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ADTO SA TEMPLO

Adunay daghang mga rason ngano nga ang usa ka tawo
buot nga moadto sa templo. Bisan gani ang hulagway sa
gawas niini ingon nga nagsugyot sa iyang halawom nga espi-
rituhanong mga katuyoan. Labaw pa kini nga makita sulod sa
mga bongbong niini. Ibabaw sa pultahan sa templo makita
ang pasidungog “Pagkabalaan ngadto sa Ginoo.” Kon kamo
mosulod sa bisan hain nga gipahinungod na nga templo,
kamo anaa sa balay sa Ginoo.

Sa Simbahan kita nagtukod og daghan nga mga matang
nga mga gambalay. Dinhi niini kita mosimba, kita motudlo,
kita maglingaw-lingaw, kita magtukod og kapunongan. Kita
mahimo nga magtukod og mga stake ug mga ward ug mga
misyon ug mga korum ug mga Relief Society dinhi niini nga
mga gambalay o bisan sa mga inabangan nga mga gambalay.
Apan, kon kita magtukod og mga pamilya sumala sa han-ay
nga gipadayag sa Ginoo, kita motukod kanila diha sa templo.
Ang kaminyoon sa templo, kanang ordinansa sa sealing, mao
ang labing mahinungdanon nga panalangin nga inyong
maangkon diha sa balaan nga templo.

Sa mga templo ang mga sakop sa Simbahan kinsa mihimo
sa ilang mga kaugalingon nga takus mahimo nga makaapil
diha sa labing mahimayaon sa matubsanon nga mga ordinan-
sa nga napadayag ngadto sa katawhan. Didto, sa sagrado nga
tulumanon, ang usa ka tawo mahimo nga mahugasan ug
maduhigan ug matudloan ug ma-endowed ug ma-sealed. Ug
human kita makadawat niini nga mga panalangin alang sa
atong mga kaugalingon, kita mahimo nga mobarug alang
niadto kinsa namatay na nga walay susama nga kahigayunan.
Diha sa mga templo, ang mga sagrado nga mga ordinansa
gihimo alang sa mga buhi ug alang sa mga patay. Dinhi anaay
bunyaganan, diin ang puli nga mga pagbunyag alang sa mga
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patay gihimo, uban sa takus nga mga sakop ingon nga mga
puli niadto kinsa patay na.

“Adto sa templo.” Kon dili karon, adto sa labing dali. Pag-
ampo sa kinasingkasing nga paagi, tarunga ang inyong mga
kinabuhi, pagtigum og salapi kutob sa inyong mahimo uban sa
panghinaut nga kanang adlawa moabut. Sugdi na karon
kanang usahay malisud kaayo ug makaluya nga panaw sa pag-
hinulsol. Ang templo mopausab sa usa ka tawo ug mohimo
nga abunda kaayo ang bisan unsa nga mga paningkamot nga
gibuhat aron makaadto didto. Alang sa uban nga nagpuyo sa
hilabihan kalayo gikan sa templo, ang mga templo moabut
kaninyo sa dili pa kamo mahimong makaadto tingali didto.
Hupti ang inyong hugot nga pagtuo ug ang inyong paglaum
ug paghukom nga kamo moadto—nga kamo mamahimong
takus ug nga kamo moadto gayud sa templo.

KINI NGA MGA BUTANG SAGRADO

Usa ka mainampingon nga pagbasa sa balaan nga kasulatan
nagpadayag nga ang Ginoo wala mosulti sa tanan nga mga
butang ngadto sa tanan nga mga tawo. Adunay pipila ka mga
gipangayo nga mga kinahanglanon sa pagdawat sa sagrado
nga mga kasayuran. Ang mga tulumanon sa templo anaa niini
nga kategoriya.

Kita dili maghisgot sa mga ordinansa sa templo diha sa
gawas sa mga templo. Kini wala gayud gitinguha nga ang
kahibalo mahitungod niini nga mga tulumanon sa templo adu-
nay kinutuban ngadto sa pipila ka pinili nga mga tawo kinsa
mapugos sa pagsiguro nga ang uban dili gayud makakat-on sa
mga tulumanon sa templo. Kini sa pagkatinuod, sukwahi
gayud. Uban sa hilabihan nga kakugi kami nag-awhag sa
matag tawo nga magpakatakus ug mag-andam alang sa kasi-
natian sa templo. Kadto kinsa nakaadto na sa templo gitudloan
og usa ka sumbanan: Sa umaabut nga adlaw ang matag buhi
nga kalag ug matag kalag kinsa nagpakabuhi adunay kahiga-
yunan sa pagpaminaw sa ebanghelyo ug sa pagdawat o pagsa-
likway sa unsa ang gitanyag sa templo. Kon kini nga
kahigayunan isalikway, ang pagsalikway kinahanglan iyaha ra
gayud nga responsibilidad sa maong tawo.
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Ang mga ordinansa ug mga tulumanon sa templo mga
yano. Kini sila maanindot. Kini sila sagrado. Kini sila dili ika-
butyag basin unya og sila mahatag ngadto niadto kinsa dili pa
andam sa pagdawat niini. Ang pagkamasukit-sukiton dili usa
ka pagpangandam. Ang hilabihan nga kaikag dili usa ka pag-
pangandam. Ang pagpangandam alang sa mga ordinansa
naglakip sa pasiuna nga mga lakang: hugot nga pagtuo, pag-
hinulsol, bunyag, pagkumpirma, katakus, ang kahingkod ug
kaligdong takus sa usa kinsa gidapit ingon nga usa ka dinapit
ngadto sa balay sa Ginoo.

Kita kinahanglan nga andam sa dili pa kita moadto 
sa templo. Kita kinahanglan nga takus sa dili pa kita moadto sa
templo. Adunay mga gidili ug mga kondisyon nga gipaham-
tang. Kini sila gimugna sa Ginoo ug dili sa tawo. Ug, ang Ginoo
anaay tanang katungod ug pagtugot sa pagmando nga ang
mga butang kalabut sa templo pagahuptan ingon nga sagrado
ug tinipigan.

Ang tanan kinsa takus ug sarang sa tanang paagi makahi-
mo sa pagsulod sa templo, aron didto ipaila ngadto sa sagra-
do nga mga tulumanon ug mga ordinansa.

TAKUS NGA MOSULOD

Sa higayon nga kamo adunay pagsabut sa kabililhon sa
mga panalangin sa templo ug sa pagkasagrado sa mga ordi-
nansa nga gihimo diha sa templo, kamo magpanuko sa pag-
pangutana sa lisud nga mga sumbanan nga gihan-ay sa Ginoo
alang sa pagsulod ngadto sa balaan nga templo.

Kinahanglan kamo adunay bag-o nga rekomen aron maka-
sulod sa templo. Kini nga rekomen kinahanglan pagapirma-
han sa bishop sa inyong ward ug sa presidente sa inyong
stake. Diha sa misyon, dayag lamang, nga ang presidente sa
branch, ug ang presidente sa misyon adunay kapangakohan sa
paghatag og mga rekomen sa templo. Kadto lamang kinsa
takus ang kinahanglan moadto sa templo. Ang bishop adunay
kapangakohan sa pagpangutana sa atong kaugalingon nga
katakus. Kini nga interbyu mahinungdanon kaayo nganha
kaninyo isip sakop sa Simbahan, kay kini maoy usa ka higa-
yon nga tukion uban sa usa ka gi-orden nga sulugoon sa
Ginoo ang dagan sa inyong kinabuhi. Kon adunay sipyat sa



inyong kinabuhi, ang bishop mahimong makatabang kaninyo
sa pagsulbad niini. Pinaagi niini nga pamaagi, samtang kamo
magpatambag uban sa maghuhukom sa Israel kamo mahi-
mong mopahayag o matabangan sa paghan-ay sa inyong kata-
kus sa pagsulod sa templo uban sa pagtugot sa Ginoo.

Si Presidente N. Eldon Tanner, kinsa mialagad isip Unang
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, namulong ngadto sa
kinatibuk-ang tigum sa priesthood mahitungod sa mga interb-
yu. Ang iyang tambag adunay kahulugan, alang sa mga pangu-
lo sa Simbahan kinsa mopahigayon sa interbyu ug alang sa mga
sakop kinsa paga-interbyuhon. Hunahunaa og maayo kini nga
tambag:

“Kamong mga bishop ug mga presidente sa stake mahi-
mo nga mopahigayon sa interbyu alang sa usa ka rekomen
nga susama niini:

“Ikaw mianhi kanako alang sa usa ka rekomen nga
makasulod sa templo. Ako adunay responsibilidad sa pag-
barug alang sa Ginoo sa pag-interbyu kanimo. Sa katapusan
sa interbyu adunay usa ka luna alang kanako sa pagpirma
sa imong rekomen, apan ang akong pirma dili lamang mao
ang mahinungdanon nga pirma diha sa imong rekomen. Sa
dili pa ang rekomen mahimo nga magamit, ikaw kinahang-
lang mopirma niini sa imong kaugalingon.

“Kon ikaw mopirma sa imong rekomen, ikaw mohimo
og pasalig ngadto sa Ginoo nga ikaw takus sa mga kahiga-
yunan nga gihatag niadtong kinsa naghupot sa ingon nga
rekomen. Adunay pipila ka sumbanan nga mga pangutana
nga akong ipangutana…. Ikaw kinahanglan matinuoron
nga motubag sa matag pangutana.

“Karon, human ikaw makapangutana niadtong mga
gikinahanglan nga mga pangutana ngadto sa nangayo og
rekomen, ikaw mahimong modugang og sama niini: “Ang
usa kinsa mosulod ngadto sa balay sa Ginoo kinahanglan
gayud nga walay bisan unsa nga hugaw, dili balaanon, dili
putli, o dili maayo nga binuhatan.”…

“Ang atong mga interbyu kinahanglan ipahigayon diha
sa gugma, sa kaligdong. Kasagaran ang mga butang mahi-
mong mahusto kon ikaw mangutana: Aduna bay usa ka
rason nga ikaw dili mobati og maayo o tingali gani dili
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matinud-anon ngadto sa Ginoo kon ikaw mopirma sa
imong kaugalingon nga rekomen sa templo?

“Gusto ka ba og dyutay nga panahon sa paghan-ay una
sa pipila ka personal nga mga butang sa dili pa ikaw mopir-
ma niini? Hinumdumi, ang Ginoo nasayud sa tanan nga
mga butang ug dili malimbongan. Kami naninguha sa pag-
tabang kanimo. Ayaw gayud pamakak aron makaangkon og
balaan nga tawag, rekomen, o panalangin gikan sa Ginoo.”

Kon ikaw mopahigayon niini sumala sa gilatid sa iba-
baw, ang sakop adunay kapangakohan sa pag-interbyu sa
iyang kaugalingon. Ang bishop o presidente sa stake adu-
nay katungod sa gahum sa panabut. Siya makahibalo kon
wala o aduna bay butang nga nagsamok nga nagkinahang-
lan nga husayon sa dili pa ang usa ka rekomen ihatag.”
(“The Blessing of Church Interviews,” Ensign [November
1978]: 42–43.)

Ang interbyu alang sa usa ka rekomen sa templo himoon sa
pribadong paagi tali sa bishop ug sa sakop sa Simbahan nga
hingtungdan. Dinhi ang sakop pangutan-on og mausisahon
nga mga pangutana kalabut sa iyang kaugalingon nga pama-
tasan, katakus, ug sa pagkamaunungon ngadto sa Simbahan
ug sa iyang mga pangulo. Ang tawo kinahanglan mopamatu-
od nga siya limpyo sa pamatasan ug nagsunod sa Pulong sa
Kaalam, nagbayad sa husto nga ikapulo, nagpuyo subay sa
mga pagtulun-an sa Simbahan, ug wala magbaton og pagla-
ban o pagbati ngadto sa mga pundok nga mibiya sa tinuohan.
Ang bishop gipahimangnoan nga ang dili pagbutyag sa pag-
tagad niini nga mga butang uban sa matag tawo nga gi-interb-
yu mahinungdanon kaayo.

