kang Juan Bautista, kinsa, sa dihang
nakita niya ang Ginoo nga miduol kaniya, namulong: “... Ug tan-
awa mao kana ang Kordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kali-
butan.” ( Juan 1:29.) Dili lang usa ka tawo nga may tawhanong
kainit, pero ang Kordero sa Dios.

Kita mohatag og pagsaksi uban kang Natanael, usa nga taga
Israel kinsa dili manlimbong: “... Rabi, ikaw mao ang anak sa
Dios; ikaw mao ang Hari sa Israel.” ( Juan 1:49.) Dili lang kay usa
ka maayo nga magtutudlo, pero ang matuod nga Anak sa Dios.

Kita mopamatuod pag-usab uban ni Juan ang Hinigugma, nga
sa pagkakita kang Jesus sa baybayon, miingon uban sa konbik-
syon, “Mao kana ang Ginoo!” [Tan-awa sa Juan 21:7.] Dili lang kay
usa ka batid nga makatawhanon, pero ang Ginoong Dios sa langit.

Ug kang Simon Pedro, kinsa, dihang gipangutana sa Ginoo,
“Apan si kinsa man ako?” miingon, “Ikaw mao ang Kristo, ang
Anak sa Dios nga buhi,” (Mat. 16:15, 16), ug nakadawat niining
mga pulonga gikan sa Manluluwas: “... Dalaygon ikaw, Simon
Barjona: kay wala kini gipadayag kanimog tawo, kondili sa akong
Amahan nga anaa sa langit.” (Mat. 16:17.)
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Ug sa katapusan, kita mohatag og pagsaksi uban kang Propeta
Joseph Smith kinsa andam nga mobuhis sa iyang kaugalingong
kinabuhi tungod ug alang sa iyang pagpamatuod.9

Nasayud ako nga si Jesukristo Anak sa buhi nga Dios ug nga Siya
gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan. Siya akong higala,
akong Manluluwas, akong Ginoo, ug akong Dios.10

Ang pagpangalagad sa Manluluwas gihimo hangtud ngadto
sa kahangturan––sa nangagi, karon, ug sa umaabut.

Gusto kong ... mopamatuod nga si [Jesukristo] wala lang mag-
puyo sa tunga-tunga nga kapanahunan sa gibanabana nga
traynta y tres ka tuig, apan nagpuyo sa kahangturan sa wala pa
kini, ug mopuyo sa kahangturan lapas niadto; ug ako mohatag sa
pagpamatuod nga dili lang siya tig-organisar sa gingharian sa
Dios dinhi sa yuta, pero Tiglalang sa kalibutan, ang Manunubos
sa katawhan.11

Si Jesukristo mao ang Dios sa Daang Tugon, ug Siya kadtong
kinsa nakigsulti kang Abraham ug kang Moises. Siya kadtong kinsa
midasig ni Isaias ug ni Jeremias; Siya kadtong kinsa nanagna sa
mga panghitabo sa umaabut pinaagi sa mga piniling mga tawo,
bisan sa pinakaulahi nga adlaw ug oras.12

Siya kadto, si Jesukristo, atong Manluluwas, kinsa gipailaila
ngadto sa mga nahingangha nga mga tigpaminaw sa Jordan (tan-
awa sa Mat. 3:13–17), sa balaaang bungtod sa Transpigurasyon
(tan-awa sa Mat. 17:1–9), sa templo sa mga Nephites (tan-awa sa
3 Ne. 11–26), ug sa ilawom sa kakahoyan sa Palmyra, New York
[tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:17–25]; ug ang tigpaila
walay lain kondili ang iya mismong Amahan, ang balaan nga
Elohim, kansang panagway sama kaniya ug kang kansang kagus-
tuhan iyang gisunod.13

Nasayud ako nga ang Ginoo buhi ug nasayud ako nga iyang
gipadayag kanato ang iyang hunahuna ug kabubut-on matag
adlaw, aron kita madasig kon asa nga direksyon kita mosubay.14

Siya ang tukurang bato. Siya ang pangulo sa gingharian—mao
kini sila ang iyang mga sumusunod—kini iyang Simbahan—kini ang
iyang mga doktrina ug mga ordinansa—kini iyang mga kasugoan.15
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Gipaabut nato karon ang iyang ikaduha nga pagbalik sumala
sa iyang gisaad. Kini nga saad matuman gayud sama sa lain pang
daghan nga iyang gipanaad, ug sa pagkakaron, kita nagdayeg sa
iyang balaan nga ngalan ug nagserbisyo kaniya, ug nagpamatuod
sa katinuod sa iyang misyon, uban sa mga propeta subay sa mga
henerasyon! ...

Nasayud ako nga si Jesus, sa kahangturan sa nanglabay ug sa
umaabut, mao ang Tiglalang, ang Manunubos, ang Manluluwas,
ang Anak sa Dios.16

Pinaagi sa Iyang Pag-ula, giluwas ni Jesukristo ang tanang
katawhan gikan sa mga epekto sa Pagkapukan ug miluwas

sa mga mahinulsulon gikan sa personal nga mga sala.

Minahal nako nga mga kaigsoonan, ang Dios buhi, ug ako
mopamatuod niini. Si Jesukristo buhi, ug siya ang tinubdan sa
tinuod nga agianan sa kinabuhi ug kaluwasan.

Mao kini ang mensahe sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mao kini ang pinakaimportante
nga mensahe sa kalibutan karon. Si Jesukristo mao ang anak sa
Dios. Siya gipili sa Amahan isip Manluluwas niini nga kalibutan.17

Sa dihang mituyo ug maalamon nga mikaon si Adan sa gidili
nga prutas didto sa Garden sa Eden, iyang gidala ngari kanatong
tanan, nga iyang mga kaliwatan, ang duha ka kamatayon—ang
pisikal o “mortal nga kamatayon,” ug ang espiritwal nga kamata-
yon o pagkahimulag gikan sa presensya sa Ginoo.18

Sa balaanon nga plano sa Dios, may pagpangandam nga
gihimo alang sa usa ka manluluwas aron badbaron ang higot sa
kamatayon ug, pinaagi sa pagkabanhaw, mahimong posible ang
panagbalik sa mga espiritu ug mga lawas sa tanang katawhan
kinsa nakapuyo sa kalibutan.

Si Jesus nga Nazareno mao ang usa kinsa, nga sa wala pa mala-
lang ang kalibutan, gipili nga moanhi sa yuta aron ipahigayon kini
nga serbisyo, nga buntogon ang mortal nga kamatayon. Kining
boluntaryo nga aksyon makatubos sa pagkapukan ni Adan ug ni
Eva ug motugot sa espiritu sa tawo nga maangkon og balik ang
iyang lawas, dinha magkabalik ang lawas ug ang espiritu.19
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“Ang kamatayon maoy iyang katapusan nga kaaway, ug siya
nakabuntog bisan pa niana ug napasiugdahan ang pagkabanhaw.”

Kining pagkabanhaw nga gihisgutan mao ang buluhaton ni
Jesukristo, ang Manluluwas, kinsa, tungod kay siya parehong
mortal (anak ni Maria) ug balaanon (Anak sa Dios), nakahimo pag-
buntog sa mga gahum nga naghari sa unod. Iya gayung gibuhis
ang iyang kinabuhi ug mikuha pagbalik niini isip “nahauna,” ug
pagasundan sa tanang kalag nga mipuyo sukad [tan-awa sa 1 Mga
Taga-Corinto 15:22–23]. Isip usa ka dios, iyang gitugyan ang iyang
kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makakuha niini gikan kaniya. Siya
milambo, pinaagi sa iyang kahingpitan sa pagbuntog sa tanang
mga butang, ang gahum sa pagpabalik sa iyang kinabuhi pag-usab.
Ang kamatayon maoy iyang katapusan nga kaaway, ug siya naka-
buntog bisan pa niana ug napasiugdahan ang pagkabanhaw.20

Kini tungod sa gasa sa Langitnong Amahan sa Iyang Anak nga
ang tanang katawhan—nanglabay, karon, ug umaabut—makabalik
pagpuyo uban kaniya kinsa maoy Amahan sa atong mga espiritu.
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Apan aron sa pagsiguro nga mahitabo kana, gikinahanglan una ni
Jesus nga moanhi sa yuta nga may lawas aron pagtudlo sa kataw-
han piaagi sa Iyang ehemplo sa husto nga pamaagi sa pagpuyo ug
dayon sa pagkaandam nga motugyan sa Iyang kinabuhi ug, sa
pipila ka milagroso nga paagi, dawaton ang kabug-at sa mga sala
sa katawhan.21

Ang paglimpyo sa sala mahimong imposible pero sa tinud-anay
nga paghinulsol sa usa ka indibidwal ug sa mabination nga kalooy
ni Ginoong Jesukristo diha sa iyang maulaong sakripisyo mahimo
kini. Niini lamang nga paagi nga ang tawo makabawi, mamaayo ug
mahugasan ug malimpyohan, ug magpadayong takus alang sa mga
kahimayaan sa kahangturan. Sa talagsaong papel sa Manluluwas
kabahin niini, si Helaman mipahinumdom sa iyang mga anak sa
mga gipamulong ni Haring Benjamin:

“... Nga walay lain nga paagi ni mga pamaagi diin ang mga tawo
maluwas, lamang pinaagi sa matubsanon nga dugo ni Jesukristo,
kinsa moanhi, oo, hinumdumi nga siya moabut aron sa pagtubos
sa kalibutan.” (Hel. 5:9.)

Ug, sa paghinumdom sa mga pulong nga gipamulong ni
Amulek ngadto ni Zeezrom, gipasabut og maayo ni Helaman ang
buluhaton sa tawo sa pag-angkon og kapasayloan—paghinulsol sa
iyang mga sala:

“... Siya miingon kaniya nga ang Ginoo sa pagkatinuod moa-
but aron sa pagtubos sa iyang mga katawhan, apan siya dili moa-
but aron sa pagtubos kanila diha sa ilang mga sala, apan aron
sa pagtubos kanila gikan sa ilang mga sala.

“Ug siya adunay gahum nga gihatag ngadto kaniya gikan sa
Amahan aron sa pagtubos kanila gikan sa ilang mga sala tungod
sa paghinulsol....” (Hel. 5:10–11. Mga italik gidugang.)22

[Ang Manluluwas] namatay isip bayad sa atong mga sala aron
ablihan ang agianan alang sa atong pagkabanhaw, sa pagtultol sa
agianan padulong sa atong kahingpitan sa kinabuhi, aron ipakita
ang agianan padulong sa kahimayaan [exaltation]. Siya namatay
nga may hinungdan, sa kaugalingong kabubut-on. Ang iyang
pagkahimugso mapaubsanon, ang iyang kinabuhi hingpit, ang
iyang ehemplo madanihon; ang iyang kamatayon miabli og mga



H U G N A  3

35

pultahan, ug ang tawo gitanyagan sa tanang nindot nga gasa ug
panalangin.23

Aron madawat ang tanang mga panalangin sa
Pag-ula sa Manluluwas, kinahanglan natong itingub

ang atong mga paningkamot diha Kaniya.

Ang tanang kalag adunay iyang kagawasan sa pagpili [ free
agency]. Mahimo niyang angkonon ang tanang mga panalangin
nga gipuy-an ug gipakamatyan ni Kristo aron ihatag kaniya. Apan,
ang kamatayon ni Kristo ug ang plano makawang lamang ug
labaw pa kay sa walay bili kon dili nato kini hatagan og kapusla-
nan: “Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang
alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol”
(D&P 19:16).

Ang Manluluwas mianhi sa “pagpahinabo sa pagka-imortal
ug sa kinabuhing dayon sa tawo” (Moises 1:39). Ang iyang
pagkatawo, kamatayon, ug ang pagkabanhaw maoy mipahinabo
sa una. Pero kinahanglan natong itingub ang atong mga paning-
kamot diha kaniya aron sa pagpahinabo sa ikaduha, ang pag-ang-
kon og kinabuhing dayon.24

Kon atong hunahunaon ang dakong sakripisyo sa atong
Ginoong Jesukristo ug ang mga pag-antus nga iyang gisagubang
alang kanato, mahimo kitang mga walay utang kabubut-on kon
wala nato kadto pasalamati kutob sa atong mahimo. Siya nag-
antus ug namatay alang kanato, pero kon dili kita maghinulsol,
ang tanan niyang paghingutas ug kasakit nga alang lamang kanato
walay kapuslanan.25

Ang iyang mga pag-antus sa wala pa ug sa didto na sa krus ug
ang iyang dako nga sakripisyo mahimong gamay ra o mahimong
wala lamang alang kanato gawas kung atong sundon ang iyang
mga kasugoan. Kay siya miingon:

“... nganong motawag man kamo kanako nga, Ginoo, Ginoo,
apan dili mobuhat sa mga ginasugo ko kaninyo?” (Lucas 6:46.)

“Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang
akong mga sugo.” ( Juan 14:15.)26
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Ang mga tawo nga nakaila sa Dios ug nahigugma kaniya ug
misunod sa mga kasugoan ug mituman sa iyang tinuod nga ordi-
nansa mahimo nga niining kinabuhia, o sa kinabuhi nga moabut,
makakita sa iyang panagway ug masayud nga siya buhi ug makig-
sulti kanila.27

Kita nagtuo, ug kini ang atong pagpamatuod, ug ato kining
gisangyaw sa tibuok kalibutan “nga walay lain nga ngalan nga
gihatag, ni lain nga mga agianan ni mga paagi diin ang kaluwa-
san modangat ngadto sa mga katawhan, lamang diha ug pinaagi
sa ngalan ni Kristo, ang Ginoong Makagagahum” (Mosiah 3:17).

Kita nasayud, ug kini ang atong pagpamatuod, ug ato usab
nga isangyaw kini ngadto sa kalibutan nga aron maluwas ang
mga tawo kinahanglang “motuo nga ang kaluwasan mao, ug sa
gihapon, ug sa umaabut, diha ug pinaagi sa pag-ula sa dugo ni
Kristo, ang Ginoong Makagagahum” (Mosiah 3:18).

Sa ingon, uban kang Nephi, “kami nagkugi sa pagsulat, aron sa
pagdasig sa among mga anak, ug usab sa among mga kaigsoonan,
sa pagtuo kang Kristo, ug aron makig-uli sa Ginoo; kay kami
nasayud nga pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga
atong mabuhat....

“Ug kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo,
kami nagsangyaw kang Kristo, nanagna kami kang Kristo, ug kami
nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak
mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga
mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.” (2 Ne. 25:23, 26;
mga italic gidugang.)28

Atong mapahimuot ang Ginoo kon atong
sundon ang Iyang ebanghelyo.

Akong mahunahuna ang Ginoong Jesukristo [panahon sa
iyang mortal nga pangalagad,] nga nagpahiyom samtang nagsud-
ong sa iyang mga katawhan sa ilang debosyon....

... Nagtuo ako nga ang Ginoong Jesukristo nagpahiyom kon
siya motan-aw ngadto sa mga balay niining mga tawo nga makita
silang nagluhod alang sa pamilya nga pag-ampo sa gabii ug sa
buntag, nga ang mga anak miapil usab. Nagtuo ako nga siya
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nagpahiyom kon iyang makita ang batan-ong mga bana ug asawa,
ug ang mga hamtong na, uban sa ilang tinud-anay nga pagbati sa
usag usa, kinsa nagpadayon sa ilang paghalad og gugma ... , kinsa
nagpadayon sa paghigugma sa usag usa sa tibuok nilang kinabuhi
hangtud sa adlaw sa ilang kamatayon ug unya alimahan kini hang-
tud sa kahangturan.

Nagtuo ako nga nahimuot siya sa mga pamilya nga nagsakripisyo
ug nakigbahin.... Nagtuo ako nga ang Ginoong Jesukristo nagpahi-
yom kon siya motan-aw sa ubos ug makita ang [liboan] kinsa dili
mga aktibo usa ka tuig ang milabay, apan karon malipayon na sa
gingharian, daghan kanila nakasulod na sa templo sa Dios ug
midawat sa ilang mga endowment ug sa ilang mga sealing, ug kinsa
uban sa luha sa kalipay nagpasalamat sa Ginoo sa iyang programa.

Siguro makita nako ang luha sa kalipay sa iyang mga mata ug
ang pahiyom sa iyang mga ngabil samtang iyang nakita ang ... bag-
ong mga kalag kinsa miduol kaniya niining tuiga, kinsa namulong
sa iyang pangalan, kinsa nabunyagan, ug nagtuo ako nga gihi-
gugma usab niya kadtong kinsa mitabang kanila nga makabig.

Nakita ko siya nga nagpahiyom samtang iyang nakita ang dag-
han kaayong katawhan nga nagluhod sa paghinulsol, nag-usab sa
ilang mga kinabuhi, gihimo kini nga mas hayag ug mas limpyo, ug
mas mahisama sa ilang Langitnong Amahan ug sa ilang Igsoon,
nga si Jesukristo.

Nagtuo ako nga siya nahimuot ug nagpahiyom nga makita ang
mga kabatan-onan samtang ilang gihan-ay ang ilang mga kinabuhi
ug giprotektahan ug gipalig-on ang ilang mga kaugalingon batok sa
mga sayop nianang adlawa. Nagtuo ako nga sa una gibati niya ang
kasubo, ug dayon ang kalipay, sa iyang pagkakita, sama sa iyang
gihimo pipila ka adlaw ang milabay sa sulod sa akong opisina, usa
ka bag-ohay pa lang nga magtiayon kinsa nakahimo og seryoso nga
sayop ug karon nagdungan na sa pagluhod nga hugot ang paggu-
nitay sa mga kamot. Siguro adunay kamaya sa iyang pahiyom sa
dihang iyang nakita sa ilang mga kalag ug nakita nga sila mihimo
og pagpahiangay, samtang ang ilang mga luha mikaligo sa akong
mga kamot nga malumo nakong gipatong sa ilang mga kamot.

O, gihigugma nako ang Ginoong Jesukristo. Manghinaut ako
nga akong mapakita kaniya ug mapamatuod ang akong sinseridad
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ug debosyon. Gusto nakong mopuyo nga duol kaniya. Gusto
kong mahisama kaniya, ug nag-ampo ako nga ang Ginoo mota-
bang kanatong tanan nga kita mahimo sama sa iyang giingon
ngadto sa iyang mga Nephite nga mga disipulo, “Busa, unsa nga
matang sa mga tawo kamo mahisama?” ug siya mitubag sa iyang
kaugalingong pangutana sa pag-ingon, “Gani sama nga ako mao.”
(3 Nephi 27:27.)29

Ang Pag-ula naghatag kanato og paglaum niini nga
kinabuhi ug sa umaabut nga kahangturan.

Aduna kitay paglaum kang Kristo dinhi ug karon. Siya namatay
alang sa atong mga sala. Tungod kaniya ug sa iyang ebanghelyo,
ang atong mga sala mawala pinaaagi sa tubig sa bunyag; ang sala
ug kadautan sunugon paggawas sa atong mga kalag nga sama sa
paagi sa kalayo; ug malimpyohan kita, makaangkon og limpyo
nga mga konsensya, ug maangkon ang kalinaw nga lapaw sa
tanang pagpanabut. (Tan-awa sa Mga Taga-Fil. 4:7.)

Pinaagi sa pagsunod sa balaod sa iyang ebanghelyo, makaang-
kon kita og temporal nga pag-uswag ug himsog kanunay nga
panglawas ug kalig-on sa panghunahuna. Ang ebanghelyo mipa-
nalangin kanato karon.

Pero ang karon usa lang ka tipik sa kahangturan sama sa usa
ka buok balas sa usa ka lapad nga disyerto sa Sahara. Aduna usab
kitay paglaum kang Kristo alang sa kahangturan nga nagpaabut
sa unahan; kay og dili pa, sama sa giingon ni Pablo, mahimo kita
nga “sa tanang mga tawo kita mao ang labing takus nga pagaka-
loy-an” (1 Mga Taga-Corinto. 15:19).

Unsa ka dako ang atong kasub-anan—ug angay ang ingon
niana—kon walay pagkabanhaw! Unsa kaha kita ka miserable kon
wala nay paglaum sa kinabuhing dayon! Kon ang atong paglaum
sa kaluwasan ug ang mahangturong ganti molubad, siguradong
mas miserable pa kita kaysa niadtong wala maglaum niini.

“Apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga
patay, ang nahaunang gibanhaw sa tanang nangamatay” (1 Mga
Taga-Cor. 15:20).
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Karon ang mga epekto sa iyang pagkabanhaw mahitabo sa
tanang katawhan, “kay maingon nga diha kang Adan ang tanan
mangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan
mangabuhi” (1 Mga Taga-Cor. 15:22).

Karon “maingon nga kita nagasul-ob sa dagway sa tawo nga
hinimog abog, kita usab managsul-ob unya sa dagway niya nga
gikan sa langit” (1 Mga Taga-Cor. 15:49).

Karon ang pangandam gihimo diin “kini nga madunot ... kai-
lisan nag dili madunot, ug ang lawas nga mamatay ra ... kailisan
nag dili mamatay, nan matuman na gayud unya ang nahisulat nga
nagaingon, Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan” (1 Mga
Taga-Cor. 15:54)....

Aduna kitay mahangturong paglaum diha ni Kristo. Nasayud
kita nga kining kinabuhia gihatag kanato aron mangandam alang
sa kahangturan, “ug kana nga panag-uban nga ania kanato dinhi
maanaa kanato didto, lamang kini pagaubanan sa walay katapu-
san nga himaya, nga ang mao nga himaya kita wala karon maka-
tagamtam” (D&P 130:2).30

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Basaha ang istorya nga anaa sa pahina 29. Sa unsang mga paagi
nga kita mas mahiduol ngadto sa Ginoo ug “mogahin og adlaw”
uban Kaniya, sama sa gibuhat ni Presidente Kimball?

• Ribyuha ang mga pahina 29–31, sa pagpangita sa mga panga-
lan ug mga tawag nga gigamit ni Presidente Kimball alang kang
Jesukristo. Unsang mga pangalan ug mga tawag [titles] kang
Jesukristo ang adunay espesyal nga kahulugan alang kanimo
ug ngano? Unsaon nimo sa pagpasabut ang usa ka tawo nga
moingon nga si Jesukristo usa lang ka maayo nga magtutudlo?

• Hinuktuki ang mga pagpamatuod ni Presidente Kimball kaba-
hin sa pagpangalagad sa Manluluwas sa kinabuhi sa wala pa
dinhi sa yuta [premortal], mortal, ug human niini nga kina-
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buhi (mga pahina 31–32). Hunahunaa kon unsa ang imong
buhaton aron mas molig-on pa gayud ang imong pagpamatuod
sa misyon sa Manluluwas.

• Tun-i ang mga pahina 32–35, pangita sa mga hinungdan nga-
nong gikinahanglan nato ang Manluluwas. Unsay kalainan nga
nahimo sa imong kinabuhi sa Pag-ula ni Jesukristo?

• Sa mga pahina 29–31, si Presidente Kimball mipamatuod sa mga
butang nga nahimo sa Manluluwas alang kanato. Sa mga pahina
35–39, atong nakat-unan ang mga butang nga kinahanglan
natong buhaton aron madawat ang tanang panalangin sa Pag-
ula. Unsay inyong mga pagbati sa dihang inyong gikomparar
unsay nahimo sa Manluluwas kanato ngadto sa unsay iyang
gihangyo ngari kanato nga buhaton?

• Ribyuha ang mga panahom ni Presidente Kimball kon unsaon
nato sa pagpahimuot ang Ginoo (mga pahina 36–38).
Hunahunaa kon unsa ang imong gibati sa dihang imong
nasayran nga ang Ginoo nahimuot kanimo.

• Si Presidente Kimball mitudlo nga makaangkon kita og pag-
laum kang Kristo karon ug sa umaabut nga kahangturan (mga
pahina 38–39). Unsaon sa pagkausab sa kinabuhi sa katawhan
kon aduna silay paglaum kang Kristo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 14:6, 21–23; 2 Nephi
9:5–13, 21–23; Moroni 7:41; 10:32–33; D&P 19:15–19
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Ang Milagro sa Pagpasaylo

Pinaagi sa sinsero nga paghinulsol ug sa
matubsanong gahum sa Manluluwas, atong

masinati ang milagro sa pagpasaylo.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Si Presidente Spencer W. Kimball nagtudlo nga “ang paghinul-
sol mao gayud ang yawe sa mas maayo, mas malipayong kina-
buhi. Kitang tanan nanginahanglan niini.”1

Iya usab nga namatikdan nga ang “paglaum mao ... ang dakong
hinungdan sa paghinulsol, kay kon wala kini walay bisan usa nga
mohimo sa malisud, padayon nga paningkamot nga gikinahang-
lan.” Sa paghulagway niini nga punto, misugilon siya og usa ka
kasinatian sa pagtabang sa usa ka babaye kinsa miduol kaniya nga
mibati og kasubo kabahin sa sala nga iyang nahimo. Miingon siya:
“Nakahibalo ko sa akong nahimo. Gibasa nako ang mga kasulatan,
ug nasayud ako sa mga sangputanan. Nasayud ako nga ako gisilu-
tan ug dili na gayud mapasaylo, ug nganong sulayan ko pa man
karon sa paghinulsol?”

Si Presidente Kimball mitubag: “Minahal kong sister, wala ka
masayud sa kasulatan. Wala ka masayud sa gahum sa Dios ni sa
iyang kaayo. Ikaw mahimo nga mapasaylo niining dautan kaayo
nga sala, pero nagkinahanglan kini sa tinud-anay nga sinserong
paghinulsol aron mahimo kini.”

Iya dayon nga gikutlo ngadto sa babaye ang daghang mga kasu-
latan mahitungod sa pagpasaylo nga makab-ot niadtong kinsa sin-
sero nga maghinulsol ug motuman sa mga kasugoan sa Dios. Sa
pagpadayon sa pagpahimangno kaniya, nakita niya ang paglaum
nga mipahigmata sa babaye hangtud nga siya namulong: “Salamat,
salamat! Mituo ako kanimo. Maghinulsol gayud ako ug hugasan
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ang akong hugaw nga mga saput pinaagi sa dugo sa Kordero ug
angkonon kana nga kapasayloan.”

Si Presidente Kimball nakahinumdom nga ang babaye sa kadu-
gayan mibalik sa iyang opisina nga “usa na ka bag-ong binuhat—
masanagon nga mata, nga adunay kagaan sa mga tunob, puno sa
paglaum samtang siya namahayag kanako nga, sukad niadtong
halandumong adlaw nga ang paglaum nahimong sama sa giya
nga bitoon ug iya kining gihuptan, wala na gayud siya mousab
[sa sala] ni magpaduol niini.”2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang milagro sa pagpasaylo nagdala og kalinaw
ug motabang kanato nga maduol sa Dios.

Adunay mahimayaong milagro nga naghulat sa matag kalag
kinsa andam nga magbag-o. Ang paghinulsol ug pagpasaylo
makahimo og usa ka masanagon nga adlaw sa pinakangitngit nga
kagabhion. Kon ang mga kalag matawo pag-usab, kon ang mga
kinabuhi mabag-o—diha moabut ang talagsaong milagro nga
mopanindot ug mopainit ug mobayaw. Kon ang espirituhanong
kamatayon mihulga ug karon aduna nay pagpabalik sa kinabuhi,
kon ang kinabuhi mopapahawa sa kamatayon—kon kini mahi-
tabo mao kini ang milagro sa mga milagro. Ug kining talagsaon
nga mga milagro dili gayud mohunong samtang aduna pay bisan
usa ka tawo kinsa mogamit sa matubsanong gahum sa
Manluluwas ug sa iya mismo nga maayong mga binuhatan nga
maoy mopahinabo sa iyang pagpakatawo pag-usab....

Ang lintunganay sa milagro sa pagpasaylo mao nga kini mag-
dala og kalinaw sa kanhiay mabalak-on, dili makapahulay,
mapakyason, siguro gihasol nga kalag. Sa masamok ug gubot nga
kalibutan usa kini ka tinud-anay nga gasa nga dili mapalit.3

Dili sayon ang pag-angkon og kalinaw niining masamok nga kali-
butan. Sa panginahanglan ang kalinaw usa ka personal nga kab-
utonon.... Makab-ot lamang kini pinaagi sa pag-angkon kanunay og
mahinulsulon nga kinaiya, pagpangayog kapasayloan sa sala
madako man ug magamay, ug padayon nga magpaduol sa Dios.
Alang sa mga miyembro sa Simbahan mao kini ang unod sa ilang
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“Ang paghinulsol ug pagpasaylo makahimo og usa ka
masanagon nga adlaw sa pinakangitngit nga kagabhion.”

preparasyon, sa ilang pagkaandam nga mohimamat sa Manluluwas
sa iyang pag-anhi.... Kinsa kadtong andam adunay malinawon nga
kasingkasing. Sila mga umaambit sa panalangin nga gisaad sa
Manluluwas ngadto sa iyang mga apostoles: “Kaninyo ibilin ko ang
kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo
niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglang dili magka-
guol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.” ( Juan 14:27.)

[Usa sa mga katuyoan] sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang pagtawag sa katawhan
bisan asang dapit sa paghinulsol. Kinsa kadtong maminaw sa
tawag, mga miyembro sa Simbahan o dili, mahimong mag-aambit
sa milagro sa kapasayloan. Ang Dios mopahid sa ilang mga mata
sa mga luha sa kasakit, ug pagbasol, ug pagkahugno, ug kahad-
lok, ug kahasol. Pulihan sa kauga ang nabasa nga mga mata, ug
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mga pahiyum sa katagbawan maoy mopuli sa magul-anon, maba-
lak-ong panagway.

Makahuwas kaayo! Makahupay kaayo! Makalipay kaayo!
Kadtong nabug-atan sa mga kalapasan ug mga kagul-anan ug mga
sala mahimong mapasaylo ug malimpyohan ug mahimong tim-os
kon sila mobalik ngadto sa ilang Ginoo, magkat-on kaniya, ug
mosunod sa iyang mga kasugoan. Ug kitang tanan nga nagkina-
hanglang maghinulsol sa inadlaw-adlaw nga mga kasaypanan ug
mga kahuyang mahimo usab nga makaambit niini nga milagro.4

Kitang tanan nanginahanglan sa paghinulsol.

“... Walay butang nga mahugaw nga makasulod sa gingharian sa
Dios....” (1 Ne. 15:34.) Ug usab, “... walay mahugaw nga butang
nga makapuyo uban sa Dios....” (1 Ne. 10:21.) Sa mga propeta
ang pulong nga mahugaw niining bahina nangahulugan sa unsay
buot ipasabut sa Dios. Alang sa tawo kini nga pulong mahimong
may kalabutan sa gipasabut—sama pananglit sa usa ka gamayng
patak sa buling nga dili makahugaw sa usa ka puti nga sinina o
saput. Apan alang sa Dios kinsa mao ang kahingpitan, ang pagka-
limpyo nagpasabut sa moral ug personal nga kalimpyo. Kon ubos
pa niana, bisan usa lang ka ang-ang o lain pa, mao ang pagkadili
limpyo ug sa ingon dili makapuyo uban sa Dios.

Kon dili pa tungod sa bulahang mga gasa sa paghinulsol ug
pagpasaylo kini unta mahimong usa ka walay paglaum nga
sitwasyon alang sa tawo, tungod kay walay bisan usa gawas lang
sa Agalon ang nakapuyo sukad nga walay sala dinhi sa yuta.5

Wala gayuy usa ka adlaw sa kinabuhi sa tawo nga ang paghi-
nulsol wala kinahanglana alang sa iyang kaayohan ug sa mahang-
turon nga pag-uswag.

Apan kon ang kadaghanan kanato maghunahuna na gani sa
paghinulsol ato hinoong pamub-on ang atong mga panan-aw ug
tan-awon nga maayo lang kini alang sa atong mga bana, sa atong
mga asawa, sa atong mga ginikanan, sa atong mga anak, sa atong
mga silingan, sa atong mga kahigalaan, sa kalibutan—kang bisan
kinsa ug sa tanan nga walay labot ang atong kaugalingon. Sa
susama nga paagi adunay nagdagsang, tingali wala batia, nga



H U G N A  4

46

pagbati nga gidisenyo sa Ginoo ang paghinulsol alang lamang
niadtong kinsa nakapatay o nanapaw [adultery] o nangawat o
lain pang grabe nga mga krimen. Dili gayud ingon niana. Kon kita
mapainubsanon ug matinguhaon sa pagpuyo sa ebanghelyo
makahunahuna kita sa paghinulsol nga iaplay kini sa tanang mga
butang nga atong gipanghimo sa kinabuhi, maespiritwal man o
temporal. Ang paghinulsol alang sa tanang kalag kinsa wala pa
makakab-ot sa kahingpitan.6

Ang paghinulsol mao ang yawe sa kapasayloan. Moabli kini sa
pultahan sa kalipay ug kalinaw ug motudlo sa dalan padulong sa
kaluwasan diha sa gingharian sa Dios. Ablihan niini ang espiritu
sa pagkamapainubsanon diha sa kalag sa tawo ug himoon siyang
mahinulsulon sa kasingkasing ug manunuton  sa kabubut-on sa
Dios.

“Ang sala mao ang kalapasan sa balaod” (1 Juan 3:4), ug niana
nga kalapasan ang silot giandam ubos sa walay katapusan nga
pamalaod. Ang matag normal nga indibidwal responsable sa mga
sala nga iyang nahimo, ug ingon man manubag sa silot nga nagka-
pot sa mga gipangsupak nga balaod. Bisan pa man, ang kamatayon
ni Kristo sa krus mitanyag kanato nga dili maapil sa walay katapu-
san nga silot alang sa daghang mga kasal-anan. Giantus Niya sa
iyang kaugalingon ang silot alang sa mga sala sa kalibutan, uban sa
pagsabut nga kinsa kadtong maghinulsol ug moduol kaniya mapa-
saylo sa ilang mga sala ug mahimong gawasnon sa silot.7

Ang pag-ila sa sala ug ang pagbati og diosnong kasubo
maoy usa ka bahin sa tinud-anay nga paghinulsol.

Ang paghinulsol usa ka mabination ug manggiloy-on nga
balaod. Layo ang kinutuban niini ug manggilabuton sa tanan....
Hinimo kini nga may daghang elemento, ang matag-usa dili
mahimong magbulag aron ang paghinulsol makumpleto....

Walay harianon nga dalan sa paghinulsol, walay pinalabi nga
agianan sa kapasayloan. Matag tawo mosunod gayud sa sama nga
paagi bisan siya adunahan o kabus, makinaadmanon o burong,
taas o mubo, prinsipe o makililimos, hari o yano nga tawo. “Kay
ang Dios walay pinalabi.” (Mga Taga-Roma. 2:11.) ...
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Sa dili pa lihukon ang daghang mga elemento sa paghinulsol
aduna pay una nga lakang. Ang una nga lakang mao ang higayon
diin ang nakasala makaamgo sa pag-ila sa iyang sala. Mao kini
ang pagpahigmata, ang tinud-anay nga pagbati og kahasol
[guilt]. Kon wala kini walay mahimong tinud-anay nga paghinul-
sol tungod kay walay gihimo nga pag-angkon sa sala....

Kon kita nasayud sa gibug-aton sa atong sala, mahimo natong
ikondisyon ang atong mga hunahuna sa pagsunod sa mga pama-
agi dayon mapahilayo kita sa mga epekto sa sala. Si Alma misu-
lay sa pagtudlo niini ngadto kang Corianton dihang miingon
siya: “... Himoa nga ang imong mga sala mosamok kanimo, uban
niana nga paghasol nga modala kanimo ngadto sa paghinulsol....
Ayaw paningkamot sa pagpamalibad sa imong kaugalingon sa
kinagamyan nga bahin....” (Alma 42:29–30.)8

Ang Espiritu Santo makahimo og importante nga papel sa pag-
kombinser sa makasasala sa iyang sayop. Motabang siya nga
makit-an “ang kamatuoran sa tanang mga butang” (Moro. 10:5);
sa pagtudlo sa tanang mga butang ug sa pagdala sa tanang mga
butang sa iyang panumduman ( Juan 14:26); ug pailhon ang kali-
butan mahitungod sa sala ( Juan 16:8).

Kasagaran ang mga tawo moingon nga naghinulsol na sila
apan ang ila ra diay nga gihimo mao ang pagpakita og pagmahay
sa usa ka sayop nga binuhatan. Pero ang tinuod nga paghinulsol
gimarkahan pinaagi nianang diosnong kasubo nga makapausab,
makapalahi, ug makaluwas. Ang pagpangayo og pasaylo dili
igo.... Si Pablo miingon og sama niini ngadto sa mga santos nga
taga-Corinto:

“Ug karon ako malipayon, dili tungod kay kamo nangaguol,
kondili tungod kay kamo nangaguol uban sa kaguol nga nakapa-
hinulsol kaninyo: kay kamo mibati man sa diosnon nga kasubo,
busa wala diay kamo kapildihi tungod kanamo.

“Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulsol nga
mag-agak ngadto sa kaluwasan nga dili magahambin sa pagbasol:
apan ang kasubo nga kalibutanon mosangpot sa kamatayon.”
(2 Mga Taga-Cor. 7:9–10.)9
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Sa matag pasaylo adunay kondisyon. Ang plaster kinahanglang
mas lapad pa kay sa samad. Ang pagpuasa, ang mga pag-ampo,
ang pagpaubos kinahanglang pareho o sobra pa kay sa sala.
Kinahanglan adunay usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa
ka mahinulsulon nga espiritu. Kinahanglan adunay “sako nga
sapot ug mga abo.” Kinahanglan adunay mga luha ug tinud-anay
nga pag-usab sa kasingkasing.10

Ang pagbiya sa sala naglakip sa
pagbaton og bag-ong kinabuhi.

Tinuod, bisan ang tinud-anay nga pagbati og kahasol dili igo.
Mahimong makalaglag kini ug makadaot kon dili pagaubanan sa
mga paningkamot aron siya mahilayo sa pagbati nga sad-an. Ang
kauban sa konbiksyon, dayon, mao ang dakong tinguha nga lim-
pyohon ang pagbati og kahasol ug bayaran ang mga nangadaot
tungod sa sayop.11

Adunay usa ka malisud nga pagsulay sa paghinulsol. Mao kini
ang pagbiya sa sala. Kana kon putlon sa usa ka tawo ang iyang sala
uban sa matarung nga mga motibo—tungod sa nagtubo nga kahi-
balo sa gibug-aton sa sala ug ang pagkaandam nga motuman sa
mga balaod sa Ginoo—siya tinud-anay nga naghinulsol. Kini nga
kriterya gipahiluna sa Ginoo: “Pinaagi niini kamo masayud kon ang
usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-awa, siya mokum-
pisal niini ug mobiya niini.” (D&P 58:43. Mga italik gidugang.)

Sa laing pagkasulti, dili kana tinuod nga paghinulsol hangtud
nga siya mobiya sa sayop nga dalan nga iyang giagian ug mosu-
bay og bag-ong dalan.... Ang makaluwas nga gahum dili mahatag
niadtong kinsa ganahan lang nga mausab ang kinabuhi. Ang
tinud-anay nga paghinulsol moaghat sa usa ngadto sa pagbuhat.

Ang usa kinahanglang dili makalitan nga ang paningkamot
gikinahanglan diay, ug dili lang puro tinguha. Human sa tanan,
ang pagbuhat maoy mopalambo sa atong moral ingon man sa
atong pisikal nga mga kaunuran [muscles].12

Sa pagbiya sa sala ang usa dili kay igo lang nga mangandoy sa
mas maayo nga pagkabutang. Kinahanglang buhaton niya kini.
Tingali gikinahanglan niya nga kasilagan ang nahugawan niyang
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kinabuhi ug batokan ang sala. Kinahanglan niyang siguraduhon
nga dili lang biyaan ang sala pero iyang mausab ang mga sitwas-
yon nga naglibut sa sala. Kinahanglan niyang likayan ang mga
lugar ug mga pagkabutang ug mga kahimtang diin ang sala nahi-
tabo, kay kadto sila maoy daling makapabanhaw niadto nga sala.
Kinahanglan niyang talikdan ang mga tawo kinsa uban kanila
nahimo ang sala. Dili kinahanglang kayugotan ang mga tawo nga
may kalabutan apan kinahanglan niyang likayan sila ug ang
tanang may kalabutan sa sala. Kinahanglan niyang wagtangon ang
tanang mga sulat, mga alahas, ug mga butang nga makapahinum-
dom kaniya sa “nangagi nang mga adlaw” ug sa “nangagi nang
mga panahon.” Kinahanglan niyang kalimtan ang mga pinuy-
anan, numero sa telepono, mga tawo, mga lugar ug mga sitwas-
yon gikan sa makasasalang kagahapon, ug magbaton og bag-o nga
kinabuhi. Kinahanglan niyang wagtangon ang tanan nga makapa-
higmata sa karaang panumduman.13

Sa pagbiya sa sala, sa pag-usab sa kinabuhi, sa pag-usab og mga
personalidad, pag-umol og mga kinaiya o umulon kini pag-usab,
atong gikinahanglan ang tabang sa Ginoo, ug makasiguro kita
niini kon atong buhaton ang atong bahin. Ang tawo nga mosalig
og maayo sa Ginoo mahimong tigdumala sa kaugalingon ug
makatuman sa bisan unsa nga giplano niyang buhaton, bisan ang
pagkuha sa mga tumbaga nga mga palid [brass plates], paghimo
og barko, pagbuntog sa dili maayong kinaiya, o sa pagbuntog sa
bug-at nga kalapasan.14

Ang pagkumpisal mopagaan sa mga kahasol.

Ang pagkumpisal sa sala usa sa kinahanglanong elemento sa
paghinulsol ug sa ingon sa pag-angkon og kapasayloan. Usa kini
sa mga pagsulay sa tinud-anay nga paghinulsol, kay, “Pinaagi
niini kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang
mga sala—tan-awa, siya mokumpisal niini ug mosalikway niini.”
(D&P 58:43. Mga italik gidugang.) ...

Tingali ang pagkumpisal usa sa mga pinakalisud sa tanang mga
babag nga buluhaton alang sa mahinulsulong makasasala. Ang
iyang kaulaw kasagaran maoy mopugong kaniya sa pagpahibalo
nga sad-an siya ug sa pagdawat sa iyang sayop. Usahay ang iyang
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“Ang pagkumpisal magdala og kalinaw.”

kakulangan sa pagsalig sa mga tawo nga kasultihan sa iyang sala
maoy mangatarungan sa iyang hunahuna nga itago kini nga
kinandadohan sulod sa kaugalingon niyang kasingkasing....

Kay nasayud sa mga kasingkasing sa katawhan, ug sa ilang mga
intensyon, ug sa ilang mga katakus sa paghinulsol ug sa pag-bag-
o sa ilang kaugalingon, ang Ginoo naghulat sa pagpasaylo hang-
tud nga ang paghinulsol igo na. Ang masalaypon kinahanglang
adunay “masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulong espi-
ritu” ug andam sa pagpaubos sa iyang kaugalingon ug sa pagbu-
hat sa tanan nga gikinahanglan. Ang pagkumpisal sa dagkong
mga sala ngadto sa tukma nga awtoridad sa Simbahan maoy usa
sa mga kinahanglanon nga gihimo sa Ginoo. Kining mga sala
naglakip sa pagpanapaw, pakighilawas, lain pang sekswal nga
mga kalapasan, ug uban pang mga sala nga susama ang gibug-
aton. Kini nga pamaagi sa pagkumpisal nagsiguro og tukma nga
kontrol ug proteksyon sa Simbahan ug sa mga katawhan niini ug
ibutang ang mga tiil sa malapason ngadto sa dalan sa tinuod nga
paghinulsol.
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Daghang mga malapason nga sa ilang kaulaw ug garbo mihu-
pay sa ilang mga konsensya, bisan sa temporaryo lang, uban sa
pipila ka mga pag-ampo sa hilum ngadto sa Ginoo ug mangata-
rungan nga igo na kadto nga pagkumpisal sa ilang mga sala.
“Pero ako nang gikumpisal ang akong mga sala ngadto sa akong
Langitnong Amahan,” moinsister sila, “ug mao ra kana ang
tanang gikinahanglan.” Dili kini tinuod kon dagko nga sala ang
nahimo. Dayon duha ka hut-ong sa pagpasaylo ang gikinahang-
lan nga magdala og kalinaw sa malapason—ang usa gikan sa
tukma nga mga awtoridad sa Simbahan sa Ginoo, ug ang usa
gikan sa Ginoo mismo. [Tan-awa sa Mosiah 26:29.] ...

... Ang labing maayo nga pagkumpisal boluntaryo, dili pinugos.
Kini nagagikan gayud sa sulod sa malapasong kalag, dili tungod
kay nasakpan siyang nakasala. Ang ingon niana nga pagkumpisal
... usa ka timailhan sa nagtubo nga paghinulsol. Nagpasabut kini
sa konbiksyon sa makasasala sa iyang sala ug sa iyang tinguha nga
biyaan ang dautang mga binuhatan. Ang boluntaryo nga pag-
kumpisal walay sukod nga mas dawaton sa panan-aw sa Ginoo
kay sa napugos sa pag-angkon, kulang sa pagpaubos, napugos sa
usa ka tawo pinaagi sa mga pangutana dihang naklaro nga sad-an.
Ang ingon nianang napugos sa pag-angkon dili timailhan sa
mapainubsanong kasingkasing nga manawag og kalooy sa Ginoo:
“... Kay ako, ang Ginoo, mopasaylo sa mga sala, ug ako maloloy-
on niadto kinsa nagkumpisal sa ilang mga sala uban sa mapai-
nubsanon nga kasingkasing.” (D&P 61:2. Mga italik gidugang.)15

Samtang ang dagkong mga sala sama niadtong unang nahisu-
lat ... nag-awhag sa pagkumpisal ngadto sa tukma nga mga awto-
ridad sa Simbahan, klaro nga ang ingon niana nga pagkumpisal
dili kinahanglan ni angay nga buhaton alang sa tanang mga sala.
Kadtong mga minus og gibug-aton pero nakapasilo sa uban—
panagsumpaki sa managtiayon, ginagmayng tipak sa kasuko,
panaglalis ug uban pang ingon niini—adto na ikumpisal sa tawo
o mga tawo nga napasakitan ug ang hitabo husayon tali sa mga
tawo nga adunay kalabutan, kasagaran dili na manginahanglan
nga makahibalo ang awtoridad sa Simbahan.16

Ang pagkumpisal magdala og kalinaw.... Ang pagkumpisal dili
lang kay itug-an ang mga sayop ngadto sa tukma nga awtoridad,
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apan pagbinahinay sa gibug-aton aron mogaan kini. Ang usa
moalsa bisan gamayng bahin sa gibug-aton ug ibutang kini sa laing
mga abaga nga makahimo ug andam nga motabang og pas-an sa
gibug-aton. Dayon moabut ang katagbawan sa paghimo og laing
lakang sa pagbuhat sa tanan kutob sa mahimo aron makalingka-
was ang kaugalingon sa gibug-aton sa kalapasan.17

Ang pag-uli [restitution] maoy usa ka
kinahanglanong bahin sa paghinulsol.

Kon ang usa ka tawo nakasinati sa dakong kaguol ug pagpau-
bos gumikan sa nahimo nga sala; kon iya nang napapas ang sala
ug determinado gayud nga dumtan kini karon dayon; kon siya
mapainubsanong mikumpisal sa iyang sala ngadto sa Dios ug
ngadto sa tukma nga awtoridad sa yuta—kon kining tanan
nahimo na aduna pay nahibiling kinahahanglanon nga mao ang
pag-uli. Kinahanglan niyang ibalik kon unsa ang iyang giguba,
gikawat, o gikasaypan.18

Ang mahinulsulong makasasala gikinahanglang mohimo sa pag-
uli kutob sa mahimo. Miingon ko og “kutob sa mahimo” tungod
kay adunay ubang mga sala diin walay igong pag-uli nga mahimo,
ug ang uban niini dili tanang bahin ang mahimo nga iuli.

Ang usa ka kawatan o mangingilad tingali makahimo og uli sa
ubang bahin [partial] sa iyang kinawat. Ang usa ka bakakon
tingali makahimo sa pagsulti unsa ang matuod ug makorihian ang
pipila ka bahin nga nangadaot resulta sa pagpamakak. Ang usa ka
libakira nga makaguba sa dungog sa uban tingali mahimong
mouli sa ubang bahin pinaagi sa matinguhaon nga paningkamot
nga ibalik ang maayong pangalan sa tawo nga iyang gilibak. Kon
pinaagi sa sala o pagkadili mabinantayon ang masalaypon naka-
guba og butang sa uban, mahimong iyang ayohon o bayaran sa
eksakto o ubang bahin niini.

Kon ang mga linihukan sa usa ka tawo nagdala og kagul-anan
ug kaulawan sa iyang asawa ug sa mga anak, sa iya nga pag-uli
[restitution] kinahanglan niyang buhaton ang tanang paningka-
mot nga mabalik ang ilang pagsalig ug gugma pinaagi sa pagpala-
baw pa sa ... debosyon ug pagkamatinud-anon. Kini tinuod usab
sa mga asawa ug mga inahan. Sama usab kon ang mga anak maka-
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sala sa ilang mga ginikanan, ang usa ka bahin sa ilang ... paghinul-
sol kinahanglan mao ang pagsakto sa mga sayop ug ang pagtahud
sa ilang mga ginikanan.

Isip usa ka pamalaod adunay daghang mga butang diin ang
mahinulsulon nga kalag makahimo ug mga kausaban. “Ang masu-
lub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu” sa kasa-
garan makapangita og mga paagi nga maka-uli [restore] kutob sa
iyang mahimo. Ang tinuod nga espiritu sa paghinulsol nag-ingon
nga kinsa kadtong nakapasakit mohimo sa tanan sa tibuok niyang
kusog nga tarungon ang sayop.19

Sa proseso sa paghinulsol kinahanglan natong ibalik nga kom-
pleto kutob sa mahimo, kondili ibalik kini kutob sa pinakadako
nga mahimo sa pag-uli. Ug pinaagi niining tanan kinahanglan
natong hinumduman nga ang nagpakilooy nga makasasala, nga
nagtinguha nga mahimo ang pag-uli para sa iyang mga nahimo,
kinahanglan usab nga mopasaylo sa uban sa tanang mga sala nga
nahimo batok kaniya. Ang Ginoo dili mopasaylo kanato gawas
lang kung ang atong mga kasingkasing hingpit nga mahinloan sa
tanang kalagot, kapungot ug pasangil batok sa atong mga isigka-
tawo.20

Ang tinuod nga paghinulsol naglakip sa pasalig
nga tumanon ang mga kasugoan sa Ginoo.

Sa iyang pasiuna sa bag-o nga padayag, ang Ginoo milatid sa usa
nga maoy pinakalisud nga kinahanglanon sa tinud-anay nga paghi-
nulsol. Alang sa uban kini mao ang pinakalisud nga bahin sa pag-
hinulsol, tungod kay naghimo kini sa usa nga magbantay gayud sa
nahibiling panahon sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo miingon:

“... Kay ako ang Ginoo dili makatan-aw diha sa sala uban sa
labing gamay nga matang sa pagtugot;

“Bisan pa niana, siya nga maghinulsol ug mobuhat sa mga
sugo sa Ginoo mapasaylo.” (D&P 1:31–32. Mga italik gidugang.)

Kini nga kasulatan ang pinakatukma. Una, ang usa maghinul-
sol. Sa paglatas niya niini siya dayon kinahanglan nga mosunod
sa mga kasugoan sa Ginoo aron magpabilin ang iyang mas hataas
nga katuyoan. Kini kinahanglanon aron sa pag-angkon og hingpit
nga kapasayloan....
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Kay kitang tanan makasala man madako o magamay nga sala,
kitang tanan nanginahanglan sa padayon nga paghinulsol, sa
pagpalambo sa atong mga tumong ug sa atong mga nahimo. Ang
tawo maglisud sa pagtuman sa mga kasugoan sa Ginoo sulod sa
usa lamang ka adlaw, sa usa ka semana, sa usa ka bulan o sa usa
ka tuig. Kini usa ka paningkamot nga kinahanglang ipadayon pa
gayud hangtud sa nahibiling mga katuigan sa tawo....

... Ang paghinulsol kinahanglang maglakip sa usa ka bug-os,
kinatibuk-ang pagtugyan ngadto sa programa sa Ginoo. Dili
hingpit ang paghinulsol niadtong malapason kinsa wala moha-
tag sa iyang ikapulo, mopalta sa mga miting, mosupak sa adla-
wng Igpapahulay, wala makabuhat sa ilang pag-ampo sa pamilya,
wala mosuporta sa mga awtoridad sa Simbahan, mosupak sa
Pulong sa Kaalam, wala mahigugma sa Ginoo ni sa iyang isigka-
tawo.... Ang Dios dili makapasaylo hangtud nga ang makasasala
mopakita og usa ka tinud-anay nga paghinulsol nga molukop sa
tanang dapit sa iyang kinabuhi....

“Ang pagsunod sa mga kasugoan” naglakip sa daghang mga kali-
hokan nga gikinahanglan sa mga matinud-anon.... Ang pinakama-
ayo nga binuhatan ug debosyon inubanan sa makapalig-on nga
mga kinaiya maoy gikinahanglan. Agig dugang, ang usa ka maa-
yong paagi sa pagpugong sa mga epekto sa sala sa kinabuhi sa usa
ka tawo mao ang pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa
uban kinsa sa karon wala pa makatilaw niini. Kini nagpasabut sa
pakig-alayon sa mga dili aktibo nga mga miyembro sa Simbahan
ug sa mga dili miyembro—ang naulahi mao ang kasagaran.
Hinumdumi kon giunsa sa Ginoo sa pagsaysay ang kalabutan sa
pagpasaylo sa mga sala ngadto sa paghatag og pagpamatuod mahi-
tungod sa buluhaton sa ulahing mga adlaw:

“Kay ako mopasaylo kaninyo sa inyong mga sala uban niini nga
sugo—nga kamo magpabilin nga makanunayon diha sa inyong
mga hunahuna sa kaligdong ug sa espiritu sa pag-ampo, diha sa
pagpamatuod ngadto sa tibuok kalibutan niadto nga mga
butang nga gipahayag nganha kaninyo.” (D&P 84:61. Mga italik
gidugang.)21

Dili ba nato masabtan nganong ang Ginoo sulod sa liboan ka
mga katuigan naghangyo kanato nga moduol ngadto kaniya?
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Tinuod gayud nga ang Ginoo namulong kabahin sa pagpasaylo
pinaagi sa paghinulsol, ug ang kahupayan moabut gumikan sa
labihang kahasol sa sala, sa dihang iyang gisunod ang mahimaya-
ong pag-ampo ngadto sa iyang Amahan uban niining halangdong
pangamuyo ug saad:

“Umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-
atan, ug papahulayon ko kamo.

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo
gikan kanako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing:
ug makakaplag kamog kapahulayan alang sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo, ug magaan ang akong luwan.”
(Mateo. 11:28–30.)

Maoy akong panghinaut ug pag-ampo nga ang mga kalakin-an
ug kababayen-an sa tanang dapit maminaw niining maaghup nga
imbitasyon ug tugutan ang Magtutudlo nga mopadangat diha sa
ilang indibidwal nga mga kinabuhi sa talagsaong milagro sa pag-
pasaylo.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Si Presidente Kimball mitawag sa pagpasaylo og “ang milagro sa
mga milagro” (pahina 43–45). Sa unsang mga paagi nga ang
pagpasaylo usa ka milagro? (Alang sa pipila ka mga ehemplo,
tan-awa sa mga pahina 42–45.)

• Samtang imong basahon ang seksyon nga nagsugod sa pahina
45–46, hunahunaa unsa kahay atong kahimtang kon wala ang
atong Manluluwas ug ang Iyang Pag-ula.

• Basaha ang ikalima, ikaunom, ug ikapito nga mga paragrap sa
pahina 47. Sa unsang mga paagi sa imong hunahuna nga ang
“diosnong kasubo” lahi ra kaysa pagpadayag og pagmahay?
Unsa man ang mga ehemplo sa kasulatan sa diosnong kasubo
nga magamit nato karon?
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• Sa mga pahina 48–49 si Presidente Kimball mihatag ug mga
ehemplo kon unsaon sa pagbiya sa sala ug sa “pagbaton og bag-
o nga kinabuhi.” Unsaon man kaha nato sa paggamit kining
tambag ngadto sa bisan unsang sala nga gisulayan nato sa pag-
buntog—sama pananglit sa, pornograpiya, pagpasipala, o
sugal?

• Ribyuha ang mga pahina 49–52. Nganong ang uban maghu-
nahuna nga ang pagkumpisal lisud kaayo? Unsang mga pana-
langin ang moabut gumikan sa pagkumpisal ngadto sa Ginoo?
ngadto sa bishop o branch president? ngadto sa uban kinsa
atong napasakitan?

• Hunahunaa ang unang paragrap sa pahina 53–55. Unsa man
ang gipasabut nga himoon ang pag-uli gumikan sa mga sala?
Unsa may buhaton sa usa ka mahinulsulon nga tawo aron
masayud unsay pinakamaayong buhaton aron mahimo ang
pag-uli gumikan sa iyang mga sala?

• Unsa may kalainan sa mga pagtulun-an ni Presidente Kimball
niini nga hugna gikan sa sayop nga ideya nga ang paghinulsol
mao ang pagpahigayon sa mga lista sa mga naandan nga mga
buhatunon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 1:18; Mosiah 4:3;
Alma 36:12–26; D&P 19:15–20; 64:8–9
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Pag-ampo, ang Pasaporte
[Passport] ngadto sa

Espirituhanong Gahum

Pinaagi sa matinud-anon ug kinasingkasing
nga pag-ampo, makadawat kita sa gugma, gahum,

ug kusog gikan sa atong Langitnong Amahan.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Kanunay akong adunay malumo nga pagbati kabahin sa mga
pag-ampo ug sa gahum ug mga panalangin sa pag-ampo,” mii-
ngon si Presidente Spencer W. Kimball. “Panahon sa akong pag-
pakabuhi nakadawat ako ug daghang mga panalangin nga sa
kanunay akong gihatagan sa igo nga pagpasalamat. Ang Ginoo
sobra ka buotan ngari kanako. Daghan kaayo ako og mga kasi-
natian panahon sa kabaskog ug kasakit nga nagbilin kanako og
walay bisan tipik sa pagduhaduha sa akong kasingkasing ug
hunahuna nga adunay Dios sa langit, nga siya atong Amahan, ug
maminaw siya ug motubag sa atong mga pag-ampo.”1

Usa niini nga mga kasinatian nahitabo dihang si Presidente
Kimball ug ang iyang asawa nga si Camilla, mibiyahe padulong sa
komperensya sa New Zealand. Sa pag-abut nila sa siyudad sa
Hamilton, masakiton kaayo sila nga si Presidente Kimball
mihangyo kang Presidente N. Eldon Tanner, Unang Magtatambag
sa Unang Kapangulohan, nga maoy morepresentar kaniya sa usa
ka kultural nga kalihokan [cultural event] nga naplano alang
nianang gabhiona. Pipila ka oras ang milabay, si Presidente
Kimball “sa kalit nakamata ug nangutana kang Dr. Russell Nelson,
kinsa naglingkod nga nagbantay kaniya, ‘Brother Nelson, unsa
gani ‘tong orasa magsugod ang programa karong gabii?’

“ ‘Inig ka ala siyete, Presidente Kimball.’

“
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“Kinahanglan nga walay bisan usa kanato nga sobra ra kadaghan ang mga
buluhaton sa kinabuhi nga dili na kita makapamalandong uban sa pag-ampo.”
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“ ‘Unsang orasa na karon?’

“ ‘Hapit na ang ala siyete.’

“Si Spencer naligo sa singot. Nahuwasan siya sa hilanat....
Miingon siya, ‘Ingna si Sister Kimball nga mangadto mi.’

“Si Camilla mibarug gikan sa higdaanan, ug silang duha paspas
nga nag-ilis ug unya misakay padulong sa duol ra nga estadyum
diin ang programa mao pa lang gyud ang pagsugod. Si Presidente
Tanner sa pagsugod mipasabut nga masakiton kaayo sila para
motambong. Sa paghatag sa pangbukas nga pag-ampo ang batan-
ong New Zealander mihangyo sa hugot, ‘Kaming tulo ka libo ka
mga kabatan-onan sa New Zealand nagpundok dinhi nga andam
na sa pagkanta ug pagsayaw alang sa imong propeta. Mahimo
bang imo siyang ayohon ug dalhon siya dinhi.’ Sa pagtapos sa
pag-ampo, ang sakyanan nga gisakyan ni Spencer ug Camilla
misulod ug ang mga tawo sa estadyum nanghugyaw og kalit, sa
usa ka makabungog nga singgit agig tubag sa ilang pag-ampo.”2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Gimandoan kita sa pag-ampo, sama usab nga kita
gimandoan sa pagsunod sa uban pang mga kasugoan.

Ang pag-ampo dili usa ka opsyonal nga kalihokan; mahinung-
danon kini sa atong relihiyon.3

Nganong kinahanglan nga kita mag-ampo? Tungod kay kita mga
anak sa atong Langitnong Amahan, diin kita nagsalig sa tanang
butang nga atong naangkon—atong pagkaon ug sapot, atong maa-
yong panglawas, atong kinabuhi mismo, atong panan-aw ug pan-
dungog, atong mga tingog, atong paglihok [locomotion], bisan
ang atong mga utok.

... Ikaw ba ang mihatag sa imong kaugalingon og gininhawa,
imong kinabuhi, imong pagka-ikaw? Imo bang mapataas ang
imong mga adlaw pinaagi sa usa lamang ka oras? Lig-on na ba
kaayo ka bisan walay mga gasa gikan sa langit? Ang imong utok ba
namugna sa iya lang nga kaugalingon, ug imo bang gihulma kini?
Ikaw ba makahatag og kinabuhi o makapataas niini? Aduna ka ba’y
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gahum nga mobuhat nga wala ang imong Ginoo? Bisan pa niana
akong nakita nga daghan pa gihapon ang napakyas sa pag-ampo....

Kamo kinsa mag-ampo og panagsa, nganong dili man regular
nga mag-ampo, kanunay, mas tinud-anay, kinasingkasing? Ang
oras bililhon ba, ang kinabuhi mubo ba kaayo, o ang pagtuo ba
gamay ra? ...

Kitang tanan ubos sa dako nga obligasyon sa atong Ginoo.
Walay usa kanato nga nakaangkon og kahingpitan. Walay usa
kanato nga dili na masayop. Ang pag-ampo gikinahanglan sa
tanang katawhan sama sa kaputli nga gikinahanglan, ug ang pag-
tuman sa Adlawng Igpapahulay, ug ang ikapulo, ug ang pagsu-
nod sa Pulong sa Kaalam, pagtambong og mga miting, ug ang
pagsulod ngadto sa celestial nga kaminyoon. Sa katinuod sama
sa uban, usa kini ka kasugoan sa Ginoo.4

Sa dihang nagbiyahian pa ako libot sa tanang mga stake ug
mga misyon sa Simbahan sa sayong mga katuigan, kasagaran
makasugat ako og mga tawo nga anaa sa problema o kinsa nag-
kinahanglan sa dakong panabang. Ang una gayud nakong
pangutana ngadto kanila ingon niini, “Kumusta man ang inyong
mga pag-ampo? Unsa ka makanunayon? Unsa kalawum ang
inyong pagbati kon kamo mag-ampo?” Akong napanid-an nga
ang sala mahimo kon ang linya sa komunikasyon huyang. Niini
nga rason ang Ginoo miingon ngadto kang Propeta Joseph
Smith, “Unsay akong isulti ngadto sa usa akong isulti ngadto sa
tanan; pag-ampo kanunay basin pa unya og kanang usa nga dau-
tan adunay gahum diha kanimo.” (D&P 93:49.)5

Adunay dako nga panginahanglan ang kalibutan karon sa pag-
ampo nga maoy makahimo natong maduol kanunay sa Dios ug
maablihan ang dalan sa komunikasyon. Kinahanglan nga walay
bisan usa kanato nga sobra ra kadaghan ang mga buluhaton sa
kinabuhi nga dili na kita makapamalandong uban sa pag-ampo.
Ang pag-ampo mao ang pasaporte ngadto sa espirituhanong
gahum.6
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Ang atong mga pag-ampo kinahanglang maglakip
sa mga pagpahayag sa pasalamat ug mapainubsanong
pangamuyo sa Langitnong Amahan sa pagpanalangin

kanato ug sa uban nga naglibot kanato.

Kabahin sa unsa man ang atong iampo sa atong mga pag-
ampo? Kinahanglan natong ipahayag ang kalipay ug tinud-anay
nga pasalamat alang sa nangagi nga mga panalangin. Ang Ginoo
miingon, “Ug kamo kinahanglan mohatag og mga pasalamat
ngadto sa Dios pinaagi sa Espiritu alang sa bisan unsa nga pana-
langin nga kamo gipanalanginan.” (D&P 46:32.) Ang usa ka talag-
saon ug mapaniguruon nga espiritu moabut kanato kon atong
ipahayag ang sinsero nga pagpasalamat ngadto sa Langitnong
Amahan alang sa atong mga panalangin—alang sa ebanghelyo ug
sa mga kahibalo niini nga atong nadawat, sa mga paningkamot ug
kahago sa mga ginikanan ug sa uban alang kanato, alang sa atong
mga pamilya ug kahigalaan, alang sa mga kahigayunan, alang sa
panghunahuna ug kalawasan ug kinabuhi, alang sa mga maayo ug
makatabang nga mga kasinatian sa tibuok natong kinabuhi, alang
sa tanang tabang sa Amahan ug pagkamabination ug mga pag-
ampo nga natubag.

Makaampo kita alang sa atong mga pangulo. Si Pablo misulat:

“Karon, una sa tanan, ako magaagda nga ang pangamuyo, mga
pag-ampo, mga paghangyo, ug mga pagpasalamat, kinahanglan
pagahimoon alang sa tanang tawo;

“Alang sa mga hari, ug alang sa tanang anaa sa hatag-as nga
pagpamunuan.” (1 Tim. 2:1–2.)

Atong mapalambo ang pagkamaunungon sa atong nasud ug sa
mga balaod nga nagdumala kanato kon kita mag-ampo gayud. Ug
atong mapalambo ang gugma ug pagtuo sa atong mga lider sa
Simbahan, ug ang atong mga anak makakat-on sa pagrespeto
kanila. Kay ang usa ka tawo lisud nga mahimong masawayon sa
mga opisyales sa Simbahan kon ang matinud-anon nga pag-ampo
gihalad alang kanila. Kini akong kalipay nga sa tibuok nakong
kinabuhi akong gipaluyohan [sustain] ang mga lider, nag-ampo
alang sa ilang kaayohan. Ug sa bag-ohay lang nga mga katuigan,
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gibati nako ang talagsaong gahum nga miabut kanako tungod sa
susama nga mga pag-ampo sa mga Santos, nga gipaabut ngadto sa
langit alang kanako.

Ang tibuok-kalibutan nga misyonaryo nga buhat kinahanglang
mao ang butang nga kanunay anaa sa atong mga pag-ampo.
Atong i-ampo nga ang mga pultahan sa kanasuran maablihan sa
pagdawat sa ebanghelyo. Mag-ampo kita alang sa mga kahigayu-
nan ug giya aron makapaambit sa mahimayaong ebanghelyo
ngadto sa uban. Kon ang usa ka bata mag-ampo sa tibuok niyang
kinabuhi alang sa misyonaryo nga kaayohan, mamahimo siya nga
usa ka maayo nga misyonaryo.

... Atong i-ampo kanang tawo nga sa atong paminaw usa ka
kaaway, kay atong mahinumduman ang maanindot ug puno sa
gahum nga tambag sa atong Ginoo: “Apan sultihan ko kamong
nanagpaminaw, Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, buhati
ninyog maayo ang mga managdumot kaninyo, Panalangini ninyo
ang mga magapanghimaraut kaninyo, ug pag-ampo kamo alang
sa magapasipala kaninyo.” (Lucas 6:27–28.) Aduna ba’y usa nga
mangandoy og kaaway kon iyang gi-ampo ang mga tawo nga
naglibut kaniya kang kinsa siya adunay bug-at nga mga pagbati?

Mag-ampo kita alang sa kaalam, alang sa pagdesisyon, alang sa
panabut. Mag-ampo kita alang sa proteksyon diha sa peligro nga
mga lugar, alang sa kusog panahon sa mga tintasyon. Atong
hinumduman ang atong mga mahal sa kinabuhi ug mga kahiga-
laan. Molitok kita og daklit nga mga pag-ampo sa pulong o sa
hunahuna, sa kusog o sa pinahilum. Kinahanglang mag-ampo kita
kanunay sulod sa atong mga kasingkasing nga unta mahimo nato
pag-ayo ang mga kalihokan nianang adlawa. Ang usa ba makahimo
og dautan kon ang matinud-anon nga pag-ampo anaa kanunay sa
iyang kasingkasing ug sa iyang mga ngabil?

I-ampo nato ang atong kaminyoon, atong mga anak, atong
kasilinganan, atong mga trabaho, atong mga desisyon, atong mga
buluhaton sa simbahan, atong mga pagpamatuod, atong mga
pagbati, atong mga tumong. Gani, atong patalinghugan ang talag-
saong tambag ni Amulek ug kita mag-ampo alang sa kalooy, mag-
ampo kita alang sa atong panginahanglan nga mabuhi, sa atong
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mga panimalay ug batok sa kusog sa atong mga kaaway, mag-
ampo kita “batok sa dautan, kinsa maoy kaaway sa tanang pagka-
matarung,” ug sa mga tanom sa atong mga umahan. Ug kon dili
kita mangamuyo ngadto sa Ginoo, “himoa nga ang [atong] mga
kasingkasing puno, magpadayon sa pag-ampo ngadto kaniya sa
kanunay alang sa [atong] kaayohan, ug usab alang sa kaayohan
niadto kinsa naglibut [kanato].” (Tan-awa sa Alma 34:18–27.)7

Mag-ampo kita alang sa kapasayloan. Nakainterbyu ako og
daghang prospective nga mga misyonaryo. Kasagaran, nahiba-
loan nako nga dili sila mag-ampo, bisan pa’g aduna sila’y wala
mapasaylo nga mga kasal-anan. “Nganong dili man kamo mag-
ampo,” nakapangutana ko, “nga duna man unta kamo’y dakong
obligasyon nga bayaran? Nagtuo ba kamo nga mahimo lang kini
ninyong papason ug talikdan lang ug morason nga naandan na
kini nga kinaiya? Maulaw ba kamo nga moluhod, maulaw kang
Kristo? Walay pagtuo sa Dios? Wala ba kamo masayud nga siya
buhi ug nahigugma, ug mopasaylo kon ang paghinulsol moabut?

“Iampo nato ang atong kaminyoon, atong mga anak, atong kasilinganan,
atong mga trabaho, atong mga desisyon, atong mga buluhaton sa simbahan,

atong mga pagpamatuod, atong mga pagbati, atong mga tumong.”
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Nasayud ba kamo nga ang mga sala dili mapapas, ang kalapasan
dili mapasaylo pinaagi sa paglihay ug basta lang hikalimtan?” ...

Mag-ampo kita sa tanang butang nga gikinahanglan ug bililhon
ug angayan. Nakadungog ako sa usa ka batang lalaki nga mga
katorse ang edad diha sa pag-ampo sa pamilya nga nangaliyupo sa
Ginoo nga protektahan ang mga karnero sa pamilya nga atua sa
bungtod. Nag-snow kadto ug grabe katugnaw. Nakadungog ako og
pamilya nga nag-ampo og ulan dihang ang grabe nga huwaw nahi-
tabo ug ang kahimtang wala nay paglaum. Nakadungog ako sa usa
ka batang babaye nga nag-ampo og panabang alang sa iyang mga
eksamin nga himoon nianang adlawa.

Ang atong mga hangyo alang usab sa may sakit ug may
balatian. Ang Ginoo maminaw sa atong sinsero nga mga pag-
ampo. Mahimong dili ang tanan iyang ayohon, apan siya moha-
tag kanila sa kalinaw og kaisug og kusog sa pagsagubang niini.
Dili nato kalimtan sa atong mga pag-ampo ang mga katawhan
nga nanginahanglan og mga panalangin nga hapit sobra pa niad-
tong mga pisikal nga depekto—ang mga nawad-an og kadasig ug
naglibog nga mga tawo, ang nadala sa tintasyon, ang makasasala,
ang may kahasol.

Ang atong mga pag-ampo alang sa kaayohan sa atong mga anak.
Usahay samtang magdako ang atong mga anak, moabut sa ilang
kinabuhi ang masupilon nga kinaiya bisan pa sa tanan nga atong
isulti ug buhaton. Si Alma nakakita sa iyang mga pahimangno nai-
ngon nga walay pulos ngadto sa iyang [anak] ug siya nag-ampo
alang [kaniya], ug ang iyang mga pag-ampo hugot gayud. Usahay
mao nalang gayud kana ang nahibilin nga maayong buhaton sa
mga ginikanan. Ang pag-ampo sa usa ka matarung nga tawo maka-
tabang kaayo, ingon ang kasulatan, ug mao usab niining pagkabu-
tanga [tan-awa sa Santiago 5:16; Mosiah 27:14].8

Usa kana ka kahigayunan ug kalipay nga mag-ampo sa atong
Amahan sa Langit, usa gayud kana ka panalangin alang kanato.
Apan ang atong kasinatian dili matapos pagkahuman sa atong
pag-ampo. Si Amulek sa eksakto nga paagi mitudlo: “Ug karon
tan-awa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ... human kamo
[mag-ampo], kon kamo mosalikway sa mga timawa, ug sa hubo,
ug dili moduaw sa masakiton ug may balatian, ug mohatag sa
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inyong kabtangan, kon kamo aduna, ngadto sa nanginahanglan—
ako moingon nganha kaninyo, kon kamo dili mobuhat sa bisan
hain niini nga mga butang, tan-awa, ang inyong pag-ampo maka-
wang, ug dili ninyo mapahimuslan, ug kamo ingon sa mga nag-
pakaaron-ingnon kinsa naglimud sa hugot nga pagtuo.” (Alma
34:28.) Dili gayud nato kalimtan nga kinahanglan natong sundon
ang ebanghelyo ingon ka matinuoron ug ka matinguhaon sam-
tang kita nag-ampo.9

Sa atong pribado, personal nga mga
pag-ampo, kita makasulti ngadto sa Dios

ug makakat-on sa Iyang kabubut-on.

Ang ubang mga butang mas labing maayo nga i-ampo sa pri-
bado, diin ang oras ug pagkasekreto dili na angay hunahunaon.
Ang pag-ampo sa tago mabungahon ug mapuslanon. Ang pag-inu-
sara nga pag-ampo makatabang sa pagwagtang sa atong kaulaw o
pagpakaaron-ingnon, bisan unsang nagpabilin nga panlimbong;
makatabang kini kanato nga maabli ang atong mga kasingkasing
ug mahimong hingpit nga matinuoron ug madungganon sa pag-
pahayag sa tanan natong mga paglaum ug mga kinaiya.

Dugay na akong nadani kabahin sa panginahanglan sa pagka-
pribado sa atong personal nga mga pag-ampo. Ang Manluluwas
sa ubang higayon nakahibalo nga kinahanglan niyang mopalayo
ngadto sa bungtod o sa disyerto aron sa pag-ampo. Sa samang
butang, si Apostol Pablo miadto sa disyerto ug nag-inusara
human sa iyang talagsaong tawag. Si Enos midala sa iyang kau-
galingon ngadto sa mamingaw nga mga dapit aron makigsulti sa
Ginoo. Si Joseph Smith nakakita og tago nga dapit didto sa kaka-
hoyan nga ang mga langgam ug mga kahoy ug ang Dios lamang
ang anaa sa pagpaminaw sa iyang pag-ampo. Panid-i ang pipila
sa mga importanting punto sa iyang istorya: “Busa, pinasubay
niini, sa akong hugot nga tinguha sa pagpangutana sa Dios, ako
miadto sa kakahoyan aron mohimo sa pagsulay…. Kini mao ang
una nga higayon sa akong kinabuhi nga ako mihimo sa ingon
nga pagsulay, kay taliwala sa tanan nakong mga kabalaka ako
wala pa gayud makahimo sa pagsulay og pag-ampo sa kusog nga
tingog.” ( Joseph Smith—Kasaysayan 1:14; mga italic gidugang.)
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Kita, usab, kinahanglan nga makakita, og kon mahimo,
kwarto, suok, tagoanan, usa ka lugar diin kita mahimong “maka-
adto” aron sa “pag-ampo sa kusog nga tingog” sa tago. Atong
mahinumduman ang daghang higayon nga ang Ginoo mitudlo
kanato sa pag–ampo nga kusog ang tingog: “Ug usab, Ako
mosugo kaninyo nga kamo kinahanglan mag-ampo sa makusog
nga tingog ingon usab diha sa inyong kasingkasing; oo, sa atu-
bangan sa kalibutan ingon usab sa tago, sa dayag ug ingon usab
sa inusara.” (D&P 19:28.)10

Kon dinhi niining talagsaon nga higayon sa pag-ampo may itago
gihapon kita sa Ginoo, nagpasabut kana nga ang ubang panalangin
alang kanato mapugngan. Human sa tanan, mag-ampo kita isip
mga tighangyo atubangan sa labing manggialamon nga Langitnong
Amahan, busa nganong maghunahuna man gayud kita sa pagtago
sa atong mga pagbati o mga hunahuna nga maoy makababag sa
atong mga panginahanglan ug sa atong mga panalangin?11

Sa atong mga pag-ampo, kinahanglang walay pagtabon-tabon,
walay pagpakaaron-ingnon, tungod kay dinhi wala nay pagpang-
limbong. Ang Ginoo nasayud sa atong tinuod nga sitwasyon. Ato
bang sultihan ang Ginoo kon unsa kita ka maayo, o unsa kita ka
huyang? Nagabarug kita sa iyang atubangan nga hubo. Ato bang
gihalad ang atong mga pag-ampo ubos sa kaligdong, sinseridad,
ug sa “masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espi-
ritu,” o sama sa usa ka Pariseo kinsa mipasigarbo sa iyang kaugali-
ngon kon unsa ka maayo siya nga midapig sa balaod ni Moises?
[Tan-awa sa Ether 4:15; Lucas 18:11–12.] Mihalad ba kita og pipila
ka puol ug binalik-balik nga mga pulong, o nakig-istorya ba kita
nga duol kaayo sa Ginoo kon gikinahanglan sa panahon? Panagsa
ra ba kitang mag-ampo nga unta kinahanglang mag-ampo kita
sumala sa naandan, sa makadaghan, sa kanunay?12

Ang pag-ampo usa gayud ka kahigayunan—dili lang aron
makaistorya ang Amahan sa Langit, apan usab aron makadawat
sa gugma ug inspirasyon gikan kaniya. Sa katapusan sa atong
mga pag-ampo, gikinahanglan usab nato ang pipila ka tinud-anay
nga pagpaminaw—gani sa daghang mga minuto. Nag-ampo kita
alang sa tambag ug tabang. Karon kinahanglan kitang “dili mata-
rug, ug masayud nga [siya mao] ang Dios.” (Ps. 46:10.)13
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Kinahanglan kitang mogahin og oras kada
adlaw alang sa pag-ampo sa pamilya.

