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Pasiuna

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mihan-ay sa sunod-sunod nga Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang nimo nga mahiduol 
sa imong Langitnong Amahan ug pagpalawom sa imong pagsabut 
sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Samtang ang Simbahan 
magdugang og mga basahon dinhi niini nga han-ay, makakolekta ka 
og mga basahon sa pakisayran sa ebanghelyo diha sa imong  balay. 
Ang mga basahon niini nga han-ay gihimo aron gamiton alang sa 
personal nga pagtuon ug alang sa Dominggo nga pagpanudlo. Kini 
makatabang usab kanimo sa pagpangandam og uban nga mga lek-
syon o mga pakigpulong ug sa pagtubag sa mga pangutana mahi-
tungod sa doktrina sa Simbahan.

Kini nga libro naghulagway sa mga pagtulun-an ni Presidente 
Joseph Fielding Smith, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan 
niadtong Enero 23, 1970, hangtud Hulyo 2, 1972.

Personal nga Pagtuon

Samtang ikaw magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente Joseph 
Fielding Smith, pagmainampoon sa pagtinguha sa inspirasyon sa 
Espiritu Santo. Ang mga pangutana diha sa katapusan sa matag 
kapitulo motabang kanimo nga makasabut sa mga pagtulun-an ni 
Presidente Smith ug magamit kini diha sa imong kinabuhi. Samtang 
ikaw magtuon niini nga mga pagtulun-an, mahimong maghuna-
huna ka og mga paagi sa pagpakigbahin niini uban sa mga sakop 
sa pamilya ug sa mga higala. Kini mopalig-on sa imong pagsabut 
sa unsay imong gibasa.
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Pagtudlo gikan Niini nga Libro

Kini nga libro gidesinyo nga gamiton diha sa balay ug didto sa 
simbahan. Sa mga grupo sa mga high priest, mga elders quorum, 
ug mga Relief Society, duha ka mga leksyon sa Dominggo kada 
bulan ang itudlo gikan sa mga kapitulo niini nga libro. Tungod kay 
ang libro adunay mas daghang mga kapitulo kay sa 12 ka bulan, 
ang mga lider sa ward ug stake modeterminar unsa nga kapitulo 
ang labing makatubag sa mga panginahanglan sa mga miyembro 
nga ilang gialagaran.

Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang nimo sa pagtudlo 
gikan sa libro:

Pangandam sa Pagtudlo

Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang ikaw nangandam 
sa pagtudlo. Tun-i sa mainampoong paagi ang kapitulo aron ma-
himong masaligon diha sa imong pagsabut sa mga pagtulun-an 
ni Presidente Smith. Ikaw makatudlo uban sa mas labaw nga sin-
seridad ug gahum kon ang iyang mga pulong nakaimpluwensya 
kanimo mismo (tan-awa sa D&P 11:21).

Kon ikaw nagtudlo og usa ka leksyon sa Melchizedek Priesthood 
o Relief Society, kinahanglan nga ikaw dili mohiklin niini nga libro 
o mag-andam og mga leksyon gikan sa uban nga mga materyal. Pi-
lia sa mainampoong paagi kadtong mga pagtulun-an gikan niini nga 
kapitulo nga imong gibati nga labing makatabang sa imong gitud-
loan. Ang pipila ka mga kapitulo naglangkob og mas daghan nga 
materyal kay sa imong mahimo nga hisgutan atol sa oras sa klase.

Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa kapitulo sa dili pa 
ang leksyon ug sa pagdala sa libro. Kon sila mohimo sa ingon, sila 
mas mahimong andam sa pag-apil diha sa panaghisgot ug maka-
hatag og kaayohan sa usag usa.

Sa imong pagpangandam sa pagtudlo, hatagig espesyal nga pag-
tagad ang “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo” sa katapusan 
sa kada kapitulo. Ubos niini nga ulohan, makita nimo ang mga 
pangutana, may kalabutan nga mga kasulatan, ug mga tabang sa 
pagtudlo. Ang mga pangutana ug may kalabutan nga mga kasulatan 
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haum gayud sa kapitulo diin kini makita. Ang mga tabang sa pag-
tudlo makagiya nimo sa tanan nimong paningkamot sa pagtabang 
sa uban nga makakaplag og kalipay sa pagkat-on ug pagsunod sa 
ebanghelyo.

Pagpaila sa Kapitulo

Samtang ikaw nagpaila sa kapitulo, ug sa tibuok nga leksyon, 
paningkamot sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang Espi-
ritu makatandog sa mga kasingkasing ug mga hunahuna niadtong 
imong gitudloan. Sa pagsugod sa leksyon, tabangi kadtong imong 
gitudloan nga mo-focus diha sa mga pagtulun-an sa kapitulo. Ikon-
siderar ang mosunod nga mga ideya:

•	 Basaha	ug	hisguti	ang	seksyon	nga	giulohan	og	“Gikan	sa	Kina-
buhi ni Joseph Fielding Smith” sa sinugdanan sa kapitulo.

•	 Hisguti	ang	usa	ka	litrato	o	kasulatan	gikan	sa	kapitulo.

•	 Manganta	og	dungan	sa	usa	ka	himno	nga	may	kalabutan	sa	
hilisgutan.

•	 Pagpakigbahin	sa	daklit	og	usa	ka	personal	nga	kasinatian	ma-
hitungod sa hilisgutan.

dumalaha ang Panaghisgot kabahin sa mga 
Pagtulun-an ni Presidente Smith

Samtang magtudlo ka gikan niini nga libro, dapita ang uban sa 
pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, sa pagpangutana, ug sa 
pagtudlo sa usag usa. Kon aktibo silang moapil, mas andam si-
lang makat-on ug modawat og personal nga pagpadayag. Tuguti 
nga magpadayon ang mga panaghisgot kay sa humanon ang ta-
nang mga leksyon. Sa pag-awhag og panaghisgot, gamita ang mga 
pangutana diha sa katapusan sa kada kapitulo. Makahimo usab 
ikaw og imong kaugalingong mga pangutana alang gayud niadtong 
imong gitudloan.

Ang mosunod nga mga opsyon mahimong makahatag kanimo 
og dugang nga mga ideya:

•	 Hangyoa	ang	mga	partisipante	sa	pagpakigbahin	sa	unsay	ilang	
nakat-unan gikan sa ilang personal nga pagtuon sa kapitulo.
Makatabang tingali ang pagkontak og pipila ka mga partisipante 
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nianang semanaha ug sa paghangyo kanila sa pag-anha sa klase 
nga andam nga mopakigbahin sa unsay ilang nakat-unan.

•	 Sanguni	ang	mga	partisipante	sa	pagbasa	og	pinili	nga	mga	pa-
ngutana gikan sa katapusan sa kapitulo (mahimong indibidwal 
o diha sa ginagmay nga mga grupo). Hangyoa sila sa pagpangita 
sa mga pagtulun-an diha sa kapitulo nga may kalabutan sa mga 
pangutana. Dayon dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga 
hunahuna ug mga panglantaw ngadto sa uban nga mga grupo.

•	 Basaha	og	dungan	ang	pinili	nga	mga	pamahayag	ni	Presidente	
Smith gikan sa kapitulo. Hangyoa ang mga partisipante sa pag-
pakigbahin og mga ehemplo gikan sa mga kasulatan ug gikan 
sa ilang kaugalingon nga kasinatian nga naghulagway sa unsay 
gitudlo ni Presidente Smith.

•	 Hangyoa	ang	mga	partisipante	sa	pagpili	og	usa	ka	seksyon	ug	
basahon kini sa hilom. Dapita sila sa paggrupo sa duha o tulo ka 
mga tawo kinsa mipili sa sama nga seksyon ug mohisgot unsay 
ilang nakat-unan.

i-awhag ang Pagpakigbahin ug Paggamit

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith mas labing makahu-
luganon alang sa mga partisipante nga mopakigbahin sa uban ug 
mogamit niini sa ilang mga kinabuhi. Ikonsiderar ang mosunod 
nga mga ideya:

•	 Pangutan-a	ang	mga	partisipante	sa	unsang	mga	paagi	nga	ilang	
magamit ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith sa ilang mga 
responsibilidad sa panimalay ug sa simbahan. Pananglit, mahimo 
nimo silang tabangan sa pagpamalandong ug paghisgot sa unsa 
nga paagi sila makagamit sa iyang mga pagtulun-an isip mga 
bana, mga asawa, mga ginikanan, mga anak, mga home teacher, 
o mga visiting teacher.

•	 Awhaga	ang	mga	partisipante	sa	pagpakigbahin	sa	pipila	ka	mga	
pagtulun-an ni Presidente Smith uban sa mga sakop sa pamilya 
ug mga higala.

•	 Dapita	ang	mga	partisipante	sa	paggamit	unsa	ang	ilang	nakat-
unan ug pagpakigbahin sa ilang mga kasinatian sa pagsugod sa 
sunod nga klase.
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Tapusa ang Panaghisgutan

I-summarize og daklit ang leksyon o hangyoa ang usa o duha ka 
partisipante sa paghimo sa ingon. Ipamatuod ang mga pagtulun-an 
nga imong gihisgutan. Mahimo usab ikaw nga modapit sa uban sa 
pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

Impormasyon mahitungod sa mga Tinubdan 
nga Gikutloan Niini nga Libro

Ang mga pagtulun-an niini nga libro mao ang direkta nga mga 
kinutlo gikan sa mga sermon, mga artikulo, mga libro, mga sulat, ug 
mga journal ni Presidente Joseph Fielding Smith. Ang mga kinutlo 
gikan sa namantala nga mga tinubdan mipabilin sa punctuation, 
spelling, capitalization, ug paragraphing sa orihinal nga mga ti-
nubdan 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. Panang-
litan, ang pulong ebanghelyo anaa sa gamay nga letra diha sa pipila 
ka mga kinutlo ug anaa sa dagko nga letra sa uban.

Si Presidente Smith usab kasagaran mogamit og mga termino 
sama sa mga tawo, o katawhan nga nagpasabut ngadto sa tanang 
mga tawo, lalaki ug babaye. Kanunay siya nga mogamit sa mga 
pronoun siya, iya, ug kaniya nga nagpasabut sa lalaki ug babaye.
Komon kini sa pinulongan sa iyang panahon. Bisan pa sa kalainan 
tali niining maong pinulongan ug sa bag-o nga paggamit, ang mga 
pagtulun-an ni Presidente Smith magamit sa mga babaye ug mga 
lalaki.



xii

Summary sa Kasaysayan

Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og usa ka mubo nga 
pagkahan-ay sa kasaysayan sa mga pagtulun-an ni Presidente 
 Joseph Fielding Smith nga gipakita niini nga libro.

Hulyo 19, 1876 Natawo sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, 
ngadto nila ni Julina Lambson Smith 
ug Joseph F. Smith.

Hulyo 19, 1884 Gibunyagan ug gikumpirmahan sa 
iyang amahan. Nakadawat sa iyang 
unang kopya sa Basahon ni Mormon 
gikan sa iyang amahan.

Abril 6, 1893 Mitambong sa pagpahinungod sa 
Salt Lake Temple.

1896 Nakadawat sa Melchizedek Priesthood 
ug temple endowment.

Abril 26, 1898 Nakigminyo ni Louie Emily Shurtliff sa 
Salt Lake Temple.

Mayo 1899 hangtud 
Hulyo 1901

Nagserbisyo isip full-time nga misyo-
naryo sa England.

1901 hangtud 1910 Nagserbisyo sa daghang mga calling sa 
Simbahan, lakip sa pagka-presidente sa 
korum sa priesthood, sakop sa Young 
Men’s Mutual Improvement Association 
general board, usa ka high councilor, 
ug sakop sa general Church committee 
nga gitudlo sa pag-andam og mga ma-
teryal sa pagpanalipod sa Simbahan.

Oktubre 1901 Nagsugod og trabaho sa opisina sa 
Church Historian.
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1902 Mimantala og family history book-
let nga giulohan og Asael Smith of 
Topsfield, Massachusetts, with Some 
Account of the Smith Family. Mao 
kini ang una sa daghan niyang mga 
publikasyon, lakip sa 25 ka libro ug 
daghang mga artikulo alang sa mga 
magasin ug peryodiko sa Simbahan.

Abril 8, 1906 Gipaluyohan sa kinatibuk-ang kompe-
rensya isip Assistant Church Historian, 
posisyon nga iyang gihuptan hangtud 
sa Marso 1921.

Marso 30, 1908 Si Louie Shurtliff Smith namatay hu-
man mag-antus og grabing sakit nga 
may kalabutan sa iyang ikatulo nga 
pagmabdos.

Nobyembre 2, 1908 Nakigminyo ni Ethel Georgina 
 Reynolds sa Salt Lake Temple.

Abril 7, 1910 Gi-ordinahan sa pagka-Apostol sa 
iyang amahan.

Oktubre 1918 Mirekord sa pagpadayag sa katubsa-
nan sa mga patay nga gidiktar sa iyang 
amahan, kinsa Presidente sa Simbahan 
nianang higayuna. Kini nga pagpada-
yag makita sa Doktrina ug mga Pakig-
saad 138.

Enero 6, 1919 Gitudlo nga magtatambag sa kapa-
ngulohan sa Salt Lake Temple, usa ka 
posisyon nga iyang gihuptan hangtud 
1935.

Marso 17, 1921 Ginganlan nga Church Historian, posis-
yon nga iyang gihuptan hangtud 1970.

1934 Ginganlan nga presidente sa Genea-
logical Society sa Utah, posisyon nga 
iyang gihuptan hangtud 1961.
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Agosto 26, 1937 Si Ethel Reynolds Smith namatay hu-
man masakit sulod sa upat ka tuig.

Abril 12, 1938 Nakigminyo ni Jessie Ella Evans sa  
Salt Lake Temple.

Mayo hangtud  
Nobyembre 1939

Mihimo og espesyal nga buluhaton 
sa Europe uban ni Jessie, nagbisita sa 
England, Scotland, Holland, Belgium, 
France, Switzerland, Italy, Sweden, 
Norway, Denmark, Czechoslovakia, 
Austria, ug Germany. Midirekta sa pag-
pamakwit sa tanang mga Amerikano 
nga mga misyonaryo gikan sa Europe 
sa pagsugod sa Ikaduhang Gubat 
sa Kalibutan.

Hunyo 8, 1945 Gitawag nga moserbisyo isip presi-
dente sa Salt Lake Temple, posisyon 
nga iyang gihuptan hangtud 1949.

Oktubre 6, 1950 Gi-set apart isip Akting nga Presidente 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles.

Abril 9, 1951 Gipaluyohan isip Presidente sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Hulyo hangtud  
Agosto 1955

Mihimo og espesyal nga buluhaton sa 
Asia, uban ni Jessie. Mipahinungod sa 
Guam, Korea, Okinawa, ug sa Pilipinas 
alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Septyembre 1958 Mitambong sa pagpahinungod sa 
 London England Temple.

Oktubre 1960 hangtud 
Enero 1961

Giubanan ni Jessie, mibisita sa mga 
lider sa Simbahan ug mga misyonaryo 
sa Central ug South America.

Mayo 1963 Mipahigayon sa pagpahimutang 
sa bato sa pamag-ang sa Oakland 
 California Temple.
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Septyembre 1963 Mipahinungod sa Pioneer Monument 
sa Siyudad sa Kansas, Missouri, ug 
sa Liberty Jail Historic Site sa Liberty, 
Missouri.

Oktubre 29, 1965 Gitawag isip Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan ubos sa direksyon ni 
Presidente David O. Mckay.

Enero 18, 1970 Nahimong senior nga Apostol ug 
nagdumala nga lider sa Simbahan sa 
pagkamatay ni Presidente David O. 
McKay.

Enero 23, 1970 Gi-set apart isip Presidente sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw.

Abril 6, 1970 Gipaluyohan nga Presidente sa Simba-
han sa kinatibuk-ang komperensya.

Agosto 3, 1971 Namatay si Jessie Evans Smith.

Agosto 27–29, 1971 Nagdumala sa unang area conference 
sa Simbahan, nga gihimo sa Manches-
ter, England.

Enero 18, 1972 Mihalad sa pag-ampo sa pagpahinu-
ngod sa Ogden Utah Temple

Pebrero 9, 1972 Midumala sa pagpahinungod sa Provo 
Utah Temple. Misulat sa pag-ampo 
sa pagpahinungod, mitudlo ni Presi-
dente Harold B. Lee sa paghalad sa 
pag-ampo.

Hulyo 2, 1972 Namatay didto sa Siyudad sa Salt Lake, 
Utah, 17 ka adlaw sa wala pa ang 
iyang ika-96 nga adlawng natawhan.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad 
ni Joseph Fielding Smith

Si Presidente Joseph Fielding Smith “migamit og tulo ka impor-
tante nga mga pulong nga dili gyud nako makalimtan,” nahinum-
dom si Presidente Gordon B. Hinckley. Kadtong mga pulong mao 
ang “matinuoron ug matinud-anon.” Miingon si Presidente Hinckley, 
“Sa iyang pakigpulong sa publiko, sa iyang pribado nga panagsul-
tihanay, sa iyang pag-ampo ngadto sa Ginoo, nangamuyo siya nga 
kita unta magmatinuoron ug magmatinud-anon.” 1 Mipakigbahin si 
Presidente Thomas S. Monson og susamang handumanan: “Bisan 
sa iyang katigulangon, [siya] nag-ampo kanunay, ‘Hinaut nga kami 
magmatinuoron ug magmatinud-anon hangtud sa katapusan.’” 2

“Matinuoron ug matinud-anon.” Alang ni Presidente Joseph 
 Fielding Smith, mas labaw pa kini kay sa kanunay nga gibalik-balik 
nga pulong. Usa kini ka kinasingkasing nga pagpadayag sa iyang 
paglaum alang sa tanang katawhan. Usa usab kini ka paghulagway 
sa iyang kinabuhi, gikan sa iyang pagkabata hangtud na sa iyang 
pagserbisyo isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw.

“Usa ka Bata sa Saad”

Si Joseph Fielding Smith “natawo isip usa ka bata sa saad,” mi-
ingon si Elder Bruce R. McConkie sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. Si Elder McConkie, umagad ni Presidente Smith, 
mipasabut nga si Julina Lambson Smith “adunay tulo ka mga anak 
nga babaye apan walay anak nga lalaki, ug mao nga nag-ampo siya 
sa Ginoo ug, sama ni Ana sa karaan, ‘nagsaad og usa ka panaad.’ 
[1 Samuel 1:11.] Ang iyang saad: nga kon ang Ginoo mohatag ka-
niya og anak nga lalaki, ‘iyang buhaton ang tanan sa pagtabang 
kaniya nga mapuslan sa Ginoo ug sa iyang amahan.’ Gitubag sa 
Ginoo ang iyang mga pag-ampo, ug iyang gituman ang iyang saad 
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Mga ginikanan ni Joseph Fielding Smith, si Presidente 
Joseph F. Smith ug Julina lambson Smith
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ngadto kaniya.” 3 Niadtong Hulyo 19, 1876, si Julina ug ang iyang 
bana, si Joseph F. Smith, mi-welcome sa bag-ong natawo nga anak 
nga lalaki sa ilang pamilya. Ginganlan nila kini og Joseph Fielding 
Smith Jr., sunod sa iyang amahan.

Sa pagkahimugso, si Joseph Fielding Smith miapil sa pamilya nga 
puno og hugot nga pagtuo, serbisyo, ug pagpangulo. Ang iyang apo-
hang lalaki nga si Hyrum Smith mao ang igsoon ni Propeta Joseph 
Smith ug usa ka maisugon nga saksi sa Pagpahiuli sa ebanghelyo. 
Ang Ginoo mitudlo ni Hyrum nga “usa ka propeta, ug usa ka mana-
lagna, ug usa ka tigpadayag sa [Iyang] simbahan,” nag-ingon nga ang 
ngalan ni Hyrum “makabaton og madungganon nga paghinumdom 
gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan” 
(D&P 124:94, 96). Uban sa iyang igsoon nga si Joseph, si Hyrum mi-
silyo sa iyang pagpamatuod sa iyang dugo, gimartir sa manggugubot 
nga panon niadtong Hunyo 27, 1844 (tan-awa sa D&P 135).

Ang amahan ni Joseph Fielding Smith, si Joseph F. Smith, nag-
pas-an og bug-at nga mga responsibilidad gikan pa sa iyang pagka-
bata. Ang unang anak nga natawo nila ni Hyrum ug Mary Fielding 
Smith, nag-edad siya og singko anyos sa dihang gimartir ang iyang 
amahan ug nwebe anyos sa dihang mitabang siya sa iyang biyuda 
nga inahan sa pagmaneho sa karwahe gikan sa Nauvoo, Illinois, 
ngadto sa Walog sa Salt Lake. Dayon nagserbisyo siya isip misyo-
naryo ug isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. 
Magtatambag siya sa Unang Kapangulohan sa dihang natawo ang 
iyang anak nga si Joseph. Gikan sa Oktubre 17, 1901, hangtud 
Nobyembre 19, 1918, nagserbisyo siya isip Presidente sa Simbahan.

Ang inahan ni Joseph Fielding Smith, nga si Julina Lambson 
Smith, usa sa unang mga pioneer nga pamilya diha sa Walog sa Salt 
Lake. Gikan sa edad nga nwebe, nagdako siya sa balay sa iyang tiyo 
George A. Smith, kinsa sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles nianang higayuna, ug ang iyang tiya nga si Bathsheba W. 
Smith. (Dayon si Elder Smith nagserbisyo isip Unang Magtatambag 
sa Unang Kapangulohan ubos ni Presidente Brigham Young, ug 
dayon si Sister Smith nagserbisyo isip kinatibuk-ang presidente sa 
Relief Society.) Isip hamtong, si Julina usa ka mahalaron nga asawa 
ug inahan ug mapahinunguron nga sakop sa Relief Society. Nail-
han siya sa iyang kapuangod ug kahanas isip usa ka mananabang, 
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nagpakatawo og “dul-an sa 1,000 ka mga bata dinhi sa kalibutan” ug 
nag-atiman sa ilang mga inahan. 4 Gikan sa Oktubre 1910 hangtud 
Abril 1921, nagserbisyo siya isip ikaduhang magtatambag sa kina-
tibuk-ang kapangulohan sa Relief Society

Trabaho ug Dula isip usa ka Batan-ong Lalaki

Nakat-on si Joseph sa pagtrabaho sa bata pa. Ang iyang pamilya 
adunay umahan sa Taylorsville, Utah, mga 10 ka milya (16 kilo-
metro) gikan sa ilang balay, diin siya ug ang iyang mga igsoong 
lalaki motabang sa patubig, pag-ani sa uhot, ug pag-atiman sa ka-
hayopan. Sa balay, ang pamilya nag-atiman og dako nga tanaman sa 
utanon, daghang mga prutasan, daghang lumbay sa mga ubas, mga 
manok, tulo ka mga baka, ug pipila ka mga kabayo. Si Presidente 
Joseph F. Smith nagpraktis og dinaghan nga kaminyoon, mao nga 
ang pamilya adunay daghang pakan-onon ug daghang mga tawo 
nga makatabang sa buluhaton. Tungod kay si Joseph Fielding Smith 
usa sa kinamagulangang anak sa dakong pamilya, gihatagan siya 
sa mga responsibilidad nga sa kasagaran ihatag ngadto sa usa ka 
hamtong. Dugang niini nga mga responsibilidad, kanunay siyang 
mag-apas sa iyang pag-eskwela.

Ang unang trabaho ni Joseph sa gawas sa balay ug sa uma sa 
pamilya nahitabo uban sa iyang inahan. Kanunay siyang magma-
neho og kabayo ug karwahe aron sa pagtabang sa iyang inahan sa 
pagtuman sa iyang mga katungdanan isip mananabang. Sa ulahing 
bahin sa pagkatin-edyer, nakakita siyag trabaho sa Zion’s Coop-
erative Mercantile Institution (ZCMI), diin siya migahin og daghan 
ug makapoy nga mga adlaw. Dayon nahinumdom siya: “Nagtrabaho 
ko sama sa kabayo sa tibuok adlaw ug gikapoy inig abut sa gabii, 
magpas-an sa mga sako sa harina ug asukar ug mga hamon ug mga 
bacon. Nagtimbang ko og 150 ka libra [68 ka kilo], apan wala ko 
maghunahuna sa pagpas-an sa 200 ka libra nga sako [91 ka kilo].” 5

Sa pagbalanse sa iyang bug-at nga mga responsibilidad sa tra-
baho, nakakita gihapon si Joseph og panahon sa pagdula. Siya 
ug ang iyang mga igsoon ganahan nga magdula panahon sa gabii 
palibut sa balay, magtago-tago diha sa ubasan—“ilabi na kon hinog 
na ang mga ubas [grapes].” 6 Ganahan usab siya nga magdula og 
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baseball. Ang kada ward adunay na-organisar nga baseball team, 
ug nalingaw siya niining mahigalaon nga panagribal.

Pagtuon sa Ebanghelyo ug Espirituhanong Pagtubo

Bisan og ang baseball importante sa batan-ong Joseph Fielding 
Smith, usahay sayo siyang mobiya sa dula, tungod sa usa ka tinguha 
nga mas importante kaniya. Sa mao nga panahon, makita siyang 
nag-inusara “sa butanganan sa uhot o sa ilawom sa kahoy aron 
mobasa” sa Basahon ni Mormon.7 “Gikan sa akong labing unang 
rekoleksyon,” miingon siya, “sa unang higayon nga ako makabasa, 
mas nalipay ko ug dunay dakong katagbawan sa pagtuon sa mga 
kasulatan, ug sa pagbasa kabahin sa Ginoo nga si Jesukristo, ug 
sa Propeta Joseph Smith, ug sa trabaho nga nahimo alang sa kalu-
wasan sa mga tawo, kay sa bisan unsang butang sa tibuok kalibu-
tan.” 8 Nagsugod siya sa pag-establisar og sumbanan sa personal nga 

ang batan-ong Joseph Fielding Smith usahay mobiya og 
sayo sa dula sa baseball aron makabasa siya sa basahon ni 

Mormon sa may punduhanan sa uhot sa pamilya.
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pagtuon sa ebanghelyo sa dihang siya nakadawat sa iyang unang 
kopya sa Basahon ni Mormon sa edad nga otso. Madasigon siyang 
nagbasa sa sumbanan nga mga kasulatan ug sa mga publikasyon 
sa Simbahan. Magdala siya og pocket-sized nga edisyon sa Bag-ong 
Tugon aron makabasa siya panahon sa tingpaniudto ug samtang 
siya padulong ug gikan sa iyang trabaho sa ZCMI. Hinay-hinay ug 
kanunay, nadugangan ang iyang kalig-on sa iyang pagpamatuod sa 
gipahiuli nga ebanghelyo.

Apan ang espirituhanong pagtubo ni Joseph dili lamang tungod 
sa hilom nga personal nga pagtuon. Matinud-anong siyang miapil 
sa mga miting ug mga klase sa Simbahan, ug siya nakadawat og 
mga ordinansa ug mga panalangin sa priesthood. Ganahan kaayo 
siya sa templo. Ang Salt Lake Temple natukod na sulod sa 23 ka tuig 
sa dihang siya natawo. “Sa batan-pon pa si Joseph nakabantay siya 
sa inadlaw nga kalamboan uban sa dakong tinguha sa pagkatukod 
niining talagsaon nga estraktura. Iyang nakita ang katapusang dako 
nga granite nga bato nga gidala sa tren gikan sa rock quarry. . . . 
[Siya] nakakita sa talagsaong mga spire nga sa katapusan natukod. 
. . . [Miingon siya,] ‘Naghunahuna ko nga makakita pa kaha ako nga 
mahuman ang templo.’” 9

Niadtong Abril 6, 1893, mitambong si Joseph sa unang sesyon sa 
pagpahinungod sa Salt Lake Temple. Si Presidente Wilford Wood-
ruff, ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan, midumala sa sesyon 
ug mihalad sa pag-ampo sa pagpahinungod. Naglingkod sa atu-
bangan sa dapit sa wala ni Presidente Woodruff mao ang iyang 
Ikaduhang Magtatambag, mao si Presidente Joseph F. Smith.

Sa dihang nag-edad si Joseph Fielding Smith og 19 anyos, naka-
dawat siya og patriyarkal nga panalangin. Kini nga panalangin, nga 
gihatag sa iyang uyoan nga si John Smith, kinsa nagserbisyo isip 
Patriyarka sa Simbahan, nakadugang sa espirituhanong kalig-on ni 
Joseph. Giingnan si Joseph:

“Imo ang pribilehiyo nga mabuhi og dugay ug ang kabubut-on 
sa Ginoo nga ikaw mahimong gamhanang tawo sa Israel. . . .

“Katungdanan usab nimo ang makigtambag uban sa imong ka-
igsoonan ug magdumala taliwala sa mga tawo. Katungdanan usab 
nimo ang pagbiyahe diha sa imong lugar ug sa laing dapit, nga 



7

a n g  K i n a b u h i  u g  Pa n g a l a g a d  n i  J o S e P h  F i e l d i n g  S M i T h

magsakyanan ug magbarko, aron sa pagpangalagad. Ug ako moi-
ngon kanimo, ihangad ang imong ulo, ipagawas ang imong tingog 
nga dili mahadlok, sumala sa sugo sa Espiritu sa Ginoo, ug ang mga 
panalangin sa Ginoo imong madawat. Ang Iyang Espiritu mogiya sa 
imong hunahuna ug mohatag nimo og pulong ug sentimento, nga 
imong libugon ang kaalam sa dautan ug ibaliwala ang mga tambag 
sa dili makiangayon.” 10

Sa ulahing bahin nianang tuiga, human sa iyang ika-20 nga ad-
lawng natawhan, nakadawat siya og bag-ong mga oportunidad sa 
pagserbisyo ug espirituhanong pagtubo. Giorden siya sa buhatan 
sa elder sa Melchizedek Priesthood, ug iyang nadawat ang temple 
endowment. Sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi, sa dihang nag-
serbisyo siya isip Presidente sa Simbahan, siya mipahayag: “Mapa-
salamaton kaayo ko nga ako naghupot sa balaan nga priesthood. 
Naningkamot ko sa akong tibuok kinabuhi sa pagpalambo sa akong 
calling niana nga priesthood ug naglaum nga makalahutay hangtud 
sa katapusan niini nga kinabuhi ug sa pagtagamtam sa pakigdait sa 
matinud-anong mga santos sa kinabuhi nga moabut.” 11

Pagpangulitawo ug Kaminyoon

Samtang ang batan-ong Joseph Fielding Smith nagtabang sa pag-
suporta sa iyang pamilya, nagtuon sa ebanghelyo, ug nangandam 
alang sa mga panalangin sa priesthood, ang iyang mga paningka-
mot wala matago sa usa ka batan-ong babaye nga ginganlan og 
Louie Shurtliff. Si Louie, kansang mga ginikanan nagpuyo sa Ogden, 
Utah, miabut aron mopuyo uban sa pamilyang Smith aron siya ma-
katambong sa University of Utah, nga nianang higayuna atbang sa 
panimalay sa mga Smith.

Sa sinugdanan, ang relasyon ni Joseph ug Louie usa lamang ka 
pormal nga panaghigalaay, apan sa hinay-hinay nahimo kining 
pagpangulitawo. Tungod kay gamay ra ang kwarta sa duha, ang 
ilang panaghigugmaay kutob ra sa pagbasa og dungan diha sa sala 
sa pamilya, pag-istoryahanay, paglakaw-lakaw, ug pagtambong sa 
mga sosyal sa Simbahan. Malingaw usab si Joseph nga maminaw 
ni Louie nga mopatukar sa piano. Usahay manan-aw sila og sa-
lida sa lokal nga sinehan. Sa pagkahuman sa ikaduhang tuig sa 
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pag-eskwela ni Louie sa unibersidad, ang pagpangulitawo misang-
pot sa panaghigugmaay—nga si Joseph magbiseklita og 100 ka 
milya (160 ka kilometro) ngadto-nganhi, sa libaongon nga dalan, 
aron makigkita kaniya sa Ogden kausa o kaduha kon walay klase.12

Sa katapusan, si Louie ug Joseph naghisgot na og kaminyoon. 
Bisan pa niana, usa ka pangutana nagpabilin sa ilang mga huna-
huna: si Joseph ba tawagon sa pagserbisyo og misyon? Niadtong 
panahona, ang mga batan-ong lalaki ug babaye nga nagtinguha sa 
pagserbisyo og mga misyon dili moduol sa ilang mga bishop aron 
irekomendar sa mao nga mga tawag. Ang pagproseso sa mga tawag 
sa misyon himoon pinaagi sa buhatan sa Presidente sa Simbahan. 
Ang usa ka batan-ong lalaki dili gayud makahibalo kanus-a niya 
madawat ang tawag sa misyon.

Migradwar si Louie gikan sa unibersidad sa tingpamulak niadtong 
1897 ug mibalik ngadto sa Ogden uban sa iyang mga ginikanan. 
Paglabay sa usa ka tuig, nga walay tawag sa misyon nga umaabut, 
ang duha nakahukom nga mopadayon sa mga plano sa kaminyoon. 
Dayon sa gisulti ni Joseph, “Giawhag nako siya sa pagbalhin og 
puyo, ug sa ika-26 sa Abril, 1898, miadto mi sa Salt Lake Temple ug 
gikasal mi alang sa karon ug sa kahangturan sa akong amahan, nga 
si Presidente Joseph F. Smith.” 13 Sa pagsugod ni Joseph ug Louie sa 
ilang kinabuhi, nagpuyo sila sa gamay nga apartment sa panimalay 
sa pamilyang Smith.

Pagpatalinghug sa Tawag sa Misyon

Sa unang mga adlaw sa Simbahan, ang minyo nga mga lalaki sa 
kasagaran tawgon sa pagserbisyo og full-time nga mga misyon, mao 
nga si Joseph ug Louie wala masurprisa sa dihang, niadtong Marso 
17, 1899, usa ka tawag sa misyon nga pinirmahan ni Presidente 
 Lorenzo Snow miabut. Apan si Joseph ingon og nasurprisa sa iyang 
adtoan. Sa wala pa madawat ang tawag, nakig-istorya si Presidente 
Franklin D. Richards, Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, mahitungod sa posibilidad sa pagdawat og tawag 
sa misyon. Dayon nakahinumdom si Joseph: “[Siya] nangutana nako 
asa ko gusto moadto. Giingnan nako siya nga bisan asa, moadto 
ko asa ko ipadala. Apan miingon siya, ‘Tingali duna kay lugar nga 
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gusto nimong adtoon.’ Miingon ko, ‘Kon mao, gusto kong moadto 
sa Germany.’ Mao nga gipadala ko nila sa England!” 14

Nakahukom si Louie sa pagtipon sa iyang mga ginikanan sam-
tang wala si Joseph. Niini, iyang gibati, makatabang niya sa paglahu-
tay sa kamingaw nga malayo gikan sa iyang bana. Ug magtrabaho 
siya sa tindahan sa iyang amahan, aron makakwarta nga igasto sa 
misyon ni Joseph.15

Niadtong Mayo 12, 1899, usa ka adlaw sa dili pa moadto sa 
misyon, si Elder Smith ug ang ubang mga misyonaryo nakadawat 
og mga instruksyon gikan ni Presidente Joseph F. Smith ug Elder 
George Teasdale ug Heber J. Grant sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. Mao kini ang gidugayon sa ilang pagbansay sa wala 
pa sila mobiya isip full-time nga mga misyonaryo. Niini nga miting, 
ang kada misyonaryo nakadawat og opisyal nga misyonaryo nga 
sertipiko. Gibasa ni Elder Smith:

Si elder Joseph Fielding Smith isip full-time nga misyonaryo
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“Kini nagmatuod nga ang naghupot niini nga si Elder Joseph F. 
Smith Jr. anaa sa hingpit nga pagtuo ug pakigdait sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug pinaagi sa 
mga General Authority sa giingon nga Simbahan tukmang gitudlo 
sa Misyon sa Great Britain sa Pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa 
pagpangalagad sa tanang mga Ordinansa niini kalabut sa iyang 
katungdanan.

“Ug among gidapit ang tanang mga tawo sa pagpatalinghug sa 
iyang mga Pagtulun-an ug mga Tambag isip usa ka tawo sa Dios, 
gipadala sa pag-abli ngadto kanila sa pultahan sa Kinabuhi ug Ka-
luwasan—ug sa pagtabang kaniya sa iyang mga biyahe, sa bisan 
unsang mga butang nga iyang gikinahanglan.