Mga tubag sa mga pangutana sa bishop nga madawat mahi-
mo nga mopamatuod sa katakus sa usa ka tawo sa pagdawat
og rekomen sa templo. Kon ang tawo nga nangayo og rekomen
wala maghupot sa mga sugo o adunay usa ka butang nga wala
mahusay mahitungod sa iyang kinabuhi nga nagkinahanglan
nga husayon, gikinahanglan alang nianang maong tawo ang
pagpakita og tinuoray nga paghinulsol sa dili pa ihatag ang
rekomen sa templo.

Human ang bishop nakapahigayon sa ingon nga interbyu,
usa ka sakop sa kapangulohan sa stake mointerbyu usab sa
matag usa kanato sa dili pa kita moadto sa templo. Kon kita
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moadto sa unang higayon, kasagaran ang presidente sa stake
mao ang mopahigayon sa interbyu.

Sa pagkatinuod, kon kamo magpa-interbyu alang sa usa ka
rekomen sa templo kamo kinahanglan modawat sa paghukom
gikan kaniya kinsa gitudlo ingon nga mao ang maghuhukom sa
Israel, kinsa maoy responsable sa pagbarug alang sa Ginoo sa
pagtino kon angay ba o dili alang kanimo ang pagsulod niining
sagrado nga dapit.

SA UNA UG SA MATAG HIGAYON

Kon kamo moadto sa templo sa unang higayon kasagaran
lamang nga kamo mabalaka og gamay. Natural lamang nga kita
kuyawan mahitungod sa wala nato mahibaloi. Kasagaran
makulbaan kita sa mga bag-o nga mga kasinatian.

Pagmalinawon. Kamo moadtoay sa templo. Kamo pagauba-
nan man og usa ka tawo nga moabag kaninyo sa matag dapit sa
templo. Kamo mainampingon nga giyahan—ayaw’g kahadlok.

Kon kita mosulod sa templo kita kinahanglan magbaton og
balaan nga pagtahud. Bisan unsang importante nga panag-
istoryahanay kini angay nga ipahigayon gayud sa hinagaw-
haw nga tingog. Sa higayon sa mga pagpanudlo, angay
lamang, nga kita magbaton og hingpit nga balaang pagtahud
ug maghilum.

Adunay pipila ka mga dapit karon nga naghatag og kahiga-
yunan sa pagpamalandong diha sa mahilum nga balaang pag-
tahud. Sa dili pa mosulod sa uban nga mga templo aron
pagsugod sa buluhaton sa ordinansa, ang pundok sa katawhan
kasagaran magpundok sa kapilya sa gambalay. Dinhi ang mga
sakop maghulat hangtud ang tanan mapundok. Kasagaran kita
dili ganahan nga maghulat. Nga ang mauna sa lawak ug unya
papaabuton sa katapusang tawo nga mosulod sa dili pa mopa-
dayon makapalagut. Sulod sa templo lahi. Kana nga paghulat
giisip nga usa ka talagsaon nga kahigayunan. Unsa ka maanin-
dot nga higayon nga maglingkod nga walay panag-estoryaha-
nay ug nagpunting sa hunahuna ngadto sa matinahuron ug
espirituhanon nga mga hunahuna. Kini usa ka pagpalagsik sa
kalag.

Kon kamo moadto sa templo, hinumdumi nga kamo usa ka
dinapit sa balay sa Ginoo. Kini usa ka panahon sa hingpit nga
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kalipay, apan usa ka panahon sa mahilum nga kalipay. Usahay
diha sa kaminyoon sa templo gikinahanglan nga pahinumdo-
man ang mga kapamilya ug mga higala nga ang ilang pagpa-
hayag og gugma o mga pagpahalipay, ug mga pagpangumusta
ngadto sa mga sakop sa pamilya kinsa wala nila makita sulod
sa dugay nga panahon, kinahanglan himoon sa labing hinay ug
hagawhaw nga tingog. Ang kusog nga pagpakigsulti ug kusog
nga pagkatawa dili angay diha sa balay sa Ginoo.

Dawata ang mga panudlo sa mga nag-alagad diha sa templo.
Adunay mogiya kaninyo samtang kamo magpadayon.

GITUDLOAN GIKAN SA KAHITAS-AN

Sa dili pa moadto sa templo sa unang higayon, o gani bisan
human sa daghang mga higayon, kini mahimo nga makata-
bang kaninyo sa pag-amgo nga ang mga pagtulun-an sa mga
templo, gihimo sa mga simbolo nga paagi. Ang Ginoo, ang
Gamhanan nga Magtutudlo, mihatag sa daghan niyang mga
panudlo sa ingon niini nga paagi.

Ang templo usa ka dako nga tulunghaan. Kini usa ka balay
sa pagkat-on. Sa mga templo ang kahilum gipatunhay aron
mahimo kini nga maanindot alang sa mga panudlo mahitu-
ngod sa mga butang nga hilabihan ka espirituhanon. Ang
namatay na nga si Dr. John A. Widstoe sa Korum sa Napulog
Duha usa ka inila nga presidente sa unibersidad ug usa ka ban-
tugan nga eskolar sa kalibutan. Siya adunay dakong pagtahud
sa mga buluhaton sa templo ug miingon siya diha sa usa ka
higayon:

Ang mga ordinansa sa templo naglangkob sa kinatibuk-
ang plano sa kaluwasan, ingon nga gitudlo sa matag karon
ug unya sa mga pangulo sa Simbahan, ug gipatin-aw ang
mga butang nga malisud sabton. Walay mga paghiwi o pag-
tuis aron sa paghaum sa mga pagtulun-an sa templo ngad-
to sa mahinungdanon nga plano sa kaluwasan. Ang
pilosopikanhong nga pagkahingpit sa endowment maoy
usa sa mahinungdanon nga mga pangatarungan alang sa
pagkatinuod sa mga ordinansa sa templo. Dugang pa
niana, kining hingpit nga pagbalik-balik ug pagpasabut sa
plano sa Ebanghelyo, naghimo sa pagsimba sa templo nga
usa sa labing epektibo nga mga pamaagi sa pagpalab-as sa



9

B
un

ya
ga

na
n,

 T
em

pl
o 

sa
 W

as
hi

ng
to

n 
D

.C
.



10

atong panumduman kalabut sa tibuok nga katukuran sa
ebanghelyo.

Lain nga kamatuoran nga nakadani kanako ingon nga
usa ka lig-on nga ebidensya sa kamatuoran sa buhat sa tem-
plo. Ang endowment ug ang buhat sa templo ingon nga
gipadayag sa Ginoo ngadto ni Propeta Joseph Smith… tin-
aw nga naglangkob sa upat ka mga bahin: Ang ordinansa sa
pagpangadam; ang paghatag og mga panudlo pinaagi sa
mga pakigpulong ug mga paghulagway; mga pakigsaad;
ug sa katapusan, ang mga pagsulay sa kahibalo. Dili ako
makatuo nga si Propeta Joseph, walay kinaadman ug wala
mabansay sa pangatarungan, pinaagi sa iyang kaugalingon
nakahimo sa butang nga hingpit sa makatarunganon nga
paagi.” (John A. Widtsoe, “Temple Worship,” The Utah
Genealogical and Historical Magazine 12 [Abril 1921]: 58.)

Sa pagkutlo pag-usab gikan sa artikulo ni Elder Widtsoe:

Kita nagpuyo sa kalibutan sa mga simbolo. Kita walay
nahibaloan, gawas lamang sa mga simbolo. Kita maghimo
og pipila ka mga marka diha sa palid sa papel, ug kita moi-
ngon nga sila nakaporma og usa ka pulong, nga nagpasabut
og gugma, o kasilag, o gugma nga putli, o Dios o kahang-
turan. Ang mga marka malagmit dili kaayo maanindot nga
tan-awon. Walay usa nga makakita og sayop sa mga simbo-
lo diha sa mga palid sa usa ka basahon tungod kay kini dili
ingon ka gamhanan sa ilang kaugalingon nga kaanindot
sama sa mga butang nga ilang gisunod. Kita dili makiglan-
tugi sa timaan nga D-i-o-s tungod kay kini dili kaayo maa-
nindot, apan nagpaila sa kahalangdon sa Dios. Kita nalipay
nga adunay mga simbolo, kon unta ang kahulugan sa mga
simbolo gipatin-aw ngari kanato. Ako nakigsulti kaninyo
karong gabhiona; kamo wala makiglantugi pag-ayo sa
akong paagi sa pagpamulong, o sa akong paggamit sa mga
pulong; sa pagsunod sa kahulugan sa mga hunahuna nga
akong gipaninguha nga mapatin-aw ug mahatagan og
gibug-aton nganha kaninyo, kamo nakalimot sa mga
pulong ug pamatasan….

Kita nagpuyo sa kalibutan sa mga simbolo. Walay lalaki
o babaye nga makagawas sa templo nga na-endowed ingon
nga siya kinahanglan gayud, gawas kon siya nakakita,
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lapas sa simbolo, sa gamhanan nga mga kamatuoran nga
gipaila sa mga simbolo. (“Temple Worship,” pahina 62.)

Kon kamo moadto sa templo ug mahinumdom nga ang mga
pagtulun-an may simbolo kamo dili gayud mobiya nga dili
husto ang kinaiya, nga ang inyong panan-awon dili malugwa-
yan, mobati nga gibayaw og gamay, uban sa inyong kahibalo
nga nadugangan kalabut sa mga butang nga espirituhanon.
Ang plano sa pagtulun-an hilabihan kaanindot. Kini dinasig.
Ang Ginoo sa Iyang Kaugalingon, ang Gamhanan nga
Magtutudlo, diha sa Iyang kaugalingon nga pagtulun-an ngad-
to sa Iyang mga tinun-an nagtudlo kanunay pinaagi sa mga
sambingay, usa ka pamulong nga paagi sa pagpaila sa simbolo
sa mga butang nga malagmit lisud sabton. Siya misulti mahi-
tungod sa kasagaran nga mga kasinatian nga kinuha gikan sa
mga kinabuhi sa Iyang mga tinun-an, ug Siya misulti mahitu-
ngod sa mga himongaan ug mga manok, mga langgam, mga
bulak, mga lobo, mga kahoy, mga kawatan, mga tulisan, mga
pagsalup sa adlaw, sa adunahan ug sa mga kabus, sa doktor, sa
pagtapak sa mga saput, sa pagpangguna sa mga sagbut, sa
pagpanilhig sa mga balay, sa pagpakaon sa mga baboy, sa pag-
ayag sa mga lugas, sa pagtigum diha sa kamalig, sa pagtukod
og mga gambalay, sa pagkuha og katabang, ug sa uban nga
daghang mga butang. Siya misulti mahitungod sa liso sa mus-
tasa, sa perlas. Siya buot nga motudlo sa Iyang mga tigpami-
naw, busa Siya misulti mahitungod sa yano nga mga butang
pinaagi sa simbolo. Walay usa niini nga mga butang nga kati-
ngalahan o tinago, ug ang tanan kanila adunay simbolo.

Ang templo mismo nahimo nga usa ka simbolo. Kon kamo
nakakita og usa sa mga templo sa gabii, puno sa kahayag, kamo
mahibalo unsa kana ka maanindot nga talan-awon. Ang balay
sa Ginoo, gituyokan sa suga, nagbarug taliwala sa kangitngit,
nahimo nga simbolo sa gahum ug sa pagdasig sa ebanghelyo ni
Jesukristo nga nagbarug ingon og usa ka banwag sa kalibutan
nga nalunod pag-ayo ngadto sa espirituhanon nga kangitngit.