Ang Simbahan nag-awhag nga adunay pag-ampo sa pamilya
kada gabii ug kada buntag. Mao kini ang pag-ampo nga magluhod
uban sa tanan o kutob sa tanang sakop sa pamilya nga anaa kon
mahimo.... Ang tanang sakop sa pamilya, labut na ang mga gag-
may, kinahanglang mahatagan sa kahigayunan nga maoy mohatag
og pag-ampo, nga magpuli-puli, ubos sa giya sa nangulo, nga mao
gayud ang amahan nga naggunit sa priesthood, pero kon wala
siya ang inahan, ug kon wala silang duha ang kamagulangang
anak nga anaa.14

Ang atong Amahan sa Langit mihatag kanato niining panalangin
sa pag-ampo aron matabangan kitang molampus sa tanan natong
importante nga mga kalihokan sa panimalay ug sa kinabuhi.
Nasayud ako nga kon mag-ampo kita sa hugot ug sa matarung nga
paagi, nga mag-inusara ug isip tibuok pamilya, sa atong pagmata
sa buntag ug sa dili pa matulog sa gabii, ug libut sa lamesa pana-
hon sa pagpangaon, dili lang kay kita nagkahiusa sa panaghigug-
maay apan molambo kita sa atong pagka-espirituhanon. Daghan
kaayo kita og kinahanglanon nga tabang gikan sa atong
Langitnong Amahan samtang kita maningkamot sa pagkat-on sa
mga kamatuoran sa ebanghelyo ug dayon sundon kini, ug sam-
tang kita mangayo sa iyang tabang sa mga desisyon sa atong kina-
buhi.15

Ang pag-ampo sa pamilya kinahanglan nga ang gidugayon ug
pagkahan-ay moangay sa panginahanglan. Ang pag-ampo sa …
managtiayon lahi kay sa usa nga adunay nanagtubo nga mga anak o
sa usa nga adunay gagmay nga mga bata. Sa pagkatinuod, kon apil
ang gagmayng mga bata kinahanglang dili kini dugay, o mawad-an
sila sa interes ug kapuyon sa pag-ampo ug hangtud nga dili na
hinoon sila ganahan niini. Kon ang mga bata mag-ampo, dili mahi-
tabo nga sila mag-ampo og dugay. Ang Pag-ampo sa Ginoo, gihatag
isip panig-ingnan, mokabat lang og mga traynta segundos ug sa
tinuod ang usa makahimo og daghang pasalamat ug paghangyo
sulod sa usa o duha o tulo ka minutos, bisan adunay mga dayag nga
higayon nga tingali angay ang pag-ampo nga mas dugay.16
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Kon kita mangluhod diha sa atong pag-ampo sa pamilya, ang
atong mga anak nga anaa sa atong kiliran nga nagluhod nagkat-
on og mga kinaiya nga ilang madala sa tibuok nilang kinabuhi.
Kon dili kita mogahin og panahon alang sa pag-ampo, sama ra
nga ato silang giingnan nga, “Hinoon, dili bitaw kaayo na impor-
tante. Dili kita angay nga mabalaka ana. Kon may igong higayon,
mohimo ta og pag-ampo, apan kon mobagting na ang eskwela-
han ug nagpadulong na ang bus ug ang oras sa trabaho hapit
na—hinoon, ang pag-ampo dili kaayo importante ug buhaton
lang na unya kon naay higayon.” Gawas lang kon planohon
gyud, dili kaayo ka makahigayon niini.17

Walay inahan nga magpasagad lang og padala sa iyang gagmay
nga mga anak sa eskwelahan panahon sa tingtugnaw nga walay
bagang saput nga mopanalipud batok sa snow ug sa ulan ug sa
kabugnaw. Apan daghan kaayong mga amahan ug inahan kinsa
mopadala sa ilang mga anak sa eskwelahan nga walay magpanali-
pud kanila pinaagi sa pag-ampo—usa ka panalipud batok sa pag-
kahimutang ngadto sa dili nahibaloan nga mga katalagman, mga
tawo nga dautan, ug law-ay nga mga tentasyon.18

Ang pag-ampo sa pamilya “usa ka nag-una nga
lakang padulong sa pagkahiusa sa pamilya ug kalig-on sa pamilya.”
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Sa nangagi, ang paghimo og pag-ampo sa pamilya kausa sa usa
ka adlaw mahimong igo na. Apan sa umaabut dili na kana igo
kon kinahanglan natong luwason ang atong mga pamilya.19

Sa mga pag-alirong sa atong pamilya, makakat-on ang atong
mga anak unsaon sa pagpakigsulti ngadto sa ilang Langitnong
Amahan pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga ginikanan. Ila ra
unya nga makita kon unsa ka sinsero ug kamatinuoron ang atong
mga pag-ampo. Kon ang atong mga pag-ampo dinalidali, gani
nahilig sa pagkawalay kahulugan nga ritwal, ila usab kining makit-
an. Mas maayo nga atong buhaton sa atong pamilya ug sa tago
sama sa gipangamuyo ni Mormon, “Busa, akong hinigugma nga
mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok
kusog sa kasingkasing.” (Moro. 7:48.)20

Diha sa pag-ampo sa pamilya adunay labaw pa kay sa panga-
muyo ug pag-ampo sa pasalamat. Usa kana ka nag-una nga
lakang padulong sa pagkahiusa sa kalig-on sa pamilya. Magtukod
kini og pagkaamgo sa pamilya ug mapahiluna diha sa pamilya og
espiritu sa pagsinaligay. Ania ang usa ka higayon sa dinalian nga
adlaw uban sa saba nga radyong gipahilum, nga ang kahayag
nag-awop ug ang tanang mga hunahuna ug mga kasingkasing
modangop sa usag-usa ug sa kahitas-an; usa ka panahon diin ang
kalibutan gisalikway ug ang langit anaa sa sulod.21

Kon mag-ampo kita nga usa ka pundok,
iampo nato ang angay alang sa maong okasyon.

Sa atong panagpundok diha sa pag-ampo, sa balay sa
Simbahan, sosyal o sa publiko, kinahanglan natong hinumduman
ang katuyoan sa atong mga pag-ampo—ang pagpakig-istorya sa
atong Amahan sa Langit. Ingon man niini kalisud, nakita nako nga
kon mag-ampo nga may mga kauban mas maayo alang sa atong
mga kinaiya nga hunahunaon ang malumo ug matinud-anon nga
pakigsulti sa Ginoo kay sa imong hunahunaon kon unsay gihu-
nahuna sa mga naminaw. Tinuod, ang sitwasyon sa mga pag-
ampo kinahanglan usab nga mahatagan og konsiderasyon, ug
mao kining usa ka hinungdan nganong ang pag-ampo diha sa
kadaghanan [ public prayer], o bisan ang pag-ampo sa pamilya,
dili mahimong kinatibuk-an sa atong pag-ampo.22
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Ang mga pag-ampo diha sa publiko sa kanunay kinahanglang
motukma alang sa okasyon. Ang pagpahinungod nga pag-ampo
[dedication prayer] tingali taas apan ang pangbukas nga pag-
ampo mas mubo. Kini kinahanglan mangayo sa mga butang nga
gikinahanglan alang nianang partikular nga okasyon. Ang pana-
pos nga pag-ampo mahimong mas mubo pa gayud—usa kini ka
pag-ampo sa pasalamat ug pagtapos. Ang pagdihog sa lana
[anointing with oil] usa ka mubo ug piho nga bahin sa usa ka
ordinansa ug kinahanglang dili mopareho sa pagsilyo [sealing]
nga maoy magsunod ug mahimong patas-an kon gikinahanglan
sa paghatag og panalangin ngadto sa dumadawat. Ang panalangin
sa pagkaon dili kinahanglang taas, apan kinahanglang mopahayag
og pasalamat ug mga panalangin nga gihangyo alang sa pagkaon.
Kinahanglan dili kini binalik nga mga pulong [repetitious] nga
gihatag panahon sa pag-ampo sa pamilya.23

Kapila na man kita makadungog og mga tawo nga maayo kaa-
yong mamulong sa ilang mga pag-ampo nga nahimo na hinoong
sama sa nagsangyaw og usa ka tibuok nga sermon? Ang tigpami-
naw kapuyon ug ang epekto mawala.24

Tungod kay ang Langitnong Amahan nakaila
ug nahigugma kanato sa hingpit, makasalig kita

sa Iyang mga tubag sa atong mga pag-ampo.

Ang pag-ampo ba usa ra ka agi [one way] nga komunikasyon?
Dili! ...

Ang pagkat-on sa pinulongan sa pag-ampo maoy usa ka mali-
payong kasinatian sa tibuok kinabuhi. Usahay ang mga ideya
mobaha sa atong hunahuna kon kita maminaw human sa atong
mga pag-ampo. Usahay ang mga pagbati modulot kanato. Ang
espiritu sa kahusay mohatag kanato og kasiguroan nga ang tanan
mamaayo ra. Apan sa kanunay, kon kita magmatinud-anon ug
mainiton, atong masinati ang nindot nga pagbati—kainit nga
pagbati alang sa atong Amahan sa Langit ug usa ka pagbati sa
iyang paghigugma alang kanato. Nakapaguol kanako nga ang
uban kanato wala makasabut sa giingon nga hinay, espirituha-
nong kainit, kay usa kini ka saksi kanato nga ang atong mga pag-
ampo nadungog. Ug tungod kay ang atong Amahan nga anaa sa
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Langit nahigugma kanato sa gugma nga mas labaw pa kay sa
atong gugma alang sa atong kaugalingon, nagpasabut kana nga
makasalig kita sa iyang pagkamaayo, makasalig kita kaniya; nag-
pasabut kana nga kon kita mopadayon sa pag-ampo ug sa pag-
himo kutob sa mahimo, ang mga kamot sa atong Amahan mogiya
ug mopanalangin kanato.

Ug mao nga sa atong mga pag-ampo kita moingon, “Ang imong
pagbuot maoy matuman”—ug hunahunaa kini. Dili kita mangayo
ug tambag sa usa ka lider, dayon baliwalaon lang kini.
Kinahanglang dili kita mangayo og mga panalangin sa Ginoo ug
unya dili paminawon ang tubag. Busa, kita mag-ampo, “Ang
imong pagbuot Ginoo maoy matuman, O Ginoo. Ikaw labawng
nasayud, mapinanggaon nga Amahan. Akong dawaton ug sundon
ang imong sugo sa madasigon nga paagi.”25

Kinahanglang mag-ampo kita nga may pagtuo, uban sa pagban-
tay nga kon ang Ginoo motubag posible nga dili tubag nga maoy
atong gilauman o gitinguha. Ang atong pagtuo kinahanglang
ingon niini nga ang gipili sa Ginoo alang kanato maoy husto.26

Human sa tibuok kinabuhi nga mga pag-ampo, akong nasay-
ran ang gugma ug gahum ug ang kusog nga moabut gikan sa
matinud-anon ug kinasingkasing nga pag-ampo. Nasayud ako sa
pagkaandam sa atong Amahan nga moabag kanato niining atong
mortal nga kasinatian, sa pagtudlo kanato, sa pagtultol kanato,
sa paggiya kanato. Mao nga, uban sa dako nga gugma, ang atong
Manluluwas nag-ingon, “Unsay akong isulti ngadto sa usa akong
isulti ngadto sa tanan; pag-ampo kanunay.” (D&P 93:49.)

Kon ato kining buhaton, maangkon nato sa atong kaugalingon
ang personal nga kahibalo nga ang atong Amahan sa Langit
tinuod nga mamati ug motubag sa atong mga pag-ampo. Kini nga
kahibalo gusto niya nga maangkon sa kada usa kanato. Pangitaa
kini, akong minahal nga mga kaigsoonan! Pangitaa kini!27

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.
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• Unsa man kaha ang kalainan sa imong kinabuhi kon wala ikaw
mag-ampo? Hunahunaa ang mga rason nganong ang Ginoo
mimando man kanato sa pag-ampo (mga pahina 59–60).

• Ribyuha ang mga pahina 61–65. Sa unsang mga paagi kita
matabangan kon kita mopahayag sa atong mga pasalamat pina-
agi sa pag-ampo? kon kita mag-ampo alang sa uban?

• Ribyuha ang ikaduha nga paragrap sa pahina 65–66. Nganong
dili man kompleto ang atong mga pag-ampo kon dili nato
“sundon ang ebanghelyo nga sama ka matinud-anon ug sa
dakong tinguha samtang kita mag-ampo”?

• Si Presidente Kimball miingon, “Ang pag-ampo sa tago mabunga-
hon ug mapuslanon” (pahina 65–66). Unsa may atong himoon
aron makakaplag ug panahon alang sa makahuluganong perso-
nal nga mga pag-ampo? Sa imong hunahuna nganong makata-
bang man usahay ang pagsulti og kusog sa atong mga personal
nga pag-ampo? Nganong ang pagpaminaw usa man ka impor-
tante nga bahin sa pag-ampo?

• Sa mga pahina 67–69 si Presidente Kimball misulti sa mga
panalangin nga moabut isip resulta sa atong mga pag-ampo sa
pamilya. Unsay inyong mga kasinatian kabahin niini nga mga
panalangin? Unsa may himoon sa pamilya aron makakaplag og
higayon alang sa pamilya nga pag-ampo sa matag buntag ug
matag gabii?

• Si Presidente Kimball nagtudlo nga ang pag-ampo nga anaa sa
pundok kinahanglang tukma alang sa okasyon (pahina
69–70). Kon kita gihangyo sa paghalad sa ingon ana nga mga
pag-ampo, unsa ang atong responsibilidad? Unsa ang atong
makat-unan gikan sa ehemplo sa batan-on nga New Zealander
sa sugilanon nga anaa sa mga pahina 57–59?

• Basaha ang paragrap nga nagsugod dapit sa katapusan sa
pahina 70–71. Giunsa sa pag-impluwensya sa imong pag-
ampo uban sa relasyon nimo sa Langitnong Amahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Salmo 55:17; Mateo
6:5–15; Santiago 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9; 3 Nephi 18:18–21
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Pagkaplag sa
mga Kasulatan alang sa
atong mga Kaugalingon

Matag usa kanato makadawat sa
mga panalangin sa pagsubsob sa atong

mga kaugalingon diha sa mga kasulatan.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sa katorse anyos pa si Spencer W. Kimball, nakabati siya ni Susa
Young Gates anak ni Brigham Young nga namulong sa usa ka
komperensya sa stake kabahin sa pagbasa sa mga kasulatan.
Nakahinumdom siya nga: “Siya mihatag og makapadasig nga
pagpamulong kabahin sa pagbasa sa mga kasulatan ug makaang-
kon og kahanas sa mga kasulatan; dayon mihunong siya sa iyang
pagsulti aron sa pagpangutana sa mga naminaw, mga liboan
kami tanan, ‘Pila kaninyo ang nakahurot na og basa sa Biblia?’

“… Ang pagbati nga nakasala naglibut kanako. Daghan na kaayo
ako og nabasa nga mga libro nianang higayona, mga pamantalaan,
komiks ug uban pa, ug makalingaw nga mga libro, apan ang akong
masudyaon nga kasingkasing miingon kanako, ‘Ikaw, Spencer
Kimball, wala pa gayud nimo mabasa kanang balaan nga libro.
Ngano?’ Gitan-aw nako ang palibut sa tigumanan sa pagsiguro kon
ako lang ba ang napakyas sa pagbasa sa sagrado nga basahon. Sa
liboan nga nanambong, aduna siguroy katunga sa dosena kinsa
mapasigarbuhong miisa sa ilang mga kamot. Nahugno ko sa akong
gilingkuran. Wala na nako mahunahuna ang uban nga nangapak-
yas usab, apan pulos grabe nga panudya sa kaugalingong huna-
huna. Wala na ako masayud kon unsa pay gihunahuna ug gibuhat
sa uban, apan wala na akoy laing nadunggan pa sa sermon.
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Sa batan-on pa, si Spencer W. Kimball
determinado nga mobasa sa kinatibuk-an sa Biblia.

Natuman na ang tuyo niini. Sa pagtapos sa miting, gipangita nako
ang dako-dako nga pultahan paggawas ug nagdaling mipauli sa
balay nga usa ka eskina sa silangan sa chapel; ug nagpangagot ang
akong mga ngipon ug miingon sa kaugalingon, ‘basahon nako,
basahon nako, basahon nako.’

“Agi sa luyong pultahan sa among balay, miadto ako sa estante
sa kusina diin ang lamparilya gihipus, gipili nako ang usa nga
puno pa sa gas ug may bag-o pang pabilo, ug misaka sa hagda-
nan paingon sa akong lawting [attic room]. Didto akong giabli-
han ang Biblia ug gisugdan ang Genesis, una nga kapitulo ug
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unang bersikulo, ug gibasa ko kini pag-ayo hangtud pagkagabii
sa kang Adan ug Eva ug Cain ug Abel, ug Enoch ug Noe ug hang-
tud sa baha ug hangtud kang Abraham.”1

Gibanabana nga usa ka tuig human niadto, nahuman og basa ni
Spencer ang Biblia: “Unsa ka dakong katagbawan alang kanako
nga natuman ang pagbasa sa Biblia sugod sa sinugdanan hangtud
sa katapusan! Unsa ka dakong kamaya sa espiritu! Unsa ka dakong
kalipay ang akong nadawat gumikan sa kinatibuk-ang mga sulod
niini!”2 Ang kasinatian nakahatag og usa ka mohangtud nga
impresyon, ug sa kaulahian sa iyang kinabuhi kanunay kini niyang
gigamit sa kinatibuk-an ug sa mga komperensya sa erya.

Padayon nga nadawat ni Presidente Kimball ang mga panala-
ngin sa pagtuon sa kasulatan sa tibuok niyang kinabuhi ug miaw-
hag sa uban sa pagbuhat sa ingon. Si Elder Richard G. Scott, sa
wala madugay nahimong usa ka sakop sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, nakahinumdom: “Si Elder Spencer W. Kimball nagdu-
mala sa among erya sa mission president pa ako. Napanid-an
nako kon unsa siya ka maayong mosabut ug mogamit sa Basahon
ni Mormon panahon sa iyang mga makadasig nga mga mensahe
ngadto sa mga miyembro ingon man sa mga misyonaryo.... Sa
zone meeting usa niana ka okasyon, miingon siya, ‘Richard, miga-
mit ka og mga kasulatan gikan sa Basahon ni Mormon karon sa
usa ka paagi nga wala pa gayud nako mahunahunai sukad.’ Usa
kadto ka mabinantayon nga preparasyon sa usa ka makahuluga-
non nga pagtulun-an nga gusto niyang akong makat-unan.
Midugang pa gayud siya, ‘Ug kon hunahunaon nabasa nako ang
Basahon ni Mormon sobra pa sa setenta y sais ka higayon.’ Wala
niya isulti sa piho nga gamay ra ang akong kahibalo kabahin sa
mga kasulatan, ug nga ako nagkinahanglan nga mogahin sa
tibuok kinabuhi sa paghunahuna ug paggamit nini. Kadtong bug-
tong nga komentaryo nakadasig kanako ngadto sa tibuok kina-
buhi nga tumong alang sa dugang nga kahibalo sa sagrado nga
pulong sa Dios.”3
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang mga kasulatan usa ka talagsaon nga
butang nga ang matag usa gikinahanglan nga
makadiskubre niini sa ilang mga kaugalingon.

Usahay dili lang kaayo nato mahatagan sa gibug-aton ang mga
kasulatan tungod kay dili hingpit ang atong pagkasabut kon unsa
ka talagsaon nga butang ang pag-angkon niini, ug unsa ka dako
ang atong panalangin tungod kay kita aduna niini. Maingon og
igo na kaayo alang kanato ang atong mga kasinatian niining kali-
butan ug naanad nga maminaw lang sa ebanghelyo nga gipa-
nudlo kanato nga lisud alang kanato ang paghunahuna nga
sukad dili lang unta kana maoy himoon.

Apan kinahanglan natong masabtan nga [dili] pa lang kaayo
[daghan] ang mga katuigan sukad ang kalibutan nakagawas gikan
sa hataas nga panahon sa espirituhanong kangitngit nga gitawag
nato og Dakong Apostasiya. Kinahanglang aduna kitay mahuna-
huna kabahin sa giladmon sa espirituhanong kangitngit nga mipa-
tigbabaw sa wala pa moabut ang tingpamulak sa 1820 dihang ang
Amahan ug ang Anak mipakita ngadto kang Joseph Smith—ang
kangitngit nga nakita na ni propeta Nephi ug gihulagway nga
“makahahadlok nga kahimtang sa pagkabuta” diin ang ebanghelyo
gipugngan gikan sa tawo. (Tan-awa sa 1 Ne. 13:32.) …

... Ang kamatuoran nga wala ako matawo panahon sa espiri-
tuhanong kangitngit diin mahilum ang kalangitan ug ang
Espiritu gibakwi mihatag sa akong kalag og kalipay. Sa pagkati-
nuod, ang pagkawalay pulong sa Ginoo nga mogiya kanato mao
ang pagkasalaag sa usa ka halapad nga disyerto diin wala kay
makita nga mga matiman-an, o sa pinakagrabe nga kangitngit
nga langub nga walay kahayag nga mopakita kanato sa dalan
aron makagawas….

... Si Isaias mihimo og direkta nga pakisayran sa katapusan sa
kangitngit ug ang pag-abot sa Basahon ni Mormon [tan-awa sa
Isaias 29:11–12]....
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Ug diha nagsugod ang katingalahan nga buhat, “bisan usa ka
katingalahang buhat ug usa ka kahibulungan” nga gisaad sa
Ginoo nga iyang ipadayon sa paghimo. (Tan-awa sa Isa. 29:14.)

Sukad sa sinugdanan sa pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni
propeta Joseph Smith, [minilyon ka] mga kopya sa Basahon ni
Mormon ang naimprinta ug naapud-apod.... Ang wala maihap
kon pila ka Biblia ang naimprinta, misobra pa sa gidaghanon sa
laing mga gimantala nga mga basahon. Aduna usab kitay
Doktrina ug mga Pakigsaad ug Perlas nga Labing Bililhon. Agig
dugang nga atong mabasa dinhi niining mga bililhong basahon,
adunay, wala nato mahibaloi sa lain nga panahon sa kasaysayan
sa kalibutan, ang edukasyon ug abilidad sa paggamit niini, kon
gusto kita.

Ang karaang mga propeta nasayud nga human sa kangitngit
dunay moabut nga kahayag. Nagpuyo kita niana nga kahayag—
apan ato ba kining nasabtan sa hingpit? Uban sa doktrina sa kalu-
wasan nga sayon mahimo ra natong kab-uton, nahadlok ako nga
ang uban natabunan gihapon sa “espiritu sa kahinanok, mga
mata nga dili makakita, ug mga dalunggan nga dili makadu-
ngog.” (Mga Taga-Roma 11:8.)

... Mohangyo ako sa tanan nga motimbang-timbang sa atong
nahimo sa pagtuon sa kasulatan. Kasagaran na kini nga butang
nga mobasa og pipila lang ka mga tudling sa kasulatan sa atong
kabubut-on, nga naglutaw lang sa atong mga hunahuna, nga
ingon nalang ana, ug unya mag-ilusyon nga kita daghan na og
nahibaloan sa ebanghelyo. Niining pagkabutanga, ang pag-ang-
kon og gamay ra nga kahibalo sa tinuod mahimong usa ka prob-
lema. Kombinsido ako nga kada usa kanato, sa ubang panahon
sa atong mga kinabuhi, kinahanglang modiskubre sa mga kasu-
latan alang sa atong kaugalingon—ug dili kay modiskubre niini
sa makausa lang, apan diskubrehan kini og balik-balik.4

Ang atong mga pasalig nga moserbisyo sa Ginoo
magkalig-on kon kita mobasa sa mga kasulatan.

Ang istorya ni Haring Josias sa Daang Tugon usa nga makatabang
kaayo nga “mipahisama … ngadto … [sa atong] kaugalingon.”
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(1 Ne. 19:24.) Kanako, usa kana sa pinakanindot nga mga sugilanon
diha sa tanang mga kasulatan.

Si Josiah walo ka tuig pa lang dihang gisugdan niya sa pagdu-
mala ang Judah, ug bisan ang iyang mga kaliwatan grabe ka dau-
tan, ang mga kasulatan nag-ingon kanato nga “ug gibuhat niya ang
matarung sa mga mata sa Ginoo, ug naglakat sa tanang dalan ni
David nga iyang amahan, ug wala motipas ngadto sa tuong kamot
o sa wala.” (2 Mga Hari 22:2.) Sa tanan mao kini ang labing maka-
patingala dihang atong nahibaloan nga nianang panahona (duha
lamang ka mga henerasyon sa wala pa gun-oba ang Jerusalem
niadtong 587 B.C.) ang nakasulat nga balaod ni Moises nawala ug
wala na gayud igdungog, bisan sa mga kaparian sa templo!

Apan sa ika-diseotso nga tuig sa iyang pagdumala, si Josias
mimando nga ayuhon ang templo. Nianang higayona nakit-an ni
Hilkiah, nga high priest, ang libro sa balaod, diin si Moises mibu-
tang niini ngadto sa arka sa pakigsaad, ug gihatud kini ngadto
kang Haring Josias.

Sa dihang ang libro sa balaod gibasa ngadto ni Josias, iyang
“gigisi ang iyang sinina” ug mibakho atubangan sa Ginoo.

“Kay dako ang kaligutgot ni Jehova nga misilaub batok kanato,”
miingon siya, “tungod kay ang atong mga amahan wala mamati sa
mga pulong niining basahona, sa pagbuhat sa tanang nahisulat
mahitungod kanato.” (2 Mga Hari 22:13.)

Ang Hari dayon mibasa sa libro atubangan sa tanang katawhan,
ug nianang panahona silang tanan mihimo og panaad nga tuma-
non ang tanang mga kasugoan sa Ginoo “sa bug-os nilang kasing-
kasing ug sa bug-os nilang kalag.” (2 Mga Hari 23:3.) Dayon
gipadayon ni Josias ang paglimpiyo sa gingharian sa Judah, pag-
tangtang sa tanang mga dios-dios, ang kakahoyan, tag-as nga mga
dapit, ug ang tanang mangil-ad nga mitumaw panahon sa pagdu-
mala sa iyang mga kagikan, nga naghugaw sa yuta ug sa katawhan
niini….

“Ug walay hari nga nanghiuna kaniya nga sama kaniya, nga
mibalik sa Ginoo uban sa bug-os niyang kasingkasing, ug uban
sa bug-os niyang kalag, ug uban sa bug-os niyang gahum, sumala
sa tibuok kasugoan ni Moises; ni human kaniya may mitindog pa
nga sama kaniya.” [2 Mga Hari 23:25.]



H U G N A  6

80

Dako ang akong pagbati nga kinahanglan natong tanan nga
mobalik ngadto sa mga kasulatan sama sa gibuhat ni Haring
Josias ug tugutan kining magalihok sa bug-os nga kusog sulod
kanato, nga magduso kanato ngadto sa dili mapalingpaling nga
determinasyon sa pag-alagad sa Ginoo.

Ang balaod ni Moises lang ang anaa kang Josias. Sa atong mga
kasulatan anaa ang ebanghelyo ni Jesukristo sa iyang kinatibuk-
an; kon ang pagtilaw tam-is, sa kahingpitan aduna ang kalipay.

Ang Ginoo wala magtiaw kanato sa dihang iyang gihatag
kining mga butanga, kay “Kaniya kinsa gikahatagan og daghan,
pagapangayoan og daghan.” (Lucas 12:48.) Ang aduna niining
mga nagpasabut nga responsibilidad alang kanila. Kinahanglan
natong tun-an ang mga kasulatan sigun sa mga kasugoan sa
Ginoo (tan-awa sa 3 Ne. 23:1–5); ug kinahanglang tugutan nato
kining modumala sa atong mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa
atong mga anak.5

Makakat-on kita og mga pagtulun-an sa
kinabuhi pinaagi sa pagtuon sa kasulatan.

Ang kada pagtulun-an sa mga sumbanan sa maayong pamata-
san ug sa husto nga espirituhanong pagpuyo makita diha sa mga
kasulatan. Dinha makita ang mga ganti sa pagkamatarung ug ang
mga silot sa sala.6

Atong makat-unan ang mga pagtulun-an sa kinabuhi nga
andam kaayo ug sigurado kon atong makita ang resulta sa pagka-
dautan ug pagkamatarung diha sa mga kinabuhi sa uban.... Ang
pagkaila kaayo ni Job ug pagsuod kaniya maoy usa ka pagkat-on
sa paghupot og hugot nga pagtuo pinaagi sa pinakagrabe nga
mga kalisdanan. Ang pagkaila kaayo sa kusog ni Jose sa kaharu-
hayan sa karaang Ehipto dihang gitintal siya sa usa ka madanihon
nga babaye, ug ang pagtan-aw niining putli nga batan-ong lalaki
nga mipugong sa tanang gahum sa kangitngit nga giumol niining
usa ka makabibihag nga binuhat, sa tinuod makapalig-on kini sa
tinud-anay nga magbabasa batok sa maong sala. Ang pagtan-aw sa
pailub ug kalig-on ni Pablo dihang iyang gigahin ang tibuok
niyang kinabuhi sa iyang pangalagad maoy usa ka paghatag og
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kaisug niadtong kinsa mibati nga sila gipasakitan ug gisulayan.
Gibunalbunalan siya sa makadaghang higayon, kadaghan gipriso
tungod sa iyang gihimo, gibato hangtud hapit mamatay, nalunod
sa barko tulo ka higayon, gikawatan, hapit malumos, biktima sa
sayop ug dili maunungon nga mga kaigsoonan. Samtang himat-
yon sa kagutom, pagkatuok, kurog sa katugnaw, dili nindot og
mga saput, si Pablo sa gihapon makanunayon sa iyang serbisyo.
Wala gayud siya magduhaduha bisan kausa human niya madawat
ang pagpamatuod human niadtong dili kasarangan nga kasina-
tian. Ang pagtan-aw sa paglambo ni Pedro diha sa ebanghelyo isip

“Kombinsido ako nga matag usa kanato, sa ubang panahon sa atong mga kinabuhi,
kinahanglang modiskobre sa mga kasulatan alang sa atong kaugalingon—ug dili

kay modiskobre niini sa makausa lang, apan diskobrehan kini og balik-balik.”
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maoy nakatabang kaniya nga mausab gikan sa usa ka kabos nga
mangingisda—walay hibangkaagan, kulang sa kaalam, ug igno-
rante, nga maoy ilang tan-aw kaniya—nga miuswag ngadto sa
pagkamaayong tig-organisar, pagkapropeta, pagkalider, batid sa
pag-ila sa Dios, ug pagkamagtutudlo....

Ang atong mga anak mahimong makakat-on sa mga pagtulun-
an sa kinabuhi pinaagi sa paglahutay ug sa personal nga kalig-on
ni Nephi; sa pagkadiosnon sa tulo ka mga Nephites; sa hugot nga
pagtuo ni Abraham; sa gahum ni Moises; sa pagpanglingla ug sa
pagkawalay pagtuo ni Ananias; sa kaisog bisan pa sa kamatayon
niadtong dili mosibug nga mga Ammonites; sa walay pagkatarug
nga pagtuo sa mga inahan nga Lamanite nga ilang gipasa ngadto
sa ilang mga anak nga lalaki, unsa ka gamhanan nga kini maoy
nakaluwas sa mga batan-ong sundalo ni Helaman. Walay bisan
usa ang namatay niana nga gubat.

Sa tanang mga kasulatan ang matag-kahuyang ug kalig-on sa
tawo gihulagway, ug ang mga ganti ug mga silot nahisulat.
Siguradong buta ang usa ka tawo kinsa dili makahibalong
mopuyo og maayong kinabuhi pinaagi sa pagbasa. Ang Ginoo
miingon, “Kamo nagasusi sa mga kasulatan; kay nagahunahuna
man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing
dayon: gani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod
kanako,” ( Juan 5:39.) Ug mao gihapon kini nga Ginoo ug agalon
kinsang kinabuhi makita nato ang tanang kalidad sa pagkama-
ayo: diosnon, kalig-on, pagpailub, pagkahingpit. Ug unsaon man
pagtuon sa mga estudyante niining talagsaong sugilanon kon dili
nila maangkon ang pipila niini sa ilang kinabuhi?7

Dinhi [sa mga kasulatan] mao ang mga talaan sa kinabuhi sa
mga propeta ug sa mga lider ug sa Ginoo mismo, nga naghatag
og mga ehemplo ug direksyon aron ang katawhan, pinaagi sa
pagsunod niana nga mga ehemplo, mahimo nga hingpit, mali-
payon, puno sa kamaya, ug sa kahangturan mahimo ang ilang
mga tumong ug gilauman.8
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Ang Espirituhanong kahibalo makab-ot sa tanan kinsa
magatuon ug magasiksik sa mga kasulatan.

Daghan pa gihapong mga Santos kinsa dili regular nga magbasa
ug mamalandong sa mga kasulatan, ug diyutay ra gayud kaayo ang
ilang mga kahibalo sa mga instruksyon sa Ginoo alang sa mga anak
sa katawhan. Daghan ang nabunyagan ug nakadawat og pagpa-
matuod, ug “makasulod niini nga higpit ug pig-ot nga dalan,”
bisan pa napakyas gihapon sa pagpadayon sa lakang nga gikina-
hanglan—nga “mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni
Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan.” (2 Ne. 31:19, 20;
mga italik gidugang.)

Ang mga matinud-anon lamang ang makadawat sa gisaad nga
gasa, nga mao ang kinabuhing dayon. Kay ang usa dili makadawat
og kinabuhing dayon nga dili siya mahimong “matinumanon sa
mga pulong “ (tan-awa sa Santiago 1:22) ug mahimong walay
kahadlok sa pagsunod sa mga kasugoan sa Ginoo. Ug ang usa dili
mahimong “matinumanon sa mga pulong “ nga dili una mahi-
mong “tigpaminaw.” Ug ang pagkahimong usa ka”tigpaminaw”
dili lang kay yano og tinapulang magbarug ug maghulat og higa-
yon aron makahibalo sa impormasyon; kini mao ang pagsiksik ug
pagtuon ug pag-ampo ug pagsabut. Busa ang Ginoo miingon, “ug
kinsa kadto nga wala modawat sa akong tingog wala makasinati
sa akong tingog, ug dili ako.” (D&P 84:52.)9

Ang mga katuigan nagtudlo kanako nga kon kita maabtikong
mopadayon niining takus nga katuyoan sa kaugalingon [ang pag-
tuon sa kasulatan] sa tinud-anay ug sa mainampingon nga paagi,
kita tinuod nga makakaplag og mga tubag sa atong mga prob-
lema ug kalinaw sa atong mga kasingkasing. Atong masinati ang
Balaang Espiritu nga mopalapad sa atong panabut, makakaplag
og bag-ong mga hunahuna, masaksihan ang pamaagi sa paghuk-
yad sa tanang kasulatan; ug ang mga doktrina sa Ginoo moabut
nga magdala og dugang kahulugan kanato nga wala pa nato
mahunahunai sukad. Agig sangputanan niini, makaangkon kita
og dakong kaalam diin maoy makagiya sa atong mga kaugali-
ngon ug sa atong mga pamilya.10
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Hangyoon ko ang tanan karon sa pagtuon sa kinasingkasing sa
mga kasulatan, kon ugaling wala pa kini nimo buhata.11

Kon atong isub-sob ang atong kaugalingon
sa mga kasulatan, makaila kita ug mahigugma

sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Akong nakita nga kon dili kaayo nako hatagan og bili ang
akong pakigrelasyon uban sa Dios ug sa dihang maora og walay
diosnong dalunggan nga naminaw ug walay diosnong tingog nga
mamulong, nga ako layo ra gayud kaayo. Kon akong isubsob ang
akong kaugalingon sa mga kasulatan ang gilay-on magkaduol ug
ang pagkaespirituhanon mobalik. Akong makita ang akong kau-
galingon nga mas labaw pang mahigugmaon niadtong kinsa
kinahanglan nakong higugmaon sa tibuok nakong kasingkasing
ug hunahuna ug kusog, ug sa paghigugma kanila og maayo,
nakita nakong mas sayon ang pagsunod sa ilang mga tambag.12

Akong nahibaloan nga ang tanan nakong gikinahanglan aron
modako ang akong paghigugma sa akong Magbubuhat ug sa
ebanghelyo ug sa Simbahan ug sa akong mga kaigsoonan mao
ang pagbasa sa mga kasulatan. Nakagahin ako og daghang mga
oras sa kasulatan.... Wala ko kahibalo kon giunsa sa uban nga
nagbasa sa kasulatan ug unya wala makapatubo og pagpamatuod
sa iyang pagkadiosnon ug sa pagkabalaan sa buluhaton sa
Ginoo, kinsa maoy tigpamaba sa mga kasulatan.13

Pipila lamang sa mga binilyon [dinhi] sa yuta ang makalakaw
uban sa Dios sama sa nabuhat ni Adan ug Abraham ug ni Moises,
gani, kining kalibutan nga atong gipuy-an, adunay mga kasulatan
nga mabasa sa hapit matag tawo, ug, pinaagi niini, ang katawhan
makaila pag-ayo sa ilang Langitnong Amahan, sa iyang Anak nga
si Jesukristo, ug inubanan sa mga kahimtang ug mga kahigayu-
nan ug sa gilauman nga kinabuhing dayon.14

Walay gidaghanon ang pagtuon sa tawo aron makaplagan ang
Ginoo, apan iyang gipadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa
iyang mga sulugoon nga mao ang mga propeta, ug ila kitang
gitudloan sa iyang kinaiyahan. Matag usa kanato mahimong
makabaton og kumpirmasyon sa kamatuoran pinaagi sa atong
kaugalingong pagpuasa ug pag-ampo. Bisan sa mga kagubot
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kabahin sa kahibalo sa Dios nga naglibot kanato mahimo kitang
magpabilin nga malinawon taliwala niining mga kasamok uban
sa simple, dili kaduhaduhaan nga kahibalo sa Amahan ug sa Anak
nga gikuha gikan sa kaaraan og sa bag-o nga mga kasulatan ug
gipamatud-an pinaagi sa Espiritu. Dinhi niini nga kahibalo aduna
kitay paglaum sa kinabuhi nga dayon.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Palandonga ang mga istorya nga anaa sa mga pahina “00”
74–76. Giunsa man niining istoryaha sa pagtabang kanimo?
Pangutan-a ang imong kaugalingon kabahin sa imong pagbasa,
pagsabut, ug pag-aplay unsay naa sa mga kasulatan.
Hunahunaa ang imong personal nga mga tumong alang sa pag-
tuon sa kasulatan.

• Samtang imong ribyuhon ang seksyon nga nagsugod sa
pahina 77–78, hunahunaa ang imong kinabuhi kon walay mga
kasulatan. Unsa kaha ang kalainan sa imong kinabuhi? Unsa
ang mga sangputanan sa “dili kaayo paghatag og gibug-aton sa
mga kasulatan”?

• Nganong dili man igo ang pagpili lang og pipila ka mga pabor-
itong mga tudling sa kasulatan “nga naglutaw lang sa atong mga
hunahuna”? (pahina 77–78). Unsa man sa imong hunahuna ang
buot ipasabut sa pagpangita sa mga kasulatan alang sa imong
kaugalingon ug sa “pagdiskubre niini og balik-balik”?

• Si Presidente Kimball miawhag kanato nga ipahisama ang sugi-
lanon ni Haring Josias sa atong kaugalingon (mga pahina
78–80; tan-awa usab sa 2 Mga Hari 22–23). Unsa man ang
susama ug ang kalainan nga imong nakita tali sa imong kina-
buhi ug sa kinabuhi ni Haring Josias ug sa iyang mga katawhan?

• Paghuna huna og pipila ka mga “pagtulun-an sa kinabuhi “ nga
imong nakat-unan pinaagi sa pagtuon sa kasulatan. (Alang sa
pipila ka mga sanglitanan, tan-awa sa mga pahina 80–82.)
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• Ribyuha ang ika-upat nga paragrap sa pahina 83. Unsa pay
ubang mga mensahe sa kasulatan nga nakatabang kanimo nga
matubag ang imong mga problema ug kalinaw sa imong kasing-
kasing?

• Basaha ang una ug ang ikaduhang paragrap sa pahina 84. Unsa
may epekto sa pagtuon sa kasulatan ngadto sa imong relasyon
sa Dios? sa imong relasyon uban sa mga sakop sa pamilya? sa
imong pagserbisyo sa mga calling sa Simbahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Amos 8:11–12; 1 Nephi
19:23; Alma 37:8; D&P 1:37; 18:33–36
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Personal nga Pagpamatuod

Ang sigurado nga kahibalo sa pagkatinuod sa ebanghelyo
mao ang bukas nga pultahan alang sa dagkong 

mga ganti ug mga kalipay nga dili matukib sa pulong.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Niadtong 1947 si Elder Spencer W. Kimball nakadawat og sulat
gikan sa iyang anak nga si Andrew, kinsa nagserbisyo og full-time
nga misyon. Misulat si Andrew: “Giingnan nako ang usa ka tawo ...
nga nasayud ako sa pagkatinuod sa unsay akong gipanulti kaniya,
ug miingon nga ang Espiritu Santo maoy nagpamatuod niini diri
kanako.... Sa dihang ako kadtong gihunahuna pagkahuman naba-
laka ako og gamay nga nabuhat nako ang maong butang.” Tungod
sa iyang kabalaka miingon siya, “Akong gimatngonan nga dili na
makapamatuod ngadto kang bisan kinsa nga mosobra na sa punto
sa pag-ingon og ‘gibati nako, Mituo ako, ug uban pa.’ ” 

Si Elder Kimball mibalos pagsulat sa iyang anak. “Siguro nasa-
yud ako sa tanan gayud nga imong gibati,” miingon siya, “kay agi
ko usab ang sama nga kasinatian sa akong misyon. Gusto nakong
mahimong matinud-anon gayud sa akong kaugalingon ug sa pro-
grama ug sa Ginoo. Dihay higayon nga mopadayag ako sa mga
pulong uban sa pagmatngon aron sulayan sa pagdasig ang uban
nga ako mismo wala maninguha sa usa ka positibo, klaro kaa-
yong pamahayag nga nasayud ako. Gibati usab nako ang
gamayng pagduhaduha kabahin niana, kay sa higayon nga ako
masulundon sa pagbuhat sa akong katungdanan bation nako
ang Espiritu. Gusto gayud nakong isulti kon unsa gayud ang
tinuod nakong gibati, nga ako nasayud, apan ako nagduhaduha.
Kon magkaduol na ang paghimo nako sa positibo nga pamaha-
yag, nakapahadlok kini kanako ug kon ako matinumanon ug
espirituhanong nadasig, gusto nakong mopamatuod. Nagtuo
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ako nga ako nagmatinud-anon, matinud-anon kaayo, apan
mihukom ako nga akong gilimbongan ang akong kaugalingon....

“Sa walay pagduhaduha, sa adlaw nga mopamatuod ka ngadto
sa imong investigator nga ikaw NASAYUD nga kini tinuod, ang
Ginoo naninguha og maayo sa pagpadayag sa kamatuoran diha
kanimo pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu. Samtang anaa
kanimo ang Espiritu ug angay sa iyang pakig-uban ug gipanalip-
dan ang iyang balaan nga programa, bation kini nimo pag-ayo,
apan sa pagkahuman nga ‘wala na ang Espiritu’ kanimo ug mosu-
god ka paghimog rason sa imong kaugalingon ug sa pag-usisa sa
imong kaugalingon ug sa pagpangutana sa imong kaugalingon,
gusto nimo nga mosibug....

“Sa akong hunahuna wala akoy ikapangutana sa imong pag-
pamatuod. Sigurado ako nga ikaw (sama sa akong nahimo) adu-
nay dili maihap nga bililhong mga bahin sa pagpamatuod sa
kinatibuk-an sa imong pagkatawo nga nagahulat lamang sa mga
kamot sa Agalon nga hanas sa Paglala aron pormahon ug hani-
gon ngadto sa usa ka tibuok nga kurtina nga adunay igo ug hing-
pit nga desinyo. Karon anak, sunda kining akong tambag ug
AYAW NINYO PAGPALONGA ANG ESPIRITU, apan kon ang espi-
ritu mohunghong, sunda ang iyang balaan nga pagdasig. Himoa
kanunay nga angayan ka sa espirituhanon nga paagi ug pami-
nawa ang mga pagdasig ug kon gibati nimo ang kaanindot isulti
sa walay lipud-lipod ang imong mga gibati. Ang Ginoo mopa-
lambo sa imong pagpamatuod ug motandog sa mga kasingka-
sing. Manghinaut ako nga ikaw masayud nga walay pagpanaway
niini nga tambag, apan usa ka sulay nga pagtabang....

“Dili ko mahimong tapuson ang akong sulat kanimo nga dili
mohatag sa akong pagpamatuod. Nasayud ako nga kini tinuod—
nga si Jesus mao ang Tiglalang ug Manunubos; nga ang
Ebanghelyo nga gipanudlo nato ug sa atong 3,000 ka mga mis-
yonaryo gipahiuli ug gipadayag pinaagi sa matuod nga Propeta,
nga si Joseph Smith, ug kini iya sa Dios, ug akong gipahinungod
ang nahibiling bahin sa akong kinabuhi alang sa ‘pagsangyaw sa
gingharian.’ Ako [nakapamatuod na] sa akong pagpamatuod sa
walay lipud-lipod ... ug ako kining ipamatuod pag-usab ug usab.
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Sigurado ako nga ang imong pagpamatuod mao usab gawas lang
siguro nga ang imong bililhong mga bahin nanginahanglan pa
nga lalahon [woven] ngadto sa usa ka hingpit nga kurtina diin
dali ra kining matuman diha sa imong misyonaryo nga buhat
samtang imong lugakan ang imong kasingkasing ug tugutan nga
modumala kini sa imong hunahuna.

“Unta ang Dios motabang kanimo sa pagdala ngadto sa usa ka
maanindot nga sumbanan sa bililhong mga bahin sa imong kasi-
natian ug inspirasyon ug unta ikaw sa kanunay uban sa nagatubo
nga gahum mopadayon ... sa pagpuyo ug pagtudlo sa walay kata-
pusang kamatuoran.”1

Agig tubag sa pagpamatuod ni Pedro, ang Manluluwas miingon,
“Dalaygon ikaw, Simon Bar-jona: kay wala kini ipadayag kanimog tawo, kondili

gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit” (Mateo 16:17).
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Matag-usa kanato makadawat ug pagpamatuod—
usa ka pagpadayag gikan sa Langitnong Amahan

pinaagi sa Balaang Espiritu.

Si Pedro gipangutana sa Manluluwas, “Apan kamo unsa may
inyong sulti, kinsa man ako?” Ug si Pedro, nga namulong alang sa
iyang mga kaigsoonan, sa ubang mga Apostoles, miingon, “Ikaw
mao ang Kristo, ang Anak sa Dios nga buhi.” Ang misunod nga
pulong sa Manluluwas makahuluganon. Miingon siya, “Dalaygon
ikaw, Simon Barjona: kay wala kini ipadayag kanimog tawo, kon-
dili gipadayag kini kanimo sa akong Amahan nga anaa sa langit”
(Mateo 16:13–17).

Si kinsa ang nagpadayag niining makapahingangha nga kama-
tuoran ngadto kaniya? Ang atong Amahan sa Langit. Giunsa niya
kini sa paghimo? Pinaagi sa pagpadayag. Kining nag-una nga kahi-
balo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Manunubos, ang
Manluluwas, wala magagikan kang bisan kinsang tawo o gikan sa
bisan unsang basahon o gikan sa bisan unsang tunghaan sa kole-
hiyo. Si Pedro nakadawat niini direkta gikan sa atong Langitnong
Amahan pinaagi sa pagpangalagad sa Balaang Espiritu....

... Matag kalag niining kalibutana mahimong adunay pagpada-
yag, sama sa usa nga naangkon ni Pedro. Kana nga pagpadayag
mahimo nga usa ka pagpamatuod, usa ka kahibalo nga si Kristo
buhi, nga si Jesukristo mao ang Manunubos niining kalibutan.
Ang matag kalag mahimong makaangkon niini nga kasiguroan,
ug kon maangkon na niya kini nga pagpamatuod, kini nagagikan
sa Dios ug dili gikan sa pagtuon lamang. Ang pagtuon usa ka
importante nga elemento, sa tinuod lang, apan kana pagauba-
nan gayud sa pagtuon kanunay nga pag-ampo ug paningkamot,
ug dayon kini nga padayag moabut.

Kon kamo sa tagsa-tagsa nakahibalo nga si Jesus dili lang kay
usa ka batid sa pangatarungan apan siya sa pagkatinuod ang
Anak sa Dios, nga siya mianhi sa kalibutan sa pamaagi nga atong
giangkon nga mao gayud, ug nga siya migawas sa kalibutan alang
sa katuyoan nga atong giangkon nga mao gayud—kon ikaw
nakasiguro niini, ug nasayud nga si Joseph Smith usa ka propeta
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sa Dios ug nga kini mao ang matuod nga Simbahan nga gitukod
ni Jesukristo, dayon ikaw aduna nay usa ka pagpadayag.2

Adunay mga tawo kinsa mopasigarbo sa ilang mga kaugali-
ngon sa ilang intelihente nga panghunahuna, kinsa nagtuo nga
sila makaugkat sa mga misteryo, apan dili gayud nila kini mahu-
lagway o mapasabut o masabtan ang espirituhanong mga butang
pinaagi sa ilang pangatarungan o pinaagi sa ilang mental nga
pamaagi. Ang mga espirituhanong mga butang masabtan lamang
pinaagi sa Espiritu. Kinahanglang magagikan kini sa kasingkasing
ug dinha ang pagpamatuod makaplagan.3

Ang hingpit nga espirituhanong kahibalo mao ang usa ka bukas
nga pultahan ngadto sa dagkong mga gasa ug mga kalipay nga dili
matukib sa pulong. Ang pagbaliwala sa pagpamatuod mao ang
pagsulod ngadto sa usa ka makabuta nga kangitngit, sa pagdala sa
imong kaugalingon ngadto sa dili makita nga mga katalagman.
Kanang tawhana angay nga kaloy-an kinsa nagalakaw sa kangit-
ngit sa udtong tutok, kinsa nag-antus sa mga babag nga mahimo
ra untang tangtangon, ug kinsa mopuyo sa kangiob sa pagkawa-
lay kasigurohan ug pagkamadudahon nga wala kini kinahang-
lana. Ang espirituhanong kahibalo sa kamatuoran mao ang de
kuryente nga suga nga nagdan-ag sa langob; ang hangin ug adlaw
mipatibulaag sa gabon; ang dagkong kahimanan mibungkag sa
mga nanagbabag sa agianan.4

Ang pagpamatuod maangkon ug maatiman
pinaagi sa tinud-anay nga mga paningkamot.

Ang pagpamatuod usa ka personal nga pagpadayag—usa sa
importanting mga gasa—ug mahimong matagamtam sa matag
kalag kinsa andam mobayad sa kantidad.5

Usa ka maayo nga pangutana nga gipangutana sa mga minil-
yon sukad kini gihugpong [phrased] ni Joseph Smith: Unsaon
man nako sa pagkahibalo kinsa kanilang tanan, kon duna man,
sa mga organisasyon ang matuod, makadiyos, ug giila sa Ginoo?

Siya mihatag na sa yawe. Ikaw mahimong makahibalo. Dili ka
na kinahanglang magduhaduha.... Ang kinahanglanong pamaagi
mao ang: pagtuon, paghunahuna, pag-ampo, ug pagbuhat. Ang
pagpadayag mao ang yawe. Ang Dios mopahibalo niini kanimo
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kon imo nang itugyan ug mahimong mapainubsanon ug mada-
waton. Kon gisalikway na ang tanang garbo sa giladmon sa
imong mentalidad, kon aduna nay pag-ila atubangan sa Dios sa
imong mga kalibog, kon aduna nay kontrol sa imong garbo, ug
kon imo nang gitugyan ang imong kaugalingon ngadto sa gipa-
nudlo sa Espiritu Santo, ikaw andam nang mosugod sa pagtuon.6

Makaangkon kita og positibong kasiguroan sa ka tinuod sa usa
ka personal nga Dios; ang padayong aktibo nga kinabuhi ni
Kristo, managlahi sa lawas apan sama sa iyang Amahan; ang kati-
nuod sa pagpahiuli pinaagi kang Joseph Smith ug sa ubang mga
propeta sa organisasyon ug mga doktrina sa simbahan sa Dios sa
yuta; ug ang gahum sa diosnon, may awtoridad nga priesthood
nga gihatag ngadto sa tawo pinaagi sa mga pagpadayag gikan sa
Dios. Kini mahibaloan sa matag responsabli nga tawo sama
gayud kasiguro sa kahibalo nga ang adlaw mosubang. Ang kapak-
yasan sa pagkab-ot niini nga kahibalo mao ang pagdawat nga ang
usa wala makabayad sa kantidad. Sama sa titulo [degree] sa aka-
demik, kini maangkon pinaaagi sa tinud-anay nga mga paning-
kamot. Kana nga kalag kinsa nalimpyohan pinaagi sa paghinulsol
ug sa mga ordinansa nakadawat niini kon siya nagtinguha ug
naningkamot alang niini, usisahon kini sa dakong kakugi, mag-
tuon, ug matinud-anong mag-ampo.7

Ang Manunubos namahayag:

“Ang akong doktrina dili sa akong kaugalingon, kondili iya sa
nagpadala kanako.”

“Kon tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa
Dios, iyang mahibaloan, kon ang akong gitudlo iya ba sa Dios, o
nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong kabubut-on.”
( Juan 7:16–17.)

Unsa may gipasabut sa pagkahibalo sa doktrina? Mao kini ang
dili matarug nga kasiguroan. Ang Ginoo mitanyag og usa ka
bahandianong gasa pero madawat lang kini pinaagi sa paghimo sa
mga piho nga mga kinahanglanon. Niini nga sitwasyon ang pana-
langin nga gisaad mao ang kahibalo sa kasagrado sa doktrina.
Ug niining sitwasyona ang balaod o ang kinahanglanon mao nga
ang usa kinahanglang “mosunod sa iyang kabubut-on.” ...
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... Ang taphaw nga pagdawat sa mga doktrina dili makahatag
og pagpamatuod; walay dili husto nga pagsunod sa ebanghelyo
ang makadala niana nga kasiguroan, apan ang tanan nga paning-
kamot nga sundon ang iyang mga kasugoan.

Kasagaran natong makita kini sa kinabuhi sa mga miyembro sa
Simbahan. Ang usa miingon kanako diha sa stake nga akong gibi-
sitahan, “gilikayan gayud nako kanunay ang tanang mga miting sa
pagpamatuod [testimony meeting]. Dili nako matulon ang mga
sentimental ug emosyonal nga mga pamahayag nga gihimo sa
ubang tawo. Dili nako madawat kini nga doktrina gawas lang kon
akong mapamatud-an ang tanan sa intelektwal ug sa pagpangata-
rungan mahatagan og pruweba.” Nakaila ako niining klaseha sa
mga tawo sama sa uban nga akong nahimamat nga susama kaniya.
Wala mahitabo nga sila mibuhat sa tanan aron sundon ang mga
kasugoan: gamay o walay pagtuman sa ikapulo, gawas lang sa
panagsa nga pagtambong sa mga miting, daghang nga pagpana-
way sa mga doktrina, sa mga organisasyon, ug sa mga lider, 

Alang niadtong nagpangita og pagpamatuod, “ang kinahanglanong
pamaagi mao ang: pagtuon, paghunahuna, pag-ampo, ug pagbuhat.”
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ug nasayud kaayo kita nganong wala silay pagpamatuod.
Hinumdumi nga ang Ginoo miingon:

“Ako, ang Ginoo, mapugos sa pagtuman kon kamo mobuhat
sa unsa nga Ako misulti; apan kon kamo dili mobuhat sa unsa
nga Ako misulti, kamo dili makaangkon og saad” (D&P 82:10).

Kanang mga tawhana napakyas sa “paghimo unsay iyang gipa-
buhat,” maong eksakto lang nga, walay saad kanila....

... Dili kini buta nga pagkamaunungon kon dili matinud-anon
nga pagsunod ug pagliso sa mga yawe nga moabli sa sudlanan sa
espirituhanong kahibalo. Ang Ginoo walay gipili tali sa iyang
mga anak apan kalipay ang pag-angkon ug pagpanalangin kana-
tong tanan, kon ato siyang tugutan.8

Unsa may buhaton nimo sa imong pagpamatuod? Imo ba
kining bairon sama sa kutsilyo nga gamiton sa atong mama sa
paghiwa og karne? Imo ba lang kining pasagdan nga mahabol ug
matay-an? ... Ang pagpamatuod nga gamay sama ra sa usa ka
rosas. Ayaw lang paulani; ayaw lang bu-bui sa makadiyot ug unsay
mahitabo sa imong rosas? Mamatay kini. Ang imong pagpama-
tuod mamatay. Ang imong gugma mamatay. Ang tanang butang
kinahanglang atimanon. Imong gipakaon ang imong lawas katulo
sa usa ka adlaw. Ang Ginoo miingon nga atimanon ang imong
mga pagpamatuod, himoon nga abtik ang imong espiritu, kina-
hanglan nimong pakaonon kini matag-adlaw.... Mao kana nga-
nong miingon siya nga mag-ampo kada buntag ug kada gabii.
Mao kana nganong miingon siya nga pag-ampo sa kanunay aron
ang linya sa komunikasyon dili maputol.9

Kinahanglan kitang motambong sa mga
miting sa pagpamatuod [testimony meeting].

Ang miting sa pagpamatuod usa sa mga pinakanindot nga
miting sa [Simbahan] sulod sa tibuok bulan, kon anaa kanimo
ang espiritu. Kon ikaw gilaayan sa usa ka miting sa pagpama-
tuod, adunay problema diha nimo, ug dili ang sa ubang tawo.
Mahimo kang mobarug ug mohatag sa imong pagpamatuod ug
hunahunaon nimo nga mao kini ang pinakaanindot nga miting
niining bulana; apan kon ikaw maglingkod ug mag-ihap sa mga
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sayop nga grammar ug mokatawa sa tawo kinsa dili makasulti og
tarung, laayan gyud ka.... Ayaw kini hikalimti! Kinahanglan kang
manlimbasog alang sa imong pagpamatuod. Kinahanglan nimo
ang padayon nga pagpanglimbasog!

Ang Ginoo namulong diha sa ika-60 nga seksyon sa Doktrina
ug mga Pakigsaad, “Apan sa uban wala ako mahimuot pag-ayo
kay sila dili mobuka sa ilang mga ba-ba” (D&P 60:2). Unsa man
ang buot niyang ipasabut? Miingon siya nga kon dili nila kini
gamiton, mawala gikan kanila ang unsay iyang gihatag kanila.
Mawala kanila ang ilang espiritu. Mawala kanila ang ilang pagpa-
matuod. Ug kining dili mapalit nga butang nga anaa kanimo
mahimong takulahaw lang mawala sa imong kinabuhi.

Matag bulan ang Unang Kapanguluhan ug ang Napulog Duha
makigtigum kauban ang tanang General Authorities sa templo.
Magpaambit sila sa pagpamatuod ug magbinayloay sa tagsa-tagsa
ka pulong kon giunsa nila paghigugma ang usag-usa sama kanin-
yong tanan. Nganong ang mga General Authorities kinahanglan og
miting sa pagpamatuod? Sa sama ra nga rason nga ikaw nagkina-
hanglan sa miting sa pagpamatuod. Sa imong hunahuna makala-
hutay ka ba ngadto sa tulo, ug unom, ug siyam, ug dose ka bulan
nga dili mopaambit sa imong pagpamatuod ug maamumahan ang
iyang kinatibuk-ang bili? ...

Nasayud ka nga kining pagpamatuod usa ka talagsaon nga
butang, usa ka pinaka-importante nga butang. Si bisan kinsa nga
ministro og pari mahimong mokutlo og kasulatan ug mopresentar
og diyalogo. Apan dili tanang pari og ministro makahimo sa pag-
paambit sa iyang pagpamatuod. Ayaw paglingkod didto sa inyong
miting panahon sa puasa ug linglahon ang imong kaugalingon ug
moingon, “Siguro dili lang ko mopaambit sa akong pagpamatuod
karon. Siguro dili kana makiangayon alang sa ubang mga miyem-
bro tungod kay aduna na akoy daghan kaayo nga kahigayunan.”
Ipaambit ang imong pagpamatuod. Ug ang usa ka minuto taas na
kaayo alang sa paghimo niini.

Ikaw adunay pagpamatuod! Sa tinuod lang kinahanglan kini
nga matukod ug mapataas ug mapadako; ug mao kana ang
imong gibuhat. Sa matag higayon nga ikaw mopaambit sa imong
pagpamatuod magkalig-on kini.10
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Ang mga pagpamatuod ipahayag pinaagi sa mga
pulong nga yano apan puno sa gahum.

“Nasayud ako nga kini tinuod.” Tungod kay kanang pipila ka
mga pulong gilitok sulod na sa usa ka bilyon nga higayon sa
minilyon nga katawhan wala kini makapahimo niana nga sum-ol.
Dili gayud kini makapuol. Gibati nako ang kalooy alang niadtong
mga tawo nga mosulay paggamit og laing mga pulong, tungod
kay walay laing mga pulong sama sa “Nasayud ako.” Walay mga
pulong nga magpahayag sa halawom nga pagbati nga mahimong
magagikan sa kasing kasing sa tawo sama sa “Nasayud ako.”11

Ang uban sa atong buotan nga mga tawo mahadlok kaayo sa
pagsubli-subli nga ilang ilikay ang pagsulti sa ilang pagpamatuod
pinaagi sa paghisgut og laing mga butang nga walay labot. Ayaw
gayud kahasol kabahin sa kapuol sa pagpamatuod. Kon ang
Presidente sa Simbahan mopaambit sa iyang pagpamatuod, siya
moingon, “Nasayud ako nga si Joseph Smith tinawag sa Dios, usa
ka diosnon nga representante. Nasayud ako nga si Jesus mao ang
Kristo, ang Anak sa buhing Dios.” Tan-awa, pareho ra nga butang
nga gipanulti sa matag-usa kaninyo. Mao kana ang pagpama-
tuod. Dili kini matigulang, dili gayud matigulang! Sultihi ang
Ginoo kanunay kon unsa kadako ang imong gugma kaniya.

Ang pagpamatuod dili usa ka pagpahimangno; ang pagpama-
tuod dili usa ka sermon (walay usa kaninyo nga anaa diha aron
manambag sa uban); dili kini usa ka sugilanon sa biyahe. Anaa ka
dinha aron ipaambit ang imong kaugalingong pagsaksi.
Makapahingangha gayud kon unsay imong masulti sulod sa 60
ka segundos pinaagi sa pagpamatuod, o 120, o 240, o bisan pila
ka oras ang ihatag kanimo, kon ikaw mohisgut lang gayud kaba-
hin sa pagpamatuod. Gusto namong mahibaloan kon unsa ang
imong gibati. Gihigugma ba nimo ang buluhaton, tinuod?
Malipayon ka ba sa imong buluhaton? Gihigugma ba nimo ang
Ginoo? Nalipay ka ba nga ikaw miyembro sa Simbahan?12

Isulti lang kon unsa ang imong gibati sa sulod. Mao kana ang
pagpamatuod. Sa higayon nga ikaw mosugod sa pagsangyaw sa
uban, ang imong pagpamatuod natapos. Sultihi lang kami kon
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unsa ang imong gibati, unsay gisulti sa imong hunahuna ug
kasingkasing ug sa tanang bahin sa imong kaunuran.13

Sayud nang daan, sa natural nga dagan sa mga panghitabo, nga
ako kinahanglang mobarug atubangan sa Ginoo ug manubag sa
tanan nakong mga gipamulong, ako karong idugang ang akong
personal ug ligdong nga pagpamatuod nga ang Dios, ang
Mahangturong Amahan, ug ang nabanhaw nga Ginoo, nga si
Jesukristo, mipakita ngadto sa batang si Joseph Smith. Akong ipa-
matuod nga ang Basahon ni Mormon usa ka hinubad gikan sa
karaan nga rekord sa mga katawhan sa kanasuran didto [sa] kasad-
pang bahin, diin sila milambo ug nahimong gamhanan dihang ila
nga gisunod ang mga kasugoan sa Dios, apan hilabihan ang pag-
kagun-ob pinaagi sa grabe nga mga gubat sa dihang ilang gikalim-
tan ang Dios. Kini nga basahon nagpamatuod sa buhi nga
kamatuoran sa Ginoo nga si Jesukristo isip Manluluwas ug
Manunubos sa katawhan.

Akong ipamatuod nga ang balaang priesthood, ang Aaronic ug
ang Melchizedek, uban sa katungod nga mobuhat sa ngalan sa
Dios, gipahiuli dinhi sa yuta pinaagi ni Juan Bautista, ug ni
Pedro, ug Santiago, ug Juan; nga ang uban pang mga yawe ug
awtoridad napahiuli usab; ug nga ang gahum ug awtoridad niad-
tong nagkalainlaing mga diosnong gasa ania na kanato karon.
Niini nga mga butang akong ipamatuod ang akong ligdong nga
pagsaksi ngadto sa tanan nga makadungog kanako. Akong isaad
sa pangalan sa Ginoo nga ang tanang maminaw sa among men-
sahe, ug modawat ug mosunod sa ebanghelyo, motubo diha sa
pagtuo ug panabut. Makadawat sila og dugang nga kalinaw sa
ilang kinabuhi ug sa ilang panimalay ug pinaagi sa gahum sa
Balaang Espiritu makapanulti sa susama nga mga pulong sa pag-
pamatuod ug kamatuoran.14

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.
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• Ribyuha ang sulat ni Elder Spencer W. Kimball para sa iyang
anak nga si Andrew (mga pahina 87–89), nga mangita sa ika-
tandi sa usa ka pagpamatuod ngadto sa usa ka kurtina [tapes-
try]. Unsay mga kasinatian ug mga pagbati nga mokompleto sa
imong personal nga “bililhong mga bahin sa pagpamatuod”?
Hunahunaa kon unsa ang gihimo sa Ginoo sa pagtabang
kanimo nga malala [weave] ang imong mga bahin sa pagpa-
matuod ngadto sa usa ka kurtina.

• Sa imong hunahuna unsay gikatabang niini kang Andrew
Kimball sa pagdawat sa sulat gikan sa iyang amahan? Unsang
mga kahigayunan ang anaa sa mga ginikanan aron mapaambit
ang ilang mga pagpamatuod uban sa ilang mga anak? Unsaon
man nimo sa pagtabang ang mga kabatan-onan nga makada-
wat ug makaila sa mga espirituhanong pag-aghat nga modala
ngadto sa pagpamatuod?

• Ribyuha sa makadiyot ang mga pahina 91–94, sa pagpangita sa
mga pulong ug hugpong sa mga pulong nga gigamit ni
Presidente Kimball sa paghulagway sa atong mga paningkamot
aron makabaton ug makapalig-on sa atong mga pagpamatuod.
Kon ang usa ka tawo mobati nga ang iyang pagpamatuod nag-
paling-paling, unsa may mahimo ninang tawhana?

• Tun-i ang mga panambag ni Presidente Kimball kabahin sa
mga miting sa puasa ug pagpamatuod (mga pahina 94–95).
Ngano kaha sa imong hunahuna duna man kita niining mga
miting? Ngano nga ang atong mga pagpamatuod mag-anam og
kalig-on kon ato kining ipaambit? Unsa may atong mahimo sa
pagsiguro nga ang tesimony meeting mahimo nga usa sa
pinakanindot nga miting niana nga bulan alang kanato?

• Ribyuha ang tambag ni Presidente Kimball kon unsaon gayud
nato sa pagpaambit ang atong mga pagpamatuod (mga pahina
96–97). Nganong ang mga pulong “Nasayud ako” aduna may
mas kusog nga gahum?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 12:3;
1 Pedro 3:15; Alma 5:45–46; Moroni 10:4–7; D&P 42:61; 62:3
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Dili Hinakog nga Pagserbisyo

Kon atong kalimtan ang atong mga kaugalingon
sa pagserbisyo sa uban, atong makaplagan ang mas

labaw pa nga pagka espirituhanon ug kalipay.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Si Presidente Spencer W. Kimball miawhag sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga mangilabot sa “yano nga paagi sa pagser-
bisyo” nga makapanalangin sa kinabuhi sa uban ingon man sa
ilang kaugalingon.1 Siya mismo kanunayng makakita og kahigayu-
nan sa paghalad og serbisyo, nga gipakita sa mosunod nga asoy:

“Usa ka inahan sa usa ka tibuok gabii nga biyahe sa eroplano
kauban sa iyang duha ka tuig nga anak nga babaye nalangan
tungod sa ngil-ad nga panahon sa tugpahanan sa Chicago nga
walay pagkaon o limpiyong sinina para sa bata ug walay kuwarta.
Siya … nagsabak ug posible nga makuhaan, mao nga siya ubos
sa pahimangno sa doktor nga dili gayud moalsa og bata gawas
lang kon kini gikinahanglan. Sa matag takna siya mobarug aron
molinya sa daghang nakalinya, aron makakuha og tiket sa erop-
lano padulong sa Michigan. Saba sa terminal, puno kini sa
gipangkapoy, gipanglaay, naglagot nga mga pasahero, ug siya
nakadungog og mga pagsaway tungod sa hilak sa iyang anak ug
sa iyang pagduso niini gamit ang iyang mga till samtang nag-
uswag ang linya. Walay bisan usa nga mitanyag og tabang niining
nabasa, gigutom, ug luya na nga bata.

“Unya, ang babaye dayon mireport, ‘adunay usa nga miduol
kanamo ug inubanan sa mabination nga pahiyum miingon,
“Aduna ba akoy ikatabang kanimo?” Uban sa mapasalamatong
panghupaw gidawat nako ang iyang tanyag. Iyang gialsa ang akong
nagbakho nga gamayng anak gikan sa bugnaw nga salog ug mapi-
nanggaon niyang gikugos kini samtang hinay nga giapuhap ang
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Ang yano nga buhat sa pagkamabination ni Presidente Kimball
didto sa airport sa Chicago adunay dako kaayo nga epekto.

buko-buko. Iyang gipangutana kon makakaon ba siya og kendi. Sa
dihang nahilom na siya, iyang gikugos ang bata ug mabinationg
mihangyo sa uban nga nanag-una kanako, kon unsa nako ka kina-
hanglanon ang ilang tabang. Miuyon ra sila ug miadto siya sa pali-
tanan og tiket [sa atubangan gyud sa linya] ug gipahiluna uban sa
klerk nga ako makakuha og biyahe nga molarga dayon. Milakaw
siya uban kanamo ngadto sa lingkuranan, diin nag-istoryahanay
kami sa makadiyot, hangtud nasiguro niyang okey na ko.
Mipadayon siya sa iyang adtoan. Paglabay sa usa ka semana naka-
kita ako og litrato ni Apostol Spencer W. Kimball ug nailhan nako
nga siya mao ang estranghero didto sa airport.’ ”2
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Paglabay sa daghang katuigan, si Presidente Kimball nakada-
wat og sulat nga mabasa, ang ubang bahin niini:

“Minahal nga Presidente Kimball:

“Usa ako ka estudyante sa Brigham Young University. Bag-ohay
pa lang akong nahibalik gikan sa akong misyon sa Munich, West
Germany. Nindot ang akong misyon ug nakat-on pag-ayo….

“Naglingkod ako sa miting sa priesthood niadtong miaging
semana, sa dihang ang usa ka istorya gisugilon kabahin sa mapi-
nanggaong serbisyo nga imong nabuhat mga baynte uno ka tuig
na ang milabay nga imong gihimo didto sa airport sa Chicago. Ang
sugilanon naghisgut kon giunsa nimo pagkahimamat ang usa ka
batan-ong inahan nga mabdos uban ang … naghilak nga bata, sa
… kaluya, nga naghulat sa hataas nga linya para sa iyang tiket. May
hulga nga siya makuhaan ug mao nga dili siya makakugos sa iyang
anak aron pahilumon kini. Nakasinati na siya sa upat ka mga higa-
yon nga nakuhaan, nga maoy naghatag og dugang rason sa doktor
sa pagdili kaniya nga mobako o moalsa.

“Imong gihupay ang naghilak nga bata ug gipasabut nimo ang
kahimtang ngadto sa ubang mga pasahero nga nakalinya. Kining
matang sa gugma nakatangtang sa kalisud ug kahasol sa akong
inahan. Nahimugso ako paglabay sa pipila ka bulan didto sa Flint,
Michigan.

“Gusto nakong mopasalamat kanimo sa imong gugma.
Salamat sa imong ehemplo!”3

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Kinahanglan natong sundon ang ehemplo sa
Manluluwas sa iyang dili hinakog nga pagserbisyo.

[Ang Manluluwas] mihatag sa iyang kaugalingon mismo alang
sa iyang mga sumusunod.... Siya sa kanunay nagmatngon sa pag-
buhat og husto ug mitubag sa tinuod ug sa tinud-anay nga mga
panginahanglan niadtong iyang mga gipang-alagaran.4

Iyang gibutang sa ikaduha ang iyang kaugalingon ug ang iyang
kaugalingong panginahanglan ug nangalagad sa uban lapas pa sa
tawag sa iyang katungdanan, nga walay pagkaluya, sa mahigug-
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maon, sa epektibo nga paagi. Kadaghanan sa mga problema nii-
ning kalibutan karon naggikan sa kahakog ug kadawo diin hilabi-
han kadaghan ang mohimo og bug-at nga mga hangyo sa kinabuhi
ug sa uban aron sa pagkab-ot sa ilang mga panginahanglan.5

Kon unsa ka dako ang atong panabut kon unsa gayud ang nang-
hitabo sa kinabuhi ni Jesus nga Nasareno didto sa Gethsemane ug
sa Kalbaryo, mas masabtan pa nato pag-ayo ang importansya sa
sakripisyo ug ang pagka dili hakog sa atong mga kinabuhi.6

Kon kita mosunod sa tunob sa [Manluluwas], makapuyo kita
pinaagi sa pagtuo og dili sa kahadlok. Kon atong mapaambit ang
iyang panglantaw kabahin sa katawhan, ato silang mahigugma,
maserbisyohan, ug makatabang kanila—kay sa mobati og kahi-
ngawa ug hulga sa uban.7

Ang Dios sa kasagaran mohatag sa panginahanglan sa
uban pinaagi sa atong ginagmay nga buhat sa pagserbisyo.

Kinahanglan natong tabangan kadtong atong gihandom nga
matabangan aron sila mismo masayud sa ilang kaugalingon nga
ang Dios wala lang magmahal kanila, apan siya sukad naghuna-
huna kanila ug sa ilang mga panginahanglan....

Ang Dios makakita kanato, ug Iya kita nga pagabantayan. Apan
sa kasagaran ipaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang
atong mga panginahanglan. Busa, importante kaayo nga moser-
bisyo kita sa usag-usa sa gingharian. Ang mga tawo sa Simbahan
nanginahanglan sa kusog sa usag usa, pagsuporta, ug pagpangulo
diha sa komunidad sa mga magtutuo nga pundok sa mga disipulo.
Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa kon unsa ka impor-
tante ang “… pagtabang sa maluyahon, ipataas ang mga kamot sa
nawad-an og paglaum, ug paglig-on sa tuhod nga mahuyang.”
(D&P 81:5.) Kanunay gayud, ang binuhatan sa pagserbisyo nag-
langkob sa yano nga pagdasig o sa paghatag og kalibutanon nga
tabang uban sa kalibutanon nga tahas, apan unsa ka mahimayaon
nga sangputanan ang mahitabo gumikan sa kalibutanon nga buhat
ug gikan sa gamay apan kinabubut-on nga mga buhat! …

Kon kita mopukos sa simple nga mga baruganan ug sa sim-
ple nga mga buhat sa pagserbisyo, atong makita nga ang mga
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limitasyon sa mga organisayon sa ngadto ngadto mawad-an ra
sa ilang kahulugan. Sa kasagaran kaniadto, ang mga limitasyon
sa organisasyon sa Simbahan nahimo nga babag nga maoy nag-
pugong kanato nga makatabang sa mga indibidwal sa tinud-
anay kutob sa atong mahimo. Ato usab nga mamatngunan nga
kon mominus ang atong pagtagad nga makaangkon sa organi-
sasyonal o indibidwal nga dungog mas modako ang atong pag-
hunahuna nga moserbisyo niadtong kinsa gisangon kanato nga
matabangan. Makita usab nato nga mominus ang atong pagta-
gad sa atong organisasyonal nga timailhan ug mas modako ang
atong paghunahuna uban sa atong tinud-anay ug pinakasuka-
ranan nga timailhan isip mga anak sa atong Amahan sa langit
ug ang pagtabang sa uban nga makab-ot ang sama nga pagbati
nga nahisakop.8

Kinahanglan natong gamiton ang atong mga
talento ug mga abilidad sa pagserbisyo sa uban.

Walay usa kanato nga sobra ka daghan ang buluhaton sa atong
pormal nga mga buluhaton sa Simbahan nga wala na hinoon kitay
lugar alang sa yano nga Kristohanong pagserbisyo ngadto sa atong
kasilinganan.9

Sayon ra alang kanato nga moangay ngadto sa karaang naes-
tablisar nga mga programa, nga buhaton ang mga butang nga
gipabuhat kanato, nga mogahin og piho nga mga oras, nga
mokanta og kadaghan ug mag-ampo sa makadaghan, apan imong
hinumduman nga ang Ginoo miingon nga usa kini ka tapulan nga
sulugoon kon maghulat nga pugson diha sa tanan nga mga
butang [tan-awa sa D&P 58:26].10

“Sa pagkatinuod ako moingon, ang mga tawo kinahanglan nga
matinguhaon nga moapil diha sa usa ka maayo nga katuyoan, ug
mobuhat og daghan nga mga butang diha sa ilang kaugalingong
gawasnon nga kabubut-on, ug magpahinabo sa dagahan nga
pagkamatarung.” (D&P 58:27.)

Ang tanang katawhan gihatagan og espesyal nga mga abilidad
ug sa piho nga mga limitasyon kinahanglan nga palamboon kini
nga mga abilidad, gamiton ang ilang kaugalingong mga imahinas-
yon, ug dili kay susama ra sa uban. Kinahanglan nilang palamboon
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ang ilang kaugalingong mga talento ug kapasidad kutob sa ilang
mahimo ug gamiton kini sa pagpalig-on sa gingharian.11

Ang miyembro sa Simbahan kinsa adunay kinaiya nga ipabuhat
sa uban ang responsibilidad adunay dako nga tulubagon. Daghan
kaayo ang moingon: “Ang akong asawa maoy mihimo sa buluha-
ton sa Simbahan!” Ang uban moingon: “Dili man ko ingon niana
ka relihiyoso nga matang,” susama ra nga wala kinahanglana ang
paningkamot alang sa kadaghanan nga moserbisyo ug mobuhat
sa ilang buluhaton. Apan ang Dios mituga kanato ug mga talento
ug panahon, uban ang nakatago nga mga abilidad ug uban sa
kahigayunan nga gamiton ug palamboon kini sa iyang pagser-
bisyo. Siya naglaum og hilabihan kanato, nga iyang pinalabi nga
mga anak.12

Sa istorya sa kahoyng igira nga dili mamunga (tan-awa sa Mateo.
21:19) ang dili mamunga nga kahoy gitunglo sa iyang pagkawalay
pulos. Pagkaanugon alang sa usa ka indibidwal ug sa katawhan
kon ang tanom dili motubo, kon ang kahoy dili mamunga, ang
kalag dili mopadako pinaagi sa serbisyo! Ang usa kinahanglan nga
magpakabuhi, dili lang kay basta anaa; siya kinahanglang motra-
baho, dili kay basta lang molihok; kinahanglan siyang molambo,
ug dili moundang. Kinahanglan natong gamiton ang atong mga
talento tungod og alang sa sa atong isigkatawo, kay sa pasagdan
kining malubong sa pagka makikaugalingon nga kinabuhi.13

Ang ubang mga tigpaniid siguro mahibulong nganong ato
pang hasulon ang atong mga kaugalingon nianang gagmay nga
mga butang sama sa pagserbisyo sa uban niining kalibutan nga
gilibutan sa makatandog nga mga suliran. Apan, usa sa mga kaa-
yuhan sa ebanghelyo ni Jesukristo mao nga kini mihatag kanato
og panglantaw kabahin sa mga katawhan niini nga planeta, apil
ang atong mga kaugalingon, aron atong makita ang mga butang
nga gikinahanglan gayud ug likayan ang pagkasum-ok ngadto sa
nagkadaghan apan minus og bili nga mga katuyoan nga nakig-
ilog alang sa atensyon sa katawhan….

Tugoti ako nga motambag kaninyo nga kon kamo mopili og
buluhaton diin kamo mogahin sa inyong panahon ug mga talento
ug ikalipay ang pagserbisyo sa uban, pagmatngon nga mapili
nimo ang maayo nga mga katuyoan. Daghan kaayo niini nga mga
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katuyoan diin imong ikahatag ang imong kaugalingon sa kinati-
buk-an ug sa kaugalingong kabubut-on ug maoy makahatag sa
hilabihang kamaya ug kalipay kanimo ug alang niadtong imong
gialagaran. Aduna pay laing mga katuyoan, sa matag karon ug
unya, nga tingali labing madanihon ug tingali makaangkon sa
pagdayeg sa kalibutan, apan kini sila sa kasagaran sobra ka hakog
sa kinaiyahan. Kining mga naulahing mga katuyoan maoy ginai-
ngon nga katumanan sa gipamulong sa mga kasulatan “ang mga
kasugoan sa katawhan” [Mateo 15:9] kay sa mga kasugoan sa
Dios. Kana nga mga katuyoan adunay pipila ka mga hiyas
[virtues] ug daghang kagamitan, apan dili sila sama ka impor-
tante niadtong mga katuyoan nga nahimo gumikan sa pagtuman
sa mga kasugoan sa Dios.14

Ang mga kabatan-onan molambo diha
sa mga kahigayunan nga makahatag og

makahuluganon nga serbisyo.