“Ug mag-ampo kami sa Dios, Ang Amahan sa Kahangturan, sa 
pagpanalangin ni Elder Smith ug sa tanan kinsa modawat kaniya 
ug motabang kaniya, uban sa mga panalangin sa Langit ug sa Yuta, 
alang karon ug sa kahangturan, sa pangalan ni Jesukristo, Amen.

“Gipirmahan didto sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, ika-12 sa Mayo, 
1899, alang sa giingon nga Simbahan. Lorenzo Snow, George Q. 
Cannon, Joseph F. Smith, Unang Kapangulohan.” 16

Pagkasunod adlaw, ang pamilya nagpundok aron sa pagpanamilit 
ni Joseph ug sa magulang nga igsoong lalaki nga gitawag usab sa 
pagserbisyo sa England. Hinoon, usa ka sakop sa pamilya wala diha 
sa panagpundok. Ang manghud nga babaye ni Joseph nga si Emily 
mitago, naulaw sa iyang gibuhat pipila ka tuig na ang milabay. Sa 
dihang si Joseph ug si Louie nagminahalay, patulgon og sayo ni 
Joseph si Emily ug ang ubang gagmay nga mga bata aron maka-
gahin siya og panahon uban sa iyang hinigugma. Naglagot niining 
gituohan nga dili makiangayon, si Emily kanunay nga mag-ampo 
nga ang Ginoo motawag sa iyang igsoon sa misyon. Karon nga siya 
mobiya na, gibati niya nga kabahin sa iyang pagbiya.17

Si Joseph ug si Louie nasayud nga ang tawag sa pagserbisyo sa 
England gikan sa Ginoo. Ganahan kaayo si Joseph nga mobuhat 
sa iyang katungdanan, ug nahimuot si Louie nga ang iyang bana 
magmisyon, apan silang duha naningkamot nga mabuntog ang 
gibati nga magkalagyo. Sa pag-abut na sa panahon nga si Elder 
Smith mobiya na, “gipaningkamutan ni Louie nga magmaisugon, 
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naningkamot nga dili makita ni Joseph nga siya mohilak. Apan lisud 
itago ang nagpula nga mga mata. Gimingaw na kaayo si Joseph sa 
paghunahuna nga siya mobiya ug dili siya ganahan nga makigsulti 
ni bisan kinsa. . . . Naglisud og istorya si Joseph sa iyang pag-abli sa 
pultahan sa karaang balay sa First North Street ug mihalok sa iyang 
mga minahal sa pagpanamilit: Mama, Papa, mga igsoon, mga tiya, 
ug ilabi na ni Louie. ‘Babay Louie, akong minahal. Panalanginan ka 
sa Dios alang nako.’” 18

Pagtanom sa Liso sa Ebanghelyo didto sa England

Gikan sa paglarga sa iyang tren—dili komportable ug puno sa 
aso sa tabako—palayo sa panimalay, si Elder Smith mipahinungod 
sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang misyon. Ang iyang gisulat sa 
journal ug sa mga sulat nga iyang gipadala ug nadawat nagpadayag 
sa mga kalisud nga iyang giatubang isip misyonaryo ug sa hugot 
nga pagtuo ug debosyon nga iyang giatubang.

Pagkahuman sa iyang unang adlaw sa misyonaryo nga buhat 
didto sa England, iyang gisulat sa iyang journal: “Usa kini ka impor-
tante kaayo nga adlaw sa akong mubo nga kinabuhi. Gikan ako sa 
amo wala pay usa ka bulan sa tuyo sa pagsangyaw sa ebanghelyo 
sa Ginoo. . . . Nagtrakting ako karon ug nakahatag og 25 ka mga 
pamphlet. Karon pa ako nakahimo niining klaseha sa trabaho ug 
dili sayon. . . . Nagpamatuod ko sa kalibutan sa unang higayon ka-
ron, apan mas momaayo pa unya. Uban sa tabang sa Ginoo akong 
buhaton ang iyang kabubut-on diin ako gitawag.” 19

Sa dihang nagpadala ang iyang amahan og pipila ka mga dolyar 
para sa iyang panginahanglan, mitubag siya: “Akong tarungon og 
gasto ang kwarta nga imong gipadala. Dili ko mogasto og bisan 
unsa gawas kon duna koy maayong rason alang niini.” Giingnan 
usab niya ang iyang amahan sa iyang determinasyon sa pagkat-on 
ug pagtudlo sa ebanghelyo: “Ania ako dinhi aron sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo ug ako naglaum nga mahimo nako kana. . . . Akong 
tinguha ang pagpalambo sa akong hunahuna ug mga talento sam-
tang ania ako dinhi, aron ako kanunay nga mapuslan sa kinabuhi. 
. . . Gusto nako nga magtinarung sa tanang mga butang ug wa-
lay makahatag nako og kalipay kay sa pagkat-on sa ebanghelyo. 
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Ang akong tinguha mao nga makasinati niini ug makaangkon og 
kaalam.” 20

Si Presidente Joseph F. Smith misulat sa mosunod nga mga pu-
long sa pagdayeg sa usa ka sulat ngadto ni Elder Joseph Fielding 
Smith: “Ganahan ko sa imong espiritu, duna koy hugot nga pagtuo 
sa imong integridad, ug duna koy kahimuot ug katagbawan diha 
kanimo. Gusto ko nga imong ugmaron ang kaalam ug matarung 
nga paghukom ug pailub ingon man usab sa Balaan nga Espiritu ug 
gugma sa Dios.” 21 Ang amahan ni Louie, si Lewis Shurtliff, mipada-
yag usab og pagsalig ni Elder Smith: “Gibati nako kanunay nga ikaw 
makatuman og mahimayaong misyon ug makaangkon og kasinatian 
nga mohaum nimo alang sa mahimayaon nga pagkabutang nga imo 
unyang maangkon sa umaabut.” 22

Sa mga sulat ngadto ni Louie, si Joseph mipadayag kanunay sa 
iyang gugma kaniya. Iyang sukipan kanunay og mga bulak sulod 
sa iyang “mainiton ug mahigugmaong mga sulat.” 23 Gisulat usab 
niya ang mga hagit nga iyang giatubang: “Adunay daghan niini 
nga nasud nga nakahibalo nga tinuod ang ebanghelyo nga among 
gitudlo, apan walay moral nga kaisug sa paggawas sa kalibutan ug 
sa pagdawat niini.” 24

Magpadala si Louie og sulat kausa sa usa ka semana. “Hinum-
dumi,” misulat siya makausa, “Ania ako nga naghigugma ug nag-
ampo alang nimo ug nga ako dili makalimot nimo bisan usa ka 
gutlo. . . . Panalanginan ka, akong mahal nga bana, mao ang akong 
pag-ampo kanunay.” 25 Sigurado si Louie sa iyang debosyon sa iyang 
bana, ug mao usab ang iyang debosyon ngadto sa Ginoo ug sa Iyang 
buhat. Kanunay niyang gipahinumduman si Joseph nga dili motugot 
sa kamingaw nga mopahuyang sa iyang kadasig sa pagserbisyo.

Nagkinahanglan si Elder Smith sa maong awhag, kay tagsa ra 
kaayo siya makakita og tawo nga modawat sa gipahiuli nga ebang-
helyo. Paglabay sa daghang mga tuig, iyang “giingnan ang iyang 
anak nga si Joseph niana nga kahimtang nga dili gayud maayo 
ug sa katawhan nga dili interesado nga miabut sa punto nga siya 
naghunahuna nga dili na makapadayon. Usa ka gabii wala siya 
makatulog nga naghunahuna nga motrabaho aron makauli na.” 26 
Apan nadasig sa awhag gikan sa mga minahal ug nalig-on sa ilang 
mga pag-ampo ug sa iyang kaugalingong tinguha sa pagserbisyo, 
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iyang nabuntog ang maong mga hunahuna. Nasayud siya nga ang 
Ginoo mitawag kaniya, ug nasayud siya nga kinahanglan siyang 
magkugi sa pagtrabaho alang sa kaayohan sa katawhan nga iyang 
gialagaran ug alang sa kaayohan sa iyang pamilya. Misulat siya: 
“Mas maayo pang magpabilin ko dinhi hangtud sa hangtud kay 
sa mopauli nga walay maayong rekord ug pagka-release. . . . Nag-
ampo ako nga makabaton sa diwa sa ebanghelyo ug gugma alang 
sa akong isigka-tawo nga ako magpabilin dinhi hangtud ma-release 
nga dungganon. Kon dili pa tungod sa daghang mga pag-ampo nga 
gihalad alang nako gikan sa amo ug usab sa akong pag-ampo dili 
unta ako magmalampuson.” 27

Na-release si Elder Joseph Fielding Smith nga madungganon gi-
kan sa iyang misyon niadtong Hunyo 20, 1901. Sa iyang duha ka 
tuig nga pagserbisyo, “wala siyay nakabig bisag usa, walay oportu-
nidad sa pagpahigayon og bunyag, bisan og nakakumpirma siya og 
usa ka kinabig.” 28 Hinoon, siya ug ang iyang mga kompanyon mi-
tanom sa mga liso sa ebanghelyo, nagtabang sa daghang katawhan 
nga makakita og mas dakong kalinaw ug pagsabut, ug siya personal 
nga mitubo isip usa ka estudyante ug magtutudlo sa ebanghelyo ug 
isip usa ka lider sa priesthood.

louie Shurtliff Smith
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Bag-ong Panimalay ug Bag-ong mga Responsibilidad

Miabut si Joseph sa Siyudad sa Salt Lake niadtong Hulyo 9, 1901. 
Human makagahin og pipila ka adlaw uban sa pamilya ni Louie 
didto sa Ogden, si Joseph ug si Louie mibalik sa ilang balay uban 
sa mga Smith ug nag-uban na usab sila. Ang ilang kaminyoon gi-
ubanan sa hugot nga pagtuo, kakugi, ug serbisyo, samtang sila 
naningkamot sa pag-establisar og panimalay ug pamilya ug sa pag-
serbisyo sa Simbahan.

Sa wala madugay dihang nakauli na si Joseph, nagsugod siya sa 
pagpangita og trabaho aron makasuporta siya sa iyang pamilya. 
Uban sa tabang sa sakop sa pamilya, nakakuha siyag temporaryong 
trabaho sa buhatan sa klerk sa Salt Lake County. Paglabay sa lima 
ka semana, iyang gidawat ang posisyon sa buhatan sa Church His-
torian. Sa iyang pagkat-on pa og dugang kabahin sa kasaysayan sa 
Simbahan, mas nakahibalo usab siya sa katawhan nga nagtinguha 
sa pagpakaulaw sa Simbahan ug sa mga lider niini. Nagtrabaho siya 
pag-ayo aron sa paghatag og impormasyon sa pagpanalipod sa tinu-
ohan. Mao kini ang sinugdanan sa pagserbisyo nga mopanalangin 
sa Simbahan sa mga tuig nga moabut.

Sa tingpamulak niadtong 1902, si Louie mimabdos. Siya ug si 
Joseph mapasalamaton sa ilang gamay nga apartment, apan nag-
handom sila nga makatukod sa ilang kaugalingong balay. Ang 
permanenting trabaho ni Joseph nakapahimo nila sa pagsugod sa 
paghimo og mga plano. Nagsuhol sila og kompaniya nga magtukod 
og building ug nakigsabut nga si Joseph mismo ang mohimo sa ka-
daghanan sa trabaho aron makadaginot. Ang ilang unang anak, usa 
ka babaye nga ginganlan og Josephine, natawo niadtong Septyem-
bre 1902, ug mibalhin sila sa ilang bag-ong balay paglabay sa mga 
10 ka bulan. Niadtong 1906, human si Louie mag-antus og malisud 
nga pagmabdos, ilang gihangop ang laing anak nga babaye sa ilang 
panimalay ug ginganlan og Julina.

Andam kanunay si Joseph nga moapil sa buhat sa Ginoo sa 
kaluwasan, ug nakadawat siya og daghang mga oportunidad sa 
pagbuhat sa ingon. Niadtong 1902 gitawag siya sa pagserbisyo sa 
usa sa mga presidente sa ika-baynte kwatro nga korum sa seventy, 
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lakip sa mga katungdanan isip magtutudlo sa korum. (Nianang 
higayuna, ang Simbahan adunay labaw sa 100 ka mga korum sa 
seventy. Ang mga sakop niadto nga mga korum dili mga General 
Authority.) Si Joseph gitawag usab sa pagserbisyo sa general board 
sa Young Men’s Mutual Improvement Association ug isip sakop sa 
high council sa Salt Lake Stake. Giordinahan siya nga usa ka high 
priest sa iyang igsoon nga si Hyrum, sakop sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles. Niadtong Abril 1906 nga kinatibuk-ang 
komperensya, gipaluyohan siya isip Assistant Church Historian, ug 
pagka-Enero gitudlo siya ngadto sa usa ka espesyal nga komitiba 
kansang katuyoan mao ang “pag-andam og datos alang sa pagpa-
nalipod sa simbahan batok sa mga pang-ataki nga gihimo sa mga 
kaaway niini.” 29

Sa dihang ang amahan ni Joseph nagserbisyo isip Presidente sa 
Simbahan, sa kasagaran si Joseph motabang kaniya sa mga sulat ug 
administratiba nga mga katungdanan, ug usahay siya mokuyog sa 
iyang amahan sa mga buluhaton sa Simbahan. Kausa si Joseph ang 
mibiyahe alang ni Presidente Smith. Iyang girekord: “Miadto ko sa 
Siyudad sa Brigham [Utah] sa hangyo sa akong amahan sa pagpa-
hinungod sa Second Ward meeting house sa Siyudad sa Brigham. 
Gusto kaayo sila nga siya ang mohalad sa pag-ampo sa pagpahi-
nungod, apan grabe ang iyang trangkaso maong ako ang iyang 
gipaadto.” Sa dihang ang presidente sa stake ug ang bishop misugat 
ni Joseph sa estasyunan sa tren, wala sila malipay nga nakakita 
kaniya.30 Ang presidente sa stake miingon: “Makatiyabaw ko ani. 
Nagpaabut mi sa Presidente sa Simbahan ug ang gipadala usa ka 
batan-on.” Sumala sa usa ka istorya, abtik si Joseph nga mitubag, 
“makatiyabaw usab ako.” 31

Bisan og ang mga katungdanan ni Joseph sa Simbahan sa kasaga-
ran makapalayo niya sa balay, siya ug si Louie nakakita og panahon 
sa pagserbisyo ug malingaw nga mag-uban. Sa sulat sa iyang journal 
alang sa Nobyembre 1, 1907, siya misulat, “Uban ni Louie, hapit ti-
buok adlaw akong gigahin diha sa Salt Lake Temple, usa sa labing 
malipayong adlaw sa among kinabuhi ug labing makaayo namo.” 32
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Mga Pagsulay ug mga Panalangin

Wala usa buhata ni Joseph ang iyang mga responsibilidad sa 
Simbahan niadtong Marso 1908, gibati nga kinahanglang magpuyo 
sa balay uban ni Louie kutob sa mahimo. Nag-antus siya sa grabe, 
walay hunong nga sakit kalabut sa sayong mga bahin sa iyang 
ikatulo nga pagmabdos. Bisan pa sa mga pag-ampo, mga panala-
ngin sa priesthood, pag-atiman sa iyang bana, ug mainampingong 
pagtagad sa mga doktor, nagpadayon siya sa pagkagrabe. Namatay 
siya niadtong Marso 30.

Sa iyang kasubo, si Joseph misulat: “Pirming nabalaka ug naguol 
niining bulana, nakaagi ko og mga pagsulay ug mga kasinatian nga 
labing grabe ug labing sakit. Ug bisan niining tanan nagsalig ako 
sa Ginoo alang sa kalig-on ug kahupayan. Human mag-antus sa 
grabing sakit sulod sa tulo o upat ka semana ug human milungtad 
ang balatian og hapit duha ka bulan ang akong minahal nga asawa 
nahupay sa iyang pag-antus . . . ug mibiya nako ug sa among ma-
hal nga mga anak, alang sa mas maayo nga kalibutan, diin kami 
mapainubsanon ug sa kasubo maghulat sa panagkita pag-usab nga 
labing mahimayaon.” Miingon si Joseph nga ang iyang asawa “na-
matay nga lig-on sa pagtuo ug matinud-anon sa matag baruganan 
sa ebanghelyo.” 33

Sa wala madugay si Joseph nabug-atan sa buluhaton sa pagpa-
dako sa duha ka gagmayng batang babaye sa panimalay nga walay 
inahan. Giimbitar siya sa iyang mga ginikanan sa pagpuyo uban 
nila. Bisan niini nga tabang, ang biyudo nakaamgo nga ang iyang 
gagmayng mga anak nagkinahanglan sa pag-atiman sa usa ka ma-
higugmaong inahan.

Sama sa tanang importante nga mga desisyon, si Joseph mida-
ngop sa mainiton nga pag-ampo. Si Ethel Georgina Reynolds, usa 
ka klerk sa buhatan sa Church Historian, nahimong tubag sa iyang 
mga pag-ampo. Giimbitar siya ni Joseph nga mokuyog niya ug 
sa iyang mga anak nga babaye sa usa ka outing sa parke niad-
tong Hulyo 6, 1908. Malampuson ang outing, ingon nga silang upat 
nalingaw sa usag usa. Paglabay sa napulo ka adlaw, nalingaw si 
 Joseph ug Ethel sa ilang panag-date nga wala ang mga bata, ug 
wala  madugay nag-andam nga magminyo.
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Si Ethel ug si Joseph na-sealed didto sa sa Salt Lake Temple ni-
adtong Nobyembre 2, 1908. Paglabay sa mga tuig sa usa ka sulat 
ngadto ni Ethel, si Joseph misulat, “Wala ka masayud kon makapila 
ako magpasalamat sa Ginoo nga ako wala masayop kon ako magki-
nahanglan og kompanyon. Ikaw gipadala ngari nako.” 34 Dugang sa 
pagkamahigugmaon ngadto ni Joseph, si Ethel dali rang nahimong 
ikaduhang inahan ngadto nila ni Josephine ug Julina.

Serbisyo isip usa ka Sakop sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles

Sa wala pa ang kinatibuk-ang komperensya niadtong Abril 1910, 
si Presidente John R. Winder, Unang Magtatambag sa Unang Kapa-
ngulohan, namatay. Si Elder John Henry Smith, nga nagserbisyo sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gitawag sa pagserbisyo 
sa Unang Kapangulohan, nga nakapabakante sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga Apostoles. Ang Unang Kapangulohan ug ang 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagmiting sa Salt Lake 
Temple aron sa paghisgot sa mga tawo nga mahimong ikapuli sa 
nabakantihan. Human magkatinambagay sulod sa usa ka oras, wala 

ethel reynolds Smith
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“magkatakdo ang ilang mga pagbati bahin niini. Sa katapusan si 
Presidente Joseph F. Smith misulod sa usa ka kwarto ug nag-ampo 
alang sa giya. Sa iyang pagbalik nagduha-duha siya sa pagpangu-
tana sa 13 ka mga kaigsoonan kon andam ba silang mokonsiderar 
sa iyang anak nga si Joseph Fielding Smith Jr. alang sa posisyon. 
Nagduha-duha siya nga mosugyot niini, miingon siya, tungod kay 
ang iyang anak nga si Hyrum sakop na sa konseho ug ang iyang 
anak nga si David usa ka Magtatambag sa Presiding Bishopric. Na-
hadlok siya nga ang mga miyembro sa Simbahan, madiskontento 
nga dunay lain niyang anak nga matudlo isip general authority. 
Bisan pa niana iyang gibati nga nadasig sa pagtanyag sa pangalan 
ni Joseph aron ikonsiderar. Ang laing mga lalaki ingon og misugot 
dayon sa sugyot ug mipaluyo ni Presidente Smith niini.

Gani si Presidente Smith misulti sa pagkapili ni Joseph ngadto 
sa iyang inahan [ni Joseph] sa wala pa ang pahibalo sa komperen-
sya. Ang igsoong babaye ni Joseph nga si Edith S. Patrick miingon, 
‘Nahinumdom ko nga si mama misulti namo nga niadtong 1910 
si papa miuli gikan sa miting sa konseho sa templo ug ingon og 
nabalaka. Sa dihang gipangutana unsay nakasamok niya, miingon 
siya nga si Joseph napili nga usa sa Napulog Duha. Miingon siya 
nga nagkahiusa ang kaigsoonan sa pagpili kaniya ug siya miingon 
nga karon siya, isip presidente, sawayon pag-ayo, nga gihimong 
apostol ang iyang anak. Misulti si mama kaniya nga dili mabalaka 
bisag usa ka minuto sa unsay isulti sa katawhan. Nasayud siya nga 
ang Ginoo mipili kaniya ug miingon siya nga si Joseph makahimo 
sa iyang tawag.’

“. . . Kustombre niadtong panahona nga dili pahibaloon daan 
ang napili nga tawo apan papaminawon siya sa iyang pagkatudlo 
kon ang iyang pangalan basahon diha sa komperensya alang sa 
pagpaluyo nga boto. Mao nga sa dihang si Joseph Fielding miadto 
sa komperensya niadtong Abril 6, 1910, wala siya kahibalo nga na-
pili siya.” Sa iyang pagsulod sa Tabernakulo, usa ka usher miingon 
ngadto kaniya, “Nan Joseph, kinsa ang bag-ong apostol?” Mitubag 
siya: “Wala ko kahibalo. Apan dili ikaw ug dili ako!”

Sa wala pa basaha ang pinakabag-ong sakop sa Korum sa Na-
pulog Duha, si Joseph mibati og aghat gikan sa Espiritu nga basin 
ang iyang pangalan mao ang tawagon. Sa gihapon, miingon siya 
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sa dihang gipahibalo ang iyang pangalan, “nakugang kaayo ko ug 
nasurprisa nga naglisud ko sa pagsulti.”

Dayon nianang adlawa, mipauli siya aron sultihan si Ethel sa 
balita, nga wala makatambong sa miting. Misugod siya sa pagsulti: 
“Tingali kinahanglan natong ibaligya ang baka. Wala na koy pana-
hon sa pag-atiman niini!” 35

Sa iyang 60 ka tuig isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, si Joseph Fielding Smith nakakita og daghang mga 
kausaban sa kalibutan. Pananglit, sa dihang gitawag siya ngadto sa 
pagka-apostol, daghang katawhan ang naggamit gihapon og kabayo 
ug karwahe isip mao ang ilang paagi sa transportasyon. Sa kata-
pusan sa iyang pagserbisyo sa korum, mobiyahe siya sa kasagaran 
sakay og jet plane.

Si Elder Smith gisaligan og daghang katungdanan ug respon-
sibilidad samtang nagserbisyo isip sakop sa Korum sa Napulog 
Duha. Sulod sa unang walo ka tuig sa iyang pangalagad isip usa 
ka Apostol, dili opisyal siyang nagserbisyo isip secretary alang sa 
iyang amahan. Nagserbisyo siya niini nga kapasidad hangtud ang 
iyang amahan namatay niadtong Nobyembre 1918. Sa iyang tahas, 
si Joseph Fielding Smith nahimong tigsulat sa dihang ang iyang 

ang Korum sa napulog duha ka mga apostoles niadtong 1921. 
Si elder Joseph Fielding Smith nagtindog sa layo-layo sa wala.



20

a n g  K i n a b u h i  u g  Pa n g a l a g a d  n i  J o S e P h  F i e l d i n g  S M i T h

amahan midiktar sa panan-awon sa katubsanan sa mga patay, nga 
karon makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138.

Si Elder Smith nagserbisyo isip Assistant Church Historian, isip 
Church Historian sulod sa hapit 50 ka tuig, isip magtatambag sa 
kapangulohan sa Salt Lake Temple, isip presidente sa Salt Lake 
Temple, isip presidente sa Utah Genealogical ang Historical Society, 
isip unang editor ug business manager sa Utah Genealogical and 
Historical Magazine, ug isip chairman sa Executive Committee sa 
Church Board of Education. Nagserbisyo usab siya isip chairman sa 
Church Publications Committee, usa ka buluhaton nga kinahanglan 
nga mobasa siya og liboan ka pahina sa manuskrito sa dili pa kini 
andamon nga mga manwal sa leksyon ug ubang mga publikasyon 
sa Simbahan.

Gi-set apart siya isip Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles niadtong Oktubre 6, 1950, ug nagserbisyo 
siya niana nga kapasidad hangtud Abril 1951, sa dihang gi-set apart 
siya isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. 
Nagserbisyo siya niana nga kapasidad gikan sa Abril 1951 hang-
tud Enero 1970, sa dihang nahimo siyang Presidente sa Simbahan. 
Gikan sa 1965 hangtud sa 1970, nagserbisyo usab siya isip usa 
ka Magtatambag sa Unang Kapangulohan samtang nagpadayon sa 
iyang mga responsibilidad isip Presidente sa Korum sa Napulog 
Duha.

Pangalagad sa Higpit nga mga Pasidaan 
ug Malumo nga Pagpasaylo

Sa iyang unang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, si 
Elder Joseph Fielding Smith namulong direkta ngadto ni bisan kinsa 
nga “mopataas sa iyang tingog batok sa mga aksyon sa mga kadag-
koan nga nagdumala sa Simbahan.” Miisyu siya niining higpit nga 
pasidaan: “Gusto kong mohimo og pasidaan ngadto sa tanang mga 
miyembro sa Simbahan, ug moingon ngadto kanila, nga kinahang-
lan silang maghinulsol ug mobalik ngadto sa Ginoo, basin og ang 
Iyang paghukom moabut kanila, basin og mawala ang pagtuo ug 
mopalayo sa kamatuoran.” 36
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Sa kinatibuk-an sa iyang pangalagad, nagpadayon siya sa pag-
pasidaan. Sa makausa siya miingon: “Akong gikonsiderar nga kini 
akong misyon, nga nadasig pag-ayo, sa akong hunahuna, pinaagi 
sa Espiritu sa Ginoo sa akong pagbiyahe sa mga stake sa Zion, sa 
pagsulti ngadto sa katawhan nga karon mao ang adlaw sa paghi-
nulsol. . . . Akong gibati nga akong misyon ang pagsangyaw og 
paghinulsol ug pagtawag sa katawhan sa pagserbisyo sa Ginoo.” 37

Kining direkta, prangka nga paagi sa pagtudlo giubanan sa ka-
lumo ug kamabination. Si Elder Boyd K. Packer nakasaksi niini sa 
usa ka miting sa dihang si Joseph Fielding Smith mao ang chairman 
sa Church’s Missionary Committee. “Usa ka report ang gipresentar 
bahin sa aksidente sa duha ka misyonaryo nga mga elder sa gipa-
nag-iya nga sakyanan sa Simbahan. Usa ka hamtong nga tindero og 
utanon mipadagan sa iyang sakyanan bisan og stop sign. Nabangga 
ang sakyanan sa misyonaryo ug naguba pag-ayo. Ang drayber sa 
trak gitiketan sa pulis. Wala siyay insurance. Maayo gani, walay 
naunsa sa mga misyonaryo.

“Hilom nga naglingkod si Presidente Smith isip sakop sa komitiba 
nga naghisgot niini. Human sa panaghisgot ilang gisugo ang mana-
ging director sa Missionary Department sa pagkuha og abogado ug 
ipasaka sa korte ang nahitabo.

“Diha na gipangutana si Presidente Smith kon uyon ba siya sa 
maong aksyon. Hilom siyang miingon: Oo, mahimo nato nang bu-
haton. Ug kon atong gamiton ang tanan sa pagpasaka og kaso, 
mahimong molampos kita sa pagkuha sa trak gikan sa kabus nga 
tawo, nan unsaon man niya sa pagpakabuhi?’

“ ‘Nagtinan-away kami sa usag usa, medyo naulaw,’ miingon si 
Elder Packer. ‘Dayon among gitugutan nga mopalit og laing sakya-
nan ang Simbahan, mopadayon sa trabaho, ug pasagdan na lang 
kadto.’” 38

“Usa ka Mabination, Mahigugmaong Bana ug Amahan”

Sa dihang gitawag si Elder Smith sa pagka-apostol, siya dunay 
tulo ka anak: Si Josephine ug Julina ug ang unang anak ni Ethel, 
si Emily. Paglabay sa pito ka bulan miabut ang laing anak nga ba-
baye. Si Ethel ug Joseph mingalan kaniya og Naomi. Tungod sa 
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komplikasyon sa pagkahimugso, si Naomi naningkamot sa pagpa-
kabuhi, ug ang pamilya nahadlok nga dili siya magdugay. Apan, 
sa gisulti sa iyang amahan, siya “naluwas pinaagi sa gahum [sa] 
pag-ampo ug pagpangalagad human makita nga naglisud siya sa 
pagginhawa.”  39 Si Ethel nanganak pa og pito ka mga bata Lois, 
Amelia, Joseph, Lewis, Reynolds, Douglas, ug Milton.

Ang buluhaton ni Presidente Smith isip usa ka Apostol sa kasa-
garan makapalayo kaniya og taas nga panahon gikan sa panimalay. 
Apan kon siya naa sa balay, iyang gi-focus ang iyang pagtagad sa 
iyang pamilya. Ang iyang asawa nga si Ethel mihulagway niya nga 
“mabination, mahigugmaong bana ug amahan kansang kinadak-ang 
ambisyon sa kinabuhi mao ang paglipay sa iyang pamilya, kalimtan 
sa hingpit ang kaugalingon sa pagbuhat niini.” 40

Ang mga anak sa pamilyang Smith nagkatawa sa impresyon sa 
pipila ka tawo mahitungod sa ilang amahan—isip usa ka estrikto ug 
higpit nga tawo. “Usa ka higayon niana . . . human makasangyaw og 
madasigon nga sermon sa kaimportante sa pagdumala sa mga anak, 
usa ka naglagot nga babaye miduol sa duha ka gagmayng mga anak 
nga babaye ug mipadayag og simpatiya kanila [ug miingon,] ‘Tingali 
bunalan mo sa inyong papa!’” Agig tubag niini nga akusasyon, ang 
mga bata miagik-ik lang. Mas nakaila sila sa ilang amahan kay ka-
niya—dili gayud siya mopasakit nila. Kon mopauli na siya gikan 
sa dugay nga biyahe, “malipayon kini nga panahon, gikan sa ilang 
pagsugat niya sa estasyon sa tren hangtud nga manamilit na sad sila 
niya pipila ka adlaw na usab human niana.” Magdula sila, maghimo 
og mga pie ug ice cream, magpiknik, manakay og tren, ug mobisita 
sa duol nga bukid ug mga sapa. Malingaw silang maminaw og is-
torya bahin sa iyang buluhaton sa Simbahan sa tibuok kalibutan.41 
Magtrabaho usab sila, magpabiling busy sa mga buluhaton sa balay.42

Ang mga anak nga lalaki ni Presidente Smith magdula og mga 
sport, ug motambong siya kon siya makahimo.43 Malingaw usab siya 
nga magdula og sport uban nila, ilabi na sa handball. Malingaw siya 
uban nila, apan siya gusto gyud nga modaog. Ang iyang mga anak 
nga sila si Reynolds ug Lewis nahinumdom sa dihang silang duha 
nag-uban batok sa ilang amahan. Papilion niya sila unsa nga kamot 
ang iyang gamiton atol sa dula. Bisan ang usa ka kamot nga naa sa 
luyo, siya kanunay nga “mopilde nilang duha.” 44
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Kasubo ug Paglaum

Ang buluhaton ni Elder Smith nga layo sa panimalay lisud alang 
ni Ethel ug sa mga bata, ug ang mga semana sa panagbulag sakit 
usab alang kaniya. Niadtong Abril 18, 1924, nagbiyahe siya sakay sa 
tren aron modumala sa usa ka komperensya sa stake. Pito ka bulan 
nga mabdos si Ethel nianang higayuna, naningkamot sa pag-atiman 
sa mga bata. Sa usa ka sulat ngadto ni Ethel, siya miingon, “Naghu-
nahuna ko nimo ug nanghinaut nga imong makauban kanunay sa 
mosunod nga pila ka semana, sa pagtabang sa pag-atiman nimo.” 45 
Samtang naghunahuna siya sa panimalay, iyang gitapos ang sulat 
sa balak nga iyang gisulat. Ang ubang mga pulong niana nga balak 
karon makita sa daghang mga libro sa himno sa Simbahan ubos sa 
ulohan nga “Ingon og Mataas ba ang Panaw?”

Ingon og mataas ba ang panaw,
Ang dalan lisud ug habog?
Ug dunay mga tunok sa agianan?
Hait nga mga bato mosamad sa inyong lapalapa
Kon maningkamot mo sa pagbarug
Nga taas gayud ubos sa kainit sa adlaw?

Ang kasingkasing luya ba ug subo,
Ang kalag luya sa sulod,
Samtang naghago sa inyong palas-anon?
Bug-at ba ang gipas-an
Nga gipaalsa kanimo?
Wala bay makatabang sa pagpas-an?

Ayaw kawala sa paglaum
Karon na ang panaw gisugdan;
Dunay Usa nga nagpangamay kanimo.
Busa hangad uban sa pagmaya
Ug gunit kaniya;
Tultulan ka sa mga dapit nga bag-o—

Sa yuta nga balaan ug lunsay,
Diin tanang kasamok may utlanan,
Ug layo sa tanang sala ang imong kinabuhi,
Diin walay luhang moagas,
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Kay walay kasub-anang magpabilin.
Kupti ang iyang kamot ug uban kaniya sa pagsulod.46

Sugod niadtong 1933, ang kalipay sa panimalay sa mga Smith 
usahay mabalda sa bug-at nga “atimanonon,” sumala sa gipada-
yag ni Elder Smith sa iyang balak siyam ka tuig na ang nakalabay. 
Nagsugod si Ethel sa pag-antus sa “grabe nga balatian nga dili niya 
masabtan. Dunay higayon nga siya kalit nga mobati og grabe nga 
depresyon ug usahay ang iyang hunahuna dili makakontrolar sa 
pagpugos sa iyang gikapoy na nga lawas sa pagtrabaho pa. Ang 
malumo nga gugma ug suporta sa iyang pamilya, mga pag-ampo, 
ug mga panalangin, bisan ang pagkaospital wala makatabang.” 47 
Human sa upat ka tuig nga pag-antus, namatay siya niadtong 
Agosto 26, 1937. Nagsulat bahin sa iyang kamatayon, ang iyang 
nagbangutan nga bana mi-rekord, “Mas buotan nga babaye dili 
makit-an, o mas matinud-anong asawa ug inahan.” 48 Sa hilabihan 
niyang kasubo, iyang gibati ang makapahupay nga kahibalo nga 
siya ug si Ethel Reynolds Smith nabugkos sa kahangturan pinaagi 
sa sagrado nga pagkabugkos sa pakigsaad.

Bag-ong Panaghigalaay Misangpot sa Kaminyoon

Sa dihang namatay si Ethel, lima ka mga bata nagpuyo pa giha-
pon sa panimalay sa mga Smith. Duha nila sa dili madugay mo-
balhin na—si Amelia minyuonon na, ug si Lewis nag-andam nga 
moserbisyo og misyon. Mahibilin ang 16 anyos nga si Reynolds, 13 
anyos nga si Douglas, ug 10 anyos nga si Milton. Nabalaka niining 
walay inahan nga mga anak nga lalaki, si Joseph Fielding Smith 
namalandong sa ideya nga magminyo pag-usab.

Niini nga ideya, si Elder Smith sa wala madugay mi-focus sa 
iyang atensyon ni Jessie Ella Evans, usa ka inila nga soloist sa Mor-
mon Tabernacle Choir. Si Jessie mikanta og solo sa haya ni Ethel, 
ug si Elder Smith mipadala og sulat sa pagpasalamat. Kadto nga 
sulat misangpot sa pakig-istoryahanay pinaagi sa telepono. Si Elder 
Smith ug si Jessie wala magkaila sa usag usa sa wala pa ang panag-
istoryahanay, apan dali ra silang nagkaamigo.