Ang tulumanon sa templo dili hingpit nga masabtan sa
unang higayon. Gamay nga bahin lamang ang masabtan. Balik
pag-usab ug balik pa ug balik pa gyud. Balik-balik aron maka-
kat-on. Ang mga butang nga naghasol kaninyo o ang mga
butang nga nakapalibug o ang mga butang nga katingad-an
mahimo nga inyong mahibaloan. Kadaghanan kanila mao ang



12

hilum, personal nga mga butang nga kamo dili gayud maka-
pasabut ngadto ni bisan kinsa. Apan nganha kaninyo kini nga
mga butang mahibaloan.

Unsa ang atong maangkon gikan sa templo mag-agad og
dako kaayo sa unsay atong gidala ngadto sa templo pinaagi sa
pagkamapainubsanon ug balaan nga pagtahud ug usa ka tingu-
ha sa pagkat-on. Kon kita mapainubsanon kita pagatudloan
pinaagi sa Espiritu, sulod sa templo.

Kon kamo adunay kahigayunan sa pagtambong sa sesyon
sa endowment diha sa templo o sa pagsaki og sealing, pama-
landongi ang mas lawom nga kahulugan sa unsay inyong
nakita nga gihulagway sa inyong atubangan. Ug sa mosunod
nga mga adlaw sa inyong pagbisita, hinumdumi ug hunahu-
naa kini nga mga butang; sa hilum ug sa mainampuon nga
paagi balika-pagtuon kini ug kamo makamatikod nga ang
inyong kahibalo molambo.

Usa sa mahinungdanon nga mga hiyas sa kasinatian sa tem-
plo mao nga kini nagtudlo sa malukpanon nga talan-awon sa
mga katuyoan sa Dios kalabut niini nga yuta. Kon kita nakaad-
to na sa templo (ug kita makabalik ug makapalab-as sa atong
mga panumduman) ang mga panghitabo sa kinabuhi mohaum
ngadto sa plano sa mga butang. Kita makakita sa talan-awon
hain kita, ug kita dali nga makakita kon kita mitipas na sa dalan.

Busa hangad ngadto sa templo. Giyahi ang inyong mga
anak ngadto sa templo. Gikan sa mga adlaw sa ilang pagka-
bata, itumong ang ilang mga pagtagad ngadto niini, ug pag-
sugod sa pagpangandam alang niana nga adlaw nga sila
mahimo na nga mosulod sa balaan nga templo.

Sa pagkakaron, himoa nga daling matudloan ang imong kau-
galingon, magmatinahuron sa balaan nga paagi. Hinuktuki
pag-aayo ug dawata kutob sa mahimo ang mga pagtulun-an—
ang simbolo, ang lawom nga espirituhanong mga pagtulun-
an—nga anaa lamang diha sa templo.

Nagkinahanglan og panahon sa pagplano og usa ka kamin-
yoon sa templo. Kini takus sa mainampingon nga pagplano. Sa
kasagaran ang mga batan-on kinsa naghinigugmaay mohu-
kom nga sila magminyo ug mamugos, supak sa mga paghang-
yo sa mga ginikanan, nga sila buot nga magminyo diha-diha
dayon, sulod sa usa o duha ka semana. Ang paghangyo sa mga
ginikanan alang sa dugang nga panahon sa pag-andam usahay
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pagasabton sa mga batan-on nga ingon og pagsupak sa ilang
kaminyoon. Sila mahadlok nga kon sila maghulat adunay
mobabag sa ilang mga plano sa kaminyoon. Ang uban nga mga
batan-on nagpakita sa ilang mga kaugalingon ingon og hilabi-
han kaayo ka walay buot ug walay kalooy kon sila mamugos
alang sa diha-diha dayon nga mga pakigsabut nga mahimo
lamang magdala og hilabihan nga kalisud ug sa kasagaran
mosangput sa usa ka kasinatian nga dili kaayo halandumon
kay sa kini unta maingon ubos sa uban nga mga kahigayunan.

Kon ang mga butang hilabihan ka dinalian o hilabihan ka
pagkapinugos, maora og adunay kulang gikan sa unang pag-
duaw sa templo, o gikan sa adlaw sa kasal didto sa templo.
Kining unang higayon sulod sa templo o ang sealing diha sa
adlaw sa kasal usa ka kasinatian nga kausa ra mahitabo sa tibu-
ok kinabuhi. Kini angayan nga pangandaman. Kini hilabihan
ka mahinungdanon nga kita kinahanglan dili motugot sa gag-
may nga detalye sa pagpangandam, ang ginagmay nga bulu-
haton sa panimalay, sa pagbabag niini. Tungod niana nga
katarungan, ang tanan kinahanglan buhaton pag-una. Kini usa
ka dako nga pagkapakyas alang sa uban nga mahinungdanon
nga butang nga wala maatiman hangtud niana nga adlaw.

Kon kamo sayo nga moadto sa miting ug molingkod sa
kapilya sa hilum ug motan-aw sa mga tawo nga mangabut,
inyong makita nga sila nagdala og usa ka butang uban kanila.
Ang espirituhanon nga kainit magkadugang ug ang lawak
mausab samtang kini mabalhin gikan sa usa ka walay sulod
nga lawak ngadto sa usa ka katiguman, usa ka pundok sa kaig-
soonan nga mga babaye ug mga lalaki nga miabut nga nagpa-
abut og usa ka magantihon o espirituhanon nga kasinatian.

Karon, sa atong nagkapuliki nga mga adlaw kita dili sa
kanunay makahimo niini kon motambong og usa ka tigum.
Bisan unsa ang atong maangkon pinaagi niini nga pamaagi
diha sa usa ka tigum mahinungdanon kaayo kon kita moadto
sa templo. Kini tinuod gayud kon kita moadto sa unang higa-
yon. Kita kinahanglan moadto ngadto og sayo.

Sumala sa inyong nakita, ang sayo nga pagtambong dili
lamang usa ka pagpanalipod, aron pagsiguro nga ang reko-
men ug uban nga mga butang nahan-ay ug nga kita makapa-
hiangay sa atong mga kaugalingon ngadto sa bag-o nga
kasinatian. Kini labaw pa niana. Kini aron nga moabut sa
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husto nga dapit sa husto nga panahon aron pag-angkon sa
husto nga espiritu—aron paghimo sa atong mga kaugalingon
nga andam alang sa unsa ang mahitabo.

Kita kanunay naghisgot kabahin sa mga miapil sa kasinatian
sa templo, apan adunay mga higayon nga ang usa ka kaminyo-
on sa templo giplano ug ang pipila ka suod kaayo nga mga
sakop sa pamilya dili takus alang sa mga rekomen sa templo.
Malagmit nga ang kaslunon nga lalaki o babaye usa ka kinabig
apan ang ilang mga ginikanan dili pa mga sakop sa Simbahan;
o sila bag-o pa kaayo sa Simbahan nga dili sarang makaangkon
og usa ka rekomen sa templo. O malagmit nga ang mga ginika-
nan mga sakop sa Simbahan apan usa kanila wala magpuyo
subay sa mga sumbanan sa ebanghelyo nga angay makadawat
og usa ka rekomen sa templo. Kini nga mga pagkulang ingon og
usa ka dako kaayo nga suliran sa panahon sa mga kaminyoon
sa templo. Kini mao ang mga panahon nga ang mga pamilya
kinahanglan magkapundok, panahon nga sila kinahanglan
magkapundok aron sa pag-ambit niining sagrado nga mga
higayon sa kinabuhi. Ang pagpugong sa paghatag sa usa ka
rekomen sa templo ngadto sa usa ka tawo kinsa dili sarang
modawat, o ang pagdili pagdapit sa usa ka dili sakop nga higa-
la o kapamilya aron pagsaksi sa sealing, dali nga makahatag og
suliran. Kini malagmit mosangput sa pagkawalay kalipay ug
panagbingkil diha gayud sa panahon nga gikinahanglan kaayo
nga magmalinawon, aron adunay lig-on nga panag-uyon.

Unsa ang atong buhaton sa mga kahimtang nga sama niini?
Unsa ang dili nato buhaton mao ang pagpugos sa bishop. Ang
bishop, pinaagi sa sumbanan nga iyang kinahanglan huptan
ingon nga maghuhukom sa tanan sa Israel, dili gayud sa pag-
katinuod mohatag og rekomen ngadto sa dili takus. Ang pag-
buhat sa ingon makahatag og dako nga kadaot ngadto sa mga
tawo nga hingtungdan. Ug kini dili gayud maayo ngadto sa
bishop.

Kon ang kaminyoon sa templo gitakda na ug usa sa mga
ginikanan o usa ka suod kaayo nga kapamilya dili mahimong
makasulod sa templo, ang mainampingon nga pagplano hino-
on malagmit mohimo niana nga maayong kahigayunan kay sa
usa ka suliran. Hunahunaa kini nga mga sugyot: Dapita ang
ginikanan nga dili sakop, o ang sakop nga dili takus alang sa
usa ka rekomen sa templo, nga moadto sa templo kuyog sa
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motambong sa kasal. Adunay espiritu ug impluwensya diha
sa mga palibut sa templo nga dili makit-an sa uban nga mga
dapit. Ang uban nga mga templo adunay mga lawak alang sa
mga dinapit. Ang palibut sa templo sa tanang higayon kanu-
nay nga maanindot nga pagkaamuma. Sa kinatibuk-an kini
usa ka dapit sa kalinaw ug kahilum.

Pakigsabut nga adunay usa ka tawo nga mohulat uban
niana nga sakop sa pamilya. Sa tinuod kamo dili gayud mobi-
ya niana nga tawo nga mag-inusara. Adunay mga higayon diin
ang mga sakop sa pamilya nga takus unta nga makasulod sa
templo aron pagsaksi sa kaminyoon buot nalang hinoon nga
mogugol sa panahon diha sa mga tugkaran sa templo uban
niadto kinsa dili makatambong sa kaminyoon. Dinhi sa mga
tugkaran sa templo sila makasabut sa tinguha sa mga batan-on
nga kaslunon nga sila pagabugkuson sulod sa balay sa Ginoo.

Mahimo nga adunay dakong impluwensya nga gihimo niini
nga panahon nga malagmit dili unta mahimo. Sama pananglit,
diha sa ubang dagko nga mga templo ang paglibut sa hawanan
sa templo gipahigayon. Ang pagplano daan mahimo nga moha-
tag og talagsaon nga pagtagad nga gipaangay aron sa paghaum
sa panginahanglan sa usa ka kapamilya kinsa tungod sa usa o
lain nga katarungan dili mahimo nga makasulod sa templo.
Ang kahigawad o gani kasuko, usahay kayugot, sa bahin sa dili
sakop nga mga ginikanan o dili mga takus nga sakop nga mga
ginikanan mahimo kaayo nga malukmay niini nga paagi.

Sa uban nga mga templo usa ka espesyal nga lawak gitagana
alang sa mga ginikanan kinsa dili takus sa pagsulod sa templo
mismo mahimong ikahimamat ang usa ka sarang nga tawo
kinsa makatubag sa ilang mga pangutana.

Ang batan-on nga kaslunon kinahanglan mosabut nga ang
ilang mga ginikanan tingali nagpaabut sa adlaw sa kasal sa
tibuok nga kinabuhi sa kaslunon nga babaye ug lalaki. Ang
ilang tinguha nga motambong sa kasal, ug ang ilang mga kali-
gutgut kon sila dili makatambong, maoy usa ka timailhan sa
pagkaginikanan. Kini dili gayud ikasuko sa batan-on nga kas-
lunon. Kini kinahanglan nga sabton ug planohon sa mainam-
pingon nga paagi ingon nga usa ka bahin sa kasal.