Dili nato ikahadlok ang paghangyo sa atong mga kabatan-onan
nga moserbisyo sa ilang isigkatawo o sa pagsakripisyo alang sa
gingharian. Ang atong mga kabatan-onan adunay kaugalingon nga
mithi, ug dili kita kinahanglang mahadlok sa paghangyo niana nga
panghunahuna kon ato silang tawagon sa pagserbisyo.15

Samtang atong mabasahan ang mga kalapasan ug krimen,
... ug sa atong nahibaloan nga ang daghan nakabuhat niini mga
batan-ong babaye ug lalaki, makapangutana kita sa atong kauga-
lingon kon unsa ang hinungdan ug unsa ang mga tambal? Sa usa
ka igo nga pagsusi nahibaloan nga kadaghanan sa mga kabatan-
onan nangandoy og responsibilidad og molambo gumikan niini.

“Unsa may among mahimo?” [ang mga kabatan-onan] nangu-
tana....

Pagmerkado, pagtrabaho sa hospital, tabangi ang mga 
silingan ... , panghugas og mga plato, limpiyohi [vacuum] ang
mga salog, andama ang mga higdaanan, andama ang mga
pagkaon, tun-i ang pagtahi.

Pagbasa og maayong mga libro, ayoha ang mga lingkuranan,
buhata ang butang nga gikinahanglan sa balay, limpiyohi ang
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balay, plantsaha ang imong mga sinina, pundoka ang mga
dahon, palaha ang mga snow.16

Kita naghunahuna … sa atong mga panginahanglan nga maka-
hatag kanunay og mapuslanong mga kahigayunan alang sa atong
mga young men aron mahimo silang mas maayo diha sa pagser-
bisyo. Ang mga young men kasagaran dili dali nga ma-inactive sa
Simbahan tungod kay gihatagan sila og daghan kaayo nga mga
mahinungdanong butang nga buhatonon. Walay batan-on nga
lalaki kinsa nakasaksi mismo sa iyang kaugalingon nga ang ebang-
helyo mipanalangin sa mga kinabuhi sa katawhan ang mopalayo
gikan sa iyang mga katungdanan sa gingharian ug mobiya niini
nga dili mahuman.17

Manghinaut ako nga ang atong mga kabatan-onang mga babaye
sa Simbahan makaestablisar nga sayo pa sa ilang kinabuhi og usa
ka kiniaya sa Kristohanon nga pagserbisyo. Kon atong tabangan
ang ubang katawhan sa ilang mga problema, mibutang kini sa
atong kaugalingon sa lab-as nga panglantaw. Among giawhag ang

“Dili nato ikahadlok ang paghangyo sa atong kabatan-onan nga
moserbisyo sa ilang isigkatawo o sa pagsakripisyo alang sa gingharian.”
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mga sisters sa Simbahan—batan-on ug hamtong—nga “magmati-
nguhaon nga moapil” [D&P 58:27] sa hilum nga buhat sa pagser-
bisyo alang sa mga kahigalaan ug mga kasilinganan. Ang matag
baruganan sa ebanghelyo nagdala sa iyang kaugalingon sa iya
mismo nga pagsaksi nga kini tinuod. Mao kana ang buhat sa pag-
serbisyo nga motabang dili lang ngadto sa makadawat sa serbisyo,
apan kini makapalig-on sa tighatag.18

Ang paghatag og dili hinakog nga pagserbisyo modala
kanato ngadto sa kabuhong sa nga kinabuhi.

Ang pagserbisyo sa uban makapalawom ug makapatam-is nii-
ning kinabuhi samtang nangandam kita sa pagpuyo sa usa ka mas
maayo nga kalibutan. Diha sa pagserbisyo kita makakat-on
unsaon sa pagserbisyo. Kon kita anaa sa pagserbisyo sa atong mga
isigkatawo, dili lang kay ang atong mga buhat ang nakaabag
kanila, apan atong gibutang ang atong kaugalingong mga prob-
lema sa usa ka lab-as nga panglantaw. Kon atong ipakita nga mas
mabalaka kita sa uban, mas mominos ang atong kabalaka sa kau-
galingon! Taliwala niining milagro sa pagserbisyo, adunay panaad
ni Jesus nga pinaagi sa pagwagtang sa atong mga kaugalingon,
makaplagan nato kini! [Tan-awa sa Mateo 10:39.]

Dili lang kay sa “makit-an” nato ang atong mga kaugalingon
pinaagi sa pag-ila sa diosnong mga giya sa atong kinabuhi, apan
kon unsa ka dako ang atong pagserbisyo sa atong isigkatawo sa
makiangayon nga mga paagi ingon ka dako usab ang katigayu-
nan ang maanaa sa atong mga kalag. Mahimo kitang labawng
mahinungdanon nga mga indibidwal samtang moserbisyo kita sa
uban. Mahimo kitang labaw pa ka bahandianon kon moserbisyo
kita sa uban—sa tinuod, mas sayon nga “pangitaon” ang atong
mga kaugalingon tungod kay adunay daghan pa kaayo natong
pangitaon! ...

... Ang buhong nga kinabuhi nga natala diha sa mga kasulatan
[tan-awa sa Juan 10:10] mao ang espirituhanong resulta nga
nakab-ot pinaagi sa pagpadaghan sa atong serbisyo ngadto sa
uban ug sa paggamit sa atong mga talento diha sa pagserbisyo sa
Dios ug sa tawo. Si Jesus miingon, imong mahinumduman, nga
sa nagsunod nga duha ka mga kasugoan nagasukad ang tibuok
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nga kasugoan ug mga propeta, ug diha nianang duha ka mga
kasugoan may kalabutan ang pagpalambo sa atong gugma sa
Dios, sa kaugalingon, sa atong mga silingan, ug sa tanang kataw-
han [tan-awa sa Mateo 22:36–40]. Walay tinud-anay nga pagka-
buhong sa kinabuhi nga dili konektado sa paghupot ug pagdala
sa duha ka mga dagkong kasugoan.

Gawas lang kon ang pamaagi sa atong pagpuyo magdala
kanato paduol sa atong Langitnong Amahan ug sa atong isigka-
tawo, adunay hilabihang pagkahaw-ang sa atong kinabuhi.
Makahahadlok alang kanako nga makakita, sama pananglit,
giunsa sa mga estilo sa kinabuhi sa kadaghanan karon pag-aghat
kanila nga mobiya sa ilang mga pamilya ug sa ilang mga higala ug
mga barkada padulong sa dili makontrol nga tinguha sa kalipay
o materyalismo. Sa kasagaran ang pagkamaunungon sa pamilya,
sa komunidad, ug sa nasud maoy masalikway alang sa pagpabor
sa laing mga tinguha diin gisayop kini sa pagsabut nga kini maka-
mugna og kalipay diin, sa pagkatinuod, ang pagkahakog mao
gayud ang kasagarang tinguha sa kwestiyonable nga kalipay nga
matapos lang dayon. Usa sa mga kalainan tali sa tinuod nga kali-
pay ug sa lingaw-lingaw lamang mao nga ang ubang paglingaw-
lingaw makuha lamang pinaagi sa kasakit sa uban. Ang kalipay sa
laing bahin, magagikan sa dili pagkahakog ug serbisyo, ug kini
makaayo kay sa makapasakit sa uban.19

Nakaila ako og usa ka tawo kansang tanang hunahuna sulod sa
tulo sa upat ka bahin sa usa ka siglo [three quarters of a century]
puro lamang gayud sa iyang kaugalingon.... Iyang gitinguha ang
iyang kinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ug gitigom ang tanang
nindot nga mga butang sa kinabuhi alang sa iyang kaugalingong
paglambo ug katagbawan. Igo sa iyang pagkalahi, sa pagsulay og
himo sa kinabuhi alang sa iyang kaugalingon, ... siya nalayo,
nawad-an sa mga higala, ug ang iyang kaugalingong pamilya mili-
kay kaniya isip usa ka walay lami.

Ug karon, samtang nag-anam-anam og kapupos ang kinabuhi,
nakita niya ang iyang kaugalingon nga nag-inusara, biniyaan,
gipaitan, walay nagmahal, ug walay nagdasig; ug sa pagbatig
kalooy sa kaugalingon, usa ra gayud ka tawo ang iyang mahuna-
hunaan, ang iyang kaugalingon. Iyang gitigum alang sa iyang
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kaugalingon ang iyang panahon, mga talento, ug materyal nga
katigayunan. Nawala kaniya ang abundang kinabuhi.

Sa laing bahin, may nailhan ko nga laing tawo kinsa wala gayud
maghunahuna sa iyang kaugalingon. Ang tanan niyang tinguha
mao ang alang sa proteksyon ug kalipay niadtong naglibut kaniya.
Walay tahas nga sobra kalisud, walay sakripisyo nga bug-at ra
kaayo para kaniya nga buhaton alang sa iyang isig katawo. Ang
iyang katigayunan nagdala og kahupayan niadtong nag-antus sa
pisikal; ang iyang mabination nga buhat ug pagka manggihuna-
hunaon nagdala og kahupayan ug kadasig ug kalig-on. Bisan asa
nga tawo ang nanginahanglan, anaa siyang motabang, pagdasig sa
mga nawad-an sa paglaum, paglubong sa mga patay, paghupay sa
nanagsubo, ug iyang gipamatud-an ang kaugalingon nga siya
higala sa nanginahanglan. Ang iyang panahon, ang iyang katiga-
yunan, ug ang iyang kusog gigahin ngadto sa nanginahanglan og
tabang. Sa paghatag sa iyang kaugalingon nga walay utang kabu-
but-on, sa sama niana nga buhat iyang gidugangan ang iyang
mental, pisikal, ug moral nga gihabugon nga hangtud karon nag-
barug sa iyang katigulangon nga usa ka gahum alang sa kaayohan,
usa ka ehemplo ug inspirasyon ngadto sa kadaghanan. Siya
milambo ug mitubo nga hangtud bisan asa siya gidayeg, gimahal,
ug gipasalamatan. Iyang gihatag ang kinabuhi ug sa tinuoray nga
paagi nakakaplag sa abunda nga kinabuhi.20

Samtang ang panaglahi tali sa mga pamaagi sa kalibutan ug sa
mga pamaagi sa Dios nagkadaghan pinaagi sa mga panghitabo,
ang pagtuo sa mga miyembro sa Simbahan pagasulayan gayud og
maayo. Usa sa labing importante nga mga butang nga atong
mabuhat mao ang pagpahayag sa atong mga pagpamatuod pina-
agi sa pagserbisyo, diin kini, sa laktud, makamugna og espiritu-
hanon nga pagtubo, mas bug-at nga panaad, ug usa ka mas dako
nga kapasidad sa pagtuman sa mga kasugoan....

Adunay dakong kasiguroan sa pagkaespirituhanon, ug wala
nato ang pagkaespirituhanon kon walay pagserbisyo!21

Kon atong pangitaon ang tinuod nga kalipay, kinahanglan
natong gamiton ang atong mga kusog alang sa katuyoan nga
sobra pa sa atong kaugalingon nga interes. Magmainampoon kita
sa paghunahuna og unsaon nato sa paghatag og serbisyo ngadto
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sa atong pamilya, ug mga silingan, ug sa isig ka Santos sa epek-
tibo ug sa mapinanggaon nga paagi.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang istorya nga anaa sa mga pahina 100–102.
Hunahunaa ang mga epekto sa yano nga buhat sa pagkamabi-
nation ni Presidente Kimball. Unsa may atong makat-unan
gikan sa kinaiya diin iyang gihimo ang pagserbisyo?

• Unsaon man nimo sa paghulagway ang pamaagi diin ang
Manluluwas nagserbisyo sa uban? (Alang sa ubang mga
ehemplo, tan-awa sa pahina 102–103.) Unsa may atong
mahimo aron masunod ang Iyang mga ehemplo?

• Basaha ang unang paragrap sa pahina 103. Kanus-a ang Dios
mitubag sa imong mga panginahanglan pinaagi sa ubang tawo?
Unsa may atong mahimo aron maandam sa pagtubag ang
panginahanglan sa uban?

• Sa makadiyot ribyuha ang mga pahina 104–106, sa pagpangita
sa mga babag nga makapugong kanato sa paghatag og dili
hinakog nga pagserbisyo? Unsaon nato sa pagbuntog niining
mga babag?

• Si Presidente Kimball mitudlo nga ang kabatan-onan nagkina-
hanglan og mga kahigayunan sa pagserbisyo (mga pahina
106–108). Ngano man kaha kini? Unsa man ang mahimo sa mga
ginikanan ug mga lider sa Simbahan aron mahatagan ang kaba-
tan-onan og makahuluganong kahigayunan sa pagserbisyo?

• Unsa man sa imong hunahuna ang buot ipasabut sa pagkaba-
ton “og abunda nga kinabuhi”? (Alang sa ubang mga ehemplo,
tan-awa sa mga pahina 108–111.) Ngano nga ang dili hinakog
nga pagserbisyo modala ngadto sa abunda nga kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 25:40; Santiago
1:27; Mosiah 2:17; 4:14–16; D&P 88:123
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Pagpasaylo sa Uban sa
Tibuok Natong Kasingkasing

Ang Ginoo nagmando kanato sa pagpasaylo sa
uban aron kita pasayloon sa ato mismong mga sala ug

mapanalanginan uban sa kalinaw ug hingpit nga kalipay.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sa diha nga nagtudlo si Presidente Spencer W. Kimball mahitu-
ngod sa pagpangayo og pasaylo, mipasabut usab siya og maayo
sa kamahinungdanon sa baruganan sa pagpasaylo sa uban. Sa
paghangyo sa tanang mga tawo aron maningkamot sa pagpa-
lambo sa espiritu sa pagpasaylo, gisaysay niya kining mosunod
nga kasinatian:

“Nakigbisog ako og usa ka problema sa komunidad diha sa
usa ka gamay nga ward ... diin duha ka inilang mga lalaki, mga
lider sa katawhan, nalambigit sa dugay ug walay hunong nga
panagbangi. Walay panagsinabtanay tali kanila nga nagtukmod
kanila sa hilabihan nga panagdumot. Samtang nanglabay ang
mga adlaw, mga semana, ug mga bulan, ang problema nagka-
dako. Ang mga pamilya sa nagkaatbang nga pundok miapil na ug
sa katapusan hapit tanang mga tawo sa ward naapil. Mikaylap
ang mga hungihong ug ang mga panaglahi gipahayag ug ang
panglibak nahimong makadaut hangtud nga ang gamay nga
komunidad nabahin sa hilabihan nga panagbangi. Gipadala ako
aron sa pagsulbad sa problema.... Miabut ako sa nagkagubot nga
komunidad sa mga alas 6 sa hapon, Dominggo sa gabii, ug nakig-
kita dihadiha sa mga lider sa nagkabangi nga pundok.

“Unsa kadako sa among paningkamot! Giunsa nako pagpa-
ngamuyo ug pagpahimangno ug pagpakilooy ug pag-awhag!
Mora’g walay makatarug kanila. Ang managkaaway sigurado
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Si Presidente Kimball mitambag sa mga miyembro sa Simbahan: “Pagpasaylo
ug kalimti, ayaw itugot nga ang nangagi nga pasangil makausab sa inyong mga

kalag ug makaapekto niini, ug molaglag sa inyong gugma ug mga kinabuhi.”

kaayo nga husto siya ug nangatarungan nga imposible nga mosi-
bug siya.

“Nanglabay ang mga takna—lapas na kaayo sa tungang gabii, ug
ang pagkawalay paglaum mao ra og milukop sa dapit; ang kahim-
tang kayugot ug kakulian mao lang gihapon. Ang hugot nga pag-
supak dili gayud magpadaog. Dayon nahitabo kini. Walay tumong
nga giukban nako pag-usab ang akong Doktrina ug mga Pakigsaad
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ug diha gayud kini sa akong atubangan. Ako na kining nabasa sa
makadaghan nang higayon sa nanglabayng katuigan ug walay
espesyal nga kahulugan kini kaniadto. Pero karong gabhiona mao
gayud kini ang tukma nga tubag. Usa kini ka hangyo ug usa ka
pangamuyo ug usa ka pasidaan ug mao ra’g direkta nga nagagikan
sa Ginoo. Akong padayong gibasa ang [seksyon 64] gikan sa ika-
pito nga bersikulo, apan ang managkaaway wala gayud moangka
bisag usa lang ka pulgada hangtud nga miabut ako sa ikasiyam nga
bersikulo. Dayon ako silang nakita nga mingislo. Nauknol, naghu-
nahuna. Husto ba kaha kana? Ang Ginoo nag-ingon kanato—kana-
tong tanan—‘Busa, Ako nagaingon kaninyo, nga kinahanglan
kamong mopasaylo sa usag usa.’

“Usa kini ka obligasyon. Nadungog na nila kini kaniadto. Nasulti
na nila kini sa pagsubli sa Pag-ampo sa Ginoo. Pero karon: ‘... kay
siya nga dili mopasaylo sa iyang igsoon ang iyang mga kalapasan
magpabilin nga gipanghimaraut sa atubangan sa Ginoo ...’

“Sa ilang mga kasingkasing, nanag-ingon tingali sila: ‘Hinoon,
makapasaylo tingali ko kon maghinulsol siya ug mangayo og
pasaylo, pero siya usay una.’ Dayon ang pinakadako nga epekto
sa katapusan nga linya nakatandog kanila: ‘Kay magpabilin diha
kaniya ang dakong sala.’

“Unsa? Kana ba nagpasabut nga kinahanglan gayud nga akong
pasayloon bisan og ang akong kontra magpabilin nga bugnaw ug
dili motagad ug naglagot? Wala gayuy sayop niini.

“Ang kasagarang sayop mao ang ideya nga ang nakalapas kina-
hanglan gayud nga mangayo og pasaylo ug mohapa sa yuta sa
dili pa ihatag ang pasaylo. Sa pagkatinuod, kadtong kinsa naka-
hatag og kadaot kinahanglan nga mohimo og hingpit nga pag-
pakig-uyon, pero alang sa nasad-an, kinahanglan gayud nga
pasayloon niya ang nakasala bisan pa man sa kinaiya nga gipakita
sa uban. Usahay ang mga tawo makabaton og katagbawan nga
makakita sa kaatbang nga nagluhod sa yuta og nagpakilooy, apan
dili kana mao ang paagi sa ebanghelyo.

“Nauknol, ang duha ka tawo mitarung og lingkod, naminaw,
naghunahuna og makadiyot, dayon misugod sa pag-uyon. Kini
nga kasulatan dugang sa ubang nabasa nakatabang kanila nga
nahimong mapahiubsanon. Alas dos sa kaadlawon ug duha ka
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higpit nga managkaaway naglamanohay, nagpahiyum ug nagpi-
nasayloay ug nangayo og pasaylo. Ang duha makahuluganon
kaayo nga naggakus. Kini nga takna balaanon. Karaan nga mga
kayugot napasaylo og nalimtan, ug ang managkaaway nahimong
managhigala pag-usab. Wala na gayud hisguti pag-usab ang
hinungdan sa panagbangi. Ang nangaging kasaypanan gikalim-
tan, ang handumanan sa nangaging kasaypanan gikalimtan na sa
dayon, ug ang kalinaw napahiuli.”1

Sa tibuok niyang pangalagad, si Presidente Kimball mipahi-
mangno sa mga miyembro sa Simbahan nga magmapasayloon:
“Kon adunay walay pagsinabtanay, husaya kini, pagpasaylo ug
kalimti, ayaw itugot nga ang nangaging mga kayugot makapau-
sab sa inyong mga kalag ug makaapekto niini, ug modaut sa
inyong gugma ug mga kinabuhi. Han-aya ang inyong mga pani-
malay. Paghigugmaay sa usag usa ug higugmaa ang inyong mga
silingan, inyong mga higala, ang mga tawo nga nagpuyo duol
kaninyo ingon nga ang Ginoo mihatag niini nga gahum diha
kaninyo.”2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Kinahanglan gayud nga mopasaylo kita aron mapasaylo.

Tungod kay ang pagpasaylo usa ka bug-os nga panginahanglan
aron makabaton og kinabuhing dayon, sa kasagaran ang tawo
maghunahuna: Sa unsang paagiha nako maangkon kana nga
pasaylo? Usa sa daghang nag-una nga mga hinungdan ang nag-
pabilin nga gikinahanglan kaayo: Ang tawo kinahanglan gayud
nga mopasaylo aron mapasaylo.3

“Kay kon mopasaylo kamo sa mga tawo sa ilang mga paglapas,
pasayloon usab kamo sa inyong langitnong Amahan:

“Apan kon dili man kamo mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga
paglapas, ang inyong Amahan dili usab mopasaylo sa inyong mga
paglapas.” (Mat. 6:14–15.)

Malisud nga buhaton? Tinuod gayud. Ang Ginoo wala gayud
mosaad og usa ka sayon nga dalan, ni usa ka simple nga ebang-
helyo, ni ubos nga mga sumbanan, ni usa ka ubos nga modelo.
Ang presyo taas, apan ang mga kaayohan nga makab-ot takus sa
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tanan nga bili niini. Ang Ginoo mismo mitahan sa pikas nga aping;
gipasagdan niya ang iyang kaugalingon nga balibalihon og sagpa
ug bunalan sa walay pagtukol; iyang giantus ang tanang pagpaka-
ulaw ug bisan pa niana wala gayud molitok og pulong sa panghi-
maraut. Ug ang iyang pangutana kanatong tanan mao: “Busa, unsa
nga matang sa mga tawo kamo mahisama?” Ug ang tubag niya
ngari kanato mao: “Gani sama nga Ako mao.” (3 Ne. 27:27.)4

Ang atong pagpasaylo sa uban kinahanglan
gayud nga kinasingkasing ug hingpit.

Ang mando sa pagpasaylo ug ang panghimaraut nga magsunod
sa wala pagbuhat sa ingon dili kaayo yano ang pagpahayag kaysa
niining moderno nga pagpadayag ngadto ni Propeta Joseph
Smith:

“Ang akong mga tinun-an diha sa karaan nga mga adlaw nangita
og higayon sa pakigbingkil batok sa usag usa ug wala mopasaylo

Si Jesukristo nagtudlo, “Kon mopasaylo kamo sa mga tawo sa ilang mga
paglapas, pasayloon usab kamo sa inyong langitnong Amahan” (Mateo 6:14).
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sa usag usa diha sa ilang mga kasingkasing; ug tungod niini nga
sala sila gisakit ug gipanton sa hilabihan.

“Busa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan
gayud nga mopasaylo sa usag usa; kay siya nga dili mopasaylo sa
iyang igsoon ang iyang mga kalapasan magpabilin nga gipanghi-
maraut sa atubangan sa Ginoo; kay magpabilin diha kaniya ang
dakong sala.

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo
gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo.” (D&P
64:8–10.) ...

Ang leksyon nagpabilin alang kanato karon. Daghang mga tawo,
kon paatubangon aron husayon, moingon nga sila mihatag og
pasaylo, apan nagpadayon sa pagbaton og kaligutgot, nagpadayon
sa pagsuspetsa sa kaatbang, nagpadayon nga wala motuo sa kama-
tinud-anon sa kaatbang. Sala kini, kay kon ang paghusay nahimo
na ug ang paghinulsol giangkon, ang kada usa kinahanglan nga
magpinasayloay ug kalimtan na, ipahiuli dayon ang mga pagsalig
nga nawala, ug ipahiuli sa naandan ang maayong relasyon.

Ang unang mga tinun-an klaro kaayo nga nagpahayag og mga
pulong sa pagpasaylo, ug sa gawas nagpakita sa gikinahanglan
nga pakig-uyon, apan “wala magpinasayloay sa usag usa diha sa
ilang mga kasingkasing.” Dili kini usa ka pagpasaylo, apan usa ka
porma sa pagpaka aron ingnon ug panglimbong ug paglingla.
Sama sa gipasabut diha sa panig-ingnan nga pag-ampo ni Kristo,
ang pagpasaylo kinahanglan gayud nga kinasingkasing ug pag-
hinlo sa hunahuna sa usa ka tawo [tan-awa sa Mateo 6:12; tan-
awa usab sa bersikulo 14–15]. Ang pagpasaylo nagpasabut sa
paghikalimot. Usa ka babaye “miatubang” sa panaghusay diha sa
usa ka branch ug mipakita sa lihok ug mibungat og mga pama-
hayag kabahin niini, ug militok og mga pulong [sa] pagpasaylo.
Dayon uban sa masuk-anon nga mga mata, siya namulong, “Ako
siya nga pasayloon, apan maayo kaayo ang akong panumdoman.
Dili gayud ako mahikalimot.” Ang iyang pagpakaaron-ingnon
nga pakig-uyon walay bili ug kawang. Sa gihapon naghambin siya
sa kapait. Ang iyang mga pulong sa pagpakighigala usa ka paagi
sa paglaang, ang gipahiuli niya nga relasyon mahuyang sama sa
straw, ug siya mismo nagpadayon nga nag-antus sa pagkawalay
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kalinaw sa hunahuna. Ang labi pang ngil-ad, nagpabilin siya nga
“gipanghimaraut sa atubangan sa Ginoo,” ug magpabilin diha
kaniya ang mas dako pa nga sala kay sa tawo kinsa, giangkon niya
nga nakapasakit kaniya.

Wala kaayo maamgohi niining palaaway nga babaye nga wala
gayud siya makapasaylo. Nagpakita lamang siya sa mga lihok.
Naghimo lamang siya og mga butang nga walay kapuslanan. Sa
kasulatan nga gikutlo sa itaas, ang hugpong sa mga pulong nga
diha sa ilang mga kasingkasing adunay lawom nga kahulugan.
Kinahanglan gayud nga usa kini ka paghinlo sa mga pagbati ug
mga hunahuna ug kapaitan. Walay kapuslanan ang yano lang nga
mga pulong.

“Kay tan-awa, kon ang usa ka tawo nga dautan mohatag og usa
ka gasa, siya mihimo niini uban sa dautan nga buot; busa kini
pagaiphon ngadto kaniya sama nga siya mipabilin sa gasa; busa
siya pagaisipon nga dautan sa atubangan sa Dios.” (Moro. 7:8.)

Si Henry Ward Beecher namahayag sa hunahuna niini nga
pamaagi: “Ako makapasaylo apan dili ako mahikalimot maoy
laing paagi sa pag-ingon nga dili ako makapasaylo.”

Mahimong modugang ako nga gawas kon ang usa ka tawo
mopasaylo sa iyang igsoon sa iyang mga kalapasan sa tibuok
niyang kasingkasing dili siya takus nga moambit sa sakrament.5

Kinahanglan atong itugyan ang
paghukom ngadto sa Ginoo.

Aron magsubay sa husto kinahanglan gayud nga mopasaylo
kita, ug buhaton gayud kini nato sa walay pagtagad kon maghi-
nulsol ba o dili ang kaatbang, o unsa ka matinud-anon ang gipa-
kita niyang pag-usab, o mangayo ba siya o dili sa atong pasaylo.
Kinahanglan gayud nga atong sundon ang ehemplo ug ang pag-
tulun-an sa Magtutudlo, nga nag-ingon: “… Kamo kinahanglan
nga moingon diha sa inyong mga kasingkasing—himoa nga ang
Dios mohukom tali kanako ug kaninyo, ug moganti kaninyo
sumala sa inyong mga binuhatan.” (D&P 64:11.) Apan ang mga
tawo kanunay nga dili uyon sa pagtugyan niini ngadto sa Ginoo,
mahadlok tingali nga hilabihan ra unya ka maloloy-on ang Ginoo,
dili kaayo grabe kay sa tukma nga silot ang ipahamtang.6
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Daghang mga tawo ang dili lamang o dili gayud makapasaylo
ug kalimtan ang mga kalapasan sa uban, apan modangup sa laing
hilabihan nga panggukod sa gipakaingon nga nakasala. Daghang
mga sulat ug tawag ang miabut kanako gikan sa mga indibidwal
nga determinadong mopatuman sa balaod diha sa ilang mga
kamot ug mosiguro nga silotan ang nakasala. “Kana nga tawo
kinahanglan nga ipahimulag [excommunicate],” mipahayag ang
usa ka babaye, “ug dili gayud ako mohunong hangtud nga nasi-
lotan siya sa husto.” Lain ang miingon, “dili gayud ako mahimong
mohunong hangtud nga miyembro pa kanang tawhana sa
Simbahan.” Sa gihapon lain pud ang miingon: “Dili na gayud ko
mosulod sa chapel hangtud nga kanang tawhana gitugutan pa sa
pagsulod. Gusto nako nga tukion ang iyang pagkamiyembro.”
Gani usa ka tawo mihimo og daghang mga pagbiyahe didto sa
Siyudad sa Salt Lake ug naghimo og tag-as nga mga sulat aron sa
pagprotesta batok sa bishop ug sa stake president nga wala
mohimo og hingpit nga disciplinary action batok sa usa ka tawo
kinsa, giangkon niya, nga nakalapas sa mga balaod sa Simbahan.

Ngadto sa tawo kinsa buot mobutang sa balaod diha sa ilang
mga kamot, basahon nato pag-usab ang positibo nga pamahayag
sa Ginoo: “... kay magpabilin diha kaniya ang dakong sala.” (D&P
64:9.) Ang pagpadayag nagpadayon: “Ug kamo kinahanglan moi-
ngon diha sa inyong mga kasingkasing—himoa nga ang Dios
mohukom tali kanako ug kaninyo, ug moganti kaninyo sumala sa
inyong mga binuhatan.” (D&P 64:11.) Kon ang nabutyag nga
mga kalapasan piho nga nasumbong na ngadto sa angay nga
eklisyastikanhong mga opisyal sa Simbahan, mahimong pasag-
dan na sa indibidwal ang kaso ug itugyan ang responsibilidad
ngadto sa mga opisyal sa Simbahan. Kon tugotan niadtong mga
opisyal ang sala diha sa mga miyembro, usa kini ka dako kaayo
nga responsibilidad alang kanila ug sila manubag niini.7

Ang Ginoo mohukom sa samang gidak-on nga atong gihatag.
Kon bangis kita, dili kita maglaum og lain gawas sa kabangis. Kon
maloloy-on kita niadtong nakapasakit kanato, maloloy-on usab
siya kanato sa atong mga kasaypanan. Kon dili kita mapasayloon,
biyaan kita niya nga maglunang sa ato mismong mga sala.
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Samtang ang mga kasulatan klaro diha sa ilang pamahayag nga
ang tawo pagasilotan sa samang gidak-on nga iyang gihatag ngadto
sa iyang isigkatawo, ang pagsilot bisan pa sa makatarunganon nga
paghukom dili alang sa mga miyembro, apan alang sa tukma nga
awtoridad diha sa Simbahan ug estado. Ang Ginoo mao ang moha-
tag sa paghukom diha sa katapusan nga paghusay....

Ang Ginoo makahukom sa mga tawo pinaagi sa ilang mga huna-
huna maingon man usab sa ilang gisulti ug gibuhat, kay nasayud
siya bisan gani sa mga katuyoan sa ilang mga kasingkasing, apan
dili kini tinuod diha sa mga tawo. Madunggan nato ang mga tawo
nga moingon, makita nato kon unsay ilang gibuhat, apan dili
makasabut og unsay ilang gihunahuna o katuyoan, sa kasagaran
masayop kita sa paghukom kon atong sulayan sa pagtugkad ang
ipasabut ug mga katuyoan nga nagpaluyo sa ilang mga lihok ug
mobutang niini sa atong kaugalingong panabut.8

Bisan tingali kon malisud, makapasaylo kita.

Sa kinatibuk-ang pagsabut sa espiritu sa pasaylo, usa ka buotan
nga igsoon nangutana kanako, “Oo, kana gayud unta ang buha-
ton, apan unsaon man nimo sa pagbuhat niini? Wala ba kana mag-
kinahanglan og gamhanan nga tawo?”

“Oo,” miingon ako, “Apan gimandoan kita nga mahimong
gamhanang mga tawo. Ang Ginoo nag-ingon, ‘Busa, kamo kina-
hanglan magmahingpit ingon nga hingpit ang inyong Amahan sa
langit.’ (Mat. 5:48.) Nagsugod kita nga mahimong mga dios, ug
nagmando ang Ginoo sa atong pagkahingpit.”

“Oo, si Kristo mipasaylo niadtong nagpasakit kaniya, apan
labaw pa siya kaysa tawo,” misabat siya pagsulti.

Ug ang akong tubag mao: “Apan adunay daghang mga tawo
nga nakakaplag nga posible ang paghimo niining balaanon nga
butang.”

Sa pagkatinuod adunay daghan kinsa, sama niining buotan nga
igsoon, nagbaton sa komportable nga pagtuo nga ang mapasay-
loon nga espiritu ... mahimong anaa lamang sa kasulatan o mina-
omao [fictional] nga mga tawo ug lisud nga makita sa tinuod nga
mga tawo sa kalibutan karon. Dili kini mao nga pagkabutang.9
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Nailhan nako ang usa ka batan-ong inahan nga namatyan og
bana. Kabus ang kahimtang sa pamilya ug ang insurance policy
$2,000 lamang, apan sama kini og gasa gikan sa langit. Gihatud
dayon sa kompaniya ang tseke alang niana nga kantidad sa
dihang nadawat ang pruweba sa kamatayon. Ang batan-on nga
biyuda mihukom nga tipigan niya kini alang sa dinaliang mga
panginahanglan [emergency], ug sa ingon gideposito kini sa
bangko. Ang uban nasayud sa iyang mga tinipigan, ug usa ka par-
yente miagni kaniya sa pagpahulam sa $2,000 ngadto kaniya
uban sa taas nga interes.

Milabay ang katuigan, ug wala gayud siya makadawat sa prin-
sipal ni sa interes. Namatikdan niya nga ang nanghulam nagli-
kaylikay na kaniya ug mihimo og daghang mga saad sa dihang
naningil na siya kabahin sa kwarta. Karon nagkinahanglan na siya
sa kwarta ug wala na kini diha.

“Naglagot kaayo ko niya!” matud niya kanako, ug suko kaayo
ang iyang paningog ug masuk-anon ang itumon niyang mga
mata. Kon hunahunaon nga usa ka maayog lawas nga tawo
mangilad sa usa ka batan-ong biyuda nga may pamilyang gisu-
portahan! “Gikasilagan nako siya!” makadaghan niya balikbalika.
Dayon gisultihan nako siya og [usa ka] istorya, diin ang usa ka
tawo mipasaylo sa nagpatay sa iyang amahan. Naminaw siya pag-
ayo. Nakita nako nga mituo siya. Sa katapusan dihay mga luha sa
iyang mga mata, ug mihunghong siya: “Salamat kanimo. Daghan
gayud kaayong salamat kanimo. Labing siguro ako usab, mopa-
saylo gayud sa akong kaaway. Ako karong limpyohan ang akong
kasingkasing sa kapaitan. Dili na ko magdahum nga mauli pa ang
kwarta, apan ako na lang itugyan ang nakasala kanako ngadto sa
mga kamot sa Ginoo.”

Paglabay sa pila ka semana, iya akong nakit-an pag-usab ug
mitug-an nga kadtong misunod nga mga semana mao ang pina-
kamalipayon sa iyang kinabuhi. Bag-o nga kalinaw ang miabut
kaniya ug nakahimo siya sa pag-ampo alang sa nakasala ug mipa-
saylo kaniya, bisan kon wala na gayud siya makadawat og balik
bisan usa ka dolyar.10
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Kon atong pasayloon ang uban, gipalingkawas nato ang
atong mga kaugalingon sa kasilag ug kapaitan.

Nganong naghangyo kaninyo ang Ginoo sa paghigugma sa
inyong mga kaaway ug balusan og kaayo ang dautan? Aron kamo
makabinipisyo niini. Dili kini makadaot sa inyong gikasilagan og
maayo kon kamo masilag sa usa ka tawo, ilabi na kon layo kaayo
siya ug dili kamo magkita, apan ang kasilag ug kapaitan mokut-
kot sa inyong dili mapasayloon nga kasingkasing....

Tingali nakasugat si Pedro og mga tawo nga nagpadayon sa
pagpakasala batok kaniya, ug nangutana siya:

“Ginoo, hangtud ba makapila makasala ang akong igsoon
batok kanako, ug pasayloon ko siya? ...”

Ug si Jesus miingon kaniya:

“Wala ako mag-ingon kanimo nga makapito, kondili kapitoan
ka pito.” (Mateo 18:21–22.) ...

... Sa dihang mohinulsol ug moluhod sila aron mangayo og
pasaylo, kadaghanan kanato makapasaylo, apan ang Ginoo nag-
sugo kanato nga kita mopasaylo bisan kon wala sila maghinulsol
ni mangayo sa atong pasaylo....

Kini tingali klaro na gayud kaayo alang kanato nga, sa gihapon
mopasaylo kita sa walay pagbalus o panimalus, kay ang Ginoo
mohimo niini alang kanato kon gikinahanglan.... Ang kapaitan
makadaut sa usa katawo nga naghambin niini; makapatig-a kini,
makapakubos, ug mokutkot.11

Kanunay kining mahitabo nga ang kasal-anan nahimo nga
wala mabantayi sa nakasala. Ang usa ka butang nga iyang nasulti
o nahimo nasaypan o wala masabti. Gihambin sa nasad-an diha
sa iyang kasingkasing ang sala, nga nagdugang niini sa ubang
mga butang nga makapadilaab sa kalagot ug mohatag og kaa-
ngayan sa iyang gituohan. Tingali mao kini ang rason nganong
nagsugo ang Ginoo nga kinahanglan ang nasad-an mao ang
mouna og duol aron makighusay.
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“Ug kon ang inyong igsoon nga lalaki o babaye makapasakit
kaninyo, kamo modala kaniya tali kaniya ug kanimo lamang; ug
kon siya mokumpisal kamo pagahusayon.” (D&P 42:88.)...

Gisunod ba nato kana nga sugo o magmug-ot kita sa atong
kapaitan, naghulat nga makahibalo niini ang nakasala ug moluhod
kanato nga mahinulsolon?12 

Mahimong masuko kita sa atong mga ginikanan, o magtutudlo,
o bishop, ug motugyan sa atong kaugalingon sa pagkaubos ug
mokupos ubos sa kalala [venom] ug hilo sa kapaitan ug kasilag.
Samtang ang gikasilagan nagpadayon sa pagpakabuhi, nga wala
makamatikod sa pag-antus sa nasilag, ang naulahi [nasilag] nag-
limbong sa iyang kaugalingon....

... Ang dili pagtambong sa kalihokan sa Simbahan aron lamang
sa pagdaut sa mga lider o sa pagpahayag sa nasilo nga mga pag-
bati maoy paglimbong lamang sa atong mga kaugalingon.13

Taliwala sa wala magkauyon nga mga pagpahayag og kasilag,
kapaitan ug panimalus nga kasagaran gipahayag karon, ang
malumo nga pulong sa pasaylo moabut isip makaayo nga haplas.
Dili moubos ang epekto niini ngadto sa nagpasaylo.14

“Ang pagpasaylo mao ang milagroso nga sagul sa
kaangayan ug gugma diha sa panimalay ug sa ward.”



H U G N A  9

125

Sa atong pagpasaylo sa uban, gipanalanginan
kita uban sa hingpit nga kalipay ug kalinaw.

Nadasig pinaagi kang Ginoong Jesukristo, si Pablo mihatag
kanato sa solusyon sa mga problema sa kinabuhi nga nagkina-
hanglan sa salabutan ug pagpasaylo. “Magmapuanguron kamo
ang usa ngadto sa usa, mga malulot og kasingkasing, nga magpi-
nasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa
Dios tungod kang Kristo.” (Mga Taga-Efe. 4:32.) Kon kini nga
espiritu sa maloloy-on, malumo og kasingkasing nga pagpasaylo
sa usag usa madala ngadto sa kada panimalay, ang pagkahakog,
pagkawalay pagsalig ug kapaitan nga nagguba sa daghan kaayong
mga panimalay ug mga pamilya mahanaw ug ang mga tawo mag-
puyo sa kalinaw.15

Ang pagpasaylo mao ang milagroso nga sagul nga nagsiguro sa
kaangayan ug gugma diha sa panimalay ug sa ward. Kon wala
kini adunay panagbangi. Kon walay pagsinabtanay ug pagpasaylo
adunay panaglalis, pagasundan sa kakulang sa panag-uyon, ug
magdala kini og walay pag-inunongay diha sa panimalay, sa mga
branch ug diha sa mga ward. Sa laing bahin, ang pagpasaylo mao
ang panag-uyon sa espiritu sa ebanghelyo, uban sa Espiritu ni
Kristo. Kini mao ang espiritu nga kinahanglan batonan natong
tanan kon modawat kita sa kapasayloan sa ato mismong mga sala
ug mawalay lama sa atubangan sa Dios.16

Sa kasagaran ang garbo anaa kanato ug mahimo natong babag.
Apan kada usa kanato nagkinahanglan nga mangutana sa iyang
kaugalingon ning pangutana: “Labaw ba kaimportante ang
imong garbo kaysa imong kalinaw?”

Kasagaran gayud, ang tawo nga nakahimo og maanindot nga
mga butang sa kinabuhi ug mihimo og pinakamaayo nga tampo
motugot sa garbo nga maoy hinungdan nga mawala kaniya ang
buhong nga ganti nga angay unta kaniya. Kinahanglan nga kanu-
nay natong batonan ang kinaiya sa pagkamapasayloon nga kasing-
kasing ug mahinulsulon nga espiritu, andam kanunay nga mobati
og matuod nga pagkamapainubsanon, sama sa gibuhat sa usa ka
maniningil sa buhis [publican] [tan-awa sa Lucas 18:9–14], ug
mangamuyo sa Ginoo aron tabangan kita nga mopasaylo.17
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Samtang anaa pa ang pagkamortal nagpuyo ug nagtrabaho kita
uban sa dili perpekto nga mga tawo; ug anaa ang walay pagsinab-
tanay, mga kasal-anan, ug mga kasilo sa sinsitibo nga mga pagbati.
Ang pinakamaayong mga katuyoan sa kasagaran dili masabtan.
Makalipay nga makita ang daghan kinsa, sa ilang talagsaong kina-
iya nag-usab sa ilang panglantaw, gisalikway ang ilang garbo, gika-
limtan ang gibati nilang personal nga mga pagdaut. Daghan pa
ang nagsubay sa malisud, mamingaw, tunukon nga agianan sa
walay paglaum nga pagkaalaut, nga sa katapusan midawat sa pag-
tul-id, pag-ila sa mga sayop, paglimpyo sa ilang mga kasingkasing
sa mga kapaitan, ug nakabaton pag-usab og kalinaw, kanang gika-
ibgan nga kalinaw nga klaro kaayo kon wala diha. Ug ang mga
kapakyasan sa panaway, kapaitan, ug ang resulta sa pagkahimulag
gipulihan sa kainit ug kahayag ug kalinaw.18

Mahimo kini. Ang tawo modaug sa kaugalingon. Ang tawo
makabuntog. Ang tawo makapasaylo sa tanan nga nakasala
kaniya ug magpadayon aron madawat ang kalinaw niini nga
kinabuhi ug kinabuhing dayon sa umaabot nga kalibutan.19

Kon mag-apas kita sa kalinaw, nga maoy una nga mopahigayon
aron mahusay ang mga panagbangi—kon magpinasayloay pa
unta kita ug kalimtan nato sa kinasingkasing—kon limpyohan pa
unta nato ang atong mga kalag sa sala ug kapaitan, sa dili pa kita
mokondenar o moakusar sa uban—kon makapasaylo pa unta
kita sa tanang tinuod o gihunahuna nga mga kasal-anan sa dili pa
kita mangayo og pasaylo sa kaugalingon natong mga sala—kon
bayaran nato ang ato mismong mga utang, madako man o
gamay, sa dili pa nato pugson sa pagpabayad ang nakautang
kanato—kon malikayan nato ang pagkasalawayon sa kaugali-
ngon sa dili pa kita manaway sa uban—unsa ka mahimayaon kini
nga kalibutan! Ang panagbulag makunhoran ngadto sa pinaka-
gamay; ang korte makalingkawas sa makapuol nga naandang
mga husay, kinabuhi sa pamilya mahimong langitnon, ang pag-
palambo sa gingharian tulin kaayo nga magpadayon; ug kana
nga kalinaw nga molapas sa panabut [tan-awa sa Mga Taga-
Filipos] magdala kanatong tanan og hingpit nga kalipay ug sa
kasadya nga malisud nga “mosantop sa kasingkasing sa tawo.”
[Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 2:9.]20
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Hinaut unta nga panalanginan kitang tanan sa Ginoo aron
padayon nga magpabilin sa atong mga kasingkasing ang tinuod
nga espiritu sa paghinulsol ug pagpasaylo hangtud nga maper-
pekto nato ang atong mga kaugalingon, nga nagtinguha sa kahi-
mayaan nga gitagana sa pinakamatinud-anon.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang istorya diha sa mga pahina 113–116. Nganong usa-
hay malisud alang sa mga tawo ang pagpasaylo sa usag usa?
Unsay ipasabut sa mga pulong “Kay magpabilin diha kaniya ang
dakong sala” (D&P 64:9) diha kaninyo?

• Ribyuha ang Mateo 6:14–15, nga gikutlo ni Presidente Kimball
diha sa pahina 116. Sa inyong hunahuna nganong kinahanglan
man gayud nga mopasaylo kita sa uban aron makadawat og
pasaylo sa Ginoo?

• Unsa ang pipila ka mga kinaiya ug mga lihok nga nagpakita sa
atong pagpasaylo sa uban nga kinasingkasing ug hingpit? (Tan-
awa sa mga pahina 117–119.) Nganong ang pagpasaylo kina-
hanglan man nga “kinasingkasing”?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod diha sa pahina 119. Unsa
nga mga pagtulun-an sa ebanghelyo ang makatabang kanato
sa pag-uyon nga itugyan ang paghukom ngadto sa Ginoo?

• Sa pagbasa nimo sa istorya mahitungod sa batan-on nga inahan
diha sa mga pahina 122, tan-awa kon unsa ang nakapugong
kaniya, sa sinugdan, sa pagpasaylo ug unsa ang nakahimo
kaniya nga mopasaylo sa katapusan. Unsaon nato sa pagbun-
tog sa mga babag nga nakabalda sa atong tinguha ug sa mga
paningkamot sa pagpasaylo sa uban?

• Unsay mga linugdangan sa pagdumili sa pagpasaylo? (Tan-awa
sa mga pahina 123–124.) Unsa nga mga panalangin ang imong
nasinati tungod sa imong pagpasaylo sa uban? Hunahunaa kon
sa unsa nga paagi nimo magamit ang espiritu sa pagpasaylo sa
inyong pakigrelasyon.
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Paglig-on sa atong
mga Kaugalingon batok sa
Dautang mga Impluwensya

Ang ebanghelyo ni Jesukristo naghatag kanato og gahum
ug proteksyon batok sa mga kadautan sa atong panahon.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Nagtudlo si Presidente Spencer W. Kimball nga ang pakig-away
batok ni Satanas ug sa iyang mga pundok “dili ginagmay nga
panagsangka uban sa dili kaayo matinguhaon nga kaaway, apan
usa ka dako kaayo nga gubat uban sa gamhanan kaayo nga kaa-
way, naestablisar na og maayo, ug organisado pa nga ingon og
mabuntog kita kon dili kita magmalig-on, maayong pagkabansay
ug mabinantayon.”1

Isip usa ka batan-ong misyonaryo nga nag-alagad didto sa
Central States Mission, girekord niya sa iyang diary ang usa ka
kasinatian nga naghulagway sa iyang hugot nga tinguha sa pag-
batok sa tintasyon. Nagsakay siya og tren paingon sa Chicago,
Illinois, sa dihang giduol siya sa usa ka tawo. “Misulay [siya] sa
pagpabasa kanako og usa ka malaw-ay nga libro uban sa hilas
nga mga litrato. Gisultihan nako siya nga wala akoy hilig niana.
Nagsugod dayon siya sa pagpanintal kanako sa pag-uban kaniya
ngadto sa Chicago ug nasayud ako nga ihatud niya ako sa pag-
kalaglag. Gisupo nako siya apan human sa iyang pagbiya akong
gibati ang dakong kaulaw sa akong kaugalingon sulod sa usa ka
takna. Nakahunahuna ako—’O! giunsa sa pagpaninguha og
maayo ni Satanas, pinaagi sa iyang mga sulugoon, sa pagsulay
nga mahisalaag ang batan-ong mga tawo.’ Gipasalamatan ko ang
Ginoo nga aduna akoy gahum sa pagbuntog niini.”2
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“Kon paminawon, [ang Espiritu Santo] mogiya, modasig,
ug mopahimangno, ug mobabag sa mga pag-aghat sa dautan.”
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Si Satanas tinuod ug mogamit sa bisan unsang
paagi aron sa pagsulay sa paglaglag kanato.

Niining panahon sa pagkamalimbungon [sophistication] ug
pagkamasalaypon ang mga tawo yano-yanohon dili lamang ang
Dios apan ang yawa usab. Ubos niini nga konsepto, si Satanas
usa lamang ka minugna-mugna, nga magamit aron pagpabilin sa
mga tawo nga magmatinud-anon niadtong minus pa og kahibalo
nga mga panahon apan nabiyaan na sa atong maalamon nga
panahon. Wala nay molabaw pa sa kamatuoran. Personal na
kaayo si Satanas, indibidwal nga pagkatawo, apan walay mortal
nga lawas. Ang Iyang tinguha sa pag-angkon kanato dili momi-
nus ang paghingusog diha sa pagkadautan kay sa pagkamatarung
sa atong Amahan aron pagdani kanato ngadto sa iyang kaugali-
ngong mahangturon nga gingharian.3

Aron masayud kon hain ang peligro ug aron mailhan kini diha
sa tanan nga mga panagway niini ang proteksyon gihatag.
Mabinantayon ang usa ka dautan. Andam siya kanunay sa pag-
lingla ug angkonon isip iyang mga biktima ang matag dili mabi-
nantayon, matag usa nga walay pag-amping, matag masinupakon
nga tawo.4

Sa walay pagtagad kon kinsa ang matungnan sa espesyal nga
atensyon sa kaaway sa bisan unsa nga higayon, gitinguha niya
nga ang tanang mga tawo mahimong “mauyamot sama ngadto
kaniya” (2 Ne. 2:27). Sa pagkatinuod, siya nagtinguha “sa kauya-
mot sa tanang mga katawhan” (2 Ne. 2:18). Dili siya mosimang
sa iyang katuyoan ug abtik ug dili mohunong sa iyang tinguha.5

Si Pedro mipahimangno kanato: “Magmalinawon kamo sa
hunahuna, managtukaw kamo. Ang inyong kaaway nga mao ang
yawa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob nga nangitag
iyang matukob” (1 Ped. 5:8).

Ug ang Manluluwas miingon nga ang kada pinili pagalingla-
hon ni Lucifer kon mahimo [tan-awa sa Joseph Smith—Mateo
1:22]. Si [Lucifer] mogamit sa iyang salabutan aron sa paglibog
ug sa iyang mga pangatarungan aron sa paglaglag. Iyang tuison
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ang mga kahulugan, inanayon kita sa pagpahisalaag, ug danihon
kita gikan sa pagkamatarung ngadto sa hilabihang pagpakasala.6

Ang hari sa panglimbong nagkat-on sa kada posible nga paagi
aron molampos ang iyang mga katuyoan, naggamit sa tanang
kahimanan, tanang gamit nga mahimo. Siya modumala, motuis,
ug mousab ug tabonan ang tanang butang nga gimugna alang sa
kaayohan sa tawo, … aron siya makadumala sa mga hunahuna sa
tawo ug dauton ang ilang mga lawas ug angkunon kini nga iyaha.

Dili gayud siya matulog––makugihon ug makanunayon siya.
Maampingon siya nga moanalisar sa iyang problema ug unya
mopadayon sa makugihon ug mapaigoon nga paagi; aron
makab-ut ang iyang katuyoan. Gamiton niya ang tanang lima ka
salabutan ug ang natural nga kagutom ug kauhaw sa tawo aron
pagpahisalaag kaniya. Gipanagan-an na niyang daan ang pagsu-
kol ug naglig-on sa iyang kaugalingon batok niini. Gamiton niya
ang panahon ug gidugayon ug paglingawlingaw. Makanunayon
siya ug madanihon ug hanas. Naggamit siya sa ingon ka impor-
tante nga mga butang sama sa radyo, telebisyon, mantalaan,
ayroplano, ug sa sakyanan aron sa pagtuis ug pagguba. Gamiton
niya ang pagpakig-uban sa tawo, sa iyang pag-inusara, sa kada
panginahanglan niya aron sa pagpahisalaag niini. Gamiton niya
ang iyang trabaho sa pinakamapuslanon nga panahon diha sa
pinakamadanihon nga dapit uban sa may pinakaempluwensya
nga mga tawo. Wala gayuy usa nga kalimtan niya nga makalim-
bong ug makatuis ug makapadunot. Gamiton niya ang kwarta,
gahum, kusog. Danihon niya ang tawo ug agnihon diha sa pina-
kahuyang niya nga kinaiya. Wagtangon niya ang kaayo ug mag-
mugna og kangil-ad….Gamiton niya ang tanang pamaagi sa
panudlo aron sa paglaglag sa tawo.7

Ang kaaway maliputon. Abtik siya. Nasayud siya nga dili siya
makahimo sa pagdani sa mga buotan nga mga lalaki ug babaye sa
pagpabuhat dayon og hilabihan ka dautan, mao nga buhaton niya
sa sekreto nga paagi, mohunghong og may kabahin nga matuod
hangtud nga ang buot niya nga biktimahon magasunod kaniya.8
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Uban sa panabang sa Ginoo, makabatok
kita sa mga impluwensya sa kadautan.

Kon buot kita nga moikyas [sa] makamatay nga mga gahum sa
kadautan ug magpabilin nga gawasnon ang atong panimalay ug
pamilya ug lig-on kaayo nga mapanalipdan batok sa tanang maka-
laglag nga mga impluwensyang naglibot kanato, kinahanglan
gayud nga aduna kitay panabang sa ... mismong Tiglalang.
Adunay usa lamang ka siguro nga paagi ug kana pinaagi sa ebang-
helyo ni Ginoong Jesukristo ug ang pagkamasulundon niini sa
mahinungdanon ug dinasig nga mga pagtulun-an.9

Sa kinabuhi sa kada usa may panahon nga moabut ang panag-
bangi tali sa maayo ug dautan, tali ni Satanas ug sa Ginoo. Ang kada
tawo nga moabut sa edad nga may pagkatulubagon nga walo ka
tuig ug kinsa may hingpit nga pagkamahinulsolon nga kasingka-
sing tukma nga gibunyagan sa piho makadawat sa Espiritu Santo.
Kon paminawon, kini nga miyembro sa Dios nga Kapangulohan
mogiya, modasig, ug mopainit, ug mobabag sa mga pag-aghat sa
dautan.10

Siya nga mas gamhanan pa kay ni Lucifer, siya nga kinsa maoy
atong dangpanan ug atong kusog, mopaluyo kanato sa panahon
sa hilabihang pagtintal. Samtang ang Ginoo dili gayud mamugos
sa pagluwas ni bisan kinsa sa sala o pagpalingkawas gikan sa mga
kamot sa mga maninintal, gamiton niya ang iyang Espiritu aron sa
pag-aghat sa makasasala sa pagbuhat niini uban sa balaanong
panabang. Ug ang tawo nga monunot sa matam-is nga implu-
wensya ug mga pangamuyo sa Espiritu ug mohimo sa tanan
niyang gahum sa pagpabilin diha sa usa ka mahinulsulon nga
kinaiya gigarantiyahan og panalipud, gahum, kagawasan ug hing-
pit nga kalipay.11

Si Satanas ... nakig-away aron sa pagpasunod ni Moises....

“Moises, anak sa tawo, simba kanako,” ang yawa mitintal, uban
sa panaad sa mga kalibutan ug katigayunan ug gahum....

... Ang propeta mimando: “Pahawa gikan dinhi, Satanas....”
(Moises 1:16.) Ang bakakon, ang maninintal, ang yawa dili mosu-
got nga biyaan kining posible nga biktima, nga karon diha sa
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kasuko ug kapintas “misinggit uban ang makusog nga tingog, ug
nagyawyaw diha sa yuta, ug nagmando nga nag-ingon; ako mao
ang Bugtong Anak, simba kanako.” (Moises 1:19.)

Si Moises nakaila sa panlimbong ug nakakita sa gahum sa
kangitngit ug ang “kapait sa impiyerno.” Kini mao ang usa ka
gahum nga dili sayon nga buntugon ni mapapahawa. Nahadlok,
mitawag siya sa Dios, dayon mimando uban sa bag-o nga gahum:

“Dili ako mohunong sa pagtawag sa Dios ... kay ang iyang
himaya misulod kanako, busa ako makaila tali kaniya ug
kanimo.... Sa ngalan sa Bugtong Anak, pahawa gikan dinhi,
Satanas.” (Moises 1:18, 21.)

Dili bisan pa gani si Lucifer, ... ang nag-unang kaaway sa
katawhan, ang makabarug sa priesthood sa Dios. Nagkurog, nau-
yog, nagtunglo, nagbakho, nagdangoyngoy, nagpangagot sa
iyang mga ngipon, mibiya siya gikan sa madaugon nga Moises.12

Kinahanglan nga andam gayud kita sa paghimo og ligdong nga
baruganan sa atubangan ni Satanas … ug batok sa mga pangulo ug
mga kagamhanan ug ang tigmando sa kangitngit. Nagkinahanglan
kita sa tibuok hinagiban sa Dios aron kita makabarug. [Tan-awa sa
Mga Taga-Efeso 6:12–13]13

“Isul-ob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios,” maingon sa gipa-
himangno ni Pablo [Mga Taga-Efeso 6:11]. Uban niining balaanon
nga impluwensya ug panalipud, mahimo nga makaila kita sa pang-
limbong sa kaaway sa bisan unsa pa ka madanihon nga mga pulong
ug pangatarungan ug makahimo kitang “makasukol inig-abut na sa
adlaw sa kalisdanan, ug tapus sa inyong tanang pakigbisog.” [Tan-
awa sa Mga Taga-Efeso 6:13.]14

Dili gayud kita monunot bisan pa man
sa pinakagamay nga mga pagtintal.

Bug-at nga sala ang mosulod sa atong mga kinabuhi sa pag-
nunot nato sa unang ginagmay nga mga pagtintal. Panagsa ra ang
tawo makahimo og dagkong kalapasan nga wala una mag-agi sa
ginagmay nga sala, nga maoy nagbukas sa ganghaan sa mas bug-
at nga sala. Naghatag og ehemplo sa usa ka matang sa sala, usa
ka tawo miingon, “Ang usa ka matinuoron nga tawo dili dihadiha
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mahimong dili na matinuoron mao usab sa hawan nga umahan
nga kalit lamang nga nahimo dayong sagbuton.”

Hilabihan ka lisud niini, kondili imposible, alang sa yawa sa pag-
sulod sa usa ka pultahan nga sirado. Maingon nga wala siyay abili-
dad sa pagtintal kanato. Apan kon tugotan nato ang atong
kaugalingon nga masulod sa ginagmay nga pagtintal, sa dili madu-
gay tintalon kita niya sa gagmay nga sala ug dayon dakodako nga
sala hangtud inanay nga mahulog kita ngadto sa mas pinakabug-at
nga kasal-anan.

Kini nga sitwasyon makapahinumdom sa usa ka istorya kaba-
hin sa kamilyo ug sa iyang agalon nga nagbiyahe tabok sa balason
nga disyerto sa dihang miabut ang usa ka unos. Ang biyahero dali
nga nakapahimutang sa iyang tolda ug misulod, dayon nanirado
aron sa pagpanalipud sa iyang kaugalingon sa makasamad nga
nagtuyok nga mga balas sa naghaguros nga unos. Dayag na lang
nga ang kamilyo nabiyaan sa gawas, ug samtang ang mapintas nga
hangin mihapak sa balas diha sa iyang kalawasan ug sa iyang mga
mata ug ilong nabati niya nga dili na maagwanta mao nga sa kata-
pusan nagpakiluoy siya nga pasudlon sa tolda.

“Husto ra kanako kini nga lawak,” miingon ang biyahero.

“Apan mahimo ba nga ang akong ilong lang aron makagin-
hawa ako nga walay balas?” mihangyo ang kamilyo.

“O sige, tingali mahimo nimo kana,” mitubag ang biyahero, ug
gibuksan niya ang tabon og gamay kaayo ug ang taas nga ilong
sa kamilyo gipasulod. Unsa ka komportable karon ang kamilyo!
Apan wala madugay ang kamilyo gilaayan sa nagpamaak nga
balas diha sa iyang mata ug mga dunggan... :

“Ang gipadpad sa hangin nga balas sama og makapangos sa
akong ulo. Mahimo bang ang ulo lang nako ang ipasulod?”

Ang biyahero nangatarungan pag-usab, nga dili makadaut
kaniya ang pag-uyon, kay ang ulo sa kamilyo mahimong makau-
kopar sa luna sa ibabaw sa tolda nga wala niya gamita. Mao nga
gipasulod sa kamilyo ang iyang ulo ug ang mananap natagbaw na
usab—apan kadiyot ra.

“Atubangang bahin lang sa akong lawas,” nagpakilooy siya, ug
misugot na usab ang biyahero ug dayon ang atubangan nga abaga
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ug mga tuhod sa kamilyo nasulod na sa tolda. Sa katapusan, sa
mao gihapon nga paagi sa paghangyo ug pagtugot, ang lawas sa
kamilyo, ang iyang bukobuko ug ang tanan diha na sa tolda. Apan
karon ingon og huot na kaayo alang sa duha, ug gipatiran sa
kamilyo ang biyahero paggawas ug ngadto sa hangin ug unos.

Sama sa kamilyo, si Lucifer mao dayon ang mahimong agalon
kon ang usa ka tawo mouyon ngadto sa una niyang mga pagdani.
Dili madugay ang konsiyensya hingpit nga mapahilum, ang dau-
tan nga gahum aduna nay hingpit nga impluwensya, ug ang
ganghaan sa kaluwasan masirad-an na hangtud nga usa ka kina-
singkasing nga paghinulsol ang makaabli niini pag-usab.

Ang pagkaimportante sa dili pagnunot sa tintasyon sa pinaka-
gamay gilatid diha sa ehemplo sa Manluluwas. Wala ba niya maila
ang kakuyaw sa dihang didto siya sa bukid uban sa napukan
niyang igsoon, nga si Lucifer, samtang gitintal og maayo nianang
hanas nga tigpanintal? Mahimo unta niyang maablihan ang pulta-
han ug moatubang sa kakuyaw sa dili maalamon nga paagi pina-
agi sa pag-ingon, “Sige, Satanas, paminawon nako ang imong
sugyot. Dili ko kinahanglang mouyon, dili ko kinahanglang
monunot, dili ko kinahanglang modawat—pero maminaw ako.”

Wala gayud mangatarungan si Kristo. Positibo ug dihadiha
dayon gitapus niya ang panagsultihanay, ug mimando: “Pahawa
ka, Satanas,” ang ipasabut, sama niini, “Palayo sa akong panan-
aw—pahawa sa akong atubangan—dili ako maminaw—dili ako
mangilabut kanimo.” Dayon, atong mabasa, “unya ang yawa
mipahawa kaniya.” [Mateo 4:10–11.]

Mao kini ang tukma natong sumbanan, kon atong pugngan
ang sala kaysa mag-atubang og daghan pa kaayong malisud nga
buluhaton sa paghinulsol niini. Samtang akong gitun-an ang
istorya sa Manunubos ug sa mga pagtintal kaniya, sigurado ako
nga iyang gigahin ang iyang mga kusog aron sa pagpalig-on sa
iyang kaugalingon batok sa tintasyon kaysa pagpakig-away aron
sa pagbuntog niini.15
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Ang husto nga desisyon karon makatabang kanato
nga makabarug sa mga pagpanintal sa kaulahian.

Ang usa sa nag-unang mga buluhaton alang sa kada indibidwal
mao ang paghimo og mga desisyon. Daghang mga higayon sa
matag adlaw nga maghimo kita og desisyon ug kinahanglan
gayud nga modesisyon kon unsay atong pilion. Daghang mga
kapilian nga malisud kaayo, apan modala kini kanato ngadto sa
hustong direksyon nga paingon sa kinabuhing dayon; ang uban
mubo ra, masangkaron ug makapahimuot, apan mopahisalaag
kanato kini sa sayop nga direksyon. Importante nga klarohon sa
atong hunahuna ang atong pinakamahinungdanon nga mga
katuyoan, aron dili kita mabalda sa matag desisyon tungod sa dili
importante nga mga pangutana: Unsay mas sayon o labaw pa ka
makapahimuot nga paagi? o, Asa paingon ang uban?

Ang husto nga mga desisyon maoy pinakasayon nga himoon
kon gipangandaman na natong daan, uban sa pinakamahinun-
danong mga tumong sa hunahuna, makapawala kini sa daghang
kabalaka sa panahon sa pagdesisyon, kon kapuyon ug gitintal
kita og maayo.

Sa batan-on pa ako, giusa na nako ang akong hunahuna nga
dili gayud ako motilaw og tsa, kape, tabako, o bino. Akong
nakaplagan nga kining hugot nga determinasyon nakaluwas
kanako sa daghang higayon sa nagkalainlain nakong mga kasina-
tian. May daghang mga okasyon sa dihang hapit na gayud ako
makahigop o makahikap o mosulay, apan ang dili mausab nga
determinasyon nga ligdong nga natukod nakahatag kanako og
rason ug kalig-on aron makasugakod.

... Karon mao ang panahon sa pagdesisyon nga dili kita mohu-
nong sa mas kubos pa kaysa kahigayunan nga mabuhi sa hang-
tud uban sa atong Amahan, aron ang matag pagpili nga atong
himoon makaapekto sa atong determinasyon nga walay tugutan
nga makabalda sa pagkab-ot nianang pinakataas nga tumong.16

Palamboa ang pagdesiplina sa kaugalingon aron dili ka na
mag-usab-usab sa desisyon nga imong pagabuhaton kon mag-
atubang ikaw sa mao gihapon nga pagtintal. Kinahanglan nga
kausa ra ikaw modesisyon sa usa ka butang.
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Unsa ka mahinungdanon ang pagkahimo nga gawasnon sa
pag-usab-usab og himo sa malisud nga desisyon kabahin sa usa
ka pagtintal. Ang pagbuhat sa ingon dugay kaayo ug hilabihan ka
kuyaw.17

Mahimong isalikway nato ang mga butang sa makausa ug hika-
limtan kini! Mahimo nga kausahon ra nato sa pagdesisyon ang piho
nga mga butang nga ilakip nato sa atong mga kinabuhi ug dayon
barugan kini—sa walay pagkabalaka ug desisyonan pag-usab sa
gatusan ka higayon kon unsay buhaton ug dili buhaton niini.

Ang pagduhaduha ug kahigawad mao ang mga kahimtang nga
ganahang buhaton sa Kaaway, kay makapahamtang siya og daghan
kaayong kadaut sa katawhan sa ingon niana nga mga kahimtang....
Kon wala pa ikaw makadesisyon, paghimo na og desisyon!18

Pagkaanindot unta kon makapahimo kita sa kada Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga batang lalaki ug babaye nga usahon na lang
ang ilang mga hunahuna sa panahon sa pagkabata nga moingon,
“Dili gayud ako mosunod ni Satanas o ngadto ni bisan kinsa nga
gustong dauton nako ang akong kaugalingon.”19

Ang panahon sa pag-undang sa dautang mga buhat mao ang
sa wala pa sila magsugod. Ang sekreto sa maayong kinabuhi anaa
diha sa pagpanalipud ug pagpugong. Kadtong kinsa misunod sa
dautan sa kasagaran mao kadtong mibutang sa ilang mga kauga-
lingon sa makuyaw nga kahimtang.20

Gisuklan nato ang kaaway kon ilhon nato ang atong mga
kahuyang ug maningkamot sa pagbuntog niini.

Nagtubo sa umahan, nasayud ako nga kon ang mga baboy
makabuhi, unahon nako sa pagpangita ang mga lungag nga gilu-
sotan niini sa unang pagkabuhi. Kon ang baka makagawas
ngadto sa umahan nga mangita og lunhawng sagbut nga kasibsi-
ban, nasayud na ako kon asa unang pangitaon ang dapit nga
gieskapohan niini. Labing siguro mao ang dapit sa koral nga gila-
yatan niini sa una, o didto sa koral nga nabali. Sa samang paagi
ang yawa nasayud kon asa manintal, asa ibutang ang iyang epek-
tibo nga pagsulong. Pangitaon niya ang huyang nga dapit. Diin
ang usa ka tawo huyang nang daan, labaw ka sayon nga matintal
siya pag-usab.21
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Mao ra og gilibutan kita kanunay sa kadautan.... Tungod niana,
kinahanglan gayud nga kanunay kitang magmabinantayon. Ilhon
nato ang atong mga kahuyang ug isalikway kini aron sa pagbun-
tog niini.22

Kadaghanan kanato adunay huyang nga mga dapit diin ang
kadautan molupig kanato gawas kon kita gibantayan ug gipana-
lipdan og maayo....

Ang kasaysayan naghatag og daghan ... mga ehemplo sa kalig-on
ug garbo, sa indibidwal ug nasyonal, nga misyon sa pag-ataki diha
sa huyang nga dapit. Maingon nga kining mga dapita sa kasagaran,
anaa lang sa gawas, sa pisikal, si Lucifer ug ang iyang mga sumu-
sunod nasayud sa mga kinaiya, mga kahuyang, ug huyang nga mga
dapit sa kada usa ug mopahimulos niini aron sa paggiya kanato sa

Si Presidente Kimball miingon nga aron kita makabantay batok sa kaaway,
kinahanglan nga kita “mokuput og maayo sa gunitanan nga puthaw.”
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espirituhanon nga kalaglagan. Sa usa ka tawo mahimo nga kau-
haw sa bino, sa uban adunay walay katagbawan, ang uban nagtu-
got sa iyang kahigal nga modominar; ang uban mahigugmaon sa
kwarta, ug sa mga kaluho ug mga kaharuhay nga mapalit niini, ang
uban nagtinguha sa gahum, ug uban pa.23

Itugot nga kadtong kinsa adunay dautang mga katuyoan mag-
matinud-anon ug moila sa iyang mga kahuyang. Sultihan ko kamo
nga ang Ginoo wala magbutang og sala sa atong mga kinabuhi.
Wala niya himoa nga dautan ang tawo .... Ang sala gitugotan sa
kalibutan, ug si Satanas gitugotan sa pagtintal kanato, apan kita
adunay kagawasan sa pagpili. Mahimo nga makasala kita o mag-
puyo nga makatarunganon, apan dili kita makalingkawas sa res-
ponsibilidad. Ang pagbasol sa atong mga sala ngadto sa Ginoo,
nga mag-ingon nga kinaiya na kini ug dili makontrolar, maoy
makaulaw ug tinalawan. Ang pagbasol sa atong mga sala diha sa
atong mga ginikanan ug sa paagi sa pagpadako kanato mao ang
paagi sa paglikay sa responsibilidad. Mahimo nga mapakyas ang
mga ginikanan sa usa ka tawo; ang ato mismong mga giagian
mahimo nga makapahigawad, apan isip mga anak sa buhi nga
Dios may gahum kita sa atong mga kaugalingon nga molabaw pa
kay sa atong mga kahimtang, aron sa pag-usab sa atong mga kina-
buhi.24

Nangamuyo kami sa atong katawhan sa bisan hain nga dapit,
“Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios; apan sukli
ninyo ang yawa, ug kini siya mokaratil pagdalagan gikan
kaninyo.” (Santiago 4:7.) ...

Tingali adunay pipila nga mibati og dakong kabalaka tungod
sa mga kahimtang sa kalibutan ug nagkadaghan nga hulga sa
kadautan, apan ang Ginoo nag-ingon, “... kon kamo andam dili
kamo mahadlok” (D&P 38:30), ug usab, “Kaninyo ibilin ko ang
kalinaw.... Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing,
ni magtalaw.” ( Juan 14:27.)25

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan gayud nga
magmabinantayon kita kanunay. Ang paagi alang sa kada tawo ug
kada pamilya nga makabantay batok sa mga pagtintal sa Kaaway
ug sa pagpangandam alang sa mahinungdanon nga adlaw sa
Ginoo mao ang pagkupot og maayo sa gunitanan nga puthaw,
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batonan ang mas hugot pa nga pagtuo, paghinulsol sa atong mga
kasal-anan ug mga pagkulang, ug matinguhaon nga moapil sa
pagtrabaho sa Iyang gingharian sa yuta, nga mao ang Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ania
dinhi ang bugtong tinuod nga kalipay alang sa tanang mga anak
sa Amahan.26

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Hain nga mga patulun-an ni Presidente Kimball mahitungod
ni Satanas ug sa iyang mga paagi ang makit-an ninyo nga
makatabang ug ngano? (Tan-awa sa mga pahina 129–132.)

• Ribyuha ang nagsugod nga seksyon diha sa pahina 133. Sa unsa
nga mga paagi makatabang ang Ginoo kanato nga makabarug sa
dautan? (Alang sa ehemplo, tan-awa ang istorya sa pahina 129.)
Kanus-a ka nakadawat niining matang sa panabang?

• Basaha ang sulugilanon [fable] diha sa pahina 135. Ngano sa
inyong hunahuna nga ang biyahero mitugot sa kamilyo pag-
sulod sa iyang tolda? Hunahunaa kon giunsa sa Manluluwas
pagbatok sa pagtintal (tan-awa sa mga pahina 135–136). Unsa
ang pipila ka mga paagi nga makatabang ang mga ginikanan sa
ilang mga anak nga makaila ug makabatok sa bisan pinakaga-
may nga mga pagtintal?

• Ribyuha ang ikaduhang tibuok nga paragrap diha sa pahina
137. Ikompara ang paagi sa pagpugong sa sala uban sa paagi
niini sa paghinulsol.

• Si Presidente Kimball miingon, “Ang husto nga desisyon maoy
pinakasayon nga himoon kon gipangandaman na natong
daan” (pahina 137). Sa unsa unta nga paagi ang atong mga
kinabuhi maapektuhan sa sayo nga mga desisyon aron paghu-
pot sa ingon nga kasugoan sama sa Pulong sa Kaalam? (Sama
pananglit, tan-awa sa pahina 137.) Unsay pipila ka mga desis-
yon nga may kalabutan sa pagsunod sa ebanghelyo nga hugot
nimong gibarugan?
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• Hunahunaa ang namatikdan ni Presidente Kimball mahitungod
sa iyang mga baboy ug sa iyang baka (pahina 138–139). Unsay
atong maani sa pag-ila sa atong mga kahuyang ug sa pagdawat
sa responsibilidad mahitungod niini?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 10:13;
1 Nephi 15:23–25; Helaman 5:12; Ether 12:27; D&P 10:5
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Madaginuton nga Pagpuyo:
Paggamit sa mga Baruganan

sa Pagpaningkamot sa
Kaugalingon ug Pagpangandam

Ang maalamon ug madaginuton nga pagpuyo
maoy usa ka estilo sa pagpuyo nga naglig-on sa kinaiya
ug nagpalambo sa atong temporal, sosyal, emosyonal,

ug espiritwal nga pagkabutang.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Isip batan-on pa nga magtiayon, si Spencer W. Kimball ug ang
iyang asawa, nga si Camilla, “nasayud nga dili sila dato. Apan
may trabaho ug abilidad sila. Makahibalo silang modumala sa
ilang kwarta, nagpakabuhi sulod sa ilang kinitaan, nagtigum
alang sa kaugmaon.”1

Ang mga Kimball nagpuyo sulod sa mga panahon sa maluku-
pon nga ekonomikanhong mga kalisdanan—Unang Gubat sa
Kalibutan (1914–18), Grabeng Depresyon [Great Depression]
(1929–39), ug Ikaduhang Gubat sa Kalibutan (1939–45).
Nakasinati niining mga hagit, si President Kimball namahayag, “Sa
nakita ko sa akong kaugalingong mga mata nakapahadlok kanako
nga dili mobuhat kutob sa akong mahimo aron sa pagpanalipud
batok sa mga kalamidad.”2

Taliwala sa mga butang nga iyang nakita mao ang mga pakig-
bisog sa uban: “Sa tibuok nakong kinabuhi sukad pa sa akong
pagkabata akong nadungog ang Kapangulohan nga nag-ingon,
‘bayari ang mga utang ug ayaw og sulod sa utang.’ Nakatrabaho
ako og mga bangko sulod sa pipila ka tuig ug akong nakita ang
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“Gamiton nato ang mga baruganan sa personal ug
pamilya nga pagpangandam sa kada adlaw sa atong mga kinabuhi.”
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malisud kaayo nga sitwasyon nga nahiaguman sa daghang mga
tawo tungod sa pagbaliwala nila sa importante nga tambag.”

Agi og dugang sa trabaho niya sa bangko, si Spencer naghupot
sa mga kwenta sa libro [account books] sa lokal nga mga tinda-
han. “Usa sa makapakurat nga mga butang sa akong kinabuhi
mao ang pagkakaplag diha sa mga kwentada sa mga libro sa mga
tawo sa komunidad nga akong nasayran. Nakaila ako kanila.
Nasayud ako kapin kon kulang pila ang ilang kinitaan, ug dayon
giwaldas nila kini. Sa laing pagkasulti, akong nakita nga namalit
sila sa ilang mga sinina, mga sapatos, ang tanan nga diha kanila
‘pinaagi sa utang.’

“Ug ako ang katungdanan sa paghimo ug mga kwenta sa bay-
runon sa katapusan sa bulan alang kanila. Ug daghan kanila ang
dili makabayad inig katapus sa bulan. Dili sila makabayad bisan
pa sa data-data nga gipahigayun alang kanila. Ug tungod kay
gipadako sa panimalay nga nag-amping sa mga pundo sa kwarta,
dili nako masabtan kini. Makasabut ako sa usa ka tawo nga
mopalit og balay pinaagi sa data-data o tingali mahimo gani nga
makapalit og usa ka sakyanan pinaagi sa data-data. Apan dili
gayud kaayo nako masabtan kon giunsa sa uban nga magsul-ob
og sinina nga dili ila. O mokaon sa pagkaon nga pinalit pinaagi
sa ‘data-data.’”3

Sa iyang mga pagtulun-an si Presidente Kimball wala lamang
magsulti og panalapi nga panaghisgutan apan sa ubang mga
butang usab nga may kalabutan sa madaginuton nga pagpuyo,
sama sa personal nga responsibilidad, trabaho, ug paghimo og
mga makaon sa panimalay ug pagtipig. Siya miingon: “Praktison
nato ang mga baruganan sa personal ug pamilya nga pagpa-
ngandam sa kada adlaw sa atong mga kinabuhi. ‘Kon kamo
andam dili kamo mahadlok’ (D&P 38:30).”4
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Responsable kita alang sa atong kaugalingong
sosyal, emosyonal, espiritwal, pisikal, ug

ekonomikanhong kaayohan.

Ang Simbahan ug ang mga miyembro niini gisugo sa Ginoo
nga mahimong mapaningkamuton sa kaugalingon ug dili mag-
salig. (Tan-awa sa D&P 78:13–14.)

Ang responsibilidad sa sosyal, emosyonal, espiritwal o ekono-
mikanhong pagkabutang sa kada tawo mag-una diha sa iyang
kaugalingon mismo, ikaduha diha sa iyang pamilya, ug ang ika-
tulo diha sa Simbahan kon matinud-anon siya nga miyembro.

Walay matinud-anon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga
samtang makahimo pa sa pisikal ug emosyonal nga paagi ang
buluntaryo nga motugyan sa responsibilidad sa pag-atiman sa
iyaha mismo o sa iyang pamilya ngadto sa uban. Kutob sa iyang
mahimo, ubos sa pagdasig sa Ginoo ug sa iya mismong pagbud-
lay, makasangkap siya sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya sa
esprituhanon ug temporal nga mga panginahanglan sa kinabuhi.
(Tan-awa sa 1 Timoteo 5:8.)5

Sa among pagbiyahe ug pagbisita sa mga tawo sa tibuok kali-
butan, among nakita ang dakong temporal nga panginahanglan
sa atong katawhan. Ug sa among tinguha nga makatabang kanila,
among naamgohan ang hilabihan kaimportante nga makat-on sila
niining mahinungdanon nga leksyon: nga ang pinakataas nga
kalampusan sa pagkaespirituhanon moabut sa pagbuntog nato sa
unod. Nagtukod kita og kinaiya diha sa atong pagdasig sa kataw-
han nga mag-atiman sa ilang kaugalingong mga panginahanglan.6

Walay gyuy gidaghanon sa pagpinilosopo, pamalibad o panga-
tarungan ang makausab sa nag-unang panginahanglan sa pagpa-
ningkamot sa kaugalingon. Tinuod gayud kini tungod kay:

“Ang tanan nga kamatuoran nagbarug niana nga dapit nga gibu-
tangan sa Dios niini, ... ingon usab sa tanan nga salabutan; kon dili
walay binuhat.” (D&P 93:30.) Ang Ginoo nagpahayag nga dinhi
ania “ang kabubut-on sa tawo” (tan-awa sa D&P 93:31), ug uban
niini nga kabubut-on moabut ang responsibilidad sa kaugalingon.
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Uban niini nga kabubut-on mabayaw kita ngadto sa kahimayaan o
mapukan sa pagkaalaut. Hinaut unta nga kita sa tinagsatagsa o sa
tiningub kanunay nga mapaningkamuton sa kaugalingon.7 Kini
mao ang atong kabilin ug ang atong obligasyon.