Si Elder Smith migahin og mga adlaw sa paghunahuna ug pag-
ampo mahitungod sa paghangyo ni Jessie sa pagpakigminyo kaniya. 
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Sa katapusan misulat siya kaniya diin siya nagpasumbingay nga 
gusto siya nga makig-amiga pa niya sa personal. Paglabay sa upat 
ka adlaw, nagtigum siya og kaisug sa paghatud mismo sa sulat. 
Gidala kini niya ngadto sa mga opisina sa siyudad ug sa lalawigan, 
diin siya nagtrabaho isip county recorder. Unya iyang girekord ang 
mosunod sa iyang journal: “Miadto sa opisina sa County Recorder. 
. . . Nag-interbyu sa recorder, importante kaayo, ug mibilin sa sulat 
nga akong gihimo.” 49 Pagkahuman sa usa ka semana diin mibiyahe 
siya sakay sa tren ngadto sa mga miting sa stake, si Elder Smith 
mipauli ug sa makausa nakig-istorya ni Jessie.

Sa iyang tipikal nga prangka nga estilo, gisulat ni Elder Smith sa 
iyang journal, “Nakahimamat ni Miss Jessie Evans ug dunay impor-
tanting interbyu uban kaniya.” Uban sa mutual nga mga pagbati 
sa pagdayeg, nagsabut sila nga makigkita sa inahan ni Jessie ug si 
Jessie makigkita sa iyang mga anak. Wala pay usa ka bulan, niad-
tong Nobyembre 21, 1937, gidawat ni Jessie ang engagement ring. 
Ang duha na-sealed sa Salt Lake Temple niadtong Abril 12, 1938, 
pinaagi ni Presidente Heber J. Grant, ang ikapito nga Presidente sa 
Simbahan.50

Si Joseph Fielding Smith ug Jessie evans Smith sa may piano
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Si Elder Francis M. Gibbons, kinsa nagserbisyo isip secretary sa 
Unang Kapangulohan sa dihang si Presidente Smith ang Presidente 
sa Simbahan, mihulagway sa relasyon tali ni Joseph Fielding Smith 
ug Jessie Evans Smith: “Bisan pa sa diperensya sa ilang edad nga 
baynte sais anyos ug sa kalahi sa kinaiya, kaagi, ug pagbansay, 
si Joseph Fielding Smith ug si Jessie Evans Smith nagkasinabot ra. Si 
Jessie alegre, makalingaw ug komedyante, kinsa naila sa atensyon 
sa publiko. Si Joseph, sa laing bahin, hilumon, maulawon, ligdong 
ug dili paki-grupo, kinsa ingon og dili komportable sa publiko ug 
kinsa wala gayud magtinguha og atensyon. Ang butang nga nag-
sumpay sa dakong kalainan niining duha ka mga personalidad mao 
ang tinuod nga gugma ug pagtahud sa usag usa.” 51 Gihatag usab 
kini nga gugma ug pagtahud ngadto sa inahan ni Jessie, si Jeanette 
Buchanan Evans, nga gikauban ni Jessie hangtud sa kaminyoon. 
Si Sister Evans mitipon sa iyang anak sa pagpuyo sa panimalay sa 
Smith ug mitabang sa pag-atiman sa mga bata.

Pagpangalagad sa Kalibutan nga Nagkaguliyang

Ang bag-ong Sister Smith, gitawag og Tiya Jessie sa mga anak ug 
mga apo ni Elder Smith, kanunay nga mokuyog sa iyang bana sa 
iyang pagbiyahe ngadto sa mga komperensya sa stake. Ang lokal 
nga mga lider moimbitar niya sa pagkanta sa mga miting, ug usahay 
iyang agnihon ang iyang bana sa pagkanta og duet uban niya. Ni-
adtong 1939, si Presidente Heber J. Grant mitudlo ni Elder ug Sister 
Smith sa pag-tour sa tanang mga misyon sa Simbahan sa Europe.

Bisan og ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan wala pa magsu-
god sa dihang ang mga Smith miabut sa Europe, ang tensyon tali 
sa mga nasud nagkagrabe. Niadtong Agosto 24, samtang ang mga 
Smith didto sa Germany, ang Unang Kapangulohan misugo ni Elder 
Smith sa pagsiguro nga ang tanang mga misyonaryo sa Germany 
mabalhin ngadto sa neutral nga mga nasud. Iyang gidumala kini 
nga trabaho gikan sa Copenhagen, Denmark. Atol sa pagbinalhinay 
sa mga misyonaryo, si Wallace Toronto, ang presidente sa misyon sa 
Czechoslovakia, mibati nga kinahanglang ipadala ang iyang asawa, 
si Martha, ug ilang mga anak ngadto sa Copenhagen aron luwas ra. 
Nagpabilin siya aron sa pagsiguro ang luwas nga pagbakwit sa upat 
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ka mga misyonaryo nga nahibilin. Milabay ang mga adlaw nga wa-
lay balita gikan nila. Dayon si Martha nahinumdom:

“Miabut ang adlaw nga ang tanang mga tren, mga ferry, ug mga 
barko miabut sa ilang katapusan nga biyahe gikan sa Germany 
ug nag-ampo kami nga si Wally [Presidente Toronto] ug ang iyang 
upat ka batan-ong mga misyonaryo sakay sa katapusan nga ferry 
samtang kini nagpadulong sa iyang dunggoanan. Nakakita nga ako 
nabalaka ug medyo napungot kada minuto, si Presidente Smith 
miduol nako, miagbay nako ug miingon, ‘Sister Toronto, kini nga 
gubat dili magsugod hangtud si Brother Toronto ug ang iyang mga 
misyonaryo moabut dinhi sa Denmark.’ Sa pagsalop na sa adlaw 
ngadto sa sayong kagabhion, dunay tawag sa telepono. . . . Si Wally! 
Silang lima gikan sa Czechoslovakia uban sa British Legation sa 
espesyal nga tren nga gipadala alang nila, misakay sa katapusang 
ferry gikan sa Germany, ug diha na sila sa baybayon [sa Denmark] 
naghulat og kasakyan padulong sa Copenhagen. Ang kahupayan 
ug kalipay nga gibati didto sa mission home ug sa 350 ka mga mis-
yonaryo sama sa mangitngit nga panganod nga miiway aron makita 
ang kahayag sa adlaw.” 52

Mapasalamaton si Elder Smith sa katawhan sa Denmark, nga mi-
tugot sa daghang mga namakwit nga mga misyonaryo nga mosulod 
sa ilang nasud. Sa pag-ulbo sa gubat, siya nanagna nga tungod sa 
ilang kaayo, ang mga taga-Denmark dili mag-antus sa kakulang sa 
pagkaon panahon sa gubat. Paglabay sa katuigan, “ang katawhan 
sa Denmark nakalahutay sa gubat tingali mas maayo pa kay sa laing 
nasud sa Europe. Ang mga Santos nga taga-Denmark mipadala man 
gani og mga welfare packages ngadto sa nabalaka nga mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw didto sa Holland ug Norway. Nagkadaghan 
ang mga miyembro, ug ang mga resibo sa ikapulo sa Danish Mis-
sion mas midoble pa. . . . Ang mga Santos nga taga-Denmark miisip 
sa ilang mga sirkumstansya nga direkta nga katumanan sa panagna 
nga gihimo si Elder Joseph Fielding Smith.” 53

Sa pagsugod sa gubat, giorganisar ni Elder Smith ang pagpamak-
wit sa 697 ka mga misyonaryo nga nagserbisyo sa Europe. Tungod  
ang uban nga mga misyonaryo nagserbisyo isip mga lider sa district 
ug branch, gibalhin ni Elder Smith ang mga responsibilidad sa pag-
pangulo ngadto sa lokal nga mga miyembro. Human makatuman 
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niini nga mga katungdanan, si Elder Smith milawig padulong sa 
Estados Unidos uban ni Jessie. Misakay sila og tren gikan sa New 
York ug miabut sa ilang balay pito ka bulan gikan sa ilang pagbiya.

Bisan og si Elder Smith nalipay nga ang mga misyonaryong Ame-
rikano nakauli nga luwas sa ilang mga balay, mipadayag siya og 
kabalaka alang sa inosenting mga tawo nga karon nalambigit sa 
katalagman sa gubat sa ilang dapit. Misulat siya: “Maguol ko sa 
higayon nga magmiting kami ug makiglamano sa mga tawo inig ka 
human. Mainiton silang mitimbaya namo, ug ang ilang [pakighigala] 
mas may kahulugan nako kay sa ilang nahibaloan. Ang pipila kanila 
mihilak ug miingon nga sila makapaabut og grabe nga kasamok, 
ug kami dili na magkita pa niini nga kinabuhi. Naguol ko alang nila 
karon, ug nag-ampo kada adlaw nga ang Ginoo manalipod nila 
niining makuyaw nga panahon.” 54

Ang anak ni Elder Smith nga si Lewis, nga didto sa England 
sa dihang nagsugod ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, kabahin 
sa katapusang grupo sa mga misyonaryo nga nakauli.55 Paglabay 
sa mga duha ka tuig ug tunga, mitabok si Lewis sa Atlantic Ocean 
pag-usab, niining higayuna aron moserbisyo sa kasundalohan. “Kini 
nga kahimtang nakapasubo namong tanan,” misulat si Elder Smith. 
“Makauulaw nga ang limpyo ug matarung mapugos sa pag-apil sa 
panagbangi sa tibuok kalibutan, tungod sa kadautan sa tawo.” 56

Niadtong Enero 2, 1945, si Elder Smith nakadawat og telegrama 
nga nagpahibalo kaniya nga ang iyang anak namatay sa pagserbisyo 
sa iyang nasud. Siya misulat: “Kini nga balita nakapakugang pag-
ayo namo kay naglaum kami nga siya sa dili madugay makabalik 
sa Estados Unidos. Gibati namo nga siya mapanalipdan kay siya 
nakalingkawas sa daghang higayon gikan sa kakuyaw. Lisud kaayo 
namong madawat nga mahitabo kadto nga butang . . . Bisan og 
lisud madawat ang balita, malinawon ug malipayon kami nga na-
sayud nga siya limpyo ug walay mga bisyo nga komon sa kalibutan 
ug anaa sa kasundalohan. Matinud-anon siya sa iyang tinuohan ug 
takus sa usa ka mahimayaon nga pagkabanhaw, sa higayon nga 
kami magkahiusa pag-usab.” 57
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Gisaligan nga Magtutudlo ug Lider

Isip sakop sa Korum sa Napulog Duha, si Joseph Fielding Smith 
kanunay nga mobarug sa atubangan sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw aron sa pagpamatuod ni Jesukristo, pagtudlo sa gipahiuli 
nga ebanghelyo, ug sa pagtawag sa katawhan sa paghinulsol. Na-
kapamulong siya og labaw sa 125 ka mga sermon sa kinatibuk-ang 
komperensya, nakaapil sa liboan ka mga komperensya sa stake, ug 
nakapamulong sa mga kalihokan sama sa mga komperensya sa ge-
nealogy ug mga sibya sa radyo. Nagtudlo usab siya sa mga butang 
nga iyang gisulat. Sulod sa daghang mga tuig misulat siya og mga 
artikulo sa magasin nga Improvement Era sa Simbahan, nagtubag 
sa mga pangutana nga gisumiter sa mga magbabasa. Nagsulat usab 
siya og laing mga artikulo alang sa mga magasin sa Simbahan ug sa 
seksyon sa Deseret News sa Simbahan. Panahon sa iyang pagserbisyo 
isip usa ka Apostol, gikan sa 1910 hangtud sa 1972, ang iyang mga 
sinulat gimantala sa 25 ka mga libro, lakip sa Essentials in Church 
History, Doctrines of Salvation, Church History and Modern Reve-
lation, ug Answers to Gospel Questions.

Pinaagi sa pagpaminaw sa iyang mga sermon ug pagbasa sa 
mga sinulat, ang mga miyembro sa Simbahan misalig ni Presidente 
Smith isip eskolar sa ebanghelyo. Dugang pa, nakat-on sila sa pag-
salig ug pagsunod sa Ginoo. Sama sa gisulti ni Presidente N. Eldon 
Tanner, si Joseph Fielding Smith “nakaimpluwensya sa mga kina-
buhi sa gatusan ka liboan ka katawhan samtang siya nagpakabuhi 
ug nagtudlo pinaagi sa pulong ug pagsulat sa matag baruganan 
sa ebanghelyo. Wala siyay gibilin nga mga pagduha-duha diha sa 
mga hunahuna ni bisan kinsa nga siya nasayud nga ang Dios usa 
ka buhi nga Dios ug nga kita iyang espiritu nga mga anak; nga si 
Jesukristo mao ang Bugtong Anak sa Dios diha sa unod; nga iyang 
gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita makatagamtam 
og pagka-imortal; ug nga pinaagi sa pagdawat ug pagsunod sa 
ebanghelyo makaangkon kita og kinabuhing dayon.” 58

Si Elder Bruce R. McConkie nakamatikod:

“Ang kinabuhi ug mga paghago ni Presidente Joseph Fielding 
Smith gihulagway pinaagi sa tulo ka mga butang:
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“1. Ang iyang gugma sa Ginoo ug sa hingpit, pagkamaunungon 
nga iyang gipakita kana nga gugma pinaagi sa pagsunod sa iyang 
mga sugo ug pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo.

“2. Ang iyang pagkamaunungon ngadto ni Propeta Joseph Smith 
ug sa walay katapusan nga ebanghelyo nga gipahiuli pinaagi ka-
niya; sa iyang lolo, si Patriyarka Hyrum Smith, . . . [kinsa] nakaang-
kon og kamatayon sa usa ka martir ug sa iyang papa, si Presidente 
Joseph F. Smith, kansang pangalan gihandom sa kahangturan sa 
siyudad sa celestial isip tawo nga milahutay nga maisugon tungod 
sa iyang kawsa kansang dugo gipaagas aron kita mabuhi.

“3. Ang iyang kaugalingong pagka-eskolar sa ebanghelyo ug 
sa espirituhanong pagsabut; ang iyang kaugalingong kakugi isip 
tigsangyaw sa pagkamatarung; ug ang iyang kaugalingon nga pa-
ningkamot sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, pagbisita 
sa biyuda ug sa walay mga amahan, ug pagpakita sa putli nga reli-
hiyon pinaagi sa lagda ug pinaagi sa ehemplo.” 59

Ang mga kaigsoonan ni Presidente Smith sa Korum sa Napulog 
Duha nakakita niya nga usa ka maalamon, maloloy-on nga lider. Sa 
pagpahalipay sa iyang ika-80 nga adlawng natawhan, ang ubang 
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha mimantala og pagdayeg 
ngadto kaniya. Isip kabahin sa pagdayeg, sila miingon:

“Kami nga nagtrabaho diha sa Konseho sa Napulog Duha ubos 
sa iyang pagpangulo makakita sa iyang tinuod nga kahalangdon sa 
iyang kinaiya. Kada adlaw among makita ang nagpadayong ebiden-
sya sa iyang pagsabut ug pagkonsiderar sa iyang isigka-trabahante 
sa paghimo og mga buluhaton ug sa paghan-ay sa among mga pa-
ningkamot aron sa pagsiguro nga ang buhat sa Ginoo magpadayon. 
Among gipanghinaut nga ang tibuok Simbahan mobati sa kalumo 
sa iyang kalag ug sa iyang dakong pagpakabana sa kaayohan sa wa-
lay swerte ug niadtong nag-antus. Gihigugma niya ang tanang mga 
santos ug dili gayud mohunong sa pag-ampo alang sa makasasala.

“Uban sa talagsaong pag-ila, ingon og aduna siyay duha ka pa-
agi sa paghimo og katapusan nga desisyon. Unsa ang gusto sa 
Unang Kapangulohan? Unsa ang labing maayo alang sa gingharian 
sa Dios?” 60
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Presidente sa Simbahan

Sa usa ka buntag sa Igpapahulay, Enero 18, 1970, si Presidente 
David O. McKay namatay. Ang responsibilidad sa Simbahan anaa 
na karon sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, uban sa 93 
anyos nga si Joseph Fielding Smith isip ilang Presidente.

Niadtong Enero 23, 1970, ang Korum sa Napulog Duha nagmiting 
ug opisyal nga gipaluyohan si Presidente Smith sa iyang tawag isip 
Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Si Presidente Smith mipili ni Harold B. Lee isip Unang 
Magtatambag ug N. Eldon Tanner isip Ikaduhang Magtatambag. 
Dayon ang tulo ka mga lalaki gi-set apart aron sa pagtuman sa ilang 
bag-ong mga responsibilidad.

Si Elder Ezra Taft Benson, kinsa diha niana nga miting, nahi-
numdom: “Nakabaton kami og talagsaong diwa sa panaghiusa sa 
among miting ug dakong ebidensya sa pagmahal samtang ang mga 

Si Presidente Joseph Fielding Smith ug ang iyang Magtatambag 
sa unang Kapangulohan. Si Presidente harold b. lee 

(tunga) ug Presidente n. eldon Tanner (tuo)
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kaigsoonan migakos sa usag usa samtang nagpili ug gi-set apart ang 
bag-ong mga lider.” 61

Si Elder Boyd K. Packer mipakigbahin sa iyang personal nga 
pagsaksi sa tawag ni Presidente Smith:

“Mibiya ko sa opisina usa ka hapon niana sa adlawng Biyernes 
nga naghunahuna sa buluhaton sa komperensya sa pagka-Sabado 
ug Dominggo. Naghulat ko sa elevator nga manaog gikan sa ikali-
mang andana.

“Sa pag-abli sa pultahan sa elevator, diha nagtindog si Presidente 
Joseph Fielding Smith. Nahibulong ko og kadiyot nga nakakita ka-
niya, kay ang iyang opisina anaa sa ubos nga andana.

“Sa akong pagkakita niya nga nagtindog sa agianan, gibati nako 
ang gamhanang pagsaksi—diha nagbarug ang propeta sa Dios. Ka-
nang matam-is nga tingog sa Espiritu nga susama sa kahayag, nga 
may kalabutan sa putli nga salabutan, mipamatuod nako nga siya 
ang propeta sa Dios.” 62

Ubos sa pagpangulo ni Presidente Smith, ang Simbahan nagpa-
dayon sa pagtubo. Pananglit, 81 ka mga stake ang natukod, lakip 
sa unang stake sa Asia ug sa Africa, ug ang mga miyembro sa Sim-
bahan misobra og tulo ka milyon. Duha ka mga templo ang napa-
hinungod—sa Ogden, Utah, ug Provo, Utah.

Bisan ang Simbahan nagtubo sa tibuok kalibutan, si Presidente 
Smith mipasabut sa kaimportante sa indibidwal nga mga panimalay 
ug mga pamilya. Iyang gipahinumduman ang mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw nga “ang organisasyon sa Simbahan natukod aron 
sa pagtabang sa pamilya ug sa mga sakop niini nga makaangkon og 
kahimayaan.” 63 Mitudlo siya: “Ang pamilya mao ang labing impor-
tante nga organisasyon karon o sa kahangturan. . . . Kabubut-on sa 
Ginoo ang paglig-on ug pagpreserbar sa unit sa pamilya.” 64 Sa pag-
paningkamot sa paglig-on sa mga pamilya ug mga indibidwal, ang 
Simbahan mihatag og gibug-aton sa family home evening, usa ka 
programa nga giawhag sukad pa niadtong 1909, sa dihang ang ama-
han ni Presidente Smith mao ang Presidente sa Simbahan. Ubos sa 
pagpangulo ni Presidente Joseph Fielding Smith, ang Lunes opisyal 
nga gitudlo alang sa family home evening. Nianang mga gabhiona, 
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walay mga miting sa Simbahan nga himoon, ug ang lokal nga mga 
pasilidad sa Simbahan sirhan.

Bisan pa sa iyang pangidaron, gitagad ni Presidente Smith ang 
iyang tawag uban ang pagpaubos ug batan-ong kalagsik. Sa duha 
ka tuig ug lima ka bulan sa iyang pagserbisyo isip propeta, mana-
lagna, ug tigpadayag sa Simbahan, ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa tibuok kalibutan nadasig sa iyang mga mensahe.

Iyang gipahayag nga “kita espiritu nga mga anak sa Dios nga 
atong Langitnong Amahan” 65 ug nga “kita kinahanglang motuo ni 
Kristo ug ipahaum ang atong mga kinabuhi sama sa iyang kina-
buhi.” 66 Mipamatuod siya nga si Joseph Smith “nakakita ug nag-
barug sa atubangan sa Dios ang Amahan ug sa iyang Anak nga si 
Jesukristo” 67 ug nahimong “ang tigpadayag sa kahibalo ni Kristo 
ug kaluwasan sa kalibutan alang niining adlawa ug henerasyon.” 68

Iyang giawhag ang mga Santos sa “pagbiya sa daghang mga pa-
maagi sa kalibutan” 69 apan sa paghigugma sa tanang mga tawo 
sa kalibutan—“sa pagtan-aw sa maayo diha sa katawhan bisan og 
naningkamot kita sa pagtabang nila sa pagbuntog sa usa o duha ka 
ngil-ad nga mga kinaiya.” 70 Gipahinumduman niya sila nga usa ka 
paagi sa pagpakita niining “diwa sa gugma ug panag-inigsoonay” 
mao ang pagpakigbahin sa ebanghelyo—sa “pagdapit sa tanang 
mga tawo bisan asa sa pagpatalinghug sa mga pulong sa kinabu-
hing dayon nga gipadayag niining panahona.” 71

Nakapalambo siya og relasyon sa kabatan-onan sa Simbahan, 
nakigmiting sa dagko nga mga kongregasyon sa batan-ong mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nag-awhag nila sa “pagbarug nga 
lig-on diha sa pagtuo bisan pa sa tanang oposisyon.” 72

Kanunay siyang makigsulti sa mga naghupot sa priesthood, nag-
pahinumdom nila nga sila “gitawag aron pagrepresentar sa Ginoo 
ug naghupot sa iyang awtoridad” ug nag-awhag nila sa “paghinum-
dom kinsa [sila] ug magtinarung.” 73

Giawhag niya ang tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa 
pagdawat og mga panalangin sa templo, magmatinud-anon sa mga 
pakigsaad sa templo, ug sa pagbalik ngadto sa templo sa pagdawat 
sa sagrado nga mga ordinansa alang sa ilang mga katigulangan. 
Sa wala pa ipahinungod ang Ogden Utah Temple, siya miingon, 
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“Mopahinumdom ko ninyo nga kon kita mopahinungod og balay sa 
Ginoo, unsay atong gibuhat mao ang pagpahinungod sa atong ka-
ugalingon ngadto sa pagserbisyo sa Ginoo, uban sa pakigsaad nga 
kita mogamit sa balay sa paagi nga iyang gusto nga kini gamiton.” 74

“Sunda ang mga sugo,” miawhag siya. “Lakaw diha sa kahayag. 
Lahutay hangtud sa katapusan. Pagmatinud-anon sa matag pakig-
saad ug obligasyon, ug ang Ginoo mopanalangin kaninyo labaw 
sa inyong gidamgo.” 75

Nagkutlo ni Presidente Brigham Young, si Presidente Harold B. 
Lee mihulagway sa impluwensya ug pagpangulo ni Presidente 
Smith: “Si Presidente Young miingon niini: ‘Kon kita magsunod sa 
atong balaan nga relihiyon ug paharion ang Espiritu, dili kini mo-
hanap, apan kon ang lawas hapit na mamatay, ang Espiritu magka-
lig-on nianang malahutayong butang sa pikas tabil, mag-ambit gikan 
sa kahiladman nianang tuburan sa kinabuhi nga talagsaong piraso 
sa salabutan, nga naglibut sa luya ug nagkagamay nga tabernakulo 
nga dunay korona sa imortal nga kaalam.’

“Mao kini ang among nasaksihan kanunay, samtang kami maghis-
got og seryoso kaayo nga mga butang—mga desisyon nga himoon 
lamang sa Presidente sa Simbahan. Dayon among nakita kining 
masanag nga kaalam samtang siya [Presidente Smith] nahinumdom 
sa walay duha-duha nga labaw sa iyang pagsabut nga gipadayag 
ngadto kaniya.” 76

“Gitawag sa Ginoo . . . ngadto sa 
Uban ug Tumang Paghago”

Niadtong Agosto 3, 1971, si Jessie Evans Smith namatay, mibiya 
ni Presidente Joseph Fielding Smith nga biyudo sa ikatulo nga hi-
gayon. Ang resulta niini, si Presidente Smith mitipon sa iyang anak 
nga babaye nga si Amelia McConkie ug sa iyang bana, si Bruce. Ang 
iyang laing mga anak magpuli-puli kanunay sa pagbisita kaniya ug 
pagkuyog niya og suroy. Nagpadayon siya sa pag-adto sa iyang opi-
sina kada adlaw, magtambong og mga miting, ug mobiyahe alang 
sa mga atimanonon sa Simbahan.

Niadtong Hunyo 30, 1972, si Presidente Smith mibiya sa iyang 
opisina sa unang andana sa Church Administration Building 
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pagkahapon. Uban sa iyang secretary, nga si D. Arthur Haycock, 
miadto siya sa opisina sa Church Historian, diin siya nagtrabaho sa 
wala pa mahimong Presidente sa Simbahan. Gusto siyang motim-
baya sa tanang nagserbisyo didto. Human makalamano, miadto sa 
basement sa building aron molamano sa mga operator sa telepono 
ug sa uban nga nagtrabaho nianang lugara aron sa pagpakita sa 
iyang pasalamat. Mao kini ang iyang katapusang adlaw sa opisina.

Pagka-Dominggo, Hulyo 2, 1972, mga 17 ka adlaw sa wala pa 
ang iyang ika-96 nga adlawng natawhan, mitambong siya og sak-
rament miting sa iyang ward. Unya sa pagkahapon mibisita siya sa 
iyang kamagulangan nga anak, si Josephine, uban sa iyang anak 
nga lalaki nga si Reynolds. Pagka-gabii, samtang siya naglingkod sa 
iyang paborito nga lingkuranan sa balay sa McConkie, malinawon 
siyang namatay. Dayon miingon ang iyang umagad nga lalaki, si 
Presidente Smith “gitawag sa Ginoo nga iyang gihigugma pag-ayo 
ug nagserbisyo pag-ayo sa uban ug naghago sa iyang mahangtu-
rong ubasan.” 77

Si Presidente Harold B. Lee, kinsa mao ang senior Apostol sa ka-
libutan, mibisita sa balay sa McConkie sa dihang nakadungog siya 
nga namatay si Presidente Smith. “Hilom siyang miduol sa couch, 
ug, nagluhod, migunit sa usa ka kamot sa Propeta. Taud-taud siyang 
anaa niana nga posisyon, walay gisulti, nag-ampo ug namalandong. 
Dayon mibarug siya aron sa pagpadayag sa iyang pahasubo ngadto 
sa pamilya, sa iyang pagdayeg sa ilang amahan, ug sa iyang pahi-
mangno ngadto kanila nga sila nagtahud ni Presidente Smith pina-
agi sa pagpuyo nga takus.” 78

Mga Pasidungog ngadto sa “usa ka 
Mahalaron nga Tawo sa Dios”

Sa tulumanon sa haya ni Presidente Smith, si Presidente N. Eldon 
Tanner mitawag kaniya nga “usa ka mahalaron nga tawo sa Dios, 
kinsa halangdong nakaserbisyo sa Dios ug sa iyang isigka-tawo ug 
kinsa naggiya pinaagi sa ehemplo sa iyang pamilya ug sa tanan nga 
siya gitawag sa pagdumala; matinud-anon nga ikasulti nga siya usa 
ka tawo nga dili manikas ug walay garbo. Dili gayud kini ikasulti 
bahin kaniya,” obserbar ni Presidente Tanner, “nga labi pa man 
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ugod nilang gihigugma ang pagdalayeg gikan sa mga tawo kay sa 
pagdalayeg gikan sa Ginoo’ [ Juan 12:43].” 79

Si Presidente Harold B. Lee miingon: “Si Brother Tanner ug ako 
nagmahal niining tawhana niining milabayng duha ka tuig ug tunga. 
Wala magpakaaron-ingnon. Nagdasig siya og gugma, tungod kay 
gihigugma niya kami, ug mibarug kami tupad niya, sama sa iyang 
pagbarug ug pagsalig namo.” 80

Usa ka pamantalaan nga kritiko ni Presidente Smith, gani nag-
kwestyon sa iyang pagkatawag ngadto sa Napulog Duha sobra na 
sa 60 ka tuig ang milabay, karon mimantala sa mosunod nga pasidu-
ngog: “Si Joseph Fielding Smith, usa ka tawo kinsa higpit nga nagsu-
nod sa iyang gituohan, apan malumo kabahin sa mga gikinahanglan 
sa katawhan bisan asa, mihatag og maalamon nga tambag sa iyang 
mga kauban, mahigugmaon sa iyang pamilya ug mahimayaong pag-
pangulo sa iyang mga responsibilidad sa simbahan. Kamingawan 
siya, apan mahinumduman uban sa espesyal nga pagtagad.” 81

Tingali ang labing mahinungdanong pasidungog mao ang pa-
mahayag sa usa ka sakop sa pamilya, ang umagad ni Presidente 
Smith nga si Bruce R. McConkie, kinsa mihulagway niya nga “anak 
sa Dios; usa ka apostol ni Ginoong Jesukristo; usa ka propeta sa 
Labing Halangdon; ug labaw sa tanan, amahan sa Israel!” Si Elder 
McConkie nanagna, “Sa mga katuigan nga moabut ang iyang tingog 
mamulong gikan sa abug ingon nga ang mga henerasyon nga wala 
pa matawo makat-on sa mga doktrina sa ebanghelyo gikan sa iyang 
mga sinulat.” 82

Samtang kamo magtuon niini nga libro, ang mga pagtulun-an 
ni Presidente Joseph Fielding Smith makatabang nga matuman 
kana nga pamahayag. Ang iyang tingog “mamulong gikan sa abug” 
nganha kaninyo samtang kamo “makat-on sa mga doktrina sa 
ebanghelyo.”
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Ang Atong Amahan sa Langit

“Akong tinguha sa pagpahinumdom kaninyo sa 
kinaiyahan sa Dios, aron kamo makasimba kaniya 

sa espiritu ug sa kamatuoran ug maangkon ang 
tanang panalangin sa iyang ebanghelyo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Presidente Joseph Fielding Smith natingala sa kapaspas sa tek-
nolohiya sa iyang panahon. “Dakong kalamboan ang nahitabo sa 
natad sa mechanics, chemistry, physics, surgery, ug uban pang mga 
butang,” siya miingon. “Ang mga two nakahimo og talagsaong mga 
teleskopyo nga nakapadiskubre sa natagong mga galaxy. Sila, pina-
agi sa tabang sa microscope, nakadiskubre sa daghang mga matang 
sa gagmay kaayong mga organismo [microorganisms]. . . . Sila naka-
diskubre og paagi sa pagkontrolar sa sakit. . . . Sila nakaimbento og 
mga makina nga mas sensitibo kay sa hikap sa tawo, mas makakita 
kay sa mata sa tawo. Ilang nakontrolar ang mga elemento ug na-
kahimo og mga makina nga makabalhin og mga bukid, ug uban 
pang mga butang nga daghan na kaayo kon isulti pa. Oo, talagsaon 
kini nga panahon.” Apan, siya nabalaka usab sa laing uso sa kali-
butan. Siya nasubo: “Kining tanang mga nadiskubre ug imbensyon 
dili makapaduol sa tawo ngadto sa Dios! Ni nakaugmad sa ilang 
kasingkasing og kamapainubsanon ug diwa sa paghinulsol, apan sa 
sukwahi, miresulta ngadto sa ilang kaalautan. . . . Ang pagtuo wala 
molambo sa kalibutan, ni ang pagkamatarung, ni ang pagkamasu-
lundon ngadto sa Dios.” 1

Sukwahi sa kalibutan nga nagkalayo sa Ginoo, si Presidente 
Smith mipakita og kasuod sa iyang Amahan sa Langit. Usa sa iyang 
mga apo nahinumdom: “Ang akong inahan eksperto sa pagluto, 
ug ang akong lolo kanunay mokaon sa balay. Hapit kanunay siya 
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Pinaagi sa unang Panan-awon ni Joseph Smith,  
“ang tinuod nga kahibalo kabahin sa dios” napahiuli.
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hangyoon sa akong amahan nga mopanalangin sa pagkaon. Ang 
iyang mga pag-ampo personal kaayo—daw nakig-istorya sa usa 
ka higala.” 2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Sugod sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith, ang tinuod 
nga kahibalo kabahin sa Dios napahiuli sa atong panahon.

Mapasalamaton kaayo ko sa unang panan-awon, diin ang Ama-
han ug Anak mipakita sa batan-ong propeta ug mipahiuli sa tinuod 
nga kahibalo sa Dios ngadto sa tawo.3

Angayng hinumduman nga niadtong 1820 nawala sa tibuok Kris-
tiyanismo ang tinuod nga doktrina kabahin sa Dios. Ang yanong 
kamatuoran nga klarong nasabtan sa karaang mga apostoles ug 
mga santos nawala diha sa misteryo sa apostasiya. Tanang karaang 
mga propeta, ug mga apostoles ni Jesuskristo adunay klarong pa-
nabut nga ang Amahan ug Anak managlahi nga mga personahe, 
nga klarong gitudlo sa atong mga kasulatan. Tungod sa apostasiya 
nawala kining kahibalo. . . . Ang Dios nahimong misteryo, ug ang 
Amahan ug Anak gikonsiderar nga usa ka personahe nga espiritu 
nga dili gayud masabtan, walay lawas o mga tinguha. Ang pag-anhi 
sa Amahan ug Anak nagsangkap sa kalibutan og usa ka balaanong 
saksi nga pinaagi sa kasinatian mapahiuli ang tinuod nga kinaiya-
han sa Dios.4

Giklaro pinaagi sa [unang] panan-awon ni Joseph Smith nga ang 
Amahan ug Anak managlahi nga mga personahe, may mga lawas 
nga mahikap sama sa lawas sa tawo. Dugang gipadayag ngadto 
kaniya nga ang Espiritu Santo usa ka personahe sa Espiritu ug lahi 
sa mga personalidad sa Amahan ug Anak [tan-awa sa D&P 130:22]. 
Kining labing mahinungdanong kamatuoran lisud tuohan sa ka-
libutan; apan, kon atong ikonsiderar ang klarong pagpahayag sa 
balaang kasulatan, kini ang labing makapatingala ug talagsaong ka-
matuoran nga layo ra kaayo sa gituohan sa tawo. Ang Manluluwas 
miingon, “Ang Amahan labaw pa Kanako;” [ Juan 14:28] ug iyang 
gidapit ang iyang mga disipulo, human sa iyang pagkabanhaw, sa 
paghikap kaniya ug pagsaksi nga siya kadto, kay, miingon siya, “Ang 
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espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa inyong nakita nga ania 
kanako.” [Lucas 24:39.] Ang mga apostoles klarong nakasabut sa 
kalahian sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, nga kanunay nilang 
gipasabut sa ilang mga sulat; ug gipahibalo ni Pablo ang mga Taga-
Corinto sa katinuod nga ang tanang butang ubos sa pagmando sa 
Amahan, “nan, ang Anak pagasakupon usab ilalum kaniya nga mao 
ang nagpahiluna sa tanang mga butang ilalum kaniya, aron ang Dios 
mahimong tanan ngadto sa tanan.” [1 Mga Taga-Corinto 15:28.]

Si Joseph Smith nakakita sa Amahan ug sa Anak; busa siya ma-
kapamatuod uban sa personal nga kahibalo nga ang mga kasulatan 
tinuod diin atong mabasa: “Gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang ka-
ugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila; lalaki ug 
babaye iyang gibuhat sila.” [Genesis 1:27.] Kini literal nga sabton, 
ug dili sa misteryoso o sa simbolo nga paagi.5

2
Sa pagbansay og hugot nga pagtuo sa Dios ug pagsimba 
Kaniya, kita kinahanglang makasabut sa Iyang kinaiya.

Usa sa atong pinadayag naghisgot nga kon kita mahimaya diha 
kang Kristo, sama niya diha sa Amahan, kita kinahanglang makasa-
but ug masayud unsaon nato pagsimba ug si kinsa atong gisimba. 
(Tan-awa sa D&P 93:19–20.)

Akong tinguha sa pagpahinumdom kaninyo sa kinaiyahan sa 
Dios, aron kamo makasimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran 
ug maangkon ang tanang panalangin sa iyang ebanghelyo.