Adunay ubang mga higayon hinoon diin ang dili takus nga
mga ginikanan mahiubos o mapaayo ang buot. Niana nga mga
kaso ang batan-on nga kaslunon mohimo lamang kutob sa ilang
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mahimo sa labing maayo mahitungod niini. Ang pangutana
malagmit motunga. Nan, unya, kita magpakasal na lamang ba
sa huwes aron sila makasaksi sa kaminyoon, unya kita mohulat
sa gikinahanglan nga tuig aron makasulod sa templo? Apan
kana dili ang labing maayo nga kasulbaran. Mainampuon ug
mainampingon nga pagplano sa kasagaran makapausab sa suli-
ran ngadto sa usa ka kahigayunan nga sa katapusan makapahi-
usa sa pamilya nga labaw pa kay sa kaniadto.

Dagko nga mga pundok sa kahigalaan, mga sakop sa ward,
ug uban pa kinahanglan dili dapiton sa pagsaksi sa kaminyo-
on. Mga pundok alang sa kasal kinahanglan gamay lang, nag-
langkob lamang sa mga sakop sa duha ka mga pamilya ug
pipila nga mga suod sa kaslunon. May mga higayon nga ang
kasal ipahibalo diha sa ward uban sa pagdapit nga ang tanan
kinahanglan maninguha sa pagtambong aron paghatag og
pagbulig o pagdasig ngadto sa magtiayon nga gikasal. Kana
mao ang katuyoan sa salu-salo. Ang salu-salo sa kasal mao ang
paghatag og panahon alang sa pagpangumusta sa mga kahi-
galaan ug sa mga nagpahalipay sa kinasal. Ang kaminyoon sa
templo kinahanglan gayud nga sagrado ug kinahanglan nga
pagaambitan lamang niadto kinsa adunay talagsaon nga luna
diha sa mga kinabuhi niadto nga gikasal.

Kita dili gayud mosulti sa mga pulong sa ordinansa sa sea-
ling sa gawas sa templo, apan kita mahimo nga mohulagway
sa lawak bugkusanan kon unsa kaanindot sa iyang mga
kasangkapan, sa kahilum ug kalinaw sa espiritu, ug gibalaan
pinaagi sa sagrado nga buluhaton nga gipahigayon didto.

Sa dili pa ang kaslunon moadto sa altar alang sa ordinansa
sa sealing kini usa ka kahigayunan sa tigdumala sa paghatag,
ug sa batan-on nga kaslunon sa pagdawat, sa pipila ka mga
tambag. Kini mao ang pipila sa mga tambag nga madungog sa
batan-on nga kaslunon niining mao nga okasyon.

“Karon mao ang adlaw sa inyong kasal. Kamo nalambigit sa
pagbati sa inyong kaminyoon. Ang mga templo gitukod ingon
nga usa ka santuwaryo alang sa mao nga mga ordinansa sa
kaminyoon o sealing. Kita wala niini nga kalibutan. Ang mga
butang sa kalibutan dili magamit dinhi ug kinahanglan walay
impluwensya diha sa unsay atong buhaton dinhi. Kita miga-
was sa kalibutan padulong ngadto sa templo sa Ginoo. Kini
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mahimo nga labing mahinungdanon nga adlaw sa inyong mga
kinabuhi.

“Kamo natawo, gidala dinhi sa kinabuhi sa yuta pinaagi sa
mga ginikanan kinsa nag-andam sa mortal nga tabernakulo
nga puy-an sa inyong espiritu. Matag usa kaninyo gibunya-
ngan. Bunyag, usa ka sagrado nga ordinansa, usa ka simbolo sa
paglimpyo, simbolo sa pagkamatay ug pagkabanhaw, simbolo
sa pagkabag-o sa kinabuhi. Kini naglakip sa paghinulsol ug
kapasayloan sa mga sala. Ang sakramento mao ang pagbag-o
sa pakigsaad sa bunyag, ug kita makahimo, kon kita mopuyo
niini, sa paghupot sa kapasayloan sa atong mga sala.

“Ikaw, ang kaslunon nga lalaki, gi-orden ngadto sa priest-
hood. Ikaw unang gitugyanan sa Aaronic Priesthood ug tinga-
li miuswag ngadto sa tanan nga mga buhatan diha
niana—deacon, teacher, and priest. Unya ang adlaw miabut
nga ikaw nakita nga takus sa pagdawat sa Melchizedek
Priesthood. Kana nga priesthood, ang halangdon nga priest-
hood. gipasabut nga mao ang priesthood subay sa labing bala-
an nga Kapunongan sa Dios, o ang Balaan nga Priesthood
subay sa Kapunongan sa Anak sa Dios (Tan-awa sa Alma 13:18
ug Helaman 8:18.) Ikaw gihatagan og katungdanan diha sa
priesthood. Ikaw karon usa na ka elder.

“Matag usa kaninyo nakadawat sa inyong endowment.
Diha niana nga endowment kamo gitugyanan og mahangtu-
rong potensyal. Apan kining tanan nga mga butang, sa usa ka
bahin, mga pasiuna ug pagpangandam sa inyong pag-atubang
sa altar aron pagabugkuson isip bana ug asawa karon ug alang
sa tanan nga kahangturan. Kamo karon nahimo nga usa ka
pamilya, gawasnon sa pagbuhat sa pagmugna og kinabuhi,
aron adunay kahigayunan pinaagi sa paghigugma ug pagsak-
ripisyo sa pagdala og mga anak nganhi sa kalibutan ug sa pag-
padako kanila ug pag-abag kanila nga malumpuson ngadto sa
ilang mortal nga pagpuyo; nga makakita kanila usa ka adlaw,
sama sa inyong pag-anhi, sa pag-apil niining sagrado nga mga
ordinansa sa templo.

“Kamo mianhi sa inyong kabubut-on ug kamo gihukman
nga takus. Kini nga paghiusa mahimo nga pagabugkuson
pinaagi sa Balaang Espiritu sa Saad.”

Busa, Ako karon mopadala nganha kaninyo og lain nga
Maghuhupay, gani diha kaninyo akong mga higala, nga unta



kini magpabilin diha sa inyong mga kasingkasing, gani ang
Balaan nga Espiritu sa saad; diin ang lain nga Maghuhupay
nga mao gihapon diin Ako misaad ngadto sa akong mga
tinun-an, sumala sa natala diha sa pagpamatuod ni Juan.

Kini nga Maghuhupay mao ang saad nga Ako mihatag
nganha kaninyo sa kinabuhi nga dayon, gani ang himaya sa
celestial nga gingharian. (D&P 88:3–4.)

“Ang pagdawat sa usag usa diha sa pakigsaad sa kaminyo-
on maoy usa ka mahinungdanon nga kapangakohan, kana nga
nagdala uban niini sa mga panalangin nga walay kinutuban.”

Ang kaslunon nga babaye ug lalaki ingon og mapuno sa pag-
bati diha sa kasal nga tingali dili sila maminaw pag-ayo—sila sa
tinuod wala makadungog sa mga pulong sa ordinansa sa sea-
ling. Bisan tuod, kita dili makausab sa pagsulti niadto nga mga
pulong sa gawas sa templo, kita mahimo nga mobalik sa mga
higayon aron pagsaksi og kasal. Usa ka mahinatagon nga Ginoo
ang mihatag og pagtugot ngari kanato sa pagbuhat niini. Niini
nga mga higayon, kon kita dili apil, kita mahimo nga maminaw
og maayo sa mga pulong sa ordinansa. Sama usab, hinoon,
pinaagi sa pagbalik kanunay aron pagpahigayon alang niadto
kinsa namatay na, kita mahimo nga mopalab-as sa atong huna-
huna ug sa espiritu kalabut sa kasinatian sa endowment.

Kon kamo nakasal na kaniadto sa sibil nga seremonya, kamo
mahimong magtinguha nga ma-sealed na karon alang sa
kahangturan, ug, kon kamo adunay mga anak, ma-sealed
kaninyo diha sa usa ka mahangturong relasyon sa pamilya.
Kon kamo sarang alang niini mahimo nga kini mao ang inyong
dakong kahigayunan sa pagdawat niini nga panalangin.

NAGSUL-OB OG PUTI

Kon kita magbuhat sa buluhaton sa ordinansa diha sa tem-
plo kita magsul-ob og puti nga mga saput. Kini nga saput mao
ang simbolo sa kaputli ug katakus ug kalimpyo.

Sa pagsulod sa templo inyong ilisan ang inyong naandan nga
saput sa puti nga saput sa templo. Kining pag-ilis sa saput
himoon diha sa lawak hipusanan sa inyong naandan nga saput,
diin ang matag tawo gihatagan og usa ka hipusanan ug usa ka
ilisanan nga dapit ug hingpit nga pagkapribado. Sa templo ang
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sumbanan sa nga kaligdong mainampingon nga gisunod.
Samtang kamo nagbutang sa inyong saput diha sa hipusanan
inyong gibiyaan ang inyong mga kahingawa ug kabalaka ug
mga kalinga diha uban kanila. Kamo mogawas gikan niining
pribado ug gamay nga dapit nga ilisanan nagsul-ob og puti ug
inyong bation ang pagkahiusa ug pagbati sa pagkasama, kay
ang tanan nga naglibut kaninyo nagsul-ob sa sama nga saput.

Kon kamo moadto sa templo sa unang higayon, pakitam-
bag sa inyong bishop. Kon siya mohatag kaninyo og usa ka
rekomen siya mopasabut kaninyo mahitungod sa katuyoan sa
mao nga saput nga gikinahanglan diha sa templo. Ang pag-
angkon niini nga saput dili kinahanglan nga makapabalaka
kaninyo. Mahimo ninyo kini nga mapalit sa Sentro sa
Pagpang-apud-apod sa Simbahan o sa uban nga mga kaso,
moabang niini didto sa templo. Ang abang gamay ra kaayo
ang bayad nga gikinahanglan diin nagbayad lamang sa bili sa
paglaba ug pag-utaw sa saput. Ang paabangan nga saput wala
sa gagmay nga mga templo.

Kabahin sa mga tulumanon ug mga ordinansa sa templo, sa
gawas sa templo kita dili kaayo mosulti mahitungod sa saput
nga gisul-ob sa sulod. Kita makasulti nga kini, susama sa mga
tulumanon, adunay dakong simbolo nga kahulugan.

Kini timailhan sa balaang pagtahud kon ang sakop sa
Simbahan mobisita sa templo nga nagsul-ob ug nagpaangay
sa ingon nga paagi nga siya komportable diha sa atubangan sa
Ginoo. Pananglitan sa makadiyut kamo gidapit nga usa ka
bisita sa panimalay sa usa ka batugan ug tinamud kaayo nga
pangulo. Kamo gipahibalo nga kamo makigsagol uban sa
pinasidunggan nga mga bisita kinsa nakadawat og susama
nga mga pagdapit. Ang pagdapit maoy usa ka timailhan nga
ang tigdapit naghatag kaninyo og taas kaayo nga pagtamud.
Kamo nakaamgo nga daghan pang uban ang mohatag og taas
nga bili sa ingon nga pagdapit, apan tungod sa usa ka kataru-
ngan o lain sila sa ingon wala dapita ug busa dili mahimo nga
motambong. Ubos niadto nga kahimtang kadudahan nga
kamo moabut nga magsul-ob sa igtatrabaho nga saput o nag-
sul-ob alang sa pagdula. Kadudahan nga ang usa ka lalaki
moadto nga walay pamalbas, o nga ang usa ka babaye moad-
to nga ang iyang buhok kalkag.