Mipahigayon kita og ubay-ubay nga pagpasabut og maayo sa
personal ug pamilya nga pagpangandam. Naglaum ako nga ang
kada miyembro sa Simbahan tukma nga mosunod niini nga
panudlo. Naglaum usab ako nga masabuton kita ug positibo nga
nagpokus ug dili negatibo. Ganahan ako sa pamaagi sa pagtudlo
sa Relief Society sa personal ug pamilya nga pagpangandam sama
sa “madaginuton nga pagpuyo.” Nagsugyot kini sa madaginuton
nga pagdumala sa atong mga kinitaan, ang maalamon nga pag-
plano sa panalapi, hingpit nga pagsangkap sa personal nga
kahimsog, ug igong pagpangandam alang sa edukasyon ug sa
pagpalambo sa panginabuhi, paghatag og tukma nga pagtagad sa
panimalay nga produksyon sa [pagkaon] ug pagtipig ingon man
usab sa pagpalambo sa emosyonal nga kaangayan.8

Gitambagan na kita nga moapil sa panimalay
nga produksyon sa pagkaon ug pagtipig.

Ang Ginoo nag-awhag nga ang iyang katawhan maggahin
alang sa ting-ulan, mangandam alang sa malisud nga mga pana-
hon, ug maghipus para sa mga emerhensya nga moabut, usa ka
tuig o labaw pa nga sangkap sa nag-unang mga kinahanglanon
aron kon moabut ang baha, linog, kagutom, bagyo, mga unos sa
kinabuhi, makasustiner ang atong mga pamilya lahus sa malisud
nga panahon.9

Nag-awhag kami kaninyo sa pagpananum sa tanang makaon
nga magamit sa inyong kaugalingong luna. Mga berry bushes,
ubas, mga prutas—itanum kini kon ang inyong klima angay sa
pagtubo niini. Pagpatubo og mga utanon ug kan-a kining abut
gikan sa inyo mismong nataran. Bisan pa niadtong nagpuyo sa
mga balay paabangan o kondominyum makapatubo og dyutay
nga makaon diha sa mga kaang ug tamnanan. Tun-i ang pinaka-
maayong paagi sa pagsangkap sa kaugalingon ninyong mga pag-
kaon. Himoa ang inyong hardin nga hapsay ug madanihon
maingon man usab nga mabungahon. Kon may mga bata pa sa
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inyong panimalay, paapila sila diha sa pagpahigayon uban sa
gihatag nga mga responsibilidad.10

Hinaut unta nga masabtan nato kana, nga samtang ang pag-
himo og hardin ... sa kasagaran magamit sa pagpaminus sa
presyo sa pagkaon ug may mapupo nga lamiang presko nga
mga prutas ug mga utanon, makahimo pa og labaw pa niini.
Kinsa ang makabanabana sa pagkabililhon niinang talagsaon
nga panagsultihanay tali sa anak nga babaye ug sa amahan sam-
tang nangguna sila o namisibis sa hardin? Sa unsa nga paagi
nato mabanabana ang kaayo nga moabut gikan sa dili kaduha-
duhaan nga mga leksyon sa pagpananum, pagbugwal, ug ang
mahangturong balaod sa pag-ani? Ug sa unsang paagi masukod
nato ang panag-uban sa pamilya ug ang pagtinabangay nga kina-
hanglang anaa sa malampuson nga pag-canning? Oo, naghan-ay
kita sa paghipos og mga kapanguhaan, apan tingali ang mas
dako pa nga kaayohan gilangkob diha sa mga leksyon sa kina-
buhi nga atong nakat-unan samtang kita nagpakabuhi sa
madaginuton nga paagi.11

Among giawhag ang mga pamilya nga kinahanglan anaa silay
usa ka tuig nga sangkap; ug balikbalikon kini namo sa pag-usab
og sulti ang kasulatan sa Ginoo diin Siya nag-ingon, “Nganong
motawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo, apan dili mobu-
hat sa ginasugo ko kaninyo?” [Lucas 6:46.] Unsa ka haw-ang ang
pagpahigayon sa ilang giingon nga pagkaespirituhanon, ug nag-
tawag kaniya sa iyang importante nga mga pangalan, apan
napakyas sa pagbuhat sa mga butang nga iyang gisugo.12

Sa pagkahimo nato nga mas adunahan ug nagkadako ang
atong pundo sa bangko, moabut diha ang pagbati sa kasiguroan,
ug usahay atong bation nga wala na kita magkinahanglan sa
sangkap nga gisugyot sa mga Kaigsoonan.... Kinahanglan gayud
nga hinumduman nato nga mahimong mausab ang mga kahim-
tang ug ang usa ka tuig nga sangkap sa nag-una nga mga pangi-
nahanglanon mahimong bililhon kaayo kanato o sa uban. Busa
makaayo kanato ang maminaw kon unsay gisulti diri kanato ug
sundon gayud kini.13
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Kinahanglan nga atong trabahoan
kon unsay atong madawat.

Kabahin sa tanang yugto sa atong mga kinabuhi, nagtuo ako
nga kinahanglang tabangan sa mga tawo ang ilang mga kaugali-
ngon. Kinahanglan sila nga magdaro ug mananom ug mobugwal
ug moani ug dili lauman ang ilang hugot nga pagtuo nga modala
kanila ug pan.14

Ang trabaho maoy usa ka espirituhanon nga panginahanglan
maingon man usab nga usa ka ekonomikanhon nga pangina-
hanglan.15

Ang trabaho magdala og kalipay, pagtamud sa kaugalingon, ug
kauswagan. Mao kini ang tinubdan sa tanang kalampusan; katug-
bang kini sa katapulan. Gimandoan kita sa pag trabaho. (Tan-awa
sa Gen. 3:19.) Ang mga pagsulay sa pag-angkon sa atong tempo-
ral, sosyal, emosyonal, o espirituhanon nga pagkabutang pinaagi
sa hatag naglapas sa balaanon nga sugo nga kinahanglan atong tra-
bahoan kon unsay atong madawat.16

Kinahanglan nga dili kaayo ‘ta pirme nga pahinumduman nga
ang kaayohan nga hinabang [welfare assistance] sa Simbahan
espirituhanon ang katuyoan ug kining espirituhanong mga ugat
malawus kon tugutan nato ang bisan unsa nga butang sama sa
pilosopiya sa pagpangayo nga mosulod sa pamaagi sa pagtabang
diha sa atong Welfare Services. Ang kada usa nga natabangan
mahimong mobuhat og bisan unsang butang. Sundon nato ang
mga balaod sa Simbahan kabahin niini ug siguruon nga kadtong
kinsa nakadawat magtrabaho sa ilang kaugalingon agi og balus.
Hinaut unta nga magbantay kita sa dili pagdawat og kalibutanon
nga puli alang sa plano sa pag-atiman sa iyang mga kabus niini,
nga kaugalingong pamaagi sa Ginoo.17

Ang pamaagi sa Ginoo nagpalambo sa pagtamud sa tawo sa
kaugalingon ug nagpalambo ug moayo sa dignidad sa tawo, sam-
tang ang kalibutanon nga paagi nakapahigawad sa pagtan-aw sa
tawo sa kaugalingon ug makahimo og dakong kasilag.

Ang pamaagi sa Ginoo makapahimo sa tawo nga magdali sa
iyang paningkamot nga mahimong gawasnon na usab sa kalisud,
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“Ang trabaho magdala og kalipay, pagtamud sa kaugalingon, ug kauswagan.
Mao kini ang tinubdan sa tanang kalampusan; katugbang kini sa katapulan.”

bisan pa kon aduna siyay temporaryo nga panginahanglan,
tungod sa dili kasagaran nga mga kahimtang, alang sa panabang.
Sa kalibutanon nga pamaagi mosamot ang pagsalig sa tawo diha
sa mga programa sa walfare ug mag-aghat kaniya sa pagpangayo
pa og dugang imbis nga modasig kaniya sa pagpaninguha aron
mahaw-as sa kalisud sa panalapi.

Ang pamaagi sa Ginoo nagtabang sa atong mga miyembro nga
makabaton og pagpamatuod sa ilang mga kaugalingon mahitu-
ngod sa ebanghelyo sa pagtrabaho. Kay ang trabaho importante sa
tawhanon nga kalipay maingon man usab sa pagkamabungahon.
Hinoon, ang pamaagi sa kalibutan, gihatagan og hilabihan ka dako
nga pagtagad ang kahayahay ug diha sa paglikay sa trabaho.18

Maayo gayud ang magtrabaho. Ang kada tawo ug babaye ug
bata kinahanglan nga magtrabaho. Bisan pa gani ang gagmay nga
mga bata kinahanglan nga makat-on unsaon sa pagpakigbahin,
aron makatabang sa paghimo sa buluhaton sa panimalay ug sa
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panglimpyo sa nataran, mananum sa hardin, mananum og kahoy,
mamupo og prutas, ug buhaton ang tanan nga kinahanglang
buhaton, tungod kay makaumol kana og lig-on nga kinaiya diha
kanila ug makapalambo sa ilang hugot nga pagtuo ug kinaiya.

Gusto namo nga kamong mga ginikanan maghimo og trabaho
alang sa inyong mga anak. Pugson sila nga makat-on sa ilang mga
leksyon sa eskwelahan. Ayaw sila pasigiha og dula sa tanang higa-
yon. Adunay panahon sa pagdula, adunay panahon sa pagtrabaho,
ug adunay panahon sa pagtuon. Siguroa nga magtubo ang inyong
mga anak sama sa inyong nasayran nga sila angayng magtubo.19

Ang trabaho mao gayud ang nagdumala nga mga baruganan
diha sa mga kinabuhi sa atong mga miyembro sa Simbahan. (Tan-
awa sa D&P 42:42; 75:29; 68:30–32; 56:17.)20

Kita mahimo nga ekonomikanhong makabarug sa
kaugalingon pinaagi sa pagdaginot, paglikay sa utang,

ug sa pagpakabuhi sulod sa atong kinitaan.

Andam na ba kamo ug napanalipdan na batok sa kamatayon,
sakit, dugay ug makapabakol nga sakit sa usa ka tigpangita og
pangabuhian [breadwinner]? Unsa ka dugay kamo makaagwanta
kon wala nay kinitaan? Unsa may inyong tinipigan? Unsa ka
dugay kamo makabayad sa inyong daghang mga balayranan sa
panimalay, sakyanan, mga himan, mga aplayansis? ...

Ang unang tubag mao: Dili na gayud namo kini mahimo.
Maglisud na mi pagpaigo sa kinitaan kada bulan.... Kon naglisud
man gani kamo nga nagkadugang ang inyong kinitaan, maayo
og trabaho, malamboon, batan-on pa, unya unsaon man ninyo
sa pagsagubang sa mga kalit nga panghitabo sama sa nawala nga
trabaho, sakit ug ubang wala damha nga mga problema nga
moabut?21

Ayaw gayud ninyo gastuha tanan ninyong kinitaan. Ang kwarta
kinahanglan gayud nga hipuson alang sa mga misyon ug alang sa
pag-eskwela sa inyong mga anak. Mahimo silang modawat og
mga responsibilidad ug mohimo sa ginagmay nga mga trabaho
diin makatabang usab sila sa pagpatubo niini nga pundo ug
imbis nga gastuhon kanang gamay nga natigum, hipuson kini
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nila alang niining mahinungdanon nga katuyoan. Nagpasabut
kini nga ang mga ginikanan karon makahimo ra nga walay dag-
hang mga butang nga gusto nila, apan moani ra sila unya og dag-
hang kaayohan sa umaabut.22

Paglikay sa utang.... Karon ang tanang butang maorag nagpai-
ngon sa utang. “Kuhaa ang inyong mga kard [credit card], ug
palita ang tanan pinaagi sa data-data”: giawhag kamo sa pagbu-
hat niini. Apan ang tinuod dili kinahanglan nga buhaton nato
kini aron mabuhi.23

Nabalaka kami kon unsay buhaton sa atong mga tawo nga nag-
waldas sa tanan nilang mga kinitaan ug labaw pa. Kon ang tra-
baho ug kinitaan mokunhod, unsa may mahitabo? Naggasto ba
kamo labaw pa kay sa inyong kinitaan? Nakautang ba kamo nga
dili ninyo mabayaran kon magkalisudlisud na? Aduna ba kamoy
hinipusan kon moabut na ang kalisud?24

Pagplano ug pagtrabaho sa paagi nga makatugot kaninyo nga
magmalipayon bisan kon magpuyo kamo nga wala ang pipila ka
mga butang nga sa panahon sa kahamugaway anaa unta kaninyo.
Pagpakabuhi sulod sa inyong kinitaan ug dili kay lapas pa niini....
Palita ang inyong mga gikinahanglan sa maalamon ug mabinan-
tayon nga paagi. Paningkamot nga makahipus og bahin sa imong
kita. Ayaw saypa sa pagsabut nga ang imong mga gusto maoy
unang kinahanglanon.25

Magkat-on kita, isip usa ka tawo, isip mga pamilya, ug isip mga
ward ug mga stake sa pagpakabuhi sulod sa atong mga kinitaan.
Adunay kalig-on ug kaluwasan niini nga baruganan. Usa ka tawo
ang miingon nga magkadugang ang atong katigayunan kon dili
kita mogasto sa wala kinahanglana. Isip mga pamilya ug isip
Simbahan, makahimo kita ug kinahanglang mosangkap nianang
mahinungdanon gayud alang sa atong katawhan, apan kina-
hanglan nga mag-amping kita nga dili molabaw sa mga butang
nga wala kinahanglana o alang sa mga katuyoan nga walay direk-
tang kalabutan sa kaayohan sa atong mga pamilya ug sa nag-
unang misyon sa Simbahan.26
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Ang pagpangandam mao ang paagi sa kinabuhi
nga magdala mismo og mga ganti.

Ang pagpangandam kon ayuhon sa pagsunod, mao ang paagi
sa kinabuhi, dili usa ka kalit, mapasundayagon nga programa.27

Makatudlo kita sa tanan nga mga sangkap sa personal ug
pamilya nga pagpangandam, nga walay kalabutan sa pagkalaglag
o katalagman, apan sa pagpalambo sa estilo sa kinabuhi nga anaa
sa inadlaw nga basihan sa mismong ganti.

Buhaton nato kining mga butanga tungod kay husto kini,
tungod kay makatagbaw kini, ug tungod kay masulundon kita sa
mga tambag sa Ginoo. Niini nga espiritu makapangandam kita
alang sa kasagarang mga panghitabo, ug ang Ginoo mopalambo
ug mohupay kanato. Tinuod nga moabut ang malisud nga mga
panahon—kay gisultihan na silang daan sa Ginoo—ug, oo, ang
stake sa Zion mao ang “alang sa usa ka panalipud, ug alang sa usa
ka dangpanan gikan sa unos.” (D&P 115:6.) Apan kon magpuyo
kita nga maalamon ug madaginuton, luwas kita nga sama sa anaa
gayud sa Iyang mga kamot.28

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Nasayud nga ang atong mga kinabuhi konektado sa pamilya,
mga higala, sa Simbahan, ug sa komunidad, unsa sa inyong
hunahuna ang ipasabut sa mapaningkamuton sa kaugalingon
ug wala magsalig? (Tan-awa sa mga pahina 146–147.)

• Si Presidente Kimball nagtudlo nga ang “sosyal, emosyonal,
espirituhanon, pisikal, [ug] ekonomikanhong pagkabutang”
mao ang mga elemento sa madaginuton nga pagpuyo (pahina
146). Sa unsa nga mga paagi nga ang espirituhanon nga pag-
kabutang may kalabutan sa ubang mga elemento?

• Samtang nagtuon ikaw niini nga seksyon nga nagsugod sa
pahina 147, hunahunaa kon unsa kamo kaandam alang sa
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“mga unos sa kinabuhi.” Sa unsa nga paagi kita mas labing
andam?

• Unsa nga mga kaayohan ang madala sa hardin gawas sa pag-
sangkap og pagkaon? (Tan-awa sa pahina 148.)

• Si Presidente Kimball miingon nga “ang trabaho usa ka espiri-
tuhanon nga panginahanglan” (pahina 148). Unsang espiritu-
hanon nga mga kaayohan ang inyong nasinati pinaagi sa
pagtrabaho? Sa unsa nga paagi makatabang kita sa atong mga
anak nga makat-on sa kaimportante sa trabaho?

• Unsa sa inyong hunahuna ang kalainan sa gusto ug pangina-
hanglan? Unsa nga mga kinaiya ang makatabang kanato sa
pagdumala sa atong mga gusto? (Alang sa pipila ka mga ehem-
plo, tan-awa sa mga pahina 151–152 ug sa mga istorya sa mga
pahina 143–145.) Unsa nga mga kaayohan ang anaa sa pagba-
ton og badyet? Unsa nga tabang ang anaa aron sa paggiya
kanato sa pagbadyet sa atong mga kapanguhaan?

• Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 153. Sa unsa nga
mga paagi nga ang pagpangandam magdala og inadlaw nga
mga ganti?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Genesis 41:14–57; 2 Nephi
5:17; D&P 29:8–11
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Si Daniel “usa ka bihag ug ulipon apan usa usab ka propeta sa
Dios kinsa andam nga mamatay tungod sa iyang lig-on nga pagtuo.

Hatagan ba gayud og importansya ang kaligdong?”



Kaligdong

Palamboon nato sa atong kaugalingon ang 
kaligdong—kanang kalidad sa kalag nga gihatagan

nato og pinakataas nga bili diha sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sa wala pa ang iyang tawag isip usa ka Apostol, si Spencer W.
Kimball aktibo kaayo sa negosyo ug sa komunidad didto sa
Arizona. Usa siya sa tag-iya sa negosyo sa insurance ug real estate
ug miapil sa lokal ug estado nga mga kapunongang pangserbisyo.
Niining mga butanga, nailhan siya sa iyang pagkamatinuoron ug
kaligdong. Nahisulat kini bahin kaniya: “Personal nga pagkamata-
rung mao ang namatngonan sa mga tawo diha ni Spencer W.
Kimball.... Kanunay siya nga matinuoron, tumanon ang unsay
iyang gisaad ug makigsabut uban sa pagkamatinuoron ug dili
kaduhaduhaan nga mga motibo.”1

Ang kaligdong maoy kabahin sa iyang kinaiya gikan pa sa iyang
kabatan-on, ingon sa gipakita sa mosunod: “Si Spencer ug ang
pipila ka mga batang lalaki nanghulam ug kabayo ug karaan nga
kalesa aron gamiton sa dihang ang ilang klase sa science sa eskwe-
lahan nanglakaw sa usa ka field trip. Diha sa libaungon nga kar-
sada ang mulye sa kalesa nabuak. Pagkasunod nga adlaw si
Spencer mipasabut ngadto sa iyang mga higala, ‘Mag-amut-amot
unta ‘ta og kwarta aron bayran ang nabuak nga mulye,’ apan walay
usa nga mitanyag og tabang. Iya silang giagni, nga nagaingon,
‘Kana nga mulye kinahanglan nga bayaran, kon gikinahanglan
buhaton ko kana’ “2

Namulong sa usa ka kinatibuk-ang miting sa priesthood niad-
tong Oktubre 1974, si Presidente Marion G. Romney, Ikaduhang
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, naghisgot sa mga ehemplo
ni Presidente Kimball: “Sa nanglabay nga mga katuigan nahimo na
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siyang sumbanan sa kaligdong. Walay usa nga nagduhaduha nga
tumanon niya ang sagrado nga pagsalig sa Ginoo nga gihatag
kaniya uban sa kapiligro sa iyang kinabuhi.... Unsa ka mahimayaon
nga kalalakin-an sa priesthood, kon ang tanan unta kanato nagba-
ton sa kaligdong nga gihuptan ni Presidente Kimball.”3

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang kaligdong maoy sukaranan sa maayong pamatasan.

Ang kaligdong (ang pagkamauyunon ug abilidad sa pagsunod
sa atong mga pagtuo og mga pasalig) maoy usa sa mga nag-
unang mga elemento sa maayong kinaiya, ug kon walay maayo
nga kinaiya ang usa ka tawo walay paglaum nga makapahimulos
sa presensya sa Ginoo dinhi o didto sa mga kahangturan.4

Ang kaligdong mao ang usa ka kahimtang o hiyas sa pagkahing-
pit, walay pagkabahin, o walay pagkabuak. Mao kini ang kinatibuk-
an ug walay pagkadaut. Usa kini ka lunsay ug ligdong nga
pamatasan. Walay pagpakaaron-ingnon ug kinasingkasing ang pag-
bati. Maisugon kini, usa ka tawhanon nga hiyas sa dili masukod
nga kabililhon. Matinuuron kini, buotan, ug matarung. Kuhaa kini
ug walay laing mahibilin kon dili walay sulod nga bayanan....

Ang kaligdong diha sa mga indibidwal ug sa gilangkob nga mga
lawas mao ang dili pagpangutana, “Unsay gihunahuna sa uban
ngari kanako, ug sa akong mga binuhatan?” kon dili, “Unsay huna-
huna nako sa akong kaugalingon kon ako kining buhaton o mapak-
yas sa pagbuhat niana” Angay ba kini? Husto ba kini? Motugot ba
ang Magtutudlo? …

Ang kaligdong diha sa tawo kinahanglan nga magdala og kali-
naw sa kahiladman, kasiguroan sa katuyoan, seguridad sa buhat.
Ang kakulang niini mosangput sa kabalit-aran: walay panaghiusa,
kahadlok, kasub-anan, walay kasiguroan.5

Maayo unta kon ang tanan kanato mosusi sa atong mga kauga-
lingon kon aduna bay tinagoang kinaiya sa pagpakaaron-ingnon
ug kangil-ad o kasaypanan. O kon aduna bay dili makatarunganon
nga pamalibad ug pangatarungan sa ginagmay nga mga kalapasan
ug mga pagpamakak? Aduna bay nangaging mga kasal-anan nga
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atong gihunahuna nga dili himatikdan? Nagsulay ba kita sa pagta-
bon sa ginagmay nga pagtamay ug ginagmay nga mga pagpatuyang
nga gitago sa atong mga kaugalingon—gipasangil lang nga dili
kaayo kini mahinungdanon ug walay kalabutan? Aduna bay mga
luna sa inyong mga hunahuna ug mga lihok ug mga kinaiya nga
buot natong tagoon gikan niadtong kinsa labi pa natong gitahud?6

Ipakita nato ang kaligdong pinaagi sa paghupot
sa atong mga pakigsaad uban sa pagtahud.

Kon maghimo kita og usa ka pakigsaad o pakigsabut uban sa
Dios, kinahanglan gayud nga atong huptan kini bisan unsa pay
mahitabo. Dili kita magpinareho sa estudyante nga miuyon sa
pagsunod sa piho nga mga sumbanan sa pamatasan ug dayon
mipakyas sa iyang gipanumpaan ug misulay kon unsa ka dugay
siya makalikay uban sa panlimbong. Dili kita magpinareho sa
misyonaryo nga miuyon sa pagserbisyo sa Ginoo sulod sa duha
ka tuig, dayon giusikan ang iyang panahon sa katapul ug panga-
tarungan. Dili kita magpinareho sa miyembro sa Simbahan nga
moambit sa sakrament sa buntag, dayon molapas sa Igpapahulay
inig ka hapon.7

Sa pagbaliwala sa atong mga pakigsaad, atong samaran mismo
ang atong kaugalingong kahangturan.... Sayon ra ang pagpanga-
tarungan sa atong kaugalingon ug madanihon ang pagpangataru-
ngan, apan ang Ginoo mipasabut diha sa moderno nga
pagpadayag nga “kon kita mosulay sa pagtabon sa atong mga sala,
o sa pagtagbaw sa atong garbo, [o] sa atong walay kapuslanan
nga pangandoy ... ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya;
ang Espiritu sa Ginoo maguol; ug ... [ang tawo] pasagdan ngadto
sa iyang kaugalingon, sa pagpatid batok sa mga tunokon” (D&P
121:37–38).

Sa pagkatinuod, mahimo kitang mopili, ang kagawasan sa pag-
pili ato, apan dili kita makalikay sa mga sangputanan sa atong mga
pagpili. Ug kon ugaling adunay kahuyang sa atong kaligdong,
anha diha itingub sa yawa ang iyang pagtintal.8

Ang mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios naglakip sa
mga panaad sa pagbuhat, dili lamang sa paglikay sa pagbuhat, sa
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“Ang pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios naglakip sa
mga panaad sa pagbuhat, dili lamang sa paglikay sa pagbuhat, sa

pagtrabaho og matarung ingon man usab ang paglikay sa dautan”“

pagtrabaho og matarung ingon man usab sa paglikay sa dautan.
Ang mga anak sa Israel mihimo sa ingon nga mga pakigsaad pina-
agi ni Moises, nga nag-ingon, “Ang tanan nga giingon ni Jehova
among pagabuhaton” (Exodo 19:8, mga italic gidugang), dili pa
lang dugay kaayo nga mitalikod si Moises gipakyas nila ang ilang
mga saad pinaagi sa pagbuhat og sayop. Diha sa mga tubig nga
bunyaganan naghimo kita og sama nga pakigsaad ug nanumpa
kita niini pag-usab diha sa ordinansa sa sakrament. Ang dili pag-
tahud niini nga mga panumpa, ang pagdumili sa pagserbisyo o
pagdawat sa responsibilidad ug dili kaayo pagbuhat sa pinaka-
maayo niini, mao ang sala sa dili pagbuhat....

Ang mga naghupot sa Melchizedek Priesthood ug kadtong kinsa
nakadawat sa ilang mga endowment sa templo naghimo og dugang
ug piho nga mga saad sa pagbuhat, sa pagtrabaho og matarung.
Gipahayag sa Ginoo ang panaad sa usag usa tali sa Langitnong
Amahan ug sa mga naghupot sa priesthood, isip usa ka “panumpa
ug pakigsaad,” [D&P 84:39.] ... Maputol sa usa ka tawo ang
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priesthood nga pakigsaad pinaagi sa paglapas sa kasugoan—ug
pinaagi usab sa dili pagtuman sa iyang mga katungdanan. Sa mao
gihapon nga paagi, aron pagputol niini nga panumpa ang usa ka
tawo nagkinahanglan lamang sa dili pagbuhat.9

Tumana ang inyong mga saad. Ipadayon ang inyong kalig-
dong. Sunda ang inyong mga pakigsaad. Ihatag sa Ginoo karong
tuiga ang inyong pinakataas ug pinakahugot nga pagpahayag sa
pagtuo. Buhata kini “uban sa inyong kadungganan” ug mapana-
langinan kamo karon ug sa kahangturan.10

Kon dili kita matinuoron, naglimbong
kita sa atong mga kaugalingon.

Hapit tanang pagkadili matinuoron, masubay ang pagsugod
ug pagtubo niini diha sa personal nga pagtuis nga atong gitawag
og pangulipas sa kaugalingon. Mao kini ang una, ug pinaka ngil-
ad, ug hilabihang kamaluibon nga matang sa panlimbong:
Gilimbongan nato ang atong mga kaugalingon.11

Ang pagpangatarungan sa atong kaugalingon mao ang kaaway sa
paghinulsol. Ang Espiritu sa Dios magpabilin diha sa matinuoron
nga kasingkasing aron sa paglig-on, sa pagtabang, ug sa pagluwas,
apan sa ingon nga paagi ang Espiritu sa Ginoo dili mopabilin uban
sa tawo nga mangatarungan sa kaugalingon sa iyang sayop nga
binuhatan.12

Ang atong Tiglalang nag-ingon diha sa gikulit nga mensahe
didto sa Sinai, “Dili ka magpangawat.” [Exodo 20:15.] Og usab
gibalik kini nga gibase diha sa Pagpahiuli, “Dili kamo mangawat.”
(D&P 59:6.)

Diha sa pangpubliko nga opisina ug sa pribado nga mga kina-
buhi, ang pulong sa Ginoo nagdahunog: “Dili kamo mangawat;
… ni magbuhat sa bisan unsa nga butang nga sama niini.” (D&P
59:6.)

Makita nato sa atong kaugalingon ang pagpangulipas sa tanang
matang sa pagkadili matinuoron, lakip na ang pagpangupit sa tin-
dahan, nga usa ka makapaminos nga buhat nga gibuhat sa minil-
yon nga mga tawo kinsa nangangkon nga dungganan, ligdong nga
mga tawo.
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Ang pagkadili matinuoron maobut sa nagkalainlaing matang:
… sa pagpakaaron-ingnon nga nahigugma aron makapangilkil og
kwarta; pagpanglungkab sa kaha sa kwarta o pagpangawat sa mga
kagamitan sa mga agalon; nagpalsipikar sa mga dokumento sa
negosyo; … paglikay sa pagbayad og eksakto nga buhis; sa pag-
hulam [loan] gikan sa gobyerno o pribado nga kompaniya nga
wala maghunahuna sa pagbayad; sa pagdeklarar og dili angayan,
dili tukma nga pagkaalkansi aron makalikay sa pagbayad sa mga
utang; sa pagpanulis diha sa karsada o panimalay ug ubang maha-
lon nga mga kabtangan; sa pagpangawat og oras, sa dili pagbayad
sa husto nga usa ka adlaw nga suhol sa pagtrabaho,sa dili pag-
plite; ug sa tanang matang sa pagkadili matinuoron sa tanang
mga dapit ug sa tanang mga kahimtang....

“Gibuhat bitaw ni sa tanan;” mao ang kanunay nga gihatag nga
pangatarungan. Walay katilingban nga mahimsog kon walay pag-
kamatinuoron, pagsalig, ug pagpugong sa kaugalingon.13

Dili siya matinuoron kinsa manguha og labaw pa kay sa iyang
bayran. Pangilad kini. Minos og dungog ang tawo nga mapakyas sa
pagbayad sa iyang mga utang. Para nako ang kada kahamugaway
nga gipahimuslan sa tawo nga maghatag og kadaut sa giutangan
dili hingpit nga matinuoron.... Dili sa kanunay nga dili madung-
ganon ang utangan, kon dili ang dili pagbayad sa mga utang.14

Ang mangawat sa mga usa ka sintabos o mga dolyar o mga
kagamitan dili makahatag og problema nga pinansyal sa gikawa-
tan, apan makapawala sa dignidad sa tawong nangawat.15

Ang atong sumbanan sa kaligdong
nag-impluwensya sa atong mga pamilya ug sa uban.

Ang ginikanan nga mopaus-os sa edad sa bata aron makalikay
sa bayranan alang sa hingkod diha sa mga pasundayag ug erop-
lano ug mga tren ug de-pasahero nga mga sakyanan makusga-
nong nagtudlo sa bata nga mahimong dili matinuoron. Dili niya
makalimtan kini nga mga leksyon. Ang ubang mga ginikanan
motugot sa ilang mga anak sa paglapas sa balaod kabahin sa mga
rebentador, paggamit og mga pusil, pamasol ug pangayam nga
walay pagtugot. Ang mga bata gitugotan sa pagmaneho og sakya-
nan nga walay lisensya o sa pagpalsipikar sa ilang mga edad.
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Kadtong nanguha og ginagmay nga butang nga wala mananghid
niini, sama sa prutas gikan sa nataran sa silingan, ballpen diha sa
lamisa, usa ka pakete nga chewing gum gikan sa istante nga walay
nagbantay, ang tanan hilum nga gitudlo nga ang ginagmay nga
mga pagpanghilabut ug pagkadili matinuoron dili kaayo dautan.16

Ang mga ginikanan nga “nagkunsinter” sa ilang mga anak,
mipasaylo kanila ug mibayad sa ilang gipangawat, nataligam-an
ang usa ka importante nga kahigayunan sa pagtudlo og usa ka
leksyon nga sa ingon makahimo og mas dako nga kadaot sa ilang
anak. Kon ang bata kinahanglan nga mouli sa sinsilyo o lapis o
prutas uban sa tukma nga pagpangayo og pasaylo, malagmit nga
ang iyang mga kahilig sa pagpangawat mahunong. Apan kon
masobrahan ang pagdayeg kaniya ug himoon nga gamay nga
bayani, kon ang iyang pagpangawat himoon nga komedya, malag-
mit magpadayon siya sa dinagkoay nga mga pagpangawat.17

Ang mga ginikanan makapalambo og respeto sa kabtangan ug
katungod sa uban diha sa nagtubo nilang mga anak pinaagi sa
ehemplo ug lagda. Ang mga ginikanan nga nagsugo sa ilang mga
batan-on sa pagpangayo og pasaylo ug mobayad ug mouli—
tingali bisan dublihon o katuluon pa—niadtong ilang nakuha,
nabuak, o naguba—kadtong mga bataa mahimong dungganan
nga mga lungsuranon ug magdala og dungog ug kamaya ngadto
sa ilang mga ginikanan. Kadtong mga ginikanan kinsa sa ilang
kaugalingon nagtahud sa balaod ug kahusay ug nagsunod sa
tanang lagda makahimo, pinaagi niana nga sumbanan ug sa ilang
pagpahayag og pagtugot o walay pagtugot, nagdisiplina ug nana-
lipud sa ilang mga anak batok sa kagubot ug rebelyon.18

Nag-awhag kami kaninyo sa pagtudlo sa inyong mga anak og
pagtahud ug kaligdong ug pagkamatinuoron. Posible ba kini nga
pipila sa atong mga anak wala masayud kon unsa ka dakong sala
ang mangawat? Dili kini katuohan—ang kalapad sa pagpangguba,
pagpangawat, pagpanglungkab, pagpanguha [nga wala manang-
hid]. Panalipdi ang inyong pamilya batok niini pinaagi sa husto
nga pagtudlo.19

Sigurohon nato nga atong ilakip diha sa atong mga family
home evening ang leksyon sa pagkamatinuoron ug kaligdong.20
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Mahimo nga kita nakigbisog sa naandan nga kinaiya sa kati-
lingban, apan kinahanglan gayud nga atong tudloan ang atong
mga anak nga ang sala sala gayud. Ang mga bata tugotan sa pag-
likay sa mga silot o multa sa kasaypanan sa mga paugnat sa kusog
[sports] ug pagpanikas sa mga dula. Kini nga pagpanikas mag-
padayon hangtud sa kolehiyo ug ngadto sa mga propesyon ug
ngadto sa mga negosyo. Agi og dugang sa pagkasayop niini,
sayup gayud, gipahuyang ang nag-unang estraktura sa ilang kul-
tura ug sa ilang mga kinaiya.21

Sakay sa tren gikan sa New York paingon sa Baltimore nagling-
kod kami sulod sa kan-anan atbang sa usa ka negosyante ug miko-
mentaryo, “Panagsa ra kaayo mag-ulan og sama niini sa Siyudad
sa Salt Lake.”

Ang pagsinultihanay sa wala madugay misangko sa bulawanon
nga pangutana: Unsay inyong nahibaloan kaayo sa Simbahan?”

“Gamay ra ako og nahibaloan mahitungod sa Simbahan,” mii-
ngon siya, “apan nakaila ako sa usa sa mga tawo niini.” Nagpahimo
siya og usa ka subdivision didto sa New York. “Adunay sub-con-
tractor nga nagtrabaho kanako,” mipadayon siya. “Hilabihan siya
ka matinuoron ug maligdong kaayo nga wala na ako magkina-
hanglan nga mosubasta siya sa usa ka trabahoon. Siya maoy maa-
yong ehemplo sa kadungganan. Kon ang katawhan sa Mormon
sama niining tawhana, gusto ko nga mahibalo ang simbahan nga
nakapahimo og ingon ka dungganan nga mga tawo.” Gibinlan
namo siya og mga sinulat ug mipadala og mga misyonaryo aron
motudlo kaniya.22

Ang mga kasulatan naghatag og mga ehemplo sa
mahinungdanon nga kaisug ug kaligdong.

Unsa ka dako ang pagdayeg sa usa ka tawo kang Pedro ... sam-
tang nakita siya nga nagbarug sa hingpit nga gitas-on uban sa kai-
sug ug kalig-on atubangan niadtong mga mahistrado ug mga
tigmando nga makahimo sa pagpabilanggo kaniya, pagpabunal
ug tingali pagpapatay kaniya. Ingon og nadungog namo kadtong
walay kahadlok nga mga pulong samtang iyang giatubang ang
iyang mga kaaway ug miingon: “Kinahanglan maoy among una-
hon pagsugot ang Dios inay ang tawo.” (Mga Buhat 5:29.)
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Si Pedro mitan-aw sa mga mata sa pundok ug mihatag sa iyang
pagpamatuod ngadto kanila sa Dios nga ilang gilansang [tan-awa
sa Mga Buhat 3:13–15]....

Niadtong nakadungog niini nga pagpamatuod ug panudlo,
5,000 ka mga tawo ang nakakita niining hawud kaisug ug hilabi-
han ka ligdong! Ug 5,000 ka mga tawo ang mituo.

Balikan nato ang istorya kabahin ni Daniel, usa ka bihag ug
ulipon apan usa usab ka propeta sa Dios kinsa andam nga mama-
tay tungod sa iyang lig-on nga pagtuo. Hatagan ba gayud og
importansya ang kaligdong? Ang ebanghelyo mao ang kinabuhi
ni Daniel.... Didto sa korte sa hari, wala kaayoy nanaway kaniya,
apan bisan alang sa nagmando dili siya moinom sa bino sa hari
ni magpasulabi sa iyang kaugalingon sa karne ug sa lamian nga
mga pagkaon. Ang iyang pagpugong ug kalunsay sa hugot nga
pagtuo nagdala kaniya sa kahimsog ug kaalam ug kahibalo ug
kahanas ug salabutan, ug ang iyang hugot nga pagtuo nakapa-
duol kaayo kaniya ngadto sa iyang Amahan sa langit, ug ang mga
pagpadayag kanunay nga miabut ngadto kaniya kon gikinahang-
lan. Ang iyang pagpadayag sa mga damgo sa hari ug sa paghubad
niini midala kaniya og dungog ug pagdayeg ug mga gasa ug taas
nga katungdanan ingon nga ang mga tawo uyon nga ibaligya ang
ilang mga kalag aron maangkon kini. Apan sa dihang gipapili siya
sa paghunong sa pag-ampo o ibalhug ngadto sa langub sa mga
leon, gipakita niya ang iyang pag-ampo ug midawat sa silot. [Tan-
awa sa Daniel 1–2, 6.]

Pahinumduman nato ang atong mga kaugalingon sa kaligdong
sa tulo ka mga Hebreohanon, sila Shadrach, Meshach, ug
Abednego, nga sama ni Daniel misupak sa mga tawo ug mga tig-
mando, aron nga magmatinud-anon sa ilang mga kaugalingon ug
sa pagpadayon sa paghupot sa ilang hugot nga pagtuo.
Gikinahanglan diha kanila pinaagi sa mando sa emperador nga
moluhod ug moampo sa usa ka dakong bulawan nga rebulto nga
gipabarug sa hari. Agi og dugang sa pagkawala sa taas nga kadung-
ganan ug katungdanan, ug nakapasuko sa hari, gipili nila ang nag-
dilaab nga hudno kay sa molimud sa Dios.

... Sa dihang mitunog ang giandam nang daan nga kurnitin,
plawta, alpa, ug ubang mga instrumento sa tibuok dapit ug ang
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Si Shadrach, Meshach, and Abednego “miatubang sa nagdilaab nga
hudno kaysa molimud sa ilang Dios.” Giluwas sila sa Ginoo gikan sa kalayo.

daghang mga lalaki ug mga babaye sa bisan diing dapit mipuno sa
ilang mga panimalay ug mga kalye uban sa nangluhod nga magsi-
simba sa bulawan nga larawan, tulo ka mga lalaki midumili sa pag-
insulto sa ilang tinuod nga Ginoo. Nag-ampo sila ngadto sa Dios,
ug sa dihang giatubang sa hilabihan kalagot nga haring empera-
dor, maisugon sila nga miatubang sa usa ka piho nga kamatayon:

“Kong mao kana, ang among Dios nga among ginaalagaran
makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa
kalayo; ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot, O hari.

“Apan kong dili ugaling, angay mo nga hisayran, O hari, nga
kami dili gayud moalagad sa imong mga dios, ni mosimba kami sa
larawan nga bulawan nga imong gipatindog.” (Daniel 3:17–18.)
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Kaligdong! Ang mga saad sa kinabuhing dayon gikan sa Dios
molabaw sa tanang mga saad sa mga tawo paingon sa kabantu-
gan, kahamugaway, pagkapinalabi. Kini nga mga tawo sa kaisug
ug kaligdong nanag-ingon, “Dili kinahanglan nga mabuhi kami,
apan kinahanglan gayud nga magmatinuoron kami sa among
mga kaugalingon ug sa Dios.”...

Walay mga hiyas diha sa pagkahingpit nga atong gipaningkamu-
tan nga mas labaw ka mahinungdanon sa kaligdong ug pagkamati-
nuoron. Maghingpit kita, makanunayon, putli, ug matinud-anon,
sa pagpalambo diha sa atong mga kaugalingon nianang matang sa
kalag nga atong gihatagan og dako kaayo nga bili nga anaa sa
uban.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang ikaduha nga paragrap diha sa pahina 157. Unsa nga
mga hiyas sa kinaiya ang gipakita sa batan-on nga si Spencer?
Unsa kaha ang sama nga mga kasinatian ang ania kanato karon?

• Tun-i ang unang upat ka mga paragrap diha sa pahina 158,
mangita sa mga pulong nga gigamit ni Presidente Kimball aron
sa pagpasabut sa kaligdong. Kanus-a kamo nakakita nga ang
kaligdong nagdala og “kalinaw sa kinahiladman, kasiguroan sa
katuyoan, ug seguridad sa buhat”? Kanus-a kamo nakakita nga
ang kawalay kaligdong nagdala og “walay panaghiusa, kahad-
lok, kasub-anan, walay kasiguroan”?

• Unsay pipila ka mga kinaiya mahitungod sa mga pakigsaad nga
nakapugong sa usa ka tawo nga makaangkon og kaligdong?
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina
158–159.) Sa unsang paagi nato mabuntog kini nga mga kina-
iya? Palandunga ang kaligdong nga gihuptan ninyo sa inyong
mga pagkigsaad.

• Sa unsa nga paagi kita “naglimbong sa atong mga kaugali-
ngon” kon dili kita matinuoron? (Alang sa pipila ka mga ehem-
plo, tan-awa sa mga pahina 161–162.)
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• Ribyuha ang mga ehemplo ni Presidente Kimball sa pagka dili
matinuoron ug sa pagkamatinuoron sa mga ginikanan (mga
pahina 161–162.) Hunahunaa kon unsa ang imong gibuhat
aron pagtudlo sa mga bata og kaligdong.

• Basaha ang istorya nga nagsugod sa ikaduhang paragrap diha
sa pahina 163. Sa unsa nga paagi ang imong kinabuhi naim-
pluwensya sa uban?

• Tun-i ang ikalimang paragrap sa pahina 158. Palandonga ang
imong kinabuhi, sama sa gitambag ni Presidente Kimball.
Pangutan-a ang imong kaugalingon niining mga pangutana nga
iyang gipangutana.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Job 27:5–6; Mga Proverbio
20:7; Alma 53:20–21; D&P 97:8; 136:20, 25–26
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Ang Pagkamasulundon
nga Nagagikan sa Hugot

nga Pagtuo sa Dios

Ang hugot nga pagtuo diha sa
Ginoo makatabang kanato sa pagtuman sa mga

kasugoan uban sa mauyonon nga kasingkasing ug
makadawat og dili maihap nga mga panalangin.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Niadtong Marso 1972, sa dihang si Spencer W. Kimball pa
ang Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, nakasinati siya og mga problema sa kasingkasing.
Niadtong higayona, usa sa iyang mga doktor mao si Russell M.
Nelson, nga sa kaulahian nahimong miyembro sa Korum sa
Napulog Duha. Si Elder Nelson misugilon:

“Sa dihang nag-anam og kaluya ang kasingkasing ni Presidente
Kimball ug nakamatikud siya nga duol na ang kamatayon, nakig-
komperensya siya sa iyang mga lider sa Simbahan, ang Unang
Kapangulohan. Aron paghatag og medikal nga kasayuran sigun sa
gihangyo, iyang giimbitar ang iyang maunungon nga espisyalista sa
kasingkasing [cardiologist], nga si Dr. Ernest L. Wilkinson, ug ako.

“Si Presidente Kimball naghingutas nga misugod, ‘Hapit na
ako mamatay. Gibati ko nga nagkaupos na ang akong kinabuhi.
Sa paglamay na karon sa sakit akong gituohan nga mabuhi na
lamang ako og mga duha pa ka bulan. Karon buot ko nga ipaha-
yag sa akong doktor ang iyang mga hunahuna.’

“Gikumpirmar usab dayon ni Dr. Wilkinson ang mga gibati ni
Presidente Kimball, miingon nga wala gayuy pagkaayo ug ang
kamatayon modangat sa dili madugay.
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“Ang walay kahadlok nga hugot nga pagtuo midala ni
[Abraham] nga may masulub-on nga kasingkasing paingon

sa yuta sa Moriah” kuyog ang iyang anak nga si Isaac.
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“Dayon si Presidente Kimball mitawag kanako isip usa ka
heart surgeon ug nangutana, ‘Unsa ang ikatabang sa pag-opera?’

“Akong gipasabut nga sa pag-opera, kon buhaton kini, mag-
langkob og duha ka mga parte. Una, gikinahanglan nga ilisan ang
aortic valve [ang magpugong sa dugo nga moagas gikan sa aorta
balik sa kasingkasing]. Ikaduha, usa ka importante nga coronary
artery nga may sampong kinahanglan nga buhaton uban sa
bypass graft.

“Si Presidente Harold B. Lee sa Unang Kapangulohan nangu-
tana dayon sa pinakamahinungdanon nga pangutana, ‘Unsa ang
kakuyaw sa ingon nga pamaagi?’

“ ‘Wala ako masayud,’ mitubag ako. ‘Sa tawo nga nagpangida-
ron og setenta y siyete ang kuyaw bisan sa hain niini nga operas-
yon dako kaayo. Apan sa pagbuhat sa duha ngadto sa usa ka tawo
kansang kasingkasing luya na modala kini sa hilabihan kalisud
nga ang operasyon dili mahimong irekomendar....’

“Ingon og kapoy nga mitubag si Presidente Kimball, ‘tigulang
na ako ug andam na nga mamatay,’ si Presidente Lee misagbat.
Mitindog siya ug gidukdok ang iyang kumo sa lamisa, ug miingon,
uban sa iyang mapanagnaon nga gahum, ‘Spencer, natawag ikaw!
Dili ka mamatay! Buhaton pa nimo ang tanang kinahanglan nga
imong buhaton sa pag-atiman sa imong kaugalingon ug magpada-
yon sa pagpakabuhi.’

“Mitubag si Presidente Kimball, ‘Kon mao kana magpao-
pera ako.’

“Mipailawum siya sa makuti nga operasyon dili tungod kay
gilauman nga luwas siya diha sa opinyon sa iyang medikal nga
mga matatambag, apan tungod kay masulundon siya sa tambag
sa Ginoo, nga gipahayag pinaagi sa mga lider sa Simbahan—
bisan pa man sa personal nga kakuyaw.

“Ang resulta nahibaloan na kaayo. Napanalanginan siya nga
mabuhi sa operasyon nga nakahunong sa paglamay sa iyang sakit.”1

Pinaagi sa iyang ehemplo ug sa iyang tambag ngadto sa mga
Santos, si Presidente Kimball nagtudlo nga mapanalanginan kita
kon magpakita kita sa atong hugot nga pagtuo sa Dios pinaagi sa
pagsunod sa Iyang kabubut-on.
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang matuod nga hugot nga pagtuo nag-aghat
kanato sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios.

Ang paggamit sa hugot nga pagtuo mao ang pagkaandam nga
modawat bisan walay hingpit nga kamatuoran ug sa pagpadayon
ug sa pagpahigayon sa mga buhat. “Patay ang pagtuo nga mahi-
mulag sa binuhatan” [Santiago 2:26] ug ang patay nga pagtuo dili
mogiya sa usa ka tawo nga mopadayon aron sa pagpahiangay sa
kinabuhi o sa pagserbisyo nga maisugon. Ang tinuod nga hugot
nga pagtuo nagtukmod sa usa ka tawo nga mopadayon sa usa ka
makaayo ug mapahimuslan nga mga buhat nga ingon og nasayud
siya sa hingpit.2

Mahimo nga ang usa ka tawo makapahimulos sa mga kaayohan
sa mga milagro sa pisikal nga kalibutan bisan dili hingpit ang iyang
kahibalo nga nagpahipi diha sa mga baruganan. Mahimo niyang
himoon ang kangitngit ngadto sa  kahayag pinaagi sa pagtuplok sa
switch ug magbasa diha sa hilabihan ka ngitngit nga kagabhion.
Dili na kinahanglan nga magmugna siya og elektrisidad, ni mag-
baton og kahibalo sa pagpanaud og wire sa panimalay. Apan kina-
hanglan gayud nga siya adunay igong pagtuo aron sa pagsiguro
nga adunay mga suga ug pagtuo sa pagtuplok sa switch. Mahimo
dayon nga makadawat siya sa kahayag.… Mahimo nga lisuon niya
ang dial ug malingaw sa maanindot nga musika gikan sa layo
bisan kon dili maghimo og radyo o hingpit nga makasabut sa mga
paagi niini, apan ang panalangin dili gayud maiya gawas kon iko-
nektar niya ang iyang radyo sa kuryente, ug itumong ang dial sa
hustong dapit. Sa sama nga paagi, ang usa ka tawo mahimo nga
makadawat og espirituhanon nga mga panalangin ug mga pagpa-
dayag, pinaagi sa paghimo og gikinahanglan nga mga paningka-
mot. Ang hugot nga pagtuo mao ang yawe nga mapakita pinaagi
sa pag-ampo ug mga buhat.3

Mag-ampo kita alang sa kahayag, dayon magsugod og trabaho
uban sa tanan natong mahimo ug sa atong mga basahon ug sa
atong mga hunahuna ug pagkamatarung aron makakuha ug
inspirasyon. Mangayo kita og kahanas sa paghukom, dayon gami-
ton ang tanan natong mga gahum aron sa pagbuhat sa maalamon
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Si Presidente Kimball mitandi sa hugot
nga pagtuo ngadto sa pagpahiangay sa radyo.

nga paagi ug sa pagpalambo sa kaalam. Mag-ampo kita alang sa
kalampusan sa atong trabaho ug dayon magtuon og maayo ug
maningkamot uban sa tanan natong mahimo aron tabangan nga
matubag ang atong mga pag-ampo. Kon mag-ampo kita alang sa
kahimsog kinahanglan gayud nga sundon nato ang balaod sa
kahimsog ug buhaton sa tanan natong gahum aron sa pagpatun-
hay sa atong mga lawas nga mahimsog ug malagsik. Mag-ampo
kita alang sa panalipud ug dayon mohimo og igo nga panagana
aron makalikay sa kakuyaw. Kinahanglan gayud nga magbuhat
uban sa hugot nga pagtuo.4

Kinahanglan gayud nga adunay hugot nga pagtuo diha sa Dios
nga moaghat sa mga tawo nga limpyohan ang ilang mga kina-
buhi; sa paghikalimot sa ilang mga kaugalingon diha sa pagser-
bisyo sa ilang isigkatawo ug sa pagbuntog sa tanang mga
kahuyang sa unod, usa ka hugot nga pagtuo nga modala sa hing-
pit nga paghinulsol, mapadayunon ug modala kanila ngadto sa
pagbunyag, sa priesthood, ug mga ordinansa sa templo.5

Anhi makaplagi ang pagtulun-an sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga
makit-an lamang niadtong mga espirituhanon. Ubos sa matinaba-
ngon nga mga balaod sa ebanghelyo, ang kada usa—adunahan o
kabus, maalamon o walay kaalam—giawhag nga unahon og pagsa-
but uban sa hugot nga pagtuo ug dayon, pinaagi sa paningkamot,
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mopakita nianang hugot nga pagtuo diha sa mas taas, dungganon
nga kinabuhi.6

Ang pagsunod nga gibase sa hugot nga pagtuo dili
sama sa buta nga pagsunod [blind obedience].

Nagbuhat kita og maalamon, makatabang nga pagkamasulun-
don kon kita boluntaryo, mapainubsanon, ug malipayon nga
mosunod sa mga sugo sa atong Ginoo.7

Ang pagsunod! Ang pagpaminaw! Unsa ka lisud nga sugo!
Kanunay kitang makadungog: “Walay usa nga makasulti kanako
kon unsay akong isul-ob, unsay akong kan-on o imnon. Walay usa
nga makapugong unsay akong buhaton sa mga adlawng
Igpapahulay, sa akong mga kinitaan, ni sa bisan unsang paagi
mopugong sa akong personal nga mga kagawasan! Buhaton nako
kon unsay akong gusto! Dili ko mobuhat og sama sa buta nga
pagsunod!”

Sama sa buta nga pagsunod! Unsa ka gamay sa ilang nasabtan! ...

Kon ang mga tawo mosunod sa mga sugo sa usa ka tiglalang,
dili kini sama sa buta nga pagsunod. Unsa ka lahi ang kahadlok
sa usa ka sakop ngadto sa iyang malupigon nga hari ug sa malig-
dong, ang mauyunon nga pagsunod maoy ihatag sa usa ka tawo
ngadto sa iyang Dios. Ang diktador ambisyoso, hakog, ug adunay
tinagoan nga mga katuyoan. Ang kada sugo sa Dios matarung,
kada panudlo may katuyoan, ug ang tanan alang sa kaayohan sa
gidumala. Ang nahauna tingali sama sa buta nga pagsunod, apan
ang naulahi piho nga pagsunod sa hugot nga pagtuo....

Buta ba nga pagsunod kon ang usa ka tawo mituman sa pahi-
mangno nga “Kusog nga Boltahe—Palayo” o kini ba pagsunod sa
hugot nga pagtuo diha sa hunahuna sa mga eksperto kinsa nasa-
yud sa kakuyaw?

Buta ba nga pagsunod kon ang nagsakay sa eroplano mohigut
sa iyang seat belt sa pagkidlap sa pahibalo o pagsalig ba sa kasi-
natian ug kaalam niadtong kinsa labaw pa nga nasayud sa mga
peligro ug mga kakuyaw?

Buta ba nga pagsunod kon ang gamay nga bata masadyaon
nga molayat gikan sa lamesa ngadto sa kusgan nga mga bukton
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sa mapahiyumon nga amahan, o hingpit ba nga pagsalig diha sa
usa ka mahigugmaong ginikanan nga mibati og kasiguro nga
masalo niya ug kinsa nahigugma sa anak og labaw pa sa mis-
mong kinabuhi? ...

Buta nga pagtahud ba diay kon kita, uban sa atong may kinu-
tuban nga salabutan, may kinutuban nga kahibalo, hinakog nga
mga tinguha, tinago nga mga katuyoan, ug pisikal nga mga
kahidlaw, modawat ug mosunod sa pag-agak ug mosunod sa
mga sugo sa atong mahigugmaon nga Amahan nga ... milalang
og usa ka kalibutan alang kanato, nahigugma kanato ug nag-
plano og usa ka makaayo nga programa alang kanato, hingpit
nga walay tinago nga katuyoan, kinsang pinakamahinungdanon
nga kalipay ug himaya mao ang “pagpahinabo sa pagka-imortal
ug sa kinabuhi nga dayon” alang sa tanan niyang mga anak? 
[Tan-awa sa Moises 1:39.]8

Dili ba kini sama sa buta nga pagsunod, bisan kon walay hing-
pit nga pagsabut, sa pagsunod sa usa ka Amahan nga mipama-
tuod sa iyang kaugalingon.9

Ang mga kasulatan naghatag og mga ehemplo sa
pagkamasulundon nga nagagikan sa hugot nga pagtuo.

Ang atong matarung ug maalamon nga mga ginikanan, nga si
Adan ug si Eva, mga panig-ingnan sa mga butang sa pagkamasu-
lundon nga nagagikan sa ingon og bata nga may hugot nga pagtuo:

“... Ug si Adan nagmasulundon ngadto sa mga sugo sa Ginoo.

“Ug human sa daghan nga mga adlaw usa ka anghel sa Ginoo
mipakita ngadto ni Adan nag-ingon: Ngano nga ikaw naghalad og
mga sakripisyo ngadto sa Ginoo? Ug si Adan miingon ngadto
kaniya: Wala ako masayud, gawas nga ang Ginoo misugo kanako.

“Ug unya ang anghel misulti, nag-ngon: Kini nga butang mao
ang usa ka pagkasama sa sakripisyo sa Bugtong Anak sa Amahan,
nga puno sa grasya ug kamatuoran.” (Moises 5:5–7.)

Sama sa buta nga pagsunod? Labing siguro nga dili. Nakaila sila
ni Jehova, nakadungog sa iyang tingog, nag-uban kaniya didto sa
Tanaman sa Eden, ug nasayud sa iyang kabuotan, kaangayan, ug
salabutan. Ug sulod sa “daghang mga adlaw” giihaw nila ang
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nating karnero nga walay lama ug gihalad kini nga wala gani
masayud og ngano, apan sa hingpit nga pagsalig nga dihay mata-
rung nga katuyoan sa balaod ug ang rason ikabutyag sa dili madu-
gay human sa pagtuman sa balaod.10

Si Pablo nga nakigsulti sa mga Hebreohanon miingon:

“Tungod sa pagtuo si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios mahi-
tungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan
ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay.”
(Mga Heb. 11:7.)

Tungod kay wala pay timailhan sa ulan ug baha. Ang iyang
katawhan mibiaybiay kaniya ug mitawag kaniya og buang. Ang
iyang pagsangyaw wala paminawa. Ang iyang mga pasidaan gihu-
nahuna nga dili makatarunganon. Walay gibasihan, wala pa gayud
sukad masayri nga ang baha motabon sa yuta. Unsa ka binuang
ang pagtukod og arka diha sa uga nga yuta uban sa nagsidlak nga
adlaw ug ang kinabuhi nagpadayon sa naandan! Apan wala nay
panahon. Ang arka nahuman na. Ang baha miabut. Ang mga dili
masulundon ug masinupakon nangalumos. Ang milagro sa arka
misunod sa hugot nga pagtuo nga gipakita diha sa pagtukod.

Si Pablo misulti pag-usab:

“Tungod sa pagtuo si Sarah usab nakadawat pa ug gahum sa
pagpanamkon bisan tuod siya lapas na sa panuigon alang niini,
sanglit iya mang giisip nga kasaligan kadtong naghimo sa saad.”
(Mga Heb. 11:11.) ...

Kataw-anan kaayong isulti nga ang mga bata mahimong
matawo sa nag-edad ug sobra sa gatusan ka tuig nga gani gidu-
dahan una ni Sarah. Apan ang hugot nga pagtuo sa dungganon
nga managtiayon mipasulabi, ug ang anak sa milagro natawo
aron mahimong amahan sa daghang kanasuran.

Hilabihan ka hugot nga pagtuo ang gipakita ni Abraham sa
dihang labaw pa sa tawhanong gahum nga pagsulay ang gihatag
kaniya. Ang batan-on niyang “anak sa saad,” nga gitagana nang
daan nga mahimong amahan sa mga gingharian, kinahanglan
gayud karon nga ihalad diha sa altar sa sakripisyo. Sugo kini sa
Dios, apan mao ra og sukwahi kaayo! Sa unsang paagi nga ang
iyang anak nga si Isaac, mahimong amahan sa dili maihap nga
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kaliwatan kon sa iyang kabatan-on ang iyang mortal nga kina-
buhi pagatapuson? Ngano man gayud nga siya, si Abraham,
gisugo man aron sa paghimo niining mangil-ad nga buhat? Lisud
hunahunaon, imposible! Apan sa gihapon mituo siya sa Dios.
Ang dili matarug niyang hugot nga pagtuo midala kaniya nga
may masulub-on nga kasingkasing paingon sa yuta sa Moriah
kuyog niining batan-ong anak nga lalaki....

“Diha kaniya wala ang kakulang sa pagtuo nga arang makapa-
himo kaniya nga maduhaduhaon sa saad sa Dios, hinonoa sa nag-
himaya siya sa Dios mitubo siya nga malig-on sa iyang pagtuo;

“Masaligon sa hingpit nga ang Dios arang makatuman sa iyang
saad.” (Mga Taga-Roma 4:20–21.)

Si Amahang Abraham ug si Inahang Sarah nasayud—nasayud
nga ang saad pagatumanon. Unsaon—wala sila masayud ug wala
magpakisayud. Sa walay duhaduha si Isaac mabuhi gayud aron
mahimo nga amahan sa dili maihap nga kaliwatan. Nasayud sila
nga mahimo siya, bisan kon gikinahanglan nga siya mamatay.
Nasayud sila nga mahimo gihapon nga banhawon siya gikan sa
mga patay aron matuman ang saad, ug dinhi ang hugot nga pag-
tuo maoy mag-una sa milagro.11

Hinumdumi nga sila si Abraham, Moises, Elijah, ug ang uban
dili klaro nga makakita sa katapusan gikan sa sinugdanan. Sila ...
naglakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo ug walay panan-awon.
Hinumdumi usab nga walay mga ganghaan nga abli, si Laban
wala mahubog, ug walay yutan-on nga paglaum ang gipahiangay
nianang higayona sa paggamit ni Nephi sa iyang hugot nga pag-
tuo ug sa kaulahian milakaw aron pagkuha sa mga palid. Walay
dili madutlan sa kalayo nga biste o ubang ordinaryo nga himan
sa panalipud ang diha sa nagdilaab nga hudno aron sa pagpana-
lipud sa tulo ka mga Hebreohanon sa kamatayon; walay panit ni
metal nga bangil alang sa mga ba-ba sa mga leon sa dihang
gitanggong si Daniel didto sa langub....

... Hinumdumi nga walay mga lungsod ug mga siyudad, walay
mga umahan ug mga tanaman, walay mga panimalay ug balay
tipiganan, walay namuswak nga disyerto didto sa Utah sa dihang
milabang sa kapatagan ang gipanggukod nga mga pioneer. Ug
hinumdumi nga walay langitnong mga binuhat didto sa Palmyra,
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sa Susquehanna o sa Cumorah sa dihang ang matinguhaon sa
espirituhanong kahibalo nga si Joseph hilum nga misulod sulod
sa Kakahoyan, miluhod sa pag-ampo sa daplin sa suba, ug mitu-
ngas sa bakilid sa sagrado nga bungtod.12

Ang hugot nga pagtuo maoy mag-una sa milagro.

Diha sa hugot nga pagtuo atong itisok ang liso, ug dayon atong
makita ang milagro sa pagpamuswak. Ang mga tawo sa kasagaran
masayop sa pagsabut ug balihon ang pamaagi. Unahon una nila
ang pag-ani sa dili pa motanum, ang ganti sa wala pa ang ser-
bisyo, ang milagro sa wala pa ang hugot nga pagtuo....
Kadaghanan kanato gustong maangkon ang kalagsik nga walay
paghunahuna sa mga pamalaod sa kahimsog, mangayo og pana-
langin sa langit nga walay pagbayad sa ikapulo. Makigsulti kita sa
atong Amahan nga walay pagpuasa ug pag-ampo; mangayo kita
og ulan sa tukma nga panahon ug kalinaw diha sa yuta nga walay
pagtahud sa Igpapahulay ug sa pagsunod sa ubang mga sugo sa
Ginoo. Kutloon una nato ang rosas sa dili pa itanum ang mga
gamot, buot kitang moani una sa lugas sa dili pa motanum ug
mobugwal.

Kon makaamgo unta kita sama sa gisulat ni Moroni:

“Kay kon wala ang hugot nga pagtuo taliwala sa mga katawhan
ang Dios dili makahimo og milagro taliwala kanila....

“Ug ni sa bisan unsa nga panahon adunay nakahimo og mga
milagro hangtud human sa ilang hugot nga pagtuo; busa sila
mituo una diha sa Anak sa Dios.” (Ether 12:12, 18.)13

Kon makabuhat kita karon pinaagi sa hugot nga pagtuo, kon
motuo kita sa kabuhong nga gisaad sa Dios, kon makasunod kita
ug maghulat nga mapailubon, tumanon sa Ginoo ang tanan
niyang buhong nga mga saad kanato:

“... Ang wala makita sa mata, ni madungog sa dunggan ni
mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang gikatagana sa Dios alang
kanila nga nahigugma kaniya.” (1 Mga Taga-Cor. 2:9.)14

Nagkinahanglan gayud og hugot nga pagtuo aron mobayad sa
ikapulo kon ang kwarta nihit ug ang gikinahanglan daghan.
Nagkinahanglan og hugot nga pagtuo aron magpuasa ug mohimo
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og pamilya nga mga pag-ampo ug motuman sa Pulong sa Kaalam.
Nagkinahanglan og hugot nga pagtuo aron sa pag-home tea-
ching, [miyembro] nga misyonaryong buhat, ug ubang serbisyo,
kon gikinahanglan ang pagsakripisyo. Nagkinahanglan og hugot
nga pagtuo aron pagtuman sa full-time nga misyon. Apan hibaloi
kini—nga kining tanan mao ang pagtanum, samtang ang mati-
nud-anon, matinguhaon nga mga pamilya, espirituhanon nga
kasiguroan, kalinaw ug kinabuhing dayon mao ang maani....

... Maingon man nga ang walay kahadlok nga hugot nga pag-
tuo mipahunong sa mga ba-ba sa mga leon, nakahimo nga walay
epekto ang nagdilaab nga mga siga sa kalayo, miabli sa uga nga
mga agianan lahus sa mga suba ug mga dagat, mipanalipod
batok sa lunop ug huwaw, ug nagdalag langitnong mga pagpa-
kita pinaagi sa mga propeta, mao nga ang matag usa sa atong
kinabuhi ang hugot nga pagtuo makaayo sa masakiton, modala
og kahupayan niadtong nagbangutan, molig-on sa paninguha
batok sa pagtintal, makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa maka-
daut nga pamatasan, makadawat og kalig-on sa paghinulsol ug
pag-usab sa atong mga kinabuhi, ug mogiya ngadto sa usa ka
siguro nga kahibalo sa kabalaanon ni Jesukristo. Ang dili mabun-
tog nga pagtuo makatabang kanato nga mosunod sa mga sugo
uban sa mauyonon nga kasingkasing ug sa ingon magdala og dili
maihap nga mga panalangin, uban sa kalinaw, pagkahingpit, ug
kahimayaan didto sa gingharian sa Dios.15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Tan-awa ang ulohan niini nga hugna. Ngano nga ang pagka-
masulundon usa ka buhat sa hugot nga pagtuo?

• Basaha ang kabahin sa desisyon nga kinahanglang buhaton ni
Presidente Kimball niadtong Marso 1972 (mga pahina 169–170).
Unsa nga mga baruganan sa ebanghelyo sa inyong hunahuna
ang magamit kon nag-atubang kita sa malisud nga mga desisyon?
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• Samtang nagbasa ikaw sa pagtandi ni Presidente Kimball tali sa
“sama sa buta nga pagsunod” ug “hugot nga pagtuo nga pag-
sunod,” unsa nga mga kalainan ang inyong nakita? (Tan-awa sa
mga pahina 174–175.) Unsay atong nahibaloan kabahin sa
Langitnong Amahan nga makatabang kanato nga mosunod
Kaniya sa “boluntaryo, mapainubsanon, ug malipayon nga
paagi”? Unsa kaha ang inyong ikasulti ngadto sa tawo nga nag-
ingon nga ang mga miyembro sa Simbahan sama sa buta nga
nagsunod sa ilang mga lider?

• Ribyuha ang mga istorya sa kasulatan diha sa mga pahina
175–178. Unsa ang mga butang nga komon nga anaa sa mga
tawo niining mga istorya? Unsay mga butang diha kanila nga
anaa kanimo? Unsay imong nakat-unan gikan kanila?

• Kanus-a ikaw makakita sa hugot nga pagtuo nga nag-una sa mila-
gro? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina
178–179.) Sa unsa nga paagi kita makatudlo sa atong mga
pamilya nga ang hugot nga pagtuo mag-una sa milagro?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Josue 22:5; Santiago
2:14–26; Ether 12:4–21; Moroni 7:33; D&P 130:20–21
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“Dili Ka Magbaton og Lain
nga Dios sa Atubangan Ko”

Kinahanglan nga ibutang gayud nato og
una ang Ginoo ug ang Iyang mga katuyoan ug

likayan ang pagsimba og mga dios-dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Si Presidente Spencer W. Kimball miawhag sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa pagbutang og una sa Ginoo diha sa ilang
mga kinabuhi ug dili ibutang sa ilang mga kasingkasing ang mga
butang sa kalibutan. Nagtudlo siya nga ang pagbutang sa ingon
nga mga butang sama sa materyal nga mga kabtangan, negosyo,
paglingawlingaw, ug pagkainila nga una kay sa Ginoo maoy pag-
simba sa mga dios-dios. Gipasabut niya og maayo nga ang mga
dios-dios o mga larawan naglakip sa “tanang butang nga nagdani
sa usa ka tawo nga mopalayo gikan sa katungdanan, pagkamati-
nud-anon, ug gugma ug pagserbisyo sa Dios.”1

Ang kinasingkasing nga pasalig ngadto sa Ginoo mao ang pun-
dasyon sa kinabuhi ni Presidente Kimball ug sa mga kinabuhi sa
iyang mga ginikanan. Sa naghinapos nga 1890, sa dihang gamay
nga bata pa si Spencer, ang iyang amahan nga si Andrew, nakada-
wat og tawag nga mahimong presidente sa stake sa habagatan-sila-
ngang Arizona. Gibiyaan ang kaharuhay nga pagpuyo sa Siyudad
sa Salt Lake aron mopuyo sa utlanan nga disyerto ang dili sayon
alang sa pamilya nga Kimball, apan alang kang Andrew Kimball
“adunay usa lamang ka tubag ug mao kana ang pag-adto.”2

Pipila ka tuig ang milabay, si Spencer W. Kimball mipakita og
sama nga pagkamatinuoron sa Ginoo sa dihang gitawag siya nga
mahimong ikaduhang magtatambag sa kapangulohan sa stake.
Siya ug ang iyang asawa, nga si Camilla, “nagkauyon sa iyang
pag-eskwela og balik sa kolehiyo aron mahimong accountant o
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magtutudlo,” apan ang pagdawat sa katungdanan sa Simbahan
nagpasabut nga ipalabay una ang maong plano.3

Sa dihang naordinahan si Presidente Kimball isip usa ka
Apostol, ang tambag ngadto kaniya ni Presidente Heber J. Grant
naglig-on niini nga baruganan sa pagbutang og una sa Ginoo ug
sa Iyang Gingharian: “Ipahimutang ang inyong kasingkasing diha
sa pagserbisyo sa Ginoo nga imong Dios. Gikan gayud niining
higayona pagtinguha aron mahimo kini nga katuyoan ug kining
pagbudlay nga mag-una ug ang pinakauna sa tibuok ninyong mga
hunahuna.”4

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Kon mahigugma kita ug mosalig sa bisan
unsa nga butang labaw pa sa Ginoo, nagsimba

kita sa atong kaugalingong mga dios-dios.

Sa akong pagtuon sa karaan nga kasulatan, mas labaw pa
akong nakombinse nga adunay hinungdan diha sa kamatuoran
nga ang sugo nga “Dili ka magbaton og lain nga dios sa atuba-
ngan ko” mao ang una sa Napulo ka mga Sugo.

Gamay ra nga mga tawo ang sukad nasayud ug tinuyo nga mipili
sa pagsalikway sa Dios ug sa iyang mga panalangin. Hinoon, atong
nakat-unan diha sa mga kasulatan nga tungod kay ang paggamit sa
hugot nga pagtuo kanunay nga nagpakita nga mas malisud pa kay
sa pagsalig sa mga butang nga dali ra nga makuha, ang kalibuta-
non nga tawo mituyo sa pagbalhin sa iyang pagsalig sa Dios
ngadto sa materyal nga mga butang. Busa sa tanang mga katuigan
sa dihang ang mga tawo nahulog ubos sa gahum ni Satanas ug
nawad-an sa hugot nga pagtuo, gipuli nila sa dapit niini ang pag-
laum diha sa “gahum sa tawo” ug diha sa “mga dios sa salapi, ug
bulawan, ug tumbaga, puthaw, kahoy, ug bato, nga dili makakita,
ni makadungog, ni makahibalo” (Dan. 5:23)—nga anaa, diha sa
mga dios-dios. Nakita nako kini nga maoy naglabi nga tima sa
Daang Tugon. Bisan unsa nga butang nga ipahimutang sa tawo
diha sa iyang kasingkasing ug ang iyang pagsalig naglabi diha sa
iyang dios; ug kon ang iyang dios nahitabo nga dili tinuod ug buhi
nga Dios sa Israel, kana nga tawo nagsimba sa dios-dios.
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Hugot ang akong pagtuo nga kon magbasa kita niini nga mga
kasulatan ug mosulay sa “pagpahisama kanila ngadto sa [atong]
mga kaugalingon,” ingon sa gisugyot ni Nephi (1 Ne. 19:24),
atong makita ang daghang mga pagkapareha tali sa karaang pag-
simba sa gikulit nga mga imahen ug mga kinaiya nga mga sum-
banan diha sa ato mismong kasinatian.5

Ang pagsimba sa mga dios-dios maoy labing bug-at sa mga sala....

Ang moderno nga mga larawan sa dios-dios o dili tinuod nga
dios mahimo nga sama sa porma og sinina, mga panimalay, mga
negosyo, mga makina, mga sakyanan sa dagat nga panglulingha-
yaw, ug daghan pang lain nga mga materyal nga makapahisalaag
kanato gikan sa pagkadiosnon.

Ang dili mahikap nga mga butang sayon ra usab kaayo nga
mahimong dios-dios. Ang mga kurso ug mga pasidungog ug mga
titulo mahimo nga dios-dios....

Daghang mga tawo ang nagtukod ug nagsangkap sa panima-
lay ug gipalit og una ang sakyanan—ug dayon makita nga sila
“dili makahimo” sa pagbayad sa ikapulo. Kinsa ang ilang gisimba?
Sa pagkatinuod dili ang Ginoo sa langit ug yuta....

“Ang mga dios-dios sa gahum, katigayunan, ug impluwensysa … sama ra og tinuod
nga bulawan nga mga baka sa mga anak sa Israel didto sa kamingawan.”
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Daghan ang mosimba sa pangayam, pamasol, pagbakasyon,
mga piknik kada tapos sa semana ug mga paglulinghayaw. Ang
uban mga paugnat sa kusog ang ilang dios-dios, baseball, foot-
ball, pakig-away sa baka [bullfight], o golf....

Sa gihapon ang laing larawan nga gisimba sa tawo mao ang
gahum ug pagkainila.... Kini nga mga dios-dios sa gahum,
katigayunan, ug impluwensya maoy labing nakahurot sa atong
panahon ug sama ra og tinuod nga bulawan nga mga baka sa
mga anak sa Israel didto sa kamingawan.6

Ang pagkawili sa kalibutanon nga mga butang makahimo
kanato nga madutlan sa impluwensya ni Satanas.

Bisan pa man sa atong kahinangup sa pagpatin-aw sa atong
mga kaugalingon isip moderno ug sa atong kahilig sa paghuna-
huna nga nakaangkon og kalibutanon nga kahibalo nga sukad
wala pay tawo sa nangagi nga nakaangkon—bisan pa man niining
tanan nga mga butang, sa kinatibuk-an, kitang tanan, mga tawo
nga nagsimba sa dios-dios—usa ka butang nga hilabihan ka sala-
wayon ngadto sa Ginoo.7

Napahinumduman ako sa usa ka artikulo nga akong nabasa-
han pipila ka tuig na ang milabay mahitungod sa usa ka grupo sa
mga tawo nga nangadto sa kakahoyan aron manakop og mga
unggoy. Misulay sila sa nagkalainlaing mga paagi aron pagdakop
sa mga unggoy, lakip na ang mga pukot. Apan nakita nga ang
mga pukot makadaut sa ingon ka gagmay nga mga nilalang, sa
kaulahian nakahimo ra sila og usa ka maabtikon nga solusyon.
Naghimo sila og daghan kaayo nga gagmayng mga kahon, ug iba-
baw sa kada usa gibuslotan og lungag nga may igo lang nga
gidak-on alang sa usa ka unggoy nga masulod ang iyang mga
kamot niini. Dayon gibutang kining mga kahon ilawum sa mga
kahoy ug sa kada usa gibutangan nila og mga nut nga ganahan
kaayo ang mga unggoy.

Sa pagbiya sa mga tawo, misugod sa pagpanganaog ang mga
unggoy gikan sa mga kahoy ug gihiling ang mga kahon. Pagkakita
nga may mga nut nga makuha, gikuot nila ang mga kahon aron
pagkuha niini. Apan sa pagsulay og bira sa unggoy sa iyang kamot
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uban sa nut, dili na niya maibut ang iyang mga kamot pagawas sa
kahon tungod kay ang iyang gamay nga kumo, nga may nuts,
midako na karon.

Niining higayona, ang mga tawo mogawas na gikan sa kalibu-
nan ug alirongan ang mga unggoy. Ug mao kini ang makapati-
ngala nga butang: Sa pagkakita sa mga unggoy sa nagsingabot
nga mga tawo, motig-ik sila ug managan uban sa hunahuna nga
moikyas; apan sa ingon unta ka sayon ra ang pag-ikyas, dili nila
buhian ang mga nut aron unta mabira ang ilang mga kamot
gikan sa mga kahon ug sa ingon makaikyas. Dali ra silang nadak-
pan sa mga tawo.

Ug sa kasagaran kini sama usab sa mga tawo, nga nagbaton og
sama ka lig-on nga tinguha sa mga butang sa kalibutan—nga mao
ang telestial—nga walay gidaghanon sa pag-awhag ug walay
matang sa mga kalit nga panghitabo ang makadani kanila sa pag-
biya aron palabihon ang mga butang nga celestial. Sayon ra
silang napaubos ni Satanas sa iyang gahum. Kon atong ipadayon
ang paggahin sa tanan natong panahon ug mga katigayunan sa
pagpalambo sa atong kaugalingon og kalibutanon nga gingha-
rian, mao gayud kanay atong masunod.8

Kaysa mopahimutang ang atong mga
kasingkasing sa mga butang nga kalibutanon,
kinahanglan natong gamiton ang atong mga

katigayunan sa pagpalambo sa gingharian sa Dios.

Ang pagpanag-iya og katigayunan wala magpasabut nga 
sad-an. Apan ang sala mahimo diha sa pamaagi ug paggamit sa
katigayunan....

Ang kasaysayan sa Basahon ni Mormon gamhanan nga mipa-
dayag sa malaglagon nga epekto sa kahinam sa katigayunan. Sa
kada higayon nga ang katawhan magmatarung, molambo sila.
Dayon mosunod ang pagkabalhin gikan sa paglambo ngadto sa
kaadunahan, kaadunahan ngadto sa paghigugma sa katigayunan,
dayon ngadto sa paghigugma sa kasayon ug kahamugaway. Dayon
moirug sila ngadto sa espirituhanon nga katapul, dayon sa bug-at
nga pagpakasala ug pagkadautan, dayon ngadto sa hapit nga
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kalaglagan pinaagi sa ilang mga kaaway ... Kon gigamit pa sa
katawhan ang ilang katigayunan alang sa maayo nga mga katu-
yoan makapahimulos unta sila sa nagpadayon nga paglambo.9

Ang Ginoo mipanalangin kanato isip usa ka katawhan uban sa
paglambo nga walay sama sa nangaging mga panahon. Ang mga
katigayunan nga gihatag kanato makaayo, ug gikinahanglan sa
atong trabaho dinhi sa yuta. Apan nahadlok ako nga kadaghanan
kanato ang gipanalanginan sa mga kahayupan ug mga baka ug
dagkong kayutaan ug mga umahan ug mga katigayunan ug nag-
sugod sa pagsimba niini isip mga dios-dios, ug sila may gahum
diha kanato.... Nalimtan ang kamatuoran nga ang atong buluha-
ton mao ang paggamit niining daghang mga katigayunan sa atong
mga pamilya ug mga korum aron sa pagpalambo sa gingharian sa
Dios—aron sa pagpadayon sa misyonaryo nga paningkamot ug sa
genealogical ug buhat sa templo; sa pagpadako sa atong mga
anak isip mabungahon nga mga sulugoon sa Ginoo; sa pagpana-
langin sa uban sa bisan unsa nga paagi, aron usab sila magmabu-
ngahon. Hinoon, atong gigahin kini nga mga panalangin sulod sa
atong kaugalingong mga tinguha ug sama sa gisulti ni Moroni,
“Ngano nga kamo nagdayan-dayan sa inyong mga kaugalingon
niana nga walay kinabuhi, unya motugot sa mga gigutom, sa mga
timawa, sa mga hubo, ug sa mga masakiton ug sa mga sinakit nga
molabay kaninyo, ug wala magpakabana kanila.” (Morm. 8:39.)