Kita nasayud nga mahibaloan nato ang Dios pinaagi lang sa pag-
padayag, nga kita masayud lang sa iyang kinaiyahan sumala sa 
iyang gipadayag ug wala nay lain pa. Kita modangup sa mga kasu-
latan—dili sa mga scientist o mga philosopher—kon gusto natong 
makat-on kabahin sa Dios. Gani, ang talagsaong panagna ni Juan 
kabahin sa pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi sa usa ka anghel nga 
naglupad taliwala sa kalangitan kinahanglang mahitabo aron ang 
mga tawo masayud sa tinuod nga Dios ug matudloan: “Kahadloki 
ninyo ang Dios, ug kaniya ihatag kaninyo ang himaya . . . ug sim-
baha ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa da-
gat ug sa mga tuburan sa tubig.” (Pin. 14:7.) Buot ipasabut, sugod 
sa pagpahiuli sa ebanghelyo niining dispensasyon, ang katawhan 
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gimandoan pag-usab sa pagsimba ug pagserbisyo sa ilang Tigla-
lang kay sa sayop nga mga konsepto sa Dios nga mipatigbabaw 
sa kalibutan.

Sa matag kapanahonan ang mga propeta sa Ginoo gimandoan 
sa pagpakunhod sa sayop nga pagsimba ug pagsangyaw sa kama-
tuoran kabahin sa Dios. Sa karaang Israel adunay misimba sa mga 
imahe ug mga dios sa mga pagano, ug si Isaias nangutana: “Kang 
kinsa man diay ninyo, igapakasama ang Dios? kon unsang dagwaya 
ang inyong iindig kaniya?

“Wala ba ikaw makaila? wala ba ikaw makadungog, ang Dios 
nga walay katapusan, ang Ginoo, ang Tiglalang sa kinatumyan sa 
yuta, dili maluya, ni kapuyan? walay makasusi sa iyang salabutan.” 
(Isa. 40:18, 28.)

Daghan sa mga tawo karon wala niining kahibalo kabahin sa 
Dios, ug gani sa [Simbahan] aduna pay wala mahingpit sa ilang pa-
nabut niining mahimayaong binuhat nga mao ang atong Amahan sa 
Kahangturan. Niadtong wala niining kahibalo kita makasulti: “Nga-
nong inyong gilimitahan ang himaya sa Dios? O nganong inyong 
gipakaubos siya? Wala ba kamo masayud? Wala ba kamo makadu-
ngog, nga ang mahangturong Dios, ang Ginoo, ang Tiglalang sa 
kinatumyan sa kalibutan, walay kinutuban ug mahangturon; nga 
anaa niya ang tanang gahum, tanang kusog, ug tanang ginsakupan; 
nga siya nasayud sa tanang butang, ug ang tanang butang anaa sa 
iyang atubangan?”

Sa seksyon 20 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, nga nagmando ni 
Propeta Joseph Smith sa pag-organisar sa Simbahan niining dispen-
sasyon, kita may minubo nga pinadayag sa pipila ka sukaranang 
mga doktrina sa kaluwasan. Kabahin sa Dios ang pinadayag mii-
ngon: “. . . adunay Dios sa langit, kinsa walay kinutuban ug mahang-
turon, gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan mao gihapon 
ang dili mabalhinon nga Dios, ang tigtukod sa langit ug sa yuta, ug 
sa tanan nga mga butang diin anaa kanila.” (D&P 20:17.) . . .

Ang Dios mao ang atong Amahan; sa iyang panagway ang tawo 
gilalang. Siya adunay lawas ug mga bukog nga mahikap sama sa 
tawo (D&P 130:22), ug siya ang literal ug personal nga amahan sa 
espiritu sa tanang katawhan. Siya makagagahum ug maalamon sa 
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tanan; anaa kaniya ang tanang gahum ug kaalam; ug ang iyang 
pagkahingpit naglangkob sa tanang kahibalo, tanang pagtuo o ga-
hum, tanang kaangayan, tanang paghukom, tanang kalooy, tanang 
kamatuoran, ug kahingpitan sa tanang diosnong kinaiya. . . . Kon 
gusto nato nga makabaton nianang hingpit nga pagtuo diin kita 
makaangkon sa kinabuhing dayon, kita kinahanglang motuo sa 
Dios nga aduna niining tanang mga kinaiya. Mosulti usab ko nga 
siya walay kinutuban ug mahangturong binuhat, ug dili mag-usab-
usab, siya anaa niining hingpit nga gahum ug kinaiya hangtud sa 
kahangturan, buot ipasabut walay katapusan.6

Kita nasayud nga ang atong Langitnong Amahan nahimaya nga 
personahe kinsa aduna sa tanang gahum, kusog, ug ginsakupan, ug 
siya nasayud sa tanang butang. Kita mopamatuod nga siya, pinaagi 
sa Iyang Bugtong Anak, ang Tiglalang niining kalibutan ug uban 
pang kalibutan nga dili maihap.7

3
Ang Dios usa ka personal nga binuhat 

ug Amahan sa atong espiritu.

Kita espiritu nga mga anak sa Dios ang atong Langitnong Ama-
han. . . . Kita sakop sa iyang pamilya. . . . Kita nagpuyo uban kaniya 
sa dugayng panahon sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. . . . 
Siya nag-establisar og plano sa kauswagan ug kaluwasan diin kita 
mahimo, kon matinud-anon ug matinuoron sa tanang butang, nga 
molambo hangtud kita mahisama kaniya.8

Kita gitudloan diha sa Kasulatan nga ang Dios sa literal, ug sa 
dili simbolikanhong paagi, atong Amahan sa kahangturan. Ang mga 
pulong sa atong Manunubos nga gisulti ngadto kang Maria duol 
sa lubnganan diin siya nabanhaw ug nakabuntog sa kamatayon, 
mao ang pinakamakapadasig ug puno sa mahimayaong kahulu-
gan: “Ayaw na ako pagkupti; kay wala pa ako makasaka ngadto sa 
Amahan: apan adtoa ang akong mga kaigsoonan, ug suginli sila, 
nga mosaka ako ngadto sa akong Amahan, ug inyong Amahan; sa 
akong Dios, ug inyong Dios.” [ Juan 20:17.] Niining mga pulonga ang 
kamatuoran kabahin sa Pagkaamahan sa Dios klaro kaayong gisulti 
sa iyang bugtong Anak, kinsa mideklarar nga siya atong Igsoon ug 
kita adunay sama nga Amahan sa kahangturan.9
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Ako mapasalamaton nga ang kahibalo sa Dios ug ang iyang mga 
balaod napahiuli sa atong panahon ug kita nga mga miyembro sa 
Simbahan nasayud nga siya usa ka personal nga binuhat ug dili, 
sama sa giingon sa ubang relihiyon, “usa ka congeries [usa ka wala 
mahan-ay nga hugpong] sa mga balaod sama sa gabon diha sa ka-
langitan.” Mapasalamaton ko nga kita nasayud nga siya ang atong 
Amahan sa langit, ang Amahan sa atong espiritu, ug iyang giestab-
lisar ang mga balaod diin kita molambo hangtud kita mahisama 
kaniya. Ug mapasalamaton ko nga kita nasayud nga siya walay 
kinutuban ug mahangturon nga binuhat kinsa nasayud sa tanang 
butang ug aduna sa tanang gahum ug kansang kalamboan wala 
maglangkob nga makaangkon og dugang nga kahibalo o gahum, 
dili sa pagpahingpit pa sa iyang diosnong kinaiya, apan sa pagpa-
lapad ug pagpadaghan sa iyang gingharian.10

4
Ang Langitnong Amahan nahigugma kanato 

ug interesado sa matag usa kanato.

Naghunahuna ko sa usa ka pahayag diha sa Perlas nga Labing 
Bililhon, sa panan-awon ni Moises, nga gihatag dihang si Moises 
gidala ngadto sa taas kaayong bukid ug nakakita sa dagway sa Dios 
ug nakig-istorya kaniya. Gipakita sa Ginoo ngadto kang Moises 
ang “mga binuhat sa iyang kaugalingon nga mga kamot,” ug nakita 
ni Moises ang kalibutan, ug tanang mga anak sa tawo hangtud sa 
katapusang henerasyon. [Tan-awa sa Moises 1:1–8, 27–29.]

Ug ang Ginoo miingon kang Moises:

“Kay tan-awa, adunay daghan nga mga kalibutan nga milabay 
pinaagi sa pulong sa akong gahum. Ug adunay daghan nga karon 
nagbarug, ug sila dili maihap sa tawo, apan ang tanan nga mga 
butang maihap ngari kanako, kay sila ako ug Ako nakaila kanila.

“Ug nahinabo nga si Moises misulti ngadto sa Ginoo, nga nag-
ingon: Pagmaloloy-on sa imong sulugoon, O Dios, ug sultihi ako 
mahitungod niini nga yuta, ug sa mga lumulupyo niini, ug usab sa 
mga langit, ug niana ang imong sulugoon matagbaw.

“Ug ang Ginoong Dios misulti ngadto kang Moises, nga nag-
ingon: Ang mga langit, sila daghan kaayo, ug sila dili maihap sa 
tawo; apan sila maihap ngari kanako, kay sila ako.” [Moises 1:35–37.]
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. . . Naghunahuna ko nga bisan pa sa dili maihap nga mga kali-
butan ug sa grabing kadako niini, kini mga pamaagi aron makab-ot 
ang mga tumong, ug dili mao ang tumong. Ang Amahan naglalang 
og mga kalibutan aron kabutangan og mga tawo—kapuy-an sa 
iyang mga anak. Kita gipahibalo diha sa seksyon 76 sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad, nga pinaagi ug ngadto sa Anak sa Dios, ang “mga 
kalibutan nalalang, ug ang mga lumulupyo niana mao ang anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios.” [D&P 76:24.]

Si Moises, gihulagway dinhi nga naglantaw sa yuta nga saad, nakadawat 
og panan-awon diin iyang nasayran ang buhat ug himaya sa dios.
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Atong nakat-unan gikan niining kasulatan nga akong nabasa ug 
sa uban pang pinadayag sa Ginoo, nga ang tawo mao ang pinaka-
mahinungdanon sa tanang gilalang sa Amahan. Sa sama nga panan-
awon nga gihatag ngadto kang Moises, ang Amahan miingon: “Ug 
ingon nga ang usa ka yuta molabay, ug ang mga langit diha niini, 
bisan pa niana ang lain moabut; ug walay katapusan ang akong 
mga buhat, ni ngadto sa akong mga pulong. Kay tan-awa, mao 
kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa 
pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.” [Moises 1:38–39.]

Tungod niini, ug sa uban pang kasulatan, makaingon ko, kita na-
kat-on nga ang talagsaong buhat sa Amahan mao ang pagpahinabo 
sa kaluwasan sa iyang mga anak nga ihatag kining ganti sumala sa 
binuhatan sa anak. Sigurado ko nga ang atong Amahan sa langit 
mas interesado sa kalag—matag usa sa iyang mga anak—kay sa usa 
ka yutan-ong amahan ngadto sa iyang mga anak. Ang iyang gugma 
para kanato labaw pa kay sa gugma sa yutan-ong ginikanan ngadto 
sa iyang anak.11

5
Ang Langitnong Amahan nasubo tungod sa 

pagkamasinupakon sa Iyang mga anak.

Kita gipahibalo nga sa dihang ang Ginoo nakigsulti kang Enoch 
ug gipakita kaniya ang mga nasud sa kalibutan ug gipasabut siya sa 
matang sa silot nga ipahamtang kanila tungod sa ilang kalapasan sa 
iyang mga kasugoan, ang Ginoo nasubo ug mihilak tungod sa ilang 
pagkamasinupakon. Tungod niini, si Enoch nahibulong gayud ug 
ingon og dili sagad nga ang Ginoo mobakho.

Ania ang tudling:

“Ug nahinabo nga ang Dios sa langit mitan-aw sa nahibilin sa 
mga katawhan, ug siya mibakho; ug si Enoch mipamatuod niini, 
nag-ingon: Ngano nga ang langit nagbakho, ug nagpaagas sa ilang 
mga luha ingon sa ulan diha sa mga bukid?

“Ug si Enoch miingon ngadto sa Ginoo: Sa unsa nga paagi ikaw 
makabakho, nasayud nga ikaw balaan ug gikan sa tanan nga ka-
hangturan ngadto sa tanan nga kahangturan?
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“Ug kon kini mahimo nga ang tawo makaihap sa mga butang sa 
yuta, oo, minilyon nga mga yuta sama niini, kini dili usa ka sinug-
danan sa gidaghanon sa imong mga gilalang; ug ang imong tabil gi-
bukhad sa gihapon, ug gani ikaw anaa gihapon diha, ug ang imong 
dughan anaa diha; ug usab ikaw makiangayon; ikaw maloloy-on 
ug mabination hangtud sa hangtud.” [Tan-awa sa Moises 7:28–30.]

Ug ang Ginoo mitubag: “. . . Tan-awa kining imong mga kaig-
soonan; sila ang talagsaon nga mga binuhat sa akong kaugalingon 
nga mga kamot, ug Ako mihatag ngadto kanila sa ilang kahibalo, 
sa adlaw nga Ako milalang kanila; ug didto sa Tanaman sa Eden, 
mihatag Ako ngadto sa tawo sa iyang kabubut-on;

“Ug ngadto sa imong mga igsoon Ako miingon, ug mihatag usab 
sa sugo, nga sila kinahanglan nga mopili kanako, nga ilang Ama-
han; apan tan-awa sila walay mga balatian ug sila nasilag sa ilang 
kaugalingon nga dugo.” [Moises 7:32–33.]

Kini mao ang mga rason nganong ang Ginoo ug ang kalangitan 
nagbakho.

Kausa gipangutana ko sa usa ka brother kon ang tawo mahing-
pit ba ang kalipay sa celestial nga gingharian kon ang usa sa iyang 
anak dili makasulod didto. Giingnan nako siya nga siguro si bisan 
kinsang tawo nga walay swerte nga adunay usa ka anak nga dili 
makasulod sa celestial nga gingharian, siyempre, mobati og ka-
guol tungod nianang kondisyon; ug mao usab ni ang bation sa 
atong Amahan nga anaa sa langit. Dili tanan sa iyang anak angay 
sa celestial nga himaya, ug daghan ang mag-antus sa iyang kasuko 
tungod sa ilang kalapasan, ug kini ang nakapahimo sa Amahan ug 
sa tibuok kalangitan nga magsubo ug magbakho. Ang Ginoo mag-
buhat sumala sa natural nga balaod. Ang tawo kinahanglang ma-
tubos sumala sa balaod ug ang iyang ganti kinahanglang nakabase 
sa balaod sa kaangayan. Tungod niini ang Ginoo dili mohatag og 
butang nga dili makaayo sa tawo, apan gantihan ang tanang tawo 
sumala sa ilang buhat.

. . . Uyon ko nga ang atong Amahan sa langit, kon posible, mo-
luwas sa tanang katawhan ug mohatag kanila sa celestial nga hi-
maya, gani ang kahingpitan sa kahimayaan. Apan, iyang gihatag sa 
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tawo ang iyang kabubut-on ug ang tawo kinahanglang mosunod 
sa kamatuoran nga gipadayag aron maangkon ang kahimayaan sa 
matarung.12

6
Ang Langitnong Amahan nag-andam og paagi sa 

pagtubos aron kita makabalik sa Iyang presensya.

Sa dihang si Adan anaa sa Tanaman sa Eden siya anaa sa pre-
sensya sa Dios, atong Amahan. . . . Human siya gipapahawa sa 
Tanaman sa Eden ang kahimtang nausab. Si Adan gipapahawa sa 
presensya sa Amahan tungod sa iyang kalapasan. Ang kasulatan 
miingon nga siya namatay sa espirituhanong paagi—buot ipasabut, 
siya nahilayo sa presensya sa Dios.13

Nasayud ko nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios ug siya 
nakadawat og gahum gikan sa Amahan sa pagluwas sa mga tawo 
gikan sa espiritwal ug temporal nga kamatayon nga nahinabo sa 
kalibutan tungod sa pagkapukan ni Adan.14

Adunay usa lang ka paagi sa pagtubos, usa ka paagi diin maba-
yaran ang sala ug ang lawas ug ang espiritu mahiusa pag-usab; kini 
mao ang walay kinutuban nga pag-ula, ug kini pagabuhaton sa usa 
ka walay kinutuban nga binuhat, usa ka tawo nga dili ulipon sa ka-
matayon apan adunay gahum nga mamatay ug may gahum sa pag-
buntog sa kamatayon. Busa, gipadala sa Amahan sa langit ang iyang 
Anak, si Jesukristo, dinhi sa kalibutan. Ug tungod siya [si Jesukristo] 
adunay inahan nga may dugo sa iyang kaugatan, siya may gahum 
nga mamatay. Siya mahimong motugyan sa iyang lawas ngadto sa 
kamatayon ug dayon bawion kini pag-usab. Basahon nako ang iya 
mismong mga pulong: “Ako gihigugma sa Amahan, sa katarungan 
nga mao kini kay ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong 
kinabuhi, sa paghalad niini aron mabawi ko ra usab unya.

“Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, hinonoa ginaha-
lad ko kini sa kinaugalingon kong pagbuot. May kagahum ako sa 
paghalad niini ug may kagahum ako sa pagbawi niini. Kining ma-
ong sugo nadawat ko gikan sa akong Amahan.” ( Juan 10:17–18).15

Dili gayud intensyon sa atong Amahan sa langit nga pasagdan 
ang tawo nga mangapkap sa ilang agianan diha sa kangitngit ug 
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walay kahayag sa paggiya kanila, ug magdahum kanila sa ingon 
niini nga kahimtang nga makakaplag sa agianan pabalik sa iyang 
gingharian ug sa iyang balaang presensya. Dili kini ang paagi sa 
Ginoo. Sa tanang kapanahonan sukad sa sinugdanan ang atong 
Amahan sa langit mipakita sa iyang kamabination ngadto sa iyang 
mga anak ug andam sa paghatag kanila sa direksyon. Sukad pa sa 
unang kapanahonan bukas na ang kalangitan, ang Ginoo mipadala 
og mga mensahero gikan sa iyang presensya ngadto sa balaanong 
gitudlo nga mga sulugoon, mga lalaki nga naghupot sa awtori-
dad sa priesthood nga gisangunan sa pagtudlo sa mga baruganan 
sa Ebanghelyo, sa pagpasidaan sa mga katawhan ug sa pagtudlo 
kanila sa pagkamatarung; ug kining mga tawhana nakadawat ni-
ining kahibalo, inspirasyon ug paggiya sa mga mensahero gikan 
sa presensya sa Dios. Mao usab ni sa atong dispensasyon. Dili na 
kinahanglan nga ipiyong sa mga tawo ang ilang mga mata ug mo-
bati nga walay kahayag ug magsalig lang sa ilang kaugalingong 
pangatarungan, kay ang Ginoo sa kanunay andam sa paggiya ug 
pagdirekta ug pagpakita sa agianan. Siya nagpadala, sama sa akong 
giingon, og mga mensahero gikan sa iyang presenya. Siya nagpada-
yag. Siya mimando nga ang iyang pulong isulat, imantala kini, aron 
ang tanang tawo masayud niini.16

Ako mosulti kaninyo, ug sa tibuok Simbahan, ug, kabahin niini, 
ngadto sa tibuok kalibutan, nga ang puno sa grasya ug mahigug-
maong Amahan namulong pag-usab gikan sa langit ngadto sa iyang 
mga sulugoon nga mao ang mga propeta.

Ang iyang tingong nagdapit sa tanang katawhan sa pagduol 
ngadto sa Iyang Pinalanggang Anak, sa pagkat-on kabahin kaniya, 
sa pag-ambit sa iyang kaayo, sa pagsangun sa iyang yugo nganha 
kanila, ug sa paglihok sa ilang kaluwasan pinaagi sa pagkamasulun-
don ngadto sa mga balaod sa iyang ebanghelyo. Ang Iyang tingog 
mahimayaon ug mapasidungganon, sa kalinaw niining kinabuhia, 
ug sa kinabuhing dayon sa sunod nga kalibutan.17
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	inyong	hunahuna	unsa	ang	makapahimo	sa	tawo	nga	mag-

ampo ngadto sa Dios “daw nakig-istorya sa usa ka higala”? 
(“ Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith”). Ikonsiderar ang 
mga pamaagi nga inyong malig-on inyong relasyon uban sa 
 Langitnong Amahan.

•	 Si	Presidente	Smith	mipadayag	sa	iyang	pasalamat	sa	Unang	
 Panan-awon ni Joseph Smith, nga mipahiuli sa “tinuod nga ka-
hibalo kabahin sa Dios” (seksyon 1). Unsa ang mga kamatuoran 
nga inyong nasayran kabahin sa Dios nga Amahan ug ni Jesu-
kristo tungod sa Unang Panan-awon?

•	 Sa	mga	kinaiya	sa	Dios	nga	gihisgutan	ni	Presidente	Smith	
sa seksyon 2, asa ang labing makahuluganon alang kaninyo? 
Ngano? Samtang kamo nagbansay og hugot nga pagtuo sa inyong 
 Langitnong Amahan, sa unsang paagi kini nakatabang kaninyo 
nga masayud sa Iyang kinaiya?

•	 Si	Presidente	Smith	mipamatuod:	“Kita	espiritu	nga	mga	anak	
sa Dios ang atong Langitnong Amahan. . . . Kita sakop sa iyang 
pamilya” (seksyon 3). Sa unsang paagi kining kamatuoran naka-
impluwensya kaninyo?

•	 Sa	mga	seksyon	4	ug	5,	unsa	nga	pahayag	ang	nakatabang	ninyo	
nga mabati ang gugma sa Langitnong Amahan alang kaninyo? 
Nganong importante nga masabtan nga ang Dios nahigugma ug 
interesado sa tagsa-tagsa kanato? Sa unsang paagi kita makata-
bang sa mga sakop sa pamilya ug sa mga higala nga mobati sa 
Iyang gugma?

•	 Hunahunaa	unsa	ang	nabuhat	sa	Langitnong	Amahan	para	ka-
ninyo aron kamo makabalik sa Iyang presensya (tan-awa sa sek-
syon 6). Unsa ang inyong gibati samtang kamo naghunahuna nga 
gipadala sa Langitnong Amahan ang Iyang Pinalanggang Anak? 
Sa unsang mga paagi nga ang Langitnong Amahan mipadala og 
“kahayag sa paggiya [ninyo]”?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Juan 3:16; 17:3; 1 Nephi 11:17; Alma 30:44

Tabang sa Pagtudlo
“Ubay-ubay nga pagtudlo diha sa Simbahan sobra ra kaayo, 

kini ang lektyur. Dili kaayo kita ganahan og mga lektyur sulod sa 
mga klasehanan. Gibuhat nato kini sa sakrament miting ug sa mga 
komperensya, apan ang pagtudlo mahimong magtubag-tubag aron 
makapangutana kamo. Dali kang makapangutana diha sa klase” 
(Boyd K. Packer, “Principles of Teaching and Learning,” Ensign, 
Hunyo 2007, 87).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1943, 15–16.
 2. Wala mamantala nga manuskrito pina-

agi ni Hoyt W. Brewster Jr.
 3. Sa Conference Report, Abr. 1930, 90.
 4. Answers to Gospel Questions, comp. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 3:117.

 5. “Origin of the First Vision,” Improvement 
Era, Abr. 1920, 496–97; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:2–3.

 6. “The Most Important Knowledge,” 
 Ensign, Mayo 1971, 2–3.

 7. “Out of the Darkness,” Ensign, Hunyo 
1971, 2.

 8. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the Year 
(Ene. 12, 1971), 2.

 9. “Purpose and Value of Mortal Proba-
tion,” Deseret News, Church section, 
Hunyo 12, 1949, 21; tan-awa usab sa 
Doctrines of Salvation, 1:1.

 10. “The Most Important Knowledge,” 3.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1923, 

135–36. Timan-i nga ang panan-awon 
ni Moises nga narekord sa Moises 1 
usa ka ehemplo nga ang Manluluwas 
nagsulti sa mga pulong sa Amahan nga 
may balaanong awtoridad (tan-awa sa 
“The Father and the Son: A Doctrinal 
Exposition by the First Presidency 
and the Twelve,” Improvement Era, 
Ago. 1916, 939; giimprinta pag-usab 
sa Ensign, Abr. 2002, 17). Ang teksto 
ug komentaryo sa kasulatan ni Joseph 
Fielding Smith niini nga kapitulo nga 
ang mga pulong diha sa Moises 1 
nagrepresentar sa hunahuna ug kabu-
but-on sa Dios nga Amahan.

 12. Sa Conference Report, Abr. 1923, 136–
37, 139. Tan-awa usab sa mubo nga 
sulat 11 niining kapitulo, nga magamit 
usab sa panan-awon ni Enoch nga na-
rekord sa Moises 7.

 13. Sa Conference Report, Okt. 1953, 58.
 14. “A Witness and a Blessing,” Ensign, 

Hunyo 1971, 109.
 15. Sa Conference Report, Abr. 1967, 122.
 16. Sa Conference Report, Okt. 1931, 15.
 17. “A Witness and a Blessing,” 109.
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Atong Manluluwas, si Jesukristo

“Hunahunaa kini pag-ayo, karon ug sa kanunay, 
nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi 
nga Dios kinsa mianhi sa kalibutan aron sa 

paghalad sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi. 
Kana mao ang kamatuoran, ug mahinungdanon. 

Niini ang atong hugot nga pagtuo natukod.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Isip usa ka Apostol, si Presidente Joseph Fielding Smith matinud-
anon sa iyang calling isip usa sa “talagsaon nga mga saksi sa ngalan 
ni Kristo sa tibuok kalibutan” (D&P 107:23). Siya miingon : “Naning-
kamot ko nga higugmaon Siya, atong Manunubos, labaw sa tanan 
nga butang. Kini akong buluhaton. Nagbiyahe ko niining tibuok 
nasud isip usa sa Iyang linain nga mga saksi. Dili ko mahimong 
linain nga saksi ni Jesukristo kon wala koy sigurado ug positibong 
kahibalo nga Siya ang Anak sa Dios ug Manunubos sa kalibutan.” 1

Isip amahan, si Presidente Smith ingon ka mapahinunguron usab 
sa iyang responsibilidad sa pagpamatuod kabahin sa Manluluwas. 
Niadtong Hulyo 18, 1948, siya misulat ngadto sa iyang mga anak 
nga sila si Douglas ug Milton, kinsa nagserbisyo isip full-time nga 
mga misyonaryo. Siya misulat:

“May mga higayon nga molingkod ug mamalandong ko, ug sa 
akong pagbasa sa mga kasulatan, maghunahuna ko sa misyon sa 
atong Ginoo, unsay iyang nabuhat alang kanako, ug kon ako kining 
mabati moingon ko sa akong kaugalingon, dili ko mahimong mag-
maluibon kaniya. Iya kong hingpit nga gihigugma, sama sa iyang 
gibuhat sa tanang katawhan, ilabi na niadtong nagserbisyo kaniya, 
ug kinahanglan nako siyang higugmaon kutob sa akong mahimo, 
bisan kon kini dili hingpit, nga dili gyud angay. Ang Iyang gugma 
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“ang tanang kamatuoran naggikan ug mahitungod ni 
ginoong Jesukristo, ang Manunubos sa kalibutan.”

K a P i T u l o  2
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talagsaon. Wala ko mabuhi sa panahon sa atong Manluluwas; wala 
usab siya nagpakita kanako. Wala ko kakita niya. Ang Iyang Ama-
han ug siya mibati nga wala ni nako kinahanglana nga oportunidad. 
Apan dili kini kinahanglan. Nabati nako ang iyang presensya. Na-
sayud ko nga ang Balaang Espiritu milamdag sa akong hunahuna 
ug mipadayag kabahin niya ngari nako, mao nga gihigugma nako 
ang akong Manunubos, ako naglaum, ug mibati nga kini tinuod, 
kay sa bisan unsa pa nga butang niining kinabuhia. Dili ni nako 
maangkon sa laing paagi. Ganahan kong magmatinuoron ngadto 
kaniya. Nasayud ko nga nagpakamatay siya alang nako, kaninyo 
ug sa tanang katawhan aron kita mabuhi pag-usab pinaagi sa pag-
kabanhaw. Nasayud ko nga nagpakamatay siya aron mapasaylo ko 
sa akong mga binuang nga nahimo, akong mga sala, ug mapasaylo 
niini. Katalagsaon gyud niini nga gugma. Nasayud niini, higugmaon 
gyud nako siya, akong Manunubos. Ganahan nako nga mobati og 
sama niini ang akong mga anak nga nagmisyon. Ganahan nako nga 
ang akong mga anak ug mga apo mobati usab niini, ug dili mapa-
layo sa dalan sa kamatuoran ug pagkamatarung.” 2

Usa sa mga anak ni Presidente Smith nahinumdom:

“Niadtong bata pa mi, kanunay ming makadungog niya nga 
mosulti, ‘Kon unta ang katawhan sa kalibutan nakasabut sa mga 
pagsulay, mga kalisdanan, mga sala nga gidala sa Ginoo sa iyang 
kaugalingon para sa atong kaayohan.’ Matag higayon nga mopasa-
but siya niini, motulo ang iyang luha.

“[Kausa] mitapad ko sa akong amahan samtang siya nagtuon, 
nakaobserbar ko nga lawom siyang namalandong. Nagpanagana 
ko sa pagsulti, apan sa katapusan siya misulti. ‘O, akong anak, unta 
kauban ka nako sa miaging Huwebes diin nakigkita ko sa mga 
Kaigsoonan sa templo. Kon nakadungog pa unta ka nila nga nag-
pamatuod sa ilang gugma sa Ginoo ug sa Manluluwas, si Jesukristo!’ 
Ug dayon miduko, ug ang luha midagayday sa iyang nawong ug 
mitulo ngadto sa iyang sinina. Dayon, human sa daghang segundo, 
wala kaayo siya mihangad, apan miyango-yango lang, siya miingon, 
‘O, gihigugma gyud nako ang akong Ginoo ug Manluluwas nga si 
Jesukristo!’” 3
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Si Jesukristo mao ang Bugtong Anak sa 
Dios ug Manluluwas sa kalibutan.

Moingon ko, sama ka yano ug kaklaro kutob sa akong mahimo, 
nga kita nagtuo ni Kristo. Ato siyang gidawat nga walay pagduha-
duha isip Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa kalibutan.4

Kita nasayud nga ang kaluwasan mahitabo pinaagi ni Kristo; 
nga siya ang Kinamagulangang Anak sa Amahan sa Kahangturan; 
nga siya ang napili ug naordinahan nang daan sa konseho sa langit 
nga mopahigayon sa walay kinutuban ug mahangturon nga pag-
ula; nga siya ipakatawo sa kalibutan isip Anak sa Dios; ug siya ang 
naghatag og kinabuhi ug imortalidad dinhi sa kalibutan pinaagi sa 
ebanghelyo.

Kita sigurado gyung nagtuo nga si Kristo moabut sa pagtubos 
sa mga tawo gikan sa temporal ug espiritwal nga kamatayon nga 
nahinabo sa kalibutan tungod sa Pagkapukan ni Adan ug iyang 
tubson ang mga sala sa tanang katawhan ubos sa kondisyon nga 
maghinulsol. . . .

Kita nagtuo nga pinaagi sa grasya kita maluwas human nato 
mabuhat ang tanan [tan-awa sa 2 Nephi 25:23], ug ang pagtukod sa 
pundasyon diha sa pag-ula ni Kristo, ang tanang tawo molihok sa 
ilang kaluwasan uban sa kahadlok ug pagpangurog sa atubangan 
sa Dios [tan-awa sa Mga Taga-Filipos 2:12; Mormon 9:27].5

Ang kalainan tali kanato ug sa Manluluwas mao nga kita adunay 
mga amahan nga mga mortal ug sa ingon mamatay. Dili mortal 
ang Amahan sa atong Manluluwas ug busa dili siya mamatay. Siya 
adunay gahum nga ihalad ang iyang kinabuhi ug sa pagbawi niini 
[tan-awa sa Juan 10:17–18], apan kita walay gahum nga magpaka-
matay ug mabuhi pag-usab. Pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo nga 
atong madawat ang kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw sa 
mga patay ug pagkamasulundon sa mga baruganan sa ebanghelyo.6

Siya gayud ang bugtong Anak sa Dios, ug pinaagi sa Iyang 
grasya, ug grasya sa Iyang Amahan, gitubos kita gikan sa sala 
kon kita maghinulsol. Kita nasayud nga Siya nabanhaw, nga Siya 
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mikayab sa kahitas-an, mipagula sa mga binihag [tan-awa sa Salmo 
68:18], ug nahimong tuburan sa kaluwasan niadtong tanan nga mo-
tuo, mohinulsol sa ilang mga sala ug modawat Kaniya isip Manu-
nubos sa kalibutan [tan-awa sa Mga Hebreohanon 5:9]. Ang mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw nagatuo gayud niining mga butanga.7

Samtang ang mga tawo mahimong momugna og mga plano, 
mosunod og mga teyoriya, mopasiugda og kahibulongang mga 
buhat, ug mosiksik ug motudlo og talagsaong mga doktrina, usa 
lang ka pagtulun-an ang mahinungdanon, ug dili kita makalimot 
niini: ang tanang kamatuoran naggikan ug mahitungod ni Gino-
ong Jesukristo, ang Manunubos sa kalibutan. Atong gidawat siya 
isip Bugtong Anak sa Amahan diha sa unod, ang bugtong tawo nga 
nagpakabuhi nga may imortal nga Amahan. Tungod sa iyang katu-
ngod sa pagkatawo [birthright] ug sa kahimtang sa iyang pagkatawo 
nganhi sa kalibutan, siya nahimong Manunubos sa katawhan; ug 
tungod sa iyang pag-ula kita may pribilehiyo nga makabalik ngadto 
sa presensya sa atong Amahan, kon kita maghinulsol ug modawat 
sa dakong plano sa pagtubos diin siya ang tinubdan.8

Kita mopamatuod nga ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang 
plano sa kaluwasan; ug pinaagi sa maulaong sakripisyo sa atong 
Ginoo ang tanang tawo mabanhaw nga imortal, pagahukman su-
mala sa iyang mga binuhatan; ug kadtong nagtuo ug nagsunod sa 
kahingpitan sa balaod sa ebanghelyo mabanhaw usab ngadto sa 
kinabuhing dayon sa gingharian sa atong Amahan.9

2
Kita nahimong mga anak ni Jesukristo 

pinaagi sa Iyang Pag-ula ug pinaagi sa atong 
pakigsaad nga magmasulundon Kaniya.

Ang atong Amahan sa langit mao ang Amahan ni Jesukristo, sa 
espiritu ug sa lawas. Ang atong Manluluwas ang Unang Natawo 
diha sa espiritu, ang Bugtong Anak diha sa unod.10

Siya [si Jesukristo] ang atong Maguwang ug gipasidunggan sa 
Amahan sa hingpit nga awtoridad ug gahum isip sakop sa ha-
langdong Kapangulohan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu 
Santo.11
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Ang kasulatan nagtudlo nga si Jesukristo mao ang Amahan ug 
Anak. Ang yanong kamatuoran mao nga siya Anak sa Dios sa pag-
kahimugso, sa espiritu ug sa unod. Siya Amahan tungod sa buhat 
nga iyang nahimo.12

Ang Manluluwas mahimong atong Amahan, sa paagi nga kini nga 
termino gigamit sa kasulatan, tungod kay siya naghatag kanato og 
kinabuhi, kinabuhing dayon, pinaagi sa pag-ula nga iyang gibuhat 
alang kanato. Sa nindot kaayong instruksyon nga gipamulong ni 
Haring Benjamin atong mabasa: “Ug karon, tungod sa pakigsaad 
diin kamo nakahimo kamo pagatawagon nga mga anak ni Kristo, 

“Kita nahimong mga anak, anak nga mga lalaki ug 
anak nga mga babaye ni Jesukristo, pinaagi sa atong 

pakigsaad nga magmasulundon ngadto kaniya.”
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iyang anak nga mga lalaki, ug iyang anak nga mga babaye; kay 
tan-awa, niining adlawa siya sa espirituhanong paagi nanganak 
kaninyo; kay kamo nag-ingon nga ang inyong mga kasingkasing 
nausab pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa iyang ngalan; busa, 
kamo natawo kaniya ug nahimo nga anak nga mga lalaki ug 
iyang anak nga mga babaye.” [Mosiah 5:7; tan-awa usab sa mga 
bersikulo 8–11.]