22

La
w

ak
 T

er
re

st
ri

al
, T

em
pl

o 
sa

 S
al

t 
La

ke



23

Ang mga tawo nga halangdon ug may pamatasan, sa pag-
kadawat og imbitasyon ngadto sa usa ka mahinungdanon nga
salo-salo, kadaghan mangutana kon unsa ang angay nga sini-
na ang isul-ob. Dili ba kamo mag-andam pag-ayo alang sa
ingon nga talagsaon nga higayon? Tingali gani kamo mopalit
og bag-o nga sinina malaumon nga ang inyong panagway dili
masukwahi gikan sa hamili nga kinaiyahan sa higayon.

Igong pagtagad pagahimoon usab alang sa pagplantsa ug
paglimpyo sa inyong mga sinina. Kamo mobati nga dili kom-
portable kon dili husto ang inyong sinul-uban.

Ang kahigayunan sa pagbisita sa templo mahimong matan-
di sa ingon nga pagdapit.

Adunay usa ka higayon lamang diin ang mga sakop sa
Simbahan gidapit ngadto sa templo nga magsul-ob og “ordi-
naryo” nga panamit, ug kana kon sila mosaksi og kaminyoon
sa templo. Sa ingon niana nga kahimtang ang mga sapatos
lamang ang hubuon, ug kini mahimong ilisan sa puti nga igsu-
sul-ob sa tiil. Sa mga tuig nga milabay ang mga kadagkoan
mitugot niini alang sa kasayon niadtong mga sakop sa pamil-
ya ug mga higala kinsa dili moapil sa kalihokan sa endow-
ment sa dili pa himoon ang kasal.

Ang mga kaslunon mosulod sa templo aron minyoon alang
sa panahon ug sa tanang kahangturan. Ang mga kaslunong
babaye magsul-ob og puti nga mga sinina nga kanang tag-as og
bukton, ligdong sa desinyo ug panapton, ug walay daghang
mga adorno. Ang mga kaslunon nga lalaki magsinina usab og
puti. Ang mga kaigsoonang lalaki nga moadto aron sa pagsak-
si og mga kasal sa templo dili magsul-ob og mga tuxedo.

Kami naglibug ug naguol og diyutay usahay, kon motam-
bong sa templo, nga makita ang uban nga mosaksi og mga kasal
o motambong og sesyon sa templo nga nagsinina nga morag
moadtoay sila sa piknik o sa dula sa paugnat sa kusog.

Ang pribelihiyo sa pagsulod sa templo nagkinahanglan og
mas labaw pa gikan kanato kay sa niana. Makapahimuot sa
Ginoo kon kita moligo sa atong mga lawas ug mosul-ob og
limpyo nga saput, bisan og baratohon ang saput. Kinahanglan
kita nga magsinina sa ingon nga paagi nga kita mahimong
komportable nga motambong sa sakrament miting o sa usa ka
pagpundok nga angay ug ligdong.



May mga higayon nga adunay usa nga mitambong aron
pagsaksi og kasal kinsa wala kaayo magpakabana sa tambag
nga gihatag sa mga Kaigsoonan mahitungod sa pagsinina ug
pagpanindot sa panagway, mahitungod sa dili pagsunod sa
panig-ingnan sa kalibutan sa malaw-ay o dili angay nga istilo
sa panaput, diha sa gitas-on ug pagpahiangay sa buhok, ugbp.
Kita mahibulong ngano kaha nga kon ang tawo kinsa hingkod
na aron tugutan nga makasulod ngadto sa templo dili dayon
makamatngon nga ang Ginoo dili gayud malipay nianang
kinsa tataw nga nagpakita og kahilig sa pagsunod sa mga
paagi sa kalibutan.

Ngano kaha nga nakaako ang usa ka sakop nga adunay
rekomen sa pagtambong sa templo nga magsul-ob og malaw-
ay o kalibutanon nga saput? Ngano kaha nga ang usa ka tawo
makasul-ob og istilo sa imong buhok nga kanang wala mahi-
subay sa kaambongan ug sa kaligdong?

Kon kamo adunay kahigayunan sa pag-adto sa templo aron
sa pag-apil sa mga tulumanon sa templo o sa pagsaksi og sea-
ling, hinumdumi asa kamo. Kamo usa ka dinapit diha sa balay
sa Ginoo. Kinahanglan nga kamo magpanindot sa inyong kau-
galingon nga panagway ug sul-uban ang inyong kaugalingon
sa ingon nga paagi nga kamo mobati og kahamugaway kon
ang inyong Magdadapit mopakita.

Kadtong naghupot ug nag-ambit sa mga panalangin sa priest-
hood kinahanglan pagasul-oban ang ilang mga lawas sumala sa
gipadayag ngadto kang Propeta Joseph Smith sa diha nga ang
tulumanon sa endowment gihatag ngadto kaniya.

Ang mga sakop kinsa nakadawat sa ilang mga ordinansa sa
templo pagkahuman magsul-ob na sa usa ka espesyal nga
saput o garment. Ang garment gisangkap sa usa ka ahensya sa
Simbahan—ug sa kasagaran andam ngadto sa mga sakop sa
tibuok kalibutan pinaagi sa usa ka programa sa pagpang-
apud-apod nga gidumala sa Simbahan.

Ang garment nagpaila sa sagrado nga mga pakigsaad. Kini
nag-awhag og kaligdong ug mahimo nga panagang ug pana-
lipod ngadto sa nagsul-ob.

Ang pagsul-ob sa ingon nga saput dili magpugong sa mga
sakop sa pagsul-ob sa oso nga panamit nga kadaghanan gisul-
ob sa mga nasud sa kalibutan. Ang sinina lamang nga malaw-
ay o sobra nga pagka-istilo mao ang dili mobagay uban sa
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pagsul-ob sa garment. Ang bisan kinsa nga sakop sa Simbahan,
nakaadto man o wala pa sa templo, uban sa husto nga espiritu
kinahanglan molikay sa hilabihan o malaw-ay nga mga urog.

Mahimong adunay mga higayon nga ang endowed nga mga
sakop mag-atubang og mga pangutana mahitungod sa garment.

Usa ka higayon usa sa mga kaigsoonan gidapit sa pagpa-
mulong ngadto sa pundok sa mga magtutudlo ug kawani sa
Navy Chaplains Training School sa Newport, Rhode Island. Ang
mga mitambong naglakip sa daghang mga tag-as og ranggo
nga mga pari gikan sa mga tinuohang Katoliko, Protestante ug
Judeo.

Diha sa pangutana-ug-tubag nga bahin usa sa mga pari
nangutana, “Makasulti ka ba kanamo mahitungod sa espesyal
nga garment nga gisul-ob sa uban nga mga sundalo nga
Mormon?” Ang gipasabut mao, “Ngano nga naghimo man ‘mo
niana? Dili ba kana katingad-an? Wala ba kana magdala og
kahasol?

Ngadto sa pari kinsa nangutana siya mitubag uban sa usa
ka pangutana: “Unsa nga simbahan ikaw nahisakop?” Agi og
tubag siya mihingalan og usa sa mga simbahan sa Protestante.

Siya miingon, “Sa sibilyan nga kinabuhi ug usab kon mag-
pahigayon og mga tigum diha sa serbisyo militar ikaw nagsul-
ob og saput sa pari, dili ba?” Ang pari miingon nga siya
nagsul-ob.

Siya mipadayon: “Akong sabton nga kana mahinungdanon
alang kanimo, nga sa ingon niana nga paagi kini nagpalahi
kanimo gikan sa uban nga sakop sa katiguman. Kini imong
uniporme, nga sa ato pa, sa pagpangalagad. Usab, akong sab-
ton nga kana adunay mas labaw pa nga kamahinungdanon
nga kahulugan. Kini nagpahinumdom kanimo kon si kinsa ka
ug unsa ang imong mga katungdanan ug mga pakigsaad. Kini
usa ka mapadayonon nga pahinumdom nga ikaw usa ka
sakop sa kaparian, nga ikaw nag-isip sa imong kaugalingon
ingon nga sulugoon sa Ginoo, ug nga ikaw may kapangako-
han sa pagpuyo sa ingon nga paagi nga ikaw mahimong takus
sa imong pagka-orden.”

Siya dayon misulti kanila: “Kamo kinahanglan nga makasa-
but sa labing kubos usa sa mga katarungan ngano nga ang mga
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Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay usa ka lawom nga espi-
rituhanong pasalig kalabut sa garment. Usa sa dako nga kalai-
nan tali sa inyong mga simbahan ug sa amo mao nga kami
walay propesyonal nga mga pari sama nga kamo aduna. Ang
tanang mga katiguman gipangulohan sa lokal nga mga pangu-
lo. Sila mga tawo nga gitawag gikan sa tanang matang sa pan-
rabaho. Gani sila gi-orden ngadto sa priesthood. Sila naghupot
og mga katungdanan sa priesthood. Sila gigahin ngadto sa mga
katungdanan sa pagpangulo sama sa mga presidente, mga tig-
tambag, ug mga pangulo sa nagkalain-lain nga mga pundok.
Ang mga babaye, usab, nakigbahin niana nga mga kapangako-
han ug niadto nga mga katungdanan. Ang tawo kinsa nangulo
sa among katiguman ma Domingo ingon nga bishop mahimo
nga motrabaho inig ka Lunes ingon nga postal klerk, ingon nga
empleyado sa opisina, usa ka mag-uuma, usa ka doktor; o
mahimo nga siya usa ka piloto sa air force o opisyal sa naval. Sa
among sumbanan siya gi-orden nga tigpangalagad sama nga
kamo gi-orden pinaagi sa inyong sumbanan. Siya gitamud nga
ingon niana kadaghanan sa mga pangagamhanan. Kami naka-
kuha og susama nga mga kaayohan gikan niining linain nga
saput ingon nga kamo nakakuha gikan sa inyong mga saput sa
pari. Ang kalainan mao nga kami nagsul-ob sa amo ilawom sa
among saput kay sa gawas, kay kami nangimpleyo sa nagkala-
in-lain nga mga buhatan agi og dugang ngadto sa among pag-
alagad diha sa Simbahan. Kining sagrado nga mga butang dili
namo buot nga iparada sa kalibutan.”

Siya dayon mipasabut nga adunay uban nga labaw pa ka
lawom og mga espirituhaon nga kahulugan usab, kalabut sa
pagsul-ob niini nga garment ngadto sa mga pakigsaad nga
gihimo sa templo. Alang kanamo wala kinahanglana nga mag-
hisgot-hisgot kami niini—dili nga kini sila mga tinago, siya
misubli, apan tungod kay kini sila mga sagrado.

Ang garment, nga nagtabon sa lawas, usa ka makita ug
maugdang nga pahinumdom niini nga mga pakigsaad. Alang
sa kadaghanan nga mga sakop sa Simbahan ang garment nahi-
mo nga usa ka panalipod kon ang nagsul-ob nag-atubang og
pagtintal. Dugang sa uban nga mga butang kini simbolo sa
among lawom nga pagtahud ngadto sa mga balaod sa Dios—
usa kanila mao ang sumbanan sa pamatasan.



28

ANG GAHUM SA PAGBUGKOS

Kon kita buot nga makasabut sa kasaysayan ug sa doktrina
sa buhat sa templo kita kinahanglan gayud nga makasabut
unsa ang gahum sa sealing. Kita kinahanglan gayud molan-
taw, sa labing kubos, ngano nga ang mga yawe sa pagtugot sa
paggamit sa gahum sa pagbugkos mga mahinungdanon.

Dul-an sa siyam ka gatus ka mga tuig sa wala pa si Kristo,
ang propeta nga si Elijah miadto sa korte sa hari sa Israel. Siya
nagdala og sagrado nga katungod uban kaniya: ang gahum sa
pagbugkos.