Sumala sa gisulti mismo sa Ginoo sa atong panahon, “Sila wala
mangita sa Ginoo sa pagpahimutang sa iyang pagkamatarung,
apan ang matag tawo naglakaw diha sa iyang kaugalingon nga
paagi, ug sama sa hulagway sa iyang kaugalingon nga dios kan-
sang hulagway sama sa kalibutan, ug kansang mga butang ingon
niana sa usa ka dios-dios, nga nagkatigulang ug mamatay sa
Babelonia, gani ang gamhanan nga Babelonia, napukan.” (D&P
1:16; mga italik gidugang.)10

Ang Ginoo nag-ingon, “... apan maoy unaha ninyo sa pagpa-
ngita ang gingharian ug ang pagkamatarung gikan sa Dios; ug
unya kining tanang butanga igadungang ra kaninyo.” (Mat.
6:33.) Sa kasagaran, hinoon, gusto nato ang “mga butang” nga
unahon.11
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Tingali ang sala wala diha sa “mga butang” kon dili sa atong mga
kinaiya ngadto niini ug ang pagsimba sa “mga butang.” Gawas kon
ang usa ka tawo nga maakop-akopon piho nga makatigum ug
maghupot og katigayunan samtang naghatag gihapon og hingpit
nga pag-unong ngadto sa Dios ug sa iyang programa—gawas kon
ang adunahan nga tawo motahud sa Igpapahulay, mapadayon nga
putli ang iyang hunahuna ug lawas ug espiritu, ug mohatag sa
buhong nga pagserbisyo ngadto sa iyang isigkatawo pinaagi sa
gitudlo nga pamaagi sa Dios—gawas kon ang usa ka adunahan
nga tawo adunay hingpit nga pagkontrolar ug makahatag sa iyang
mga katigayunan alang sa kaayohan sa uban, diha sa pamaagi sa
Ginoo pinaagi sa iyang gitugotan nga mga sulugoon, dayon kana
nga tawo, alang sa kaayohan sa iyang kalag, kinahanglan gayud
nga “lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin iha-
tag sa mga kabus,... ug unya umanhi ka ug sumunod kanako.”
(Mateo 19:21.)

“Kay hain gani ang imong bahandi, atua usab didto ang imong
kasingkasing.” (Mateo 6:21.)12

“Ang atong buluhaton mao ang paggamit sa [atong] mga kapanguhaan diha
sa atong mga pamilya ug mga korum aron sa pagpalambo sa gingharian sa Dios.”
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Ang mga panalangin nga atong nadawat
tungod sa pagserbisyo sa Ginoo mas molabaw
pa kay sa mga ganti nga gihatag sa kalibutan.

Usa ka tawo nga akong nailhan gitawag sa katungdanan aron
moserbisyo sa Simbahan, apan iyang gibati nga dili niya madawat
tungod kay ang iyang mga puhonan nagkinahanglan og labaw
pang pag-atiman ug labaw pa sa iyang panahon kaysa iyang
magahin alang sa trabaho sa Ginoo. Gibiyaan niya ang pagser-
bisyo sa Ginoo aron pagpangita og bahandi [Mammon], ug mil-
yonaryo na siya karon.

Apan bag-o pa lamang nakong nahibaloan ang usa ka makapa-
ikag nga kamatuoran: Kon ang usa ka tawo nanag-iya og bulawan
nga nagbalor og usa ka milyon nga dolyar sa karon nga mga
presyo, nanag-iya lamang siya og gibanabana nga ika-27 ka bilyon
nga bahin sa tanang bulawan nga anaa karon sa nipis nga kab-
hang niini nga yuta. Gamay ra kaayo kini nga kantidad kon itandi
sa dili katoohan sa hunahuna sa tawo. Apan may mas labaw pa
niini: Ang Ginoo nga milalang ug may gahum sa tibuok kalibutan
milalang usab og daghang lain pa nga mga kalibutan, gani “mga
kalibutan nga dili maihap” (Moises 1:33); ug kon kining tawhana
nakadawat sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood (D&P
84:33–44), nakadawat siya og saad gikan sa Ginoo “ang tanan nga
iya sa akong Amahan” (b. 38). Sa pagpadaplin niining tanan nga
mga saad aron iilis sa usa ka kaban nga bulawan ug sa paghuna-
huna sa kalibutanon nga kasiguroan maoy usa ka dakong sayop
tungod sa kakulang sa kahibalo. Sa paghunahuna nga mipili siya
og gamay ra kaayo sa pagkatinuod maoy usa ka makapasubo ug
makalolooy nga kahimtang; ang mga kalag sa mga tawo mao ang
labing bililhon kay sa niini.

Usa ka batan-on nga tawo, sa dihang gitawag sa usa ka misyon,
mitubag nga wala siyay daghan nga talento alang nianang buta-
nga. Maayo lamang siya sa pagpakondisyon sa iyang kusgan nga
sakyanan. Malingaw siya nga mobati sa kakusog ug pagkatulin,
ug kon mag-drive siya, ang nagpadayon nga dagan naghatag
kaniya og ilusyon nga maingon og layo na ang iyang padulngan.
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Sa gihapon, ang iyang amahan kontento na nga moingon,
“Ganahan siya nga mobuhat og mga butang sa iyang kaugali-
ngon. Maayo na kana alang kaniya.”

Maayo na kana alang sa usa ka anak sa Dios? Kini nga batan-
ong lalaki wala makaamgo nga ang gahum sa iyang sakyanan
maoy kinagamyan kon itandi sa gahum sa dagat, o sa adlaw, ug
adunay daghang mga adlaw, nga ang tanan gidumala sa balaod
ug sa priesthood, nga sa kaulahian—usa ka gahum sa priesthood
nga iya unta nga mapalambo diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Gipili
niya ang makalolooy nga dios, usa ka butang nga hinimo og put-
haw ug guma ug sinaw nga metal.

Usa ka gulangon nga managtiayon ang miritero na sa pagpa-
narbaho ug sa ingon, mibiya usab sa Simbahan. Mipalit sila og
gamay nga trak ug camper ug, gilikay ang mga kaugalingon sa
tanang mga obligasyon, milibut aron makakita sa kalibutan ug
yano nga mipahimulos sa gamay nilang tiniguman alang sa nahi-
bilin nilang mga adlaw. Wala silay panahon sa templo, walay pana-
hon alang sa pagsiksik sa kasaysayan sa kagikan ug sa misyonaryo
nga pagserbisyo. Wala na siya makatambong sa iyang korum sa
high priest ug wala na siya makahimo sa iyang personal nga kasay-
sayan. Ang ilang kasinatian ug pagkalider gikinahanglan kaayo sa
ilang branch, apan wala makahimo sa “paglahutay sa katapusan,”
wala sila diha.13

Kinahanglan nga higugmaon ug sundon nato ang
Ginoo sa tibuok natong mga kasingkasing.

Dili paigo alang kanato ang pag-ila sa Ginoo isip labing maka-
gagahum ug molikay sa pagsimba sa mga dios-dios; kinahanglan
nga higugmaon nato ang Ginoo sa tibuok nato nga kasingkasing,
gahum, hunahuna, ug kusog. Kinahanglan nga tahuron nato siya
ug mosunod kaniya ngadto sa trabaho sa kinabuhing dayon. Unsa
ang iyang kalipay diha sa pagkamatarung sa iyang mga anak!14

Klaro ang atong buluhaton: sa pagbiya sa mga butang sa kali-
butan ingon nga mga tumong sa ilang mga kaugalingon; ang
paglikay sa pagsimba sa mga dios-dios ug magpadayon diha sa
hugot nga pagtuo; sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa atong
mga kaaway, aron dili na unta nato sila mahimong mga kaaway.
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Atong biyaan ang pagsimba sa mga moderno nga mga dios-
dios ug sa pagsalig sa “gahum sa tawo,” kay ang Ginoo miingon
ngadto sa tibuok kalibutan sa atong panahon, “dili Ako moluwas
ni bisan kinsa nga nagpabilin diha sa Babelonia.” (D&P 64:24.)

Sa dihang nagsangyaw si Pedro sa mensahe nga sama niini
ngadto sa mga tawo sa adlaw sa Pentecostes, daghan kanila “gisa-
kitan sa kasingkasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles
sila nangutana nga nanag-ingon, Mga igsoon, unsa may among
pagabuhaton?” (Mga Buhat 2:37.)

Ug si Pedro mitubag: “Paghinulsol kamo, ug pabautismo kamo
ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesukristo tungod sa kapa-
sayloan sa inyong mga sala; ug ... madawat ninyo ang Espiritu
Santo.” (B. 38.)

... Ang among mensahe sama niadtong gihatag ni Pedro. Ug
dugang pa, kana nga gihatag mismo sa Ginoo “ngadto sa mga
lumulupyo sa yuta, nga ang tanan nga maminaw makadungog:

“Pangandam kamo, pangandam kamo alang niana nga moa-
but, kay ang Ginoo hapit na moabut.” (D&P 1:11–12.)

Nagtuo kita nga ang paagi sa kada tawo ug kada pamilya sa pag-
pangandam sama sa gimando sa Ginoo mao ang pagsugod og
gamit sa labaw ka hugot nga pagtuo, sa paghinulsol, ug sa pag-
apil sa buhat sa iyang gingharian dinhi sa yuta, nga mao ang Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Maingon og may gamayng kalisud kini sa sinugdan, apan kon
nagsugod na ang tawo sa pagkasabut sa tinuod nga buluhaton,
kon nagsugod na siya sa pagkakita sa gamay nga bahin sa kahang-
turan sa tinuod nga panglantaw, ang mga panalangin magsugod
nga molabaw pa kaimportante sa pagbiya sa “kalibutanon.”5

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Sa inyong hunahuna ngano man nga ang “Dili pagbaton og
lain nga mga dios sa atubangan ko” mao ang una sa Napulo ka
mga Sugo?
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• Pamalandunga kini nga pamahayag: “Bisan unsa nga butang
nga hatagag bili sa tawo diha sa iyang kasingkasing ug sa iyang
pagsalig mao gayud kana ang iyang dios” (pahina 182). Unsa
man ang pipila ka mga dios-dios sa kalibutan karon? (Tan-awa
ang mga ehemplo diha sa mga pahina 182–184.)

• Unsay atong nakat-unan gikan sa istorya mahitungod sa mga
lit-ag sa unggoy? (Tan-awa sa mga pahina 184–185.) Unsa nga
kakuyaw ang atong giatubang kon matinguhaon kaayo kita sa
mga butang nga kalibutanon?

• Ribyuha ang mga pahina 185–187. Unsa ang pipila ka mga
kakuyaw sa pagka-adunahan? Sa unsa nga mga paagi magamit
nato sa matarung ang mga katigayunan nga gihatag sa Ginoo
kanato?

• Ribyuha ang mga istorya diha sa mga pahina 188–189. Ngano
kaha sa inyong hunahuna nga ang ubang mga tawo andam
man nga mosalikway sa mga panalangin sa pagserbisyo sa
gingharian sa Ginoo? Unsa gayud ang atong katuyoan kon
magserbisyo kita?

• Unsa sa inyong hunahuna ang ipasabut sa “higugmaon ang
Ginoo sa tibuok nato nga kasingkasing, gahum, hunahuna ug
kusog”? (pahina 189). Unsay buhaton sa mga ginikanan aron
tabangan ang ilang mga anak nga mahigugma sa Ginoo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Exodo 20:3–6; Mateo 6:24;
22:36–38; Mga Taga-Colosas 3:1–5; 2 Nephi 9:30, 37; D&P
133:14
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Ang celestial nga lawak didto sa Templo sa Mount Timpanogos Utah.
Si Presidente Kimball nagtudlo nga ang templo

“kinahanglan nga usa ka dapit sa balaang pagtahud.”



Kinahanglang Mahimo Kita
nga mga Tawo nga may

Balaang Pagtahud

Mas labaw pa kay sa pamatasan, ang balaang
pagtahud mao ang hiyas nga kinahanglang mahimo

nga bahin sa atong pamaagi sa kinabuhi.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Niadtong 1955 si Presidente David O. McKay mipahinungod sa
unang templo sa Uropa, ang Templo sa Bern Switzerland. Si Elder
Spencer W. Kimball, nga kaniadto usa ka miyembro sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, gi-eskedyul nga mamulong sa
sesyon sa hapon sa unang adlaw sa pagpahinungod. Nag-inusara
siya nga migahin og usa ka oras sa sulod sa templo nianang
adlawa “nangandam sa hunahuna ug kasingkasing alang nianang
hapona, wala magdali, hilum, matinahuron ug balaanon.”1

Panahon sa iyang pakigpulong miingon siya: “Sa pagmata nako
karong buntaga ug nagsugod pagkamatngon human sa kagab-
hion, akong nakita ang nagsingabut nga kaadlawon, ug ang
unang miabut sa akong hunahuna mao ang balaan nga templo
nga pagapahinungdan niining adlawa. Akong gihunahuna nga,
‘Dili mokaon karong adlawa. Kinahanglang pasinawon ang sapa-
tos, utawon ang mga sinina, ug kinahanglan gayud nga aduna
akoy limpyo nga hunahuna.’ Sa pagpaingon ngadto sa Zollikofen
naninguha ako nga dili gayud molitok og mga pulong, ug sa
dihang miabut ako sulod niini nga lawak ug mitupad ni
[Presidente McKay] ug ang tanan niyang gisulti diha lamang sa
sagrado nga mga paghunghong, akong nasayran nianang gutloa
nga gibati nako ang pipila sa iyang gibati. ‘Kabalaan sa Ginoo,
Kabalaan nga angay sa mga Santos sa Ginoo.’ ”2
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Dili lamang gitagana ni Presidente Kimball ang iyang balaang
pagtahud sa mga okasyon sama sa mga pagpahinungod sa tem-
plo. Nagsulti siya og balaang pagtahud isip pamaagi sa kinabuhi,
ug gihatagan niya og panig-ingnan kini nga pagtulun-an bisan sa
ginagmay, inadlaw nga mga kalihokan. Sama pananglit, sa maka-
usa sa dihang mibisita siya og meetinghouse, hilum nga misulod
siya sa usa ka kasilyas, gilabay ang mga papel nga diha sa salog,
ug gilimpyohan ang lababo. Usa ka lokal nga lider sa Simbahan
nakamatikod niining yano nga pagpakita og pagtahud. Nadasig
sa ehemplo ni Presidente Kimball, gitudloan niya ang uban sa
pagpakita og mas labaw pa nga balaang pagtahud alang sa mga
sagrado nga mga dapit ug mga butang.3

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang balaan nga pagtahud dili temporaryo nga
pamatasan nga himoon lamang ma Dominggo apan usa ka
mapadayunon nga kinaiya sa pagkamatinud-anon sa Dios.

Ang balaang pagtahud gihatagan og kahulugan isip usa ka
“pagbati o kinaiya sa dakong pagtahud, gugma, ug kataha, sama
ngadto sa usa ka butang nga sagrado.” Sa paghulagway niini isip
kamatinuoron ngadto sa Dios maoy laing paagi sa pagpakita og
kahulugan sa balaang pagtahud.

Kadaghanan sa atong mga lider namahayag kabahin sa balaang
pagtahud isip usa sa pinakataas nga hiyas sa kalag, mipasabut
nga naglakip kini sa tinuod nga pagtuo diha sa Dios ug sa iyang
pagkamatarung, edukado, ug sa gugma alang sa maanindot nga
mga butang sa kinabuhi....

Ug ingon man sa ubang mga baruganan sa ebanghelyo, ang
balaang pagtahud mosangput ngadto sa dugang hingpit nga
kalipay.

Kinahanglan gayud natong hinumduman nga ang balaang
pagtahud dili usa ka walay timik, temporaryo nga pamatasan nga
ma Dominggo lang nato gamiton. Ang tinuod nga balaang pag-
tahud naglakip og kalipay, ingon man usab sa gugma, pagtahud,
pagpasalamat ug diosnong kahadlok. Usa kini ka hiyas nga kina-
hanglang himoon nga kabahin sa atong pamaagi sa kinabuhi.
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Sa pagkatinuod, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao
gayud unta ang may pinakabalaang pagtahud nga mga tawo sa
tibuok kalibutan.4

Kinahanglan nga batonan nato ang
balaang pagtahud alang sa Amahan ug sa Anak

ug alang sa Ilang balaan nga mga ngalan.

Ang balaang pagtahud ngadto sa Amahan ug sa Anak maoy usa
sa pinakamahinungdanong hiyas o kinaiya niadtong kinsa maka-
kab-ot sa celestial nga gingharian. Diha sa seksyon 76 sa Doktrina
ug mga Pakigsaad, nga nahibaloan isip “Ang Panan-awon,” nga
gihatag ngadto ni Joseph Smith ug Sidney Rigdon niadtong
Pebrero 1832, atong makita:

“Ug sa ingon kami nakakita sa himaya sa celestial nga milabaw
diha sa tanan nga butang—diin ang Dios, gani ang Amahan, mag-
hari diha sa iyang trono hangtud sa kahangturan;

“Niadto kansang trono ang tanan nga mga butang miyukbo sa
mapainubsanon nga pagtahud, ug mihatag kaniya og himaya
hangtud sa kahangturan.

“Sila kinsa mopuyo diha sa iyang atubangan mao ang simba-
han sa Unang natawo; ug sila nakakita ingon nga sila nakit-an,
ug nahibalo ingon nga sila nahibaloan, ingon nga nakadawat sa
iyang kahingpitan ug sa iyang grasya.

“Ug siya mihimo kanila og managsama sa gahum, ug sa kusog,
ug sa kamandoan.” (D&P 76:92–95.)

Ang laing moderno nga pagpadayag nagtudlo kanato sa pag-
hatag og balaang pagtahud gani ang ngalan gayud sa Dios; gisul-
tihan kita sa dili pagpasipala sa ngalan sa Amahan, ug gani ang
paglikay sa kanunay nga paggamit niini. (D&P 107:2–4.) ...

Makita nga ang balaang pagtahud alang sa Dios ug sa iyang
ngalan maoy usa sa pinakaimportanting hiyas nga atong mapa-
lambo.5

Didto sa ospital usa ka adlaw niana gitulod ako sa wheelchair
pagawas sa operating room sa usa ka tig-atiman kinsa nadakin-as,
ug dihay migawas nga masuk-anong pamalikas nga tunglo gikan
sa iyang mga ngabil nga giapilan og ngalan sa Manluluwas. Bisan
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og danag lang nga pagkamatngon, nahasibug ako ug nangamuyo:
“Palihug! Palihug! Ako kana nga Ginoo kansang ngalan imong
gipanamastamasan.”

Dihay dako nga kahilum, dayon usa ka mahinay nga hagaw-
haw, “gikasubo ko.” Nalimot siyag kadali nga ang Ginoo hugot
nga mimando sa tanan niyang mga tawo, “Dili mo paggamiton
ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala; kay ang Ginoo
dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan
sa pasipala” (Exod. 20:7)....

Diha sa entablado, sa telepono, sensitibo nga mga dunggan ug
mga mata ang napungot sa kada adlaw nga pagpasipalang pagga-
mit sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Diha sa mga pribado nga
club, sa mga umahan, sa sosyal nga mga panagtigum, sa negosyo,
ug sa mga propesyon ang ngalan sa Manunubos gigamit sa mapa-
ngahason ug masalaypon nga paagi. Kita kinsa mga walay huna-
huna ug mga danghag, ug kita kinsa mga madumtanon ug
masinupakon, kinahanglan nga mahinumdom nga dili kita maka-
himo sa paggamit sa ngalan sa Ginoo sa pagpasipala nga dili masi-
lotan. Wala ba kaha nato gidapit ang kalaglagan sa kaulahian
samtang atong gipanamastamasan ang tanang mga butang nga
balaanon ug sagrado, bisan sa yano ug walay pagtahud nga pagga-
mit diha sa atong inadlaw nga paghisgot sa mga ngalan sa Dios? ...

Usa kini ka bug-at kaayo nga butang alang ni bisan kinsa nga
gamiton sa walay pagtahud ang ngalan sa Dios. Ug kini naglakip
sa paggamit sa ngalan sa Ginoo nga walay pagtugot, ug adunay
daghang mga tawo nga nangangkon og mga pagpadayag ug
nangangkon og awtoridad nga dili gikan sa Ginoo.

Sa nanglabay nga mga katuigan, ang mga propeta wala gayud
mohunong pagbadlong niining grabe nga sala. Si propeta Isaias
nanawagan sa pagpanubag ug sa paghinulsol niadtong
“nanumpa tungod sa ngalan ni Jehova, ug naghisgut sa Dios sa
Israel, apan dili kamatuoran, ni sa pagkamatarung” (Isa. 48:1)....

Ang paghisgut sa ngalan sa Ginoo uban sa balaang pagtahud
kinahanglan gayud nga himoon nga kabahin sa atong mga kina-
buhi isip mga miyembro sa Simbahan. Sama pananglit, kita isip
buotan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, dili manigarilyo.
Dili kita moinum og makahubog nga ilimnon. Dili kita moinum
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og tsa ug kape. Sa sama nga paagi, dili kita mogamit og dautan
nga pinulongan. Dili kita motunglo o modaut og dungog. Dili
kita mogamit sa ngalan sa Dios sa pagpasipala. Dili malisud ang
pagkahimong hingpit sa paglikay sa pagkaanad sa pagpamalikas,
kay kon pugngan sa usa ka tawo ang iyang ba-ba nga dili mama-
likas, may purohan pa nga mahingpit siya nianang bahina.

Apan ang atong responsibilidad wala matapos dinhi. Paglikay
lamang kana nga makahimo og sala. Sa pagbuhat og matarung,
kinahanglan gayud nga litukon nato ang ngalan sa Ginoo uban
sa pagtahud ug pagkabalaan diha sa atong mga pag-ampo, sa
atong mga pakigpulong, ug sa atong mga paghisgot....

Gihingpit ni Jesus ang iyang kinabuhi ug nahimo natong Kristo.
Bililhon nga dugo sa dios ang giula, ug siya nahimo natong
Manluluwas, ang iyang nahingpit nga kinabuhi gihatag, ug nahimo
siya nga atong Manunubos; ang iyang pag-ula alang kanato naghi-
mong posible nga makabalik kita sa atong Langitnong Amahan, ug
bisan pa niana unsa ka walay paghunahuna, unsa ka dili mapasa-
lamaton ang kadaghanang manununod! Ang pagka walay utang
kabubut-on mao ang sala sa tanang panahon.

Daghan kaayo ang nangangkon nga sila nagtuo kaniya ug sa
iyang mga buhat, ug bisan pa man gamay ra gayud ang mipasi-
dungog kaniya. Minilyon kanato ang nagtawag sa atong mga kau-
galingon nga mga Kristiyanos, pero panagsa ra ang moluhod sa
pagpasalamat alang sa iyang pinakamahinungdanon nga gasa,
ang iyang kinabuhi.

Atong ipahinungod pag-usab ang atong mga kaugalingon sa
kinaiya nga may balaang pagtahud, ngadto sa pagpakita og pasa-
lamat sa atong Ginoo alang sa iyang dili ikatandi nga sakripisyo.
Atong hinumduman ang moderno nga sugo, “Busa, himoa nga
ang tanan nga mga tawo magbantay giunsa nila paggamit ang
akong ngalan sa ilang mga ngabil” (D&P 63:61).6

Mga templo, mga balay tigumanan,
ug mga panimalay kinahanglan nga mahimong

mga dapit sa balaang pagtahud.

Ug diha gihapon sa laing pinakaimportante nga dapit, ang
Ginoo nagmando pinaagi sa moderno nga pagpadayag nga



H U G N A  1 5

198

Si Presidente Kimball nagtudlo nga “nagsugod ang hugot nga pagtuo,
nadasig pag-usab, ug nabalaan.” diha sa Ulahing adlaw nga mga chapel.

kinahanglan gayud nga magbaton kita og tukma nga pagtahud
alang sa iyang balaan nga balay. Sa importanting pagpadayag
nga gihatag ngadto ni Joseph Smith nga naila isip pagpahinu-
ngod nga pag-ampo alang sa Kirtland Temple, usa ka sugo ang
gihatag nga dinhi, maingon man usab sa ubang sagrado nga
mga templo nga gitukod alang sa Ginoo, kinahanglan nga
mahimong usa ka dapit sa balaang pagtahud ngadto Kaniya.
(Tan-awa sa D&P 109:13, 16–21.)

Sa tukma nga salabutan, ang gisulti kabahin sa sagrado nga
mga templo sa Simbahan magamit ngadto sa kada “balay sa
Ginoo,” bisan kon balay tigumanan kini o sa bisan unsa pa nga
dapit diin ang mga Santos nagsimba, o sa pagkatinuod, sa bisan
asa nga panimalay sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.7

Alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang chapel dili hilit
nga dapit o lawak sa usa ka katedral, dili dapit nga may mga altar
sa bulawan ug mahalon nga mga bato. Usa kini ka dapit nga
walay daghan kaayong mga pagpakita o pagpasundayag, walay
istatuwa ug labi pa nga walay mga hulagway, simple lamang ang
pagdayandayan ug yano, limpyo ug hayag ug takus nga tahuron.
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Usa kini ka dapit diin ang mga tawo komportable nga nagling-
kod, sa matuod nga panag-inigsoonay, diin ang leksyon gitudlo,
ang mga choir nanganta, mga miyembro nag-ampo ug nagsang-
yaw, ug diin ang tanan nakakat-on og kahibalo ug pagdasig—ug
diin ang tigulang ug batan-on nag-ambit sa sakrament. Dinhi ang
mga pamatasan sa hunahuna ug buhat ang gisagop ug gipaila
ngadto sa mga kinabuhi, ug dinhi nagsugod ang hugot nga pag-
tuo, nadasig pag-usab ug nabalaan.

Ang chapel wala ipahinungod ngadto sa tigpakaaron ingnon
nga diosnon nga nagpakita og seryoso nga mga panagway, salik-
waut nga mga pagtimbaya, o bugnaw ug haw-ang nga kahilum,
kondili sa balaan nga pagtahud alang sa balaan nga mga dapit,
sagrado nga mga katuyoan, ug balaan nga mga personahe mao
gayud ang kanunay nga makita didto.8

Kita ba mga katawhan nga adunay balaan nga pagtahud? Ang
ato ba nga mga lihok sa panimalay ug sa simbahan nagpakita og
balaan nga pagtahud alang sa atong Tiglalang?

Usahay maghunahuna kita. Nagtambong kita sa mga miting sa
sakrament ug mga komperensya diin ang mga kabataan magsu-
roysuroy diha sa hawanan nga walay nagpugong. Panahon sa
service, atong mamatikdan ang mga hingkod nga magsinultihay
uban sa ilang katupad, mga tawo nga nangatulog, ug mga batan-
on nga nanagpundok diha sa mga pasilyo. Atong makita ang mga
pamilya nga nangaulahi ug saba kaayong naglumbaay paingon sa
ilang mga lingkuranan, ug mga pundok nga dagko kaayo og
tingog nga nag-istoryahanay diha sa chapel human sa miting.

Ang atong mga hunahuna nabaling ngadto sa mga tigsusi, mga
higala, ug niadtong kansang mga pagpamatuod huyang ug nag-
lambo pa. Ang atong mga miting nahimo bang usa ka gamha-
nang misyonaryo nga mga himan, diin nagmando ug mituhop sa
mga kasingkasing ang Espiritu sa Ginoo? O aron mabati ang
Espiritu kinahanglan ba gayud nga unahon pagwagtang ang dag-
hang wala kinahanglana nga mga makababag?9

Ang usa ka buotan nga tawo may balaan nga pagtahud.
Nagpakita siya og pagtahud diha sa balay alampoan bisan kon siya
ra ang tawo didto. Walay mga tawo nga nanagpundok sa dihang
mimando ang Ginoo ni Moises: “Huboa ang imong mga sandalias
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gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindogan, yuta
nga balaan!” [Tan-awa sa Exodo 3:5.] Kinahanglan nga ayuhon sa
pagplano sa nagdumala nga mga opisyal aron walay paghung-
hong nga madungog o makita diha sa atubangan. Ang mga gini-
kanan kinahanglang motudlo ug modisiplina sa ilang mga anak
ug palingkuron tupad nila (gawas kon may nagdumala sa mga
grupo sa klase). Ang mga tigpahiluna [usher] kinahanglan nga
tudloan sa hilum nga pag-atiman sa pagpalingkod nga minus ang
kahasol. Ang mga tigtambong kinahanglan nga sayong moabut,
ug himoon ang ilang paghinangpanay sa pinugngan nga mga
tingog, hinayon ang ilang paglakang, mangita og mga lingkora-
nan diha sa atubangan, ug molingkod sa mahilum nga mahuna-
hunaong buot. Kinahanglan nga ang tanan moapil gayud kutob
sa mahimo—mokanta uban sa nanganta, mag-ampo uban kaniya
nga nag-ampo, nag-ambit sa sakrament uban sa mapasalamaton
nga kasingkasing ug mopahinungod pag-usab sa mga pakigsaad
nga unang nahimo. Usa ka kahigayunan ang gihatag aron sa pag-
paminaw og maayo sa mga leksyon nga gitudlo, mga wali nga
gisangyaw ug mga pagpamatuod nga gihatag, nga maghukom nga
dili pinaagi sa pagka maayo nga mosulti kondili pinaagi sa pagka-
matinuoron. Higayon na kini sa hingpit nga pagkat-on gikan sa
nag-una nga tinubdan, tungod kay ang pinakamapainubsanon
nga magtutudlo o mamumulong makahatag og hunahuna nga
mahimong palamboon. Sa hilum natong pagsulod sa pultahan sa
chapel mahimong biyaan nato sa gawas ang tanang mga pagpa-
naway, mga kabalaka, ug mga kahingawa—ang tanang panar-
baho, pulitikal, sosyal, ug mga plano sa paglingawlingaw—ug sa
malinawon nga paagi mopahigayon sa atong mga kaugalingon sa
pagpamalandong ug sa pag-ampo. Mahimong moambit kita sa
espirituhanong kahimtang. Mahimo nga ihalad nato ang atong
mga kaugalingon sa pagkat-on, paghinulsol, pagpasaylo, pagpa-
matuod, pagdayeg, ug paghigugma.10

Ang balaan nga pagtahud magsugod sa panimalay.

Diin man, ang balaang pagtahud magsugod, ug sa unsang
paagi mapalambo nato kini?
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Ang panimalay mao ang yawe sa balaang pagtahud, nga sama
usab sa matag diosnon nga hiyas.

Tuguti nga akong mapasabut kaninyo ang kamahinungdanon
sa pagtudlo sa mga bata og pag-ampo. Diha kini sa personal ug
pamilya nga pag-ampo nga ang gagmay nga mga bata makat-on
sa pagduko sa ilang mga ulo, ikyugpos ang ilang mga kamot, ug
mopiyong sa ilang mga mata samtang gipahinungdan ang atong
Amahan sa langit. Ang kinaiya nga nakat-unan sa panimalay mao
usab ang modeterminar sa kinaiya diha sa mga miting sa
Simbahan. Ang usa ka bata nga nakat-on sa pag-ampo diha sa
panimalay makasabut dayon nga kinahanglan gayud nga maghi-
lum ug magpuyo sa panahon sa pag-ampo diha sa mga serbisyo
sa pagsimba.

Ingon man usab, kon ang family home evening gihimong
kabahin sa kinabuhi sa panimalay, ang mga bata masayud nga
adunay talagsaon nga mga higayon, dili lamang sa simbahan
apan diha sa panimalay, diin makat-on kita mahitungod sa atong
Langitnong Amahan ug kon ang matag usa gikinahanglan nga
anaa sa iyang pinakamaayo nga pamatasan.

Ang musika usa ka talagsaon nga kalingawan alang sa mga
bata. Ang mga himno nga kanunayng gikanta sa simbahan mama-
himo usab nga pamilyar diha sa panimalay. Ang gagmay nga mga
bata ang mas makapahimulos kon ang mga ginikanan motabang
kanila nga makakat-on og simple nga mga himno diha sa pani-
malay. Sa ingon nga paagi, ang mga bata mahinamon nga mag-
paabut nga mokanta sa sakrament ug ubang mga miting.

Siyempre, ang ginikanan kinahanglan nga motambong sa mga
miting sa Dominggo uban sa ilang mga anak.

Ang amahan ug inahan kinahanglan nga magtambayayong sa
paghimo aron pagsiguro nga ang pagpangandam alang sa mga
miting maoy usa ka makalingaw nga kasinatian sa pamilya. Ang
dinalian nga pagpundok sa mga bata, pagsul-ob og sinina, ug
pagdali-dali paingon sa mga miting maoy makadaut sa balaan
nga pagtahud.

Kon ang mga pamilya nahimutang niini nga kahimtang kanu-
nay gayud sila nga maulahi sa pagsimba, kanunay nga may
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“Ang kinaiya nga nakat-unan sa panimalay
nagdeterminar sa kinaiya diha sa mga miting sa Simbahan.”

masuk-anong mga pulong ug nasakitan nga mga pagbati, ug ang
mga bata kanunay nga gisaput ug dili magpuyo panahon sa
service. Labi pa nga adunay balaang pagtahud ang pamilya nga
nangandam nang daan sa layo pa ang mga miting, nga moabut
sa chapel nga mag-una sa dili pa mosugod ang miting, ug mag-
tupad sa paglingkod aron maminaw sa musika sa dili pa magsu-
god ug biyaan sa ilang mga hunahuna ang kalibutanon nga mga
kabalaka.

Ang mga ginikanan nga adunay gagmay nga mga anak usahay
maglisud sa pagtabang sa ilang gagmay nga mga bata nga mali-
ngaw sa mga miting ug pagpugong kanila sa paghimo og mga
pangdisturbo. Ang paglahutay, kaligdong, ug pagpangandam
diha sa panimalay maoy mahinungdanong mga elemento sa
kalampusan. Kon maglibog sila kon unsaon sa pagdumala ang
ilang mga anak diha sa simbahan, ang batan-on nga mga ginika-
nan mahimo nga mangayo og tambag sa may dako nga kasina-
tian nga managtiayon diha sa ward.
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Sa kasagaran, sa dili pa ug sa pagkahuman sa mga miting, ang
mga miyembro sa Simbahan magpundok diha sa chapel aron
maghinangpanay. Ang uban nga morag wala tuyoa ang pagka
walay pagtahud tungod lagi kay mahigalaon kita nga mga tawo
ug nga ang Igpapahulay maoy sayon nga panahon sa pagbisita,
sa pagpakigdait, ug sa pagpakig-ila-ila og bag-ong mga tawo. Ang
mga ginikanan kinahanglan nga mohatag og ehemplo alang sa
ilang mga pamilya pinaagi sa paghimo sa ilang pagbisita diha sa
mga pasilyo o sa ubang mga dapit sa chapel sa dili pa o inig
human sa mga miting. Human sa usa ka miting, ang mga ginika-
nan makahimo sa pagdala sa espirituhanon nga pagbati ngadto
sa ilang panimalay pinaagi sa paghisgut diha sa panimalay og usa
ka pamalandong, pagkanta, o ubang positibo nga hilisgutan sa
miting uban sa ilang mga anak.11

Ang atong ehemplo sa balaang pagtahud
makahimo og gamhanan nga epekto sa uban.

Ato nang nahisgutan ang kamahinungdanon sa balaang pagta-
hud ug nasusi ang pipila ka mga kahulugan niini. Gitanyag usab
namo ang pipila ka mga sugyot mahitungod sa pagpasiugda sa
balaan nga pagtahud diha sa panimalay ug sa simbahan. Ang
tinuod nga kalamboan sa mga buhat sa katawhan, bisan pa
niana, moabut kon ang lokal nga mga lider ug mga pamilya mag-
hiusa sa ilang mga paningkamot aron mabuntog ang ilang piho
nga mga problema sa balaang pagtahud. Gilantaw na namo ang
pagpaningkamot sa tibuok Simbahan aron mouswag ang balaan
nga pagtahud....

Ang tinuod nga balaang pagtahud usa ka mahinungdanon nga
hiyas, apan nagkaanam na og kawala sa kalibutan samtang ang
mga pwersa sa kadautan mipalapad sa mga impluwensya niini.
Dili nato hingpit nga matugkad ang gahum sa kaayo nga atong
gihimo kon ang minilyon nga mga miyembro sa tinuod nga
simbahan ni Kristo moalagad isip mga modelo sa balaanon nga
kinaiya. Dili nato mahunahuna ang dugang nga gidaghanon sa
mga kinabuhi nga atong matandog. Tingali mas labaw pa ka
importante, dili nato makita ang mahinungdanon nga espiritu-
hanong epekto sa atong kaugalingong mga pamilya kon mahimo



H U G N A  1 5

204

kita nga mga matinahuron nga katawhan nga kita nasayud nga
kita angay gayud nga mahimo.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang mga ehemplo sa balaang pagtahud diha sa pahina
193. Unsay gisugyot niining duha ka mga istorya mahitungod
sa kahulugan sa pagka may balaang pagtahud? Unsay mga
ehemplo sa balaang pagtahud nga namatikdan nimo sa imong
kinabuhi? Unsay nakat-unan nimo niini nga mga kasinatian?

• Ribyuha ang unang upat ka mga paragrap diha sa pahina
194–195, sa pagpangita sa mga pagtulun-an ni Presidente
Kimball mahitungod sa unsa ang balaang pagtahud ug unsa
ang dili balaang pagtahud. Nganong kinahanglan nga ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mao man ang “may pinakabala-
ang pagtahud nga mga tawo sa tibuok kalibutan”?

• Unsa sa inyong hunahuna ang atong tubag kon makadungog
kita og usa ka tawo nga mopasipala sa ngalan sa Ginoo? Unsay
nakat-unan ninyo sa ehemplo ni Presidente Kimball? (Tan-awa
sa pahina 195.) Unsay atong buhaton aron tahuron ang nga-
lan sa Ginoo?

• Ribyuha ang mga pahina 196–197, sa pagpangita alang sa may
balaang pagtahud nga mga buhat ug mga kinaiya ug sa walay
balaang pagtahud nga mga buhat ug mga kinaiya. Sa unsa
kaha nga mga paagi nga ang samang mga buhat ug mga kina-
iya personal nga makaimpluwensya kanato? Sa unsa kaha nga
paagi kini makaimpluwensya sa atong mga pamilya ug sa
uban? Hunahunaa kon unsay mabuhat ninyo ug sa inyong
pamilya aron mahimong may balaang pagtahud diha sa
Simbahan.

• Unsa sa inyong hunahuna ang mabuhat sa mga ginikanan diha
sa panimalay aron pagtabang sa ilang anak nga buot makaba-
ton og balaang pagtahud sa sakrament miting? sa ubang mga
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miting sa Simbahan ug mga kalihokan? (Tan-awa ang mga
ehemplo sa mga pahina 200–201.)

• Tun-i ang katapusang duha ka mga paragrap diha sa hugna
(pahina 203–204). Sa unsa kaha nga mga paagi nga ang napa-
uswag nato nga balaang pagtahud makaimpluwensya sa atong
mga pamilya? sa atong mga komunidad?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Hari 6:1, 7; Mateo
21:12–14; Alma 37:14–16; D&P 63:61–62, 64
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“Pagtawag sa adlaw nga Igpapahulay nga usa
ka kahimut-an, ug sa balaan sa Ginoo” (Isaias 58:13).



Ang Adlaw nga Igpapahulay—
Usa ka Kahimut-an

Ang adlaw nga Igpapahulay maoy usa ka adlaw
alang sa aktibo, mahimayaon nga pagsimba.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sa pagbiyahe ni Presidente Spencer W. Kimball sa tibuok
Simbahan, nahimuot siya sa dihang iyang nakita nga ang mga
Santos nagtahud sa adlawng Igpapahulay. Nag-istorya siya nga
nakahimamat siya og duha gayud ka mga lalaki nga napanalangi-
nan tungod sa ilang mga paninguha sa pagbalaan sa adlawng
Igpapahulay:

“Bag-o pa lang sa usa ka stake akong giinterbyu ang usa ka
tawo alang sa usa ka importante nga katungdanan diha sa orga-
nisasyon sa stake. Ug miingon ako ngadto kaniya, ‘Unsay imong
trabaho?’ Ug mitubag siya, ‘nagdumala ako og istasyonan sa
gasolina.’ Ug nangutana ako, ‘Mangabli ka ba sa adlaw nga
Igpapahulay?’ Ang iyang tubag mao, ‘Dili, dili gayud.’ ‘Nan, giunsa
man nimo sa pagpaigo sa imong kita? Kasagaran sa mga nagdu-
mala og gasolinahan naghunahuna nga kinahanglan gayud nga
mangabli sila sa adlaw nga Igpapahulay.’ ‘Napaigo ra man nako
ang akong kita,’ miingon siya. ‘Maayo gayud ang Ginoo kanako.’
‘May higpit ka ba kaayo nga ka kompetensya?’ Nangutana ako. ‘O,
naa gyud,’ mitubag siya. ‘Sa atbang mao ang tawo nga kanunay
nga mangabli sa tibuok adlaw nga Dominggo.’ ‘Ug wala ka gayud
mangabli sukad?’ Nangutana ako. ‘Wala gayud, sir,’ matud pa
niya, ‘ug mapasalamaton ako, nga maloloy-on ang Ginoo, ug
aduna ako’y igo alang sa akong mga panginahanglan.’

“Didto ako sa lain nga stake, sa usa usab ka programa sa
pagreorganisar, ug laing brother ang gihunahunaan alang sa usa
sa pinakataas nga mga katungdanan, ug sa dihang amo siyang
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gipangutana sa iyang trabaho, miingon siya nga grocery ang iyang
negosyo. ‘Nan, kasagaran sa mga tindahan kanunay nga mangabli
sa adlaw nga Igpapahulay. Mangabli ka ba?’ ‘Sirad-an namo ang
among tindahan ma-Dominggo,’ miingon siya. ‘Apan unsaon man
nimo sa pagpakigkompetensya niining mga tawhana kinsa
mangabli og pito ka adlaw matag semana?’ ‘Nakigkompetensya
kami. Pero napaigo ra man ang among kita,’ maoy tubag niya.
‘Apan dili ba ang adlaw nga Igpapahulay maoy halin kaayo para
ninyo?’ ‘Oo,’ ang tubag niya, ‘tingali kaduha pil-a ang among
halin sa adlaw nga Igpapahulay kaysa mahimo sa laing adlaw,
apan napaigo ra gihapon nga wala kini, ug nalooy ang Ginoo;
maloloy-on kaayo siya; buotan kaayo siya.’... Ug wala ako maka-
pugong sa pag-ingon, ‘Panalanginan ka sa Dios, akong matinud-
anon nga igsoon. Ang Ginoo dili mahimong makalimot niining
ingon nga mga sakripisyo. Walay lama ang imong kinitaan. Siguro
gayud nga dili kini makababag sa imong paglakaw paingon sa
gingharian sa Dios.’”1

Nakita ni Presidente Kimball ang adlaw nga Igpapahulay isip
usa ka adlaw alang sa aktibo, mahimayaon nga pagsimba—pana-
hon sa paghikalimot sa mga butang nga kalibutanon ug pagpuno
sa adlaw sa matarung nga kalihokan. Mikutlo sa mga kasulatan,
giawhag niya ang mga Santos sa paghimo sa adlaw nga
Igpapahulay nga “usa ka kahimut-an” ug sa pagsugat sa adlaw
uban sa “kamaya sa kasingkasing ug malipayon nga panagway”
(Isaias 58:13; D&P 59:15).2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang Ginoo kanunay nga nagsugo sa Iyang katawhan
sa pagtahud sa Igpapahulay nga adlaw.

Si Moises nanaog gikan sa nauyog, nag-aso nga bukid sa Sinai
ug midala sa Napulo ka mga Sugo ngadto sa nahisalaag nga mga
anak sa Israel, ang sukaranan nga mga lagda alang sa pamatasan
sa kinabuhi. Kini nga mga sugo hinoon dili na bag-o. Nahibaloan
na kini ni Adan ug sa iyang mga kaliwatan, kinsa gisugo sa pag-
sunod niini sukad pa sa sinugdanan, ug gibalik sa Ginoo ngadto
ni Moises. Ug gani ang mga sugo nag-una pa sa kinabuhi sa yuta
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ug maoy kabahin sa pagsulay alang sa mga mortal nga gitukod
didto sa konseho sa langit.

Ang una sa Napulo ka mga Sugo nagmando nga ang mga tawo
mosimba sa Ginoo, ang ikaupat naggahin og usa ka adlaw nga
Igpapahulay ilabi na sa ingon nga pagsimba:

“Dili ka magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko. [...]

“Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa pagba-
laan niini.

“Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan
nga imong buluhaton:

“Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapa-
hulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka
magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang
imong anak nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalaki,
bisan ang imong sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayo-
pan, bisan ang imong dumuloong nga anaa sa sulod sa imong
mga pultahan:

“Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang
yuta, ang dagat, ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa
ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga
igpapahulay, ug gibalaan niya kini.” (Exodo 20:3, 8–11.)

Sa kadaghanan, ang paglapas sa adlaw nga Igpapahulay dili
kaayo mahinungdanon, apan sa atong Langitnong Amahan pag-
supak kini sa usa sa pinakamahinungdanon nga mga sugo.
Ebidensya kini sa pagkapakyas sa tawo sa pagsunod sa tinagsa
tagsa nga pagsulay nga gipahiangay sa kada usa kanato sa wala
pa gilalang ang kalibutan, “aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa
tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang
Dios ngadto kanila.” (Abraham 3:25.)…

Ang maligdong nga sugo nga gidala gikan sa nagdahunog nga
Bukid Sinai mao ang “Hinumduman mo ang adlaw nga igpapa-
hulay aron sa pagbalaan niini.” Kana nga sugo wala gayud bak-
wia ni giusab. Hinoon, gilig-on kini sa moderno nga mga
panahon:

“Apan hinumdumi nga dinhi niini, nga adlaw sa Ginoo, kamo
mohalad sa inyong mga halad ug sa inyong mga sakramento
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ngadto sa Labing Halangdon, mokumpisal sa inyong mga kaig-
soonan, ug sa atubangan sa Ginoo.

“Ug niini nga adlaw kamo dili mobuhat og bisan unsa nga
butang, itugot lamang nga ang inyong pagkaon andamon uban
sa usa ka katuyoan sa kasingkasing aron ang ... inyong kalipay
mapuno.” (D&P 59:12–13.)3

Ang adlaw nga Igpapahulay dili usa ka
adlaw sa negosyo o paglingaw-lingaw.

Ako ... moawhag diha sa tanang mga Santos sa bisan asa og usa
ka labaw pa ka ligdong nga pagtahud sa Igpapahulay nga adlaw.
Ang balaan nga adlaw sa Ginoo dali nga nawad-an sa mahinung-
danong pagkasagrado niini sa tibuok kalibutan.... Gianam-anam
pagguba sa tawo ang sagrado nga mga katuyoan sa adlaw nga
Igpapahulay aron sa pagtinguha og katigayunan, kalingawan, ug
sa pagsimba sa mini ug materyal nga dios-dios. Nagpadayon kami
sa pag-awhag sa tanang mga Santos ug sa katawhan nga mahad-
lokon sa Dios sa tanang dapit sa pagtahud sa Igpapahulay nga
adlaw ug sa pagbalaan niini. Ang mga negosyo dili mangabli sa
adlaw nga Igpapahulay kon walay mamalit nila nianang balaan
nga adlaw. Tinuod usab diha sa mga kaligoanan nga dapit, pa-
ugnat sa kusog nga mga panghitabo, ug ang kalingawan sa tanang
matang nga lugar. Ang pagtinguha og katigayunan nagmadaugon,
nga daw milabaw pa sa sugo sa Ginoo, “Ang akong mga adlaw nga
igpapahulay pagabantayan ninyo, ug ang akong balaang puloy-
anan pagatahuron ninyo” (Lev. 19:30).4

Atong nabantayan nga sa atong Kristohanon nga kalibutan sa
daghang mga dapit aduna kitay establisimento sa negosyo nga abli
alang sa pagnegosyo diha sa sagrado nga adlaw nga Igpapahulay.
Sigurado kita nga ang tambal niini nag-agad sa atong mga kaugali-
ngon, ang mamamalit nga publiko. Klaro nga ang mga tindahan
ug mga balay pang negosyo dili magpabilin nga abli kon kita, ang
katawhan, dili mamalit gikan nila. Palihug balika paghunahuna
kining mga butanga. Dad-a kini ngadto sa inyong mga home even-
ing ug hisguti kini uban sa inyong mga kabataan. Maanindot kaayo
kini kon ang kada pamilya determinado sukad karon nga wala nay
mamalit sa adlaw nga Igpapahulay.5
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Nahimo na kitang usa ka dakong kalibutan sa mga naglapas sa
adlaw nga Igpapahulay. Panahon sa adlaw nga Igpapahulay puno
kaayo ang mga lanaw sa mga bangka, nagdasok ang mga bayba-
yon, daghan kaayo ang nanulod sa mga sinehan, daghan kaayo
ang nanagdula og golf. Ang adlaw nga Igpapahulay mao ang kina-
ham nga adlaw alang sa pagpakita sa kahanas sa pagpangabayo
[rodeo], mga kombensyon, mga piknik sa pamilya; bisan ang mga
dula sa bola gidula sa sagrado nga adlaw. “Padayon ang negosyo”
mao ang pagya sa kadaghanan, ug ang atong balaan nga adlaw
nahimong adlaw sa paglingawlingaw. Ug tungod kay daghan kaa-
yong mga tawo ang mitagad sa adlaw isip adlaw sa paglingawli-
ngaw, daghan usab ang nagsilbi sa mga panginahanglan sa
mahigugmaon sa kalingawan ug mga nag-apas sa ganansya....

Ang pagpangayam ug ang pagpangisda sa adlaw sa Ginoo wala
magbalaan niini. Ang pagpananum o pag-ugmad o pag-ani sa
mga abut diha sa adlaw nga Igpapahulay wala magbalaan sa
adlaw sa Ginoo. Ang pagpangadto sa mga canyon aron magpik-
nik, ang pagtambong sa mga dula o pagpakita sa kahanas sa pag-
pangabayo [rodeo] o mga lumba o mga salida o ubang mga
kalingawan nianang adlawa mao ang wala paghupot niini sa
balaang paghandum.

Maingon og katingalahan, daghang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, matinud-anon sa ubang mga pagtahud, nangataru-
ngan sa ilang mga kaugalingon sa wala pagtambong sa ilang mga
miting sa simbahan para mangukasyon alang sa paglingawlingaw
nga mga katuyoan, mobati nga ang pinakanindot nga pagpa-
ngisda mapakyas kon ang usa ka tawo dili makaadto sa suba sa
unang adlaw sa panahon sa pangisda [ fishing season] o dili
kaayo taas ang bakasyon kon ang usa ka tawo dili dayon mosu-
god inig Dominggo o ang usa ka tawo mapakyas sa salida nga
buot niyang tan-awon kon dili siya motan-aw sa adlaw nga
Igpapahulay. Ug sa ilang paglapas sa adlaw nga Igpapahulay sa
kasagaran i-uban nila ang ilang mga pamilya....

Walay ikasaway sa makatarunganon nga paglingaw-lingaw—
mga paugnat sa kusog, piknik, dula, ug salida sa sine. Ang tanan
adunay mahimo alang sa pagpalagsik sa kinabuhi, ug ang
Simbahan isip usa ka organisasyon aktibong nagpasiugda sa ingon
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nga mga kalihokan. Apan adunay tukma nga panahon ug dapit
alang sa tanang angay nga mga butang—usa ka panahon alang sa
pagtrabaho, panahon alang sa pagdula, panahon alang sa pag-
simba....

Tinuod nga daghang mga tawo ang kinahanglan gayud nga
motrabaho sa adlaw nga Igpapahulay. Ug, sa pagkatinuod, pipila
sa mga trabaho nga tinuod gayud nga gikinahanglan—panangli-
tan, ang pag-atiman sa masakiton—mahimong buhaton aron sa
pagbalaan sa adlaw nga Igpapahulay. Bisan pa niana, sa ingon
nga mga kalihokan ang atong mga katuyoan maoy pinakamahi-
nungdanon nga hunahunaon.6

Usahay ang pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay gihulagway
isip usa ka sakripisyo ug pagpugong sa kaugalingon, apan dili kini
mao. Pagpahiangay lamang kini sa mga kahigayunan ug pagpili sa
pagabuhaton. Aduna pay igong panahon, ilabi na sa atong pana-
hon sa kasaysayan sa kalibutan, sulod sa unom ka mga adlaw sa
semana diin mobuhat sa atong buluhaton ug magdula. Daghan
ang mahimo aron sa pag-organisar ug sa pagdasig og mga kaliho-
kan sa adlaw sa semana, gawas sa adlaw nga Igpapahulay.7

Ang adlaw nga Igpapahulay mao ang adlaw
alang kanato nga mabuhong sa pagka-espirituhanon

pinaagi sa pagsimba ug sa takus nga mga buhat.

Ang adlaw nga Igpapahulay maoy usa ka adlaw nga balaan diin
magbuhat og takus ug balaan nga mga butang. Ang paglikay sa
trabaho ug paglingawlingaw mahinungdanon, apan dili pa igo.
Ang adlaw nga Igpapahulay nagdasig og makaayo nga mga huna-
huna ug mga buhat, ug kon ang usa ka tawo nagpahayahay
lamang nga walay gibuhat diha sa adlaw nga Igpapahulay, naka-
lapas siya niini. Sa pagsunod niini, ang usa ka tawo kinahanglan
nga magluhod nga mag-ampo, mangandam og mga leksyon,
magtuon sa ebanghelyo, mamalandong, mamisita sa masakiton
ug nagsubo, mosulat ngadto sa mga misyonaryo, matulog og
kadiyot, mobasa og makaayo nga basahon, ug motambong sa
tanang miting nianang adlawa diin siya gipaabut.8

Paghatag og higayon [diha sa adlaw nga Igpapahulay] nga mag-
kauban isip mga pamilya aron sa pagsinultihanay sa usag usa, sa
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Ang adlaw nga Igpapahulay “mao ang adlaw sa pagsimba
ug pagpahayag sa atong pagtamud ug pagpasalamat sa Ginoo.”

pagtuon sa mga kasulatan, sa pagbisita sa mga higala, mga par-
yente, ug sa masakiton ug nag-inusara. Pinakamaayong panahon
usab kini sa pagtrabaho sa inyong mga journal ug genealogy.9

Sa pinulongang Hebreohanon ang adlaw nga Sabbath nagpa-
sabut nga “pahulay.” Nangahulugan kini og hilum nga kalinaw,
kalinaw sa hunahuna ug espiritu. Adlaw kini sa pagsalikway sa
hinakog nga mga tinguha ug makalingaw nga mga kalihokan.

Ang adlaw nga Igpapahulay gihatag sa tanang mga henerasyon
sa tawo alang sa walay katapusan nga pagpakigsaad [tan-awa sa
Exodo 31:16]. Timaan kini tali sa Ginoo ug sa iyang mga anak
hangtud sa hangtud [tan-awa sa Exodo 31:17]. Mao kini ang
adlaw sa pagsimba ug sa pagpahayag sa atong pagtahud ug pag-
pasalamat ngadto sa Ginoo. Mao kini ang adlaw sa pagbiya sa
matag kalibutanon nga kaikag ug mapainubsanong pagdayeg sa
Ginoo, kay ang pagkamapainubsanon mao ang sinugdanan sa
kahimayaan. Dili kini adlaw alang sa kasakitan ug pagbudlay kon
dili alang sa pagpahulay ug matarung nga kamaya. Dili kini adlaw
alang sa dakong salo-salo, kon dili adlaw sa yano nga mga pag-
kaon ug espirituhanon nga pagpista.... Adlaw kini nga pinaagi sa
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kalooy gihatag kanato sa atong Langitnong Amahan. Adlaw kini
diin ang mga mananap buhian aron manibsib ug mopahulay,
samtang ang daro gihipos didto sa kamarin ug wala gamita ang
mga makinarya; usa ka adlaw diin ang amo ug ang empleyado,
ang agalon ug ang sulugoon nagpahulay sa pagdaro, pagkalot sa
yuta, paghago. Mao kini ang adlaw nga gisirad-an ang opisina ug
gihunong una ang negosyo, ug mga kasamok gikalimtan; usa ka
adlaw diin ang tawo temporaryo nga gibuhian gikan niadtong
nag-una nga mando, “Sa singot sa imong nawong magakaon
ikaw sa tinapay, hangtud nga mopauli ka sa yuta....” [Tan-awa sa
Genesis 3:19.] Mao kini ang adlaw diin ang mga lawas mahi-
mong mopahulay, mga hunahuna mopahayahay, ug ang mga
espiritu motubo. Mao kini ang adlaw diin ang mga kanta mahi-
mong kantahon, mga pag-ampo ihalad, mga wali isangyaw, ug
mga pagpamatuod ipadungog, ug diin ang tawo mahimo nga
mosaka og taas, hapit mohurot sa panahon, luna, ug distansya
tali sa iyang kaugalingon ug sa iyang Tiglalang.

Ang adlaw nga Igpapahulay mao ang adlaw sa pagpamalan-
dong—aron sa paghunahuna og maayo sa atong mga kahuyang,
sa pagkompisal sa atong mga sala ngadto sa atong mga kaubanan
ug sa atong Ginoo. Mao kini ang adlaw nga magpuasa nga
managsul-ob sa “panapton nga sako ug mga abo.” Mao kini ang
adlaw nga magbasa og maayo nga mga libro, ang adlaw sa pag-
hunahuna ug pamalandong, ang adlaw sa pagtuon sa mga lek-
syon alang sa priesthood ug kaabag nga mga organisasyon, ang
adlaw sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa pag-andam sa mga pag-
wali, ang adlaw sa pagkatulog og kadiyot ug pagpahulay ug pag-
pahayahay, ang adlaw sa pagbisita sa masakiton, ang adlaw sa
pagsangyaw sa ebanghelyo, ang adlaw sa pag-proselyte, ang
adlaw sa hilum nga pagbisita sa pamilya ug makigsuod sa atong
mga anak, ang adlaw sa tukmang paghalad og gugma, ang adlaw
sa pagbuhat og maayo, ang adlaw sa pag-inom sa tuburan sa kahi-
balo ug sa pagpanudlo, ang adlaw sa pagpangayo og pasaylo sa
atong mga sala, ang adlaw sa pagbuhong sa atong espiritu ug sa
atong kalag, ang adlaw sa pagpahiuli kanato ngadto sa atong espi-
rituhanon nga pagkatawo, ang adlaw sa pag-ambit sa mga timaan
sa sakripisyo ug pag-ula sa [Ginoo], ang adlaw sa paghunahuna
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sa mga kahimayaan sa ebanghelyo ug sa mahangturon nga ging-
harian, ang adlaw sa pagsaka sa taas nga agianan paingon sa
atong Langitnong Amahan.10

Nanghinaut kami ... nga bisan sa wala pa o pagkahuman sa
inyong nagsunod-sunod nga mga miting matag Dominggo, mag-
agad diha sa inyong naandan nga ... eskedyul sa miting, inyong
buhaton kon unsay gihangyo sa Manluluwas nga buhaton sa mga
tinun-an nga mga Nephite: Human niya sila katudlo-i, Iya silang
gihangyo sa pagpamauli sa ilang mga panimalay ug mamalan-
dong ug iampo ang gisulti (tan-awa sa 3 Ne. 17:3). Ibutang nato
kanang sumbanan sa hunahuna.11

Ang usa ka hingpit ug buhong nga adlaw nga
Igpapahulay naglakip sa pagtambong sa mga miting

sa Simbahan ug sa pag-ambit sa sakrament.

Maingon nga ang ideya sa Ginoo sa hingpit ug buhong nga
adlaw sa Igpapahulay mao ang pagsimba ug pagkat-on kaniya ug
sa pag-ambit sa sakrament. Buot niya nga pun-on nato ang adlaw
sa mahinungdanon ug espirituhanon nga mga kalihokan. Buot
niya nga mobuhat kita niining mga butanga uban sa pagpasalamat
ug malipayon nga mga kasingkasing ug mga panagway, ug dili sa
hilabihang pagpangatawa. Buot niya nga motambong ang atong
mga lalaki ug mga batang lalaki sa ilang miting sa priesthood nga
nakaandam na sa ilang mga leksyon uban sa masadyaon nga
kasingkasing. Buot niya nga ang mga tawo motambong sa Sunday
School ug didto makakat-on sa iyang plano sa kaluwasan. Buot
niya nga motambong ang iyang katawhan sa miting sa sakrament
aron mokanta uban sa mga Santos ug moampo diha sa espiritu
uban kaniya nga nag-ampo, ug moambit sa mga timaan sa sakra-
ment, manumpa pag-usab sa hingpit nga pagkamatinudanon,
walay pagduhaduha nga pagsunod, dili molikay sa mga buluha-
ton, usa ka makanunayon nga paghinumdom kaniya.12

Kinsa ang kinahanglan nga motambong sa mga miting sa sak-
rament? Ang sugo gisulti pinaagi sa Propeta ngadto niadtong
“kansang mga tiil nagbarug ibabaw sa yuta sa Zion,” ang mga
miyembro sa iyang simbahan [tan-awa sa D&P 59:3, 9]. Ang
sugo dili lamang ngadto sa mga hingkod kon dili managsama
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nga naglakip usab sa batan-on ug tigulang.... Unsay mas maayo
pang mabuhat sa mga ginikanan aron paglig-on sa pamilya kaysa
tibuok pamilya, madako man ug magamay, nga mangadto isip
usa ka grupo sa meetinghouse aron motambong sa miting sa sak-
rament? Didto makakat-on ang kabataan sa naandan nga kinaiya
sa pagtambong, makapugong kanila sa paglapas sa adlaw nga
Igpapahulay, ug bisan tuod kon bata pa kaayo, makakat-on sa
mga pagtulun-an ug mga pagpamatuod, ug sa espiritu nga anaa
diha. Ang mga lider sa stake ug ward ug korum kinahanglan nga
mahimong ehemplo niining butanga ngadto sa mga tawo.13

Niadtong gamay pa kaayo ako nga bata, gitudloan ako sa pag-
kaanad nga moadto sa mga miting sa sakrament. Dad-on ako
kanunay ni mama. Kadtong mainit nga kahapunon nakahimo
kanako nga katulugon og mosandig sa iyang paa aron matulog.
Mahimong wala kaayo akoy nakat-unan sa mga wali, apan nakat-
on ako og pagkaanad sa “pagtambong sa miting.” Nagpabilin
kanako ang pagkaanad sa tibuok kong kinabuhi.14

Walay gamay nga bata nga nasayud nga nagkat-on siya sa silaw
sa adlaw, apan wala makamatngon nga ang kahayag nagdala og
gahum ngadto sa iyang gamay nga lawas. Walay bata nga nasayud
sa ka bililhon sa gatas sa iyang inahan ni sa pagkaon gikan sa
giablihan nga mga lata nga naghatag kaniya og sustansya. Gani,
anha diha niya kuhaa ang iyang kalig-on ug iyang gahum aron
motubo nga sa katapusan mahimong hingkod nga tawo....

Ug ang matag bata, nga wala masayud sa hingpit nga timail-
han, makakat-on og daghan gikan sa miting sa sakrament.
Makakat-on sila og usa ka butang sa matag higayon.15

Dili ba dako kaayo nga panahon ug paningkamot ang mausik
kon matag Dominggo sa buntag mohunong kita ug moingon,
“Motambong ba kaha ko o dili sa miting sa priesthood?
Motambong ba kaha ko o dili sa miting sa sakrament karong
adlawa? Moadto ba kita o dili kita mangadto?” Unsa ka dakong
kausik sa paningkamot.... Husaya dayon kini.16

Usa ka suod nako nga kaila magpabilin sa panimalay sa matag
adlaw nga Igpapahulay ug mangatarungan sa iyang kaugalingon
pinaagi sa pag-ingon nga mas makapahimulos siya og daghan
pinaagi sa pagbasa og maayo nga mga basahon diha sa panimalay
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kaysa pagtambong og miting sa sakrament ug maminaw sa usa ka
dili maayo nga wali. Apan ang panimalay, ingon man ka sagrado,
dili mao ang balay sa pag-ampo. Diha sa panimalay walay sakra-
ment nga ipahigayon; diha dili makita ang pagpakigdait uban sa
mga miyembro, ni ang pagkompisal sa mga sala ngadto sa mga
kaigsoonan. Ang mga bukid mahimo nga pagatawagon og mga
templo sa Ginoo ug ang mga kakahoyan ug mga sapa nga iyang
binuhat, apan diha lamang sa balay tigumanan, o balay sa pag-
ampo, matuman ang tanang gikinahanglan sa Ginoo. Ug mao nga
iyang gipasabut kanato nga: “Kini angay nga ang simbahan mag-
tigum kanunay aron sa pag-ambit sa pan ug bino agi og handu-
manan kang Ginoong Jesus.” (D&P 20:75.)17

Wala kita mangadto sa mga miting sa adlaw nga Igpapahulay
aron lingawon o gani aron lamang pagatudloan. Mangadto kita
aron mosimba sa Ginoo. Tinagsa tagsa nga katungdanan kini, ug
bisan pa man kon unsay isulti diha sa pulpito, kon ang usa ka
tawo buot nga mosimba sa Ginoo pinaagi sa espiritu ug kamatu-
oran, mahimo siya nga mobuhat sa ingon pinaagi sa pagtambong
sa iyang mga miting, pag-ambit sa sakrament, ug mamalandong
sa katahum sa ebanghelyo. Kon pakyas ang pagserbisyo alang
kanimo, ikaw napakyas. Walay usa nga makasimba alang kanimo;
kinahanglan gayud nga ikaw mismo ang mobuhat sa imong kau-
galingong paghulat sa Ginoo.18

Ang Ginoo misaad og mga panalangin
ngadto niadtong kinsa matinud-anon nga

motahud sa adlaw nga Igpapahulay.

Ang katuyoan sa sugo [ang pagbalaan sa Igpapahulay nga
adlaw] dili paghikaw sa tawo sa usa ka butang. Ang matag sugo
nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga sulugoon mao ang kaa-
yohan niadtong kinsa makadawat og mosunod niini. Ang tawo
mao ang makapahimulos pinaagi sa maampingon ug tukma nga
pagsunod; ang tawo usab ang mag-antus pinaagi sa paglapas sa
mga balaod sa Dios....

Sa akong mga pagbiyahe akong nakit-an ang matinud-anon nga
mga tawo nga palabyon ang maganansya unta sa adlaw nga
Igpapahulay ug sa pagkupot sa gidili nga mga butang. Akong



H U G N A  1 6

218

Si Presidente Kimball nagtudlo nga ang adlaw nga
Igpapahulay mao ang adlaw “sa hilum nga pagbisita sa pamilya.”

nakita ang mga bakero nga wala mohipus sa mga baka sa adlaw
nga Igpapahulay, mga tindahan sa prutas sa daplin sa karsada, nga
sa kasagaran abli sa tibuok adlaw ug gabii panahon sa tingpamu-
nga og prutas, nga nanirado sa adlaw nga Igpapahulay, mga
botika, mga karenderya, ug mga tindahan daplin sa karsada nga
sirado sa adlaw sa Ginoo—ug morag paigo ra ang kita sa mga tag-
iya alang sa ilang mga panginahanglan, sa sama nga higayon
mibati og tinuod nga katagbawan sa pagsunod sa balaod. Ug sa
matag higayon nga makita nako kining buotan nga mga tawo nga
palabyon kining matang sa kinitaan, malipayon ako ug mobati
sulod sa akong kasingkasing sa pagpanalangin kanila tungod sa
ilang hugot nga pagtuo ug pagkamakanunayon.19

Nasayud ako nga ang mga tawo dili gayud mag-antus, sa kata-
pusan, sa bisag unsang pinansyal nga mga sakripisyo nga
himoon unta, tungod kay ang [Dios] nagsugo kanato sa pagsu-
nod sa iyang mga balaod ug dayon mihagit kanato:

“... sulayi ninyo ako karon, nagaingon ang Ginoo sa mga
panon, kong dili ba buksan ko kaninyo ang mga tamboanan sa
langit, ug buboan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala
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na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini.”
(Malaquias 3:10.)20

Mahitungod niini nga sugo, ug sa uban pa, atong sundon si
Propeta Josue: “Busa karon kahadloki ninyo ang Ginoo, ug sa
kinasingkasing ug sa kamatuoran alagaron ninyo siya; ... magpili
kamo niining adlawa kong kinsa ang inyong alagaron; ... apan
alang kanako ug sa akong balay, kami magaalagad sa Ginoo.” 
( Jos. 24:14–15.)

Dayon makalaum kita alang sa mga panalangin nga gisaad sa
mga anak sa Israel: “Pagabantayan ninyo ang akong mga adlaw
nga igpapahulay, ug magbaton kamo ug kataha sa akong balaan
nga puloy-anan: ako mao ang Ginoo.

“Kong magalakaw kamo sa akong kabalaoran ug pagabantayan
ninyo ang akong mga sugo, ug pagabuhaton ninyo sila;

“Nan ako magahatag kaninyo sa mga ulan sa ilang panahon,
ug ang yuta magahatag sa iyang mga abut, ug ang mga kahoy sa
kapatagan magahatag sa ilang bunga.

“Ug ang inyong paggiuk magadangat kaninyo sa pagpamupo,
ug ang pagpamupo magadangat sa tingpugas; ug magakaon
kamo sa inyong tinapay sa pagkabusog, ug magapuyo kamo nga
walay kadautan diha sa inyong yuta.

“Ug magahatag ako ug pakigdait diha sa yuta; ug magakatulog
kamo ug walay bisan kinsa nga magahadlok kaninyo.” (Lev.
26:2–6.)21

Kon nahigugma kita sa Ginoo, tahuron nato ang
Igpapahulay nga adlaw ug ibalaan kini.

Makita niini ang katarungan ngano nga ang Igpapahulay nga
adlaw lisud kaayo nga sundon alang sa daghang mga tawo
tungod kay gisulat gihapon kini sa mga papan nga bato imbis
nga nahisulat diha sa ilang mga kasingkasing....

.... Sa atong panahon sama ra nga [ang Ginoo] miila sa sala-
butan sa iyang katawhan, ug naniguro nga masabtan nila ang
hingpit nga espiritu sa pagsimba ug sa pagtahud sa adlaw nga
Igpapahulay sa dihang miingon siya ngadto kanila:
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“Kamo mohalad og usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo nga
inyong Dios diha sa pagkamatarung, gani niana nga usa ka masu-
lub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.”
(D&P 59:8.)

... Gihatag niya kanato ang una ug mahinungdanon nga sugo:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-
kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.”
(Mat. 22:37.)

Dili mahunahuna nga ang usa ka tawo nga nahigugma sa
Ginoo sa tibuok niyang kasingkasing ug sa tibuok niyang kalag
ug kinsa adunay masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahi-
nulsulon nga espiritu nakaila sa walay kinutuban nga mga gasa
nga gihatag sa Ginoo kaniya mapakyas sa paggahin og usa ka
adlaw diha sa pito sa pagtamud ug pagpasalamat, ug sa pagpa-
lambo sa mga buhat sa Ginoo. Ang pagtahud sa adlaw nga
Igpapahulay maoy usa ka timailhan sa gidak-on sa atong gugma
alang sa atong Langitnong Amahan.22

Kanunay nga malibug ang mga tawo kon unsay buhaton ug
unsay dili buhaton: unsay takus ug unsay dili takus nga buhaton
diha sa adlaw nga Igpapahulay. Apan kon ang usa ka tawo nahi-
gugma sa Ginoo sa tibuok niyang kasingkasing, gahum, huna-
huna, ug kusog, kon ang usa ka tawo makasalikway sa pagkahakog
ug makapugong sa tinguha; kon ang usa ka tawo makasukod sa
kalihokan sa adlaw nga Igpapahulay pinaagi sa sumbanan sa pag-
kahinimba, kon ang usa ka tawo matinud-anon sa iyang Ginoo ug
sa iyang kaugalingon; kon ang usa ka tawo makahalad og usa ka
“masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga
espiritu,” wala gayuy mahitabo nga paglapas sa adlaw nga
Igpapahulay sa kinabuhi nianang tawhana.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang mga pahina 208–210. Hunahunaa ang kamahi-
nungdanon sa paghatag sa Ginoo nganha sa adlaw nga
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Igpapahulay ug ngano nga ang adlaw nga Igpapahulay lahi sa
ubang mga adlaw sa semana. Unsay nakahimo sa adlaw nga
Igpapahulay nga “usa ka kahimut-an”?

• Ribyuha ang mga pahina 210–212, sa pagpangita alang sa mga
butang nga dili nato angay buhaton diha sa adlaw nga
Igpapahulay. Ngano nga kining mga kalihokan dili angay sa
adlaw nga Igpapahulay? Sa mga pahina 213–217, si Presidente
Kimball mihatag og mga ehemplo sa “mahinungdanon ug espi-
rituhanon nga mga kalihokan” alang sa adlaw nga Igpapahulay.
Unsay nabuhat ninyo ug sa inyong pamilya aron mapalambo
ang inyong pagtahud sa adlaw nga Igpapahulay?

• Si Presidente Kimball miingon nga “ang mga katuyoan maoy
pinakamahinungdanon nga hunahunaon” alang niadtong nag-
kinahanglan nga motrabaho sa adlaw nga Igpapahulay (pahina
212). Unsay buhaton sa mga tawo aron magpabilin ang espiritu
sa pagsimba diha sa adlaw nga Igpapahulay kon gikinahanglan
sila nga magtrabaho?

• Unsay buot natong ipasabut kon moingon kita nga ang adlaw
nga Igpapahulay mao ang adlaw sa pagpahulay? (Alang sa pipila
ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 213–215.) Ngano nga
sayop ang nagpakaharuhay lamang, nga walay gibuhat sa adlaw
nga Igpapahulay?

• Ribyuha ang mga katuyoan sa pagtambong sa mga miting sa
Simbahan diha sa mga pahina 215–217. Kanus-a lang kamo
mibati nga masimbahon diha sa miting sa Simbahan ug ngano?
Unsaon ninyo paghimo sa inyong pagtambong ug pagsimba sa
Simbahan nga labaw pa ka makahuluganon?

• Si Presidente Kimball mipamatuod sa mga panalangin nga
atong madawat kon atong ibalaan ang Igpapahulay nga adlaw
(mga pahina 217–218; tan-awa usab ang mga istorya diha sa
mga pahina 207, 209). Unsa nga mga panalangin ang inyong
nadawat sa pagsunod ninyo niini nga sugo?

• Diha sa family home evening o konseho sa pamilya, hunahu-
naa kon unsay mahimo sa inyong pamilya aron makatabang sa
usag usa sa pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw.
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Ang Balaod sa Kaputli

Ang Ginoo adunay usa lamang ka lagda sa moralidad—
hingpit nga pagkaputli alang sa mga lalaki ug mga

babaye sa dili pa ang kaminyoon ug ang hingpit
nga pagkamaunungon human sa kaminyoon.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sa pagtambag sa mga miyembro sa Simbahan kabahin sa pag-
pakig-date, pagpangulitawo, ug kaminyoon, si Presidente
Spencer W. Kimball mipasabut og maayo sa pagkamahinungda-
non sa pagsunod sa balaod sa kaputli sa Ginoo ug ang pagka-
maunungon. Mipahimangno usab siya batok sa pagsulay ni
Satanas nga himoon ang paglapas niini nga balaod nga makata-
runganon o dili makadaut. Nag-istorya siya kabahin sa batan-on
nga managtiayon kinsa nadani niining panlimbong sa kaaway:

“Ang batan-ong lalaki miingon ‘Oo, nadani kami sa usag usa,
apan wala namo hunahunaa nga sayop kini tungod kay naghi-
gugmaay kami sa usag usa.’ Akong gihunahuna nga nasayop ako
sa pagsabut niya. Sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, aduna nay
dili maihap nga imoralidad, apan sa pagpaminaw niini nga giha-
tagan og pangatarungan sa usa ka batan-ong Santos sa Ulahing
mga Adlaw ang nakapakugang kanako. Giusab niya, ‘Dili, dili kini
sayop, tungod kay naghigugmaay kami sa usag usa.’

“Gibalikbalik nila kanunay kining gituohan nga butang sala-
wayon nga nakumbinser nila ang ilang mga kaugalingon, ug
migamot ang sayop nga pagtuo, ug luyo niini nga pagtuo, masu-
pilon sila, nga sama og mahagiton, nga mibarug.”

Sa ilang pagpangatarungan, mitubag si Presidente Kimball, “Dili
akong pinangga nga mga batan-on, wala kamo mahigugma sa
usag usa. Hinoon, naibug kamo sa usag usa.... Kon tinuod nga
nahigugma ang usa ka tawo ngadto sa lain ang maong tawo andam
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“Ang kaminyoon alang sa karon ug sa kahangturan....
Ang kaminyoon naghatag og kinabuhi.”
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nga magpakamatay alang nianang tawhana kay sa mopasakit
kaniya. Sa panahon sa pagpatuyang, ang putli nga gugma mawala
ug mobanus ang kahigal.”1

Mipamatuod usab si Presidente Kimball nga ang hingpit nga
kalipay ug kalinaw moabut tungod sa pagsunod sa balaod sa
kaputli. Nakita niya kini nga mga panalangin diha sa mga kinabuhi
sa masulundon nga mga miyembro, sama niini nga kasinatian nga
naangkon niya diha sa templo:

“Dinhi mao ang kalinaw ug panag-uyon ug mahinamon nga
pagpaabut. Usa ka hapsay kaayo og pamarug nga batan-ong lalaki
ug usa ka babaye nga nagsul-ob og hilabihan ka anindot nga bes-
tida, matahum nga dili ikahulagway, nagluhod [diha] sa altar.
Pinaagi sa awtoridad ug gahum nga gihatag, akong gipahayag ang
langitnong seremonyas nga nagminyo ug nagbugkos kanila alang
sa kahangturan dinhi sa yuta ug sa celestial nga mga kalibutan.
Ang mga putli og kasingkasing atua didto. Ang langit atua didto.”2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang balaod sa kaputli nagdili sa tanang sekswal
nga mga pakigrelasyon gawas sa kaminyoon.

Aron masabtan ang baruganan sa Simbahan kabahin sa lagda sa
moralidad, hugot ug walay pagkausab namong gipahayag nga ang
balaod sa Dios dili sama sa daan na kaayo nga mga butang nga isa-
likway. Ang Dios mao ra gihapon kaniadto, karon, ug sa kahang-
turan, ug ang iyang mga pakigsaad ug mga doktrina dili mausab;
ug kon ang adlaw mag-anam og kabugnaw ug ang mga bitoon dili
na mosanag, ang balaod sa kaputli sa gihapon mao ang sukaranan
diha sa kalibutan sa Dios ug sa simbahan sa Ginoo. Ang karaan
nga mga hiyas gihuptan sa Simbahan dili tungod kay karaan kini,
kondili tungod kay matarung kini.3

Ang hingpit nga kaputli sa dili pa ang kaminyoon ug ang hing-
pit nga pagkamaunungon human sa kaminyoon mao gihapon
ang sumbanan diin walay mahitabong pagsupak nga walay sala,
kaalautan, ug pagkawalay kalipay.4

Kadtong kinsa nagbugalbugal sa kaminyoon, ug kadtong kinsa
nag-ingon nga kinaraan ang pagtamud sa kaputli sa dili pa ang
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kaminyoon uban sa pagkamaunungon, maingon og desidido nga
motukod og bag-ong palakaw sa ilang kaugalingon ug ipamugos
kini sa uban. Wala ba nila makita kanang hilabihan nga paghina-
kog nga sa katapusan modangat ra ngadto sa hilabihan nga kami-
ngaw? Wala ba nila kana makita, nga sa pagpangitag katagbawan,
sa anam-anam mawala kanila ang hingpit nga kalipay? Wala ba nila
kana makita nga ang ilang matang sa katagbawan magbunga og
kakulang ug kahaw-ang diin walay daklit nga kalipay ang makalu-
was kanila? Ang balaod sa pag-ani wala pa gayud mausab [tan-awa
sa Mga Taga-Galacia 6:7].5

Ang unang mga apostoles ug mga propeta naghisgot og dag-
hang mga sala nga salawayon ngadto kanila. Kadaghanan niini
mao ang mga sala sa pakighilawas—pagpanapaw, pagkawalay pag-
bati, pagkahigal, pagka dili maunungon, walay pagpugong, mahi-
las nga sinultihan, dili putli, dautag tinguha, pakighilawas gawas sa
kaminyoon. Naglakip kini sa tanang sekswal nga pakigrelasyon
gawas sa kaminyoon—paghalok ug panghikaphikap sa lawas, sex
perversion, masturbation, ug pagbutang sa tawo diha sa iyang
hunahuna ug sa iyang sinultihan kabahin sa pakighilawas. Nalakip
ang matag gitago ug sekreto nga sala ug tanang dili balaan ug
malaw-ay nga mga hunahuna ug mga gawi. Usa sa pinakangil-ad
niini mao ang pakighilawas sa duol nga kabanay [incest].6

Kon ang usa ka tawo adunay [homosekswal] nga mga tinguha
ug mga kahilig, mabuntog niya kini nga maingon og siya adunay
tinguha sa paghalok ug panghikaphikap sa lawas o pakighilawas sa
wala pa ang kaminyoon o pagpanapaw. Ang Ginoo nanghimaraut
niini nga binuhatan uban sa kakusog nga tugbang sa iyang pang-
himaraut sa pagpanapaw ug sa laing sama nga pakighilawas nga
mga buhat.... Usab, sukwahi sa pagtuo ug pamahayag sa daghang
mga tawo, kini nga [binuhatan], sama sa pakighilawas sa wala pa
ang kaminyoon, mahimo nga mabuntog ug mapasaylo, apan usab,
pinaagi lamang sa usa ka mahinuklugon ug tinud-anay nga paghi-
nulsol, nga nagpasabut og hingpit nga pagbiya ug hingpit nga kau-
saban sa hunahuna ug buhat. Ang kamatuoran nga ang ubang mga
gobyerno ug ang ubang mga simbahan ug daghang dautan nga
mga tawo misulay sa pagminus sa ingon nga pamatasan gikan sa
kriminal nga mga kalapasan ngadto sa personal nga kahigayunan
nga wala makapausab sa kinaiya ni ang pagkabug-at sa binuhatan.
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Ang buotan nga mga tawo, maalamon nga mga tawo, mahadlokon
sa Dios nga mga tawo sa tanang dapit sa gihapon misaway sa binu-
hatan nga dili takus nga anak nga mga lalaki ug mga babaye sa
Dios, ug ang simbahan ni Kristo misaway niini ug nanghimaraut
niini.... Kining makalilisang nga homosekswal nga sala nahinabo
na sa tibuok kasaysayan sa kalibutan. Daghang mga siyudad ug
sibilisasyon ang nangahanaw tungod niini.7

Ang putli nga pakighilawas sa kinabuhi sa hustong kaminyoon
maoy gitugot. Adunay panahon ug pagkaangay alang sa tanang
mga butang nga may bili. Apan ang pakighilawas gawas sa legal
nga kaminyoon naghimo sa indibidwal nga usa ka butang nga
gamitonon, usa ka butang nga kapahimuslan, ug makahimo
kaniya nga mailisan, mapahimuslan, ikasalikway....