Mao nga, kita nahimong mga anak, anak nga mga lalaki ug anak 
nga mga babaye ni Jesukristo, pinaagi sa atong pakigsaad nga mag-
masulundon ngadto kaniya. Tungod sa iyang balaanong awtoridad 
ug pagsakripisyo diha sa krus, kita nahimong mga anak sa espiri-
tuhanong paagi, ug siya ang atong Amahan.13

Sama sa mga Nephite sa panahon ni Haring Benjamin, kita usab 
nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw modala sa atong kaugali-
ngon sa ngalan ni Kristo [tan-awa sa Mosiah 5:1–9; 6:1–2]. Matag 
semana diha sa sakrament, kita gimandoan, sa pagdala sa iyang 
ngalan kanunay sa paghinumdom kaniya ug mao usab kana ang 
gipakigsaad sa mga Nephite nga ilang buhaton.14

3
Ang Manluluwas Mismo nagpakita niining 
dispensasyon, ug kitang tanan makabaton 

og pagpamatuod kabahin Kaniya.

Atong gidawat si Jesus isip Manunubos sa kalibutan. Kita nasayud 
. . . nga Siya Mismo nagpakita niining dispensasyon. Kita wala mag-
salig sa mga pagpamatuod sa . . . takus nga mga tawo sa karaang 
panahon, kinsa nabuhi sa Iyang panahon ug nakig-istorya Kaniya 
diha sa Iyang pagpangalagad, ug kang kinsa Siya nagpakita human 
sa Iyang pagkabanhaw. Kita adunay mga saksi nga buhi sa atong 
panahon, kinsa nakakita Kaniya, kinsa nasayud nga Siya buhi ug 
nagpamatuod niining kamatuoran ngari kanato ug sa kalibutan. 
Kita nasayud nga ang ilang pagpamatuod tinuod. Si Joseph Smith 
wala mag-inusara sa pagpamatuod sa misyon ni Jesukristo niining 
dispensasyon, kay ang Ginoo nag-andam og uban pang mga saksi 
kinsa, uban ni Propeta Joseph Smith, nakakita sa Manunubos, na-
kadawat og instruksyon gikan Kaniya ug nakakita Kaniya sa ka-
langitan nga naglingkod sa tuong bahin sa Amahan nga gilibutan 
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sa balaang mga anghel. Sila mihatag sa ilang pagpamatuod ngari 
kanato nga maoy mobuntog sa kalibutan aron ipanghimaraut kad-
tong dili mopatalinghug niini.

Isip miyembro sa Simbahan, kita usab wala magsalig sa mga pag-
pamatuod nila ni Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon o 
uban pa kinsa patay na karon, kinsa niining dispensasyon nakada-
wat og talagsaong pagpadayag ug mga panan-awon gikan sa Ginoo 
diin sila nasayud nga si Jesus buhi ug ang Manunubos sa kalibutan. 
Kita adunay indibidwal nga pagpamatuod nga nadawat gikan sa Es-
piritu sa Ginoo niadtong nagpakabuhi sumala sa Ebanghelyo. Kon 
kita nagkinabuhi sumala sa kamatuoran human sa bunyag alang 
sa kapasayloan sa atong mga sala, ug nakumpirmahan pinaagi sa 
pagpandong sa kamot diha sa ulo alang sa gasa sa Balaang Espi-
ritu, ang Ginoo indibidwal nga mopadayag kanato nga kining mga 
butanga tinuod. Kita wala magsalig sa pagpamatuod ni bisan kinsa 
alang niining kahibalo kay kita nasayud pinaagi sa Espiritu nga si 
Jesus mao ang Kristo, ang Manunubos sa kalibutan.15

Kon adunay usa ka butang nga makahatag og kalipay ug kali-
naw ug katagbawan sa kasingkasing sa tawo, labaw sa tanan nga 
akong nahibaloan, mao ang pagpamatuod nga anaa nako, ug anaa 
kaninyo, nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios. Kini ang kama-
tuoran nga dili mausab. Ang mga tawo mahimong moataki niini; 
mobugal-bugal niini; sila modeklarar nga siya dili ang Manunubos 
sa kalibutan, nga ang iyang misyon dili tinuod, o ang katuyoan ni-
ini, pinaagi sa iyang pag-ula, dili makahatag sa tanang mga tawo og 
kapasayloan sa ilang mga sala kon sila maghinulsol. Sila mahimong 
dili motuo sa pagkabanhaw, o nga si Kristo Mismo nabuhi pag-usab, 
sama sa gideklarar sa mga Kasulatan, human siya gipatay sa iyang 
mga kaaway; bisan pa man niini ang kamatuoran magpabilin. Siya 
nagpakamatay tungod sa mga sala sa kalibutan, siya nagluwas sa 
mga tawo gikan sa kamatayon, siya naghatag kanila og oportunidad 
nga maghinulsol, ug mapasaylo sa sala pinaagi sa ilang pagtuo ug 
pagdawat sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug sa iyang misyon. 
Kining mga kamatuoran mahinungdanon, kini molungtad; dili kini 
mawala bisan unsa pay isulti o hunahunaon sa tawo.16

Hunahunaa kini pag-ayo, karon ug sa kanunay, nga si Jesus mao 
ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios kinsa mianhi sa kalibutan 
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aron sa paghalad sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi. Kana mao 
ang kamatuoran, ug mahinungdanon. Niini ang atong hugot nga 
pagtuo natukod.17

4
Kitang tanan magpakabuhi sumala 

sa kinabuhi ni Jesukristo.

Ang pinakamaayong ehemplo sa mga tawo mao ang Anak sa 
Dios mismo. Ang iyang kinabuhi hingpit. Maayo niyang pagkabu-
hat ang tanan ug makasulti sa tanang tawo, “Sunod kamo kanako,” 
[2 Nephi 31:10] ug kita magpakabuhi sumala sa iyang kinabuhi.

Hatagan ko kamo og sanglitanan gikan sa iyang kinabuhi. Iyang 
gitudloan ang mga katawhan unsaon sa pag-ampo ug dayon mii-
ngon: “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha ka-
ninyo, kamo kinahanglan nga magbantay ug mag-ampo sa kanunay, 
tingali unya og kamo matintal sa yawa, ug kamo mabihag ug ma-
himo nga ulipon kaniya. Ug ingon nga ako nag-ampo uban kaninyo 
mao usab kamo mag-ampo diha sa akong simbahan, taliwala sa 
akong mga katawhan nga naghinulsol ug nagpabunyag diha sa 
akong ngalan. Tan-awa Ako mao ang kahayag; Ako nagpakita og 
usa ka panig-ingnan alang kaninyo. . . . Busa, ipakita ninyo ang 
inyong kahayag aron kini moiwag sa kalibutan. Tan-awa, Ako mao 
ang kahayag diin kamo mopakita—nga diin kamo nakakita kanako 
nga mihimo. . . .” [3 Nephi 18:15–16, 24.]

Tingali ang iyang nindot kaayo nga tambag kabahin niini giha-
tag ngadto sa Nephite nga mga disipulo. “Unsa nga matang sa mga 
tawo kamo mahisama?” siya nangutana, ug dayon mitubag: “Sa pag-
katinuod Ako moingon nganha kaninyo, gani sama nga Ako mao.” 
[3 Nephi 27:27] 18

Kita kinahanglang motuo ni Kristo ug magpakabuhi sumala sa 
iyang kinabuhi. Kita kinahanglang mabunyagan sama nga siya na-
bunyagan. Kita kinahanglang mosimba sa Amahan sama sa iyang 
gibuhat. Kita kinahanglang mosunod sa kabubut-on sa Amahan 
sama sa iyang gibuhat. Kita kinahanglang magbuhat og maayo ug 
magmatarung sama sa iyang gibuhat. Siya ang atong Ehemplo, ang 
talagsaong Sulundon sa kaluwasan.19



K a P i T u l o  2

62

Kon kamo adunay problema ug kinahanglang mopili, pagdesis-
yon nga mangutana una sa kaugalingon, “Unsa kahay buhaton ni 
Jesus?” Dayon buhata kon unsay iyang buhaton.

Inyong mabati ang hingpit nga kalipay sa iyang presensya ug 
tuguti nga ang iyang inspirasyon mogiya kaninyo matag adlaw 
sa inyong kinabuhi kon inyo kining tinguhaon ug magpakabuhi 
nga takus niini. Ang gugma ni Jesus ug ang makapahupay nga 
kalig-on sa iyang Balaang Espiritu mahimong mahitabo kaninyo 
sama sa mga bata nga miduol kaniya sa dihang anaa pa siya dinhi 
sa kalibutan.20

Moingon ko nga kadtong nagsunod sa iyang ehemplo mahimong 
sama kaniya ug mahimaya uban kaniya diha sa gingharian sa iyang 
Amahan; aron makaangkon og pasidungog, gahum, ug awtoridad. 
Miingon siya sa Nephite nga mga disipulo kinsa kinasingkasing gyud 
nga misunod kaniya: “. . . kamo mahisama kanako, ug Ako sama sa 
Amahan; ug ang Amahan ug Ako usa ra.” [3 Nephi 28:10.] . . .

Nag-ampo ko nga kita mosunod sa iyang mga tunob ug mosu-
nod sa iyang mga sugo aron kita mahisama kaniya. Kini ang akong 
tinguha. Unta mao sab ang inyong tinguha.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	inyong	hunahuna	sa	unsang	paagi	ang	mga	anak	ni	Presidente	

Smith naimpluwensya sa iyang pagpamatuod ug pagpadayag sa 
iyang gugma sa Manluluwas? (Tan-awa sa “Gikan sa Kinabuhi ni 
Joseph Fielding Smith.”) Ikonsiderar kon unsay inyong mahimo 
aron mapalambo ang inyong gugma sa Manluluwas ug mopakig-
bahin sa inyong pagpamatuod Kaniya.

•	 Si	Presidente	Smith	mideklarar	nga	“ang	tanang	kamatuoran	
naggikan ug mahitungod ni Ginoong Jesukristo” (seksyon 1). 
Sa unsang paagi kining kamatuoran makaimpluwensya sa atong 
personal nga kinabuhi? Sa unsang paagi kini makaimpluwensya 
sa atong panimalay?
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•	 Sa	unsang	paagi	nga	ang	mga	pagtulun-an	sa	seksyon	2	makata-
bang kaninyo nga makasabut sa inyong relasyon sa Manluluwas? 
Unsay ipasabut sa pagdala sa inyong kaugalingon sa ngalan ni 
Kristo?

•	 Mipasidaan	si	Presidente	Smith	nga	pipila	ka	mga	tawo	moataki	
ug mobugal-bugal sa mga kamatuoran kabahin ni Jesukristo ug 
sa Iyang Pag-ula (tan-awa sa seksyon 3). Unsaon nato pagpa-
lig-on sa atong pagpamatuod aron kita makabuntog niining mga 
hagit? Sa unsang paagi ang mga ginikanan makalig-on sa pagpa-
matuod sa ilang mga anak?

•	 Pamalandungi	ang	tambag	ni	Presidente	Smith	sa	pagpangutana	
“Unsa kahay buhaton ni Jesus?” (seksyon 4). Unsa ang pipila ka 
piho nga mga paagi nga kita magpakabuhi sumala sa kinabuhi 
ni Jesukristo? Kon kita mosunod sa Iyang ehemplo, sa unsang 
paagi kita makaimpluwensya sa uban?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Juan 14:6; 1 Nephi 10:6; Mosiah 3:5–7; Helaman 5:12; 3 Nephi 

11:3–7; D&P 34:1–3; 76:22–24; Joseph Smith—Kasaysayan 1:17

Tabang sa Pagtudlo
“[Likayi] ang tintasyon nga mosobra sa paggamit sa materyal. . . . 

Kita nagtudlo sa mga tawo, dili ang hilisgutan lang; ug . . . ang ma-
tag leksyon nga gilatid nga akong nakita adunay daghang ikatudlo 
kay sa atong mapaambit sa gihatag nga oras” ( Jeffrey R. Holland, 
“Teaching and Learning in the Church,” Ensign, Hunyo 2007, 91).

Mubo nga mga sulat
 1. “Message of President Joseph Fielding 

Smith” (pakigpulong niadtong Mayo 22, 
1955, Joseph Fielding Smith Collection, 
Church History Library), 2.

 2. Sa Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 387–88; mga italics sa 
orihinal.

 3. Sa Leon R. Hartshorn, “President 
 Joseph Fielding Smith: Student of the 
Gospel,” New Era, Ene. 1972, 63.

 4. “The First Prophet of the Last Dispen-
sation,” Ensign, Ago. 1971, 6.

 5. “Out of the Darkness,” Ensign, Hunyo 
1971, 2, 4.

 6. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:28–29.

 7. Sa Conference Report, Abr. 1912, 67.
 8. “The One Fundamental Teaching,” 

Improvement Era, Mayo 1970, 3; mga 
italics sa orihinal.

 9. “Out of the Darkness,” 2, 4.
 10. Personal correspondence, kinutlo sa 

Doctrines of Salvation, 1:18.
 11. “The Spirit of Reverence and Worship,” 

Improvement Era, Sept. 1941, 573; tan-
awa usab sa Doctrines of Salvation, 
1:15.
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 12. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, 1:28.

 13. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, 1:29.

 14. Man: His Origin and Destiny (1954), 
117.

 15. Sa Conference Report, Okt. 1914, 98.
 16. Sa Conference Report, Okt. 1924, 

100–101.
 17. Sa Conference Report, Okt. 1921, 186; 

tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:302.

 18. “Follow His Example,” New Era, Ago. 
1972, 4.

 19. “The Plan of Salvation,” Ensign, Nob. 
1971, 5.

 20. “Christmas Message to Children of the 
Church in Every Land,” Friend, Dis. 
1971, 3.

 21. “Follow His Example,” 4.
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K A P I T U L O  3

Ang Plano sa Kaluwasan

“Ang atong Amahan sa langit nag-establisar 
sa plano sa kaluwasan alang sa iyang espiritu 
nga mga anak . . . aron sila molambo hangtud 

ilang maangkon ang kinabuhing dayon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Niadtong Abril 29, 1901, ang 18 anyos nga igsoong babaye ni 
Joseph Fielding Smith, si Alice namatay tungod sa dugay na nga 
sakit. Hapit na matapos ang full-time nga misyon ni Joseph sa Eng-
land. Ang iyang tubag sa balita bahin sa kamatayon ni Alice nag-
pakita sa iyang gugma sa iyang pamilya ug pagpamatuod sa plano 
sa kaluwasan. “Dako kini namo nga pagsulay,” iyang gi-rekord sa 
iyang journal. “Wala nako mahunahuna ang kagrabe sa iyang sakit. 
Nagdahum ko nga magkita pa mi niya pag-usab uban sa akong 
tibuok pamilya sulod sa pipila ka semana, apan ang kabubut-on 
sa Dios ang matuman. Kini ang panahon nga ang paglaum nga 
ikahatag sa ebanghelyo makatabang kaayo. Magkita mi sa sunod 
nga kinabuhi aron matagamtam ang kaanindot ug panalangin sa 
pagpakig-uban sa usag usa, diin ang pamilya dili na magbuwag pa, 
diin kitang tanan makadawat sa mga panalangin, ug makaamgo sa 
malumong kalooy sa atong Amahan sa langit. Unta magsubay ko 
kanunay sa dalan sa kamatuoran, ug pasidunggan ang ngalan nga 
akong gihuptan, nga ang panagkita sa akong kaliwatan mahimong 
labing matam-is ug mahangturon, kini ang akong mapainubsanong 
pag-ampo.” 1

Sa pagserbisyo isip Apostol ug sa wala madugay Presidente 
sa Simbahan, si Presidente Joseph Fielding Smith nagbalik-balik 
sa pagpamatuod sa paglaum nga moabut tungod sa pagsabut sa 
ebanghelyo. Siya mitudlo, “Anaa nato ang plano sa kaluwasan; 
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“Kita nagpuyo uban [sa atong amahan sa langit] 
sa wala pa gimugna kining kalibutan.”

K a P i T u l o  3
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nangalagad kita sa ebanghelyo; ug ang ebanghelyo mao ang bug-
tong paglaum sa kalibutan, ang paagi nga makahatag og kalinaw 
sa kalibutan ug maeksakto ang sayop nga anaa sa tanang nasud.” 2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta, kita 
nalipay nga nasayud sa plano sa Langitnong 

Amahan alang sa kaluwasan.

Kitang tanan sakop sa pamilya sa atong Amahan sa Langit. Kita 
nagpuyo uban Kaniya sa wala pa gimugna kining kalibutan. Kita 
nakakita sa Iyang dagway, nakabati sa Iyang gugma, ug nakadu-
ngog sa Iyang mga pagtulun-an, ug gi-establisar ang mga balaod 
aron kita makalambo ug makaangkon og atong kaugalingong ma-
hangturong pamilya.3

Ang atong Amahan sa langit nag-establisar sa plano sa kaluwa-
san alang sa iyang espiritu nga mga anak. Kini nga plano gidesinyo 
aron sila molambo hangtud ilang maangkon ang kinabuhing dayon, 
ang ngalan sa matang sa kinabuhi sa atong Amahan sa Langit. Kini 
nga plano makapahimo sa mga anak sa Dios nga mahisama ka-
niya ug makaangkon og gahum ug kaalam ug kahibalo nga iyang 
nabatonan.4

Atong nakat-unan gikan sa Perlas nga Labing Bililhon, nga adu-
nay gipahigayon nga konseho sa langit, diin gipundok sa Ginoo 
ang iyang espiritu nga mga anak ug gipresentar kanila ang plano 
nga sila moanhi sa kalibutan, mosinati sa mortal nga kinabuhi ug 
makaangkon og pisikal nga lawas, mosagubang sa pagsulay sa 
mortalidad ug dayon pagahimayaon pinaagi sa pagkabanhaw nga 
mahitabo pinaagi sa pag-ula sa iyang Bugtong Anak, si Jesukristo 
[tan-awa sa Moises 4:1–2; Abraham 3:22–28]. Ang paghunahuna nga 
mosinati sa mortalidad ug sa dili matag-ang kahimtang sa kinabuhi 
sa kalibutan diin sila makasinati og pag-antus, kasakit, kaguol, tin-
tasyon ug kalisdanan, ingon man sa kanindot sa kayano sa kina-
buhi, ug dayon, kon matinud-anon, makasinati sa pagkabanhaw 
ngadto sa kinabuhing dayon diha sa gingharian sa Dios, nga mahi-
sama kaniya [tan-awa sa 1 Juan 3:2], ug mopuno kanila sa diwa sa 
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kalipay, ug sila “misinggit sa kalipay.” [Tan-awa sa Job 38:4–7.] Ang 
kasinatian ug kahibalo nga maangkon niining mortal nga kinabuhi, 
dili maangkon sa lain nga paagi, ug ang pagdawat og pisikal nga 
lawas mahinungdanon sa ilang kahimayaan.5

2
Ang Pagkapukan ni Adan ug Eva kabahin 

sa plano sa Langitnong Amahan.

Ang plano sa kaluwasan, o ang han-ay sa mga balaod, nga na-
sayran nga mao ang ebanghelyo ni Jesukristo, gipatuman na sa 
langit, sa wala pa gitukod ang kalibutan. Napili didto nga si Adan 
nga atong amahan moanhi sa kalibutan ug mangulo sa tibuok taw-
hanong pamilya. Lakip kana sa dakong plano, nga siya moambit sa 
gidili nga prutas ug mapukan, sa ingon nakapahimo nga adunay 
pag-antus ug kamatayon sa kalibutan, gani alang sa kaayohan sa 
iyang mga anak.6

Ang Pagkapukan mahinungdanong bahin sa mortal nga pagsulay 
sa tawo. . . . Kon wala pa moambit si Adan ug Eva, ang talagsaong 
gasa sa mortalidad dili gyud nila masinati. Dugang pa, wala silay 

ang Pagkapukan nila ni adan ug eva nakahatag og “kasakit, kaguol, 
kamatayon; apan . . . kini nakahatag usab og panalangin.”
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matuman.7

Ang pagkapukan ni Adan nakapahinabo sa tanang dili matag-ang 
kahimtang sa kinabuhi sa mortalidad. Kini nakahatag og kasakit, 
kaguol, kamatayon; apan dili usab nato makalimtan nga kini na-
kahatag usab og panalangin. . . . Kini nakahatag sa panalangin sa 
kahibalo ug panabut ug sa mortal nga kinabuhi.8

3
Gihalad ni Jesukristo ang Iyang Kaugalingon 

isip sakripisyo sa pagluwas nato gikan sa 
Pagkapukan ug sa atong mga sala.

Ang kalapasan ni Adan nakapahinabo niining duha ka kama-
tayon, ang espiritwal ug temporal—ang tawo gipapahawa sa pre-
sensya sa Dios, ug nahimong mortal ug mosinati sa mga sakit sa 
unod. Aron siya makabalik pag-usab, kinahanglang mabayaran ang 
nasupak nga balaod. Gikinahanglan kini para sa kaangayan.9

Natural lang ug makiangayon nga ang tawo nga nakasala mo-
bayad sa silot—pag-ula alang sa sayop. Busa, sa dihang si Adan 
nakalapas sa balaod, ang kaangayan misukna nga siya, ug walay 
lain, ang manubag sa sala ug bayaran kini sa iyang kinabuhi. Apan 
si Adan, sa paglapas sa balaod, siya mismo anaa ubos sa tunglo, 
ug tungod siya natunglo siya dili makaula, o makaeksakto sa iyang 
nabuhat. Ni ang iyang mga anak, kay sila natunglo, ug nangina-
hanglan kini og tawo nga wala maapil sa tunglo aron sa pag-ula sa 
orihinal nga sala. Dugang pa, tungod kay kitang tanan natunglo, 
kita usab walay gahum sa pag-ula sa atong sala. Busa kinahanglan 
sa Amahan nga ipadala ang iyang Bugtong Anak, kinsa walay sala, 
sa pag-ula sa atong sala ingon man sa kalapasan ni Adan, nga gi-
sukna sa kaangayan. Siya mismo mihalad sa iyang kaugalingon isip 
sakripisyo alang sa mga sala, ug pinaagi sa iyang kamatayon diha sa 
krus iyang gidala sa iyang kaugalingon ang kalapasan ni Adan ug 
ang atong kaugalingong mga sala, sa ingon nagtubos nato gikan sa 
kalaglagan, ug sa atong mga sala, kon kita maghinulsol.10

Atong katungdanan ang pagtudlo sa misyon ni Jesukristo. Nga-
nong mianhi siya? Unsay iyang nahimo para nato? Sa unsang paagi 
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kita nakabenepisyo? Unsay iyang gisakripisyo para niini? Ang iyang 
gisakripisyo mao ang iyang kaugalingon, oo, labaw pa sa iyang 
kaugalingon! Unsa pay iyang gipangbuhat gawas sa pagpalansang 
sa krus? Nganong gilansang man siya? Siya gilansang aron sa pag-
paagas sa iyang dugo aron tubson kita gikan sa dakong silot nga 
mahitabo, mapahawa sa presensya sa Dios. Siya namatay sa krus 
aron sa pagluwas nato, aron mahiusa pag-usab ang atong lawas ug 
espiritu. Iyang gihatag kanato kana nga pribilehiyo. Kon kita mo-
tuo lang niya ug mosunod sa iyang mga sugo, siya nagpakamatay 
para nato aron kita mapasaylo gikan sa atong sala ug dili masilotan. 
Iyang gibayaran ang bili niini. . . .

. . . Walay laing tawo ang makahimo sa iyang gibuhat para nato. 
Dili siya kinahanglang mamatay, makabalibad siya. Boluntaryo Niya 
kining gibuhat. Iya kining gibuhat tungod kay sugo kini gikan sa 
iyang Amahan. Siya nasayud kon unsa kini nga matang nga pag-an-
tus; apan, tungod sa iyang gugma kanato, andam siya sa pagbuhat 
niini. . . .

Ang paglansang sa mga kamot ug tiil sa Manluluwas dili ang 
pinakasakit nga bahin sa iyang pag-antus. Kita naanad, tingali, sa 
pagbati, o paghunahuna nga ang iyang hilabihang pag-antus mao 
ang paglansang sa krus ug gibitay. Nan, nahitabo na sa kasaysayan 
sa kalibutan nga liboan ka mga tawo nag-antus sa ingon niana nga 
paagi. Busa ang iyang pag-antus, kon kana lang ang hisgutan, su-
sama ra kasakit sa ubang mga tawo nga gilansang usab diha sa krus. 
Busa, unsa man diay ang iyang hilabihang pag-antus? Nanghinaut 
ko nga atong mapasabut kining kamatuoran sa tanang miyembro sa 
Simbahan: Ang Iyang hilabihang pag-antus nahitabo sa wala pa siya 
gilansang sa krus. Kini nahitabo sa Tanaman sa Getsemani, sama sa 
gisaysay kanato diha sa mga kasulatan, nga migawas ang dugo sa 
matag lungag sa iyang panit; ug sa grabing panghingutas sa iyang 
kalag, siya mihilak sa iyang Amahan. Dili ang paglansang sa iyang 
mga kamot ug tiil. Karon ayaw ko og pangutan-a sa unsang paagi 
kana nahitabo kay wala ko masayud. Walay nasayud. Ang ato lang 
nasayran nga sa pipila ka paagi iyang gidala sa iyang kaugalingon 
ang dakong silot. Iyang gidala sa iyang kaugalingon ang atong mga 
kalapasan, ug gibayaran ang bili, ang bili sa grabing kasakit.



K a P i T u l o  3

71

Hunahunaa ang Manluluwas nga gidala ang tanang palas-anon 
sa matag indibidwal—kasakit—sa pipila ka paagi ako makaingon, 
wala ko makasabut; akong angkunon—ang hinungdan nga nag-
antus siya sa hilabihang kasakit, kon itandi niini dili kaayo sakit 
ang paglansang sa iyang mga kamot ug tiil. Siya nakahilak tungod 
sa kasakit, ngadto sa Iyang Amahan, “Kuhaa kining kopa gikan ka-
nako!” ug dili kini makuha [tan-awa sa Mateo 26:42; Marcos 14:36; 
Lucas 22:42]. Basahon ko kaninyo ang usa o duha ka pulong unsay 
gisulti sa Ginoo kabahin niana:

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang 
alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol;

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag-
antus sama kanako;

“Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang 
Dios, ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, 
ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa 
lawas ug sa espiritu—ug buot nga Ako unta dili moinom sa mapait 
nga kopa, ug mobiya—

“Bisan pa niana, himaya ngadto sa Amahan, ug Ako nakaambit 
ug nakahuman sa akong mga pagpangandam alang sa mga kataw-
han.” [D&P 19:16–19.]

Dihang nabasa ko kini nakapaubos kini nako. Ang Iyang gugma 
sa katawhan, sa kalibutan, hilabihan kaayo nga siya andam nga 
modala sa palas-anon nga dili mahimo sa mortal nga tawo, ug mi-
bayad og dakong bili nga dili mabayaran ni bisan kinsa nga tawo, 
aron kita makalingkawas.11

Ang Anak sa Dios [miingon]: “Manaog ko ug bayaran ang bili. 
Ako ang mahimong Manunubos ug tubson ang mga tawo gikan 
sa kalapasan ni Adan. Akong dalhon ang mga sala sa kalibutan ug 
tubson o luwason ang tanang kalag gikan sa iyang sala kadtong 
maghinulsol.” 12

Atong ihulagway: Usa ka tawo naglakaw sa dalan nga nahulog 
sa lawom ug ngitngit kaayo nga lungag nga dili siya makagawas 
kon siya lang. Unsaon niya pagluwas sa iyang kaugalingon niining 
panghitabo? Wala siyay mahimo, kay walay laing paagi nga maka-
gawas sa lungag. Siya nangayo og tabang, ug may buotang tawo, 
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nakadungog sa iyang pagpangayo og tabang, nagdali sa pagtabang 
kaniya ug sa paghatag og hagdanan, nga nakapahimo kaniya sa 
paggawas gikan sa lungag. Kini mao gyud ang nahimutangan ni 
Adan ug sa iyang kaliwatan, dihang gikaon niya ang gidili nga 
bunga. Ang tanan naanaa sa lungag, walay usa ang makagawas ug 
makahupay sa uban. Ang lungag mao ang pagpahawa gikan sa pre-
sensya sa Ginoo ug ang temporal nga kamatayon, ang pagkadugta 
sa lawas. Ang tanan mamatay, walay makalingkawas sa lungag.13

Miagi ang Manluluwas, naa siya sa gawas sa lungag, ug gitunol 
ang hagdanan. Siya miadto sa lungag ug mitabang nato sa paggamit 
sa hagdanan aron makagawas.14

Sa iyang walay kinutuban nga kalooy, ang Amahan nakadungog 
sa hilak sa iyang mga anak ug mipadala sa iyang Bugtong Anak, 
kinsa dili ulipon sa kamatayon ug walay sala, sa paghatag og paagi 
aron makagawas. Iya kining gibuhat pinaagi sa iyang walay kinu-
tuban nga pag-ula ug ebanghelyo.15

Ang atong kasingkasing mapuno og pasalamat sa paghigugma 
ug pagsunod alang sa talagsaon ug malumong kalooy sa [Manlulu-
was]. Tungod sa iyang gibuhat dili gayud nato siya pakyason. Kita 
gibayaran Niya sa bili, ang bili sa iyang hilabihang pag-antus ug 
pagpaagas sa iyang dugo sa pagsakripisyo diha sa krus.16

4
Nagtukod diha sa pundasyon sa Pag-ula ni Jesukristo, 

atong lihokon atong kaluwasan atol sa mortalidad.

Ang atong Manluluwas nga si Jesukristo mao ang mahinungda-
nong tawo niining dakong plano sa kalamboan ug kaluwasan.17

Ang pagtukod diha sa pundasyon sa pag-ula, ang plano sa kalu-
wasan naglangkob sa mosunod nga mga butang:

Una, kita kinahanglang magbaton og hugot nga pagtuo ni Gino-
ong Jesukristo; ato siyang dawaton isip Anak sa Dios; kinahanglang 
mosalig kita niya, mosalig sa iyang pulong, ug motinguha sa mga 
panalangin pinaagi sa pagsunod sa iyang mga balaod.

Ikaduha, kita kinahanglang maghinulsol sa atong mga sala; isalik-
way ang kalibutanong mga butang; tinoon sa atong kasingkasing, wa-
lay pagduha-duha, nga kita magpakabuhi nga diosnon ug matarung.
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Ikatulo, kita kinahanglang mabunyagan diha sa tubig, sa tawo 
nga adunay katungod, nga may gahum sa pagbugkos dinhi sa yuta 
nga pagabugkuson sa langit; kita kinahanglang, pinaagi niining 
sagradong ordinansa, mopakigsaad sa pagserbisyo sa Ginoo ug 
mosunod sa iyang mga sugo.

Ikaupat, kita kihanglang modawat sa gasa sa Espiritu Santo; ma-
bag-o nga tawo; mawala ang sala ug kalapasan diha sa atong kalag; 
mahimong bag-ong linalang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Ikalima, kita kinahanglang molahutay hangtud sa katapusan; 
mosunod sa mga sugo human sa bunyag; atong lihokon atong 

“ang atong Manluluwas nga si Jesukristo mao ang mahinungdanong 
tawo niining dakong plano sa kalamboan ug kaluwasan.”
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kaluwasan uban sa kahadlok sa atubangan sa Ginoo; kita kinahang-
lang magpakabuhi aron maangkon ang kinaiya sa pagka-diosnon 
ug mahimong matang sa katawhan nga makatagamtam sa himaya 
ug kanindot sa celestial nga gingharian.18

Karon, ako mopamatuod nga kining mga balaod diin ang mga 
tawo kinahanglang mosunod aron maangkon ang kaluwasan, ug 
nalangkob diha sa ebanghelyo ni Jesukristo, gipadayag karon sa 
mga propeta ug apostoles, ug kini gipatuman karon sa iyang sim-
bahan, nga iyang giestablisar pag-usab sa kalibutan.19

Kitang tanan, niining mortal nga kalibutan, anaa sa pagsulay. 
Kita gipadala dinhi aron makaangkon og tabernakulo [lawas] para 
sa atong mahangturong mga espiritu; ikaduha, aron mapamatud-an 
pinaagi sa pagsulay, makasinati og kalisdanan ingon man dakong 
kalipay nga maangkon pinaagi sa sagradong pakigsaad sa mahang-
turong baruganan sa ebanghelyo. Ang mortalidad, sama sa gipahi-
balo ni Lehi sa iyang mga anak, usa ka “kahimtang sa pagsulay.” 
(2 Nephi 2:21.) Dinhi kita pagasulayan sa pagsuta kon kita, dihang 
napahawa sa presensya sa atong Amahan sa Kahangturan apan 
gitudloan gihapon sa paagi sa kinabuhing dayon, mohigugma ug 
motahud kaniya ug magmatinuoron ngadto sa iyang Pinalanggang 
Anak, si Jesukristo.20

Kita mianhi dinhi aron masulayan ug mapamatud-an pinaagi sa 
pagsinati sa dautan ingon man usab sa maayo . . . Ang Amahan mi-
tugot kang Satanas ug sa iyang mga panon sa pagtintal nato, apan 
pinaagi sa giya sa Espiritu sa Ginoo ug sa mga sugo nga nadawat 
pinaagi sa pagpadayag, kita andam nga mopili. Kon kita mobuhat 
og dautan, kita pagasilutan; kon kita mobuhat og maayo, kita ma-
kadawat sa mahangturong ganti sa pagkamatarung.21

Kining mortal nga pagsulay [usa ka] mubo nga panahon, mobung 
panahon nga nagsumpay sa mahangturong nangagi ug mahang-
turong umaabot. Apan kini [usa ka] panahon nga may hilabihang 
importansya. . . . Kini nga kinabuhi mao ang labing mahinungdanon 
sa atong mahangturong kinabuhi.22
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5
Ang tanang katawhan makadawat sa panalangin sa 

pagkabanhaw pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Kita mianhi sa kalibutan aron mamatay. Kana nasabtan na sa wala 
pa kita mianhi dinhi. Kini apil sa plano, ang tanan gihisgutan ug gi-
han-ay sa wala pa ang tawo moanhi sa kalibutan. . . . Kita andam sa 
pagpanaw gikan sa presensya sa Dios diha sa kalibutan sa espiritu 
ngadto sa mortal nga kalibutan, sa pagsinati dinhi sa kinabuhi, sa 
kalipay ug kasubo, ug mamatay; ug ang kamatayon sama kamahi-
nungdanon sa pagkatawo.23

Ang pisikal nga kamatayon, o ang kamatayon sa mortal nga tawo, 
dili permanente nga panagbulag sa espiritu ug sa lawas, bisan pa 
sa katinuod nga ang lawas mohiusa sa mga elemento sa yuta, apan 
temporaryong panagbulag lang nga mawala inig adlaw sa pagka-
banhaw diin ang lawas mabuhi pag-usab nga pagadumalaon sa 
espiritu. Kini nga panalangin madawat sa tanang mga tawo tungod 
sa pag-ula ni Kristo, dili igsapayan sa ilang kabuotan o kadautan 
samtang mortal pa. Si Pablo miingon nga adunay pagkabanhaw sa 
matarung ug dili matarung (Mga Buhat 24:15), ug ang Manluluwas 
miingon nga tanang nangamatay makadungog sa iyang tingog ug 
mabuhi pag-usab “ang mga nanagbuhat og maayo, managpanggula 
nga binanhaw ngadto sa kinabuhi; ug ang mga nanagbuhat og ma-
ngil-ad, managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman 
sa silot” ( Juan 5:29).24

Matag importante nga bahin sa atong lawas mapahiuli sa saktong 
bahin inigka banhaw, bisan unsa pay nahitabo sa patayng lawas. 
Kon kini nasunog, gikaon sa mga pating, bisan unsa pay nahitabo. 
Matag importante nga bahin sa atong lawas mapahiuli sa saktong 
bahin.25

Ang espiritu dili mahingpit kon wala ang lawas ug bukog. Kini 
nga lawas ug espiritu mahimong imortal ug ang panalangin sa ka-
luwasan makab-ot pinaagi sa pagkabanhaw. Human sa pagkaban-
haw dili na kini mabulag pag-usab, ang lawas ug ang espiritu dili 
na gyud magbulag aron madawat sa tawo ang hingpit nga kalipay. 
Wala nay laing paagi, gawas sa pagkatawo niining kinabuhia ug 
pagkabanhaw, nga ang mga espiritu mahimong sama sa atong Ama-
han sa kahangturan.26
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6
Ang mga matinud-anon makapanunod og 

kinabuhing dayon uban sa ilang pamilya diha 
sa presensya sa Langitnong Amahan.