Si Elijah mitrabaho sa iyang pagpangalagad, miorden ug
midihog kang Eliseo nga mopadayon kaniya, ug unya—ug
kini maoy mahinungdanon—wala siya mamatay. Sama kang
Moises nga nauna kaniya, siya nahimaya.

Human niana, ang iyang pangalan makita og kausa sa
Daang Tugon, diha sa sunod ngadto sa katapusang bersikulo
sa katapusang kapitulo sa Daang Tugon. Dinhi niini nga si
Malaquias mitagna nga si Elijah mobalik ug nga siya “mopa-
balik sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug
ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan,”
kon dili ang tibuok yuta pagahampakon pinaagi sa usa ka
panghimaraut. (Tan-awa ang Malaquias 4:5–6.)

Sa diha nga si Jesus miadto sa mga kabaybayonan sa
Caesarea Philippi, siya nangutana sa iyang mga tinun-an,
nag-ingon, Unsa ang gisulti sa mga tawo kinsa Ako nga
Anak sa tawo?

Ug sila miingon, Ang uban miingon nga ikaw mao si
Juan Bautista: ang uban, si Elias; ug ang uban, si Jeremias, o
usa sa mga propeta.

Siya miingon ngadto kanila, Apan unsay inyong isulti
nga Ako mao?

Ug si Simon Pedro mitubag og miingon, Ikaw mao si
Kristo, ang Anak sa buhing Dios.

Ug si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Bulahan
ikaw, Simon Barjona: kay unod ug dugo wala mopahayag
niini nganha kanimo, apan ang akong Amahan diin atua sa
langit.
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Ug Ako mosulti usab nganha kanimo, Ikaw mao si Pedro,
ug dinhi niining dako nga bato Ako motukod sa akong sim-
bahan; ug ang mga ganghaan sa impiyerno dili makabuntog
batok niini.

Ug Ako mohatag nganha kanimo sa mga yawe sa gingha-
rian sa langit; ug bisan unsa ang imong bugkuson dinhi sa
yuta pagabugkuson didto sa langit; ug bisan unsa nga imong
hubaron dinhi sa yuta hubaron didto sa langit. (Mateo
16:13–19.)

Sa dihang sila si Pedro, Santiago, ug Juan miuban sa Ginoo
ngadto sa Bukid sa Transpigurasyon, didto nagpakita uban sa
nahimaya nga Ginoo duha ka mga personahe. Ilang naila kini
nga sila si Moises ug Elias, kinsa mianhi aron sa pagtugyan
ngadto nianang nga kapangulohan sa gahum sa pagbugkos.
(Tan-awa sa Mateo 17:1–8; hinumdumi nga ang Elias mao ang
hubad sa Gresyanhon nga pinulongan sa Hebreohanon nga
pangalang Elijah ug kasagarang gigamit sa Bag-ong Tugon nga
nagpasabot kang Elijah, ang propeta sa Daang Tugon.)

Si Pedro mao ang paguniton sa mga yawe. Si Pedro mao
ang naghupot sa gahum sa sealing, kana nga pagtugot diin
nagdala sa gahum sa bugkos o pagsilyo o pagbadbad dinhi sa
yuta ug kini mao usab didto sa kalangitan.

Sa tuig 34 human matawo si Kristo (A.D.), human sa Iyang
pagpalansang sa krus, ang Ginoo nangalagad ngadto sa mga
Nephite. Siya midiktar ngadto kanila—ug kini usa ka maka-
huluganon sa kasaysayan sa kasulatan—sa katapusang duha
ka mga kapitulo sa Malaquias (diin naglangkob sa panagna
nga si Elijah mobalik), misugo kanila sa pagsulat niini, ug
unya mipatin-aw niini.

Sa dihang si Anghel Moroni mipakita ngadto kang Propeta
Joseph Smith aron pagsulti kaniya mahitungod sa mga palid,
siya mikutlo sa panagna ni Malaquias nga si Elijah mobalik.
Kini nga kinutlo mao karon ang ikaduhang seksyon sa
Doktrina ug mga Pakigsaad.

Napulog tulo ka mga tuig human si Moroni mipakita, usa
ka templo gitukod igo alang sa katuyoan, ug ang Ginoo mipa-
kita pag-usab ug si Elijah uban kaniya ug mitugyan sa mga
yawe sa gahum sa pagbugkos.
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Kadto nga mga yawe gipanag-iya sa Presidente sa
Simbahan—ngadto sa propeta, manalagna, ug tigpadayag.
Kana nga sagrado nga gahum sa pagbugkos anaa na karon sa
Simbahan. Walay gitagad uban sa mas labaw nga pagpama-
landong niadtong kinsa nakahibalo sa kamahinungdanon
niini nga katungod. Walay mas gihuptan pa pag-ayo. Adunay
pipila lamang ka mga tawo nga naghupot niining gahum sa
pagbugkos dinhi sa yuta bisan kanus-a—sulod sa matag tem-
plo mao ang mga kaigsoonan kinsa gipanghatagan sa gahum
sa pagbugkos. Walay makakuha niini gawas lamang sa prope-
ta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw o gikan
niadtong iyang gitugyanan sa paghatag niini ngadto sa uban.

“KAMI NAKAKITA SA GINOO. . . .”
Ang adlaw sa pagbalik ni Elijah miabut usa ka hapon sa

Domingo, Abril 3, 1836. Usa ka tigum sa sakramento gipahi-
gayon didto sa Templo sa Kirtland. Ang Propeta mihulagway
niana nga hapon niining yano nga mga pulong:

Sa kahapunon, ako mitabang sa uban nga mga Presidente
sa pag-apud-apod sa Panihapon sa Ginoo ngadto sa
Simbahan, nadawat kini gikan sa Napulog Duha, kansang
kahigayunan mao ang pagpangatungdanan sa sagrado nga
talad niining adlawa. Human mahimo kini nga pag-alagad
ngadto sa akong mga kaigsoonan, ako mibiya sa pulpito,
ang mga tabil gipaubos, ug ako miyukbo, uban ni Oliver
Cowdery, sa maligdong ug mahilum nga pag-ampo. Human
motindog gikan sa pag-ampo, ang mosunod nga panan-
awon gipadayag kanamong duha. (Doktrina ug mga
Pakigsaad 110, pasiuna.)

Ang tabil gikuha gikan sa among mga hunahuna, ug ang
mga mata sa among panabut nabuksan.

Kami nakakita sa Ginoo nga nagtindog diha sa barandil-
ya sa pulpito, sa among atubangan; ug ubos sa iyang mga
tiil mao ang usa ka hinlo nga buhat sa lunsay nga bulawan,
diha sa bulok nga sama sa baga.

Ang iyang mga mata ingon sa usa ka siga sa kalayo; ang
buhok sa iyang ulo puti sama sa lunsay nga yelo; ang iyang
panagway mihayag labaw sa kahayag sa adlaw; ug ang
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iyang tingog ingon sa dahunog sa dagko nga mga katubi-
gan, gani ang tingog ni Jehova, nag-ingon:

Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan; Ako mao
siya kinsa nabuhi, Ako mao siya kinsa gipatay; Ako mao
ang inyong manlalaban ngadto sa Amahan.

Tan-awa, ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo;
kamo malimpyo sa akong atubangan; busa, ihangad ang
inyong mga ulo, ug pagmaya.

Himoa ang mga kasingkasing sa inyong mga kaigsoonan
nga magmaya, ug himoa ang mga kasingkasing sa akong
tanan nga mga katawhan nga magmaya, kinsa, uban sa ilang
kusog, nagtukod niini nga balay ngadto sa akong ngalan.

Kay tan-awa, Ako midawat niini nga balay, ug ang akong
ngalan maania dinhi; ug Ako magpakita sa akong kaugali-
ngon ngadto sa akong mga katawhan diha sa kalooy dinhi
niini nga balay.

Oo, Ako mopakita ngadto sa akong mga sulugoon, ug
mosulti ngadto kanila sa akong kaugalingon nga tingog,
kon ang akong mga katawhan maghupot sa akong mga
sugo, ug dili maghugaw-hugaw niining balaan nga balay.

Oo ang mga kasingkasing sa mga kaliboan ug napulo ka
mga kaliboan malipay sa hilabihan sa sangputanan sa mga
panalangin nga ibu-bu, ug ang pagtuga diin ang akong mga
sulugoon gitugahan dinhi niini nga balay.

Ug ang pagkabantog niini nga balay mokaylap ngadto sa
langyaw nga mga yuta; ug kini mao ang sinugdanan sa
panalangin nga ibu-bu diha sa mga ulo sa akong mga
katawhan. Bisan pa niana. Amen.

Human matapos kini nga panan-awon, ang mga kala-
ngitan naabli pag-usab ngari kanamo; ug si Moises mipaki-
ta diha sa among atubangan, ug mitugyan ngari kanamo sa
mga yawe sa pagpundok sa Israel gikan sa upat ka mga
bahin sa yuta, ug sa pagdala sa napulo ka mga kaliwatan
gikan sa yuta sa amihanan.

Human niini, si Elias mipakita, ug mitugyan sa kapaigo-
an sa ebanghelyo ni Abraham, miingon nga diha kanamo
ug sa among binhi sa tanan nga mga kaliwatan nga mosu-
nod kanamo pagapanalanginan.
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Human matapos kini nga panan-awon, lain nga mahi-
nungdanon ug mahimayaon nga panan-awon miabut diha
kanamo; kay si Elijah ang propeta, kinsa gidala ngadto sa
langit nga wala makatilaw og kamatayon, nagbarug diha sa
among atubangan, ug miingon:

Tan-awa, ang panahon miabut na sa hingpit, nga gipa-
mulong pinaagi sa ba-ba ni Malaquias—nga nagpamatuod
nga siya [Elijah] kinahanglan nga ipadala, sa dili pa moabut
ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo—

Sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngad-
to sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa mga amahan,
basin pa unya ang tibuok yuta pagahampakon uban sa usa
ka tunglo—

Busa, ang mga yawe niini nga kapaigoan gitugyan ngad-
to sa inyong mga kamot; ug pinaagi niini kamo masayud
nga ang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa
Ginoo duol na, gani diha sa mga pultahan (D&P 110:1--16).

Kini nahitabo! Kining makahuluganon nga panghitabo
milabay nga wala tagda sa kalibutan, apan kini mo-implu-
wensya sa dangatan sa matag kalag kinsa sukad nabuhi o
mabuhi. Mga butang nagsugod sa pagpanghitabo sa hilom
nga paagi. Ang Simbahan nahimo nga usa ka simbahan nga
tigtukod og templo.

Sa kalibutan adunay motumaw dinhi ug didto, gihunahuna
nga sa kabubut-on, mga katawhan ug mga kapunongan ug
mga katilingban nga matinguhaon sa pagsiksik sa ilang mga
kaliwatan. Kining tanan nahinabo sukad sa pagpakita ni Elijah
diha sa Templo sa Kirtland.

Sukad nianang mao nga adlaw, Abril 3, 1836, ang mga
kasingkasing sa mga anak nagsugod na pagbalik ngadto sa
ilang mga amahan. Human niana ang mga ordinansa dili
lumalabay, apan malungtaron. Ang gahum sa pagbugkos ania
kanato. Walay lain nga pagtugot molabaw niini sa bili. Kana
nga gahum naghatag og kahulugan ug walay katapusan nga
pagkamalungtaron ngadto sa tanang mga ordinansa nga gipa-
higayon uban sa tukma nga pagtugot alang sa mga buhi ug sa
mga patay.
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ANG TANAN HAN-AY NGA GIBUHAT

Human sa makapaukyab nga hitabo didto sa Templo sa
Kirtland, mga kalisdanan ug mga pagpanggukod mipugos sa
mga Santos nga mobalhin. Bisan asa sila mopuyo, ang Ginoo
mipadayag og mga plano sa pagtukod og mga templo. Kini
mao usab didto sa Independence ug sa Far East, Missouri. Niini
nga panahon ang pagpanggukod midangat diha sa mga Santos
uban sa tumang kasuko nga sukad wala pa mahitabo ug sa
kadugayan sila mibalhin ngadto sa Nauvoo, Illinois. Dinhi ang
pagpadayag miabut na usab ug uban ang sugo sa pagtukod og
usa ka balay sa Ginoo.