Ang gidili nga pakighilawas maoy usa ka hinakog nga buhat, usa
ka pagbudhi, ug dili matinuoron. Ang pagdumili sa pagdawat og
reponsibilidad maoy usa ka tinalawan, dili maunungon. Ang
kaminyoon alang sa karon ug sa kahangturan. Ang pakighilawas sa
wala pa ang kaminyoon ug ang tanang mga pagliko alang lamang
karong adlawa, taknaa, para sa “karon” lang. Ang kaminyoon nag-
hatag og kinabuhi. Ang pakighilawas sa wala pa ang kaminyoon
mosangput sa kamatayon.8

Ang gugma makalingaw ug dili hakog,
apan ang kahigal makadaut ug hakog.

Ang batan-ong lalaki kinsa nagsaad og popularidad, pagli-
ngawlingaw, kasiguroan, paglipaylipay, ug gani sa gugma dili
matinud-anon sa iyang pagkatawo, kon ang tanan ra diay niyang
mahatag mao ang kahinam ug ang yawan-on niini nga mga sang-
putanan—bug-at nga mga pagbati sa sala, kalagot, kasilag,
kahadlok, dayon sa pagdumot, ug posible nga pagpamabdos nga
dili lehitimo ug madungganon. Gipasalig niya ang iyang gugma
apan ang tanan niyang gihatag mao ang kahigal. Sa ingon man
usab, sa batan-ong dalaga nga mihatag sa kasayon sa iyang kau-
galingon. Ang sangputanan mao ang kadaut sa kinabuhi ug pag-
kasinalikway sa kalag....

Ug sa gihapon kining batan-ong mga tawo naghisgot og
gugma. Unsa ka dunot nga gipaagi sa hilabihan ka maanindot nga
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pagkasulti! Ang bunga pait kaayo tungod kay ang kahoy nadunot.
Ang ilang mga ngabil nagsulti, “gihigugma ko ikaw.” Ang ilang
mga lawas nag-ingon, “giganahan ko nimo.” Ang gugma maloloy-
on ug makalingaw. Ang paghigugma mao ang paghatag, dili pag-
kuha. Ang paghigugma mao ang pag-alagad, dili pagpahimulos....

Unsa ang gugma? Daghang mga tawo ang naghunahuna niini
nga usa lamang ka pisikal nga pagdani ug sa kasagaran nagsulti
sila og “nahigugma” ug “gugma sa unang panagkita.” ... Ang usa
ka tawo tingali madani dayon ngadto sa lain nga indibidwal, apan
ang gugma mas labaw pa kay sa pisikal nga pagkadani. Kini madu-
luton, naglakip, ug malukupon. Ang pisikal nga pagkadani maoy
usa lamang sa daghang mga elemento; kinahanglan gayud nga
may hugot nga pagtuo ug pagsalig ug pagsinabtanay ug panag-
uban. Kinahanglan gayud nga may naandan nga mga mithi ug
mga sumbanan. Kinahanglan gayud nga may pagkamaunungon
ug panag-uban. Ang gugma mao ang pagkalimpyo ug paglambo
ug pagsakripisyo ug pagka dili hakogan. Kini nga matang sa
gugma dili gayud kapuyon o molubad, apan magpadayon diha sa
kasakit ug kagul-anan, kakabus ug kawad-on, kalampusan ug
kahigawad, karon ug sa kahangturan. Aron ang gugma magpada-
yon, kinahanglan gayud nga may makanunayon nga pagdugang
sa pagsalig ug pagsinabtanay, sa kanunay ug kinasingkasing nga
pagpakita og pasalamat ug pagbati. Kinahanglan gayud ang pag-
baliwala sa kaugalingon ug sa makanunayon nga pagpakabana
alang sa uban. Ang mga tinguha, paglaum, katuyoan, kinahanglan
gayud nga kanunayng ipokus ngadto sa usa lamang ka agianan....

Ang batan-ong lalaki nga manalipud sa iyang hinigugma batok
sa tanang paggamit o pagpanamastamas, batok sa pagpanaway
ug pagpakaulaw gikan sa iya mismong kaugalingon o sa uban,
mahimo nga nagpakita og tiunay nga gugma. Apan ang batan-
ong lalaki nga mogamit sa iyang kauban isip usa ka buhi nga
dulaan aron paghatag sa iyang kaugalingon og temporaryo nga
katagbawan—kana mao ang kahigal.

Ang batan-ong babaye nga naglihok sa iyang kaugalingong pag-
kamadanihon diha sa espirituhanon, maalamon, ug sa pisikal nga
paagi apan dili mag-awhag og pisikal nga impluwensya sa iyang
kapares sa pulong o sa sinina o panglihoklihok maoy nagpahayag
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og tinuod nga gugma. Ang batan-on nga babaye nga kinahanglan
gayud nga manghikap ug moawhag ug mokarinyo ug manintal ug
magpakita og kahigal ug pagpahimulos....

Pagbantay sa panglingla sa yawa nga maghimo sa dautan nga
maingon og maayo pinaagi sa pagtakuban nga nagtabon sa kina-
iya niini. Ang mao nga himan mao ang pangatarungan nga ang
kahigal maoy gugma.9

Bisan kon ang pakighilawas mahimong importante ug maka-
tagbaw nga bahin sa kinabuhing minyo, kinahanglan gayud nga
atong hinumduman nga ang kinabuhi wala himoa nga alang
lamang sa pakighilawas.10

Ang panaghiusa sa lalaki ug babaye, bana ug asawa (ug bana ug
asawa lamang), ang nag-unang katuyoan sa pagdala og mga anak
sa kalibutan. Ang pakighilawas nga mga kasinatian wala gayud
gituyo sa Ginoo nga mahimo lang nga dulaan o diha lamang sa
pagtagbaw sa kahinam ug mga kahigal. Wala kami nahibaloan nga
sugo gikan sa Ginoo nga ang tukma nga pakighilawas nga kasi-
natian tali sa mga bana ug mga asawa hingpit nga pagalimitihan
sa paglalang ug mga anak, apan among nakit-an ang daghang ebi-
densya gikan ni Adan hangtud karon nga walay balaod nga sukad
gihimo sa Ginoo alang sa pagpatuyang sa pakighilawas.11

Kinahanglan gayud nga likayan nato ang mahilas nga
talan-won ug ubang mga porma sa imoralidad.

Espirituhanon nga mga anak kita sa Dios, ug ... kita ang pina-
kataas niya nga nilalang. Sa kada usa kanato may kalagmitan nga
mahimong usa ka Dios—putli, balaan, tinuod, maimpluwensya,
gamhanan, gawasnon sa kalibutanon nga gahum. Atong nakat-
unan gikan sa mga kasulatan nga kada usa kanato nag-angkon og
mahangturon nga kinabuhi, nga sa sinugdanan pa kauban na
kita sa Dios (Tan-awa sa Abr. 3:22). Kana nga salabutan naghatag
kanato og usa ka talagsaon nga panabut sa kaligdong sa tawo.

Apan adunay bakakon nga mga magtutudlo bisag asa, naggamit
sa pagkigpulong ug mahilas nga literatura, mga magasin, radyo,
TV, law-ay nga mga pulong—nagsabwag og mga doktrina nga
supak sa pagtuo nga nakaguba sa moral nga mga sumbanan, ug
kini aron pagtagbaw sa kahigal sa unod.12
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Among gisaway ang pornograpiya nga ingon og milukop sa
kayutaan. Ang balaod naghimo og paningkamot sa pagpugong
niini, apan ang pinakamaayo nga paagi sa pagsanta niini mao
ang pagpahimo sa mga lalaki ug mga babaye, uban sa ilang mga
pamilya, sa pagtukod og babag batok niini. Mangutana kami
kaninyo, “Kamong buotan nga mga tawo sa inyong komunidad
gusto niining mangil-ad nga bisyo nga modaut sa inyong mga
pamilya ug sa inyong mga silingan?”13

Kon magtan-aw kita sa pagkadautan sa daghang mga tawo sa
atong kaugalingong komunidad diha sa ilang determinasyon nga
ipugos diha sa mga tawo ang malaw-ay nga mga pasundayag, bas-
tos nga mga sinultihan, supak sa kinaiyahan nga mga binuhatan,
makahunahuna kita, gikab-ot ba ni Satanas ang iyang makasasala,
dautang kamot aron guyuron ngadto sa iyang pundok ang mga
tawo dinhi sa yuta? Wala ba kitay igo nga buotang mga tawo nga
nahibilin aron sa pagpahunong sa kadautan nga naghulga sa atong
kalibutan? Nganong nagpadayon man kita sa pakig-uyon-uyon sa
dautan ug nganong padayon man nga gipasagdan nato ang sala?14

Manghinaut kita nga unta ang atong mga ginikanan ug mga
lider dili motugot sa pornograpiya. Basura gayud kini, apan
karon gibaligya kini isip normal ug makatagbaw nga pagkaon....
Adunay sumpay tali sa pornograpiya ug ang hinay, nga aghat sa
pakighilawas ug mga pagtuis.15

Ang sala nga sangputanan sa pornograpiya sa kaalaut nagpatun-
hay sa ubang mabug-at nga mga kalapasan, lakip na ang aborsyon.16

Dili kini katuohan sa pag-ingon nga ang pornograpiya walay
epekto. Adunay usa ka piho nga kalambigitan ngadto sa krimen.
Ang pagpatay, pagpangawat, pagpanglugos, prostitusyon, ug
bisyo nga ginegosyo, maoy gitagbaw niining imoralidad. Ang
pagbanabana sa krimen kabahin sa pakighilawas mao rag nagpa-
kita og kalambigitan tali sa krimen ug pornograpiya.

Wala gayud kini makahatag og katilingbanong kaayohan.
Giawhag namo ang mga pamilya sa pagpanalipod sa ilang mga
anak sa tanang paagi kutob sa mahimo. Nagpuyo kita sa matu-
guton nga kalibutan, apan kinahanglan gayud nga atong siguro-
hon nga dili kita mahimong kabahin nianang matuguton nga
kalibutan, nianang nagkaalaot nga kalibutan.17
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Ang bisag asa nga mga miyembro sa Simbahan giawhag nga
dili lamang mobatok sa midagsang nga pornograpiya, apan isip
mga lungsuranon mobati og kaaktibo ug walay hunong sa pakig-
away batok niining malimbungon nga kaaway sa katawhan sa
tibuok kalibutan....

... Tudloi ang inyong mga anak sa paglikay sa mahilas nga mga
butang tungod kay makadaut kini. Isip mga lungsuranon, salmot
sa pagpakig-away batok sa kalaw-ay diha sa inyong mga komuni-
dad. Ayaw tugoti nga magpakahilum kamo nga dili na lang moli-
hok tungod sa mga negosyante og pornograpiya nga miingon nga
ang pagkuha sa malaw-ay nga butang mao ang paghikaw sa mga
tawo sa ilang mga katungod sa gawasnong pagpili. Ayaw tugoti
nga ihulagway nila ang kahilayan sa pakighilawas isip kagawasan.

Ang bililhon nga mga kalag anaa sa kakuyaw—mga kalag nga
suod ug mahal sa kada usa kanato.18

Kinahanglan nga bantayan sa mga ginikanan
ug mga lider ang mga bata ug mga batan-on

batok sa imoral nga impluwensya.

Ang mga bata makat-on og sayo sa ilang mga kinabuhi gikan
kaninyo nga kinahanglang dili gayud sila moapil sa bisan unsa
nga matang sa imoral nga mga binuhatan. Dili kini ikasulti kanila
sa makausa lang. Apan sa dili pa sila maminyo kinahanglang sul-
tihan sila sa gatusan ka mga higayon, ug kinahanglang mahibalo
sila nga dili lamang ang ilang pamilya ug ilang mga ginikanan
ang naglaum niining mahinungdanon nga serbisyo, apan ang
Ginoo usab sa langit, nga si Jesukristo, naglaum kanila nga mag-
pabilin nga limpyo ug gawasnon sa imoralidad.19

Ang pagka dili putli mao ang dakong yawan-ong buhat karon.
Sama sa kugita, molikus ang mga gaway niini sa usa ka tawo.
Adunay daghang mga agianan nga modala sa mga batan-on ngadto
niining pagkahugaw. Mahimo bang hisgutan nako ang pipila ka
mga paagi nga makapukan sa kadungganan.

Ang pipila nahimong panagsa ra diha sa kalihokan sa simba-
han ug mopalayo sa ilang mga kaugalingon gikan sa makapada-
lisay ug mapanalipdanon nga mga impluwensya sa Simbahan.
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Si Presidente Kimball naghatag og klaro nga
mga lagda alang sa kabatan-onan kinsa makig-date.

Ang ebanghelyo mao ra og ikaduha na lamang sa ilang personal
nga mga tinguha. Mopalta na sila sa ilang mga miting, nagtugot
sa mga buluhaton sa eskwelahan, sosyal nga kinabuhi, o negosyo
o propesyon nga mohulip sa mahinungdanon nga mga kaliho-
kan sa simbahan ug sa ebanghelyo hangtud nga ang ilang mga
pagbati nganha sa Simbahan ug sa mga sumbanan niini maluya.

Ang lain pa sa daghang mga butang nga modala ngadto sa pag-
kadili putli mao ang pagka dili ligdong. Karon daghan nga batan-
ong mga babaye ug batan-ong mga lalaki ang mapagarbuhon sa
ilang kahibalo sa mga panghitabo sa kinabuhi. Abi nila og nahi-
balo na sila sa tanang mga tubag. Maghisgut sila kabahin sa pakig-
hilawas nga sama ka gawasnon nga maghisgut og kabahin sa mga
sakyanan ug mga salida sa sine ug mga sinina. Ug ang espiritu sa
pagkawalay kaligdong molambo hangtud nga ingon og wala nay
butang nga sagrado.20



H U G N A  1 7

233

Walay katarungan ngano ang mga babaye kinahanglang mag-
sul-ob og mubo nga sinina o sa laing bahin sihag nga bistida
tungod kay mao na kini karon ang kalibutanon nga estilo.
Makahimo kita og atong kaugalingong estilo....

Ni paghatag og katarungan alang sa batan-ong mga lalaki sa
paghubo ug pagpakita sa ilang mga lawas. Ang mga lalaki mahi-
mong mopakita og kaisug ug maayo nga paghukom kon dasigon
nila ang higala nilang batan-ong mga babaye sa pagsul-ob og
tarung nga sinina. Kon ang batan-ong lalaki dili makig-date sa
usa ka batan-ong babaye nga nagsul-ob og dili tarung nga sinina,
sa dili madugay mausab ra ang estilo....

Ang Ginoo misaad ngadto sa maisugon, “Ang tanang butang ko
imo usab.” Aron maabut kining mahabog nga gitas-on ug walay
kinutuban nga mga panalangin, ayaw og palabya ang mga kahi-
gayunan. Padayon sa inyong mga kinabuhi nga buotan ug limpyo
ug lunsay, aron walay moabut nga kapakyasan. Sa paghimo niini,
mas maayo nga maglikay sa “tanang dagway sa kadautan” ug “ang
paghimo og dautan.”21

Dili nato palabihan ang pagkawalay kaligdong isip usa sa mga
laang nga likayan kon buot kita molikay sa tintasyon ug magpa-
bilin sa atong mga kaugalingon nga limpyo.22

Akong isugyot ... ang mosunod nga sumbanan. Ang bisan unsa
nga pag-date o panagpares-pares sa sosyal nga mga panag-uban
kinahanglan nga iuswag hangtud nga mag-edad sa dili moubos
sa 16 o pataas pa, ug bisan pa gani niana kinahanglan mohimo
gihapon og daghang pagmatngon sa mga pagpili ug sa pagka-
matinuoron. Kinahanglan nga limitahan gihapon sa mga batan-
on sa pagpakig-uban sulod sa pipila ka tuig, tungod kay ang
lalaki magmisyon pa kon mag-edad na siya og 19 anyos.

Ang pagpakig-date ug ilabi na sa permanente nga pagpakig-
date sa usa lamang ka lalaki sa sayong pangidaron maoy labing
makuyaw. Modaut kini sa katahum sa kinabuhi. Hikawan kamo
niini sa makalingaw ug buhong nga mga kasinatian; mohatag
kini og kinutuban sa panaghigala, makapakunhod kini sa mga
kaila nga bililhon unta sa pagpili og kapares alang sa karon ug sa
kahangturan.
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Aduna gayuy mga higayon alang sa pagsayaw, sa pagbiyahe, sa
pagpanag-uban, sa pagpakig-date ug gani sa permanente nga
pagpakig-date sa usa lamang ka tawo nga mosangput sa relasyon
nga modala sa mga batan-on ngadto sa balaan nga templo alang
sa mahangturong kaminyoon. Apan ang pagpahigayon mao ang
pinakamahinungdanon. Sayop ang pagbuhat bisan sa husto nga
mga butang diha sa sayop nga panahon sa sayop nga dapit ubos
sa sayop nga mga kahimtang.23

Padayuna ang inyong kinabuhi nga limpyo ug gawasnon sa
tanang dili balaanon ug dili lunsay nga mga hunahuna ug mga
binuhatan. Likayi ang tanang mga pakig-uban nga makapaulaw
ug makapaubos sa halangdon, matarung nga mga sumbanan nga
gipahimutang alang kanato. Dayon ang inyong kinabuhi
molambo og maayo ug ang kalinaw ug hingpit nga kalipay ang
mopalibut kaninyo.24

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Itandi ang managtiayon nga gihulagway ni Presidente Kimball
diha sa pahina 223 uban sa managtiayon nga iyang gisulti diha
sa unang paragrap sa pahina 225. Unsa kahay naggiya niining
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga managtiayon ngadto sa ingon
nga pagkalahi sa mga kinaiya ug mga binuhatan?

• Basaha ang ikaduhang paragrap sa pahina 225. Unsa kahay
ikasulti nimo ngadto sa usa ka tawo nga nag-ingon nga kina-
raan na ang kaputli? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa
sa mga pahina 225–227.) Unsa kaha ang mga sangputanan sa
pagbaliwala sa balaod sa kaputli? Unsay pipila ka mga panala-
ngin sa pagsunod niini?

• Hunahunaa kon unsaon ninyo sa pagkompleto niini nga hug-
pong sa mga pulong: Ang paghigugma mao ang . Ang
pagkahigal mao ang . (Alang sa pipila ka mga ehemplo,
tan-awa sa mga pahina 227–229.) Sa unsa nga paagi nga ang
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atong pagsabut sa gugma makaimpluwensya sa atong mga
hunahuna ug mga binuhatan?

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Presidente Kimball ug dag-
hang mga lider sa Simbahan sukad pa kaniya nagpahimangno
batok sa mahilas nga basahon? (Tan-awa sa mga pahina
229–231.) Sa unsa nga paagi kita makig-away sa pagsab-wag
ug sa pag-impluwensya sa mahilas nga basahon? Unsa kahay
atong mabuhat diha sa atong mga pamilya aron sa “pagtukod
og babag batok niini”?

• Ribyuha ang mga sumbanan sa mga pahina 231–234. Ngano
nga kinahanglang itudlo og sayo sa mga ginikanan ug mga
lider ang balaod sa kaputli diha sa kinabuhi sa bata? Unsay
mabuhat sa mga ginikanan ug mga lider aron matabangan ang
mga batan-on aron magpabilin nga matinud-anon ngadto sa
Simbahan ug sa mga sumbanan niini? Unsa may mga kapa-
nguhaan nga gihatag sa Simbahan aron matabangan ang mga
batan-on nga makasabut ug maghupot sa mga sumbanan sa
Simbahan?

• Unsa man ang kalabutan sa kaligdong ug kaputli?

• Unsay ipasabut sa pagkaligdong sa atong pamaagi sa pagsinina?
Sa unsa nga mga paagi kita “makahimo og atong kaugalingong
estilo”? (pahina 228). Unsay ipasabut sa pagkaligdong diha sa
atong pinulongan ug pamatasan? Sa unsa nga paagi kita maka-
tabang sa mga batan-on nga makasabut sa panginahanglan og
kaligdong sa tanang mga aspeto sa ilang mga kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 6:9,
18–20; Jacob 2:7; Alma 39:3–5, 9; 3 Nephi 12:27–30; D&P
42:22–23, 40–41; 59:6

Mubo nga mga Sulat

1. Faith Precedes the Miracle (1972),
151–52, 153, 154.

2. Sa Conference Report, Okt. 1971, 153;
o Ensign, Dis. 1971, 36.

3. Faith Precedes the Miracle, 155.
4. Sa Conference Report, Okt. 1980, 4;

o Ensign, Nob. 1980, 4.

5. Sa Conference Report, Abr. 1978, 117;
o Ensign, Mayo 1978, 78.

6. “President Kimball Speaks Out on
Morality,” Ensign, Nob. 1980, 95.

7. Ensign, Nob. 1980, 97.
8. Faith Precedes the Miracle, 155,

156–57.
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Dungganon, Malipayon,
Malampuson nga Kaminyoon

Ang minyo nga mga magtiayon makatagamtam og
panag-uyon ug walay katapusang relasyon kon sila

magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo ug sa usag usa.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Sa wala pa ang iyang tawag sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, si Spencer W. Kimball maoy usa sa mga tag-iya sa kom-
paniya sa insurance ug realty sa Safford, Arizona. Usa sa iyang
mga empleyada, nga mao si Carmen Richardson Smith, nahi-
numdom sa pagkamatinud-anon ni Spencer ug ni Camilla
Kimball sa dihang ang ilang anak nga lalaki nga si Edward nasakit
og polio niadtong 1930:

“Ang relasyon tali ni Brother Kimball ug sa iyang asawa maoy
usa ka butang nga akong gidayeg pag-ayo. Dihang si Eddie didto
sa California, alang sa dugang nga pagtambal, si Sister Kimball
nagpabilin didto uban kaniya ug si Presidente Kimball mobiyahe
didto sa delikado nga mga higayon. Sa mga panahon sa pagpaka-
ayo gikan sa pag-opera ni Eddie, si Brother Kimball mouli sa balay
aron pag-atiman sa nahabiling pamilya, samtang ang iyang asawa
nagpabilin uban ni Eddie.

“Nagtuo ko nga sige siya’g sulat kaniya kada adlaw. Dili lamang
mubo nga 50 ka pulong nga sulat. Usahay kon apiki na siya sa
panahon modikta siya kanako sa pagsulat, ug ako nakahinumdom
sa akong gibati: kadto daw sama sa usa ka sagrado nga dungog.

“Ang ilang kaminyoon nindot, malipayon, ug sila daw dunay
dakong pagtahud sa usag usa. Ingon og ang ilang kinabuhi nag-
pakabana pag-ayo sa usag usa.”1
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“Si Camilla diha sa akong kiliran sa matag kasinatian.”
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Ang gugma ni Spencer ug ni Camilla Kimball sa usag usa, nga
makita gayud dihang sila mga batan-on pa, nagkalig-on ug nagka-
lawum samtang sila nagkaedad na. Si Presidente Kimball kanunay
mopahayag og pagpasalamat sa relasyon nga gisaw-an niya ug sa
iyang asawa: “Si Camilla anaa sa akong kiliran sa tanang kasinatian.
Amo nang nalubong ang among mga ginikanan ug uban pang mga
minahal, ug amo nang gitugyan ang amo mismong gagmayng mga
anak nga natawong kulang sa bulan. Nasinati na namo ang hilabi-
hang kaguol ug ang tumang kalipay.... Magkauban kaming nagba-
ngutan ug ingon man magkaubang mangatawa .... Ang among
kinabuhi puno sa kalipay bisan sa tanang kasub-anan ug sa ser-
yoso nga mga panghitabo. Nanayaw kami; nanganta kami; miabi-
abi kami’g mga bisita sa balay; nahigugma ug gihigugma kami.
Uban sa asawa nga pareha ni Camilla Eyring, ang kinabuhi nahi-
mong kompleto, hingpit, ug buhong.”2

Kay nakasinati’g dugay ug malipayong kaminyoon, iyang naob-
serbahan: “Kita nagkinahanglan og maayo ug buotan nga kauban
kinsa dili motan-aw sa atong mga sayop, dili mohinumdom sa
atong mga kabuang ni mahinumdom sa atong mga kahuyang; ...
kita nagkinahanglan og mahigugmaong kauban nga katambaya-
yong sa dihang kita nag-antus ug naghilak ug nag-ampo ug nag-
dayeg; usa ka tawo kinsa atong kauban sa atong pag-antus ug mga
kahimangud, ang usa ka tawo nga nahigugma kanato tungod sa
atong pagka-kita o mahimo unta kita kaysa unsa ang atong hitsura
sa gawas.”3

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang mahangturong kaminyoon gi-orden
sa Dios, ug ang pamilya importante sa plano

sa Langitnong Amahan alang kanato.

Ang kaminyoon, dungganong kaminyoon, gi-orden sa Dios.
Siya mimando nga ang panimalay ug ang pamilya kinahanglang
maoy himoong sukaranang yunit sa katilingban, ug kita kina-
hanglang mapasidan-an nga ang mga dili husto nga kultura karon
nagpalayo gikan niining gi-orden nga plano sa Dios....
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Daw dunay nagkadaghang uso batok sa kaminyoon gikan sa
nagkadautan nga mga tawo sa kalibutan ug ang nagkakusog nga
uso sa kaminyoon nga walay anak. Natural, ang sunod nga pangu-
tana mao, “Nganong magminyo man?” Ug magsugod na kita sa
pagkasabut sa mga rason kabahin “sa rebolusyon nga batok sa
kaminyoon.” Dunay mga argumento nga ang mga anak palas-
anon, usa ka higut, usa ka responsibilidad. Daghan ang mikom-
binser sa ilang mga kaugalingon nga ang edukasyon, kagawasan
gikan sa pagdili ug sa responsibilidad––kana mao ang pinakanin-
dot nga pagpakabuhi. Ug sa walay palad kining sayop ug maka-
daot nga ideya gituhoan na sa uban natong mga tawo mismo.4

Sa pagbatok ug pagsumpo sa dautan nga pagtulun-an diha sa
medya ug sa sine ug telebisyon ug sa pasundayag ug sa mga
kadalanan, kinahanglan natong itudlo ang kaminyoon, ang
husto nga kaminyoon, ang mahangturong kaminyoon.5

Ang unang rason alang sa mahangturong kaminyoon mao nga
ang kinabuhi mahangturon; ug ang kaminyoon, aron mahiuyon
sa mahangturong mga katuyoan, kinahanglang makanunayon sa
gidugayon sa kinabuhi. Ang kaminyoon pinaagi sa opisyal sa
sibil, o pinaagi sa mga opisyal sa Simbahan sa gawas sa mga tem-
plo, gihimo alang sa karon nga panahon lamang, “hangtud nga
ang kamatayon mobulag kaninyo” o “hangtud nga kamong duha
buhi pa.” Matapos kini uban sa kamatayon.... Ang mahangturong
kaminyoon gipahigayon pinaagi sa propeta sa Ginoo o pinaagi sa
usa sa pipila lamang kinsa iyang gihatagan og katungod. Kini
gipahigayon diha sa balaang mga templo nga gitukod ug gipahi-
nungod alang niana nga katuyoan. Ang ingon lamang nga kamin-
yoon ang molapas sa lubnganan ug mopatunhay sa relasyon sa
bana ug asawa ug sa ginikanan ug anak ngadto ug hangtud sa
kahangturan.6

Ang dungganon nga, malipayon, ug malampusong kaminyoon
mao gayud ang unang tumong sa matag normal nga tawo. Ang
kaminyoon gidesinyo sa Ginoo aron paghimo og lig-on ug mali-
payong mga panimalay ug kaliwatan. Bisag kinsa ang motuyo sa
paglikay sa kaminyoon dili lamang kay dili normal, kondili mipak-
yas sa iyang kaugalingong plano.
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Akong depensahan ang termino nga normal tungod kay ang
Ginoo mihatag sa sumbanan sa iya mismong kaugalingon pinaagi
sa paghiusa nila ni Adan ug Eba, ang iyang unang lalaki ug unang
babaye dinhi sa yuta, ug nagpahigayon sa balaang seremonya sa
kaminyoon aron paghimo kanila nga bana ug asawa. Magkalahi
sila sa ilang kinaiya, uban sa magkalahi nga tahas nga gidala.
Pagkahuman gayud sa iyang pagpahigayon sa seremonya siya mii-
ngon kanila: “Sumanay ug dumaghan kamo, ug pun-on ninyo ang
yuta, ug magagahum kamo niini: ug magbaton og pagbulot-an”
(Gen. 1:28).

Ang pagminyo normal ug ang pagpanganak husto. Ang kada
tawo kinahanglan maninguha ug moplano nga magminyo
tungod kay mao kana ang plano sa Dios sa langit alang kanato.
Mao kana ang paagi nga iyang gihimo.7

Ang tibuok plano sa [Ginoo] maalamon nga giorganisar aron
pagdala og mga bata sa kalibutan uban sa gugma ug pagsalig sa
mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Kon ang mga dili natu-
ral nga mga ideya sa daghang katawhan karon ang nagpatigba-
baw, ang kalibutan, ang katawhan, ug ang tanang angay nga mga
butang dugay na untang natapos....

... Ang Ginoo miingon nga aron makabaton sa labing taas sa
tulo ka mga langit o mga ang-ang sa himaya diha sa celestial nga
gingharian, “ang tawo kinahanglan mosulod niini nga kapuno-
ngan sa priestood [ang gipasabut mao ang bag-o ug walay kata-
pusan nga pakigsaad sa kaminyoon];

“Ug kon dili siya mosulod, siya dili makabaton niini.” (D&P
131:2–3.)

Kini mao ang husto nga paagi.

Adunay ubang mga tawo kinsa napakyas sa pagminyo tungod
sa ilang kaugalingong pagpili. Ilang gihikawan ang ilang mga kau-
galingon. Tingali adunay daghang mga babaye kinsa mihikaw
usab sa ilang mga kaugalingon sa mga panalangin. Adunay uban
kinsa wala gayud magminyo tungod kay wala silay kahigayunan.
Dayag na lang, nga kita nasayud, nga ang Ginoo mohimo og
igong pagtagad ug nga wala gayuy usa nga ipanghimaraut tungod
sa usa ka butang nga wala na gayuy kahigayunan nga mahimo....
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Pero, mahitungod sa kaminyoon ug sa mga tahas sa lalaki ug
sa babaye, ayaw gayud itugot nga ang tawo mosupak sa Dios....

Matinuoron akong naglaum nga ang atong mga babaye, ug
mga lalaki nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, moinum gayud
sa tubig sa kinabuhi ug mopahiangay sa ilang mga kinabuhi sa
nindot ug dakong mga tahas nga gihatag sa Ginoo kanila.

Naglaum ako nga dili kita mangahas sa paghingpit sa hingpit
nang daan nga plano, hinuon mosiksik sa tibuok natong gahum,
hunahuna ug kusog sa paghingpit sa atong mga kinabuhi sa
tibuok nga programa nga gihatag kanato. Tungod kay ang uban
kanato napakyas, dayag na lang nga dili makiangayon nga moba-
sol sa plano. Atong pugngan ang atong mga kinaiya, ang atong
mga kalihokan, ang atong tibuok kinabuhi, nga kita mahimong
sumusunod sa buhong ug daghan kaayong mga panalangin nga
gisaad kanato.8

Ang mahangturong kaminyoon nagkinahanglan
sa pinakamaayong pagpangandam.

Ang kaminyoon malagmit mao ang pinakamahinungdanon sa
tanan natong mga desisyon ug dunay dako kaayo nga mga
epekto, kay dili lamang kini maghatag og daklit nga kalipay, kon-
dili ingon man usab sa walay katapusang kalipay. Makaapekto kini
dili lamang sa duha ka tawo nga natungdan, kondili ingon man
usab sa ilang mga pamilya ug labi na sa ilang mga anak ug sa mga
anak sa ilang mga anak hangtud na sa daghang mga henerasyon.

Sa pagpili og kauban sa kinabuhi ug sa kahangturan, dayag na
lang nga ang pinakamaayo nga pagplano ug paghunahuna ug
pag-ampo ug pagpuasa kinahanglan buhaton aron pagsiguro nga
sa tanang mga desisyon, kini ang dili gayud mahimong masayop.
Sa tinuod nga kaminyoon kinahanglan gayud nga adunay panag-
hiusa sa mga hunahuna ug ingon man sa kasingkasing. Ang mga
emosyon dili kay mao ra ang motino sa mga desisyon, pero ang
hunahuna ug ang kasingkasing, nga napalig-on pinaagi sa pag-
puasa ug pag-ampo ug seryosong paghunahuna, maoy mohatag
sa usa ka binuhat og dako nga kahigayonan sa malipayon nga
kaminyoon. Apil na niini ang sakripisyo, pag-ambitay, ug ang
dakong panginahanglan sa dili paghunahuna sa kaugalingon....
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“Hapit kada maayong lalaki ug kada maayong babaye mahimong
magmalipayon ug magmalampuson kon silang duha andam sa pagbayad sa presyo.”

... Ang “soul mates” dili tinuod ug usa lamang kini ka ilusyon;
ug samtang ang kada batan-ong lalaki ug babaye mangita uban sa
tumang kakugi ug pag-ampo aron makakita og kauban kang
kinsa ang kinabuhi mahimong mauyonon ug nindot, siguro
gayud nga hapit tanang buotang lalaki ug babaye makabaton og
kalipay ug malampusong kaminyoon kon ang duha andam nga
mobayad sa kantidad....

Ang duha ka mga indibidwal nga hapit na sa altar sa kaminyoon
kinahanglan makaamgo nga aron maangkon ang malipayong
kaminyoon nga ilang gilauman, kinahanglan masayud sila nga ang
legal nga kaminyoon dili mao ang tubag sa tanang problema, pero
kini nagpasabut og sakripisyo, panag-ambitay, ug gani pagkunhod
sa ubang personal nga mga kagawasan. Kini nagpasabut og dugay,
hugot nga pagdaginot. Kini nagpasabut nga ang mga bata nagdala
og pinansyal nga kabug-at, kabug-at sa pagserbisyo, mga kabug-at
sa pag-amuma ug sa kahingawa; pero nagpasabut usab kini og
pinakanindot ug pinakatam-is nga emosyon sa tanan.9
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Ang paglangay sa kaminyoon ... dili gayud maayo. Ang tanang
normal nga tawo kinahanglan magplano sa sayo pa sa ilang mga
kinabuhi sa pag-apil sa husto nga kaminyoon sa templo ug sa
pagsanay ug pagbaton og mga pamilya sa hingkod nilang mga
katuigan.10

Kadtong mga batan-ong tawo kinsa nagplano sa kaminyoon sa
templo nakaestablisar nang daan og hunahuna nga makapahimo
kanila nga mauyonon nga magplano uban sa napiling kauban
kon makit-an na. Bisan gani sa dili pa ipahigayon ang ilang
kaminyoon sa balaang dapit sila magplano na sa kinabuhi nilang
duha, ug mopadayon sa proseso isip kaslonon nga babaye ug
lalaki kon sila maghiusa sa pagplano sa ilang dalan paingon sa
malipayon, malampuson ug espirituhanong kinabuhi ngadto sa
kahimayaan sa gingharian sa Dios.11

Bisag kinsa kaninyo molibut gayud sa kalibutan alang sa ordi-
nansa sa pagbugkos kon kamo nasayud sa kamahinungdanon
niini, kon kamo nakaamgo kon unsa kini ka nindot. Walay gilay-
on, walay kwarta nga kulang, walay sitwasyon ang makapugong
kaninyo sa pagminyo sa balaang templo sa Ginoo.12

Adunay bag-ong espiritu sa Zion kon ang batan-ong mga
babaye mosulti sa ilang mga hinigugma, “Kon dili ka makakuha
og rekomen sa templo, nan dili gayud ako andam magpahigot
sa akong kinabuhi uban kanimo, bisan gani sa mortalidad.” Ug
ang batan-ong nahibalik nga misyonaryong mga lalaki mosulti
sa ilang mga hinigugma, “Gikasubo nako, bisan og nahigugma
ako pag-ayo kanimo, dili ko makigminyo sa gawas sa balaang
templo.”...

... Matingala kita kon ngano, uban niining tanang mga pana-
langin ug mga saad, nga ang mga tawo mapakyas sa pagminyo
sa husto ug sa ingon nag-usik sa ilang mga kinabuhi diha sa
mibagtok nga yelo nga daw walay pagkatunaw. Ngano kaha nga
duna pay batan-ong mga tawo nga mohunahuna pa og kamin-
yoon sa gawas sa templo ug isalikway kadtong mga himaya nga
maangkon?13
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Ang minyo nga mga magtiayon
makasunod og usa ka walay katapusang pormula

aron magkauban sa pagkaplag og kalipay.

Hapit tanang mga kaminyoon mahimong nindot, mauyonon,
malipayon, ug mahangturon, kon ang duha ka tawo nga natung-
dan motino nga kini kinahanglan gayud, nga kini kinahanglang
himoon, nga kini kinahanglang mahimo gayud.14

Ang mismong pagpahigayon sa seremonya dili modala og kali-
pay ug malampusong kaminyoon. Ang kalipay dili lamang moabut
pinaagi sa pagpindot sa buton, pareha sa suga nga de kuryente;
ang kalipay maoy usa ka kahimtang sa hunahuna ug naggikan sa
kahiladman. Kini kinahanglang trabahoan. Dili kini mapalit og
kwarta; dili kini makuha lang sa wala.

Ang uban nagtuo nga ang kalipay usa ka madanihong kina-
buhi sa kasayon, kaharuhay, ug kanunay nga mahinamon; pero
ang tinuod nga kaminyoon gibase sa kalipay nga mas labaw pa
niana, kini moabut gikan sa paghatag, pag-alagad, pagpaambitay,
pagsakripisyo ug pagka dili hakog.

Ang duha ka tawo nga naggikan sa managlahi nga kagikan
makat-on sa dili madugay human ipahigayon ang seremonya nga
ang kamatuoran gayud ang kinahanglang atubangon. Wala nay
kinabuhi sa pantasya o pagpakaaron-ingnon; kinahanglan moga-
was kita sa mga panganod ug mobutang sa atong mga tiil nga lig-
on diha sa yuta. Ang responsibilidad kinahanglan pagasugdan ug
ang bag-ong mga katungdanan kinahanglan pagadawaton.
Ang ubang personal nga mga kagawasan kinahanglang biyaan, ug
daghang mga pagpahiayon, dili hinakog nga pagpahiayon, ang
kinahanglang himoon.

Ang usa ka tawo sa dili madugay makaamgo human sa
kaminyoon nga ang kapikas adunay mga kahuyang nga wala
mapakita daan o madiskobrehi. Ang mga hiyas nga kanunayng
napadako panahon sa pagpangulitawo karon nagkagamay na,
ug ang mga kahuyang diin daw gamay kaayo ug dili makit-an
panahon sa pagpangulitawo karon midako na kaayo. Ang pana-
hon miabut na alang sa kasingkasing nga masinabtanon, alang
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sa pagtimbang-timbang sa kaugalingon, ug alang sa maayong
hunahuna, pagrason, ug pagplano....

Adunay dili mapakyas nga pormula nga mogarantiya sa kada
magtiayon og malipayon ug mahangturong kaminyoon; pero
sama sa tanang pormula, and mahinungdanong mga sagol kina-
hanglan dili gayud kalimtan, kuhaan, o limitahan. Ang pagpili sa
dili pa mangulitawo ug dayon ang pagpadayon sa pagpanguli-
tawo human sa kaminyoon managsama ka importante, pero dili
mas importante kaysa kaminyoon mismo, ang kalampusan niini
nagdepende sa duha ka binuhat––dili diha sa usa, pero diha
sa duha.

Sa kaminyoon nga nagsugod ug gibase diha sa resonable nga
mga sumbanan ... , walay kombinasyon sa gahum ang makaguba
niini gawas sa gahum sa sulod o sa duha ka kapikas mismo; ug
kinahanglan sila modawat sa kinatibuk-ang responsibilidad. Ang
ubang tawo ug mga ahensya mahimong moimpluwensya sa
maayo o sa dautan. Ang pinansyal, sosyal, politikal, ug ubang mga
sitwasyon malagmit adunay kalabutan; pero ang kaminyoon nag-
depende una ug sa kanunay sa duha ka kapikas kinsa makahimo
kanunay sa ilang kaminyoon nga malampuson ug malipayon kon
sila determinado, dili hakog, ug matarung.

Ang pormula simple ra; ang mga sagol gamay ra, hinuon adu-
nay daghang mga pagdugang sa matag usa.

Una, kinahanglan adunay husto nga pamaagi kalabut sa kamin-
yoon, diin mamalandong sa pagpili og kapikas kinsa hapit na
makakab-ot sa kinatas-ang bahin sa kahingpitan kutob sa mahimo
diha sa tanang matang nga mahinungdanon sa mga indibidwal.
Ug dayon kadtong duha ka tawo kinahanglan moanha sa altar sa
templo nga makaamgo nga sila maningkamot gayud og maayo
kalabut niining malampusong gihiusa nga pagpuyo.

Ikaduha, kinahanglan adunay pagka dili gayud hakog, kalim-
tan ang kaugalingon ug modumala sa tanan sa kinabuhi sa
pamilya ug sa tanan nga may kalabutan niana alang sa kaayohan
sa pamilya, nga magpaubos sa kaugalingon.

Ikatulo, kinahanglan ipadayon ang paghinalaray sa gugma ug
pagpahayag sa pagbati, kabuotan, ug pagsabut aron pagpabilin
sa gugma nga buhi ug magtubo.
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Ikaupat, kinahanglan adunay hingpit nga pagsunod sa mga
sugo sa Ginoo ingon nga gilatid diha sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Uban niini nga mga igsasagol nga hustong pagkasagol ug
padayong magpabilin nga naglihok, imposible gayud kaayo nga
walay kalipay nga moabut, walay pagsinabtanay nga magpadayon
o ang pagkabungkag sa kaminyoon mahitabo. Ang mga abogado
sa diborsyo mobalhin na lang og laing mga propesyon ug ang
mga korte sa diborsyo manira na lang.15

Ang pagka dili hakog ug ang pagsunod sa mga
sugo modala og kalampusan sa kaminyoon.

Ang mga managhigugmaay kinahanglan nga makaamgo sa dili
pa magpakasal nga ang kada usa kinahanglan modawat sa tinuod
ug sa hingpit nga ang kaayohan sa gamay nga bag-ong pamilya
kinahanglan maoy kanunayng molabaw kaysa kaayohan sa bisan
kinsa sa kapikas. Kada usa mowagtang na sa pulong “ako” ug
“akong” ug ilisan sa ... “kita” ug “atoa.” Kada desisyon kinahang-
lang maghunahuna nga adunay duha ug mas daghan pa nga
maapektuhan niini. Samtang ang asawa maghimo og dakong
desisyon karon, siya maghunahuna gayud sa epekto niini ngadto
sa mga ginikanan, sa mga anak, sa panimalay, ug sa ilang espiri-
tuhanong mga kinabuhi. Ang pagpili sa bana og trabaho, sa iyang
katilingbanong kinabuhi, sa iyang mga higala, sa iyang tanang
interes kinahanglang hunahunaon na uban sa pagsabut nga siya
kabahin na lamang sa usa ka pamilya, nga ang panginahanglan sa
kinatibuk-ang grupo maoy kinahanglang hunahunaon.16

Alang sa duha ka tawo nga naninguhang magmalampuson ang
ilang kaminyoon, nagkinahanglan sila og maayong pagkaplano
nga badyet, nga gihimo sa bana ug sa asawa, ug dayon ang maam-
pingong pagsunod niini. Daghang mga kaminyoon ang nasamok
sa palitanan kon ang walay plano nga pagpamalit gihimo.
Hinumdumi nga ang kaminyoon usa ka panag-uban ug mahi-
mong dili kini magmalampuson sa laing paagi.17

Ang usa ka kaminyoon mahimong dili kanunay sayon ug dili
mahimong walay problema, pero kini mahimong usa nga mag-
malinawon gayud. Ang magtiayon mahimong may kakabus, sakit,
kahigawad, kapakyasan, ug bisan gani kamatayon diha sa pamilya,



H U G N A  1 8

248

pero bisan pa niini kini dili makakuha kanila sa ilang kalinaw. Ang
kaminyoon mahimong magmalampuson kon walay pagkahakog
nga mopatigbabaw. Ang mga kasamok ug mga problema makapa-
suod sa mga ginikanan ngadto sa paghiusa kon anaa ang hingpit
nga pagka dili hakog....

Ang gugma sama sa usa ka bulak, ug, sama sa lawas, nagkina-
hanglan og kanunayng pagpakaon. Ang mortal nga lawas mahi-
mong sa dili madugay moniwang ug mamatay kon dili kanunayng
pakan-on. Ang linghod nga bulak malaya ug mamatay kon walay
pagkaon ug tubig. Ug busa ang gugma, usab, dili mapaabot nga
molungtad sa hangtud gawas kon kini padayon nga pakan-on
uban sa tipik sa gugma, ang pagpakita sa pagtamud ug pagdayeg,
ang mga pagpahayag og pagpasalamat, ug ang paghunahuna sa
pagka dili hakog.

Ang hingpit nga pagka dili hakog siguradong makakab-ot og
laing rason sa malampusong kaminyoon. Kon ang usa kanunayng
magtinguha og kaayohan, kaharuhay, ug kalipay sa usa, ang
gugma nga makaplagan sa higayon sa pagpangulitawo ug nabug-
kos diha sa kaminyoon mahimong motubo ngadto sa dakong
panag-uyon. Daghang mga magtiayon ang mitugot sa ilang mga
kaminyoon nga mahimong mohupas ug sa ilang gugma nga
mabugnaw sama sa bahaw nga pan o walay lami nga pasiaw o
bugnaw nga gravy. Sa pagkatinuod ang mga pagkaon nga pinaka
importante alang sa gugma mao ang pagsabut, kabuotan, kama-
hunahunaon, pagtagad, pagpahayag sa pagbati, mga gakus sa
pasalamat, pagdayeg, garbo, panagkauban, pagsalig, pagtuo,
panagtiayon, pagtambayayong, ug pagdepende sa usag usa.

Aron magmalipayon gayud sa kaminyoon, ang usa kinahang-
lan adunay padayon nga matinud-anong pagsunod sa mga sugo
sa Ginoo. Walay usa, minyo o dili minyo, nga hilabihan gayud ka
malipayon gawas kon siya nagmatarung. Adunay temporaryong
katagbawan ug pagpakaaron-ingnon nga pagpakita og kalipay sa
daklit lang, pero ang permanente, hingpit nga kalipay moabut
lamang pinaagi sa pagkalimpyo ug pagkatakus....

... Kon ang duha ka tawo nahigugma sa Ginoo labaw pa sa
ilang kaugalingong mga kinabuhi ug mahigugma sa usag usa
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labaw pa sa ilang mga kaugalingon, nga magtambayayong diha sa
hingpit nga panag-uyon sa programa sa ebanghelyo isip ilang
sukaranang estraktura, sigurado gayud sila nga makaangkon nii-
ning dakong kalipay. Kon ang bana ug asawa kanunayng magku-
yog nga moadto sa balaang templo, mangluhod nga maghiusa
diha sa ilang panimalay uban sa ilang pamilya, magkuyog nga
magkinuptanay ngadto sa ilang relihiyosong mga miting, mopa-
bilin sa ilang mga kinabuhi nga hingpit nga putli––sa mental ug
sa pisikal––aron nga ang tibuok nilang hunahuna ug mga
tinguha ug mga gugma nakasentro ngadto sa usa ka binuhat, ang
ilang kapikas, ug ang duha magtinabangay alang sa paglig-on sa
gingharian sa Dios, nan ang kalipay anaa na sa kinatas-ang
kahimtang niini.18

Ang kaminyoon nagkinahanglan og hingpit nga
pag-unong ug hingpit nga kamatinuoron.

Adunay minyong mga tawo kinsa maibog pa ug mahigugma sa
uban, nga nagtuong dili sayop ang magpaibog og gamay, nga
mopakigbahin sa ilang mga kasingkasing ug nga maibog pa sa
uban gawas sa asawa o bana. Ang Ginoo direkta nga miingon:
“Higugmaa ang inyong mga asawa sa inyong tibuok nga kasing-
kasing, ug unong ngadto kaniya ug wala nay lain.” (D&P 42:22.)

Ug, kon ang Ginoo miingon sa tibuok ninyong kasingkasing,
kini wala magtugot sa pakig-ambit o pakigbahin niini ni paghi-
kaw niini. Ug, sa babaye kini gisubli: “Higugmaa ang inyong mga
bana sa inyong tibuok kasingkasing ug unong ngadto kaniya ug
wala nay lain.”

Ang mga pulong wala nay lain nagwala sa tanang tawo ug sa
tanang butang. Dayon ang kapikas mahimong mas labaw pa sa
kinabuhi sa bana o sa asawa, ug dili ang sosyal nga kinabuhi ni
ang pagpanarbaho ni pulitikanhong kinabuhi ni bisag unsa nga
interes ni tawo ni butang nga molabaw gayud sa kaubang
kapikas. Usahay makakita kita og mga asawa kinsa mopalabi ug
ipatigbabaw ang mga anak nga mapasagdan na lang ang bana,
ug gani usahay ipalayo sila kaniya.
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Ang Ginoo miingon ngadto kanila: “Mounong ngadto kaniya
ug wala nay lain.”19

Kasagaran, ang mga minyo padayon nga mounong ngadto sa
ilang mga inahan ug sa ilang mga amahan ug sa ilang mga barkada.
Usahay ang mga inahan dili mobuhi sa ilang katungod sa ilang
mga anak, ug ang mga bana ingon man ang mga asawa mobalik pa
gihapon sa ilang mga inahan ug mga amahan aron mopakigtam-
bag ug mosugilon, samtang ang pag-unong angay nga maglabi
unta ngadto sa asawa, ug ang tanang mga tinago nga kasuod ipa-
bilin unta nga sekreto kaayo ug dili isulti sa uban.20

Ang kaminyoon nagkinahanglan gayud og hingpit nga pagda-
pig ug hingpit nga pagkamaunungon. Ang matag kapikas moda-
wat sa kauban inubanan sa pagsabut nga siya sa hingpit mohatag
sa tibuok kasingkasing, kusog, pag-unong, dungog, ug pagbati,
uban sa tibuok dignidad. Sala ang bisan unsa nga pagtipas niini;
sala ang paghigugma sa uban nga dili kapikas. Sama nga kita
kinahanglan adunay “bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa
Dios,” sa ingon kinahanglan usab nga kita adunay usa ka mata,
usa ka dunggan, usa ka kasingkasing nga bug-os ang tinguha
ngadto sa kaminyoon ug sa kapikas ug sa pamilya.21

Mohangyo ako niadtong tanan nga nabugkos pinaagi sa mga
panumpa sa kaminyoon ug mga pakigsaad sa paghimo niana nga
kaminyoon nga balaan, ipabilin ang kalab-as, ipahayag ang pag-
bati nga makahuluganon ug sinsero ug kanunay.

Mga bana, pauli sa panimalay––uban sa lawas, espiritu, huna-
huna, pagkamaunungon, mga kaikag, ug mga pagbati––ug higug-
maa ang inyong kauban diha sa balaan ug walay paghunong nga
relasyon.

Mga asawa, pauli sa panimalay uban sa tibuok ninyong kaikag,
kamatinuoron, mga tinguha, mga pagkamaunungon, ug mga
pagbati––makigtambayayong aron paghimo sa inyong panimalay
nga usa ka bulahang langit. Sa ingon makapahimuot kamo sa
inyong Ginoo ug Magtutudlo ug mogarantiya sa inyong mga kau-
galingon sa dili hitupngan nga kalipay.22
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Sa inyong hunahuna unsa man ang ubang mga ebidensya nga
ang usa ka kaminyoon dungganan? malipayon? malampuson?
Hain niini nga mga ebidensya ang inyong nakita sa relasyon
tali ni Presidente Kimball ug sa iyang asawa, nga si Camilla?
(Tan-awa sa mga pahina 237–239.)

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 239. Unsa ang
ubang mga impluwensya sa kalibutan karon nga inyong gihu-
nahuna nga batok sa kaminyoon? Unsa ang mga epekto sa
maong mga pag-atake? Unsa ang atong mabuhat aron “pagba-
tok ug pagsumpo” niini, ilabi na diha sa atong mga panimalay?

• Hain sa mga pagtulun-an ni Presidente Kimball kalabut sa pag-
andam alang sa mahangturong kaminyoon ang nakapadani
kaninyo pag-ayo ug ngano? (Tan-awa sa mga pahina 242–244.)
Hain nga mga pagtulun-an ang malagmit makatabang niad-
tong kinsa naminyo na?

• Si Presidente Kimball mihisgut sa “dili mapakyas nga por-
mula” sa kaminyoon (mga pahina 245–247). Kon bisan usa sa
mga sagol niini ang mawala, sa unsa kaha nga paagi maimplu-
wensyahan ang kaminyoon?

• Si Presidente Kimball mitudlo nga ang mga kapikas kinahang-
lan “mounong” sa usag usa ug wala nay lain (mga pahina
249–250). Unsa ang mabuhat sa mga magtiayon aron pagsi-
guro nga ang panggawas nga mga pasalig ug mga interes dili
mosamok sa ilang pag-unong sa usag usa?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Genesis 2:18, 21–24; 1 Mga
Taga-Corinto 11:11; Mga Taga-Efeso 5:22–25; D&P 132:7–21
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Pagpalig-on sa
Atong mga Pamilya

Kinahanglan atong palig-unon ug protektahan ang
atong mga pamilya pinaagi sa pagtudlo ug pagtuman

sa ebanghelyo diha sa atong mga panimalay.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Si Presidente Spencer W. Kimball kasagaran mipasabut og maayo
sa panginahanglan sa pagpalig-on sa mga pamilya pinaagi sa pag-
sunod sa ebanghelyo diha sa panimalay. Naghulagway sa iyang
kaugalingong mga kasinatian, miingon siya: “Isip usa ka batan-on,
ug uban sa akong asawa ug mga anak sa among kaugalingong
panimalay, nakahinumdom ako sa among ganahan nga mga kali-
hokan sa pamilya. Ang langit anaa sa among panimalay. Kon ang
usa ka sakop mobuhat og usa ka butang, mokanta man, mopasi-
ugda og dula, mo-recite sa artikulo sa hugot nga pagtuo, mosay-
say og istorya, mopaambit og talento, o mohimo og buluhaton,
dihay pagtubo ug nindot nga pagbati.”1

Si Presidente Kimball ug ang iyang asawa, nga si Camilla, mipa-
lig-on sa ilang mga anak pinaagi sa pagtudlo ug pagdasig kanila
ug dayon motugot kanila nga magbaton og responsibilidad sa
ilang kaugalingong mga pagpili. Ang ilang anak nga babaye, nga
si Olive Beth, nahinumdom nga sila “gigiyahan imbis nga pugson
kami ngadto sa mga dalan nga gusto nilang among adtoan.”2

Si Presidente ug si Sister Kimball mipakita og dakong gugma sa
matag usa sa ilang mga anak. Ang usa ka anak nga lalaki, nga si
Edward, miingon: “Ang akong amahan kanunay nga mahigug-
maon kaayo. Nasayud ako nga ako gipangga niya.” Si Edward nahi-
numdom sa iyang usa ka kasinatian sa dihang mitambong siya sa
solemno nga panagtigum sa Templo sa Salt Lake: “Dihay liboan ka
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Si Presidente ug si Sister Kimball uban sa mga miyembro sa ilang pamilya.
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mga lalaki didto. Sa dihang ang miting nahuman, [ang akong ama-
han] nakakita kanako diin ako nagkanta sa chorus. Sa iyang pag-
gawas, miduol siya, migakos ug mihalok kanako.”3

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang pamilya maoy sentro sa plano sa atong
Amahan ug mao ang pundasyon sa katilingban.

Ang kinabuhi sa pamilya mao ang pinakamaayong paagi sa
pagkab-ot og kalipay niini nga kalibutan, ug kini mao ang klaro
nga sumbanan nga gihatag kanato gikan sa Ginoo kon unsa ang
kahimtang sa sunod nga kalibutan.4

Ang Ginoo mi-organisar sa tibuok plano sa sinugdanan uban sa
usa ka amahan kinsa mopasanay, mohatag, ug mohigugma ug
mogiya, ug usa ka inahan nga momabdos ug manganak ug moa-
muma ug mopakaon ug mobansay. Ang Ginoo mahimo untang
mo-organisar niini sa laing paagi pero mipili nga adunay yunit
nga may responsibilidad ug mga asosasyon nga adunay katuyoan
diin ang mga bata mabansay ug madisiplina sa usag usa ug mahi-
gugma, magpasidungog, ug magpasalamat sa usag usa. Ang
pamilya maoy usa ka mahinungdanong plano sa kinabuhi ingon
sa giplano ug gi-organisar pinaagi sa atong Amahan sa langit.5

Ang pamilya mao ang sukaranang yunit sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta. Ang Simbahan walay kalig-on kon walay lig-on nga
mga pamilya.6

Gikan sa sinugdanan, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mihatag og gibug-aton sa kinabuhi
sa pamilya. Kanunay natong nasabtan ang mga pundasyon sa
pamilya, isip usa ka mahangturong yunit, gihan-ay nang daan sa
wala pa kini nga yuta malalang! Ang katilingban kon wala ang
sukaranang kinabuhi sa pamilya walay pundasyon ug mahanaw
ngadto sa pagkawalay nada....

Sa tanang tawo, kita ... dili gayud unta magpadala sa sayop nga
mga argumento nga ang yunit sa pamilya nahigot sa usa lamang
ka klase sa paglambo nga nasinati sa tawhanong katilingban.
Gawasnon kitang mosalikway nianang mga kalihokan nga nagtuis
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sa kamahinungdanon sa pamilya ug mohatag og gibug-aton sa
kamahinungdanon sa hinakog nga panag-iyahay. Nasayud kita
nga ang pamilya mahimong mahangturon. Nasayud kita nga kon
dunay problema ang usa ka pamilya, maproblema gayud ang
tanang institusyon sa katilingban....

Ang atong pulitikanhong mga institusyon ... dili makatabang
kanato kon ang atong sukaranang institusyon, ang pamilya, wala
magkahiusa. Ang mga kasabutan sa kalinaw dili makaluwas
kanato kon adunay panag-away imbis nga gugma ang anaa sa
panimalay. Ang mga programa sa kawalay trabaho dili makata-
bang kanato kon daghan ang wala na matudloi kon unsaon pag-
trabaho o walay oportunidad sa pagtrabaho o ang kahilig, sa
ubang bahin, sa pagbuhat sa ingon. Ang tigpahamtang sa balaod
dili makabantay kanato kon daghan kaayong mga tawo ang dili
uyon sa pagdisiplina sa ilang mga kaugalingon o magpadisiplina.7

Wala kita’y kapilian ... kon dili ang paghupot sa mithi sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga pamilya. Ang kamatuoran nga
ang uban karon walay kahigayunan sa pagpuyo sa ingon niana
nga pamilya dili igong rason sa paghunong sa paghisgot niini.
Hisgutan nato ang kinabuhi sa pamilya uban sa pagkamabina-
tion, bisan pa man, sa kasayuran nga daghan ... ang walay kahi-
gayunan karon nga masakop o maapil sa ingon niana nga
pamilya. Pero dili nato masalikway kini nga sumbanan, tungod
kay daghang laing mga butang ang nagdepende niini.8

Ang mga ginikanan kinahanglan nga mohimo og mga
tigumanan sa espirituhanong kalig-on aron makaabag

sa ilang mga anak sa mga kasinatian sa kinabuhi.

Sa atong mga kinabuhi adunay daghang mga matang sa tiguma-
nan. Ang ubang tigumanan alang sa pagtigum og tubig. Ang uban
tigumanan og pagkaon, sama sa atong gihimo sa atong family wel-
fare program ug sama sa gihimo ni Jose sa Ehipto sa panahon sa
pito ka tuig sa kabuhong. Kinahanglan usab nga adunay mga tigu-
manan sa kahibalo aron pagtagbaw sa umaabut nga panginahang-
lan; mga tigumanan sa kaisug aron sa pagbuntog sa mga baha sa
kahadlok nga mobutang og walay kasiguroan nga kinabuhi; mga
tigumanan sa pisikal nga kalig-on aron sa pagtabang kanato nga
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makasagubang sa kanunayng mga kabug-at sa trabaho ug sa mga
sakit; mga tigumanan sa kaayo; mga tigumanan sa kusog; mga tigu-
manan sa hugot nga pagtuo. Oo, ilabi na ang tigumanan sa pagtuo
aron kon ang kalibutan moduot kanato, mobarug kita nga lig-on ug
kusgan; kon ang mga tentasyon sa nagkadunot nga kalibutan nga
naglibut kanato mokuha sa atong mga kalagsik, mokutkot sa atong
espirituhanong kabaskog, ug motinguha sa pagbira kanato paubos,
kita nanginahanglan sa tinigum nga hugot nga pagtuo nga maka-
dala sa mga batan-on ug sa kaulahian sa pagkahamtong ibabaw sa
kalaay, sa kalisud, sa makalilisang nga mga higayon, pagkasagmuyo,
mga paglingla, ug mga tuig sa pagsulay, panginahanglan, kalibug,
ug kapakyas....

Mapasalamaton ako sa akong mga ginikanan, kay sila naghimo
og mga tigumanan alang sa akong mga igsoon ug kanako. Ang
mga tigumanan gipuno uban sa mga kinaiya sa pag-ampo, pag-
tuon, mga kalihokan, tinuod nga mga pagserbisyo, ug kamatuo-
ran ug pagkamatarung. Kada buntag ug kada gabii mangluhod
kami sa among mga lingkuranan kilid sa lamesa ug magpulihay sa
pag-ampo. Sa dihang naminyo ako, ang kinaiya nagpadayon, ug
ang among bag-ong pamilya nagpadayon sa maong gimbuhaton.9

Ang kinabuhi sa panimalay, husto nga pagtudlo diha sa pani-
malay, paggiya sa ginikanan ug pagpangulo––kini mao ang tam-
bal sa mga sakit sa kalibutan ug sa mga anak niini. Kini mao ang
tambal sa espirituhanon ug emosyonal nga mga sakit ug tambal
sa mga problema niini. Kinahanglang dili ihatag sa mga ginika-
nan ang pagtudlo sa mga anak ngadto sa uban.

Daw dunay nagtubo nga kahilig sa pagbalhin niini nga respon-
sibilidad gikan sa panimalay ngadto sa gawas nga mga implu-
wensya sama sa eskwelahan ug sa simbahan, ug sa mas dakong
kahingawa, ngadto sa lainlaing ahensya ug mga institusyon nga
moatiman sa mga bata. Mahimong ingon niana ka importante ang
mga panggawas nga mga impluwensya, dili gayud kini paigo nga
mopuli sa impluwensya sa inahan ug sa amahan. Ang kanunayng
pagtudlo, kanunayng pagmabinantayon, pagpakig-uban, ug pag-
kamagbalantay sa atong kaugalingong mga anak gikinahanglan
aron sa pagpabilin sa atong mga panimalay nga maghiusa ug
mopanalangin sa atong mga anak subay sa pamaagi sa Ginoo.10
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“Ang kinabuhi sa panimalay, husto nga pagtudlo sa panimalay,
paggiya sa ginikanan ug pagpangulo––kini mao ang tambal sa

mga sakit sa kalibutan ug sa mga anak niini.”

Ang mga auxiliary sa Simbahan importante kaayo, ug kita kina-
hanglang moambit sa tanang mga panalangin nga gitanyag niini.
Pero dili gayud kita motugot nga mopuli kini sa mga ginikanan, sa
pagpuli sa mga responsibilidad sa mga ginikanan sa pagtudlo sa
ilang mga anak sa ebanghelyo ni Jesukristo.11

Ang mga lider ug mga magtutudlo sa auxiliary sa kabatan-onan
kinahanglan mangutana, sa unsang paagi ako makatabang niining
mga kabatan-onan nga mohigugma ug mosunod sa ilang mga
ginikanan, mopasidungog kanila, ug mosuporta sa mga responsi-
bilidad sa pamilya? Unsaon nato pag-eskedyul sa mga miting, mga
pagpraktis, ug mga kalihokan aron paglikay sa pagsamok sa mga
relasyon ug mga responsibilidad sa panimalay, ug sa paghatag og
panahon sa mga kalihokan sa pamilya?

Ang atong pasalig sa pagsunod sa ebanghelyo nga sentro sa
panimalay kinahanglan mao ang klaro nga mensahe sa kada
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programa sa priesthood ug sa auxiliary, pagmenos, kon gikina-
hanglan, sa ubang kapilian nga mga kalihokan nga malagmit
makapalinga sa hustong tumong sa pamilya ug sa panimalay.12

Pinaagi lamang sa hustong pagplano ug pahigayon sa atong
kinabuhi sa pamilya nga kita makagiya sa atong mga anak ug mag-
pabilin kanila nga luwas gikan sa mga laang nga modala sa pag-
pakasala ug pagkaguba, ug pagbutang kanila sa dalan sa kalipay
ug kahimayaan. Niini, walay mas gamhanan kaysa ehemplo sa
ilang kaugalingong mga ginikanan ug sa impluwensya sa ilang
kinabuhi sa panimalay. Ang mga kinabuhi sa atong mga anak
mahimong pareha sa ilang nakita sa ilang kaugalingong mga pani-
malay samtang nagtubo ngadto sa hingkod nga pagkalalaki ug sa
hingkod nga pagkababaye. Busa kita kinahanglan mopahigayon
sa atong dalan subay sa agianan diin gusto kita nga ang atong mga
anak mosunod.13

Ang bata modala diha sa iyang kaugalingong kinabuhi kadag-
hanan sa nakita sa kinabuhi sa iyang pamilya diha sa panimalay.
Kon siya makakita sa iyang nga ginikanan nga kanunay moadto
sa templo, magsugod siya og plano sa kinabuhi sa templo. Kon
tudloan siya sa pag-ampo alang sa mga misyonaryo, siya sa hinay-
hinay madani sa programa sa misyonaryo. Karon, kini simple
kaayo, pero mao kini ang paagi sa kinabuhi. Ug mosaad kami
kaninyo nga ang inyong mga anak modala kaninyo og dungog ug
himaya samtang kamo mohatag kanila og husto nga ehemplo ug
pagbansay.14

Nakakita ako usahay og mga anak sa maayong mga pamilya nga
mirebelde, misalikway, nahisalaag, nakasala, ug gani mibatok
gayud sa Dios. Niini sila nagdala og kagul-anan sa ilang mga gini-
kanan, kinsa mihimo kutob sa ilang mahimo ... aron sa pagtudlo
ug sa pagpuyo isip mga ehemplo. Pero kanunay usab akong maka-
kita sa kadaghanan niining samang mga anak, human sa mga tuig
sa paglatagaw, nabuotan, nakaamgo unsa ang nawala kanila, nag-
hinulsol, ug nakahimo og dakong kontribusyon sa espirituhanong
kinabuhi sa ilang komunidad. Nagtuo ko nga ang rason nga kini
mahitabo mao nga, bisan sa tanang dautan nga mga hangin diin
kini nga mga tawo naulipon, sila sa gihapon naimpluwensya pa,
ug mas labaw pa silang nakaamgo, sa dagan sa kinabuhi sa mga
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panimalay diin sila gipadako. Kon, sa ulahing mga katuigan,
mobati sila og tinguha sa pagtukod diha sa ilang kaugalingong
mga pamilya ang samang kahimtang nga ilang natagamtan isip
mga anak, sila malagmit mobalik ngadto sa hugot nga pagtuo nga
naghatag og kahulugan sa mga kinabuhi sa ilang ginikanan.15

Mga amahan ug mga inahan, ang inyong labing unang res-
ponsibilidad mao ang inyong pamilya. Pinaagi sa pagtinabangay
makabaton kamo og matang sa panimalay nga gilauman sa
Ginoo nga kamo makaangkon. Pinaagi sa pagpakita og gugma ug
pagsabut sa usag usa ug sa inyong mga anak, kamo makatukod
og usa ka tigumanan sa espirituhanong kalig-on nga dili gayud
mahutdan.16

Nagkinahanglan kita nga mopalig-on sa atong mga
pamilya batok sa mga dautan nga naglibut kanato.

Ang panahon moabut nga kadto lamang kinsa motuo pag-ayo
ug aktibo diha sa pamilya ang makapatunhay sa ilang mga
pamilya taliwala sa pagpundok sa mga dautan nga naglibut
kanato.17

Ang dautan nahibalo asa moatake. Moatake gayud siya sa pani-
malay. Moguba siya sa pamilya. Kana mao ang gusto niyang buha-
ton.... Modesider kita nga dili gayud kana siya makabuhat niini
sa atong mga pamilya.18

Nagkinahanglang magpadayon kitang mopalig-on sa atong
mga panimalay ug sa atong mga pamilya ug sa pagpanalipod
kanila sa paghasmag sa mga dautan sama sa diborsyo, naguba
nga mga pamilya, kabangis, ug abuso, ilabi na sa mga asawa ug
sa mga anak. Nagkinahanglan kita nga kanunay nga magbantay
batok sa imoralidad, pornograpiya, ug pagtugot sa sekswal nga
kinaiya nga mahimong moguba sa kaputli sa mga miyembro sa
pamilya, bata ug tigulang....

... Makaplagan nato kining dautang mga kusog hapit bisan asa
kita moadto. Anaa kini kanunay. Madala kini nato sa panimalay
gikan sa eskwelahan, gikan sa dulaanan, gikan sa sinehan, sa opi-
sina, ug sa merkado. Adunay pipila lamang ka mga lugar nga atong
adtoan sa kada adlaw nga kalihokan diin makaikyas kita niini.
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Nan unsa man ang atong katungdanan? Unsa ang kinahanglan
natong buhaton? Kinahanglan kita kanunay nga magbantay nii-
ning dautang presensya diha sa atong mga panimalay ug gub-on
kini pareha sa atong buhaton sa mga kagaw ug hugaw sa mga
sakit. Kinahanglan ato silang pangitaon gikan sa mga tipiganan
sa atong mga hunahuna, mopalingkawas sa atong mga kaugali-
ngon sa maong pagkakalibutanon, mopalong sa mga nagbaga
nga pagkadautan sa dili pa kini mahimong makadaot nga kalayo.
Unsaon nato kini paghimo?

Kon buot kita nga molikay niadtong makalilisang nga mga
tumong sa yawa ug mopabilin sa atong mga panimalay ug mga
pamilya nga gawasnon ug mapalig-on pag-ayo batok sa tanang
makaguba kaayong mga impluwensya nga naglibut kanato og
maayo, kinahangalan kitang makabaton sa panabang sa mismong
magtutukod ug tigpasiugda niining plano sa pamilya––ang
Tiglalang mismo. Adunay usa lamang ka siguradong paagi ug kana
pinaagi sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo ug ang pagkamasu-
lundon sa tulugkaron ug dinasig nga mga pagtulun-an. Sa tinuod
kita kinahanglang makaamgo nga ang ilis sa usa ka pamilya nga
ang panimalay gawasnon sa maong dautang mga impluwensya
mao ang paghupot sa mga sugo sa Dios.19

Samtang ang mga ginikanan mobasa sa mga pamantalaan ug
mga magasin ug makita unsa ang gustong itudlo sa kalibutan
ngadto sa ilang mga anak, sila kinahanglang mahimong mas
determinado nga ang ilang mga anak dili mamantsahan sa maong
sala ug sayop. Ang mga ginikanan kinahanglang mosangkap
gayud sa kinabuhi diha sa panimalay, sa disiplina, ug sa pagban-
say nga maoy mobatok ug mosumpo sa dautan nga nagpadayong
gihimo diha sa kalibutan. Samtang ang mga anak makakat-on sa
dili maayong mga butang sa kalibutan, kinahanglan usab nga sila
makakat-on sa maayong mga butang sa kalibutan ug sa husto nga
mga pagtubag ug sa husto nga mga kinaiya.20

Pipila kadto ka tuig ang milabay mibisita kami sa nasud nga lahi
nga mga ideyolohiya ang gitudlo ug “makadaot nga mga dok-
trina” ang gitudlo kada adlaw sa mga eskwelahan ug sa gikontro-
lar sa gobyerno nga medya. Kada adlaw ang mga bata maminaw
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sa mga doktrina, mga pilosopiya, ug mga mithi nga gitudlo sa
ilang mga magtutudlo.

Adunay usa ka tawo nga miingon nga “ang kanunay pagtulo sa
tubig mopahumok sa pinakagahing bato.” Nasayud ako niini, busa
nangutana ako kabahin sa mga bata: “Nagpabilin ba sila sa ilang
hugot nga pagtuo? Wala ba sila madani sa kanunay nga pamugos
sa ilang mga magtutudlo? Unsaon ninyo pagsiguro nga dili sila
mobiya sa simpleng hugot nga pagtuo sa Dios?”

Ang tubag pareha ra sa pag-ingon “Moayo kami sa naguba nga
mga tigumanan kada gabii. Motudlo kami sa among mga anak sa
positibong pagkamatarung aron ang bakak nga mga pilosopiya
dili maoy mokontrol. Ang among mga anak nagtubo sa hugot
nga pagtuo ug pagkamatarung bisan pa sa kapig-ot nga mga
pamugos gikan sa gawas.”

Bisan gani ang nagliki nga mga diki [dam] mahimong maayo
ug magamit pa, ug ang mga sinakong balas makapugong sa pag-
baha. Ug ang gisubli nga kamatuoran, gibag-ong pag-ampo, mga
pagtulun-an sa ebanghelyo, pagpahayag og gugma, ug kaikag sa
mga ginikanan mahimong makaluwas sa anak ug mopabilin
kanila sa hustong dalan.21

Ang panimalay mao ang dapit diin ang
pagka-espirituhanon kinahanglan itudlo ug amumahon.

Ang panimalay sa tinuod nga Santos sa Ulahing mga Adlaw
maoy dangpanan batok sa mga unos ug mga pagpaninguha sa
kinabuhi. Ang pagka-espirituhanon moabut ug maamumahan
pinaagi sa adlaw-adlawng pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, mga
panaghisgot sa ebanghelyo sa panimalay ug may kalabutan nga
mga kalihokan, mga home evening, mga family council, mag-uban
sa trabaho ug panagdula, mag-alagad sa usag usa, ug makigbahin
sa ebanghelyo uban niadtong naglibut kanato. Ang pagka-espiri-
tuhanon maamumahan usab diha sa atong mga aksyon sa pagka-
mapailubon, pagkabuotan, ug pagpasaylo sa usag usa ug sa atong
pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa pamilya. Ang
panimalay mao ang dapit diin kita mahimong eksperto ug mga
eskolar sa ebanghelyo sa pagkamatarung, magkat-on ug magpuyo
nga maghiusa sa mga kamatuoran sa ebanghelyo.22
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Pinaagi sa “kanunay, mainitong pag-ampo,” ang panimalay mahimong “usa ka
dapit diin ang pagsalig sa Ginoo maoy usa ka butang nga kasagarang masinati.”

Ang panimalay kinahanglan usa ka dapit diin ang pagsalig sa
Ginoo maoy usa ka panaghiusang kasinatian, nga wala gigahin
alang sa espesyal nga mga okasyon. Usa ka paagi sa paghimo
niana mao ang usa ka kanunay, mainitong pag-ampo. Dili igo ang
pag-ampo lang. Mahinungdanon gayud nga kita tinuoray nga
makigsulti sa Ginoo, magbaton og hugot nga pagtuo nga iyang
ipadayag kanato isip mga ginikanan kon unsa ang gikinahanglan
natong mahibaloan ug buhaton alang sa kaayohan sa atong mga
pamilya.23

Ang pagtuon sa kasulatan isip mga indibidwal ug isip pamilya
maoy pinakamahinungdanon sa pagkat-on sa ebanghelyo. Ang
kada adlaw nga pagbasa sa mga kasulatan ug panaghisgot niini
dugay nang gisugyot isip usa ka gamhanang himan batok sa kaig-
norante ug sa mga tintasyon ni Satanas. Kini nga buluhaton
mohatag og dakong kalipay ug motabang sa mga miyembro sa
pamilya nga mahigugma sa Ginoo ug sa iyang pagkamaayo.
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Mahitungod sa pagdumala sa atong mga pamilya, kita gitud-
loan sa husto nga ang konseho sa pamilya mao ang pinakaunang
konseho sa Simbahan. Ubos sa direksyon sa amahan ug sa ina-
han, kinsa kinahanglan usab nga magtinambagay sa usag usa, ang
mga konseho sa pamilya mahimong maghisgot sa mga kahimtang
sa pamilya, maghisgot sa mga panalapi sa pamilya, maghimo og
mga plano, ug magsuporta ug maglig-on sa mga miyembro sa
pamilya.24

Mahitungod sa atong mga home evenings, usa ka gabii nga
anaa sa panimalay uban sa pamilya o usa ka gabii nga anaa sa
ganahang lugar sa gawas uban sa inyong pamilya mosulbad lang
og gamay sa panginahanglan sa home evening. Ang pinaka-
importante mao ang pagtudlo sa mga bata sa paagi sa kinabuhi
nga maoy pinakamahinungdanon. Ang pag-adto sa usa ka pasun-
dayag o salo-salo nga magdungan, o mangisda, katunga lamang
ang gitagbaw sa tinuod nga panginahanglan, apan ang pagpabi-
lin sa panimalay ug ang pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo, sa
mga kasulatan, ug sa gugma alang sa usag usa ug sa gugma alang
sa ilang mga ginikanan mao ang pinakamahinungdanon.25

Pinaagi sa pagpasalig sa atong mga kaugalingon sa paghimo
og kanunay ug madasigong family home evening ug pinaagi sa
maayo kaayong pagplano sa leksyon nianang gabhiona, kita nag-
tudlo og leksyon sa atong mga anak diin sila makahinumdom
hangtud sa hangtud. Busa kon kita maghatag sa atong mga anak
sa atong kaugalingong panahon, naghatag kita sa atong presen-
sya, ang usa ka gasa nga kanunayng makita.26

Gusto nakong itandi ang home evening, pag-ampo sa pamilya,
ug ang ubang may kalabutan nga mga kalihokan sa Simbahan
alang sa pagluwas sa pamilya, kon kini makugihon nga gipatuman,
sama sa usa ka payong. Kon ang payong dili ablihon, mas gamay
lang kini og labaw sa sungkod ug kini mohatag lamang og gamay
nga proteksyon gikan sa mga unos sa kinaiyahan. Ingon man, ang
mga plano nga hinatag sa Dios gamay lamang og bili gawas kon
kini gamiton.