Ang ubang mga tawo makapanunod og bahandi pinaagi sa ka-
kugi sa ilang katigulangan. Ang uban makapanunod og kalibuta-
nong mga trono, gahum, ug posisyon, diha sa ilang mga katawhan. 
Ang uban nagtinguha nga makapanunod og kalibutanong kahibalo 
ug kasikat gamit ang ilang kakugi ug kamakanunayon; apan adunay 
kabilin nga mas bililhon pa kay niining tanan, mao ang mahangtu-
rong kahimayaan.

Ang mga Kasulatan miingon nga ang kinabuhing dayon—ang 
kinabuhi karon sa atong Amahan sa Kahangturan ug iyang Anak, 
si Jesukristo,—ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios [tan-
awa sa D&P 14:7]. Ang nalimpyohan sa tanang sala mao lang ang 
makadawat niini. Kini gisaad niadtong “kinsa nakabuntog pinaagi 
sa hugot nga pagtuo, ug gibugkos pinaagi sa Balaan nga Espiritu 
sa saad, diin ang Amahan mipadala diha sa tanan niadto kinsa mga 
makiangayon ug matarung. Sila mao sila kinsa mao ang simbahan 
sa Unang Natawo. Sila mao sila ngadto kansang mga kamot ang 
Amahan nakahatag sa tanan nga mga butang.” [D&P 76:53–55; tan-
awa usab sa bersikulo 52.] 27

Kining plano sa kaluwasan nakasentro sa pamilya. . . . [Kini] 
gidesinyo aron kita makamugna og atong kaugalingong mahang-
turong pamilya.28

Kadtong makadawat og kahimayaan sa celestial nga gingharian 
makahimo sa “pagpadayon sa mga binhi hangtud sa hangtud.” Sila 
magpuyo nga pamilya.29

Kita gitudloan sa ebanghelyo ni Jesukristo nga ang organisasyon 
sa pamilya mahimo, kon may kalabutan sa celestial nga kahima-
yaan, nga makompleto, usa ka organisasyon sa henerasyon sa pa-
milya gisumpay sa sunod nga henerasyon sa pamilya, ug midaghan 
ug mikatap sa mga kapanahonan.30

Kining mahimayaong panalangin sa mahangturong kabilin . . . 
dili maangkon gawas lang kon andam nga mosunod sa mga sugo 
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ug gani sa pag-antus sama ni Kristo kon gikinahanglan. Buot ipasa-
but, ang mga nagtinguha sa kinabuhing dayon—ang labing mahi-
nungdanon nga gasa sa Dios—gipaabut nga mosakripisyo sa tanan, 
kon gikinahanglan, ug gani sa pagsakripisyo sa ilang kinabuhi alang 
sa iyang kawsa, sila dili gayud makabayad kaniya sa daghang pana-
langin nga nadawat ug nasaad sumala sa pagkamasulundon ngadto 
sa iyang mga balaod ug mga sugo.31

Kon kita dili na kalibutanon ug nakadawat na sa kahingpitan sa 
ebanghelyo, kita kandidato para sa celestial nga himaya; dili lang 
kini, kita sobra pa sa kandidato kon kita matinud-anon, kay ang 
Ginoo naghatag kanato og kasiguroan nga pinaagi sa atong pag-
kamatinud-anon, kita makasulod sa celestial nga gingharian. . . .

. . . Busa kita magpakabuhi nga makasigurong makaangkon sa 
atong kabilin, ug sa ingon kita masayud, pinaagi sa atong pagpaka-
buhi, nga kita maanaa sa Iyang presenya ug mopuyo uban Kaniya, 
makadawat sa kahingpitan sa panalangin nga gisaad. Kinsa sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw ang makontento nga makadawat lang 
og gamayng bahin sa kaluwasan nga gisaad kanato? . . . Gikina-
hanglan, nga kita mapainubsanon, ug uban sa diwa sa paghinulsol, 
magpadayon; magtuman sa mga sugo sa Dios hangtud sa katapu-
san, kay ang atong paglaum ug tumong mao ang kinabuhing dayon, 
ug kini ang kinabuhi diha sa presensya sa Amahan ug sa Anak; “Ug 
ang kinabuhing dayon mao kini,” miingon ang Ginoo,” ang ilang 
pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang 
Jesukristo nga imong pinadala.” [ Juan 17:3.] 32

Karon, tigulang na ko, nakaamgo nga sa dili madugay ako mahi-
mong manubag sa akong mga nabuhat sa mortal nga kinabuhi. . . .

Sigurado ko nga kitang tanan nahigugma sa Ginoo. Nasayud ko 
nga siya buhi, ug naghinam-hinam sa panahon nga akong makita 
ang iyang panagway, ug naglaum nga makadungog sa iyang tingog 
nga moingon kanako: “Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Ama-
han, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo 
sukad sa pagtukod sa kalibutan.” (Mat. 25:34.)

Ug nag-ampo ko nga kining kasinatian makalipay natong tanan, 
sumala sa atong panahon.33
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Samtang	nagbasa	mo	sa	journal	diha	sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	

Joseph Fielding Smith,” paghunahuna og higayon nga kamo na-
hupay sa inyong pagpamatuod sa plano sa kaluwasan. Sa unsang 
paagi nga inyong matabangan ang sakop sa pamilya o higala nga 
makadawat niining paghupay?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	ang	mga	pagtulun-an	ni	Presidente	Smith	
kabahin sa konseho sa langit makatabang nato kon kita magsa-
gubang og mga pagsulay? (Tan-awa sa seksyon 1.)

•	 	Gitudlo	ni	Presidente	Smith	“dili	usab	nato	makalimtan	nga	[ang	
Pagkapukan ni Adan ug Eva] nakahatag usab og panalangin” 
(seksyon 2). Nganong importante nga hinumduman kining ka-
matuoran? Unsa ang mga panalangin nga inyong nadawat tungod 
sa Pagkapukan?

•	 Sa	seksyon	3,	sa	unsang	paagi	nga	ang	panig-ingnan	ni	Presi-
dente Smith sa tawo nga nahulog sa lungag may kalabutan sa 
atong kinabuhi? Pamalandong kon sa unsang paagi ang Manlu-
luwas miluwas kaninyo pinaagi sa Iyang Pag-ula.

•	 Unsay	gisugyot	sa	mga	pulong	ni	Presidente	Smith	sa	seksyon	4	
kabahin sa katuyoan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Unsay 
giandam sa Ginoo sa pagtabang nato nga luwas nga makalahutay 
panahon sa pagsulay?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	inyong	mapasabut	sa	usa	ka	tawo	ang	
deklarasyon ni Presidente Smith sa seksyon 5 nga “ang kama-
tayon sama kamahinungdanon sa pagkatawo”? Sa unsang paagi 
nga ang doktrina sa pagkabanhaw nakaimpluwensya sa inyong 
kinabuhi?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	ang	kalibutanong	bahandi	lahi	sa	“mahang-
turong kabilin” nga atong madawat pinaagi sa plano sa kaluwa-
san? (Tan-awa sa seksyon 6.) Sa unsang paagi nga ang pagsabut 
niining kalahian makatabang nato sa pag-andam alang sa kina-
buhing dayon?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Job 38:4–7; 2 Nephi 2:15–29; 9:5–27; Alma 12:20–35; D&P 19:16–

19; Moises 5:10–12

Tabang sa Pagtudlo
“Aron sa pagtabang kanato nga makatudlo gikan sa mga kasu-

latan ug sa mga pulong sa mga propeta, ang Simbahan naghimo 
og mga manwal sa leksyon ug ubang mga materyal. Wala kaayo 
kinahanglana ang mga komentaryo o ubang mga materyal nga pa-
kisayran” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag: 
Usa ka Giya nga Kapanguhaan alang sa Pagtudlo sa Ebanghelyo 
[1999], 52).
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Pagpalig-on ug 
Pagpreserbar sa Pamilya

“Kabubut-on sa Ginoo ang pagpalig-on 
ug pagpreserbar sa unit sa pamilya.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Presidente Joseph Fielding Smith mideklarar, “Ang pamilya mao 
ang pinakaimportanting organisasyon karon o sa kahangturan.” 1 
Klaro gyud ni niyang gitudlo diha sa iya mismong panimalay, nag-
silbing ehemplo isip mahigugmaong bana, amahan, ug apohan. 
Bisan pa sa iyang busy nga eskedyul isip usa ka Apostol, mogahin 
siya kanunay og panahon para sa iyang pamilya, “iyang hulipan ang 
mga adlaw nga wala niya makauban ang iyang pamilya pinaagi sa 
doble nga pagpabati kanila nga sila iyang gihigugma.” 2

Ang ikaduhang asawa ni Presidente Smith, si Ethel, kausa gi-
pangutana, “Mahimo bang imong ihulagway kanamo kining tawo 
nga imong nailhan?” Nasayud nga daghan sa mga miyembro sa 
Simbahan nakakita sa iyang bana nga estrikto kaayo, siya mitubag:

“Naghangyo mo nako sa paghulagway sa tawo nga akong nail-
han. Kanunay kong naghunahuna nga kon siya mawala ang mga 
katawhan moingon, ‘Siya maayo kaayo nga tawo, matinuoron, 
nagtuman sa doktrina, ubp.’ Sila mohulagway kaniya kon unsay 
nasayran sa publiko kabahin kaniya; apan ang tawo nga ilang gi-
hunahuna lahi kay sa tawo nga akong nailhan. Ang tawo nga akong 
nailhan mabination, mahigugmaon nga bana ug amahan kansang 
ambisyon gyud sa kinabuhi mao ang paglipay sa iyang pamilya, 
gikalimtan ang kaugalingon sa iyang pagpaningkamot aron mabu-
hat kini. Siya ang tawo nga mopakatulog sa anak nga gisapot, kinsa 
mosaysay og mga istorya nga pangkatulog ngadto sa gagmayng 
bata, walay pagkakapoy o pagka-busy nga dugayng matulog inigka 
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gabii o momata og sayo inig ka buntag aron tabangan ang mas 
dagkong anak sa pagsulbad sa ilang makalibug nga mga problema 
sa eskwelahan. Kon may masakit, ang tawo nga akong nailhan ma-
lumong mobantay ug moamuma sa masakiton. Sa ilang amahan 
sila mohilak, ilang gibati nga ang iyang presensya moayo sa ilang 
mga sakit. Ang iyang mga kamot maoy moayo sa mga samad, ang 
iyang mga bukton makahatag og kaisug niadtong nag-antus, ang 
iyang tingog malumong motambag kanila kon sila makahimo og 
sayop, hangtud sila magmalipayon sa pagbuhat sa mga butang nga 
makapalipay kaniya. . . .

“Ang tawo nga akong nakaila dili hakog, dili reklamador, moha-
tag og konsiderasyon, manggihunahunaon, masinabtanon, buhaton 
ang tanan kutob sa iyang mahimo aron magmalipayon gayud ang 
iyang mga minahal. Mao kini nga tawo ang akong nailhan.” 3

Ang mga anak ni Presidente Smith mipakigbahin sa iyang mga 
paningkamot sa pagpalig-on ug pagpreserbar sa iyang pamilya ug 
“mahimong malipayon kaayo ang kinabuhi” alang kanila. Sa istorya 
sa kinabuhi [biography] ni Joseph Fielding Smith, ang mga kaubang 
tagsulat nga sila si Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. Stewart gila-
kip ang mosunod nga panumduman: “Malipay kaayo ang iyang mga 
anak kon ilang makita ang ilang Papa nga magsul-ob og apron ug 
magluto og daghan kaayong pie. Ang mincemeat mao ang usa sa 
iyang mga paborito. Maghimo siya og iyang kaugalingong palaman 
nga mincemeat. Apan misulay usab siya og laing mga matang sa 
pie: apple, cherry, peach ug pumpkin. Ang iyang pag-bake og pie 
nahimong kalihokan sa pamilya samtang ang mga bata paadtuon sa 
lain-laing dapit sa balay ug motabang sa pagpundok sa gikinahang-
lang mga himan ug sagol. Ang lamian, humot kaayong pag-bake 
sa mga pie sa dagkong oven makapahinam sa pamilya samtang 
nagpaabut nga kini maluto. Kanunay kini nilang bantayan, aron 
kini dili mahilaw o mapaig. Samtang si Ethel nagkutaw og daghang 
homemade ice cream ug ang mga bata magpuli-puli og crank sa 
himoanan og ice cream.” 4

Si Douglas A. Smith miingon nga siya ug ang iyang amahan “suod 
kaayo.” Siya mipakigbahin og mga kalihokan nga nalingaw silang 
duha: “Sa una mag-boksing mi panagsa, o magpakaaron-ingnon nga 
nag-boksing. Dako kaayo ko og pagtahud niya para ig-on siya ug 
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siya dako kaayo og gugma nako para ig-on ko. . . . Kini ingon og 
boksing nga walay ig-anay. Sa una magdula mi og chess ug malipay 
kaayo ko kon ako siyang mapilde. Karon nahinumdom ko ug mibati 
nga tingali iyang gituyo nga magpapilde.” 5

Si Amelia Smith McConkie nahinumdom: “Nindot kaayo kon 
magkasakit kay iyaha kaming hatagan og espesyal nga pagtagad. 
. . . Iya kaming lingawon pinaagi sa pagpatukar og nindot nga 
musika gamit ang karaang Edison phonograph. Aron malingaw mi 
mosayaw na siya o magmartsa libut sa kwarto, ug gani mokanta. . . . 
Iya kaming dalhan og dagko, tam-is nga mga orange ug molingkod 
sa higdaanan aron panitan kini, ug hinay-hinayng ihatag kanamo. 
Iya kaming istoryahan kabahin sa iyang pagkabata, o giunsa siya 
pag-amuma sa iyang amahan kon siya masakit. Kon angay, iya ka-
ming panalanginan.” 6 Si Amelia usab mihulagway sa pamaagi sa 
ilang amahan sa pagdisiplina nilang managsuon: “Si bisan kinsa 
namo nga kinahanglang korihian tungod sa kakiat, simple ra niyang 
ibutang iyang kamot sa among abaga ug motutuk sa among mata 
nga daw siya nasakitan, moingon, ‘Nanghinaut ko nga akong mga 
anak magbinuotan.’ Kini mas epektibo kay sa pagbunal o sa bisan 
unsa pa nga matang sa silot.” 7

Ang gugma ug ang tinagdan sa iyang mga anak nabati usab sa 
iyang mga apo. Ang iyang apo nga si Hoyt W. Brewster Jr. naghisgot 
sa usa ka higayon diin, isip usa ka misyonaryo sa Netherlands, siya 
gitugutan sa pagtambong sa pagpahinungod sa London England 
Temple niadtong 1958. Samtang siya ug ang uban pang mga misyo-
naryo misulod sa assembly room, ang iyang apohan nakakita niya. 
Si Hoyt nahinumdom: “Sa walay paglangay, siya mibarug sa iyang 
gilingkuran ug mikaway nako, nagpasabut nga paduolon ko niya. 
Niadtong higayuna wala nako tan-awa si Joseph Fielding Smith, 
isip Presidente sa Konseho sa Napulong Duha ka mga Apostoles 
. . . apan isip apohan kinsa nakakita sa usa sa iyang apo nga iyang 
gimahal pag-ayo. Wala ko magduha-duha sa pagbiya sa akong mga 
kauban ug nagdali sa pagduol niya diin iya kong gigakos ug gihag-
kan sa atubangan sa tibuok pundok. Alang nako mao kadto ang 
labing sagrado ug dili makalimtang higayon sa akong kinabuhi.” 8
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang pamilya mao ang labing importanting 
organisasyon karon o sa kahangturan.

Pahinumduman ko kamo kon unsa kaimportante ang pamilya 
sa tibuok plano sa atong Amahan sa langit. Gani, ang organisasyon 
sa Simbahan anaa aron sa pagtabang sa pamilya ug sa mga sakop 
niini nga makadawat sa kahimayaan.

Ang panaghiusa ug pasalig sa pamilya ngadto sa ebanghelyo 
importante kaayo kay ang kaaway nag-focus pag-ayo sa paggun-ob 
sa pamilya sa atong katilingban. Bisan asa may mga pag-ataki sa 
nag-unang integridad sa pamilya isip pundasyon sa maayo ug ha-
langdon nga kinabuhi. . . . Ang pagtugot sa balaod sa aborsyon sa 
tibuok kalibutan nagpasabut nga wala hatagi og bili ang kasagrado 
sa kinabuhi. Ang mga pamilya nagkabulag tungod sa nagkadaghan 
nga paggamit sa ilegal nga mga drugas ug sa pag-abuso sa legal nga 
mga drugas. Ang walay pagtahud sa nagkadaghang mga batan-on 
sa tawo nga may awtoridad nagsugod sa walay pagtahud ug pag-
kamasinupakon diha sa panimalay. . . .

Samtang ang mga pwersa sa yawa miataki sa indibidwal pinaagi 
sa pagbungkag sa pamilya, mahinungdanon kaayo nga ang mga 
ginikanan nga Santos sa Ulahing mga Adlaw momentinar ug mo-
lig-on sa pamilya. Siguro dunay pipila ka lig-ong mga indibidwal 
kinsa makalahutay nga walay suporta sa pamilya, apan kadaghanan 
nato nanginahanglan og gugma, pagtudlo, ug pagdawat niadtong 
nagpakabana kaayo kanato.9

May mga kamatuoran nga magpabiling kamatuoran hangtud sa 
katapusan sa kalibutan, ug walay kalamboan ang makausab niini. 
Usa niini mao nga ang pamilya (ang organisasyon nga naglangkob 
sa amahan, inahan, ug mga anak) mao ang pundasyon sa tanang 
butang dinhi sa Simbahan; lain pa, nga ang mga sala batok sa lim-
pyo ug matarung nga kinabuhi sa pamilya mao kadtong, ang uban 
pa, siguradong may mas grabe nga sangputanan sa mga nasud kon 
asa kini nahitabo. . . .
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Labaw gyud kaimportante kay sa pangutana kabahin sa trabaho 
o bahandi sa katawhan mao ang pangutana kon sa unsang paagi 
nagkinabuhi ang ilang pamilya. Ang ubang mga butang mahimong 
dili kaayo importante, basta aduna pay matinuorong panimalay, ug 
basta kadtong naglangkob niining panimalay nagbuhat pa sa ilang 
mga buluhaton.10

Walay ikapuli sa matarung nga panimalay. Daghang mga tawo 
ang wala magkonsiderar niini, apan kini gikonsiderar ug kinahang-
lang maanaa sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Ang pamilya mao ang unit sa gingharian sa Dios.11

Ang pamilya mao ang labing importanting organisasyon karon o 
sa kahangturan. . . . Kabubut-on sa Ginoo ang pagpalig-on ug pag-
preserbar sa unit sa pamilya. Kami naghangyo sa mga amahan sa 
pagbuhat sa ilang katungdanan isip tigdumala sa panimalay. Kami 
naghangyo sa mga inahan sa pagpaluyo ug pagsuporta sa ilang mga 
bana ug mahimong kahayag sa ilang mga anak.12

Ang ebanghelyo nakasentro sa pamilya; kinahanglang ikinabuhi 
kini sa pamilya. Dinhi atong madawat ang atong labing importante 
nga pagbansay samtang kita naningkamot sa pagmugna og kauga-
lingong mahangturong pamilya sama sa pamilya sa Dios nga atong 
Amahan.13

2
Gimugna sa Ginoo nga ang pamilya 

makaluhatay sa kahangturan.

Ang kaminyoon, nga atong nakat-unan, usa ka mahangturong 
baruganan nga gimugna sa wala pa matukod ang kalibutan ug anaa 
na sa kalibutan sa wala pa ang kamatayon. Ang atong unang mga 
ginikanan gimandoan sa pagpadaghan ug pagpuno sa kalibutan. 
Natural lang nga ang organisasyon sa pamilya gituyo para magma-
hangturon. Sa pagplano niining kalibutan ang pundasyon mao ang 
mga balaod sa celestial nga kalibutan. Ang dakong buhat ug himaya 
sa Ginoo mao ang “pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi 
nga dayon sa tawo.” [Moises 1:39.] Kini mahimo lang pinaagi sa 
kaminyoon ug pamilya, sa pagkatinuod kini ang mahangturong 
lagda sa mga nahimaya ug sa mga kalibutan nga walay katapusan.14
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“ang organisasyon sa Simbahan anaa aron sa pagtabang sa pamilya 
ug sa mga sakop niini nga makadawat sa kahimayaan.”

Ang plano diha sa Ebanghelyo sa pagdumala sa mga tawo dinhi 
sa kalibutan susama sa balaod nga nagdumala sa gingharian sa 
Dios. Makahunahuna ba mo og mas grabing kasubo nga mag- 
inusara sa walay katapusan nga kalibutan nga walay amahan o 
inahan o mga anak? Makalilisang hunahunaon ang usa ka nasud 
nga dili pamilya ang mahinungdanong pundasyon niini, diin ang 
tanang mga lumulupyo estranghero sa usag usa ug walay pagbati 
sa usag-usa; nga walay relasyon sa pamilya ang nakapahiusa niini. 
Ang ingon niini nga kondisyon usa lang ang resulta—kagubot ug 
pagkawala. Dili ba angayng katuohan nga susama usab ang mahi-
tabo diha sa gingharian sa Dios? Kon niana nga gingharian, walay 
relasyon ang pamilya ug ang tanang lalaki ug babaye “mga anghel” 
nga walay relasyon sa usag usa, sama sa gituohan sa daghang ka-
tawhan, mahimo ba kining dapit sa kalipay—usa ka langit? 15
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Sa templo sa Ginoo, ang magtiayon mabugkos o maminyo alang 
sa karon ug sa tibuok kahangturan. Ang mga bata nga natawo niana 
nga panagbugkos mahimong mga anak niana nga amahan ug ina-
han dili lang sa mortal nga kinabuhi apan sa tanang kahangturan, 
ug sila mahimong sakop sa pamilya sa Dios sa langit ug sa yuta, 
sama sa gipamulong ni Pablo [tan-awa sa Mga Taga-Efeso 3:14–15], 
ug ang relasyon sa pamilya dili na gayud magbulag pa. . . .

. . . Kadtong mga bata nga natawo kanila dunay katungod sa pa-
nag-uban sa amahan ug inahan, ug ang amahan ug inahan adunay 
kapangakohan sa ilang Amahan sa Kahangturan nga magmatinud-
anon sa usag usa ug sa pagpadako niining mga bataa sa kahayag ug 
kamatuoran, nga sila sa umaabut nga kahangturan, maghiusa—usa 
ka pamilya diha sa dakong pamilya sa Dios.16

Kinahanglan natong hinumduman, isip mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, nga gawas sa celestial nga gingharian, walay organi-
sasyon sa pamilya [human sa kamatayon]. Kana nga organisasyon 
nakareserba niadtong andam sa pagsunod sa tanang pakigsaad ug 
obligasyon nga atong gidawat samtang kita anaa niining mortal nga 
kinabuhi.17

Ang gingharian sa Dios mahimong usa ka dakong pamilya. Kita 
sa tinuoray mahimong manununod uban ni Jesukristo pinaagi sa 
Iyang ebanghelyo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 8:16–17], mga anak 
sa Dios, ug mahimong makadawat sa kahingpitan sa mga pana-
langin sa iyang gingharian kon kita maghinulsol ug mosunod [sa] 
mga sugo.18

Ang paglaum sa kinabuhing dayon, lakip sa paghiusa og usab sa 
mga sakop sa pamilya inigkabanhaw, makahatag sa kasingkasing 
og dakong gugma ug pagbati sa matag sakop sa pamilya. Niini nga 
paglaum, ang mga bana mas lig-on ug balaang mohigugma sa ilang 
mga asawa; ug ang mga asawa sa susamang paagi mohigugma sa 
ilang mga bana. Molambo ang malumong pagbati ug pagpakabana 
sa mga ginikanan para sa ilang mga anak, kay ang mga anak ma-
suod kanila uban sa gugma ug kalipay hangtud sa hangtud.19



K a P i T u l o  4

89

3
Atong mapalig-on ug mapreserbar ang atong pamilya 

samtang kita manag-ubang mogahin og panahon, 
mohigugma, ug mosunod sa ebanghelyo.

Ang nag-unang tahas sa panimalay sa Santos sa Ulahing mga Ad-
law mao ang pagsiguro nga ang matag sakop sa pamilya naglihok 
sa pagmugna og panahon ug kahimtang diin ang tanan motubo 
ngadto sa pagkahingpit. Alang sa mga ginikanan, kini nagkina-
hanglan og paggahin sa panahon ug kusog mas labaw pa kay sa 
pagsangkap sa pisikal nga mga panginahanglan sa ilang mga anak. 
Alang sa mga anak, kini nagpasabut sa pagkontrolar sa kalagmitan 
nga mahimong hakog.

Kamo ba naggahin og igong panahon aron magmalampuson 
ang inyong pamilya ug panimalay samtang nagtinguha og sosyal 
ug propesyonal nga kalampusan? Kamo ba migahin sa inyong ti-
buok kusog ngadto sa pinakaimportanting unit sa katilingban—ang 
pamilya? O ang relasyon sa inyong pamilya sama lang sa naandan, 
dili magantihong bahin sa inyong kinabuhi? Ang ginikanan ug anak 
kinahanglang andam nga unahon ang mga responsibilidad sa pa-
milya aron makab-ot ang kahimayaan sa pamilya.20

Ang panimalay . . . mao ang dapit sa pagbansay diin ang mga 
kinaiya sa tawo mahulma ug ang paagi diin kini mahulma mag-
agad sa relasyon tali sa mga ginikanan ug sa ilang mga anak. Ang 
panimalay dili mamahimo kon unsay angay gawas kon husto ang 
ilang kinaiya. Kon unsa man kini nag-agad, kini tinuod, diha sa gi-
nikanan ug mga anak, apan mas mag-agad gyud sa mga ginikanan. 
Kinahanglan nilang buhaton ang ilang pinakamaayo.21

“Pahawa ug pagsagdi ko, ayaw ko og samok-samoka,” miingon 
ang nagdali, walay pailub nga inahan ngadto sa iyang tres anyos 
nga anak nga babaye kinsa misulay sa pagtabang niya sa usa ka 
buluhaton sa balay. . . . Ang tinguha nga motabang anaa nang daan 
sa matag normal nga bata ug ang mga ginikanan walay katungod sa 
pagreklamo. Walay lisud nga buluhaton sa balay kon ang tanan mo-
tabang sa buluhaton, ug pinaagi sa pagtinabangay aron mahuman 
ang mga buluhaton masinati ang labing nindot nga panag-uban.
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Kon ako mahimong mosugyot og usa ka butang nga akong gihu-
nahuna nga nagkulang pag-ayo ang mga ginikanan, kini ang pagsa-
but og maayo sa atong mga anak. Pagkinabuhi uban sa mga bata; 
sunda ang ilang mga dalan. . . . Sayri ang tanang makapainteres sa 
mga bata, magmahigalaon ngadto kanila.22

Kami naningkamot sa pagpasabut sa mga ginikanan sa pangi-
nahanglan nga mas hatagan og atensyon ang ilang mga anak, mas 
ipabati ang diwa sa ebanghelyo sa ilang panimalay, mas maghiusa 
ug mas magbaton og hugot nga pagtuo; mas matinuoron sa respon-
sibilidad, mas espirituhanon sa bahin sa mga amahan; usab, sa mga 
inahan; mas itudlo ang ebanghelyo sa panimalay.23

Ngadto sa mga ginikanan diha sa Simbahan kami moingon: Hi-
gugmaa pag-ayo ang usag usa. Tumana ang moral nga balaod ug 
ikinabuhi ang ebanghelyo. Padak-a ang inyong mga anak diha sa 
kahayag ug kamatuoran; tudloi sila sa makaluwas nga mga kama-
tuoran sa ebanghelyo; ug himoa ang inyong panimalay nga langit 
dinhi sa kalibutan, usa ka dapit diin ang Espiritu sa Ginoo maka-
puyo ug ang mga pagkamatarung maanaa diha sa kasingkasing sa 
matag sakop.24

Nag-ampo ko nga ang atong Langitnong Amahan molig-on ka-
natong tanan nga makab-ot ang atong tinuod nga potensyal. Ako 
nangamuyo nga ang iyang Espiritu maanaa sa panimalay sa matag 
miyembro sa Simbahan, nga unta dunay paghigugmaay ug panag-
uyon. Unta ang atong Amahan mopreserbar ug mohimaya sa atong 
mga pamilya.25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Samtang	inyong	gibasa	ang	mga	istorya	diha	sa	“Gikan	sa	Kina-

buhi ni Joseph Fielding Smith,” ikonsiderar kon sa unsang paagi 
nga ang ehemplo ni Presidente Smith makagiya sa inyong kina-
buhi. Paghunahuna og mga paagi nga personal ninyong mapa-
lig-on ang relasyon sa inyong pamilya.

•	 Pamalandungi	ang	kaimportante	sa	pamilya	sama	sa	gilatid	sa	
seksyon 1. Unsay inyong gibuhat sa paglig-on sa inyong pamilya 
batok sa negatibong mga impluwensya sa kalibutan?
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•	 Si	Presidente	Smith	namulong	kabahin	sa	“paglaum	sa	kinabu-
hing dayon, lakip sa paghiusa og usab sa mga sakop sa pamilya 
inigkabanhaw” (seksyon 2). Sa unsang paagi kining paglaum ma-
kaimpluwensya sa inyong inter-aksyon sa mga sakop sa pamilya?

•	 Sa	seksyon	3,	si	Presidente	Smith	nangutana	og	tulo	ka	mga	
pangutana nga makapahinuklog sa kalag. Tubaga kining mga 
pangutana sa inyong hunahuna. Samtang inyong gibasa kini nga 
seksyon, ikonsiderar ang mga kausaban sa inyong kinabuhi nga 
makapalambo sa inyong pagbati diha sa panimalay.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Proverbio 22:6; 1 Nephi 8:37; D&P 88:119; 93:40–50; tan-

awa usab sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”

Tabang sa Pagtudlo
“Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og usa ka seksyon 

[diha sa kapitulo] ug basahon kini sa hilom. Dapita sila sa paggrupo 
sa duha o tulo ka mga tawo kinsa mipili sa sama nga seksyon ug 
mohisgot unsay ilang nakat-unan” (gikan sa pahina x niini nga 
libro).
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K A P I T U L O  5

Hugot nga Pagtuo 
ug Paghinulsol

“Ang atong gikinahanglan sa Simbahan, ug 
ang makuha gikan niini, mao ang paghinulsol. 
Atong gikinahanglan ang dugang nga pagtuo 

ug determinasyon sa pagserbisyo sa Ginoo.” 

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Gitudlo ni Presidente Joseph Fielding Smith, “Ang pagpasaylo 
sa mga sala moabut pinaagi sa pagtuo ug sinserong paghinulsol.” 1 
Miingon siya nga “gikinahanglan kini, dili kay motuo lang kita, apan 
kita maghinulsol,” ug gitudlo usab niya nga kon mohimo kita og 
maayong mga buhat uban sa pagtuo hangtud sa katapusan; atong 
“madawat ang ganti sa matinud-anon ug luna sa Celestial nga ging-
harian sa Dios.” 2 Inubanan sa tinguha sa tanang tawo nga makada-
wat niini nga gasa, mipamatuod siya kang Jesukristo ug misangyaw 
og paghinulsol sa tibuok niyang pangalagad.

Sayo sa iyang panerbisyo isip Apostol, miingon siya: “Akong gi-
konsiderar nga misyon ko kini, nadasig kaayo niini, nagtuo ko, 
nga pinaagi sa Espiritu sa Ginoo sa akong pag-adto sa mga stake 
sa Zion, sa pagsulti sa mga tawo nga karon ang adlaw sa paghi-
nulsol ug pagtawag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pag-
hinumdom sa ilang mga pakigsaad, sa mga saad nga ilang gihimo 
sa Ginoo, sa pagtuman sa iyang sugo, ug pagsunod sa mga pag-
tulun-an ug instruksyon sa mga elder sa Israel—sa mga propeta 
sa Dios—sumala sa narekord sa mga kasulatan. Kinahanglan nga 
mapainubsanon ug magmatngon kita sa tanang butang atubangan 
sa Dios aron mapanalanginan ug magiyahan kita sa iyang Balaang 
Espiritu. Nagtuo ko nga adlaw kini sa pagpasidaan. Panahon sa 
pagpasidaan sukad sa adlaw nga gipakitaan ang propeta gikan sa 
kalangitan nga ipahiuli ang ebanghelyo.” 3
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Si Presidente Joseph Fielding Smith mipakigbahin sa iyang tuyo sa 
panawagan alang sa mga Santos sa ulahing adlaw sa paghinulsol: 

“gihigugma nako ang mga miyembro sa Simbahan.”

K a P i T u l o  5
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Sa usa ka sakrament miting usa ka Dominggo, si Presidente Smith 
misulti sa kongregasyon nganong pagpasidaan ang iyang gipamu-
long. Ang anak niyang si Joseph, nga mitambong sa miting, misulat: 
“Tin-aw sa akong panumduman ang ubang gipamulong [sa akong 
papa] nianang higayuna. ‘Kinsay imong higala, o kinsay nagpangga 
kaayo kaninyo?’ gipangutana niya ang kongregasyon. ‘Ang tawo ba 
nga moingon kaninyo nga ang tanan maayo sa Zion, nga ang ka-
uswagan moabut ra o ang tawo nga nagpahimangno kaninyo sa 
mga kalamidad ug kalisdanan nga gisaad gawas lang kon ang mga 
baruganan sa ebanghelyo gituman? Gusto kong mahibalo mo nga 
gihigugma nako ang mga miyembro sa Simbahan, ug dili ko gustong 
tulisukon inig agi nato sa tabil niining mortal nga kinabuhi ug ingnon, 
“Kon gipasidan-an pa lang ko nimo dili unta ingon ani ang akong 
kahimtang.” Ug mao nga ako mopasidaan sa panghinaut nga maan-
dam ang akong mga kaigsoonan alang sa gingharian sa himaya.’” 4

Kadtong suod nga katrabaho ni Presidente Smith nakakita nga 
bisan istrikto siyang mopasidaan apan anaa kaniya ang malumong 
pagpakabana alang sa mga tawo nga nakiglimbasog sa sala. Si  Elder 
Francis M. Gibbons, nga nagserbisyo isip secretary sa Unang Ka-
pangulohan, kanunayng motambong dihang si Presidente Smith 
mihimo og mga Church discipline. Nahinumdom si Elder Gibbons: 
“Ang iyang mga desisyon kanunay nga gihimo uban sa kamabina-
tion ug gugma ug sa kinadak-ang kalooy nga mahatagan og kaa-
ngayan ang kahimtang. Komon ra alang niya ang pagsulti samtang 
magtuki sa usa ka lisud nga kaso, ‘Nganong dili man magtinarung 
ang mga tawo?’ Wala kini ipamulong sa pag-akusar o sa pag-
panghimaraut apan uban sa kasubo ug pagmahay.” 5 Si  Presidente 
 Spencer W. Kimball, nga nagserbiyso kauban ni Presidente Smith 
isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, miingon, 
“Sa makadaghan kami miingon tungod ang Napulog Duha mga 
maghuhukom man sa Israel, tanan kami malipay kon siya ang mag-
hukom, kay ang iyang paghukom mabination, maloloy-on, maki-
angayon, ug balaan.” 6 Kon si Presidente Smith mo-orden og mga 
bishop, sagad siyang motambag: “Hinumdumi, ang tanan dunay 
kahuyang, ug tanang istorya dunay pinakaminus duha ka habig. 
Kon masayop kamo sa paghukom, siguroa nga nasayop kamo pa-
bor sa gugma ug kalooy.” 7
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang unang baruganan sa ebanghelyo mao ang 
hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo.