Ang Ginoo mipasabut nga ang katuyoan sa pagtukod sa
balay mao ang pagpadayag sa mga ordinansa. “Ug sa pagkati-
nuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa kini nga balay nga
matukod ngadto sa akong ngalan, aron Ako mopadayag sa
akong mga ordinansa diha niini ngadto sa akong mga kataw-
han; kay Ako mopahiangay sa pagpadayag ngadto sa mga
butang sa akong simbahan nga gitago gikan sa wala pa ang
katukuran sa kalibutan, mga butang nga mahitungod ngadto
sa kapaigoan sa kahingpitan sa panahon.” (D&P 124:40–41.)

Siya mihisgot nga ang templo mahimo nga usa ka dapit
alang kanila sa pagpahigayon sa “ilang mga pagdihog, mga
paghugas, mga bunyag alang sa mga patay, ug ang inyong
maligdong nga mga katiguman, ug ang inyong mga handuma-
nan alang sa inyong mga sakripisyo pinaagi sa mga anak nga
lalaki ni Levi, ug alang sa inyong orakulo diha sa inyong labing
balaan nga mga dapit diin kamo makadawat sa mga pagpada-
yag, ug ang inyong mga balaod ug mga paghukom, alang sa
sinugdanan sa mga pagpadayag ug katukuran sa Zion, ug
alang sa himaya, dungog, ug pagtuga sa iyang tanan nga mga
sakop pinaagi sa mga ordinansa sa akong balaan nga balay,
diin ang akong mga katawhan gisugo sa kanunay sa pagtukod
ngadto sa iyang balaan nga ngalan.” (D&P 124:39.)

Uban sa mga ordinansa nga atong gihimo sa Simbahan mao
kini: bunyag, sakramento, paghatag og ngalan ug panalangin
sa masuso nga mga bata, pagpangalagad ngadto sa masakiton,
paggahin alang sa mga balaang tawag diha sa Simbahan, pag-
orden ngadto sa mga katungdanan. Agi og dugang adunay
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labaw pa ka taas nga mga ordinansa, gipahigayon sa mga tem-
plo. Kini naglakip sa mga paghugas, mga pagdihog, sa endow-
ment, ug sa ordinansa sa sealing, nailhan sa kadaghanan nga
kaminyoon sa templo.

Unsa ka mahinungdanon ang mga ordinansa ngari kanato
ingon nga mga sakop sa Simbahan?

Mahimo ba kamo nga magmalipayon, mahimo ba kamo nga
matubos, mahimo ba kamo nga mahimaya nga wala kini sila?
Tubag: Kini labaw pa kay sa maayo o tilinguhaon, o gani labaw
pa kay sa gikinahanglan. Gani labaw pa kay sa kinahanglanon
o mahinungdanon. Kini sila labing mahinungdanon alang sa
matag usa kanato.

Si Propeta Joseph Smith miingon nga siya kanunay gipa-
ngutana sa mao nga pangutana:

“Dili ba kita maluwas nga dili modawat sa tanan niadto
nga mga ordinansa, ugbp.?” Ako motubag, Dili, dili ang
kahingpitan sa kaluwasan. Si Jesus miingon, “Adunay dag-
hang mga mansyon diha sa balay sa akong Amahan, ug
Ako moadto ug moandam og dapit alang kaninyo.” Ang
balay ingon nga gigamit dinhi pagahubaron nga ginghari-
an; ug bisan kinsa nga tawo kinsa gihimaya ngadto sa kina-
tas-an nga mansyon kinahanglan nga mopuyo sumala sa
balaod nga celestial, ug sa tanan nga balaod usab. History
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ed. B.H.
Roberts, 7 vols. [Salt Lake City: The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints, 1949], 6:184.)

Si Presidente Joseph Fielding Smith nagkanayon:

Dili ko igsapayan unsa nga katungdanan ang inyong
gihuptan dinhi niini nga Simbahan, ikaw mahimong usa ka
apostol, ikaw mahimong usa ka patriyarka, usa ka halang-
don nga pari, o bisan unsa, ug bisan pa niana, kamo dili
makadawat sa kahingpitan sa priesthood gawas kon kamo
moadto sa templo sa Ginoo ug modawat niini nga mga ordi-
nansa diin gipamulong sa propeta. Walay tawo nga maka-
dawat sa kahingpitan sa priesthood kon gawas sa templo sa
Ginoo. (Joseph Fielding Smith, Elijah the Prophet and His
Mission [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1957], pahina 46.)

Kita naghisgot sa unahan sa labaw nga mga ordinansa nga
gipahigayon sa templo. Kini naglakip sa endowment. Ang
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endowment mao ang pagpalambo, paghatag ngadto sa lain og
usa ka butang nga molungtad og dugay ug adunay dakong bili.
Ang mga ordinansa sa endowment sa templo makapalambo sa
tulo ka mga paagi: (a) Ang usa nga “nakadawat sa ordinansa
nahatagan og gahum gikan sa Dios. Ang mga nakadawat gitu-
gahan og gahum gikan sa kahitas-an.” (b) Ang nakadawat usab
gitugahan og kasayuran ug kahibalo. “Sila makadawat og kaa-
lam kalabut sa mga katuyoan ug mga plano sa Ginoo.” (Bruce R.
McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], pahina 227.) (c) Kon ma-sealed diha sa altar ang usa ka
tawo mao ang makadawat og mahimayaon nga mga panala-
ngin, mga gahum, ug mga dungog ingon nga kabahin sa iyang
endowment.

Adunay duha ka gimantala nga mga pagpasabut o paghu-
lagway sa endowment, ang una ni Presidente Brigham Young:

Tuguti ako nga mohatag og mubo nga pagpasabut. Ang
inyong endowment mao ang pagdawat niadtong tanan nga
mga ordinansa diha sa Balay sa Ginoo, diin mahinungdanon
alang kaninyo, human kamo mobiya niini nga kinabuhi, aron
makapabalik kaninyo ngadto sa atubangan sa Amahan,
moagi sa mga anghel kinsa nagbarug ingon nga mga magba-
lantay, nga nakahimo paghatag kanila sa mahinungdanon
nga mga pulong, sa mga timailhan ug mga timaan, kalabut
ngadto sa balaang Priesthood, ug maangkon ang inyong
walay katapusan nga kahimayaan bisan pa sa yuta ug sa
impyerno. (Discourses of Brigham Young, comp. John A.
Widstoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971], pahina 416.)

Si Elder E. Talmage mihulagway sa endowment sa ingon:

Ang Endowment sa Templo, sama sa gipahigayon sa moder-
no nga mga templo, naglangkob sa panudlo kalabut sa
kamahinungdanon ug pagkasunod-sunod sa nanglabay nga
mga dispensasyon ug sa kamahinungdanon karon isip
labing dako ug labing bilihon nga panahon sa kasaysayan sa
tawo. Kini nga palakat sa panudlo naglakip sa asoy sa labing
mahinungdanon nga mga panghitabo sa panahon sa pagla-
lang, sa kahimtang sa atong unang mga ginikanan diha sa
Tanaman sa Eden, sa ilang mga pagsupak ug ang misunod
nga pagpapahawa gikan sa mahimayaon nga pinuy-anan,
sa ilang kahimtang diha sa nag-inusara ug mamingaw nga
kalibutan sa diha nga gitunglo nga mabuhi pinaagi sa pag-



hago ug singot, sa plano sa katubsanan diin ang dakong
kalapasan mahimo nga matubos, sa panahon sa dakong
pagbiya sa kamatuoran, ang pagpahiuli sa Ebanghelyo uban
sa tanan niyang karaan nga mga gahum ug mga kahigayu-
nan, sa hingpit ug kinahanglanon kaayo nga kahimtang sa
kaugalingon nga kaputli ug paghigugma ngadto sa mata-
rung niini nga kinabuhi karon, ug sa higpit nga pagtuman sa
mga kinahanglanon sa Ebanghelyo. (James E. Talmage, The
House of the Lord [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], pahina
99–100, diin human niini gitawag isip The House of the Lord.)

Kini nga pamahayag gikan ni Elder Talmage mipatin-aw
nga sa higayon nga kamo modawat sa inyong mga endow-
ment kamo makadawat og panudlo kalabut ngadto sa katuyo-
an ug sa mga plano sa Ginoo sa paglalang ug sa pagpuno og
tawo sa kalibutan. Kamo pagatudloan unsa ang kinahanglan
gayud nga buhaton aron kamo makaangkon sa kahimayaan.

Ang panalangin sa endowment gikinahanglan alang sa
hingpit nga kahimayaan. Matag Santos sa Ulahing mga Adlaw
kinahanglan nga maninguha nga mahimo nga takus niini nga
panalangin ug sa pag-angkon niini.

Ang mga ordinansa sa paghugas ug pagdihog gipasabut
kanunay diha sa templo ingon nga pasiuna nga mga ordinan-
sa. Kini igo alang sa atong mga katuyoan sa pagsulti lamang
sa mosunod: Kauban sa endowment mao ang mga paghugas
ug mga pagdihog—kadaghanan may simbolo, apan nagsaad
og tino, diha-diha nga mga panalangin ingon man usab sa
umaabut nga mga panalangin.

Kalabut niining mga ordinansa, diha sa templo kamo tuyo
nga pagasul-uban sa garment ug saaran sa mga maanindot nga
mga panalangin kalabut niini. Kini mahinungdanon nga kamo
maminaw og maayo samtang kini nga mga ordinansa gipa-
ngalagad ug nga kamo maninguha sa paghinumdom sa mga
panalangin nga gisaad ug ang mga kondisyon diin kini sila
matuman.

Ang ordinansa sa sealing mao kana nga ordinansa diin nag-
bugkos sa mga pamilya sa kahangturan. Ang kaminyoon sa
templo usa ka ordinansa sa sealing. Kon ang usa ka magtiayon
bugkuson diha sa templo human sa usa ka kaminyoon nga sibil
ang mga anak nga natawo ngadto kanila sa wala pa ang ordi-
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nansa sa sealing, ug busa wala matawo diha sa pakigsaad, ibug-
kos ngadto kanila sa usa ka mubo ug sagrado nga ordinansa.

Palihug siguroha nga ang inyong kinabuhi anaa sa hingpit
nga pagkahan-ay. Kini moabut lamang gikan sa pagdawat sa
inyong mga panalangin diha sa templo, sa inyong mga ordi-
nansa, tungod kay “diha sa mga ordinansa niana, ang gahum
sa pagkadiosnon gipakita” (D&P 84:20).

SAGRADO NGA MGA PAKIGSAAD

Ang Ginoo diha sa pagpadayag nga karon gitawag og sek-
syon 132 sa Doktrina ug mga Pakigsaad mipahibalo:

Kay tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa bag-o
ug usa ka walay katapusan nga pakigsaad; ug kon ikaw dili
mosunod niana nga pakigsaad, niana ikaw silotan; kay
walay usa nga makasalikway niini nga pakigsaad ug matu-
gutan sa pagsulod ngadto sa akong himaya.

Alang sa tanan kinsa may panalangin sa akong mga
kamot kinahanglan nga motuman sa balaod nga gitudlo
alang niana nga panalangin, ug sa mga kinahanglanon niini,
ingon nga gitukod sa wala pa ang katukuran sa kalibutan.
(D&C 132:4–5.)