Ang payong kon ablihon og maayo makapainat sa sida nga
panapton. Kon mobunok ang ulan, kini modahilig lang; kon ang
snow mangatagak, kini modailus lang; kon ang bagtok nga snow
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moabut, kini mobanda lang; kon ang hangin mohuros, kini
moliyok palayo sa payong. Ug sa samang paagi, kining espiritu-
hanong payong moabug sa mga kaaway sa ka-ignorante, pagtuo-
tuo, pagduda, apostasiya, imoralidad, ug ubang matang sa
pagkawalay dios.

Kini akong giampo nga kita mobukhad sa atong espirituha-
nong payong alang sa proteksyon sa atong mga pamilya.27

Kinahanglan atong higugmaon ang atong mga
anak ingon nga ang Dios nahigugma kanato.

Ang Dios mao ang atong Amahan. Nahigugma siya kanato.
Naningkamot gayud siya sa pagtudlo kanato, ug kinahanglan
kitang mosunod sa Iyang ehemplo ug higumaon pag-ayo ang
atong kaugalingong mga anak ug padak-on sila diha sa pagka-
matarung.28

Unsa na kaha kadugay nga nakugos ninyo ang inyong mga
anak, bisag unsa pa ang ilang gidak-on, diha sa inyong mga buk-
ton ug misulti kanila nga nahigugma kamo kanila ug nalipay nga
mahimong maangkon ninyo sila sa kahangturan?29

O, mga kaigsoonan, ang pamilya mahimong mahangturon!
Ayaw itugot nga ang mga tintasyon sa karon makapalayo kaninyo
gikan kanila! Kabalaan, kahangturan, ug pamilya––magkuyog
gayud kini, maghiusa, ug busa mao usab kita!30

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Nagpasabut sa iyang kaugalingong kinabuhi sa pamilya, si
Presidente Kimball mihandum, “Ang langit diha sa among
panimalay” (pahina 253). Unsaon nato paghimo og langit-
nong kahimtang diha sa atong mga panimalay? Sa unsang mga
paagi ang kinabuhi sa panimalay makaandam kanato alang sa
walay katapusang kinabuhi?

• Unsa ang ubang pinakamahinungdanong mga butang nga
mahimo sa mga ginikanan aron makahatag og mga tigumanan
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sa espirituhanong kalig-on alang sa ilang mga anak? (Alang sa
pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 256–262.)

• Unsa ang mga risgo sa mga ginikanan nga motugyan sa pag-
tudlo sa ilang mga anak ngadto sa uban? Unsa ang anaa nga
mga kapanguhaan sa Simbahan nga makatabang sa mga gini-
kanan sa pagtudlo sa mga anak? Sa unsang mga paagi nga ang
mga lider ug mga magtutudlo sa Simbahan makasuporta sa
mga ginikanan? (Alang sa pipila ka mge ehemplo, tan-awa sa
mga pahina 256–257.)

• Hunahunaa ang tambag ni Presidente Kimball sa mga pahina
262–265. Unsay mga ebidensya nga inyong nakita nga ang pag-
ampo sa pamilya, pamilya nga pagtuon sa kasulatan, mga family
council, ug family home evening dako gayud og ikatabang?

• Basaha ang katapusang paragrap sa pahina 253. Dayon huna-
hunaa ang pangutana ni Presidente Kimball sa pahina 265:
“Unsa na kaha kadugay ninyo nakugos ang inyong mga anak,
bisag unsa pa ang ilang gidak-on, diha sa inyong mga bukton
ug misulti kanila nga nahigugma kamo kanila ug nalipay nga
mahimong maangkon ninyo sila sa kahangturan?29

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Deuteronomio 6:3–7;
2 Nephi 25:26; Mosiah 4:14–15; D&P 68:25–28
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Ang Kababayen-an sa Simbahan

Matarung nga mga babaye kinsa magbuhat sa
talagsaong mga responsibilidad nga gihatag kanila

sa Dios maoy mga dagkong panalangin sa ilang
mga pamilya, sa Simbahan, ug sa kalibutan.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Natingala ako sa kamatinud-anon sa kadaghanan sa atong mga
kaigsoonang babaye ug sa ilang lig-on nga debosyon sa kawsa sa
pagkamatarung,” misulat si Presidente Spencer W. Kimball. Siya
dayon miasoy sa mosunod:

“Ang journal sa akong kaugalingong talagsaon nga inahan
mirekord sa usa ka tibuok kinabuhing pagka-mapasalamaton sa
oportunidad sa pagserbisyo ug nagmahay lang nga wala na siya
makahimo og dugang pa. Nakapahiyum ako sa dihang nagbasa
ako bag-ohay pa lang sa nahisulat nga pinetsahan og Enero 16,
1900. Nag-alagad siya isip unang magtatambag sa among Relief
Society sa Thatcher, Arizona, ug ang kapangulohan miadto sa
panimalay sa usa ka sister diin ang usa ka masakiton nga batang
masuso nakapugong sa inahan gikan sa pagpanahi. Ang akong
inahan mikuha sa iyang kaugalingong makina, nagbalon og pani-
udto, dala ang iyang anak, ug ang taas nga lingkuranan para sa
bata, ug dayon nagsugod sila og trabaho. Misulat siya nianang
gabhiona, nakahimo kami og upat ka apron, upat ka parisan sa
pantalon ug nakasugod og usa ka shirt para sa usa sa mga lalaki.’
Miundang sila pagka alas 4:00 sa hapon aron moadto sa usa ka
haya, mao nga wala na kami makahuman og dugang pa niadto.’
Nalipay unta ako sa maong kahimoan, kaysa maghunahuna nga,
‘Bitaw, dili ra kaayo daghan.’

“Dayon human sa duha ka adlaw, ang Relief Society nagkita sa
among panimalay para sa work meeting. ‘Daghang mitambong,’

“
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misulat ang akong inahan, ug daghan kaayong nahuman.’ Dayon
human nianang work meeting, walay reklamo siyang miadto sa
board meeting.

“Mao kadto ang matang sa panimalay nga akong natawhan, usa
nga gidumala sa babaye kinsa naghatag og serbisyo sa tanan
niyang mga gibuhat. Kana mao ang matang sa panimalay nga
nahimo sa akong asawa. Kana mao ang matang sa panimalay nga
nahimo sa liboan ka talagsaong mga kababayen-an sa tibuok
Simbahan.”1

Si Presidente Kimball mitudlo nga mahinungdanon ang tanang
matarung nga mga babaye diha sa plano sa Langitnong Amahan
para sa Iyang mga anak. Miingon siya: “Ugma damlag, kon ang
tibuok istorya sa karon ug sa miaging dispensasyon isaysay,
mapuno kini sa madasigong mga istorya sa atong mga kababayen-
an, sa ilang kaalam ug sa ilang debosyon, sa ilang kaisug, tungod
sa usa ka pagbati nga tingali, maingon nga ang mga babaye mao
ang nahiuna didto sa lubnganan ni Ginoong Jesukristo human sa
iyang pagkabanhaw, ang atong matarung nga mga babaye sagad
talagsaon gayud ang pagkasensitibo sa mga butang nga adunay
mahangturong sangputanan.”2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Kay gihatagan og lainlaing mga responsibilidad,
ang mga babaye ug mga lalaki magtinabangay nga

motrabaho isip managkauban sa kaangayan ug pagtahud.

Ang mga kasulatan ug ang mga propeta klarong mitudlo kanato
nga ang Dios, kinsa perpekto sa iyang kinaiya sa hustisya, “walay
pinalabi sa mga tawo” (Mga Buhat 10:34).... Aduna kitay hingpit
nga kaangayan isip iyang espirituhanong mga anak. Managsama
kita isip mga dumadawat sa hingpit nga gugma sa Dios para sa
kada usa kanato. Si anhing Elder John A. Widtsoe misulat:

“Ang dapit sa babaye diha sa Simbahan mao ang paglakaw sa
kilid sa lalaki, dili sa atubangan kaniya ni sa ulahi kaniya. Sa
Simbahan adunay hingpit nga kaangayan tali sa lalaki ug sa babaye.
Ang ebanghelyo … gihimo sa Ginoo nga managsama para sa mga
lalaki ug sa mga babaye.” (Improvement Era, Mar. 1942, p. 161).
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Si Presidente Spencer W. Kimball ug iyang asawa, si Camilla.

Uban niadtong dakong mga pagpasalig, hinoon, ang atong
mga tahas ug mga buluhaton managlahi. Kini mga mahangtu-
rong mga panaglahi––uban sa mga babaye nga gihatagan og
dako kaayong mga responsibilidad sa pagkainahan ug pagkaig-
soon ug mga lalaki nga gihatagan og dako kaayong mga respon-
sibilidad sa pagkaamahan ug sa priesthood––pero walay lalaki
kon walay babaye ni ang babaye nga walay lalaki diha sa Ginoo
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(tan-awa sa 1 Mga Taga-Cor. 11:11). Ang usa ka matarung nga
lalaki ug usa ka matarung babaye mga panalangin para sa tanan
niadtong kinabuhi nga ilang natandog.

Hinumdumi, sa kalibutan sa wala pa kita moabut dinhi, ang
matinud-anong mga babaye gihatagan og piho nga mga buluha-
ton samtang ang matinud-anong mga lalaki giorden nang daan
sa pihong mga tahas sa priesthood. Samtang kita dili na mahi-
numdom karon sa mga detalye, kini wala makapausab sa mahi-
mayaong katinuoran nga atong gikasabutan kanhi.3

Usahay kita makadungog sa makahasol nga mga taho kon
giunsa pagtratar ang mga babaye. Tingali kon kini mahitabo, kini
resulta sa pagkawalay pagbati ug pagkawalay hunahuna, pero
dili gayud unta kini mahitabo, mga kaigsoonan. Ang mga babaye
sa Simbahan adunay trabaho nga himoon diin, bisan lahi, sama
gayud ka importante sa buhat nga atong gihimo. Ang ilang mga
buhat mao, sa pagkatinuod, ang samang sukaranang buluhaton
nga kita gihangyo nga buhaton––bisan tuod ang atong mga tahas
ug mga buluhaton managlahi....

Ang atong igsoong mga babaye wala mangandoy nga ubos ra
ang pagtan-aw kanila; sila nangandoy nga pagarespetohan ug
tahuron isip atong mga igsoon ug atong mga kaparehas. Akong
gihisgutan kining mga butanga, akong mga kaigsoonan, dili
tungod kay ang mga doktrina o mga pagtulun-an sa Simbahan
mahitungod sa mga babaye kadudahan, apan tungod kay sa ubang
mga sitwasyon ang atong batasan anaa sa makaduda nga kalidad.4

Ang Relief Society maoy usa ka organisasyon sa Ginoo para sa
mga babaye. Kini mokomplemento sa pagbansay sa priesthood
nga gihatag sa mga lalaki. Adunay usa ka gahum niini nga orga-
nisasyon nga wala pa sa hingpit magamit aron pagpalig-on sa
mga panimalay sa Zion ug pagtukod sa Gingharian sa Dios....

... Sa iyang kaalam ug kalooy, ang atong Amahan mibuhat sa
lalaki ug babaye nga magdepende sa usag usa alang sa hingpit
nga pagtubo sa ilang potensyal. Tungod kay ang ilang kinaiyahan
daw lahi, sila makakomplemento sa usag usa; tungod kay sila sa
daghang mga paagi managsama, sila makasabut sa usag usa. Ayaw
gayud itugot ang kasina sa usag usa tungod sa ilang panaglahi;
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himoa ang duha nga makatino unsa ang taphaw ra ug unsa ang
nindot nga sukaranan niana nga panaglahi, ug mobuhat sumala
sa ingon. Ug unta ang panag-igsoonay sa priesthood ug sa
sisterhood sa Relief Society mahimong usa ka panalangin sa mga
kinabuhi sa tanang mga miyembro niining talagsaong Simbahan,
samtang kita motabang sa usag usa diha subay sa dalan sa
kahingpitan.5

Ang Dios mitawag og mga babaye aron
pagtabang sa pagpalambo, pagpanalipod, ug

pagbantay sa panimalay ug sa pamilya.

Ang mahimong matarung nga babaye usa ka mahimayaong
butang sa bisan unsang panahon. Ang mahimong matarung nga
babaye sa panahon sa katapusang dispensasyon niini nga yuta, sa
dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa atong Manluluwas, usa ka
talagsaong balaanon nga tawag. Ang kalig-on ug impluwensya sa
matarung nga babaye karon mahimong kapulo pil-on sa unsa
kini sa mas malinawong mga panahon. Gibutang siya dinhi aron
pagtabang sa pagpalambo, sa pagpanalipod, ug sa pagbantay sa
panimalay––nga mao ang sukaranan ug labing balaang institus-
yon sa katilingban. Ang ubang institusyon sa katilingban mahi-
mong mahunong ug gani mapakyas, pero ang matarung nga
babaye makatabang sa pagluwas sa panimalay, nga malagmit mao
ang katapusan ug mao lamang ang nahibaloan nga dangpanan sa
ubang mga mortal taliwala sa kalisud ug kagubot.6

Basaha ninyo ang mga mantalaan, tan-awa ninyo ang telebis-
yon, paminawa ninyo ang radyo, basaha ninyo ang mga libro ug
mga magasin, ug daghan ang moabut sa inyong hunahuna ang
gihimo aron mopahisalaag kaninyo.... Ang uban nga mga butang
nga ilang isulti kaninyo nga karong panahona mao: nga wala
kinahanglana ang pagminyo; wala kinahanglan nga maminyo
aron makabaton og mga anak; wala kinahanglana nga adunay
mga anak; makaangkon kamo sa tanang kalibutanong kalipay
nga wala kini nga mga obligasyon ug mga responsibilidad....
Adunay [daghan] nga mga paagi sa paghatag kaninyo niining
gisayon-sayon lang, nga gitawag nga kagawasan. Sila moingon
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kaninyo nga kamo gikadinahan diha sa inyong mga panimalay, sa
inyong mga bana, sa inyong mga anak, sa inyong buluhaton sa
balay. Nagsulti ug nagsulat sila kaninyo kalabut sa usa ka kaga-
wasan nga wala nila masayri....

Si Eva, sa bag-ohay pa lang gikan sa mahangturong trono, nga
daw nakasabut sa paagi sa kinabuhi, kay siya malipayon––mali-
payon!––nga sila mikaon sa gidili nga prutas.... Ang atong hini-
gugma nga inahan nga si Eva nagsugod sa tawhanong kaliwatan
uban sa kamaya, gusto og mga anak, nagmaya sa kalipay nga
ilang madala ngadto kaniya, andam sa pagdawat sa mga prob-
lema nga konektado sa pamilya, ingon man usab sa mga
kalipay....

Ang mga inahan adunay sagradong tahas. Sila kaabag sa Dios,
ingon man sa ilang kaugalingong mga bana, una ang pagpanga-
nak sa espiritung mga anak sa Dios ug dayon pagpadako niad-
tong mga anak aron sila makaalagad sa Dios ug mohupot sa
iyang mga sugo.... Ang pagkainahan usa ka balaang tawag, usa ka
sagrado nga dedikasyon alang sa pagpahinabo sa buhat sa
Ginoo, usa ka pagpahinungod ug debosyon sa pagpadako ug
pag-alima, sa pag-amuma sa lawas, hunahuna, ug espiritu niad-
tong kinsa nagpabilin sa ilang unang kahimtang ug kinsa mianhi
sa yuta alang sa ilang ikaduhang kahimtang aron sa pagkat-on ug
aron pagasulayan ug sa pagpaninguha ngadto sa pagkadios.7

Daghan kaayong mga babaye ang mogugol sa ilang panahon
sa pakigsosyal, sa pamulitika, sa mga serbisyo publiko nga kina-
hanglan unta silang anaa sa panimalay aron sa pagtudlo ug pag-
bansay ug pagdawat ug paghigugma sa ilang mga anak ngadto sa
kasiguroan.8

Wala gayuy mas labaw pang dungog nga ikahatag sa usa ka
babaye kaysa pag-abag sa balaanong plano sa [Dios]. Gusto kong
mosulti sa walay pagduha-duha nga ang usa ka babaye dili maka-
kaplag og mas dako pa nga katagbawan ug kalipay ug kalinaw ug
dili makahatag og mas labaw pa nga kontribusyon sa katawhan
kaysa sa pagkamaalamon ug takus nga babaye ug sa pagpadako
og buotang mga anak.9



H U G N A  2 0

274

“Ang pagkainahan usa ka balaang tawag, usa ka
sagrado nga halad aron pagpatuman sa buhat sa Ginoo.”

Ang Ginoo misaad og mga panalangin
sa mahangturong kinabuhi sa pamilya
sa tanang matinud-anong mga babaye.

Ang uban kaninyo nawad-an sa inyong mga bana tungod sa
kamatayon, ang uban tungod sa diborsyo. Ang uban kaninyo
wala pa gayuy kahigayunan sa kaminyoon. Pero, kon itandi sa
kahangturan, ang kakulang niini nga mga panalangin “sulod
lamang sa mubo nga mga higayon” (tan-awa sa D&P 121:7)....

Hinumdumi, usab, samtang kita magpokus sa mga himaya ug
kamahinungdanon sa kinabuhi sa pamilya dinhi, nga kitang tanan
nasakop sa mahangturong pamilya sa atong Amahan sa Langit.

Pagmasaligon, usab, nga ang tanang matinud-anong mga
sisters, kinsa, kay dili ilang sayop, walay kahigayunan sa ilang
ikaduhang kahimtang nga ma-seal ngadto sa usa ka sa takus nga
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lalaki, makabaton gayud niana nga panalangin sa kahangturan.
Sa mga higayon nga ikaw mangandoy nianang pagdawat ug pag-
higugma nga anaa sa kinabuhi sa pamilya dinhi sa yuta, palihug
hibaloi nga ang atong Amahan sa Langit nasayud sa inyong
kasubo, ug nga usa ka adlaw niana siya mopanalangin kaninyo
labaw pa sa inyong kapasidad sa pagpahayag.

Usahay ang pagasulayan ug pamatud-an nagkinahanglan nga
kita temporaryong paghikaw––pero ang matarung nga mga
babaye ug mga lalaki usa ka adlaw niana makadawat sa
tanan––hunahunaa kini, mga sisters––tanan nga anaa sa atong
Amahan Dili lamang kini takus nga pagahulaton; kini takus nga
pagapuy-an!

Pagkakaron, ang usa dili kinahanglan nga maminyo o usa ka
inahan aron makahupot sa una ug sa ikaduhang mahinungda-
nong mga sugo––kadtong mahigugma sa Dios ug sa atong isig-
katawo––diin si Jesus miingon nga nagasukad ang tibuok nga
kasugoan ug ang tanang mga propeta.10

Kamo kinsa wala pa sa pagka karon makasinati sa tradisyonal
nga tahas sa babaye, dili kay nagpili, kon dili tungod sa ubang
mga rason nga dili nato mapugngan, sa gihapon makahimo og
daghan aron pagtabang sa uban.11

Ang kada babaye kinahanglan maninguha aron
sa pagtuman sa iyang balaang potensyal.

Malipay ug matingala kita sa husto nga paglambo ug mga pag-
pahayag sa daghang mga talento sa atong mga sisters.12

Modasig kami sa atong tanang mga sisters nga magpahimulos sa
ilang mga kahigayunan sa pagdawat sa kahayag ug kahibalo gikan
sa eskwelahan, sa personal nga pagtuon, ug sa Relief Society.13

Ihan-ay ninyo ang inyong mga tumong, batan-ong mga
babaye, aron pagkab-ot ug pagsugakod. Padayon sa pagpaning-
kamot alang niini. Pagmainampuon ug mapainubsanon sa pag-
siksik og kaalam ug kahibalo. Anaa kamo sa panahon sa inyong
kinabuhi alang sa pagtuon ug pagpangandam. Pagkat-on taman
sa inyong mahimo. Ang pagtubo moabut gikan sa paghan-ay sa
inyong mga tumong nga taas ug pagkab-ot sa mga bitoon.14
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Ang kada babaye, ug moingon ako kada babaye, kinahanglang
moandam sa iyang kaugalingon alang sa kaminyoon ug sa mga
responsibilidad sa panimalay. Wala na kamo magbasa niana sa
mga magasin karon, pero kini tinuod gayud. Dasigon gayud siya
nga mapasegarbohon sa pag-andam alang sa tinuod nga ser-
bisyo sa pagkababaye. Kinahanglan mahimo siyang hanas sa
mga butang nga magamit ug makapalambo sa iyang kinabuhi sa
pamilya. Kinahanglang mapalambo ang iyang mga talento,
mapalig-on ang iyang kahibalo ug pagpamatuod sa ebanghelyo,
ug ganahang moserbisyo sa uban. Ang ubang mga babaye mahi-
mong tawagon sa mga full-time nga misyon, ug ang tanan adu-
nay oportunidad nga labawng magamit sa gingharian sa Dios
kon sila nag-andam sa ilang mga kaugalingon.... Gusto nato nga
ang atong mga babaye taas og edukasyon, tungod kay ang mga
bata mahimong dili makabawi gikan sa kaignorante sa ilang mga
inahan.15

Manghinaut kami nga kamo magpadayon ug mokab-ot nga
edukasyon ... nga moandam kaninyo alang sa kahangturan ingon
man alang sa hingpit nga pagserbisyo sa mortalidad. Agi og
dugang niadtong sukaranan ug mahinungdanon nga kahanas
diin apil na ang homemaking, dunay ubang mga kahanas nga
angay palambuon ug modugang sa inyong kaepektibo sa pani-
malay, diha sa Simbahan, ug diha sa komunidad.

Usab, kamo kinahanglan maalamon sa mga pagpili nga inyong
himoon, pero dili kami buot nga ang mga babaye sa Simbahan
mga walay kasayuran ug dili epektibo. Kamo mahimong mas
maayong mga inahan ug mga asawa, dinhi niini nga kinabuhi ug
sa kahangturan, kon kamo mopalambo sa mga kahanas nga giha-
tag kaninyo ug mogamit sa mga talento nga ang Dios mipanala-
ngin kaninyo.16

Kami interesado sa atong mga sisters nga aduna sa tanang
butang nga maayo. Kami nagtuo nga ang pagbaton niining tanan
nga mga panalangin––kultura, pagpalunsay, edukasyon, kahi-
balo, kahingpit––aron ang mga inahan sa atong mga anak mahi-
mong makapadako ug makatudlo kanila sa pagkamatarung.17
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Akong usbon ang pagpasabut sa hilabihan ka dakong pangi-
nahanglan sa matag babaye sa pagtuon sa mga kasulatan. Gusto
kami nga ang atong mga panimalay mapanalanginan uban sa
mga sister nga maayo kaayo sa mga kasulatan––dili minyo o
minyo, bata o tigulang, biyuda o nagpuyo uban sa pamilya.

Bisag unsa pa ang inyong kahimtang, samtang kamo mahi-
mong mas labaw nga pamilyar sa mga kamatuoran sa mga kasu-
latan, kamo mas labaw nga epektibo sa paghupot sa ikaduhang
dakong sugo, sa paghigugma sa inyong silingan sama sa inyong
kaugalingon. Magpakabatid sa mga kasulatan––dili aron sa pag-
pabati og kaubos sa uban, kon dili aron sa pagbayaw kanila! Kay,
kinsa man ang adunay dakong panginahanglan sa “pagtigum og
bahandi” sa mga kamatuoran sa ebanghelyo (diin sila mahimong
motawag sa panahon sa panginahanglan) kaysa sa mga babaye
ug mga inahan kinsa nag-atiman og maayo ug sa pagtudlo?

Tinguhaa ang pinakamaayo sa tanan ninyong matarung nga mga
paningkamot, ug sa tanang mga aspeto sa inyong mga kinabuhi.

Hinumdumi, mahal nga mga sisters, nga ang mahangturong
mga panalangin nga naangkon ninyo pinaagi sa pagka-miyembro
sa Ang Simbahan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mas dako
kaayo kaysa ubang mga panalangin nga posible ninyong mada-
wat. Walay mas dakong pag-ila nga moabut kaninyo niini nga kali-
butan kaysa maila isip babaye sa Dios. Walay mas dako nga
kadungganan nga mahimong matugyan kaninyo kaysa pagkaanak
nga babaye sa Dios kinsa makasinati sa tinuod nga panag-inigso-
onay sa mga babaye, pagka asawa, ug pagkainahan, o ubang mga
tahas diin moimpluwensya sa mga kinabuhi alang sa kaayohan....

... Kamong tanan kinahanglan nga moinom og maayo sa mga
kamatuoran sa ebanghelyo kalabut sa mahangturong kinaiya sa
inyong indibidwal nga mga ilhanan ug sa katalagsaon sa inyong
personalidad. Kamo nanginahanglan, og daghan ug labaw pa,
aron mobati sa hingpit nga gugma nga ang atong Amahan sa
Langit anaa alang kaninyo ug aron mobati sa bili nga iyang gibu-
tang diha kaninyo isip usa ka indibidwal. Palandonga kini nga
mga kamatuoran, ilabi na niadtong mga higayon dihang (sa
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Walay mas dako ug mas mahimayaon nga han-ay sa mga saad nga gihatag sa mga
babaye kaysa niadtong moabut tungod sa ebanghelyo ug sa Simbahan ni Jesukristo.

kahilum sa maong kahadlok nga inyong masinati isip usa ka
indibidwal) kamo tingali mahibulong na hinuon ug maglibog....

Walay mas dako ug mas mahimayaon nga han-ay sa mga saad
nga gihatag sa mga babaye kaysa niadtong moabut tungod sa
ebanghelyo ug sa Simbahan ni Jesukristo. Asa pa man diay kamo
makat-on kinsa gayud kamo sa tinuoray? Asa pa man kamo maha-
tagan sa gikinahanglan nga mga pagpasabut ug mga pagseguro
kalabut sa kinaiyahan sa kinabuhi? Gikan sa unsa pang ubang
tinubdan kamo makat-on kalabut sa inyong kaugalingong kata-
lagsaon ug pagkatawo? Gikan kang kinsa kamo makat-on sa
mahimayaong plano sa kalipay sa atong Amahan sa Langit?18
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Ang matarung nga mga babaye mahimong dungganang
mga tigsalmot sa kalibutan ug sa gingharian sa Dios.

Wala pa gayuy panahon sa kalibutan nga ang tahas sa babaye
nahimong mas makalibog. Wala pa gayuy panahon sa Simbahan
nga ang mga babaye nakahimo og mas daghan aron pagpakita
unsa ang ilang tinuod nga tahas sa kalibutan ug angay nga
mahimo. Ang sangputanan ug ang impluwensya sa mga babaye ug
sa mga inahan sa atong kalibutan mao ang pinakaimportante. Ang
hunahuna nga “ang kamot nga nagtabyog sa duyan momando sa
kalibutan” mas labaw nga tinuod karon kaysa sa kaniadto.19

Unsa ka espesyal kini para sa mga babaye sa Santos sa Ulahing
Adlaw nga gihatagan og mahinungdanong mga buluhaton nga
gihatag kanila sa atong Amahan sa Langit, ilabi na kaninyo nga
gihatagan og kahigayunan nga matawo niini nga panahon sa
katapusang dispensasyon. Pasagdi lang ang ubang mga babaye
nga maningkamot og maayo ... sa ilang hakog nga mga katuyoan.
Kamo ang gikinahanglan kaayo nga puwersa para sa gugma ug
kamatuoran ug pagkamatarung niini nga planeta....

... Akong mahal nga mga sisters, mosugyot ako kaninyo og usa
ka butang nga wala pa masulti kaniadto sa ingon niini nga paagi.
Ang dakong pagtubo nga moabut sa Simbahan sa katapusang mga
adlaw moabut tungod kay daghang buotang mga babaye sa kali-
butan (kang kinsa adunay may labaw ka sensitibong pagbati nga
espirituhanon) ang mapaduol sa Simbahan sa tumang kadaghan.
Kini mahitabo sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan
moaninaw sa pagkamatarung ug sa ilang pagkamaayo og abilidad
sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon ug sa kahimtang nga ang
mga babaye sa Simbahan makita nga talagsaon ug lahi––sa mali-
payong paagi––gikan sa mga babaye sa kalibutan.... Busa mao
kana nga ang babayeng mga ehemplo sa Simbahan nga mahi-
mong mahinungdanong kusog sa gidaghanon ug sa espirituha-
nong pagtubo sa Simbahan niining katapusang mga adlaw....

Gihigugma namo kamo mga sisters. Aduna kami pagsalig
kaninyo. Kami nalipay sa inyong debosyon. Kami natandog gayud
pag-ayo sa inyong presensya ... nga kabahin niining dispensasyon
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diin ang inyong mga talento ug espirituhanong kalig-on gikina-
hanglan kaayo.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang istorya sa pahina 268 ug sa unang paragrap sa
pahina 269. Unsa ang mga makadasig nga mga istorya nga
moabut sa inyong hunahuna mahitungod sa mga babaye sa
inyong pamilya ug sa Simbahan?

• Pagtuon sa ikatulong tibuok nga paragraph sa pahina 272.
Sumala sa ilang managlahing mga kinaiyahan ug mga responsi-
bilidad, sa unsang paagi nga ang mga lalaki ug mga babaye
makatabang sa usag usa? Sa unsang paagi nga sila magkatinaba-
ngay isip managkauban diha sa pamilya? diha sa Simbahan?

• Ngano nga ang matarung nga babaye karon hilabihan ka
importante ug usa ka “dungganong tawag”? (pahina 272). Sa
unsang mga paagi nga ang kalibutan naningkamot sa pagpati-
pas sa mga babaye gikan sa ilang tawag? Sa unsang paagi kita
makatabang sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye nga mopa-
salamat niining dungganong tawag?

• Samtang kamo mobasa sa pahina 274 ug ang unang tulo ka
mga paragrap sa pahina 275, palandonga unsa ang gisulti niini
nga mga pagtulun-an kalabut sa gugma sa Amahang Langitnon
para sa tanan Niyang mga anak.

• Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga babaye sa Simbahan
makatuman sa ilang balaanong potensyal? (Tan-awa sa mga
pahina 275–276.) Unsaon sa mga lalaki sa Simbahan pagsu-
porta sa mga paningkamot sa mga babaye sa Simbahan? (Tan-
awa sa mga pahina 271–272.)

• Palandonga ang paragrap nga magsugod sa ilalum sa pahina
279. Unsa ang nakapadani kaninyo niini nga pamahayag? Sa
unsang paagi niining panagna kalabut sa pagtubo sa
Simbahan ang natuman na karon?
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Niadtong buntaga didto sa kakahoyan sa New York sa dihang
mibisita ang Amahan ug ang Anak ni [Joseph Smith] mao tingali kadto ang

pinaka-mahinungdanong pagpadayag nga sukad nahatag sa kalibutan.



Si Propeta Joseph Smith

Si Joseph Smith nahimong usa ka instrumento sa mga
kamot sa Ginoo sa pagpahiuli sa tanan nga nawala sa

panahon sa mga siglo sa espirituhanong kangitngit.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Niadtong mga 1970, si Presidente Spencer W. Kimball mibiyahe
kauban sa ubang mga lider sa Simbahan sa tibuok kalibutan aron
makigkita sa mga miyembro atol sa mga komperensya sa erya.
Sa usa niini nga mga komperensya, mipahayag siya og pasalamat
sa kabilin ni Propeta Joseph Smith:

“Tungod kay ang usa ka batang lalaki nga katorse anyos miadto
sa kakahoyan aron sa pag-ampo didto sa New York, ang tanan nii-
ning mga gatosan ka kaliboan nga katawhan miabut alang sa mga
komperensya sa erya. Tungod kay ang katorse anyos nga batang
lalaki miadto sa kakahoyan aron sa pag-ampo, nakabasa diha sa
mga kasulatan, ‘Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam,
papangayoa siya sa Dios’ (Santiago 1:5), tungod kay iyang gitu-
man ang mga pagpadayag gikan sa kahitas-an, aduna kitay Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Aduna kita sa tanang mga panalangin nga makapahimo kanatong
pinaka malipayong katawhan sa tibuok kalibutan, tungod sa usa
ka katorse anyos nga batang lalaki nga miadto sa kakahoyan aron
sa pag-ampo. Mapasalamaton ako nga si Joseph miadto didto sa
kakahoyan, ug mapasalamaton ako nga nasayud siya unsa ang
iyang nabuhat ug nga siya dunay seryosong panghunahuna nga
nakasabut sa pulong sa Ginoo samtang kini gisaysay kaniya ug
mipalambo niini ug mitukod sa iyang gingharian.”1

Sa laing higayon, si Presidente Kimball mihulagway sa iyang
mga pagbati samtang nagtan-aw sa hulagway ni Propeta Joseph
Smith nga makit-an sa usa ka kwarto sa Templo sa Salt Lake:
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“Mitan-aw ako sa atubangan nga bongbong, ug diha si Joseph
Smith, ug akong gihunahuna nga pagka halangdon, dungganan
nga propeta kadto si Joseph Smith. Dili siya komon nga pagka-
tawo.... Gihunahuna nako ang tanan nga pagpanggukod kaniya
ug ang mga pag-antus nga iyang naagian. Gihunahuna nako ang
tanan nga mga pagpadayag nga miabut gikan sa langit ngadto
kaniya nga iyang gihatag kanato. Ug dayon nakabaton na usab ako
og kalig-on.”2

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Si Joseph Smith gitawag isip propeta sumala
sa kahibalo nang daan ug kaalam sa Dios.

Si Joseph Smith giandam na sulod sa mga siglo sa wala pa siya
matawo. Gani ginganlan na siya og Joseph sa wala pa siya matawo
[tan-awa sa 2 Nephi 3:14–15]. Ang iyang misyon mao ang pag-ari
sa yuta sa hustong panahon niining katapusang mga adlaw aron
pag-abli sa mga pultahan sa bantugan nga kalibutan, aron pagha-
tag sa ebanghelyo kanila, aron pagtugyan sa priesthood kanila, ug
aron paghatag og paglaum kanila samtang magpaabot sa kinabu-
hing walay katapusan.3

Si Joseph Smith, ang propeta sa Ginoo, gigahin, gitawag nang
daan sa wala pa matawo, gitawag sa dugay nang mga katuigan,
aron sa pag-anhi karong panahona ug sa ... pag-abli sa kalibutan sa
pagsangyaw sa tinuod ug buhing ebanghelyo.

... Si Joseph Smith mianhi niining kalibutana nga nagpangayo
og panabang; kay sulod sa mga gatusan ka mga tuig nga kini
wala gayud matabangi.... Mga gatus ug mga gatusan na ka mga
tuig sukad nga adunay usa ka propeta.... Ug busa miabut na ang
panahon.4

Siguro gayud nga ang Dios nga atong Amahan ug ang iyang
Anak nga si Jesukristo, kinsa mipakita sa usa ka batan-on nga
Aaronic Priesthood ang edad, si Joseph Smith, aron paghatag sa
batang lalaki og mga panudlo alang sa tanang katawhan, wala
mohimo og simpleng sulagma lang nga pagpakita sa usa ka tawo
niini nga planeta. Hinoon, ang Ginoo miingon nga kini nga pag-
pakita, nga giplano na, nahitabo tungod kay “... Ako ang Ginoo,
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nahibalo sa katalagman nga moabut diha sa mga lumulupyo sa
yuta, mitawag sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., ug
namulong ngadto kaniya gikan sa langit, ug mihatag kaniya og
mga sugo.” (D&P 1:17.)

Ang Dios dili mohimo og butang pinaagi sa sulagma, kondili
kanunayng pinaagi sa plano isip usa ka mahigugmaong amahan.5

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith nag-abli sa
bag-ong dispensasyon sa balaan nga pagpadayag.

Ubos sa espesyal nga panginahanglan, sa espesyal nga mga higa-
yon, ubos sa hustong mga kahimtang, ang Dios mopadayag sa
iyang kaugalingon ngadto sa mga tawo nga andam alang sa maong
mga pagpakita. Ug tungod kay ang Dios sama kagahapon, karon,
ug sa kahangturan, ang mga langit dili mahimong masirado gawas
lang kon ang mga tawo mosira niini batok sa ilang mga kaugali-
ngon uban sa kawalay pagtuo.

Sa atong kaugalingong dispensasyon miabut ang [maong]
mahinungdanong kasinatian. Ang panginahanglan dako kaayo;
usa ka apostasiya ang mitabon sa yuta ug ang mabaga nga kangit-
ngit mitabon sa katawhan, ug ang mga hunahuna sa mga tawo
natabonan ug ang kahayag midulum sa kangitngit [tan-awa sa
Isaias 60:2]. Ang panahon miabut na. Ang relihiyosong kagawasan
maoy manalipod sa liso hangtud kini molipang ug motubo. Ug
ang indibidwal giandam sa ngalan sa usa ka batan-on, limpyo ug
madawaton, kinsa dunay ingon ka masaligon nga pagtuo sa pag-
tubag sa Dios nga ang mga langit magpabilin sama sa puthaw ug
ang yuta ingon sa tumbaga nga kini mao sulod sa daghang mga
siglo [tan-awa sa Levitico 26:19].

Kining nagtubo nga propeta walay lig-on nga naestablisar nga
bakak nga mga hunahuna ug mga pagtuo. Wala siya mapuno sa
mga tradisyon ug mga patuo-tuo ug sulugilanon ug mga tumo-
tumo sulod sa mga gatusan ka tuig. Wala siyay wagtangon nga
nakat-unan na. Nag-ampo siya og kahibalo ug direksyon. Ang mga
gahum sa kangitngit nag-una sa kahayag. Samtang nagluhod siya
nga mamingawon sa mahilum nga kakahoyan, ang iyang mati-
nguhaong pag-ampo midala sa dakong panlimbasug nga mihulga
sa iyang kalaglagan. Sulod sa mga siglo, si Lucifer uban sa walay
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kinutuban nga ginsakpan migapos sa hunahuna sa tawo ug dili
makatugot nga mawala ang iyang sinatanas nga pagpanggapos.
Mihulga kini sa iyang walay kinutuban nga ginsakupan. Tugoti
nga si Joseph Smith mosulti sa iyang kaugalingong istorya:

“... Ako gipugngan sa usa ka gahum nga sa hingpit mibuntog
kanako ... mipugong sa akong dila .... Baga nga kangitngit ang mia-
lirong kanako, ug kini gipakaingon nako sa makadiyot ingon og
ako gitakda ngadto sa kalit nga kalaglagan.

“... niana nga higayon sa diha nga ako andam sa ... pagtugyan sa
akong kaugalingon ngadto sa kalaglagan––dili usa ka bunga sa
hunahuna nga dautan, apan ngadto sa gahum sa usa ka tinuod nga
binuhat gikan sa dili makita nga kalibutan ... nakakita ako og usa
ka dako nga gilis sa kahayag, ibabaw gayud sa akong ulo, labaw sa
kahayag sa ibabaw sa adlaw....

“... Nakakaplag sa akong kaugalingon nga giluwas gikan sa kaa-
way 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!” [Joseph Smith––
Kasaysayan 1:15–17.]6

Ang dili masukod nga pagsira sa mga langit sulod sa dugayng
mga siglo karon naabli na. Ang mga tingog nga nagpakahilum ug
nabuntog ug dili madungog sa daghang mga siglo karon nagsu-
god na sa pagsulti. Ang pagpadayag nga hapit na mawala ug gipa-
kabale wala anaa na usab....

Usa ka bag-ong kamatuoran, usa ka konsepto nga wala masabti
sa mga minilyon ka nga tawo sa yuta, mitunga na, ug nianang higa-
yona adunay usa lamang ka tawo ibabaw sa tibuok yuta nga nasa-
yud uban sa dakong kasiguroan nga ang Dios usa ka personal nga
nilalang, nga ang Amahan ug ang Anak managlahi nga mga indi-
bidwal uban sa [nahimaya] mga lawas sa unod ug bukog [ug nga
siya] gilalang sa Iyang panagway. Ingon nga ang Anak anaa sa hit-
sura sa Iyang Amahan, ang Amahang Dios managsama og panag-
way sa Anak.7
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Isip kabahin sa Pagpahiuli, si Propeta Joseph Smith ug si Oliver Cowdery
midawat sa Aaronic Priesthood gikan sa nabanhawng si Juan Bautista.

Walay ubos pa niining tibuok panan-awon ni Joseph ang maka-
tabang sa katuyoan sa pagpawagtang sa mga kalibog sulod sa mga
siglo. Usa ka impresyon lamang, usa ka natago nga tingog, usa ka
damgo [wala] unta makapawala sa daan nang mga walay klarong
mga hunahuna ug sayop nga pagsabut.8

Kining batang lalaki gisaligan sa pinakadakong bahin sa kahi-
balo nga nasayran sa mga tawo. Hinumdumi, niadtong buntag sa
tingpamulak walay usa sa tanang tawo sa kalibutan nga adunay
tinuod nga kahibalo sa Dios. Daghang maayong mga tawo, apan
silang tanan naglakaw sa espirituhanong kangitngit sa daghang
mga siglo. Apan aniay usa ka batang lalaki kinsa nahibalo....

Si Joseph nahibalo, ingon sa wala gayuy lain pang buhing
kalag, niining pihong mga kamatuoran kalabut sa Dios:

Nasayud siya nga ang Dios buhi, nga Siya usa ka [nahimaya] nga
nilalang nga may unod ug mga bukog ug personalidad, sama
kanato o kita sama Kaniya, sa Iyang panagway.

Nahibalo siya nga ang dugay na nga gisangyaw nga trinidad sa
tulo ka mga Dios nga usa ra ka minaomao, usa ka paglingla. Siya
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nahibalo nga ang Amahan ug ang Anak duha ka managlahi nga
mga linalang nga may lawas, mga tingog, ug ... mga personalidad.

Nahibalo siya nga ang ebanghelyo wala sa yuta, kay pinaagi sa
Dios nahibaloan niya kini, ug ang tinuod nga Simbahan wala sa
yuta, tungod kay ang Dios sa langit ug sa yuta mipahibalo
kaniya.9

Nianang buntaga didto sa kakahoyan sa New York dihang mibi-
sita kaniya ang Amahan ug ang Anak mao tingali kadto ang pina-
kamahinungdanong pagpadayag nga sukad nahatag sa kalibutan.10

Si Joseph Smith mao ang instrumento sa
Ginoo sa pagpahiuli sa ebanghelyo.

Ang batan-ong propeta gipahibalo nga siya mahimong instru-
mento sa mga kamot sa Ginoo sa pagpahiuli sa mahangturong
ebanghelyo uban sa tanang nawala sa unang mga siglo. Dayon
kini nga mga panan-awon ug mga pagpadayag nagpadayon sa
tibuok katuigan nga ang tingog ni Jehova balik-balik nga madu-
ngog, nga pinaagi niining batang propeta gipahiuli dinhi sa yuta
ang mga kamatuoran sa ebanghelyo, ang priesthood sa Dios, ang
pagka-apostol, ang mga awtoridad ug mga gahum, ang organi-
sasyon sa Simbahan, aron ang mga pagpadayag usab ug ang
walay katapusang mga kamatuoran maanaa ibabaw sa yuta ug
mahatag sa tanang tawo nga modawat niini.11

Ang propeta nga si Moroni mipakita ngadto ni Joseph ug
migugol og taas nga mga oras sa pagpasabut kaniya sa pagpa-
daghan sa mga katawhan sa kayutaan sa America pinaagi sa mga
tawo ni Lehi ug sa Basahon ni Mormon usab, nga ipagawas ug
hubaron.... Kini nga rekord, ang Basahon ni Mormon, makata-
bang pag-establisar sa kabalaan sa Ginoong Jesukristo.12

Pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, si [ Joseph] mihubad niadto
nga rekord, nga karon nailhan nga ang Basahon ni Mormon.13

Ang ebanghelyo napadayag, pagtulun-an human sa usa ka pag-
tulun-an ug lagda human sa usa ka lagda, ug ang mga kamatuo-
ran gipahiuli, ug ang gahum gihatag ug awtoridad gipadayag, ug
hinayhinay dihay igong kahayag ug igong mga tawo para sa orga-
nisasyon niini nga gingharian sa Dios diin nakita ni Daniel mga
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duha ug tunga ka milenya na ang milabay [tan-awa sa Daniel
2:44–45].14

Human sa taas nga mga siglo sa espirituhanong kangitngit,
ang kahayag misugod sa pagdan-ag sa dihang ang pagpadayag
miabli niini nga dispensasyon. Si Propeta Joseph Smith midawat
sa mga pagpadayag gikan sa Ginoo sa pagdala og balik sa yuta
nianang nawala––ang priesthood sa Dios––ang awtoridad, ang
gahum, ang katungod sa pagpahigayon sa mga ordinansa, ug ang
pagpadayon sa mga pagpadayag sa Ginoo ngadto sa iyang mga
katawhan dinhi sa yuta.15

Ang gahum gihatag ngadto ni Joseph Smith, diin siya maka-
bugkos sa yuta ug kini mabugkos sa langit. Kadto nga mga yawe
padayong gitugyan gikan sa mga presidente ngadto sa laing pre-
sidente.16

Si Joseph Smith misilyo sa iyang
pagpamatuod uban sa iyang dugo.

Ang mga detalye sa kinabuhi ni Joseph Smith pamilyar ngari
kanato. Mipahibalo dayon siya sa iyang mahimayaong panan-
awon sa Amahan ug sa Anak ug unya gidaug-daug dayon ug gigu-
kod. Ang modernong mga eskribo ug mga Fariseo mimantala og
gatusan ka makadaut nga mga libro ug mga artikulo, mipapriso
kaniya ... , mibutang og alkitran ug balahibo kaniya, mipusil
kaniya, ug mibuhat sa tanan nilang gahum aron paglaglag kaniya.
Bisan pa sa tanan nilang paningkamot sa pagpatay kaniya,
nabuhi gihapon siya ngadto sa mas daghang mga tuig uban sa
mapait ug mabangis nga pagpanggukod aron pagtuman sa iyang
misyon hangtud sa panahon sa iyang kamatayon.

Baynte kwatro ka tuig siyang nag-antus, pero baynte kwatro
usab ka tuig nga kalipay ang iyang natagamtan sa pagpakigsulti
sa Dios ug sa ubang mga imortal! Ang iyang misyon natu-
man––ang langit ug yuta nasumpay pag-usab; ang Simbahan
naorganisar; si Brigham Young ug ubang dungganang mga lider
gibansay sa pagpadayon niini; ug mitugyan diha sa mga ulo sa
Napulog Duha ang matag yawe ug gahum nga gihuptan sa pag-
kaapostol diin siya mismo naghupot, ug siya miingon ngadto
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Ang pagkamartir ni Joseph Smith, kinsa gipatay uban
sa iyang igsoon nga si Hyrum niadtong 1844, “maoy usa ka dili
masayop nga pruweba sa kabalaan sa ebanghelyo ni Jesukristo.”

kanila: “Akong gipahiluna ang mga pundasyon ug kamo kina-
hanglang mopadayon sa pagtukod niini, kay diha sa inyong mga
abaga ang akong gingharian mapahimutang.”

Ug ang iyang oras miabut sa pagsilyo sa iyang pagpamatuod
uban sa iyang dugo nga sagad ihatag ngadto sa kadaghanan nga
mga higala ug mga kaaway....

... Bisan pa og naglaum siya ug nag-ampo nga ang ang kopa
unta mosaylo, nasayud siya nga kini dili malikayan. Miingon siya:
“Ako moadto sama sa usa ka karnero ngadto sa ihawan.” [Tan-awa
sa D&P 135:4.]...

Ug kadto usa ka pag-ihaw! Ang mga buto milanog! Ug gawas-
nong miagas ang dugo sa mga martir, para ni Hyrum, ang iyang
magulang nga igsoong lalaki, mipili nga magpabilin uban kaniya.
Kining bililhong dugo mitumog sa yuta, misilyo sa usa ka walay
kamatayon ug dili matubag mga pagpamatuod nga nagpadayon
nga mabati sa mga hunahuna ug mga kasingkasing.17
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Si Jesus misilyo sa iyang pagpamatuod uban sa iyang dugo. Si
Esteban usab. Si Joseph Smith karon misilyo sa iyang pagpama-
tuod uban sa iyang dugo ug namatay nga usa ka batan-ong lalaki
aron moingon sa tibuok kalibutan nga ang mga palid diin ang
Basahon ni Mormon naggikan nakaplagan didto sa usa ka bung-
tod duol sa Palmyra sa estado sa New York. Ug busa, pinaagi sa
pagsabut niini nga libro ug sa Balaang Biblia, ang ebanghelyo ni
Jesukristo, pinaagi sa pagpangalagad sa iyang mga anghel, napa-
hiuli pag-usab sa yuta.18

Si Joseph gipanalipdan ug ang iyang kinabuhi naluwas sa
matag higayon sa pagpanggukod hangtud nga ang iyang buhat
nahuman ug iyang nabuhat ang iyang bahin sa pagpahiuli sa
ebanghelyo ug sa priesthood ug sa tanang ubang mga yawe sa dis-
pensasyon, ug hangtud ang pag-organisar sa gingharian nahu-
man. Siya dili mahimong mamatay sa dili pa nianang panahona,
bisan tuod ang tibuok impiyerno makig-away batok kaniya. Gusto
siya nga mabuhi pa. Tam-is ang kinabuhi para kaniya. Kini nag-
saad og tam-is nga pakig-uban sa iyang pamilya, sa iyang mga
kaigsoonan, ug sa katagbawan sa pagsaksi sa buhat nga molambo
sama sa bulak nga mibukhad na pag-ayo. Pero ang iyang buhat
nahuman na; ang ubang lig-on nga mga lider makapadayon na
niini; gikinahanglan siya sa ubang mga buluhaton. Trayenta anyos
pa lang siya, batan-on pa kaayo, namatay siya, ug mipadayon sa
iyang buhat sa laing kalibutan.19

“Ang Mormonismo dili mopadayon kon atong patyon and ilang
propeta,” miingon sila ... dihang ilang gituyo sa pagpatay si Joseph
Smith. Walay duda nga ang ilang yawan-ong mga ngisi sa katagba-
wan sa ingon ka dautang buhat nausab ngadto sa pagkulismaot sa
kahasol sa dihang ilang naamgohan nga sila ra diay ang nakatin-
dak sa hait nga tusok, ang ilang kaugalingon lamang ang nadaut.
Ang Mormonismo wala maguba tungod sa kabangis nga pagmar-
tir, pero ania ang kamahinungdanon niini. Ang unod nga naigo sa
bala miabuno sa yuta; ang dugo nga ilang gipaagas mibasa sa liso;
ug ang mga espiritu nga ilang gipadala sa langit mopamatuod
batok kanila sa tibuok nga mga kahangturan. Ang kawsa nagpada-
yon ug nagtubo.20
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Ang trabaho ni [ Joseph Smith] wala mawala. Ang iyang pag-
pamatuod nagpadayon, hangtud sa kahangturan.21

Karon ang dungganang mga tawo nga nainila tungod sa ilang
edukasyon, pagkapraktikal, ug hiyas, mobarug nga saksi nga ang
pagkamartir ni Joseph Smith, pareha sa mga martir nga nag-una
kaniya, maoy laing dili masayop nga mga pruweba sa kabalaan sa
ebanghelyo ni Jesukristo, nga gipahiuli sa kahingpitan niini pina-
agi nianang mapainubsanong propeta.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Unsa sa inyong hunahuna ang pipila sa pinakamahinungda-
nong mga butang nga ang Ginoo mipadayag pinaagi ni Propeta
Joseph Smith? (Alang sa ubang mga ehemplo, tan-awa sa mga
pahina 285–289.) Kon adunay usa ka tawo nga dili miyembro
sa Simbahan mangutana kaninyo kalabut ni Joseph Smith, unsa
ang inyong ikasulti?

• Unsa ang tahas sa Dios ug unsa ang tahas ni Joseph Smith sa
pag-abli sa mga langit alang sa Pagpahiuli sa ebanghelyo? 
(Tan-awa sa mga pahina 284, 285–287.) Sa unsang mga paagi
nga si Joseph Smith naandam aron sa pagdawat sa pagpadayag?

• Unsa ang nahibaloan ni Joseph Smith pagkahuman sa Unang
Panan-awon nga wala niya mahibaloi sa una? (Alang sa ubang
mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 286–287.) Unsa sa inyong
hunahuna ang nakapausab sa iyang mga pagbati kalabut sa Dios
ug sa iyang kaugalingon? Sa unsang paagi nga kamo naimplu-
wensya sa inyong pagpamatuod sa Unang Panan-awon?

• Sa unsang mga paagi nga nahimong instrumento si Joseph
Smith sa Ginoo sa pagsumpay sa langit ug sa yuta? (Tan-awa sa
mga pahina 288–289.) Unsa sa inyong hunahuna ang gipasa-
but nga mahimong instrumento sa mga kamot sa Ginoo?

• Si Presidente Kimball miingon nga ang mga mangungubot
naglaum nga moguba sa Mormonismo pinaagi sa pagpatay ni
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Joseph Smith (pahina 291–292). Unsa ang inyong mga huna-
huna ug mga pagbati samtang kamo naghunahuna unsa ang
nahitabo sa Simbahan sukad sa kamatayon ni Joseph Smith?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaiah 29:11–14; D&P 135;
136:37–39
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“Kada gabii ug buntag magluhod ako ug mag-ampo sa kinasingkasing nga ang
Ginoo modasig kanako ug mopadayag kanako sa direksyon nga kinahanglan akong
subayon ug unsa ang kinahanglan nakong isulti sa katawhan niini nga Simbahan.”



Pagpadayag:
“Usa ka Mapadayonong Huni

ug usa ka Naglanoglanog
nga Pangamuyo”

Ang mapadayonong pagpadayag maoy
mahinungdanong elemento sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Si Presidente Spencer W. Kimball sa makausa misulti sa usa ka
komperensya sa medya nga gihimo didto sa Arizona Temple
Visitors’ Center. Usa ka reporter sa mga balita nangutana kaniya:
“Gipaila ikaw isip presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug usab isip usa ka propeta.
Ang akong pangutana mao: Nakigsulti ba ang Dios kanimo? Ug
kon mao, sa unsa nga paagi?” Si Presidente Kimball mitubag: “Oo.
Ang Dios makigsulti sa iyang mga propeta karon, sama sa iyang
pakigsulti sa mga propeta kaniadto ug ingon man siya makigsulti
kanila sa umaabut nga mga adlaw. Imong mahinumduman nga si
Amos misulat, ‘Sa pagkatinuod ang Dios dili magbuhat sa bisan
unsa, gawas kon ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga ala-
gad ang mga manalagna.’ (Amos 3:7.) Usahay mosulti siya uban
sa madungog nga tingog. Usahay mopadala siya sa iyang mga ang-
hel, pareha sa iyang gibuhat ngadto ni Jose, ang ama-ama ni
Jesus. Kasagaran kini pinaagi sa ligdong hinay nga tingog sa Dios
ngadto sa espiritu diha sulod kanimo. Mao kana. Natubag ba
nako ang imong pangutana, dong?”1

Si Presidente Kimball misalig sa baruganan sa mapadayunong
pagpadayag, mipahayag nga kadto ang “mahinungdanong ele-
mento sa ebanghelyo sa buhing Ginoo ug Manluluwas, nga si
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Jesukristo.”2 Kini nga pagsalig, miingon si Elder Neal A. Maxwell sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “klaro nga kabahin sa
kinaiya niining espesyal kaayo nga tawo.”3 Si Presidente Kimball
seryosong midawat sa iyang responsibilidad isip Presidente sa
Simbahan, nasayud nga siya lamang ang tawo sa yuta kinsa gitu-
gutan sa pagdawat sa pagpadayag alang sa Simbahan. Siya mipa-
matuod: “Nahibalo ako nga ang Ginoo mitawag kanako niini nga
katungdanan. Nahibalo ako nga adunay mas maayong mga pro-
peta, kay kanako, pero buot ako mobuhat sa tanan nakong
mahimo sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo ingon sa iyang buot nga
kini mabuhat. Kada gabii ug buntag magluhod ako ug mag-ampo
sa tibuok kasingkasing nga ang Ginoo modasig kanako ug mopa-
dayag kanako sa direksyon nga kinahanglan akong subayon ug
unsa ang kinahanglan nakong isulti sa katawhan niini nga
Simbahan.”4

Sa tibuok niyang pagserbisyo isip Presidente sa Simbahan,
nakadawat siya og mga pagpadayag aron paggiya sa mga Santos.
Ang labing naila sa tanan niini nga mga pagpadayag miabut niad-
tong Hunyo 1978, sa dihang ang Ginoo mipadayag ngadto kaniya
ug ngadto usab sa iyang mga kaigsoonan sa Unang Kapangulohan
ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga ang mga
panalangin sa priesthood, diin gidili sa uban, mahimo na karon
nga maangkon sa tanang takus nga mga miyembro sa Simbahan
(tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad, Opisyal nga Pahayag 2).
Kini nga pagpadayag miabut human sa dugay nga mga katuigan
diin ang ubang mga Presidente sa Simbahan namalandong ug
nag-ampo kalabut niini nga butang.

Sa publiko, si Presidente Kimball wala mohisgot og dugay kala-
but niini nga pagpadayag. Pero mihatag siya og mubong pahayag
sa iyang mga pagpangandam sa pagdawat niini, ug matag karon
ug unya mopaambit sa iyang nga gibati kalabut niini:

“Nasayud ako nga adunay usa ka butang sa among atubangan
nga importante kaayo sa kadaghanan sa mga anak sa Dios.
Nasayud ako nga madawat lamang nato ang mga pagpadayag sa
Ginoo pinaagi sa pagpakatakus ug pagkaandam alang niini ug
andam nga modawat niini ug pagpahimutang niini sa hustong
pagkahimutang. Kada adlaw nag-inusara akong moadto ug uban
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sa dakong kabalaan ug kaligdong didto sa ibabaw nga mga kwarto
sa templo, ug didto akong gihalad ang akong kalag ug gihalad ang
akong mga paningkamot sa pagpadayon sa programa. Buot ako
nga mobuhat unsa ang iyang buot ipabuhat. Nakigsulti ako kaniya
kalabut niini ug miingon, ‘Ginoo, buot lamang ako nga mobuhat
unsa ang husto. Wala kami maghimo og bisan unsa nga mga
plano nga daw mapasundayagong makahaylo. Buot lamang kami
sa mga butang nga pagbuot nimo, ug buot kami niini kon imong
pagbuot ug dili hangtud nga ikaw magbuot.’ ”5

“Kami karon nga inyong gipaluyohan isip mga propeta, mga
manalagna ug mga tigpadayag mibati ingon sa gibati sa unang
mga kaigsoonan niadtong tingpamulak sa 1978 sa dihang ang
pagpadayag miabut nga nagpahayag ‘nga ang mga Hentil kina-
hanglan mga isig ka manununod ... ug tig-ambit sa iyang saad ni
Kristo pinaagi sa ebanghelyo’ (Mga Tag-Efe. 3:6). Kini mao ang
butang, nga si Pablo miingon, ‘diin sa ubang kapanahonan wala
ipahayag sa mga anak sa tawo, sama sa gipadayag kini karon
ngadto sa balaang mga apostoles ug mga propeta pinaagi sa
Espiritu’ (Mga Taga-Efe. 3:5).

“May mahimayaon kaming kasinatian nga ang Ginoo klaro nga
mipahayag nga ang panahon miabut na nga ang tanang takus
nga mga lalaki ug mga babaye bisan asa mahimong isig ka manu-
nunod ug tig-ambit sa hingpit nga mga panalangin sa ebang-
helyo. Buot ako nga kamo masayud, isip usa ka espesyal nga
saksi sa Manluluwas, kon unsa ang akong gibati nga kaduol
kaniya ug sa atong Langitnong Amahan samtang mihimo ako og
daghang mga pagbisita didto sa ibabaw nga kwarto sa templo,
moadto sa makadaghang higayon sa ubang mga adlaw nga nag-
inusara. Giklaro kaayo sa Ginoo ngari kanako unsa ang angay
nga buhaton. Wala kami magpaabut nga ang katawhan sa kalibu-
tan makasabut sa maong mga butang, tungod kay sila dali ra kaa-
yong makahatag sa ilang kaugalingong mga rason o ibale wala
ang balaang proseso sa pagpadayag.”6

Agi og dugang sa pagpamatuod nga ang pagpadayag mogiya sa
mga desisyon sa mga lider sa Simbahan, si Presidente Kimball
mitudlo nga kitang tanan makadawat og pagpadayag aron pag-
giya sa atong mga kinabuhi ug sa paglig-on sa atong mga
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responsibilidad. Miingon siya, “Ang panalangin sa pagpadayag
mao ang usa ka butang kinahanglang pangitaon sa tanan.”7

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang Dios nga Amahan ug si Jesukristo
matinguhaong makigsulti sa katawhan.

Adunay miingon nga nagpuyo kita sa panahon nga ang Dios,
kon aduna may Dios, mipili nga magpakahilum, pero Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipa-
hayag sa kalibutan nga ang Amahan ug ang Anak wala magpakahi-
lum. Madungog sila ug makigsulti tungod kay angay ug
gikinahanglan, ug kanunay nga mopahayag sa pagkaandam, sa
matinguhaon gayud, sa pagpabilin nga dunay komunikasyon
ngadto sa mga tawo.8

Usa ka batid sa teyolohiya [theologian] mipadayag nga impo-
sible alang sa tawo sa pag-ila sa Dios o pagkahibalo sa Dios. Kini
sama ra nga moingon: “Wala gayud ako sukad makakatkat sa
Mt. Ararat––wala gayuy usa nga makakatkat sa Ararat; o, wala gayud
ako sukad makaligo sa tin-aw nga init-init nga mga tubig sa Adriatic
––walay Adriatic Sea; o, wala gayud ako makakita sa lasangnong
kinabuhi sa Kruger Park––walay Kruger Park; o, kanunay gayud
akong himsog––mao nga, ang sakit nga giingon sa mga tawo, mga
tipik lang sa ilang mga imahinasyon. Wala gayud ako makalakaw sa
kapunawpunawan; mao nga, walay usa nga makalapas saylo sa
kapunawpunawan.”

Mao nga kalain gayud kon moingon nga wala ako makadu-
ngog ni makakita sa Dios––busa, wala gayuy tawo nga sukad
nakakita ni nakadungog sa Dios ni milakaw uban Kaniya.
Pagkamapangahason ug pagkaarogante para ni bisan kinsa nga
tawo nga moingon nga ang Dios dili maduol, wala ilhi, dili
makita, dili madungog tungod kay kana nga tawo mismo wala
makaandam sa iyang kaugalingon alang sa kasinatian.9

Angay nga hinumduman nga ang Dios dili makit-an pinaagi sa
pagsiksik lamang, ni ang iyang ebanghelyo masabtan ug mapasa-
lamatan pinaagi sa pagtuon lamang, tungod kay walay usa nga
mahimong makaila sa Amahan o sa Anak pero “kaniya kang kinsa
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igakahimuot sa Anak ang pagpadayag kaniya.” (Lucas 10:22.) Ang
tawo nga maduhaduhaon usa ka adlaw niana sa usa ka panahon
o sa kahangturan magul-anong makakat-on nga ang iyang garbo
mikuha kaniya sa iyang dakong kalipay ug pagtubo.10

Malipayon kita nga nakahibalo nga ang Dios niini nga kalibu-
tan maoy usa ka Dios sa pagpadayag. Ang atong Ginoo makigsulti
sa iyang hunahuna ug kabubut-on ngadto sa iyang mga anak sa
yuta. Kon mosiksik kita niini, mopadayag siya sa iyang kaugali-
ngon og labaw pa ug sa mas dako ug labaw nga kahingpit, ug
makasabut kita kaniya ingon man nga kini posible sa mortal nga
tawo nga makasabut sa Dios. Dili kita makasimba sa usa ka lina-
lang nga atong kaugalingong hinimo o sa mga hinanduraw sa
atong mga hunahuna. Mosimba kita sa usa ka linalang kinsa buhi,
kinsa milalang, kinsa makigsulti kanato sa iyang kinaiya ug sa
iyang mga hiyas ug sa kahalangdon sa iyang pagkatawo.11

Dili ang Amahan nga si Elohim ni ang Anak nga si Jehovah
mopahimulag sa iyang kaugalingon gikan sa mga anak sa tawo.
Kini sila, ang mga tawo, maoy mipalayo sa ilang mga kaugali-
ngon kon ugaling aduna may mga panagbulag. Ang Amahan ug
ang Anak malipay nga makigsulti ug makig-uban sa mga tawo....

... Bisan pa man sa tanang dios-dios nga gihimo sa mga tawo
gihimo alang sa ilang mga kaugalingon ug sa pagkalibug nga may
kalabutan niana, ang Buhi ug ang Tinuod nga Dios anaa sa langit
ug maanaa alang sa iyang mga anak.12

Samtang ang ubang mga pagpadayag katingalahan,
kadaghanan niini moabut nga tulugkaron nga mga

impresyon sa hunahuna ug sa kasingkasing.

Sa atong panahon karon, ingon man sa miaging panahon, dag-
hang mga tawo nagpaabut nga kon duna man ugaling pagpada-
yag kini moabut uban sa makapatingalang kadasig, mga pagpakita
nga makapakurog sa kalibutan. Alang sa kadaghanan kini lisud
dawaton isip pagpadayag kadtong daghan kaayong mga panghi-
tabo sa panahon ni Moises, sa panahon ni Joseph, ug sa atong
kaugalingong panahon––kadto nga mga pagpadayag nga miabut
sa mga propeta ingon nga tulugkaron, dili mabangbang nga mga
impresyon nga miabut sa hunahunua sa mga propeta ug sa
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kasingkasing sama sa yamog nga gikan sa langit o sama sa kaad-
lawon nga nag-abug sa kangitngit sa kagabhion.

Nagpaabut sa katingalahan, ang usa ka tawo mahimong dili
hingpit nga makabantay sa makanunayong pagdagayday sa gipa-
dayag nga komunikasyon. Moingon ako, sa tumang pagpaubos,
pero ingon man usab pinaagi sa gahum ug kusog sa nagdilaab nga
pagpamatuod sa akong kalag, nga gikan sa propeta sa Pagpahiuli
ngadto sa propeta sa atong kaugalingong panahon, ang linya sa
komunikasyon wala maputol, ang awtoridad mapadayonon,
usa ka kahayag, masanagon ug matuhopon, nagpadayon sa
pagdan-ag. Ang tunog sa tingog sa Ginoo maoy usa ka mapadayo-
nong huni ug naglanoglanog nga pangamuyo.13

Ang pagpadayag wala kanunay magpasabut nga “paglakaw
uban sa Dios,” ni “pakig-atubang,” ni “sa ngabil ngadto sa dung-
gan.” Adunay daghang matang sa pagpadayag––ang uban mas
katingalahan ug ang uban dili kaayo.14

Ang ubang pagpadayag moabut pinaagi sa mga damgo.
Kadaghanan sa atong mga damgo mabalhinon ug walay kahulu-
gan, pero ang Ginoo mogamit og mga damgo alang sa paglamdag
sa iyang katawhan.... Si Nabucodonosor adunay usa ka damgo.
(Tan-awa sa Daniel 2.) Gamhanan kaayo kadto nga kini iyang
nakalimtan, pero si Daniel miabut ug mipahinumdom sa hari sa
iyang damgo ug mihatag sa interpretasyon. Ang Ginoo mipahi-
balo niini ni Daniel alang sa usa ka piho nga rason.

Adunay damgo si Pedro diin iyang nakita ang usa ka habol nga
gikan sa langit nga napuno sa tanang mga mananap ug mga
hayop, ug kadto adunay piho kaayo nga kahulugan. (Tan-awa sa
Mga Buhat 10:9–35.)...

Si Pablo sa iyang dakong kasinatian adunay susama nga
matang sa pagpadayag pinaagi sa damgo. “Ug usa ka panan-awon
mipakita ni Pablo sa gabii.” Ug nakadawat siya og mga panudlo
nga gikinahangalan alang kaniya ug alang sa gingharian. (Mga
Buhat 16:9.)...

Adunay laing katingalahan nga mga pagpadayag nga
gihisgutan. Adunay pagtunga ni Moroni, usa ka indibidwal, usa
ka nabanhaw nga tawo, sa pagpahibalik sa mahinungdanong
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rekord sa mga karaang tawo sa Amerika ug sa pagpahiuli sa
ebanghelyo....

Dayon miabut si Juan Bautista kinsa giputlan sa ulo sa hari usa
ka higayon sa kahuyang ... [dayon] sila si Pedro, Santiago ug
Juan.... Busa miabut kadto,sa hinayhinay, ang pagpahiuli sa
tanan, ug kini miabut pinaagi sa pagpadayag, pinaagi sa panan-
awon, pinaagi sa mga damgo, o pinaagi sa tulugkaron nga
impresyon.

Karon, ang tanang mga pagpadayag sa balaang mga kasulatan
wala moabut pinaagi sa katingalahan nga mga pagpakita.
Samtang kamo magbasa sa Daang Tugon, inyong mahibaloan nga
ang Ginoo nakigsulti. Misulti Siya ngadto ni Isaias, ni Jeremias, ug
sa uban, pero kadto dili kanunay nga personal nga mga pagpa-
kita. Sama kadto sa kasinatian ni Enos, kay samtang kamo mag-
basa sa basahon ni Enos diha sa Basahon ni Mormon, nagpuasa
siya ug nag-ampo ug nagsiksik ug nangayo og mga impormasyon
ug ilabi na sa kapasayloan sa iyang mga sala: “Ug samtang ako
nakigbisog diha sa espiritu, tan-awa, ang tingog sa Ginoo mida-
ngat sa akong hunahuna pag-usab, nag-ingon:... ” (Enos 1:10.)
Niana nga kahimtang, daghan kaayong mga pagpadayag ang
midangat.

Busa ang pagpadayag miabut: usahay uban sa personal gayud
nga pagpakita sa langitnong mga linalang.... Pero kadaghanan sa
mga pagpadayag ni Propeta Joseph Smith sa iyang balaan nga
rekord, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, wala moabut niana nga
kahimtang. Sila midangat isip tulugkaron nga mga impresyon.15

Kadaghanan sa narekord nga mga pagpadayag sa Doktrina ug
mga Pakigsaad ug sa Biblia mga tulugkaron nga pagbati ug usa ka
makapadasig nga pahimatngon nga pagtudlo gikan sa kahitas-an.
Kini ang matang sa pagpadayag nga ang mga indibidwal kasaga-
ran aduna alang sa ilang kaugalingon nga mga panginahanglan.16

Usahay dili nato mailhan ang mga [pagpadayag] kon kini
moabut. Mag-ampo kita kanunay alang sa kaalam ug paghukom
ug dayon atong bation nga kinahanglan kita mosubay niini nga
direksyon. Diha niana adunay pagpadayag. Ang Ginoo mitubag
niini nga mga pangutana nga inyong gitanyag.17
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Sama ni Enos, makakaplag kita nga ang pagpadayag
kasagaran moabut nga hilum, walay katingad-an nga mga pagpakita.

Unsa kaha nga pinulongan nga gamiton sa Ginoo? Pinaagi ni
Propeta Joseph Smith, ang Ginoo mitambag ni Oliver Cowdery,
kinsa naglibog kalabut sa usa ka tubag sa iyang mga pag-ampo:

“Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako moingon nganha kaninyo,
kon ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang
gabii nga ikaw misangpit kanako diha sa imong kasingkasing, nga
ikaw unta mahibalo mahitungod sa kamatuoran niini nga mga
butang.

“Wala ba ako magsulti og kalinaw nganha sa imong hunahuna
mahitungod niini nga butang? Unsa ka labaw nga kamatuoran
ang imong maangkon kay sa gikan sa Dios?” (D&P 6:22–23.)18
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Pinaagi sa buhing mga propeta, ang Ginoo mopadayag
sa Iyang kabubut-on alang sa Simbahan.

Sa tanang mga butang, nga kita kinahanglan nga labing mapa-
salamaton karon mao nga ang mga langit sa tinuoray naabli na
gayud ug nga ang gipahiuli nga simbahan ni Jesukristo natukod
diha sa bato sa pagpadayag. Ang nagpadayon nga pagpadayag sa
pagkatinuod mao ang mismong dugo sa kinabuhi sa ebanghelyo
sa buhing Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesukristo.19

Ang mahinungdanon ug bililhon nga mga rekord sa karaang
Amerika, uban sa mga pagtulun-an ni Kristo, laing pagpamatuod
sa iyang kabalaan, naghan-ay sa Basahon ni Mormon, diin kita
mipahayag nga balaang kasulatan, kauban ug nagpaluyo sa Biblia.

Sukad sa [Unang Panan-awon ni Joseph Smith] niadtong
1820, dugang mga kasulatan nagpadayon sa pag-abut, lakip na
ang daghan ug mahinungdanong mga pagpadayag nga nagda-
gayday sama sa walay katapusang nag-agas nga sapa gikan sa
Dios ngadto sa iyang mga propeta sa yuta. Daghan niini nga mga
pagpadayag narekord sa laing kasulatan nga gitawag og Doktrina
ug mga Pakigsaad. Mikompleto sa atong mga kasulatan sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang Perlas nga Labing
Bililhon, laing rekord sa pagpadayag ug gihubad nga mga sinu-
lat sa karaan ug sa modernong mga propeta.

Adunay mga nagdahum nga sa pag-imprinta ug pagkahimo
nga libro niining sagrado nga mga rekord, kana mao na ang
“katapusan sa mga propeta.” Pero mopamatuod na usab kami sa
kalibutan nga ang pagpadayag nagpadayon ug ang mga lungib-
tipiganan (vault) ug mga papeles sa Simbahan naglakip niini
nga mga pagpadayag nga moabut kada bulan ug kada adlaw.
Kami mopamatuod usab nga aduna, sukad niadtong 1830 sa
dihang ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw naorganisar, ug magpadayon kini, kutob sa panahon
nga molungtad, usa ka propeta, nga giila sa Dios ug sa iyang
mga tawo, kinsa magpadayon sa paghubad sa hunahuna ug
kabubut-on sa Ginoo.20

Samtang ... , human sa pag-ampo ug pagpuasa, importanting
mga desisyon ang gihimo sa mga [lider sa Simbahan], bag-ong
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mga misyon ug bag-ong mga stake gihimo, bag-ong mga sumba-
nan ug mga palisiya gisugdan, ang mga balita gibale wala ug gani
gihunahuna isip usa lang ka tawhanong mga pagbanabana. Pero
niadtong naglingkod diha sa gamay nga pundok ug naminaw sa
mga pag-ampo sa propeta ug sa pagpamatuod sa tawo sa Dios;
alang niadtong nakakita sa pagkamaalamon sa iyang pagtim-
bang-timbang ug sa kahait sa panabut sa iyang mga desisyon ug
mga pagpahibalo, alang kanila siya sa pagkatinuod usa ka pro-
peta. Sa pagpaminaw kaniya sa pagtapos og bag-ong mga kalam-
boan uban sa maong solemne nga mga pagpamahayag sama sa
“ang Ginoo nahimuot”; “kana nga desisyon husto”; “ang atong
Langitnong Amahan nagsulti,” maoy nindot nga masayran.21

Ang mga pagpadayag wala mohunong ug dili gayud mohu-
nong. Kini nga gingharian sa Dios gipahimutang alang sa naha-
biling panahon, dili na gayud magun-ob ni ihatag sa laing mga
tawo. Kini magpadayon nga programa ug motubo hinuon kaysa
mawala. Ang mga doktrina niini maayo kaayong pagkaestablisar,
gani tungod sa pagtubo ug paglapad, ang gipalambo nga mga
paagi gihatag aron pagtudlo sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan.
Dugang nga mga sulugoon gitawag tungod sa nagkadaghan nga
buhat alang sa nagkadako nga kalibutan. Ang pagpadayag ug
ubang mga milagro dili gayud mohunong gawas kon ang pagtuo
mohunong. Kon adunay igong pagtuo, kining mga butanga mag-
padayon.

Ang propeta nga si Mormon mipasidaan: “Oo, alaot ngadto
kaniya nga molimud sa mga pagpadayag sa Ginoo, ug moingon
nga ang Ginoo dili na mobuhat pinaagi sa pagpadayag, o pinaagi
sa mga panagna, o pinaagi sa mga gasa, o pinaagi sa pinulongan,
o pinaagi sa mga pang-ayo, o pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo!” (3 Ne. 29:6.)22

Magpamatuod ako nga ang Simbahan magpadayon pinaagi
sa mga pagpadayag sa Dios ngadto sa iyang balaang gitawag
nga mga lider. Ang Labaw nga Makagagahum anaa uban niini
nga mga tawo.23
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Kon kita mohupot sa mga sugo, mopakita
og hugot nga pagtuo, ug sinserong mag-ampo,

mopasarang kita sa atong mga kaugalingon
sa pagdawat og personal nga pagpadayag.

Ang panalangin sa pagpadayag maoy usa ka butang nga kina-
hanglan pangitaon sa tanan. Ang matarung nga mga lalaki ug mga
babaye nakakaplag nga ang espiritu sa pagpadayag anaa kanila
aron mogiya sa ilang mga pamilya ug moabag kanila sa ilang
ubang mga responsibilidad. Pero ... mosiksik gyud kita aron mahi-
mong sarang sa maong pagpadayag pinaagi sa pagpahimutang nga
han-ay ang atong mga kinabuhi ug paghimo nga makaila sa Ginoo
pinaagi sa atong kanunay ug naandan nga pagpakigsulti kaniya.24

Ang Ginoo dili mopugos sa iyang kaugalingon diha sa mga
tawo; ug kon dili sila motuo, dili sila pagabisitahon. Kon sila
kontento nga modepende sa ilang kaugalingong limitado nga
mga pangagpas ug mga interpretasyon, nan, dayag na lang, nga
pasagdan sila sa Ginoo sa ilang gipiling kapalaran....

... Ang samang mga pagpadayag, mga panan-awon, mga pang-
ayo, ug mga pinulongan anaa karon ingon man sa bisan unsang
panahon, basta anaa ang gikinahanglang pagtuo.25

Ang Makagagahum anaa uban niini nga mga tawo. Makadawat
kita sa tanang mga pagpadayag nga atong gikinahanglan kon kita
mobuhat sa atong katungdanan ug mohupot sa mga sugo sa
Dios....

Hinumdumi:

Kon aduna may mata aron makakita, nan adunay mga panan-
awon aron modasig.

Kon aduna may dalunggan aron maminaw, nan adunay mga
pagpadayag aron masinati.

Kon aduna may kasingkasing nga makasabut, hibaloi kini: nga
ang makapabayaw nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Kristo
dili na kini itago ug misteryoso, ug ang tanang makugihong tig-
siksik mahimong makaila sa Dios ug sa iyang plano.26
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“Ang Ginoo mohatag kaninyo sa tubag sa inyong mga
pangutana ug sa inyong mga pag-ampo kon kamo maminaw.”

Kay gihatagan man sila sa ilang kabubut-on, ang ilang
Langitnong Amahan modani ug mogiya sa iyang mga anak, pero
maghulat sa ilang mga pagpangaliya, sa ilang mga pag-ampo,
sa ilang sinsero nga pagduol kaniya....