Ang atong hugot nga pagtuo nagsentro sa Ginoo nga si Jesu-
kristo, ug pinaagi kaniya ngadto sa Amahan. Mituo kita kang Kristo, 
midawat kaniya isip Anak sa Dios, ug midala sa iyang pangalan 
ngari kanato sa atong pagbunyag.8

Hunahunaa kini kanunay, karon ug sa tanang panahon, si Jesus 
mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios, kinsa mianhi sa kali-
butan sa pagtugyan sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi. Kana ang 
kamatuoran, ug kinahanglanon. Diha gitukod ang atong pagtuo. 
Dili kini magun-ob. Kinahanglang tumanon nato kini nga pagtu-
lun-an bisan pa man sa mga pagtulun-an sa kalibutan, ug mga 
ideya sa katawhan; kay importante kini, gikinahanglan kaayo sa 
atong kaluwasan. Ang Ginoo mitubos kanato pinaagi sa iyang dugo, 
mihatag nato og kaluwasan,—ug kini ang kondisyon nga dili nato 
angayng kalimtan—kana kon atong tumanon ang iyang mga sugo, 
ug kanunay mohinumdom kaniya. Kon kana atong buhaton kita 
maluwas, samtang ang mga ideya ug kabuang sa katawhan, mawala 
sa kalibutan.9

Pinaagi sa pagtuo moduol kita sa Dios. Kon wala kita motuo ni 
Ginoong Jesukristo, kon wala kitay pagtuo Kaniya o sa Iyang pag-
ula, dili kita madasig sa pagpatalinghug sa Iyang mga sugo. Tungod 
kay duna kita niana nga pagtuo kita gidala niana nga kahiusahan 
uban sa Iyang kamatuoran ug makabaton og tinguha sa atong ka-
singkasing sa pagserbisyo Kaniya. . . .

. . . Ang unang baruganan sa ebanghelyo mao ang hugot nga 
pagtuo ngadto sa Ginoo nga si Jesukristo; ug dayag lang nga dili 
kita makabaton og pagtuo sa Ginoo nga si Jesukristo kon kita walay 
pagtuo sa Iyang Amahan. Dayon kon kita dunay pagtuo sa Dios 
nga Amahan ug sa Anak ug nagiyahan, nga angay kanato, pinaagi 
sa Espiritu Santo, motuo kita sa mga sinugo sa Ginoo kinsa pinaagi 
kanila Siya namulong.10
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2
Ang hugot nga pagtuo nagpasabut sa pagbuhat.

“Ang hugot nga pagtuo mao ang hinungdan sa tanan nga pagli-
hok.” [Lectures on Faith, lecture 1.] Kon hunungon ninyo ang pag-
konsiderar niana sa makadiyot, tingali uyon mo nga tinuod gayud 
kini sa temporal ingon man sa espirituhanong mga butang. Mao 
usab sa atong mga buhat, ingon man sa mga buhat sa Dios. . . .

“Patay ang pagtuo nga mahimulag sa binuhatan” [Santiago 
2:26]—sa laing pagkasulti, walay pulos. Tingali ang klarong ipa-
sabut ni Santiago mao, “Pakitai ako sa imong pagtuo nga bulag sa 
binuhatan, ug kini walay bunga; apan pinaagi sa akong binuhatan 
pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo, ug may bunga kini.” [Tan-awa 
sa Santiago 2:18.] Ang pagtuo nagpasabut sa pagbuhat. . . . Busa 
ang pagtuo, mas lig-on kay sa opinyon. . . .

Ang pagtuo gasa sa Dios. Ang matag maayong butang gasa sa 
Dios. Pagtulun-an kana sa kasulatan nga makita sa ika-11 nga ka-
pitulo sa Mga Hebreohanon—diin kini nga kapitulo usa ka maayo 
nga kasulatan bahin sa hugot nga pagtuo—[ug] sa mga pinadayag 
nga gihatag kanato sa Dios diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug 
sa ubang kasulatan. Ang pagtuo dili maangkon nga walay buhat o 
kakulang sa interes o taphaw nga opinyon. Ang pagtinguha lang 
nga makaangkon og pagtuo dili makapalambo og pagtuo ingon 
man nga ang tinguha nga mahimong batid sa musika o painting 
makab-ot bisan walay maalamong pagbuhat. Naa diha ang atong 
problema. Nakabaton kita og pagpamatuod sa Ebanghelyo, mituo 
kita kang Joseph Smith, mituo kita kang Jesukristo, mituo kita sa 
mga baruganan sa Ebanghelyo, apan unsa ka dako ang atong pa-
ningkamot niini?

. . . Kon gusto kitang adunay lig-on, malungtarong pagtuo, kina-
hanglang lihukon nato ang tanang katungdanan isip mga miyembro 
niini nga Simbahan. . . .

Unta kita dunay pagtuo sama kang Nephi! Mabasa sa ika-17 nga 
kapitulo sa 1 Nephi diin misupak ang iyang mga igsoon ug mibu-
gal-bugal kaniya kay magtukod siya og barko, nag-ingon:
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“Ang atong igsoon nga lalaki usa ka buang, kay siya nagtuo nga 
siya makabuhat og usa ka barko; oo, ug siya usab nagtuo nga siya 
makatabok niining dako nga mga katubigan.” [1 Nephi 17:17.]

Gitubag sila ni Nephi:

“Kon ang Dios misugo kanako sa paghimo sa tanan nga mga bu-
tang ako makahimo kanila. Kon siya kinahanglan mosugo kanako 
nga ako kinahanglan moingon ngadto niini nga tubig, nga ikaw 
mahimo nga yuta, kini kinahanglan nga mahimo nga yuta; ug kon 
ako kinahanglan moingon niini, kini matuman.” [1 Nephi 17:50.]

Mao kana ang iyang hugot nga pagtuo.11

Wala kita magpakabuhi sumala sa atong makita, sama sa wala 
pa kita moanhi sa kalibutan, apan gilauman sa Ginoo nga mag-
pakabuhi kita pinaagi sa pagtuo [tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 
5:7]; ug sa pagpakabuhi pinaagi sa pagtuo makadawat kita sa gasa 
sa mga matarung, kon motuman kita sa mga sugo alang sa atong 
kaluwasan.12

Gawas kon ang tawo motuman sa doktrina ug magpakabuhi sa 
pagtuo, modawat sa kamatuoran ug mosunod sa mga sugo nga gi-
hatag kanila, dili niya madawat ang kinabuhing dayon, bisan giunsa 
niya sa paglitok nga si Jesus mao ang Kristo, o sa pagtuo nga ang 
iyang Amahan mipadala kaniya sa kalibutan alang sa katubsanan 
sa tawo. Mao nga husto si Santiago sa iyang pag-ingon nga ang 
mga dautan “nagapangurog sa kalisang,” apan dili sila maghinulsol  
[ tan-awa sa Santiago 2:19].13

3
Ang paghinulsol mao ang ikaduhang baruganan 

sa ebanghelyo ug mahinungdanon alang 
sa atong kaluwasan ug kahimayaan.

Ang paghinulsol mao ang ikaduhang sukaranan nga baruganan 
sa ebanghelyo ug bunga sa pagtuo.14

Ang atong gikinahanglan sa Simbahan, ug ang makuha gikan 
niini, mao ang paghinulsol. Atong gikinahanglan ang dugang nga 
pagtuo ug determinasyon sa pagserbisyo sa Ginoo.15



K a P i T u l o  5

99

Tinuod ba nga ang uban kanato naghunahuna nga walay kaso 
kon makasala kita basta dili lang grabe nga sala, makamatay nga 
sala, nga kita maluwas gihapon sa gingharian sa Dios? Nakita ni 
Nephi ang atong panahon. Miingon siya nga mao kana ang isulti sa 
mga tawo [tan-awa sa 2 Nephi 28:7–9]. Apan ingnon ko kamo, dili 
mahimo nga motipas kita sa dalan sa kamatuoran ug kamatarung 
ug magpabilin ang giya sa Espiritu sa Ginoo.16

Sa Zion walay dapit alang sa mga tawo nga tinuyo ang pagpaka-
sala. Dunay dapit alang sa mahinulsulong makasasala, sa tawo nga 
mopalayo sa kadautan ug magtinguha sa kinabuhing dayon ug sa 
kahayag sa Ebanghelyo. Kinahanglang dili nato tugutan ang pag-
pakasala bisan unsa ka gamay, kay ang Ginoo dili makatugot niini, 
apan magpakabuhi nga matarung ug hingpit atubangan sa Dios.17

Ang katawhan maluwas lang ug mahimaya sa gingharian sa Dios 
pinaagi sa pagkamatarung; busa, maghinulsol kita sa atong mga sala 
ug magpakabuhi sa kahayag kay si Kristo anaa sa kahayag [tan-awa 
sa 1 Juan 1:7], aron ang iyang dugo molimpyo kanato gikan sa ta-
nang pagpakasala ug atong ikauban ang Ginoo ug makadawat sa 
iyang himaya.18

Atong gikinahanglan ang paghinulsol, ug gikinahanglan nga ma-
sultihan kita sa paghinulsol.19

4
Sa baruganan sa paghinulsol, ang kalooy sa 

Langitnong Amahan ug ni Jesukristo gipakita.

Ang paghinulsol maoy usa sa pinakamahupayon ug mahimaya-
ong baruganan nga gitudlo sa ebanghelyo. Niini nga baruganan ang 
kamaloloy-on sa atong Langitnong Amahan ug sa iyang Bugtong 
Anak, si Jesukristo, gipakita nga mas lig-on pa kay sa ubang baru-
ganan. Pagkamakalilisang nga butang kon wala ang pagpasaylo sa 
sala ug walay pamaagi sa kapasayloan sa mga sala alang sa mapa-
ubsanong naghinulsol! Atong mahunahuna ang porsyon sa kalisang 
nga atong matagamtam, kon mag-antus kita sa silot sa atong mga 
kalapasan hangtud sa hangtud nga walay bisan gamayng paglaum 
sa kahupayan. Unsaon man pag-angkon kana nga kahupayan? Kang 
kinsa nato kini makuha?
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Ang atong Ginoo miingon:

“Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana 
gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig 
kaniya dili malaglag, kon dili may kinabuhing dayon.

“Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan; dili 
aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot kondili aron ang 
kalibutan maluwas pinaagi kaniya.” [ Juan 3:16–17; tan-awa usab 
sa mga bersikulo 18–21.]

Kon wala ipadala sa Amahan si Jesukristo sa kalibutan, nan wala 
unta ang kapasayloan sa mga sala ug walay kahupayan gikan sa 
pagpakasala pinaagi sa paghinulsol.20

Kon kita nakasabut gayud ug mobati bisan sa pinakagamay, sa 
gugma ug kaandam ni Jesukristo sa pag-antus alang sa atong mga 
sala kita andam nga maghinulsol sa tanan natong kalapasan ug 
moserbisyo kaniya.21

“ang paghinulsol maoy usa sa pinakamahupayon ug 
mahimayaong baruganan nga gitudlo sa ebanghelyo.”
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5
Ang paghinulsol naglakip sa tinuorayng kasubo 
alang sa sala ug sa hingpit nga pagbiya sa sala.

Ang kasulatan nag-ingon:

“Kamo mohalad og usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo nga in-
yong Dios diha sa pagkamatarung, gani niana nga usa ka masu-
lub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu.” 
[D&P 59:8.]

Nagpasabut kana nga maghinulsol.

. . . Ang paghinulsol, sumala sa diksyonaryo, mao ang tinuorayng 
kasubo alang sa sala uban sa kaugalingong panghimaraut, ug hing-
pit nga pagbiya gikan sa sala. . . . Walay tinuoray nga paghinulsol 
kon walay kasubo ug tinguha nga malikay sa sala.

Ang kamahinulsulon mao ang timailhan sa masulub-on, o ma-
paubsanong espiritu tungod sa sala ug tinuorayng pagbati sa nahi-
mong sala ug sa pagkaamgo sa kalooy ug grasya sa Dios nga ihatag 
sa mahinulsulon nga makasasala. . . . Tungod niana ang Ginoo 
miingon, sigon sa akong gisulti, kinahanglan kitang mohalad og 
sakripisyo “diha sa pagkamatarung, gani sa usa ka masulub-ong 
kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu.” . . .

Ang paghinulsol gasa sa Dios. . . . Dili gayud sayon sa ubang 
tawo ang paghinulsol, apan ang gasa sa paghinulsol ug pagtuo 
ihatag nganha sa matag tawo nga magtinguha niini.22

Akong nakat-unan sa kaugalingong kasinatian nga kon gusto 
kamong mag-usab, sa tinuoray gayud, mahimo ninyo kini. Ang 
atong konsensya ug mga kasulatan nagsulti kanato unsay angay 
sundon—ug unsang mga kinaiya ang angay natong usbon alang sa 
mahangturon natong kaayohan ug kalamboan.23

6
Karon ang panahon sa paghinulsol.

Ang Dios dili moluwas sa tanan ngadto sa celestial nga gingha-
rian. Kon kamo gustong makaadto, ug may mga kapakyasan kamo, 
kon nakahimo kamog mga sala, kon gisupak ninyo ang mga sugo 
sa Ginoo ug nahibalo kamo niini, karon ang maayong panahon sa 
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paghinulsol ug pag-usab, ug dili mao ang ideya nga tungod kay ga-
may ra kining butanga pasayloon ra mo sa Ginoo, pinaagi sa gamay 
nga paglatos, gamay nga silot ug kita mapasaylo, kay inyong makita 
nga papahawaon kamo, kon mamugos kamo sa mao nga dalan.24

Ang paglangay, nga gigamit sa mga baruganan sa ebanghelyo, 
mao ang kawatan sa kinabuhing dayon, nga pagpakabuhi sa pre-
sensya sa Amahan ug sa Anak. Daghan kanato, gani mga miyem-
bro sa Simbahan, mibati nga wala kinahanglana ang kadinalian sa 
pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo ug pagtuman sa mga 
sugo. . . .

Dili nato kalimtan ang mga pulong ni [Amulek]: “Kay tan-awa, 
kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tawo sa pag-
pangandam sa pagsugat sa Dios; oo, tan-awa ang adlaw niini nga 
kinabuhi mao ang adlaw alang sa mga tawo sa paghimo sa ilang 
mga buluhaton.

“Ug karon, ingon nga ako miingon nganha kaninyo kaniadto, 
ingon nga kamo daghan og mga saksi, busa, ako mohangyo ka-
ninyo nga kamo dili maglangay sa adlaw sa inyong paghinulsol 
hangtud sa katapusan; kay human niini nga panahon sa kinabuhi, 
diin gihatag kanato aron pagpangandam alang sa kahangturan, tan-
awa, kon kita dili mopauswag sa atong panahon samtang ania pa 
niini nga kinabuhi, human niana moabut ang kangitngit sa kagab-
hion diin wala nay buluhaton nga mahimo.

“Kamo dili makaingon, kon kamo dad-on ngadto niana nga ma-
kalilisang nga kalisdanan, nga ako mohinulsol, nga ako mobalik 
sa akong Dios. Dili, kamo dili makaingon niini; kay ang mao nga 
espiritu nga miangkon sa inyong mga lawas sa panahon nga kamo 
mobiya niini nga kinabuhi, kanang mao nga espiritu adunay gahum 
sa pag-angkon sa inyong lawas didto niana nga walay katapusan 
nga kalibutan.” [Alma 34:32–34.] 25

7
Atong buluhaton sa kalibutan ang pagpasidaan.

Tuyo sa Ginoo nga ang katawhan malipay—mao kana ang iyang 
katuyoan—apan ang katawhan nagdumili nga malipay ug nagpaa-
laot sa ilang kaugalingon, kay nagtuo sila nga mas maayo ang ilang 



K a P i T u l o  5

103

pamaagi kay sa pamaagi sa Dios, ug tungod sa kahakog, kadalo, 
ug kadautan sa ilang kasingkasing; ug kana ang atong problema 
karon.26

Sa among naobserbahan samtang nagbiyahe mi sa lain-laing da-
pit ug gikan sa among nabasa sa publikong mantalaan, napugos 
kami sa paghimo og konklusyon nga ang paghinulsol sa sala hila-
bihan kaimportante sa tibuok kalibutan karon.27

Ayaw hunahunaa nga misangko na kita sa kahimtang diin dili 
na mograbe ang kadautan. Gawas kon dunay paghinulsol mas mo-
grabe pa kini. Mao nga akong isangyaw ang paghinulsol niining 
mga tawhana, sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, . . . ug sa ta-
nang kanasuran bisan asa.28

Atong buluhaton sa kalibutan ang pagpasidaan, ug ilabi na sa 
mga miyembro sa Simbahan [tan-awa sa D&P 88:81].29

Atong katungdanan ang pagbantay sa usag usa, pagpanalipod, 
pagpahimangno sa mga kakuyaw, pagtinudloay sa mga baruganan 
sa Ebanghelyo sa gingharian, ug maghiusang mobarug batok sa 
mga sala sa kalibutan.30

Wala koy nahibaloan nga mas importante o gikinahanglan ni-
ining panahona kay sa isangyaw ang paghinulsol, bisan sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ako nagtawag kanila ingon man 
sa mga dili miyembro sa Simbahan, sa pagpatalinghug sa pulong sa 
atong Manunubos. Karon tataw kaayo ang iyang giingon nga walay 
mahugaw nga makasulod sa iyang presensya. Kadto lang nga na-
pamatud-an sa ilang kamatinud-anon ug nahugasan ang ilang mga 
saput sa iyang dugo pinaagi sa ilang pagtuo ug paghinulsol—walay 
lain ang makakaplag sa gingharian sa Dios.31

“Apan, tan-awa, tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga 
pinulongan, ug mga katawhan magpuyo nga luwas diha sa Usa nga 
Balaan sa Israel kon kini mao nga sila maghinulsol.” [1 Nephi 22:28.] 
Ug mag-ampo ko nga sila maghinulsol. Gusto kong magpuyo sila 
nga luwas. Gusto kong motuo sila sa Usa nga Balaan sa Israel, kinsa 
mianhi sa kalibutan ug miula sa atong mga sala, alang sa sala sa 
tanang katawhan, kinsa mitubos kanato gikan sa kamatayon, kinsa 
misaad kanato og kaluwasan ug kapasayloan sa atong mga sala kon 
kita maghinulsol.
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Nanghinaut ko nga ang tanan motuo kaniya, mosimba kaniya ug 
sa iyang Amahan, ug moserbisyo sa Ginoo nga atong Dios sa ngalan 
sa Anak, ug niana ang kalinaw moabut, niana ang pagkamatarung 
mopatigbabaw, niana ang Ginoo moestablisar sa iyang gingharian 
dinhi sa kalibutan.32

Nangamuyo ko sa kalibutan sa paghinulsol ug pagtuo sa kama-
tuoran, sa pagpadan-ag sa kahayag ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, 
sa pagtuman sa tanang kamaayo ug husto nilang baruganan, ug 
modugang sa kahayag ug kahibalo nga miabut pinaagi sa pagpa-
dayag niining panahona. Nangamuyo ko kanila nga mopasakop sa 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug 
moani sa mga panalangin sa ebanghelyo.

Nangamuyo ko sa mga miyembro sa Simbahan sa paghimo og 
matarung, sa pagtuman sa mga sugo, sa pagtinguha sa Espiritu, sa 
paghigugma sa Ginoo, sa pag-una sa gingharian sa Dios sa ilang ki-
nabuhi, ug molihok alang sa ilang kaluwasan uban sa kahadlok ug 
pagkurog atubangan sa Ginoo [tan-awa sa Mga Taga-Filipos 2:12].33

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Diha	sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	Fielding	Smith,”	ribyuha	

ang mga komentaryo ni Presidente Smith kon nganong gusto siya 
nga “mopasidaan.” Sa unsang paagi ang tawag sa paghinulsol usa 
ka pagpadayag sa gugma?

•	 Unsay	inyong	pagsabut	sa	pagsentro	sa	inyong	pagtuo	diha	sa	
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo? (Tan-awa sa seksyon 1.)

•	 Ngano	nga	ang	tinuod	nga	pagtuo	kanunayng	modala	ngadto	sa	
buhat? (Alang sa pipila ka ehemplo, tan-awa sa seksyon 2.) Unsa 
ang pipila ka paagi nga atong ikapakita ang pagtuo pinaagi sa 
atong mga buhat?

•	 Sa	unsang	paagi	ang	paghinulsol	usa	ka	“bunga	sa	pagtuo”?	(Tan-
awa sa seksyon 3.)

•	 Pamalandungi	sa	hilom	ang	usa	ka	panahon	dihang	naghinulsol	
kamo ug mibati sa kalooy ug gugma sa Langitnong Amahan ug 
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ni Jesukristo (tan-awa sa seksyon 4). Unsay inyong ikapaambit 
bahin sa inyong pagpasalamat sa Pag-ula sa Manluluwas?

•	 Nganong	imposible	ang	paghinulsol	“kon	walay	kasubo	ug	ti-
nguha nga malikay sa sala”? (Tan-awa sa seksyon 5.) Sa unsang 
paagi kaha ang katapusang duha ka paragraph sa seksyon 5 
makahatag og paglaum sa tawo nga nagsubo tungod sa sala?

•	 Sa	unsang	mga	paagi	nga	ang	paglangay	“kawatan	sa	kinabuhing	
dayon”? (Tan-awa sa seksyon 6.) Unsa ang mga kakuyaw sa pag-
langay sa atong paghinulsol?

•	 Samtang	magribyu	kamo	sa	seksyon	7,	ikonsiderar	kon	unsay	
buot ipasabut sa “pagpasidaan.” Sa unsang paagi kita magmabi-
nation ug mahigugmaon sa atong paningkamot sa pagpasidaan 
sa uban?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Hebreohanon 11:1–6; Mosiah 4:1–3; Alma 34:17; Ether 

12:4; Moroni 7:33–34; D&P 18:10–16; Mga Artikulo sa Hugot nga 
Pagtuo 1:4

Tabang sa Pagtudlo
“Ang estudyante maoy angay nga pahimoon. Kon ang magtutudlo 

ang mohimo, maoy bida sa pasundayag, siya ra ang magsulti, ug mo-
himo sa tanang kalihokan, iyang gibabagan ang pagkat-on sa mga 
sakop sa klase” (Asahel D. Woodruff, Teaching the Gospel [1962], 37; 
sa Virginia H. Pearce, “The Ordinary Classroom—A Powerful Place 
for Steady and Continued Growth,” Ensign, Nob. 1996, 12).

Mubo nga mga sulat
 1. Answers to Gospel Questions, comp. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 1:84.

 2. “Faith and Works: The Clearing of a 
Seeming Conflict,” Improvement Era, 
Okt. 1924, 1151; tan-awa usab sa Doc-
trines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 2:311.

 3. Sa Conference Report, Okt. 1919, 88; 
mga italics sa orihinal.

 4. Joseph Fielding Smith Jr., sa Take Heed 
to Yourselves! (1966), v–vi.

 5. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), viii.

 6. Spencer W. Kimball, gikutlo ni Bruce R. 
McConkie sa “Joseph Fielding Smith: 
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sign, Ago. 1972, 28.

 7. Sa Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 10. 
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tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
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tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
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K A P I T U L O  6

Ang Kahulugan sa Sakrament

“Ang pag-ambit niini nga mga simbolo naglangkob sa 
pinakabalaan ug sagradong ordinansa sa Simbahan”.

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Niadtong Oktubre 5, 1929, human magserbisyo og 19 ka tuig 
sa pagka-Apostol, si Elder Joseph Fielding Smith mihatag sa iyang 
ika-39 nga pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya sa Salt Lake 
Tabernacle. Miingon siya, “Duna koy usa o duha ka pagtulun-an 
nga gustong ipresentar kabahin sa sakrament, ilabi na kabahin sa 
mga miting nga gigahin sa Simbahan pinaagi sa pagpadayag, pi-
naagi sa sugo sa Ginoo, alang sa pag-ambit niini nga mga simbolo 
nga nagrepresentar sa lawas ug dugo ni Jesukristo.” Isip pasiuna 
niini nga hilisgutan, mipakigbahin siya sa iyang pagbati bahin sa 
sakrament:

“Sa akong paghukom ang sakrament miting ang pinakasagrado, 
pinakabalaan sa tanang miting sa Simbahan. Kon akong pamalandu-
ngan ang panagpundok sa Manluluwas ug sa iyang mga apostoles 
niadtong halandumong gabii dihang gipaila niya ang sakrament; 
kon maghunahuna ko niadtong sagradong okasyon puno ang 
akong kasingkasing sa pagdayeg ug ang akong pagbati matandog. 
Akong gikonsiderar kadto nga pinakasagradong panagpundok ug 
talagsaon sukad sa sinugdanan.

“Didto gitudloan sila sa Manluluwas bahin sa umaabut niya nga 
sakripisyo, nga tungod sa ilang kalibug wala sila makasabut. Tin-aw 
ang Iyang gisulti kanila bahin sa iyang kamatayon ug ang iyang dugo 
ipaagas, ug gisulti kini sa oras gayud sa iyang pag-antus alang sa 
mga sala sa kalibutan. Sagrado kaayo kadto nga okasyon; didto gi-
himo ang sakrament, ug ang mga disipulo gisugo nga magtigom ka-
nunay ug maghinumdom sa pagkamatay ug pag-antus ni Jesukristo, 
kay ang iyang sakripisyo alang man sa katubsanan sa kalibutan.
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“buhata ninyo kini sa paghandum kanako” (lucas 22:19).
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“Hapit na ang panahon sa iyang pagpas-an sa responsibilidad sa 
pagbayad sa utang nga gidala sa kalibutan tungod sa pagkapukan, 
nga ang mga tawo matubos gikan sa kamatayon ug sa impyerno. 
Gitudloan niya ang mga tawo nga siya iisa aron siya magakabig sa 
tanang tawo ngadto kaniya, ug ang tanan nga maghinulsol ug mo-
tuo kaniya, magtuman sa iyang mga sugo, dili mag-antus, kay siya 
modala sa iyang kaugalingon sa ilang mga sala.” 1

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Gisugo kita sa Dios sa pagtigom kanunay 
sa pag-ambit sa sakrament.

Ang pag-ambit niini nga mga simbolo [sa pan ug tubig] naglang-
kob sa pinakabalaan ug sagradong ordinansa sa Simbahan, ordi-
nansa nga gipuli sa pagpatay ug pagkaon sa ighahalad nga karnero 
[nagsimbolo] sa sakripisyo sa atong Manunubos ibabaw sa krus. 
. . . Sugod sa panahon sa exodo gikan sa Ehipto ngadto sa paglan-
sang sa atong Manunubos, ang mga Israelita gisugo sa paghimo 
sa pagpalabay [passover] sa piho nga panahon sa usa ka tuig. Sa 
sagradong gabii bisperas sa paglansang giusab sa Ginoo kini nga 
ordinansa ug gipuli ang sakrament. Gisugo kita nga magtigom sa 
kanunay, dili lang kausa sa usa ka tuig, ug moadto sa balay alam-
poanan ug didto maghinumdom sa atong Manunubos ug mohimo 
og pakigsaad uban Kaniya sa pag-ambit kanunay niining balaang 
ordinansa.2

Ang tawo nga dili motambong sa sakrament miting matag se-
mana ug matag bulan nga walay nagpugong kaniya sa pagtambong, 
dili maunungon sa kamatuoran. Wala niya kini higugmaa. Kon naa 
pa siya niini, naa unta siya sa pag-ambit sa simbolo—sa gamayng 
piraso sa pan, sa gamayng kopa sa tubig. Buhaton niya kana sa 
pagpakita sa iyang gugma sa kamatuoran ug sa maunungon niyang 
pagserbisyo sa Anak sa Dios.3

Gitawag kita sa paghinumdom niining talagsaong hitabo [ang 
Pag-ula ni Jesukristo] ug sa paghinumdom niini kanunay. Alang 
niini nga katuyoan magtigom kita matag semana sa pag-ambit niini 
nga simbolo, nagsaksi nga naghinumdom kita sa atong Ginoo, nga 
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kita andam sa pagdala nganha kanato sa iyang ngalan ug kita mag-
tuman sa iyang mga sugo. Kini nga pakigsaad kinahanglan natong 
bag-uhon matag semana, ug mawala kanato ang Espiritu sa Ginoo 
kon dili nato kanunayng masunod kini nga sugo. Kon gihigugma 
nato ang Ginoo motambong kita niini nga mga miting sa diwa sa 
pagsimba ug pag-ampo, maghinumdom sa Ginoo ug sa pakigsaad 
nga atong bag-uhon matag semana pinaagi sa sakrament nga maoy 
iyang gikinahanglan gikan kanato.4

2
Moambit kita sa sakrament agig 

paghinumdom sa Pag-ula ni Jesukristo.

Katungdanan sa mga miyembro sa Simbahan ang pagpakabuhi 
nga mapainubsanon ug matinud-anon sa kahibalo ug panabut sa 
pag-ula ni Jesukristo. . . . Duna koy pagbati, basin sayop ko apan 
tingali dili, nga dako kaayong porsyento sa mga miyembro sa Sim-
bahan ang wala kahibalo unsay ipasabut sa gamayng piraso sa pan, 
gamayng kopa sa tubig agig paghinumdom sa pag-agas sa dugo sa 
atong Manluluwas, si Jesukristo, ug sa iyang sakripisyo diha sa krus.

Akong hisgutan ang pagpanalangin [sa pan]. Basahon ko kini nga 
mapainubsanon aron makasabut kita unsay naa niini:

“O Dios ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo pi-
naagi sa ngalan sa imong Anak, nga si Jesukristo, sa pagpanalangin 
ug pagbalaan niining pan ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa 
moambit niini, nga sila unta mokaon agi og handumanan sa lawas 
sa imong Anak, ug mosaksi nganha kanimo, O Dios, ang Amahan 
sa Kahangturan, nga sila andam sa pagdala nganha kanila sa ngalan 
sa imong Anak, ug sa kanunay mohinumdom kaniya ug maghupot 
sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila; nga sila unta sa kanunay 
makabaton sa iyang Espiritu uban kanila. Amen” [D&P 20:77.] . . .

Mokaon agi og handumanan kaniya. Nagpasabut ba kana nga 
hinumduman lamang nako nga dul-an sa 2,000 ka tuig kaniadto 
ang dautang mga tawo nga midala kaniya, mibitay kaniya sa krus, 
milansang sa iyang mga kamot ug tiil ug didto gipasagdan siyang 
mamatay? Alang nako may mas lawom kining kahulugan kay niana. 
Sa paghinumdom kaniya—nganong didto man siya sa krus? Un-
sang kaayohan ang miabut [kanako] tungod kay didto siya sa krus? 
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Unsang pag-antus ang iyang gibati didto sa krus aron matubos o 
mahupay ko sa akong mga sala?

Hinoon, natural lang ang tawo maghunahuna: Gilansangan ang 
iyang mga kamot ug mga tiil ug nagbitay siya hangtud namatay. 
. . . Unsa pay iyang giantus? Sa akong pagtuo mao kini ang wala 
makita sa kadaghanan. Kumbinsido ko nga ang kinadak-an niyang 
pag-antus dili ang pagtaop sa lansang sa iyang mga kamot ug tiil ug 
pagbitay sa krus, sa kasakit ug kapait. May lain pa siyang gipas-an 
nga labaw pa ka bug-at ug lisud masabtan. Giunsa? Dili nato kla-
rong masabtan, apan may gamay kong panglantaw niini.5

Tanan kita makahimo og sayop ug dayon magsubo ug manghi-
naut nga unta wala kadto mahitabo. Dayon makonsensya kita ug 
labihan ka masub-anon. Nakasinati na ba mo niana? Ako oo. . . . 
Apan anaa ang Anak sa Dios nga mipas-an sa akong mga kalapa-
san ug imong kalapasan. . . . Ang hilabihan Niyang kasakit dili ang 
paglansang sa Iyang mga kamot ug tiil, kon unsa man kadto kapait, 
apan ang mental nga kasakit nga dili kaayo klaro kanako. Apan siya 
ang mipas-an—sa atong palas-anon. Kini akoa pang gidugangan; 
mao sab kamo. Mao usab sa tanan. Iyang gidala sa iyang kauga-
lingon ang pagbayad sa kantidad aron ako malikay—aron ikaw 
malikay—sa silot gawas lang kon modawat kita sa ebanghelyo ug 
magmatinud-anon niini.

Mao kana karon ang akong gihunahuna. Kana ang akong gihi-
numduman—ang kasakit sa pag-antus samtang naghilak siya sa 
pagpangaliyupo sa iyang Amahan nga isaylo ang kopa. Wala siya 
mangamuyo aron mawala ang kasakit sa mitaop nga lansang sa 
iyang [mga] kamot o tiil, may mas grabe pa siyang kasakit kay sa 
tanan niana, sa ubang paagi nga dili nako masabtan.6

Lisud alang sa huyang nga mga tawo, ug kitang tanan huyang, 
aron hingpit nga masabtan ang kadako sa giantus sa Anak sa Dios. 
Wala kita kahibalo sa kantidad nga Iyang gibayaran. Siya miingon 
kang Propeta Joseph Smith:

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang 
alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinul-
sol; apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga 
mag-antus sama kanako; kansang pag-antus nakapahimo sa akong 
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kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halangdon sa tanan sa 
pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag 
lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu—ug buot 
nga Ako unta dili moinom sa mapait nga kopa, ug mobiya—bisan 
pa niana, himaya ngadto sa Amahan, ug Ako nakaambit ug naka-
human sa akong mga pagpangandam alang sa mga katawhan.” 
[D&P 19:16–19.]

Hinoon, mag-agad ra kanato ang pagkahibalo ug pagkasayud 
nga kining labihan nga kasakit sa pag-antus sa Iyang pagsakripisyo 
naghatag kanato sa pinakamahinungdanong panalangin nga mahi-
mong ikahatag. Dugang pa, atong mahibaloan nga kining hilabihan 
nga pag-antus—nga walay mortal nga makatuman o makalahutay—
natuman tungod sa dakong gugma sa Amahan ug sa Anak alang 
sa katawhan. . . .

“unta atong maklaro sa pagpasabut sa mga miyembro sa Simbahan ang 
mga pakigsaad nga ilang gihimo kon moambit sila sa sakrament.”
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. . . Kon hingpit kitang nakapasalamat sa daghang panalangin 
nga atong naangkon gumikan sa pagtubos nga gihimo, walay bu-
tang nga ihangyo sa Ginoo kanato nga dili nato buhaton sa kadasig 
ug kaandam.7

Sigurado ko nga kon kini atong mahulagway—sama sa kadaghan 
na nakong gihimo—ang sagradong okasyon dihang ang Manlu-
luwas nakigkita sa iyang mga apostoles; kon makita pa unta nato 
silang nagtigom, ang Ginoo sa iyang kasubo, nagsubo sa mga sala 
sa kalibutan, nagsubo tungod usa sa iyang apostoles mobudhi ka-
niya, sa gihapon nanudlo sa onse ka tawo kinsa nahigugma kaniya 
ug mihimo og pakigsaad kanila, sigurado kong kita mobati nga dili 
gayud mobiya kaniya. Kon sila unta atong makita nga nanagpundok 
ug makahibalo sa gibug-aton sa gipas-an sa atong Ginoo; ug human 
sa ilang panihapon ug pagpanganta og himno, ang Ginoo paga-
budhian, tamayon ug bugalbugalan, ang mga disipulo nga mobiya 
kaniya sa pinakalisud nga panahon sa iyang pagsulay—kon masab-
tan lang nato kining tanan, makapangurog kini, ug makapangurog 
gayud, sigurado ko, akong kaigsoonan, mas gustuhon gayud nato 
nga magpakabuhi sa hangtud diha sa kahayag sa kamatuoran. Kon 
unta atong makita ang Manluluwas nga nag-antus didto sa tanaman 
ug sa krus ug hingpit natong masabtan kon unsa kini alang natong 
tanan, maningkamot gayud kita sa pagtuman sa iyang mga sugo 
ug paghigugma sa Ginoo nga atong Dios sa tibuok natong kasing-
kasing, hunahuna ug kusog, ug sa ngalan ni Jesukristo moserbisyo 
kaniya.8

3
Atong katungdanan ang mahunahunaong 

pagkonsiderar sa pakigsaad nga atong gihimo 
kon moambit kita sa sakrament.