Si Presidente Joseph Fielding Smith mipatin-aw sa kahulu-
gan sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad niini nga mga
pulong:

Unsa ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad?
Gikasubo ko ang pag-ingon nga adunay uban nga mga
sakop sa Simbahan kinsa nahisalaag ug wala sultihi sa tinu-
od kalabut kon unsa ang bag-o ug walay katapusan nga
pakigsaad. Ang bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad mao ang
kinatibuk-an sa tanang mga pakigsaad ug mga kaakohan sa ebang-
helyo. (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 3 vols.
[Salt Lake City: Bookcraft; 1954–56], 1:156, human niini gita-
wag ingon nga Doctrines of Salvation.)

Kini nga pakigsaad naglakip sa tanan nga mga ordinansa sa
ebanghelyo—ang labing taas diin gihimo diha sa templo. Sa
pagkutlo ni Joseph Smith pag-usab:
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Karon adunay tin-aw nga pagpasabut nga gidetalye
mahitungod sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad.
Kini mao ang tanan—ang kahingpitan sa ebanghelyo. Busa ang
kaminyoon nga tukma ang pagkahimo, bunyag, pag-orden
ngadto sa priesthood, ang tanan bisan unsa—matag kasabu-
tan, matag kaakohan, matag buhat nga kalabut ngadto sa ebang-
helyo ni Jesukristo, diin gibugkos pinaagi sa Balaang Espiritu sa
saad sumala sa iyang balaod nga dinhi gihatag, maoy usa ka
kabahin sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad. (Doctrines
of Salvation, 1:158.)

Sa bersikulo nga gikutlo sa miagi (Doktrina ug mga
Pakigsaad 132:4) ang Ginoo miingon sa walay pagkasayop nga
pagpatin-aw: “… nga walay usa nga makadili niini nga pakig-
saad ug tugutan sa pagsulod ngadto sa iyang himaya.”

Kadto kinsa moadto sa templo adunay kahigayunan sa pag-
dala diha sa ilang mga kaugalingon og piho nga mga pakigsa-
ad ug mga kaakohan kalabut ngadto sa ilang kahimayaan ug sa
uban. Si Elder James E. Talmage misulat:

Ang mga ordinansa sa endowment naglangkob og pipi-
la ka mga kaakohan kabahin diha sa usa ka tawo, sama sa
pakigsaad ug saad sa paghupot sa balaod sa higpit nga
hiyas ug kaputli, sa pagkamanggihatagon, mangiloy-on,
maantuson ug pagkaputli; paggahin sa talento ug materyal
nga kabtangan alang sa pagsangyaw sa kamatuoran ug sa
pagpauswag sa kaliwatan; sa pagpatunhay alang sa kawsa
sa kamatuoran; ug sa pagpangita sa tanan nga matag paagi
alang sa paghatag ngadto sa mahinungdanon nga pagpa-
ngandam nga ang yuta mahimo nga andam alang sa pag-
dawat sa iyang Hari,—ang Ginoong Jesukristo. Uban sa
pagdala sa matag pakigsaad ug sa pagdawat sa matag kaa-
kohan usa ka gisaad nga panalangin gipahayag, sumala sa
matinud-anon nga pagtuman sa mga kondisyon. (The House
of the Lord, pahina 100.)

Kita nakigsaad ngadto sa Ginoo sa paggahin sa atong pana-
hon, mga talento, ug mga katigayunan ngadto sa Iyang ging-
harian.

Kita mga tawo sa pakigsaad. Kita nakigsaad sa paghatag sa
atong mga kapanguhaan sa panahon ug salapi ug talento—sa
atong tibuok nga pagkatawo ug sa tanan nga atong gipanag-
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iya—alang sa kaayohan sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Sa
yano nga mga pulong, kita nakigsaad sa pagbuhat og maayo.
Kita mga tawo sa pakigsaad, ug ang templo mao ang kinapu-
suran sa atong mga pakigsaad. Kini mao ang tinubdan sa
pakigsaad.

Adto sa templo. Kamo kinahanglan moadto sa templo.
Dinhi, ang pagbarug isip puli alang sa usa ka tawo kinsa nama-
tay na, kamo makakat-on pa og usab sa mga pakigsaad nga
inyong gihimo. Kamo makahimo sa pagdugang og lig-on diha
sa inyong hunahuna sa mahinungdanon nga espirituhanon nga
mga panalangin nga may kalabutan diha sa balay sa Ginoo.

Pagmatinud-anon sa mga pakigsaad ug sa mga ordinansa
sa ebanghelyo. Pagpakatakus alang niadtong sagrado nga
mga ordinansa sa matag lakang samtang kamo naglakaw sa
kinabuhi. Pasidunggi ang mga pakigsaad kalabut ngadto
kanila. Buhata kini ug kamo magmalipayon.

Ang inyong kinabuhi niana mahan-ay—tanang mga butang
gipahimutang sa husto nga pagkasunod-sunod, sa husto nga
mga pagkabutang, sa husto nga mga laray. Ang inyong pamil-
ya masumpay diha sa han-ay nga dili gayud maguba.

Ang mga pakigsaad ug mga ordinansa nagpunting sa mga
panalangin nga mahimo ninyong maangkon diha sa balaang
templo. Sa pagkatinuod ang Ginoo malipay kon kita takus sa
ngalan: Usa ka maghuhupot sa mga pakigsaad.

DILI INGON NGA WALAY OPOSISYON

Ang mga templo mao ang kinapusuran sa espirituhanon
nga kalig-on diha sa Simbahan. Kita kinahanglan nga magpa-
abut nga ang oposisyon mosulay sa pagsamok kanato ingon
nga usa ka Simbahan ug kanato sa tinagsa samtang kita mani-
nguha sa pag-apil diha niining sagrado ug dinasig nga buhat.
Ang pagsamok magkalain-lain gikan sa hilabihan nga pag-
panggukod sa unang mga adlaw ngadto sa pagkawalay kada-
sig diha sa buluhaton. Ang naulahi malagmit mao ang labing
kuyaw ug makapaluya nga matang sa pagsugakod sa buluha-
ton sa templo.

Ang buluhaton sa templo nagdala og tumang pagsugakod
tungod kay kini mao ang tinubdan sa tumang espirituhanon

41



nga gahum ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug
ngadto sa tibuok Simbahan.

Atol sa pagpahinungod sa tukuranang-bato sa Templo sa
Logan, si Presidente George Q. Cannon mihimo niini nga
pamahayag:

Matag sukaranan nga bato nga gipahimutang alang sa
usa ka Templo, ug matag Templo nga mahuman sumala sa
paagi nga gipadayag sa Ginoo alang sa iyang balaang priest-
hood, nagpakunhod sa gahum ni Satanas dinhi sa yuta, ug
nagdugang sa gahum sa Dios ug Pagkadios, nagpalihok sa
mga langit sa dakong gahum alang kanato, nagpanalangin
ug nagtawag ngari kanato sa mga panalangin sa mga Dios
sa Kahangturan, ug kadto kinsa nagpuyo diha sa ilang atu-
bangan. (Sa “The Logan Temple,” Millenial Star, 12 Nov.
1877, pahina. 743.)

Kon ang mga sakop sa Simbahan anaa sa kaguol o kon mali-
sud nga mga desisyon anaa sa ilang mga hunahuna, kini kasa-
garan nga butang alang kanila ang pag-adto sa templo. Kini
usa ka maayo nga dapit nga dad-an sa atong mga kabalaka.
Diha sa templo kita makadawat ug espirituhanon nga pang-
lantaw. Didto, sa panahon sa tulumanon sa templo, kita anaa
“gawas sa kalibutan.”

Usa ka dakong bahin sa pagkamahinungdanon niini nga
mga higayon mao ang kamatuoran nga kita nagbuhat og usa
ka butang alang sa usa ka tawo nga dili nila mahimo alang sa
ilang mga kaugalingon. Samtang kita nagpahigayon sa
endowment alang sa usa ka tawo kinsa patay na, ingon og kita
dili na kaayo mobati og pagpanuko sa pag-ampo sa kinasing-
kasing ngadto sa Ginoo aron kita buligan. Kon ang batan-ong
magtiayon adunay mga desisyon nga pagahimoon, kon sila
duol sa usa ka templo adunay dakong bili ang pagtambong og
sesyon. Adunay usa ka butang nga makapalimpyo ug maka-
patino mahitungod sa espirituhanon nga palibut sa templo.

Usahay ang atong mga hunahuna gibug-atan kaayo sa mga
suliran, ug adunay daghan nga mga butang nga nangina-
hanglan og diha-diha nga pagtagad, nga kita dili makahuna-
huna og maayo ug makakita og maayo. Diha sa templo ang
mga abug sa kasamok ingon og motin-aw, ang gabon ug mga
aso-aso ingon og mawala, ug kita “makakita” sa mga butang
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nga wala nato makita sa una ug makakaplag og paagi ngadto
sa atong mga kasamok nga wala nato mahibaloi sa una.

Ang Ginoo mopanalangin kanato samtang kita magpahiga-
yon sa sagradong buhat sa ordinansa sa mga templo. Ang mga
panalangin didto dili lamang kutob sa atong mga pag-alagad
sa templo. Kita panalanginan sa atong tanan nga mga gimbu-
haton. Kita takus sa paghangyo sa Ginoo sa paghatag og pag-
tagad diha sa atong espirituhanon ug sa temporal nga mga
gimbuhaton.

NGADTO SA TABIL

Kita kinahanglan gayud nga makaangkon og pipila ka pag-
sabut ngano nga kita magtukod og mga templo, ug ngano nga
ang mga ordinansa gikinahanglan gikan kanato. Human niana
kita sa kanunay tudloan ug lamdagan mahitungod sa mga
butang nga may espirituhanong bili. Kini moabut sa pagtulun-
an human sa lain nga pagtulun-an, lagda human sa lain nga
lagda, hangtud kita makaangkon sa kahingpitan sa kahayag
ug sa kahibalo. Kini mahimo nga usa ka gamhanan nga pana-
lipod ngari kanato—ngari matag usa kanato sa kaugalingon.
Kini usa ka panalipod usab alang sa Simbahan.

Walay buluhaton nga labaw pa nga mapanalipdon ngadto
niini nga Simbahan kay sa buluhaton sa templo ug sa pagsik-
sik sa kaliwatan diin nag-abag niini. Walay buluhaton nga
labaw ka espirituhanon nga kadalisay. Walay buluhaton nga
atong gibuhat nga naghatag kanato og labaw nga gahum.
Walay buluhaton nga nagkinahanglan og labaw ka taas nga
sumbanan sa pagkamatarung.

Ang atong mga kahago diha sa templo nagtabon kanato
uban sa taming ug sa panalipod, sa tinagsa ug ingon nga
katawhan.

Kini anaa sa mga ordinansa sa templo nga kita gibutang
ubos sa pakigsaad ngadto Kaniya—kini anaa diha nga kita
mahimo nga mga tawo sa pakigsaad.

Kon kita modawat sa pagpadayag kalabut sa ordinansa nga
buluhaton sa templo, kon kita mosulod ngadto sa atong mga
pakigsaad sa walay panagana o pangatarungan, ang Ginoo
manalipod kanato. Kita makadawat og kadasig igo alang sa
mga hagit sa kinabuhi.
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Ang buluhaton kalabut sa mga templo tinuod. Kini gipada-
yag lapas gikan sa tabil ug ang pagpadayag nagpadayon.

Ang pagpadayag mahimong moabut ngadto sa matag sakop
sa Simbahan sa tinagsa kalabut sa buluhaton sa templo.

Busa adto ngadto sa templo—adto ug pangayoa ang inyong
mga panalangin. Kini usa ka sagrado nga buluhaton.
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