Ang Ginoo matinguhaong motan-aw sa ilang unang nahigma-
tang mga tinguha ug sa ilang nasugdan nga mga paningkamot sa
pagbuntog sa kangitngit. Kay gihatagan man sa kagawasan sa
pagdesisyon, motugot siya sa tawo sa pagpangita sa iyang
agianan hangtud siya makaabut sa kahayag. Pero kon ang 
tawo gutumon na, kon ang iyang mga bukton magsugod na sa
pagkab-ot, kon ang iyang mga tuhod magsugod na sa pagluhod
ug ang iyang tingog makapadayag na, nan, ug diha dayon niana
ang atong Ginoo motulod sa kawanangan, moabli sa tabil, ug
mopalingkawas sa mga tawo gikan sa kangitngit sa pipila ka
babag ngadto sa kasiguroan, ngadto sa langitnong kahayag.27
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Kon ang usa ka tawo mobarug gikan sa iyang pag-ampo nga
igo lang nagyamayama og mga pulong, kinahanglan mobalik siya
og luhod ug magpabilin hangtud makaestablisar og komunikas-
yon diha sa Ginoo kinsa matinguhaon kaayo nga mopanalangin,
pero kay gihatagan man ang tawo sa iyang kagawasan sa pagpili,
dili mopugos sa iyang kaugalingon diha niana nga tawo.28

Gusto ba kamo og paggiya? Nag-ampo ba kamo sa Ginoo alang
sa inspirasyon? Gusto ba kamong mobuhat og matarung o buot
ba kamong mobuhat unsa ang inyong gustong buhaton, husto ba
kini o dili? Gusto ba kamong mobuhat og pinakamaayo alang
kaninyo sa katapusan o hain ang mas nindot kay sa karon lang?
Nag-ampo ba kamo? Kapila kamo nag-ampo? Giunsa ninyo pag-
ampo? Nag-ampo ba kamo sama sa pag-ampo sa Manluluwas sa
kalibutan didto sa Getsemani o nangayo ba kamo kon unsa ang
inyong gusto wala igsapayan kon angay ba kini? Gisulti ba ninyo
sa inyong mga pag-ampo: “Ang imong pagbuot ang matuman”?
Misulti ba kamo nga, “Langitnong Amahan, kon imo akong dasi-
gon ug mopabati kanako sa husto, akong buhaton ang mata-
rung”? O, nag-ampo ba kamo, “Ihatag kanako ang akong gusto o
total kuhaon ko man gyud kini”? Miingon ka ba: “Amahan sa
Langit, nahigugma ako kanimo, mituo ako kanimo, kahibalo ako
nga ikaw nasayud sa tanan. Matinuoron ako. Sinserong matingu-
haon ako sa pagbuhat og matarung. Nasayud ako nga makakita
ikaw sa katapusan gikan sa sinugdanan. Makakita ikaw sa umaa-
but. Makatino ikaw kon uban niini nga kahimtang sa akong pag-
presentar, makabaton ako og kalinaw o kagubot, kalipay o
kaguol, kalampusan o kapakyasan. Sultihi ako, palihug, hinigug-
mang Langitnong Amahan, ug akong isaad nga buhaton ko unsa
ang imong ipabuhat kanako.” Nag-ampo ba kamo nianang paa-
giha? Wala ba kamo magtuo nga malagmit maalamon kini? Aduna
ka bay igong kaisug sa pag-ampo sa ingon?29

Ang Ginoo mohatag kaninyo sa tubag sa inyong mga pangu-
tana ug sa inyong mga pag-ampo kon kamo maminaw. Dili kina-
hanglan nga kining tanan moabut pinaagi sa propeta.... Pero ang
tanang tawo, kon sila adunay igong katakus ug duol kaayo sa
Ginoo, mahimong makabaton og mga pagpadayag.30



H U G N A  2 2

308

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Ribyuha ang asoy ni Presidente Kimball nga midawat sa 1978
nga pagpadayag kabahin sa priesthood (mga pahina 296–297).
Samtang ang ubang mga aspeto sa kasinatian ni Presidente
Kimball lahi niana nga pagpadayag, unsa nga mga aspeto sa
iyang kasinatian nga komon sa tanan natong mga paningkamot
aron pagdawat og pagpadayag? Sa unsang paagi nga makasu-
nod kita sa iyang ehemplo?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 297. Unsa ang
inyong isulti sa usa ka higala kinsa mosulti nga ang Dios nag-
pakahilum? Unsa nga mga kasulatan o mga kasinatian nga ika-
paambit ninyo sa inyong higala?

• Unsa ang ubang mga paagi nga ang pagpadayag mahimong
moabut? (Alang sa ubang mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina
299–302.) Si Presidente Kimball mitudlo nga kadaghanan sa
mga pagpadayag moabut isip usa ka tulugkaron nga impresyon
kaysa katingad-an nga mga pagpakita. Unsaon nato pag-ila kon
ang usa ka hunahuna o pagbati gikan sa Ginoo? (Tan-awa sa
pahina 302.)

• Nganong nagkinahanglan kita og buhing mga propeta agi og
dugang sa mga kasulatan? (Alang sa pipila ka mga ehemplo,
tan-awa sa mga pahina 302–304.) Sa unsang paagi kamo napa-
nalanginan pinaagi sa mga pagpadayag sa Presidente sa
Simbahan?

• Unsa nga tambag ang inyong mahatag sa usa ka tawo kinsa nag-
tinguha sa paggiya gikan sa Ginoo? (Tan-awa sa mga pahina
304–307.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Hari 19:9–12; Moroni
10:3–5; D&P 1:38; 8:2–3; 43:1–4; 76:5–10
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Si Presidente Kimball mitimbaya sa mga tawo sa iyang
pagsulod sa Salt Lake Tabernacle alang sa kinatibuk-ang komperensya.



Magbalantay sa Panon

Adunay kasigurohan sa pagpaluyo ug sa pagsunod
sa propeta ug sa ubang mga lider sa Simbahan.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Si Presidente Spencer W. Kimball kanunayng nagtudlo sa kama-
hinungdanon sa pagpaluyo sa lokal ug kinatibuk-ang mga lider sa
Simbahan. Atol sa priesthood sesyon sa kinatibuk-ang komperen-
sya niadtong Abril 1978, iyang gibalik paghinumdom ang iyang
mga pagbati sa iyang kabatan-on kalabut sa matag tawo nga mia-
lagad isip iyang bishop: “Kanunay kaming dunay buotan nga
bishop. Kanunay gayud namo siyang gihigugma. Diha si Bishop
Zundel ug Bishop Moody ug Bishop Tyler ug Bishop Wilkins.
Gihigugma nako ang tanan nakong mga bishop. Nanghinaut ako
nga ang tanan nakong batan-ong mga kaigsoonan nahigugma sa
ilang mga bishop sama sa akong paghigugma.”1

Sa laing pakigpulong miingon siya: “Nahinumdom ako nga pag-
anhi niini nga tabernakulo [ang Salt Lake Tabernacle] isip batang
lalaki gikan sa Arizona, uban sa akong amahan, aron sa pagtam-
bong sa kinatibuk-ang komperensya. Naghinam-hinam ako nga
naminaw sa tanang mga Kaigsoonan nga namulong.... Naghinam-
hinam ako sa ilang mga gisulti ug seryosong midawat sa ilang mga
pasidaan, bisan sa kabatan-on pa. Niining mga tawhana lakip sa
mga propeta sa Dios, sama niadtong mga propeta sa Basahon ni
Mormon ug sa Biblia.”2

Si Presidente Kimball kanunayng nagpahayag og pasalamat sa
mga miyembro tungod sa ilang kaandam sa pagpaluyo kaniya ug
sa ubang mga lider sa Simbahan: “Bisan asa ako moadto, adunay
dakong pagpakita sa gugma ug kabuotan, ug tungod niana mapa-
inubsanon akong nagpasalamat. Kini nagpalig-on sa akong kalag.
Ang inyong mga pag-ampo ug ang inyong gugma nakapalahutay
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kanako. Ang Ginoo naminaw sa inyong mga pag-ampo ug nana-
langin kanako ug sa akong mga Kaigsoonan sa kahimsog ug kalig-
on ug migiya kanamo sa mga buluhaton sa iyang gingharian dinhi
sa yuta. Tungod niini kaming tanan kinasingkasing nga mapasala-
maton.”3 Misulti usab siya kabahin sa gugma nga iyang gibati ug
sa ubang mga lider sa Simbahan para sa mga Santos: “Nahigugma
kami kaninyo ug nangandoy sa inyong hingpit nga pag-uswag ug
kalipay, diin kami nasayud nga moabut lamang pinaagi sa pagsu-
nod sa mga awhag sa Dios nga gisangyaw pinaagi sa mga propeta
ug mga lider.”4

Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang Ginoo mogiya sa Iyang Simbahan pinaagi
sa balaanong gitudlo nga mga lider.

Ang Magtutudlo ug ang Manluluwas, ang Ginoong Jesukristo
mismo, nagbarug sa ulohan niini nga Simbahan sa tanan niyang
kahalangdon ug himaya. Nagdumala siya sa iyang mga gimbuha-
ton pinaagi sa iyang balaanong tinudlo ug gipaluyohan nga mga
propeta ug mga apostoles.5

Ang mga kalihokan sa Simbahan ni Jesukristo gidumala sa
Kapangulohan sa Simbahan ug sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, uban sa daghan pang mga General Authority nga nag-
abag, ug usab pinaagi sa mga presidente sa stake ug sa misyon ug
sa mga bishop. Kini nga mga tawo mao ang magbalantay sa
panon. Ang Ginoo mibutang niini nga mga tawo aron pagpa-
ngulo sa iyang gingharian sa yuta, ug diha kanila siya mihatag
og awtoridad ug responsibilidad, ang kada usa anaa sa iyang piho
nga kaakohan. Kini nga mga lalaki iyang gitugyanan sa
Melchizedek Priesthood, nga mao ang iyang kaugalingong gahum
ug awtoridad nga gitugyan sa kalalakin-an. Miila siya ug mitugot
sa mga kalihokan niining pinili ug dinihogan nga mga sulugoon.6

Ako kining pagpamatuod kaninyo nga ang mga lider niining
Ang Simbahan ni Jesukristo balaanong gitawag ug gigahin aron
mogiya pinaagi sa espiritu sa pagpanagna maingon sa ubang mga
dispensasyon.7
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Ngadto sa matag miyembro sa Simbahan, ang Ginoo mihatag og
mga lider uban sa tulo ka hut-ong: ang Bishop o ang Branch
President, ang Stake President o ang Mission President, ug ang
mga General Authority. Kini nga mga lider masaligan. Ang usa
kanila mahimong limitado sa kahibalo, sa edukasyon o sa pagban-
say, pero aduna siyay katungod sa mga pagpadayag sa Ginoo alang
sa iyang mga tawo ug aduna siyay abli nga agianan ngadto sa Dios
mismo.8

Sukad sa pagpalansang, aduna nay napulo ka liboan ka mga
lalaki nga gitawag sa Manluluwas aron mohulip sa mga posisyon
nga may kaakohan, wala kanila’y perpekto, pero ang tanan gita-
wag sa Ginoo ug gikinahanglan nga pagaabagan ug paluyohan
niadtong kinsa mga umaabot nga mga disipulo sa Ginoo. Kana
mao ang tinuod nga espiritu sa ebanghelyo.9

Ang pinili, giaprobahan, gi-ordinahan nga mga lider manalipod
kanato batok sa “lipat-lipat sa mga tawo nga batid sa pagmugna’g
kasaypanan.” [Mga Taga-Efeso 4:14.] Ang usa ka tawo dili gayud
malingla kon siya mismo manalipod batok sa buta o sa dautang
tiggiya pinaagi sa pagsunod sa Espiritu ug sa matarung nga mga
lider sa Simbahan.10

Walay usa nga mas madasigon kaysa mga Kaigsoonan kinsa
nagbarug nga pangulo niini nga Simbahan aron modawat sa
maong paggiya tungod kay ang Ginoo mohatag kanila para sa
kaayohan sa katawhan ug para sa mga katawhan sa Simbahan.11

Nasayud ako nga ang Ginoo adunay komunikasyon sa iyang
mga propeta, ug nga siya mopadayag sa kamatuoran sa iyang
mga sulugoon karon sama sa iyang gibuhat sa mga panahon ni
Adan ug Abraham ug Moises ug Pedro ug Joseph ug sa daghan
pang uban sa tibuok kapanahonan. Ang mga mensahe sa Dios sa
kahayag ug sa kamatuoran siguradong gihatag sa tawo karon
sama sa uban pang dispensasyon.12

Ang mga propeta nagtudlo sa samang mga mensahe.

Ang uban mahimong matingala nganong ang mga General
Authority mosulti og samang mga butang gikan sa usa ka kom-
perensya ngadto sa laing komperensya. Samtang nagtuon ako sa
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mga gipamulong sa mga propeta sulod sa mga siglo, ang ilang
mga sumbanan klaro kaayo. Mosiksik kita, sa mga pulong ni
Alma, aron pagtudlo sa mga tawo “sa walay katapusang pagdu-
mot batok sa sala ug kadautan.” Kita mosangyaw og “paghinul-
sol, ug hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo.” (Alma
37:32, 33.) Modayeg kita sa pagpaubos. Maninguha kita sa pag-
tudlo sa mga tawo “sa pagsalikway sa matag pagtintal sa yawa,
uban sa ilang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo.”
(Alma 37:33.) Magtudlo kita sa atong mga tawo “nga dili gayud
magluya sa maayo nga mga buhat.” (Alma 37:34.)

Ang mga propeta mosulti sa samang mga butang tungod kay
kita sa tinuoray nag-atubang og susamang mga problema. Mga
kaigsoonan, ang solusyon niini nga mga problema wala mausab.
Kini dili maayo nga parola kon mohatag og sayop nga signal aron
paggiya sa kada barko nga mosulod sa dunggoanan. Kini dili
maayong giya sa tigkatkat sa bukid kinsa, nasayud sa luwas nga
rota sa kabukiran, modala sa iyang mga tawo nga gisalig kaniya
sa dili matagna ug makuyaw nga agianan diin walay moagi nga
makabalik pa.13

Ang mga lider sa Simbahan dili makahimo, matag higayon nga
kami motudlo kaninyo, sa pagtanyag og bag-o o mas nindot nga
agianan nga modala pagbalik sa presensya sa atong Langitnong
Amahan. Ang agianan magpabiling mao ra gihapon. Busa, mga
pagdasig kinahanglan kanunayng ihatag mahitungod sa samang
mga butang ug ang mga pasidaan kinahanglan sublion. Tungod
lang kay ang kamatuoran gisubli wala kini nakapaminus sa kaim-
portante o sa katinuod niana nga kamatuoran. Sa pagkatinuod,
ang tugbang maoy tinuod.14

Mahanduraw nako nga kon ang Ginoo mismo magbarug sa
Bungtod sa mga Oliba ug kon nagtudlo siya sa mga tawo, mosulti
gihapon siya og samang mga butang nga gisulti na ug isulti pa
[sa atong mga komperensya]. Mahanduraw nako nga kon siya
nagbarug sa Lanaw sa Galilea sa mga sakayan sa kadagatan ug ang
mga tawo nagbarug libot kaniya, nga siya mosulti sa gihapon sa
samang mga butang: sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, sa pagpa-
bilin sa atong mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibu-
tan, ug tumanon ang kada sugo nga ang Dios mihatag kanato.
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Kana mao gayud ang iyang isulti, ug busa karon nagsulti siya niini
nga mga butang pinaagi sa iyang mga sulugoon.15

Ang mga propeta kasagaran gibaliwala o
gisalikway sa ilang kaugalingong panahon.

Sa dihang ang kalibutan mituman sa mga propeta, kini
milambo; sa dihang kini mibaliwala kanila, ang resulta mao ang
walay kalamboan, kaulipon, kamatayon.16

Bisan diha sa Simbahan daghan ang malagmit nagpanindot sa
mga lubnganan sa mga propeta sa unang panahon pero sa
hunahuna mibato sa buhing mga propeta [tan-awa sa Mateo
23:29–30, 34].17

Dili gayud nato buhaton ang mga sayop sa mga karaan. Daghan
kaayong modernong mga relihiyon nagtuo sa mga propeta sama
nila ni Abraham, ni Moises, ug ni Pablo, pero nagdumili sa pag-
tuo sa mga propeta karon. Ang mga karaan usab makadawat sa
mga propeta sa nag-unang mga adlaw, pero gipanghimaraut ug
gitunglo ang mga propeta nga ilang mga kadungan.18

Nagkadaiyang nga pasumangil ang gigamit sulod sa mga siglo
aron pagsalikway niining balaanong mga mensahero [buhing
mga propeta]. Adunay daghang mga pagdumili tungod kay ang
propeta naggikan sa walay klarong lugar. “Aduna ba guy maa-
yong butang gikan sa Nazaret?” ( Juan 1:46.) Si Jesus gisugat usab
sa pangutana, “Dili ba siya mao ang anak sa panday?” (Mateo
13:55.) Sa usa ka paagi o sa lain, ang pinakadaling paagi sa pag-
salikway sa balaang mga propeta mao ang pagpangita og mga
pasumangil, bisan pa kon bakak o dili katuohan, isalikway sa
tawo aron ang iyang mensahe isalikway usab. Ang mga propeta
nga dili madanihon, ug dili maayong mosulti, giisip nga walay
bili. Imbis nga motubag sa mensahe ni Pablo, ang uban mitan-aw
sa iyang pagkatawo nga luya ug miisip sa iyang gipamulong nga
dili maayo [tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 10:10]. Tingali ilang
gihukman si Pablo sa kalidad sa iyang tingog o sa iyang estelo sa
pagsulti, dili ang mga kamatuoran nga iyang gipamulong.

... Ang mga kahingawa sa kalibutan daghan kaayo unya maka-
pasamok, bisan ang buotang mga tawo malinga gikan sa pagsunod
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“Imbis nga motubag sa mensahe ni Pablo, ang uban mitan-aw sa
iyang pagkatawo nga luya ug miisip sa iyang gipamulong nga dili maayo.”

sa kamatuoran tungod kay sila mas miatiman pag-ayo sa mga
butang sa kalibutan....

Usahay ang mga tawo mipahimutang sa ilang mga kasingka-
sing sa mga butang ug sa pasidungog niini nga kalibutan nga sila
dili makakat-on sa mga leksyon nga kinahanglan kaayo nga ilang
makat-unan. Yano nga mga kamatuoran kasagaran gisalikway
pabor sa pilosopiya sa tawo nga dili kaayo pugsanon, ug kini ang
laing hinungdan sa pagsalikway sa mga propeta....

Ang balaang mga propeta wala lamang modumili sa pagsunod
sa sayop nga mga uso sa tawo, pero mibutyag niini nga mga
kasaypanan. Dili ikatingala nga ang pagdawat sa mga propeta
kanunay nga dili maayo. Kasagaran gayud nga ang mga propeta
gisalikway tungod kay gisalikway nila pag-una ang sayop nga
mga pamaagi sa ilang kaugalingong katilingban....

Ang mga propeta adunay paagi sa pag-ukay sa kalibutananong
hunahuna sa mga tawo. Kasagaran gayud nga ang balaang mga



H U G N A  2 3

317

propeta masaypan nga mapintas ug matinguhaon nga mohimo
og rekord aron makaingon nga, “Gisultihan ko na kamo niana.”
Kadtong mga propeta nga akong nailhan mao ang pinakamahi-
gugmaong mga tawo. Kini tungod sa ilang gugma ug integridad
nga sila dili mahimong mousab sa mensahe sa Ginoo aron lamang
nga ang mga tawo mobati og kahayahay. Buotan ra sila kaayo aron
modaugdaug. Mapasalamaton kaayo ako nga ang mga propeta
wala magtinguha nga mainila.19

Ang mga ginikanan kinahanglan motudlo sa ilang mga
anak sa pagpaluyo ug pagsunod sa mga lider sa Simbahan.

Unsaon ninyo pagtudlo ang inyong mga anak sa paghigugma
sa mga awtoridad sa Simbahan? Kon kamo kanunay nga mosulti
og maayong mga butang kalabut sa presidency sa branch, sa pre-
sidency sa district, sa presidency sa misyon, ug sa Presidency sa
Simbahan, ang inyong mga anak magtubo nga mahigugma sa
maong mga kaigsoonan.20

Mag-ampo kita alang sa mga lider sa Simbahan. Kon ang mga
bata sa tibuok nilang kinabuhi sa ilang turno sa mga pag-ampo
sa pamilya ug sa ilang sekretong mga pag-ampo mahinumdom sa
atubangan sa Ginoo sa mga lider sa Simbahan, sila sigurado
gayud nga dili mahulog ngadto sa pagbiya sa kamatuoran....

Ang mga anak kinsa mag-ampo alang sa mga kaigsoonan mag-
tubo nga naghigugma kanila, mosulti og maayo kalabut kanila,
morespeto ug mosunod sa ilang mga ehemplo. Kadtong kinsa
makadungog kada adlaw sa mga lider sa Simbahan nga giapil sa
pag-ampo sa tumang paghigugma mahimo usab nga motuo sa mga
sermon ug mga pag-awhag nga ilang madungog.

Kon ang batang mga lalaki makigsulti sa Ginoo mahitungod sa
ilang bishop, sila mahimong seryosong modawat sa mga pag-
interbyu sa bishop diin gihisgutan ang mga pagtugyan sa priest-
hood ug mga panalangin sa misyon ug sa templo. Ug ang batang
mga babaye usab makabaton og adunay dako kaayong respeto
alang sa tanang mga pagtulun-an samtang sila mag-ampo alang
sa mga lider sa Simbahan.21
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Kadtong mosunod sa mga awtoridad sa
Simbahan makakaplag og kasiguroan.

Ang pagkamiyembro sa Simbahan kanunay nga luwas kon
mosunod sila’g maayo sa mga panudlo ug mga pag-awhag ug sa
pagpangulo sa mga awtoridad sa Simbahan.22

Ang mga awtoridad nga gibutang sa Ginoo sa iyang Simbahan
naghan-ay alang sa mga tawo sa Simbahan og usa ka pasilonganan,
usa ka dapit nga dangpanan, sa laing pagkasulti, kasaligan nga mga
lider. Wala gayuy bisan usa dinhi niini nga Simbahan ang mahisa-
laag palayo kon siya mismo mopaduol og maayo sa mga Awtoridad
sa Simbahan nga gibutang sa Ginoo sa iyang Simbahan. Kini nga
Simbahan dili gayud mahisalaag; ang Korum sa Napulog Duha dili
gayud modala kaninyo ngadto sa sayop nga agianan; kini wala
gayud ug dili gayud mahitabo. Mahimong mga indibidwal nga mag-
duda; dili gayud mahitabo nga ang kadaghanan sa Konseho sa
Napulog Duha maanaa sa sayop nga bahin sa bisan unsang pana-
hon. Ang Ginoo mipili kanila, mihatag siya kanila og piho nga mga
responsibilidad. Ug kadtong mga tawo nga magaduol kanila mahi-
mong luwas sa kuyaw. Ug, giingon nga, kon ang usa mosugod na
pag-agi sa iyang kaugalingong dalan nga mosupak sa awtoridad,
anaa siya sa grabing kakuyaw. Dili ko moingon nga kadtong mga
lider nga gipili sa Ginoo mao na gayud ang pinakamaayo, ni ang
pinakabatid nga tawo, apan sila ang mga pinili, ug kay pinili man
sa Ginoo mao nga sila ang iyang giila nga awtoridad, ug ang mga
tawo kinsa mopaduol kanila adunay seguridad.23

Kon atong sundon ang ebanghelyo ug motuman sa tambag sa
mga lider sa Simbahan, mabulahan kita nga makalikay sa dag-
hang mga problema nga midagsang sa kalibutan.24

Maminaw kita niadtong atong gipaluyohan isip mga propeta
ug mga manalagna, ingon man sa ubang mga kaigsoonan, ingon
ba og ang atong kinabuhing dayon nagdepende niini, tungod
kay kini mao gayud!25 
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Hunahunaa kon sa unsang paagi ang inyong kinabuhi napana-
langinan samtang kamo mipaluyo sa mga lider sa Simbahan sa
tulo ka hut-ong ingon sa gihulagway ni Presidente Kimball (tan-
awa sa pahina 312). Samtang kamo magbuhat sa ingon, unsa
nga mga kasinatian ang miabut sa inyong hunahuna?

• Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 313. Unsa ang
ubang nagbalik-balik nga mga mensahe nga inyong namatik-
dan sa bag-ohay nga kinatibuk-ang mga komperensya?

• Ribyuha ang ikatulo ug ikaupat nga mga paragrap sa pahina
314. Ngano sa inyong hunahuna nga ang ubang mga tawo
maglisud og sunod sa buhing mga propeta? Unsa sa bag-ong
mga ehemplo ang miabut sa inyong hunahuna?

• Unsa ang atong buhaton aron pagdasig sa mga bata ug sa uban
aron morespeto ug mosunod sa mga lider sa Simbahan?
(Alang sa ubang mga ehemplo, tan-awa sa pahina 316.)

• Ribyuha ang katapusang seksyon sa hugna. Nganong luwas man
sa kakuyaw kon mosunod sa tambag sa mga lider sa Simbahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Efeso 2:19–20;
4:11–16; Helaman 13:24–29; D&P 1:14, 38; 21:4–6; 121:16–21
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Pagpaambit sa Ebanghelyo

Kinahanglan kita nga magkugi og maayo sa
pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni Spencer W. Kimball

Atol sa pagbiyahe sa Quito, Ecuador, isip miyembro sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder Spencer W. Kimball
didto sa kan-anan sa hotel uban sa grupo nga naglakip sa upat ka
batan-ong mga misyonaryo. “Mikomentaryo siya sa uban nga ang
ilang waiter usa ka maayo og hitsura nga batan-ong lalaki ug mahi-
mong maayong misyonaryo para sa Simbahan. Si Elder Kimball
mi-order og pan ug gatas, dayon nangutana sa waiter kon duna ba
siya’y mga anak didto sa balay. ‘Usa ka anak nga lalaki,’ ang waiter
mitubag. ‘Ang pan ug gatas makapahimsog kaniya,’ si Elder
Kimball miingon, ‘pero mas mohimsog pa siya kon imo siyang
pakan-on sa pagkaon nga ihatag niining batan-ong mga lalaki.’ Ang
waiter nahingangha. Dayon si Elder Kimball mipasabut nga kining
batan-ong mga lalaki, mga misyonaryo nga adunay ikatudlo nga
ebanghelyo ni Jesukristo. Ang waiter mipahayag og interes nga
matudloan siya sa mga misyonaryo.”1

Si Presidente Kimball kanunayng mopasabut sa mando
sa Manluluwas nga ang ebanghelyo pagadad-on sa “tanang kali-
butan” (Marcos 16:15). Mihangyo siya og dugang mga full-time
nga mga misyonaryo, ilabi na sa batan-ong mga lalaki ug mas tigu-
lang nga mga magtiayon, ug mipahinumdom siya sa tanang mga
miyembro sa Simbahan sa pag-apil niining balaanong gisugo nga
buluhaton. “Ang atong dakong panginahanglan, ug ang atong
dakong tawag,” siya mitudlo, “mao ang pagdala sa mga tawo niini
nga kalibutan sa kahayag sa salabutan aron pagbanwag sa ilang
agianan gikan sa kangi-ub ug kangitngit ug ngadto sa kalipay, kali-
naw, ug mga kamatuoran sa ebanghelyo.”2
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Mga Pagtulun-an ni Spencer W. Kimball

Ang Ginoo misaad kanato og daghang mga panalangin
samtang kita mopaambit sa ebanghelyo.

Adunay espirituhanong pamasin sa paghimo sa misyonaryong
buhat, sa paghatag og mga referral, sa pagpakig-uban sa mga
misyonaryo samtang sila naghatag sa mga panaghisgutan.
Makapahinam kini ug magantihon. Ang mga oras, ang paningka-
mot, ang paghunahuna, ang tanan angay lang bisan kon usa lang
ka kalag ang mopahayag og paghinulsol ug hugot nga pagtuo ug
tinguha nga mabunyagan. Hunahunaa ang kanindot sa inyong
bation kon sila moingon, “Kon ania kamo dinhi, ug magsultiha-
nay kita kalabut niining mga butanga, kini daw sama nga ako
mahinumdom sa mga butang nga ako nang nahibaw-an sa una,”
o, “Dili kamo makabiya dinhi hangtud nga inyo kaming sultihan
sa tanan ninyong nahibaloan kalabut sa gipahiuling Simbahan.”3

Ang pagpaambit sa ebanghelyo magdalag kalinaw ug kalipay sa
atong kaugalingong mga kinabuhi, mopadako sa atong kaugali-
ngong mga kasingkasing ug mga kalag alang sa uban, mopauswag
sa atong kaugalingong hugot nga pagtuo, mopalig-on sa atong
kaugalingong relasyon uban sa Ginoo ug mopauswag sa atong
kaugalingong salabutan sa mga kamatuoran sa ebanghelyo.4

Ang Ginoo nagsaad og dagkong mga panalangin alang kanato
katugbang kon unsa kita kamaayo nga mipakig-ambit sa ebang-
helyo. Makadawat kita og panabang gikan sa pikas bahin sa tabil
samtang ang espirituhanong mga milagro mahitabo. Ang Ginoo
miingon kanato nga ang atong mga sala mapasaylo og dali kon
kita makadala og mga kalag ngadto ni Kristo ug magpabilin nga
makanunayon sa paghatag og pagpamatuod ngadto sa kalibutan,
ug siguradong ang kada usa kanato mangita og dugang tabang
aron mapasaylo sa atong mga sala. (Tan-awa sa D&P 84:61.) Sa
usa sa pinakamahinungdanon nga mga kasulatan sa misyonaryo,
sa seksyon 4 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, gisultihan kita nga
kon kita moalagad sa Ginoo sa misyonaryong pag-alagad “uban
sa tanan [sa atong] kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog,”
dayon kita mahimong “mobarug nga walay sala sa atubangan sa
Dios sa katapusang adlaw” (bersikulo 2).
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Si Elder Spencer W. Kimball isip usa ka full-time nga
misyonaryo sa Central States Mission, Hunyo 1915. Si Elder Kimball

anaa sa wala, sunod sa iyang kauban nga si L. M. Hawkes.

Ug, dugang pa, ang Ginoo miingon:

“Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo
nga mga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga
mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako,
unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa
gingharian sa akong Amahan!

“Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa
usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako diha sa gingharian sa
akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay
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kon ikaw makadala og daghan nga mga kalag ngari kanako!”
(D&P 18:15–16.)

Kon ang usa maghago sa tanan niyang mga adlaw ug modala
bisan usa ka kalag! Unsa ka hingpit nga kalipay! Usa ka kalag!
Unsa ka bililhon! O, nga ang Dios mohatag kanato nianang
matang sa gugma alang sa mga kalag!5

Ang Ginoo mitugyan sa tanang mga miyembro
sa Simbahan og usa ka responsibilidad sa

pag-alagad isip Iyang mga mensahero.

Nagtinguha ako nga mas epektibo ug mas matinud-anon nga
mapalambo diha sa mga kasingkasing sa tanang mga miyembro
sa Simbahan ang pagsabut nga kon ang usa ka tawo tigulang na
nga mahimong miyembro, tigulang na sab siyang mahimong
misyonaryo; ug wala na kinahanglana nga igahin [set-apart] pa
siya alang lamang niana nga tawag. Ang kada miyembro adunay
obligasyon ug tawag sa pagpaambit sa ebanghelyo niadtong nag-
libot kaniya. Buot kami nga kada lalaki, babaye, ug bata modawat
sa iyang tinuod nga responsibilidad. Kini mahinungdanon
kaayo. Kay kini mao ang mensahe sa ebanghelyo: Nakadawat kita
og mga panalangin gikan sa ebanghelyo, ug dayon mogawas kita
ug mopaambit niana nga mga panalangin sa uban.

Kita karon bisi nga mga tawo; pero ang Ginoo wala moingon,
“Kon kini komportable alang kanimo, ganahan ka bang mosang-
yaw sa ebanghelyo.” Miingon siya, “Busa himoa nga ang
matag tawo makakat-on sa iyang katungdanan” (D&P 107:99) ug 
“Tan-awa ... matag tawo kinsa napasidan-an magpasidaan sa
iyang silingan.” (D&P 88:81.)

Atong hinumduman nga ang Dios maoy atong kauban niini.
Siya ang atong katabang. Moabli siya sa agianan, kay siya ang
mihatag sa sugo.6

Unsa ka makapahinam nga butang kini, akong mahal nga mga
kaigsoonan kinsa mga isig kamiyembro sa gingharian sa Dios, nga
pagasaligan sa Ginoo aron pag-alagad isip mga mensahero sa
Iyang pulong ngadto sa atong mga kaigsoonan kinsa dili mga
miyembro sa Simbahan. Sa makadiyot atong balihon ang sitwas-



H U G N A  2 4

325

yon––nga ikaw ang dili miyembro sa Simbahan pero ang imong
silingan karon nga dili miyembro maoy Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Ganahan ka ba nga siya mopaambit sa ebanghelyo diha
kanimo? Nan malipay ka ba sa bag-ong kamatuoran nga imong
nakat-unan? Mouswag ba ang imong gugma ug respeto sa imong
silingan nga mipaambit niini nga mga kamatuoran nganha
kanimo? Siyempre, ang tubag sa tanan niini nga mga pangutana
mahimong: Oo!7

Mga kaigsoonan, naghunahuna ako kon nagbuhat ba kaha kita
sa tanan natong mahimo. Ganahan ba kitang mohimo sa atong
buluhaton nga mao ang pagtudlo sa ebanghelyo sa uban? Andam
ba kita sa pagdugang sa atong paningkamot? Sa pagpalapad sa
atong mga panan-awon?8

Ang adlaw sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa uban pang mga
lugar ug mga katawhan ania dinhi ug karon. Ato gayud nga huna-
hunaon ang atong obligasyon sa pagpaambit sa mensahe kaysa
atong kaugalingong kahayahay. Ang mga tawag gikan sa Ginoo
panagsa ra nga hayahay. Ang panahon ania na nga ang sakripisyo
kinahanglang mas importanteng elemento sa Simbahan.
Kinahanglan atong dugangan pa ang atong debosyon aron kita
makahimo sa buhat nga gitagana sa Ginoo alang kanato nga kina-
hanglang buhaton.... Ang panamilit nga mga pulong sa
Magtutudlo ngadto sa Iyang mga Apostoles sa hapit na ang Iyang
Pagkayab mao ang, “Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug
iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan.

“Ang motuo ug magpabautismo maluwas; apan ang dili motuo
pagahukman sa silot.” (Marcos 16:15–16.)

Dili gayud kita magduhaduha ni magluya sa pagbuhat og
maayo. Kinahanglan atong dugangan pa ang atong kakugi. Dili
lamang ang atong mahangturong kaayohan ang namiligro, pero
ang mahangturong kaayohan usab sa kadaghanan sa atong mga
kaigsoonan kinsa karon dili mga miyembro niini, sa tinuod nga
Simbahan. Mahinamon ako sa mga pulong ni Propeta Joseph
Smith sa iyang sulat nga gipadala sa Simbahan gikan sa Nauvoo
niadtong Septyembre 6, 1842: “Kita dili ba mopadayon sa hilabi-
han kamahinungdanon nga katuyoan? Padayon.... Pagmaisugon
... ug sa kanunay, ngadto sa kadaugan!” (D&P 128:22.)9
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Pinaagi sa atong matarung nga impluwensya
ug paningkamot, makatabang kita sa uban nga

modawat sa gipahiuling ebanghelyo.

Ang miyembro-misyonaryong buhat mao ang yawe sa umaa-
but nga paglambo sa Simbahan.10

Ako nagtuo nga ang Ginoo sa yano nga paagi mibutang og
daghang mga tawo kinsa andam nga mosulod sa iyang Simbahan
diha sa atong grupo mismo nga mga higala ug mga kaila.
Mohangyo kami nga kamo sa mainampuon nga paagi moila
niadto nga mga tawo ug dayon mangayo og panabang sa Ginoo
sa pagtabang kaninyo sa pagpaila ngadto kanila sa ebanghelyo.11

Klaro gayud kini kanato nga kasagaran makigsandurot kita sa
atong mga silingan sa dili pa kita mopasidaan kanila sa husto nga
paagi. Ang atong mga silingan kinahanglan makasinati sa atong
tininuod nga pakighigala ug pakigsandurot. Buot kami nga ang
mga miyembro modani sa mga silingan, dili molutos kanila o
mohadlok kanila.12

Ang ebanghelyo tinuod. Pinaagi sa pagtuon ug pagsunod sa
mga baruganan niini ug sa pagpangayo og panabang sa Espiritu
Santo, bisan kinsa nga matinguhaong mosiksik masayud sa iyang
kaugalingon nga kini tinuod. Pero mas sayon kini nga sabton ug
dawaton kon ang nagsiksik sa kamatuoran nakakita usab sa mga
baruganan sa ebanghelyo nga naglihok diha sa kinabuhi sa ubang
tumutuo. Walay mas dako nga serbisyo nga mahatag sa misyo-
naryo nga tawag niini nga Simbahan kaysa mahimong ehemplo sa
positibong Kristohanong mga hiyas sa atong mga kinabuhi.13

Ang matarung nga mga miyembro, nga nagpuyo sa ebang-
helyo pinaagi sa ehemplo, ingon man sa mga baruganan niini,
mao ang pinakamaayong pagsangyaw sa Simbahan.14

Unsa ang angayng buhaton sa kada miyembro, pinaagi sa maa-
yong ehemplo ug sa paghatag og pagpamatuod, mao ang pag-
pakita ngadto sa dili mga miyembro uban sa kalipay sa pagpuyo
sa ebanghelyo ug sa pagsabut ug sa ingon makatabang kanila sa
pagdala ngadto sa kahimtang nga modawat sila sa mas pormal
nga pagtudlo.15
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“Ang tinuod nga tumong sa epektibong pag-proselyte mao nga ang mga
miyembro maoy mangita ug ang full-time nga mga misyonaryo mao ang motudlo.”

Ang tinuod nga tumong sa epektibong pag-proselyte mao nga
ang mga miyembro maoy mangita, dayon ang full-time nga mga
misyonaryo ang motudlo.... Kon ang mga miyembro mao ang
mangita aduna silay personal nga interes sa pakigsandurot, mas
gamay ra ang mawala sa dili pa ang pagbunyag, ug kadtong
nabunyagan na malagmit magpabiling aktibo.16

Ang atong tumong mao ang pag-ila sa pinakadaling panahon
kutob sa mahimo kon hain sa mga anak sa Amahan ang espiritu-
hanong andam nga magpadayon gayud ngadto sa pagpabunyag
sa gingharian. Usa sa pinakamaayong paagi sa pagkasayud mao
ang pagpaila sa atong mga higala, mga paryente, mga silingan ug
mga kaila ngadto sa full-time nga mga misyonaryo.17

Usahay makalimot kita nga mas maayo pang isakripisyo ang
gamayng kahiubos diha relasyon sa usa ka higala kaysa paghikaw
kaniya sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagpakahilum.18

Ayaw paghulat sa dugay nga pakigsandurot ni sa eksakto, per-
pektong higayon. Ang angay nga buhaton mao ang pagsuta kon
sila ba ang gipili. “Ang [Akong] pinili maminaw sa akong tingog ug
dili magpatig-a sa ilang mga kasingkasing.” (D&P 29:7.) Kon sila
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maminaw ug adunay kasingkasing nga abli alang sa ebanghelyo,
kini mailhan dayon. Kon sila dili maminaw ug ang ilang kasingka-
sing tig-a uban sa pagduda o negatibo nga mga komentaryo, sila
dili pa andam. Niini nga kahimtang, padayon sa paghigugma
kanila ug pakigsandurot kanila ug paghulat sa sunod nga oportu-
nidad sa pagsuta kon andam na ba sila. Dili mawala inyong panag-
higalaay. Morespeto gihapon sila kanimo.

Siyempre, adunay mga kahigawad, pero wala gayuy bisag unsa
nga mawala. Wala gayuy nawala nga higala tungod lang kay dili
siya gusto nga mopadayon pagbisita ang mga misyonaryo. Ang
miyembro makapadayon sa pakigsandurot nga walay kahadlok
sa iyang pakighigala og espesyal nga relasyon uban niana nga
pamilya. Usahay mas dugay alang sa uban sa pagbisita sa
Simbahan kaysa sa uban. Ang miyembro kinahanglan mopada-
yon gayud gihapon sa pakigsandurot ug mosulay pag-usab sa
sunod higayon alang sa pagkabig. Ayaw pagkawala sa paglaum
tungod lang sa temporaryong kakulang sa pag-uswag. Adunay
daghang mga istorya kalabut sa bili sa paglahutay sa misyonaryo
nga pagserbisyo.19

Ang misyonaryong buhat naglakip sa paghigugma ug
pagpadayon sa pakigsandurot sa bag-ong mga miyembro

ug sa dili kaayo aktibo nga mga miyembro.

Kon kita mobunyag og usa ka tawo kini usa ka sala ang pagtu-
got kaniya nga sa hinay hinay lang mawala sa Simbahan ug sa
ebanghelyo tungod lang kay kulang sa pakigdait. Ang pagpakig-
dait usa ka importanteng responsibilidad. Kinahanglan kitang
makigdait sa tanang mosulod sa Simbahan. Mao kana ang rason
nga buot kita nga ang mga miyembro mohimo sa misyonaryo
nga buhat ingon man sa pagkuha og tabang gikan sa mga misyo-
naryo. Buot kita nga ang mga tawo ... mogawas ug mohimo niini
nga buhat tungod kay mga silingan pa gihapon sila human ang
tawo mabunyagan. Makapakigdait pa gihapon sila kanila [sa sili-
ngan]; ila pa gihapon silang makuha ug modala kanila sa miting
sa priesthood ; makadasig pa gihapon sila kanila ug makatabang
kanila sa ilang mga home evening ug uban pa.20
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Dili kita makahatag og gibug-aton sa panginahanglan sa pag-
himo sa misyonaryo nga buhat diha sa sulod sa buluhaton sa
priesthood nga pagtinabangay aron ang mga tigsusi mapakigdai-
tan ug maapil sa mga programa sa Simbahan sa ingon nga paagi
nga sila sa dali lang mahimong aktibo ug matinud-anon nga mga
miyembro. Nan, kini, ang laing paagi nga ang tanang mga miyem-
bro sa Simbahan mahimong aktibo ug kanunay maapil sa misyo-
naryo nga serbisyo––pinaagi sa pakigdait, pakighigala, ug pagdasig
sa bag-ong mga miyembro sa Simbahan.21

Gikinahanglan gayud nga kadtong nabunyagan na isip mga
kinabig diha-diha dayon mahatagan og home teachers nga
makigdait kanila sa personal kaayo ug mahingawaon nga kinaiya.
Kini nga home teachers, magbuhat uban sa ilang kadagkuan sa
priesthood, kinahanglang magsusi nga kada hamtong nga kina-
big mahatagan og mahagitong kalihokan ingon man sa oportu-
nidad ug pagdasig aron pagpalambo sa ilang kahibalo sa
ebanghelyo. Kinahanglan siyang maabagan sa pag-establisar og
pangsosyal nga relasyon uban sa mga miyembro sa Simbahan
aron siya dili mobati nga nag-inusara samtang siya magsugod sa
iyang kinabuhi isip aktibo nga Santos sa Ulahing mga Adlaw.22

Kini usa ka inspirasyon ug kalipay nga makakita ... sa mga
Santos nga modawat ug motabang ug moabag ug moampo alang
niadtong kinsa kada adlaw mosulod sa gingharian sa atong
Ginoo. Padayon sa pagpakigdait sa usag usa––ug ang daghan
pang uban kinsa mosulod sa Simbahan. Abi-abiha sila ug higug-
maa ug pagpakigdait kanila.23

Ang atong reponsibilidad isip mga managsoon sa Simbahan
mao ang pagtabang sa pagkaplag sa agianan niadtong malagmit
mawala, ug sa pagtabang nga makaplagan pag-usab ang bililhong
bahandi niadtong kinsa nawad-an. Ang mga kasulatan klarong
nagtudlo kanato nga kada miyembro adunay obligasyon sa
paglig-on sa iyang isig ka mga miyembro.

Gani ang Manluluwas mahigugmaon nga mitudlo pag-ayo
niini sa dihang siya miingon ni Pedro, “Kon ikaw mahibalik na
kanako, lig-ona ang imong mga igsoon” (Lucas 22:32). Mahimo
bang mosulti ako og ingon niana sa kada usa kaninyo: Kon kamo
makabig na, palihug lig-ona ang inyong mga kaigsoonan. Adunay
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daghan nga gigutom, usahay wala makahibalo sa hinungdan sa
ilang kagutom. Adunay espirituhanong mga kamatuoran ug mga
baruganan nga mahimo nilang lig-on nga pundasyon sa ilang
mga kinabuhi, seguridad sa ilang mga kalag, kalinaw sa ilang
mga kasingkasing ug mga hunahuna kon kita lamang mohatag sa
atong mga pag-ampo ug aktibo nga mga pagtagad ngadto
kanila....

Tingali adunay usa ka tawo nga moingon, “Bitaw, kita nakaila
og usa ka lalaki o usa ka babaye nga dili gayud matandog.”
Siyempre siya mahimong matandog gayud. Siya mahimong
mabulahan ug matabangan! Adunay saad sa kasulatan. Atong
mabasa, “Ang putli nga gugma dili gayud mapakyas.” (1 Mga-Taga
Corinto: 13:8.) Dili gayud! Ang putli nga gugma, kon dugay nang
gigamit, dili gayud mapakyas sa pagdala sa mga milagro niini sa
indibidwal man, ngari kanato, kanatong duha, o sa uban nga
naglibut sa indibidwal.

... Nagtuo ako nga walay usa kinsa dili gayud makabig––o ing-
non ta nga maaktibo pag-usab––kon ang matarung nga tawo
mohimo og husto nga pagduol sa husto nga panahon sa husto
nga paagi uban sa husto nga espiritu. Nasayud ako nga ang mga
panalangin sa atong Amahan sa Langit moatiman sa atong mga
paningkamot kon kita mag-andam sa atong mga kaugalingon, ug
kon kita malipayong mopuyo sa baruganan sa ebanghelyo, ug
kon kita mangayo og panabang sa Langitnong Amahan....

Himoa nga ang mga home teacher sa korum sa priesthood,
ang mga visiting teacher sa Relief Society, mga bana ug mga
asawa, mga ginikanan ug mga anak, ug mga miyembro bisan asa
kinsa nahigugma sa Ginoo ug nagtinguha sa paghimo sa iyang
kabubut-on, mobalik ug uban sa gugma ug inspirasyon mohimo
og matarung nga mga paghago nga gikinahanglan pinaagi sa pag-
tabang niadtong nanginahanglan. Ang temporaryong mga pag-
pakita og kaikag ug kadasig dili makakab-ot sa gitinguhang mga
resulta. Pero ang atong gitinguhang mga resulta moabut, ug
moabut nga mas sagad kaysa atong mahanduraw, kon kita mai-
nampuon nga modugang sa atong mga paningkamot. Dili
lamang ang piniling mga panalangin sa Ginoo ang moabut sa
inyong mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban, kondili mas
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mapaduol kita sa Ginoo ug mabati ang presensya sa Iyang gugma
ug sa Iyang espiritu.24

Ang mga ginikanan kinahanglan motabang
sa mga anak pag-andam alang sa full-time

nga misyonaryo nga pagserbisyo.

Nagkinahanglan kita sa mga batan-ong mga lalaki nga pang-
misyonaryo’g edad sa Simbahan sa pagpadayon gani sa mas dag-
han pa kaysa karon nga ilang gihimo aron sila makasugod sa
ilang makatarunganong responsibilidad, kahigayonan, ug pana-
langin isip mga sulugoon sa Ginoo diha sa misyonaryong kawsa.
Pagkalig-on kaha kanato ug kanila kon ang tanang batan-ong
mga lalaki nag-andam sa ilang mga kaugalingon alang sa buhat
sa Ginoo!25

Kon ako naghangyo og dugang nga mga misyonaryo, wala ako
maghangyo sa mas daghang mga misyonaryo nga walay pagpa-
matuod o dili takus. Naghangyo ako nga kita mosugod og mas
sayo ug mas maayong mobansay sa atong mga misyonaryo sa
kada branch ug kada ward sa kalibutan. Kana maoy laing
hagit––nga ang mga kabatan-onan makasabut nga kini dakong
kahigayunan ang pag-adto sa misyon ug nga sila kinahanglan nga
anaa sa maayong panglawas, maayong panghunahuna, maayo sa
espirituhanon, ug nga “ang Ginoo dili makatan-aw sa sala uban
sa labing gamay nga matang sa pagtugot.” [Alma 45:16.]

Naghangyo ako og mga misyonaryo kinsa maayo kaayong
pagkatudlo sa mga doktrina sa ebanghelyo ug nabansay pinaagi
sa pamilya ug sa mga organisasyon sa Simbahan, ug kinsa moa-
but sa misyon uban sa dakong tinguha. Naghangyo ako ... nga
kita mobansay og mas maayo, mas sayo, mas dugay sa umaabut
nga mga misyonaryo, aron ang kada usa maghulat sa iyang mis-
yon uban sa dakong kalipay.26

Maghunahuna gayud kita og mas daghan. Kinahanglan mas
maayo natong pagkaandam ang atong mga misyonaryo, dili
lamang sa pinulongan apan uban sa kasulatan ug labaw sa tanan
uban sa usa ka pagpamatuod ug nagdilaab nga tinguha nga
mohatag og gahum sa ilang mga pulong.27
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“Nanghinaut ako nga matag pamilya maghimo sa home evening
kada Lunes sa walay pagkapakyas. Ang misyonaryong buhat mao

ang usa sa lig-on nga mga puntos nga pagahisgutan dinhi.”

Ipadala ang inyong mga lalaki sa misyon. Sa higayon nga moabut
sa inyong mga bukton ang batang masuso, sugdi sila pagtudlo.
Makadungog sila sa inyong mga pag-ampo, magabii ug mabuntag.
Makadungog sila sa inyong pag-ampo ngadto sa Ginoo aron pagta-
bang sa pag-abli sa mga pultahan sa tanang mga nasud.
Makadungog sila kalabut sa misyonaryo nga buhat. Makadungog
sila kaninyo nga nag-ampo para sa inyong mga bishop ug sa inyong
mga presidente sa misyon ug sa tanan uban kinsa nag-alagad
kaninyo, ug kini sa hinayhinay mahimong kabahin na kanila.28

Hapit kada higayon nga makakita ako og batang lalaki, moingon
ako, “ Mahimo unya ka nga dungganan nga misyonaryo, dili ba?”
Inyong gitanum sa hunahuna sa bata ang liso. Kini sama ra sa mga
tanum ug ubang tanaman. Kini motubo ug motubo, ug kon ang
amahan ug inahan makigsulti sa ilang gamay nga batang lalaki ...
kalabut sa pag-adto sa misyon––samtang sila mga masuso pa,
malagmit––nga kanang gamayng liso motubo ug motubo.29
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Maayo gayud alang sa mga ginikanan sa pagsugod og pagpaan-
dam sa ilang anak nga mga lalaki sa pagtigum og kwarta sa sayo pa
sa ilang mga kinabuhi. Tudloi sila sa espiritu sa pagtigum. Tudloi
usab sila sa espiritu sa pagtuon ug sa pag-ampo kalabut sa ebang-
helyo, nga sila mismo makakita sa ilang mga kaugalingon sa
unsang paagi ang ebanghelyo mitrabaho sa ilang kaugalingong
mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong naglibot kanila. Tudloi
sila sa espiritu sa pagserbisyo sa tibuok nilang mga tuig sa ilang
pagdako ug ang kasinatian sa pagtabang sa uban sa paghisgut sa
mga kalipay sa mensahe sa ebanghelyo sa ilang mga kinabuhi.
Himoa nga sila mogamit sa ilang mga klase sa seminary ug sa insti-
tute ug mga kasinatian isip dapit sa pagbansay aron pag-angkon og
espirituhanong kahibalo sa dakong bili sa ilang mga kaugalingon
ug sa uban. Paandama sila pinaagi sa pagpabilin sa ilang mga kina-
buhi nga limpyo ug takus ug sa tinguha uban sa ilang tibuok
kasingkasing sa pagtabang sa Ginoo sa pagdala sa ebanghelyo
niadtong kinsa andam na niini.30

Naglaum ako nga ang kada pamilya maghimo sa home even-
ing kada Lunes sa gabii sa walay pagkapakyas. Ang misyonaryong
buhat mahimong usa sa mga lig-on nga mga punto nga pagahis-
gutan dinhi; ug ang amahan ug ang inahan ug ang mga anak sa
ilang mga turno mohatag og mga pag-ampo nga masentro nii-
ning mahinungdanon kaayong elemento––nga ang mga pulta-
han sa mga nasud unta maabli para kanato ug unya, ikaduha, nga
ang mga misyonaryo, ang batan-ong mga lalaki ug mga babaye sa
Simbahan, unta maghinamhinam nga moadto sa mga misyon ug
modala sa mga tawo ngadto sa Simbahan.31

Ang Simbahan nagkinahanglan og mga magtiayon
nga moalagad isip mga misyonaryo.

Kon ang kahimsog ug ubang mga kondisyon motugot, ang mga
ginikanan makalaum unya sa adlaw nga sila, usab, unta makaala-
gad sa misyon.32

Morag nakalimot na kita, kitang tigulang na, nga miretiro na ug
sayon ra kaayong makakita og lugar nga adtoan uban sa atong pag-
kamping nga ekipo ug uban sa atong ubang mga oportunidad.
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Sayon ra kaayo kitang motagbaw sa atong kaugalingong mga
hunahuna ug sa ato mismong mga konsiyensya nga ang trabaho
kinahanglang magpadayon––moingon kita, among paadtoon ang
among mga lalaki.

Ang tanan kanato aduna niini nga responsibilidad. Dili ang
tanan kanato makahimo, pero daghan kaayo kanato ang maka-
himo.33

Puwede kitang makagamit sa mga gatusan ka mga magtiayon,
mga tigulang na nga pareha sa uban kaninyo, kinsang mga anak
nangadagko na, nga miretiro na sa ilang mga negosyo, kinsa mahi-
mong moadto ... aron pagtudlo sa ebanghelyo. Makagamit kita sa
mga gatusan ka nga magtiayon. Moadto lang kamo ug makigsulti
sa inyong bishop––kana ra gayud ang inyong kinahanglang buha-
ton. Sutlihi siya, “Andam kaming moadto, kon imo kaming maga-
mit.” Nagtuo ako nga malagmit matawag gayud kamo.34

Buhat kini sa Ginoo. Anaa kita sa iyang buluhaton. Piho siyang
nagsugo kanato, ug gani wala kita mailhi sa daghang mga tawo sa
kalibutan. Kini ang panahon nga baksan ang atong mga bat-ang
ug mopadayon uban sa bag-ong dedikasyon niining mahinung-
danong buhat. Misaad kita, ikaw ug ako, nga mobuhat niini. Unta
kita mosulti sama niadtong batan-ong lalaki, nga nakaplagan sa
templo uban sa nahingawang mga ginikanan, naglingkod taliwala
sa mga doktor, “Kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong
Amahan.” [Lucas 2:49.]35

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang ikaw magtuon sa hugna
o samtang ikaw mangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga
tabang, tan-awa ang mga pahina v–xi.

• Sa unsang mga paagi nga ang misyonaryong buhat “usa ka espi-
rituhanong kasinatian”? (pahina 322). Samtang kita mopaambit
sa ebanghelyo, unsa “kamahinamon ug kamagantihon” nga
mga kasinatian ang atong maangkon? (Alang sa ehemplo, tan-
awa ang istorya sa pahina 321.)

• Ribyuha ang mga pahina 322–323, sa pagpangita sa mga pana-
langin nga atong madawat kon kita mopaambit sa ebanghelyo.
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Kanus-a kamo nakasinati sa bisan unsa niini nga mga pana-
langin?

• Basaha ang ikaupat nga tibuok paragrap sa pahina 324. Unsa sa
inyong hunahuna ang gipasabut sa “pagdugang sa atong
kakugi” ug sa “pagdugang sa atong paningkamot”? Sa unsang
paagi kita makasunod niini nga tambag sa misyonaryong buhat?

• Ribyuha ang seksyon nga magsugod sa pahina 325.
Paghunahuna kalabut sa o paghisgut sa pihong tambag nga
inyong makit-an sa pagpaambit sa ebanghelyo uban sa pamilya
ug sa mga higala. Sama pananglit: (a) Unsa ang atong mabu-
hat aron sa “pagpakigdait sa atong mga silingan”? (b) Sa
unsang mga paagi nga mahimo kitang usa ka “tigpaila” alang
sa Simbahan? (c) Unsa ang ubang mga kakuyaw sa paghulat sa
“husto, perpektong higayon” sa pagpaambit sa ebanghelyo?
(d) Unsa may atong buhaton kon ang atong mga sakop sa
pamilya ug mga higala dili modawat sa atong imbitasyon nga
makat-on sa ebanghelyo?

• Unsa ang ubang mga panginahanglan sa bag-ong mga miyem-
bro? Sa mga miyembro nga dili kaayo aktibo? Unsa ang atong
mabuhat sa pagtabang kanila? (Tan-awa sa mga pahina
328–329.)

• Unsa ang mga kinaiya nga gipangita sa mga lider sa Simbahan
sa full-time nga mga misyonaryo? (Alang sa pipila ka mga
ehemplo, tan-awa sa mga pahina 329–331.) Unsa ang mabu-
hat sa mga ginikanan ug sa uban aron pagtabang sa mga anak
nga makapalambo niini nga mga kinaiya? Unsa ang pipila ka
mga paagi nga ang mga ginikanan ug ang mga anak makasu-
nod sa tambag ni Presidente Kimball sa pagtigum og kwarta
alang sa misyon?

• Si Presidente Kimball miawhag sa tigulang nga mga magtiayon
sa pag-alagad og mga misyon (mga pahina 331–334). Unsa ang
ubang mga kapilian ug mga kahigayunan nga mahatag sa
Simbahan sa magtiayon nga mga misyonaryo? Unsa ang mabu-
hat sa mga magtiayon aron pag-andam sa pag-alagad? Giunsa
ninyo paghimo ang misyonaryong buhat sa inyong kasamta-
ngang kinabuhi?
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A

Abraham, mihatag og ehemplo sa
pagkamasulundon nga naggi-
kan sa hugot nga pagtuo, 176

Adan ug Eva, mihatag og ehemplo
sa pagkamasulundon nga nag-
gikan sa hugot nga pagtuo, 175

“Ako Anak sa Dios,” 1

Anak, mga. Tan-awa usab Mga
Pamilya; Mga Ginikanan

gugma para sa, 265
pagbantay, batok sa imoral nga

mga impluwensya, 231–234
pagtudlo og kaligdong sa,

232–233
pagtudlo og gugma para sa mga

lider sa Simbahan, 258

B

Balaang Pagtahud [Reverence]
alang sa Amahan ug sa Anak,

195–197
kahulugan sa, 194
kabahin sa pamaagi sa kinabuhi,

194
mga dapit sa 197–199
magsugod sa panimalay, 200–202
kalamboan nga, 205
pagkamodelo sa, 203

Bahandi, mga kakuyaw sa gugma
sa, 185–187

Balaod sa kaputli 
mga panalangin sa paghupot sa,

223–224

339339

Indeks

nagdili sa tanang sekswal nga
relasyon nga gawas sa kamin-
yoon, 225–226

pagtudlo sa kabatan-onan sa
paghupot sa, 231

Bangerter, William Grant, sa
pakigpulong nga gihatag ni
Spencer W. Kimball, xxxiv

Buhat, espirituhanong pangina-
hanglan ang, 149–151

C

Clark, J. Reuben, Jr., mipahibalo
ni Spencer W. Kimball sa tawag
sa pagkaapostol, xxix

D

Daniel, kaligdong ni, 165–166

Dating, mga sumbanan sa,
233–234

Dautang mga impluwensya
Ginoo makatabang kanato sa

pagbatok sa, 133–134
ni Spencer W. Kimball, xxxix
paglig-on sa mga pamilya batok

sa, 253–255

Desisyon, ang husto, motabang
kanato nga makabarug sa
pagpanintal, 137–138

Dios nga Amahan 
balaang pagtahud sa, 194–197
dili kanunay nga mopugong sa

mga trahedya, 16–17
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gugma alang sa, 189–190,
219–220

mga anak sa, 3, 27, 52, 219
mihatag sa Iyang mga anak sa

ilang kabubut-on, 305–306
mga babaye nga Santos sa

Simbahan gihatagan og halang-
dong mga buluhaton sa, 272

mitudlo sa mga premortal nga
mga espiritu kalabut sa plano
sa kaluwasan, 2–3

pag-ampo sa, 59–65, 201
pagpakita ngadto ni Joseph

Smith sa, 283–288
Pag-ula mopahimong posible sa

atong pagbalik sa, 7, 34, 197
pagkahimo nga makaila uban,

pinaagi sa mga kasulatan, 84
pagpamatuod madawat gikan

sa, pinaagi sa Espiritu Santo,
90–91

ug mga tubag sa pag-ampo,
70–71, 305–307

E

Ebanghelyo ni Jesukristo, gitandi
sa mapa, 6–8

Espiritu. Tan-awa sa Espiritu
Santo

Espiritu Santo. Tan-awa usab sa
Gasa sa Espiritu Santo

makakombinser sa makasasala
sa kasaypanan, 47

mohunong sa pakigbisog uban
sa dili matinuoron, 161

motabang kanato nga mosuga-
kod sa dautang mga implu-
wensya, 133

pagtuon sa kasulatan magdala
og dugang nga pagsabut gikan
sa, 83

pagpamatuod madawat pinaagi
sa pagpadayag uban sa, 83

sa mga miting sa Simbahan, 199
ug 1978 nga pagpadayag sa

priesthood, xl

F

Family home evening, 264

Family prayer 
matang sa, 67–69
mga panalangin sa, 68–69

Food, home production and
storage of, 147–148

G

Garden, mga kaayohan sa, 148

Gasa sa Espiritu Santo. Tan-awa
usab sa Espiritu Santo

madawat sa tanan kinsa mahi-
nulsulon ug nabunyagan, 133

panginahanglan sa, 6–7

Ginikanan, mga. Tan-awa usab
sa Mga Anak; Mahangturong
kaminyoon; Mga Pamilya

paghimo og mga tipiganan sa
espirituhanong kalig-on alang
sa mga anak, 256–260

pagbantay sa mga anak batok sa
imoral nga mga impluwensya,
231–232

pagtudlo sa mga anak sa pag-
andam para sa misyonaryong
pag-alagad, 331–333

pagtudlo sa mga anak sa pagpa-
luyo ug pagsunod sa mga lider
sa Simbahan, 331

pagtudlo og pagkamatinuoron
ug kaligdong sa mga anak,
162–163
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Grant, Heber J., mitambag ni
Spencer W. Kimball nga
unahon ang Dios, 181

Gugma
para sa mga bata, 265
para sa Dios, 189–190, 219–220
batok sa kahigal, 227–228

H

Hales, Robert D., sa kinaiya ni
Spencer W. Kimball, xliii

Hinckley, Gordon B.
sa 1978 nga pagpadayag sa

priesthood, xxix–xlii
sa serbisyo ni Spencer W.

Kimball, xl

Homosexuality, 227

Hosias, high priest mihatag sa
mga kasulatan ngadto ni, 80

Hugot nga Pagtuo, Tan-awa usab
sa Pagkamasulundon

mga milagro pagaunhan sa
hugot nga pagtuo, 178–179

modasig kanato sa pagsunod sa
Dios, 172–174

I

Igpapahulay nga adlaw
dili adlaw para sa negosyo o

lingawlingaw, 210–212
mga panalangin sa pagtuman

sa, 217–219
maglakip sa pagtambong sa

Simbahan sa, 215–217
para sa pagsimba ug ubang angay

nga mga buhat sa, 210–215
sugo mahitungod sa, 208–209
ug gugma alang sa Dios,

219–220
usa ka “kahimut-an,” 208

J

Jesukristo. Tan-awa usab sa
Pag-ula ni Jesukristo

balaang pagtahud alang ni,
195–197

mahimuot kon kita magpuyo sa
Iyang ebanghelyo, 36–38

mas labaw pa gayud kaysa dung-
ganong magtutudlo, 29–30

matubsanong gahum ni, 43
misugo kanato sa pag-ampo,

61–71
nakapahimo sa pagkabanhaw

nga atong maangkon, 4, 32, 35
nahimong nakaila uban, pinaagi

sa mga kasulatan, 84
pagpangalagad ni, moabut

hangtud sa mga kahangturan,
31–32

pagpakita ngadto ni Joseph
Smith, 283–288

wala motagad sa tintasyon,
134–136

walay ka hakog nga pag-alagad
ni, 102

nangulo sa Simbahan, 312
pagpamatuod kalabut ni, 90–91
pagpangalagad ni, moabut

hangtud sa mga kahangturan,
31–32

K

Kaayohan, matag tawo respon-
sable sa kaugalingon, 146–147

Kababayen-an sa Simbahan.
Tan-awa usab sa Relief Society

adunay dakong impluwensya sa
pagtubo sa Simbahan, 279–280

gitawag aron pagpalambo ug
pagpanalipod sa pamilya,
272–273
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gidasig sa pagtuman sa balaa-
nong potensyal, 275–278

managkauban tali sa mga lalaki
ug, 269–272

mahangturong kinabuhi sa
pamilya gisaad sa tanang
matinud-anon, 274–275

adunay dakong impluwensya sa
pagtubo sa Simbahan, 279–280

Kabubut-on
mga panalangin sa Pag-ula nga

maangkon pinaagi sa, 32
motugot sa pagpili tali sa sala

ug pagkamatarung, 140
paggamit sa, sa pagdangup sa

Dios para magiyahan, 305–307
ug kalisdanan, 17, 18

Kahimayaan, ang mga lig-on
lamang ang modawat, 9–10

Kahuyang, mga, pag-angkon ug
pagbuntog, 138–139

Kaligdong
mga ehemplo sa kasulatan kaba-

hin sa, 164–166
gipakita pinaagi sa pagtuman sa

mga pakigsaad, 159–160
impluwensya sa atong mga

pamilya ug sa uban, 162–164
sukaranan sa maayong pamata-

san, 158

Kaligdong [Modesty], sa sinina ug
pamatasan, 233

Kalisdanan. Tan-awa usab sa
Kamatayon; Mga Trahedya

kabubut-on ug, 17–18
mahimong para sa atong pag-

kat-on ug kaayohan, 18–21

Kamatayon 
klarong trahedya sa, 16–17

dili ang katapusan sa kinabuhi,
16

kahupayan sa mga panahon sa,
16

importante nga bahin sa kina-
buhi, 23–24

mga kahigayunan pinaagi sa,
23–24

ni Fannie Kimball, 13
ni Mary Kimball, 13
ni Olive Woolley Kimball, 13, 15
ni Spencer W. Kimball, xxxviii

Kamel, pasumbingay sa tigbiyahe
ug sa, 135

Katigayunan, mga, gamiton para
sa matarung nga mga katuyoan,
185–186

Kaputli. Tan-awa sa Balaod sa
kaputli

Kasulatan, mga. Tan-awa usab sa
Pagtuon sa Kasulatan

mga ehemplo sa kaligdong diha
sa, 164–166

mga ehemplo sa pagkamasulun-
don diha sa, 175–177

pagkadiskobre ug pagkadisko-
bre pag-usab, 78

pagmantala sa bag-ong mga
edisyon sa, xxxix

talagsaon nga bahandi, 77–78
ug ang istorya ni Haring Josias,

78–80

Kimball, Alice Gheen (apohang
babaye), xix

Kimball, Andrew (amahan)
gitawag nga mahimong stake

president sa Arizona, xix, 145
nanagna sa importanteng papel

para ni Spencer W. Kimball sa
Simbahan, xxx
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pagserbisyo sa Indian Territory
Mission, xix

Kimball, Andrew E. (anak nga
lalaki), nakadawat og sulat
gikan sa amahan, 87–88

Kimball, Camilla Eyring (asawa)
kaminyoon ngadto ni Spencer W.

Kimball, xxvi
isip ginikanan, xxvii, 253
makahibalong modumala sa

kwarta uban sa bana, 143
mitambong sa programa uban

sa bana human sa mga pag-
ampo sa miyembro, 57–59

pasidungog sa bana ni, 237–239
ug mga plano sa bana pagbalik

sa kolehiyo, 181

Kimball, Edward L. (anak nga
lalaki)

nahinumdom sa pagmahal nga
gipakita sa iyang amahan, 253

gitambalan sa polio, 237

Kimball, Fannie (igsoong babaye),
13

Kimball, Heber C. (apohang
lalaki), xviii, xxx

Kimball, Josephine Cluff (ina-ina),
xxii

Kimball, Mary (igsoong babaye),
13

Kimball, Olive Woolley (inahan) 
kamatayon ni, xxii, 13, 15
nagtudlo ni Spencer W. Kimball

kalabut sa ikapulo, xx
pagserbisyo nga gihatag ni, 268

Kimball, Spencer W. 
kaligdong ni, 157
kaminyoon ngadto ni Camilla

Eyring, xxvi

kasinatian sa eskwelahan ni,
xxii–xxiii

gitawag nga mahimong tigtam-
bag sa stake presidency, 181

gitawag sa pagkaapostol,
xxix–xxx, 27

isip usa ka Apostol, xxix–xxx
isip ginikanan, xxvii–xxviii, 253
isip Presidente sa Simbahan,

xxxiii–xliv
isip stake president, xxix
mga anak ni, xxvi, 253
nakasinati nga namatyan og

mga minahal sa kinabuhi, xxii,
13, 15

mga kasinatian sa pamilya ni,
xx–xxi, xxvi–xxvii, 253, 268

mga problema sa panglawas ni,
xxxii–xxxiii, 27

midasig ni Richard G. Scott sa
tibuok kinabuhi nga pagtuon
sa kasulatan, 75–76

mihukom sa “paggahin sa adlaw”
uban sa Manluluwas, 27

determinado nga mobasa sa
Biblia isip batan-ong lalaki,
74–76

mitambong sa programa human
sa pag-ampo sa miyembro,
57–59

mipahayag og gugma alang
niadtong kinsa mialagad isip
iyang bishop, 311

mitabang og duha ka lalaki nga
magpasayloay sa usag usa,
113–116

mitabang og babaye nga maka-
baton og paglaum nga mapa-
saylo, 42

mitabang og batan-ong inahan
didto sa airport, 100–102
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miinterbyu og magtiayon kinsa
nakasala sa balaod sa kaputli,
223

miinterbyu sa mga lalaki kinsa
misakripisyo aron sa pagtuman
sa adlawng 

Igpapahulay, 207–208
mipaila sa waiter ngadto sa mga

misyonaryo, 321
mipadala og sulat kabahin sa

pagpamatuod ngadto sa anak
nga lalaki nga si 

Andrew, 87–89
mipakita og balaang pagtahud

para sa meetinghouse sa
Simbahan, 193

namulong atol sa pagpahinu-
ngod sa Templo sa Bern
Switzerland, 193

misugyot nga usbon ang usa ka
pulong sa “Ako Anak sa Dios,” 1

misyonaryo nga pag-alagad sa
Central States Mission, xxiv–xxvi

mihinumdom sa kinatibuk-ang
komperensya isip usa ka
batan-on, 311

misulat og pasidungog sa asawa,
237, 239

misulat sa The Miracle of
Forgiveness, xxxi

mitubag sa mga pangutana sa
reporter kalabut sa pagpada-
yag, 295

nakakita sa uban nga nakigbisog
sa utang, 143–145

nakasugakod sa tintasyon isip
misyonaryo, 129

pagkabatan-on ni, xx–xxiv
pag-apil sa musika, xxii, xxv
paghigugma sa mga tawo ug sa

buhat sa Ginoo, xlii–xliii

propesyonal nga kinabuhi ni,
xxviii

sayong kasinatian sa Simbahan
ni, xxiii–xxiv

tema sa pagpadugang sa atong
pagtrabaho, xxxv–xxxvi

Kinabuhing mortal, panahon sa
pag-andam sa pagsugat sa Dios,
4–6

L

Langitnong Amahan. Tan-awa sa
Dios nga Amahan

Lee, Harold B.
nakigtambag ni Spencer W.

Kimball kalabut sa operasyon
sa kasingkasing, 171

wala damha nga kamatayon ni,
xxxiii–xxxiv

M

Mahangturong Kaminyoon
gi-orden sa Dios, 239–242
nagkinahanglan sa hingpit nga

pag-unong ug kamatinuoron,
249–250

pagkadili hakog ug pagsunod sa
mga sugo modala og kalampu-
san sa, 247–249

pagpangandam sa, 242–244
pormula sa kalipay sa, 245–247

Maxwell, Neal A.
sa debosyon ni Spencer W.

Kimball sa Ginoo, 27–29
sa mahigugmaong kinaiya ni

Spencer W. Kimball, xlii
sa pagsalig ni Spencer W.

Kimball sa pagpadayon sa
pgpadayag, 295
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McKay, David O., sa pagpahinu-
ngod sa Templo sa Bern
Switzerland, 193

Mini nga mga dios-dios. Tan-awa
usab sa Pagsimba og dios-dios

Milagro, mga, mag-una ang hugot
nga pagtuo, 178–179

Misyonaryong buhat
ehemplo sa mga miyembro ug

mga paningkamot sa, 328–331
maglakip sa pakigsandurot sa

mga kinabig ug sa mga miyem-
bro nga dili kaayo aktibo,
328–331 

mga ginikanan motabang sa
mga anak pag-andam para sa,
331–333

mga panalangin sa, 322–324
partisipasyon sa mga magtiayon

sa, 333–334
responsibilidad sa mga miyem-

bro sa Simbahan, 324–325
Spencer W. Kimball midasig og

dugang mga paningkamot sa,
xxxvi–xxxvii

N

Nelson, Russell M.
sa operasyon sa kasingkasing

ni Spencer W. Kimball, xxxiii,
169, 171

uban ni Spencer ug Camilla
Kimball sa New Zealand, 57

Noah, mihatag og ehemplo sa
pagkamasulundon nga nagagi-
kan sa hugot nga pagtuo,
175–178

P

Packer, Boyd K., sa operasyon
sa tutunlan ni Spencer W.
Kimball, xxxii–xxxiii

Pag-ampo. Tan-awa usab sa
Pamilya nga pag-ampo

mga tubag sa, 69–70
personal nga, 65–66
sa grupo nga setting, 69
sulod sa, 61–65
usa ka sugo, 59–60

Pagkadili matinuoron
mga matang sa, 162
naglimbomg sa atong mga

kaugalingon pinaagi sa, 161
dili maayo nga mga ehemplo

makatudlo sa mga anak sa,
162–164

Pagkamasulundon. Tan-awa usab
sa Hugot nga Pagtuo

pagkamasulundon tungod sa
hugot nga pagtuo batok sa
buta nga pagsunod, 174–175

kasulatan nga mga ehemplo sa,
175–178

Pagdugang pa sa atong pagtra-
baho, xxxv–xxxvi, 324

Pamilya, mga. Tan-awa usab sa
Mga anak; Mahangturong
kaminyoon; Mga ginikanan

pagkaespirituhanon pagaamu-
mahan pinaagi sa, 262–265

paglig-on sa, batok sa dautang
mga impluwensya, 260–262

sentro sa plano sa Langitnong
Amahan, 255–256

Pagkaandam
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Pinansyal, 151–152
ug home food prodction ug

storage, 147–148
usa ka paagi sa kinabuhi,

151–153

Paghinulsol Tan-awa usab sa
Pagpasaylo gikan sa Dios;
Pagpasaylo sa uban

gikinahanglan sa tanan, 45–46
maglakip og pasalig sa pagsu-

nod sa mga sugo, 53–55
pagbiya sa sala, 48–49
pagkumpisal, 49–51
pag-ila sa sala ug pagbati og

diosnong kasubo, 46–47
pag-uli [restitution], 42–43

Pagpadayag
ang Dios nga Amahan ug si

Jesukristo matinguhaong
makigsulti pinaagi sa, 298–299

kadaghanan moabut nga tulug-
karon nga impresyon, 299–302

para sa Simbahan, pinaagi sa
buhing mga propeta, 303–304,
312–313

dugo sa kinabuhi [lifeblood] sa
ebanghelyo, 303

personal nga, 35–307
pinaagi sa mga damgo, 300
pinaagi sa langitnong mga

mensahero, 300–301

Pagpamatuod
maanaa sa matag usa ang, 90–91
paagi sa pagpahayag sa, 96
maangkon ug maatiman ang,

91–94
personal nga pagpadayag ang,

90–91, 92
ug mga miting sa pagpamatuod,

94–95

Pagpasaylo gikan sa Dios.
Tan-awa usab sa Pagpasaylo
sa uban; Paghinulsol

usa ka milagro nga nagdala og
kalinaw, 43–44

paghinulsol ang yawe sa, 46

Pagpasaylo sa uban
gipanalanginan sa kalipay ug

kalinaw, 125–127
lisud pero posibleng mahimo,

121–122
mahinungdanon alang sa atong

kaugalingong kapasayloan, 116
mopalingkawas kanato gikan sa

kasilag ug kapaitan, 123–124
nagkinahanglan nga itugyan ang

paghukom ngadto sa Ginoo,
119–121

kinahanglan nga kinasingkasing
ug hingpit, 117–119 

Pagsimba og dios-dios
kahulugan sa, 181
mga porma sa, 183–184

Pag-ula ni Jesukristo. Tan-awa
usab sa Jesukristo

mahimong posible sa atong
pagbalik sa Langitnong
Amahan, 7, 197

naghatag og paglaum karon ug
sa kahangturan, 38–39

nagluwas kanato gikan sa mga
epekto sa Pagkapukan ug
gikan sa personal nga mga
sala, 32–34, 46

madawat ang tanang mga pana-
langin sa, 35–36

Pagpadayag sa priesthood,
xxxii–xxxiv, 296–298

Pagpasipala, 195–196
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Pagtuon sa Kasulatan. Tan-awa
usab sa Mga Kasulatan

pasalig sa Ginoo magkalig-on
pinaagi sa, 78–80

espirituhanong kahibalo makab-
ot pinaagi sa, 83

gugma sa Dios mouswag pina-
agi sa, 84

mga pagtulun-an sa kinabuhi
makat-unan pinaagi sa, 80–82

sa mga pamilya, 263–264
ug ang pagka-espirituhanon

mobalik, 84

Pedro, kaisug ug kaligdong ni, 164

Plano sa kaluwasan, Langitnong
Amahan nagtudlo sa premortal
nga mga espiritu kalabut sa,
2–3

Pornograpiya, 229–231
Kinabuhi sa wala pa dinhi sa

yuta, 2–4

Priesthood
1978 nga pagpadayag sa, xl–xlii,

296–297
pagpang-ayo sa masakiton ug

may balatian, 19, 23–24
limitasyon sa paggamit sa

gahum sa, 19–21

Propeta, mga. Tan-awa usab sa
mga lider sa Simbahan

gisalikway sa, 315–317
pagpadayag sa, 295–298,

303–304, 312–313
pagtudlo og samang mga men-

sahe, 313–315

Pagdugang pa sa atong paningka-
mot, xxxv–xxxvi, 325

Pagpayano sa mga programa sa
Simbahan, xxxix

R

Randall, Naomi W., nagpahiangay
sa mga pulong sa “Ako Anak sa
Dios,” 1

Relief Society, 147, 271, 275. Tan-
awa usab sa Kababayen-an Sa
Simbahan

Romney, Marion G., kalabut sa
kaligdong ni Spencer W.
Kimball, 157

S

Sarah, nagpakita og pagkamasu-
lundon nga naggikan sa hugot
nga pagtuo, 16

Satanas. Tan-awa usab sa
Dautang mga impluwensya

mga pamaagi nga gigamit ni,
132–133

pagkawili sa kalibutanon nga
mga butang makahimo kana-
tong madutlan sa, 184–185

tinuod nga binuhat tuyo ang
paglaglag kanato, 131–132

Simbahan ni Jesukristo
abag sa welfare gikan sa, 146,

150–151
baruganan sa, sa moralidad,

225–226
bugtong tipiganan sa ebang-

helyo, 6
Ginoo modumala, pinaagi sa

mga lider sa, 303–304,
312–313

gipahiuli pinaagi ni Joseph
Smith, 283, 287, 289

modala sa mga masulundon sa
kahimayaan, 6

mohatag og gibug-aton sa kina-
buhi sa pamilya, 255
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makaluwas nga misyon ni Jesus
mao ang mensahe sa, 32

umaabut nga paglambo sa,
279–280, 326

Scott, Richard G., nadasig ni
Spencer W. Kimball kabahin sa
tibuok kinabuhi nga pagtuon
sa ebanghelyo, 76

Self–reliance. Tan-awa usab sa
Pagkaandam

ekonomikanhon, 151–152
gikinahanglan sa, 146–147

Serbisyo
mga panalangin sa, molabaw pa

kay sa kalibutanong nga ganti,
188–189

pagsunod sa ehemplo sa
Manluluwas, 102

Dios mohatag sa panginahang-
lan sa uban pinaagi sa atong
mga buhat sa, 103–104

modala og kabuhong sa kina-
buhi, 108

paggamit og mga talento ug
mga abilidad sa, 104–106

kabatan-onan nanginahanglan
og mga kahigayunan sa pagha-
tag, 106–108

Shadrach, Meshach, ug Abednego,
kaligdong nila ni, 166–167

Smith, George Albert, xxx

Smith, Joseph
Unang Panan-awon ni, 285–288
gi-orden nang daan, 284
pagkamartir ni, 289–292
ang instrumento sa Ginoo sa

pagpahiuli sa ebanghelyo,
288–289

T

Tintasyon, mga
paglikay, pinaagi sa pagbuhat og

husto nga mga desisyon karon,
137–138

dili motugyan bisan sa pinaka-
gamay nga, 106–108

Trahedya, mga, ang Dios dili
kanunay mopugong, 16–17

U 

Unang Korum sa Seventy, gihan-
ay pag-usab, xxxviii

Unggoy, mga pagdakop sa,
184–185

Utang
kamahinungdanon sa paglikay

sa, 151–152
Spencer W. Kimball nakakita sa

pakigbisog sa uban batok sa,
143–145

W

Wilkinson, Ernest L., 169

Woolley, Edwin D. (apohan nga
lalaki ni Spencer W. Kimball),
xviii–xix

Woolley, Mary Ann Olpin (apohan
nga babaye ni Spencer W.
Kimball), xix
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