Unta atong maklaro sa pagpasabut sa mga miyembro sa Sim-
bahan ang mga pakigsaad nga ilang gihimo kon moambit sila sa 
sakrament atol sa sakrament miting.9

Nakakita ko og duha ka miyembro sa Simbahan nga nagtapad [sa 
sakrament miting], nanagtabi, taud-taud nahunong sila atol sa pag-
panalangin sa pan o sa tubig, dayon nagsugod na sab sa pagtabi. 
. . . Nakapakurat kadto kanako, ug sigurado kong sa Ginoo usab.10
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Atong katungdanan ang mainampingon ug mahunahunaong 
pagkonsiderar sa kinaiyahan sa mga pag-ampo [sa sakrament] kon 
madungog na nato kini nga gipahigayon diha sa atong mga miting. 
Dunay upat ka importante kaayong butang nga gipakigsaad natong 
buhaton sa matag higayon nga moambit kita niini nga mga simbolo, 
ug sa pag-ambit, dunay buhaton nga nagpakita nga kita motuman 
sa mga obligasyon, ug kini angayan natong buhaton. Mao kining 
mosunod:

1. Mokaon kita agig paghinumdom sa lawas ni Jesukristo, mo-
saad nga kanunay kitang mohinumdom sa Iyang samaran nga lawas 
nga gipatay ibabaw sa krus.

“atong katungdanan ang mainampingon ug mahunahunaong 
pagkonsiderar sa kinaiyahan sa mga pag-ampo [sa sakrament] 

kon madungog na nato kini nga gipahigayon.”
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2. Moinom kita agig paghinumdom sa dugo nga gipaagas alang 
sa mga sala sa kalibutan, nga mitubos sa kalapasan ni Adan, ug 
naghimo natong gawasnon sa kaugalingon natong mga sala kon 
kita tinuoray nga maghinulsol.

3. Nakigsaad kita nga andam kitang modala nganha kanato sa 
pangalan sa Anak ug kanunayng mohinumdom Kaniya. Sa pagtu-
man niini nga pakigsaad misaad kita nga kita pagatawagon sa Iyang 
ngalan ug dili gayud mohimo og bisan unsa nga pagpakaulaw o 
pagsaway niana nga pangalan.

4. Nakigsaad kita nga atong huptan ang mga sugo nga Iyang 
gihatag kanato; dili usa ka sugo, apan andam kita sa “pagpakabuhi 
pinaagi sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa Dios.” 
[D&P 84:44.]

Kon buhaton nato kini nan gisaaran kita sa padayong giya sa 
Espiritu Santo, ug kon dili nato kini buhaton dili kita makadawat 
niana nga giya.11

Duna koy pipila ka pangutana ninyo, ug mamulong ko, siyem-
pre, sa tanang miyembro sa Simbahan. Sa inyong hunahuna ang 
tawo ba nga moadto sa sakrament uban ang diwa sa pag-ampo, 
kamapainubsanon, ug pagsimba, ug moambit niini nga mga sim-
bolo nga nagrepresentar sa lawas ug dugo ni Jesukristo, motuyo sa 
pagsupak sa mga sugo sa Ginoo? Kon ang usa ka tawo nakahibalo 
gayud unsay ipasabut sa pag-ambit sa sakrament, nakigsaad nga 
modala nganha kaniya sa ngalan ni Jesukristo ug sa kanunay mohi-
numdom kaniya ug motuman sa iyang mga sugo, ug kini nga saad 
bag-ohon matag semana—sa inyong hunahuna mapakyas kaha sa 
pagbayad sa ikapulo kining tawhana? Kining tawhana mosupak 
kaha sa adlawng Igpapahulay o mobaliwala sa Pulong sa Kaalam? 
Mapakyas kaha siya sa pag-ampo, ug dili motambong sa iyang mga 
katungdanan sa korum ug ubang katungdanan sa Simbahan? Ang 
ingon nga pagsupak sa sagradong mga baruganan ug katungdanan 
dili mahimo kon nahibalo ang tawo unsay ipasabut niini nga mga 
saad matag semana ngadto sa Ginoo ug atubangan sa mga santos.12
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Diha	sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	Fielding	Smith,”	gipakig-

bahin ni Presidente Smith ang iyang hunahuna dihang gihimo sa 
Manluluwas ang sakrament. Ngano nga makahuluganon kaninyo 
kini nga hitabo?

•	 Samtang	magtuon	kamo	sa	seksyon	1,	hunahunaa	ang	importan-
sya sa pagtambong sa sakrament miting matag semana. Unsaon 
ninyo pag-andam sa inyong kaugalingon alang sa sakrament mi-
ting? Unsay mahimo sa mga ginikanan sa pagtabang sa ilang mga 
anak aron maandam?

•	 Unsay	epekto	diha	kaninyo	kabahin	sa	mga	hunahuna	ni	Presi-
dente Smith sa iyang pag-ambit sa sakrament? (Tan-awa sa sek-
syon 2.) Unsay atong mahimo sa paghinumdom sa Manluluwas 
ug sa Iyang Pag-ula kon moambit kita sa sakrament?

•	 Hatagi	og	pagtagad	ang	nakalista	nga	mga	pakigsaad	diha	sa	
seksyon 3. Pamalandungi sa hilom unsay inyong gibati kabahin 
niini nga pakigsaad. Sa unsang paagi nakaimpluwensya sa in-
yong kinabuhi kini nga pakigsaad?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 26:26–29; 1 Mga Taga-Corinto 11:23–29; 3 Nephi 18:1–13; 

Mormon 9:29; Moroni 4–5; D&P 20:75–79; 59:9–12

Tabang sa Pagtudlo
“Sanguni ang mga partisipante sa pagbasa og pinili nga mga 

pangutana gikan sa katapusan sa kapitulo (mahimong indibidwal 
o diha sa ginagmay nga mga grupo). Hangyoa sila sa pagpangita 
sa mga pagtulun-an diha sa kapitulo nga may kalabutan sa mga 
pangutana. Dayon dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga hu-
nahuna ug panglantaw ngadto sa uban nga mga grupo” (gikan sa 
pahina x niini nga libro).
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Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Okt. 1929, 60–

61; tan-awa usab sa Doctrines of Sal-
vation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
(1954–56), 2:340–41.

 2. “Importance of the Sacrament Meeting,” 
Relief Society Magazine, Okt. 1943, 590; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:339–40.

 3. Seek Ye Earnestly, comp. Joseph Field-
ing Smith Jr. (1972), 99.

 4. Sa Conference Report, Okt. 1929, 61; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:341.

 5. “Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament,” pakigpulong didto sa 
Salt Lake City Utah University Institute 
of Religion, Ene. 14, 1961, 7–8.

 6. “Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament,” 8.

 7. “Importance of the Sacrament Meeting,” 
591–92.

 8. Sa Conference Report, Okt. 1929, 63; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:347.

 9. “Fall-Atonement-Resurrection- 
Sacrament,” 7.

 10. Seek Ye Earnestly, 122.
 11. “Importance of the Sacrament Meeting,” 

591.
 12. Sa Conference Report, Okt. 1929, 

62–63; tan-awa usab sa Doctrines of 
Salvation, 2:346.
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Sila si Joseph ug hyrum Smith: “Sa kinabuhi sila wala mabahin 
ug sa kamatayon sila wala mabulag!” (d&P 135:3).
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Sila si Joseph ug Hyrum Smith, 
mga Saksi ni Jesukristo

“Among ipalanog ang among tingog sa pasalamat 
sa kinabuhi ug pangalagad ni Propeta Joseph 

Smith, ni Hyrum Smith ang Patriyarka, ug sa mga 
propeta ug apostoles ug sa matarung nga mga 

tawo kinsa maoy nagtukod sa pundasyon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Sukad niadtong bata pa, si Joseph Fielding Smith nasayud nga ang 
iyang pamilya adunay espesyal nga koneksyon ngadto kang Pro-
peta Joseph Smith. Siya nadasig sa ehemplo sa iyang apohan nga 
si Hyrum Smith, ang maguwang ug maunungong higala ni Propeta 
Joseph. Si Hyrum matinud-anong miserbisyo sa iyang igsoon isip 
lider sa Simbahan. Mitabang usab siya sa pagmantala sa Basahon 
ni Mormon ug gitawag nga mahimong usa sa Walo ka mga Saksi sa 
libro. Niadtong Hunyo 27, 1844, sila si Joseph ug Hyrum gimartir 
sa Carthage, Illinois, gisilyo ang ilang pagpamatuod sa Manluluwas 
ug sa Iyang ebanghelyo. “Sa kinabuhi sila wala mabahin, ug sa ka-
matayon sila wala mabulag!” (D&P 135:3).

Si Joseph Fielding Smith wala makakita sa iyang mga apohan. 
Sa wala pa siya matawo, ang iyang apohang lalaki nga si Hyrum 
gimartir. Ang asawa ni Hyrum nga si Mary Fielding Smith batan-on 
pa usab nga namatay. Si Joseph Fielding Smith miingon: “Wala gyud 
ko kakita sa akong Apohang Babaye. Kanunay gyud kong naguol 
niana, kay usa siya sa labing halangdon nga babaye nga nabuhi 
dinhi sa kalibutan, apan akong nakaila ang iyang buotang igso-
ong babaye, si Tiya Mercy Thompson, ug isip usa ka bata moadto 
ug mobisita ko sa ilang panimalay ug magpasabak niya, diin siya 
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mosaysay nako og mga istorya kabahin ni Propeta Joseph Smith, 
ug dako kaayo akong pasalamat niining kasinatian.” 1

Si Joseph Fielding Smith nakakat-on usab gikan sa ehemplo sa 
iyang amahan, si Joseph F. Smith, kinsa personal nga nakaila ni 
Propeta Joseph Smith. Kabahin sa iyang amahan, si Joseph Fielding 
Smith miingon: “Wala gyuy pagduha-duha o dili kasiguroan sa iyang 
pagpamatuod. Ilabi na kon siya maghisgot kabahin sa kabalaan sa 
atong Manluluwas o sa misyon ni propeta Joseph Smith.” 2

Kini nga mga ehemplo ug mga pagtulun-an nakapabaton ni 
 Joseph Fielding Smith og pagpamatuod sa gipahiuli nga ebang-
helyo sa iyang pagkabata. “Wala koy mahinumduman nga higayon 
diin wala ko motuo sa misyon sa atong Ginoo ug Manluluwas nga 
si Jesukristo ni sa misyon ni Propeta Joseph Smith,” 3 siya miingon. 
Kon siya motudlo sa ebanghelyo, usahay iyang ipadayag ang iyang 
pagpamatuod kabahin sa iyang pamilya: “Gihigugma ba nako si 
Propeta Joseph Smith? Oo, sama sa paghigugma sa akong amahan. 
Gihigugma nako siya tungod kay sulugoon siya sa Dios ug tungod 
sa pagpahiuli sa ebanghelyo ug tungod sa mga benepisyo ug mga 
panalangin nga nadawat nako ug sa akong pamilya, ug kaninyo ug 
sa inyong pamilya, pinaagi sa mga panalangin nga gitugyan diha 
kaniya ug sa iyang mga kaubanan.” 4

Bisan tuod si Presidente Smith mapasalamaton sa mga pagtu-
lun-an ug mga panulundon sa iyang pamilya, ang iyang pagpama-
tuod iyaha mismo. Siya miingon, “Kanunay kong mapasalamaton 
sa akong pagpamatuod nga akong naangkon pinaagi sa Espiritu sa 
Ginoo nga si Joseph Smith, ang Propeta sa Dios, gitawag nga mahi-
mong lider sa Dispensasyon sa Kahingpitan sa Kapanahonan.” 5 Sa 
laing higayon siya mipamatuod: “Kini akong nasayran, pinaagi sa 
gasa sa Dios, nga si Joseph Smith sa tuig 1820 nakakita sa Amahan 
ug Anak; nga gipaila sa Amahan ang iyang Anak; nga ang Anak 
namulong ngadto kaniya, nangutana kaniya unsay iyang gusto nga 
masayran, ug gitambagan siya; giingnan siya unsay angayng buha-
ton, uban sa saad nga sa dili madugay laing kahibalo ang ipadayag 
ug ang kahingpitan sa ebanghelyo, nga nawala sa kalibutan, ipahi-
uli.” Dayon misiguro siya sa tanang katawhan nga sila makadawat 
sa samang pagpamatuod: “Tanang kalag dinhi sa kalibutan nga 
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may tinguha nga masayud adunay pribilehiyo, ang matag kalag nga 
magmapainubsanon, ug sa ilang dakong pagpaubos ug hugot nga 
pagtuo, inubanan sa mahinulsulon nga espiritu, moduol sa Ginoo, 
makadawat nianang kahibalo ingon nga siya siguradong buhi.” 6

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Duha ka tema ang mahinungdanon 
kaayo: nga si Jesukristo Anak sa Dios ug 

si Joseph Smith usa ka propeta.

Atong hibaloan ang kalabutan tali sa ngalan ni Jesukristo ug ni 
Joseph Smith. Si Kristo mao ang Ginoo; iyang gihimo ang pag-ula; 
siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi; pinaagi kaniya ang tanang 
katawhan mahimong imortal, samtang kadtong nagtuo ug nagsunod 
sa iyang mga balaod makaangkon usab og kinabuhing dayon.

Si Joseph Smith usa ka propeta, gitawag niining katapusang mga 
adlaw nga maoy modawat sa makaluwas nga mga kamatuoran sa 
ebanghelyo pinaagi sa pagpadayag ug mobarug isip legal nga tig-
dumala, adunay gahum gikan sa kahitas-an, sa pagpahigayon sa 
mga ordinansa sa ebanghelyo.

Tungod kay kining mga kamatuoran nga gipadayag ngadto ka-
niya mao ang isangyaw sa tanang nasud sa dili pa ang Ikaduhang 
Pag-anhi, dili kaayo nato ikatingala nga si Moroni miingon kang 
 Joseph Smith nga ang iyang “ngalan pagagamiton alang sa maayo 
ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, ug 
mga pinulongan, o nga kini pagalitukon sa maayo ug sa dautan 
taliwala sa tanan nga mga katawhan.” [ Joseph Smith—Kasaysayan 
1:33.]

Ni angay ikatingala nga sa wala madugay ang Ginoo miingon 
ngadto sa Propeta: “Ang lumulupyo sa yuta magpakisayud sa imong 
ngalan, ug ang mga buang mobiaybiay kanimo, ug ang impyerno 
makig-away batok kanimo;

“Samtang ang putli og kasingkasing, ug ang maalamon, ug ang 
bantugan, ug ang buotan, mangayo og tambag, ug pagtugot, ug 
mga panalangin gikan sa imong kamot sa kanunay.” (D&P 122:1–2.)
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Ang tanang nasud sa kalibutan karon nagpangutana kabahin sa 
ngalan ni Joseph Smith, ug ang mga katawhan sa daghang mga 
nasud nagmaya sa gipahiuli nga ebanghelyo tungod kaniya.

Sugod sa sinugdanan niining dispensasyon, ang pagpamatuod 
ni Jesus, nga gipadayag ngadto kang Joseph Smith, gisangyaw sa 
Estados Unidos, Canada, Great Britain, kasagaran sa Europe, ug sa 
mga isla sa Pasipiko.

Sa bag-ohay nga katuigan adunay hapit di katuohan nga pagpa-
lapad sa buhat diha sa Mexico, sa mga nasud sa Central America, 
ug sa South America.

Ug ang Asia karon [niadtong 1971] gibuksan alang sa mensahe sa 
ebanghelyo sa paagi nga milapas pa kay sa nangagi. Ang Simbahan 
giestablisar sa Japan ug Korea, sa Taiwan ug Hong Kong, ug kita 
nagsugod sa Thailand, Singapore, ug Indonesia.

Ug moabut ang panahon, pinaagi sa kalooy sa Ginoo, nga ang 
ubang mga nasud, nga karon wala modawat sa mensahe sa kama-
tuoran, mouyon nga makasulod ang atong mga misyonaryo, ug ang 
mga elder sa Israel mosangyaw niadtong matinuoron sa kasingka-
sing kabahin ni Kristo ug sa ebanghelyo sa iyang gingharian nga 
anaa na sa kalibutan karon pinaagi ni Propeta Joseph Smith.7

Si Joseph Smith mao ang tigpadayag sa kahibalo kabahin 
ni Kristo ug sa kaluwasan sa kalibutan karong panahona ug 
henerasyon.8

Duha ka tema ang mahinungdanon kaayo sa akong hunahuna. 
Nga si Jesukristo Anak sa Dios, nga gilansang sa krus alang sa mga 
sala sa kalibutan, ug si Joseph Smith usa ka propeta nga gitawag 
ug gitudlo sa pagpasiuna sa kapaigoan sa kahingpitan sa kapana-
honan. Kini ang akong mensahe ngadto sa kalibutan.9

2
Gitawag sa Ginoo si Joseph Smith nga mahimong 

lider niining mahimayaong dispensasyon.

Si Joseph Smith . . . miabut ug ubos sa direksyon sa balaang mga 
mensahero miandam sa gingharian sa Dios ug niining katingalahan 
ug kahibulongan nga buhat aron ang kalibutan maandam sa pag-
anhi sa Ginoo.10
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Nasayud ko nga [si Joseph Smith] gitawag, ug gitudlo sa atong 
Amahan sa langit; nga siya nakadawat og pagpadayag ug paggiya 
gikan sa Anak sa Dios nga makahatag og kaayohan ug panalangin 
sa tanang katawhan kon ila kining dawaton.11

Walay pagduha-duha sa akong hunahuna nga ang Ginoo mipa-
dako kaniya ug mihatag kaniya og pagpadayag, kasugoan, mibukas 
sa langit para kaniya, ug mitawag kaniya sa pagdumala niining 
mahimayaong dispensasyon. Ako hingpit nga nakombinser nga sa 
iyang kabatan-on, dihang siya nag-ampo, siya nakakita ug nagbarug 
mismo sa atubangan sa Dios nga Amahan ug sa iyang Anak nga 
si Jesukristo; wala ko magduha-duha niini—nasayud ko nga kini 
tinuod. Nasayud ko nga sa wala madugay siya kadaghan bisitahi ni 
Moroni, nakadawat sa Aaronic Priesthood ubos sa mga kamot ni 

“Si Joseph Smith usa ka propeta nga gitawag ug gitudlo sa 
pagpasiuna sa kapaigoan sa kahingpitan sa kapanahonan.”
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Juan Bautista, sa Melchizedek Priesthood ubos sa mga kamot nila 
ni Pedro, Santiago, ug Juan ug Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw naorganisar niadtong Abril 6, 1830, 
sumala sa sugo sa kahitas-an.12

Sa pagpili og representante sa pagdumala niining “kahibulongan 
nga buhat hapit na moabut diha sa mga katawhan,” [tan-awa sa 
D&P 4:1] ang Ginoo wala mopili og tawo nga eksperto sa kina-
adman ug tradisyon sa kalibutan. Ang Iyang mga pamaagi dili pa-
maagi sa tawo, ni ang iyang hunahuna dili sama sa hunahuna sa 
mga tawo [tan-awa sa Isaias 55:8]. Ang usa ka tawo nga natudloan 
sa kinaadman sa kalibutan kinahanglan pa nga magkat-on sa pag-
salikway sa mga tradisyon ug pilosopiya sa tawo. Sa iyang dakong 
kaalam ang Ginoo mipili og simple nga bata—usa ka batang lalaki 
nga katorse ang edad. Ang Ginoo mipadayag sa kahingpitan sa 
ebanghelyo niining batan-ong lalaki, nga dili dawaton sa kalibutan 
tungod sa pagkawalay pagtuo. Sa mga katuigan uban sa langitnong 
paggiya—siya gitudloan sa mga mensahero gikan sa presensya sa 
Ginoo—kining batan-ong lalaki, si Joseph Smith, giandam sa pag-
dumala sa buhat sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ug sa pagtukod sa 
Gingharian sa Dios.13

3
Ang Ginoo miingon nga kining henerasyon makadawat 

sa Iyang pulong pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Sa matag kapanahonan nga ang ebanghelyo anaa sa kalibutan, 
kinahanglang ipadayag kini ngadto sa mga propeta sa Ginoo, ug 
sila kinahanglang tawagon nga moserbisyo isip legal nga mga tig-
dumala sa pagpahigayon ug pagdumala sa mga ordinansa sa kalu-
wasan alang sa ilang isigka-tawo.

Si Joseph Smith mao ang propeta nga gitawag sa Ginoo niining 
panahona sa pagpahiuli sa mga kamatuoran sa kaluwasan ug sa 
pagdawat sa mga yawe ug gahum sa pagpahigayon niining maka-
luwas nga mga kamatuoran.

Ang Ginoo miingon ngadto kaniya: “. . . kini nga kaliwatan ma-
kabaton sa akong pulong pinaagi kanimo.” (D&P 5:10.) Ug dayon, 
nagpasabut sa ebanghelyo nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith, 
ang Ginoo miingon: “Kini nga Ebanghelyo sa Gingharian isangyaw 
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diha sa tibuok nga kalibutan, alang sa usa ka saksi ngadto sa tanan 
nga mga nasud, ug unya ang katapusan moabut, o ang kalaglagan 
sa mga dautan.” [ Joseph Smith—Matthew 1:31.] 14

Karon ako moingon—

Nga si Joseph Smith mao ang kinahanglang lantawon sa tanang 
tawo karong panahona aron makat-on sa kamatuoran kabahin ni 
Kristo ug sa iyang ebanghelyo;

Nga moabut ang panahon nga ang ngalan niining propeta ma-
hibaloan sa tanang dapit niining kalibutan ug sa tanang katawhan;

Nga kadtong matinud-anon og kasingkasing modawat kaniya isip 
propeta ug mosimba sa Ginoo kinsa maoy iyang gipadayag;

Nga ang simbahan nga iyang gitukod pinaagi sa balaanong sugo 
molambo tungod kay nagsunod kini sa mga pinadayag nga iyang 
nadawat;

Ug nga ang tanan nga nagtuo ug nagsunod sa mga pagtulun-an 
ni Joseph Smith masayud nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios 
kinsa gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan.

Sa samang paagi nasayud ko nga si Jesus mao ang Kristo—ug 
kini akong nadawat pinaagi sa pagpadayag sa Balaang Espiritu—
nasayud ko nga si Joseph Smith propeta sa Dios gikan kaniadto ug 
hangtud sa kahangturan. . . .

Sa diwa sa pagpamatuod ug pasalamat, akong [ipakigbahin] ki-
ning dinasig nga mga pulong gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad: 
“Si Joseph Smith, ang Propeta ug Manalagna sa Ginoo, nakahimo og 
daghan pa, gawas lamang kang Jesus, alang sa kaluwasan sa mga 
tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsa nga tawo nga nakapuyo 
dinhi.” (D&P 135:3.)15

4
Si Joseph Smith ug ang iyang igsoong si Hyrum 

nagkahiusa sa kinabuhi ug sa kamatayon.

Ako mapasalamaton sa pagpahiuli sa mahangturong kamatuoran 
niining katapusan nga dispensasyon sa ebanghelyo; sa misyon ug 
pagpangalagad ni Joseph Smith, ang Propeta, ug sa akong apohan, 
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si Hyrum Smith, ang Patriyarka; ug sa katinuod nga ang mga yawe 
sa gingharian sa Dios napahiuli na pag-usab dinhi sa kalibutan.16

“Ug usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, bula-
han ang akong sulugoon nga si Hyrum Smith, kay Ako, ang Ginoo, 
nahigugma kaniya tungod sa kaligdong sa iyang kasingkasing, ug 
tungod kay siya nahigugma niana nga matarung diha sa akong 
atubangan, miingon ang Ginoo.” [D&P 124:15.]

Kinsa man ang dili malipay nga mahatagan og pagsalig ug pagda-
yeg sama niini, ug nagagikan pa sa Ginoo? Si Hyrum Smith mao ang 
usa sa unang nabunyagan niining dispensasyon. Sa tibuok kinabuhi 
siya anaa sa kiliran sa iyang igsoon nga si Joseph ug milig-on kaniya 
pinaagi sa pagdasig, hugot nga pagtuo ug maunungong gugma. Si 
Hyrum usa ka tawo nga may talagsaong malumo nga kasingkasing. 
Siya mapainubsanon gayud ug gihigugma ang iyang igsoon kay sa 
iyang kaugalingong kinabuhi. Kini nakita diha sa iyang kamatayon 
diin siya gimartir. Siya wala mahadlok sa pagpanalipod sa kamatu-
oran. Sa pagkatinuod siya “nahigugma niana nga matarung.”

nag-uban, gisilyohan ni Joseph ug hyrum Smith ang 
ilang mga pagpamatuod pinaagi sa ilang dugo.
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Si Hyrum Smith natawo niadtong ikasiyam nga adlaw sa Pebrero, 
1800, ug hapit unom ka tuig ang iyang pagkamagulang sa Propeta. 
Walay pasidungog nga nadawat ni Joseph Smith nga wala maapil 
si Hyrum kinsa nagmaya uban sa iyang igsoon sa tanang panala-
ngin nga gihatag sa Ginoo ngadto kaniya. Kining sama nga kalidad 
sa inigsuong gugma nga gipakita ni Propeta Joseph para sa iyang 
igsoon nga si Hyrum. Sila dungang misinati sa samang mga kaguol 
ug kalipay. Susamang pagpanggukod ang ilang nasinati. Sila kauban 
sa samang bilanggoan tungod sa Ebanghelyo, ug sa dihang miabut 
ang panahon nga isilyo ang ilang pagpamatuod, sila dungan nga 
gimartir. “Sa kinabuhi sila wala mabahin ug sa kamatayon sila wala 
mabulag.” [D&P 135:3.] . . .

Kini ang pasidungog gikan sa Propeta: “Brother Hyrum, unsa ka 
maunungong kasingkasing ang anaa kanimo! O hinaut ang Mahang-
turong Jehova mopurong-purong og walay katapusang mga pana-
langin diha sa imong ulo, isip ganti alang sa pag-amuma nga anaa 
kanimo alang sa akong kalag! O unsa ka daghan nga mga kasakit 
ang atong giambitan; ug ato na usab nga nakaplagan ang atong 
mga kaugalingon nga gikadenahan sa walay kalooy nga kamot sa 
pagdaug-daug. Hyrum, ang imong ngalan mahisulat diha sa libro 
sa Balaod sa Ginoo, alang niadto kinsa magsunod kanimo, nga sila 
makakita, nga ilang sundon ang imong mga buhat.”

Usab ang Propeta miingon: “Nag-ampo ko sa akong kasingkasing 
nga unta ang tanan nakong kaigsoonan sama sa akong pinalang-
gang igsoon nga si Hyrum, kinsa ingon ka kalma sama sa nati nga 
karnero, ug may integridad sama ni Job, sa ato pa, ang kaaghup ug 
kamapainubsanon ni Kristo ug gihigugma nako siya nga molapas 
sa kamatayon, kay walay panahon nga ako nasuko kaniya, ni siya 
nasuko nako.” 17

5
Gisilyohan ni Joseph ug Hyrum Smith ang ilang 

mga pagpamatuod pinaagi sa ilang dugo.

Ang akong apohan, ang Patriyarka nga si Hyrum Smith, gitawag 
sa paghupot sa mga yawe niining dispensasyon kauban ni Propeta 
Joseph, ang iyang manghud. Ang Ginoo miingon nga sa duha ka 
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mga saksi ang tanang butang maestablisar [tan-awa sa 2 Mga Taga-
Corinto 13:1]. . . .

Dili mahimo ni Joseph Smith nga mag-inusara lang, kay ang 
iyang buhat mapakyas gayud, sama sa buhat sa Manluluwas nga 
nanginahanglan og kumpirmasyon sa laing saksi, ug kinsa pa man 
ang makapamatuod kang Kristo gawas sa iyang Amahan? [Tan-awa 
sa Juan 8:12–18.] Ug busa ang Ginoo mitawag og laing tawo nga 
mobarug kauban ni Joseph Smith ug mohupot sa mga yawe sa ka-
luwasan niining dispensasyon isip saksi uban kaniya. . . .

. . . Wala lang gitawag [si Hyrum] nga mahimong Patriyarka sa 
Simbahan, nga mao ang iyang katungod sa pagkatawo, apan ang 
Ginoo miingon usab ngadto kaniya:

“Ug gikan niini nga takna Ako motudlo kaniya nga mahimo nga 
usa ka propeta, ug usa ka manalagna, ug usa ka tigpadayag ngadto 
sa akong simbahan, ingon man usab sa akong sulugoon nga si 
Joseph;

“Aron siya makahimo usab diha sa pag-uyon sa akong sulugoon 
nga si Joseph; ug aron usab siya makadawat og tambag gikan sa 
akong sulugoon nga si Joseph, kinsa mopakita kaniya sa mga yawe 
diin siya makapangutana ug makadawat, ug makoronahan uban sa 
sama nga panalangin, ug himaya, ug dungog, ug pagkapari, ug mga 
gasa sa pagkapari, nga sa makausa gihatag sa akong sulugoon nga 
si Oliver Cowdery;

“Aron ang akong sulugoon nga si Hyrum magpamatuod sa mga 
butang diin Ako mipakita ngadto kaniya, nga ang iyang ngalan ma-
kabaton og madungganon nga paghinumdom gikan sa kaliwatan 
ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan.” [D&P 124:94–96.]

Sumala niini nga calling ug kasugoan, gitugyan ni Propeta Joseph 
Smith ngadto kang Hyrum Smith ang tanang yawe, awtoridad, ug 
mga gasa sa priesthood, nga gihuptan sa Propeta, ug gihuptan ka-
niadto ni Oliver Cowdery. Gipadayag usab sa Ginoo ngadto kang 
Hyrum Smith ang tanang kinahanglanon aron siya mahimong kom-
pleto ug hingpit, nga saksi uban sa iyang igsoon nga si Joseph, isip 
usa ka propeta, manalagna, tigpadayag ug presidente sa Simba-
han, ug modumala sa tanang panahon ug sa kahangturan niini nga 
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dispensasyon uban sa iyang igsoon nga si Joseph, usa ka saksi ni 
Jesukristo.18

Uban sa iyang igsoon, nga akong apohan, ang Patriyarka nga si 
Hyrum Smith, siya [si Joseph Smith] misilyo sa iyang pagpamatuod 
pinaagi sa iyang dugo sa Bilanggoan sa Carthage. Ug ako mismo, 
gustong mahimong instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa pagpa-
hibalo sa tibuok kalibutan nga ang kaluwasan anaa na usab tungod 
ang Ginoo miandam og talagsaong manalagna niining panahon 
sa pag-establisar og usab sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan.19

Among ipalanog ang among tingog sa pasalamat sa kinabuhi 
ug pangalagad ni Propeta Joseph Smith, ni Hyrum Smith ang Pa-
triyarka, ug sa mga propeta ug apostoles ug sa matarung nga mga 
tawo kinsa maoy nagtukod sa pundasyon.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Mihisgot	si	Presidente	Smith	sa	mga	sakop	sa	iyang	pamilya	kinsa	

mitabang sa pagpalig-on sa iyang pagpamatuod sa bata pa siya 
kabahin sa misyon ni Joseph Smith (tan-awa sa “Gikan sa Kina-
buhi ni Joseph Fielding Smith”). Unsay atong mahimo aron ma-
kaangkon ang mga bata og pagpamatuod sa misyon ni Propeta 
Joseph Smith?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	may	kalabutan	ang	ngalan	ni	Jesukristo	ug	
ni Joseph Smith? (Tan-awa sa seksyon 1.) Sa unsang paagi nga 
ang pagpangalagad ni Propeta Joseph Smith nakaimpluwensya 
sa inyong pagpamatuod sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo?

•	 Pamalandungi	ang	obserbasyon	ni	Presidente	Smith	sa	pagtawag	
sa Ginoo ni Joseph Smith kay sa “tawo nga eksperto sa kinaad-
man ug tradisyon sa kalibutan” (seksyon 2). Sa unsang paagi nga 
ang pagsabut niini makatabang nato kon kita mobati nga dili 
angay sa pagtuman sa atong mga responsibilidad?

•	 Sa	seksyon	3,	si	Presidente	Smith	nagkutlo	sa	Doktrina	ug	mga	
Pakigsaad 5:10 ug 135:3. Sa unsang paagi nga inyong mapasabut 
kining mga bersikulo sa usa ka tawo kinsa dili pamilyar sa mis-
yon ni Joseph Smith?
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•	 Unsay	inyong	nakat-unan	sa	relasyon	nila	ni	Joseph	Smith	ug	
iyang igsoon nga si Hyrum? (Tan-awa sa seksyon 4.)

•	 Unsay	inyong	gibati	samtang	kamo	naghunahuna	kabahin	nila	ni	
Joseph ug Hyrum Smith nga gisilyohan ang ilang pagpamatuod 
pinaagi sa ilang dugo? (Tan-awa sa seksyon 5.) Sa unsang paagi 
nga atong mapasidunggan ang ilang sakripisyo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Hubad ni Joseph Smith, Genesis 50:30–31; 2 Nephi 3:5–15; D&P 

11:11–26; 76:22–24; 135

Tabang sa Pagtudlo
Usa ka paagi sa pag-awhag nga makat-on pag-ayo mao ang pag-

paminaw og maayo kon ang usa ka tawo mangutana o mokomen-
taryo. “Ang pagpaminaw usa ka pagpakita sa gugma. Sa kasagaran 
nagkinahanglan kini og sakripisyo. Kon tinud-anay kitang maminaw 
sa uban, dili kita mosulti sa atong gustong isulti aron sila maka-
padayag sa ilang mga kaugalingon” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, 66).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1962, 44.
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Ang Simbahan ug 
Gingharian sa Dios

“Ipaniguro ngadto sa tanang tawo nga kini ang 
Simbahan sa Ginoo ug siya ang nagdumala 

sa tanang kalihokan niini. Pagkanindot 
nga pribilehiyo nga mahimong miyembro 

sa ingon ka balaan nga institusyon!”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Ang pagserbisyo ni Joseph Fielding Smith isip Presidente sa Sim-
bahan, sugod Enero 23, 1970, hangtud Hulyo 2, 1972, mao ang 
lintunganay sa tibuok kinabuhi nga kamaunungon sa gingharian sa 
Dios. Nangomedya siya nga ang una niyang buluhaton sa Simbahan 
miabut sa masuso pa siya. Sa siyam pa ka bulan iyang edad, siya 
ug iyang papa, si Presidente Joseph F. Smith, mikuyog ni Presidente 
Brigham Young ngadto sa St. George, Utah, aron motambong sa 
pagpahinungod sa St. George Temple.1

Sa batan-on pa, nagserbisyo og full-time mga misyon si Joseph 
Fielding Smith ug wala madugay gitawag nga presidente sa korum 
sa priesthood ug sakop sa general board sa Young Men nga Mutual 
Improvement Association (ang gitawag karon nga organisasyon sa 
Young Men). Nagtrabaho sab siya isip klerk sa opisina sa Church 
Historian, ug pribadong mitabang sa iyang papa isip dili opisyal 
nga secretary niadtong Presidente ang iyang papa sa Simbahan. 
Pinaagi niining mga oportunidad sa pagserbisyo, si Joseph Fielding 
Smith nakadayeg sa dinasig nga organisasyon sa Simbahan ug sa 
tahas niini sa paggiya sa matag indibidwal ug mga pamilya ngadto 
sa kinabuhing dayon.
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Si Presidente Joseph Fielding Smith, mapahinunguron 
nga sulugoon sa gingharian sa ginoo
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Na-orden nga Apostol ni Ginoong Jesukristo si Joseph Fielding 
Smith niadtong Abril 7, 1910. Nagserbisyo siya isip sakop sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles dul-an sa 60 ka tuig, lakip 
ang dul-an sa 20 ka tuig nga pagka-Presidente niana nga Korum. 
Isip Apostol, mitabang siya sa pagdumala sa Simbahan sa tibuok 
kalibutan. Apil siya sa daghang aspeto sa misyon sa Simbahan, 
nagserbisyo isip Church Historian, presidente sa Salt Lake Temple, 
presidente sa Utah Genealogical Society, ug Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan.

Usa ka yano ug ordinaryo nga tawo, si Joseph Fielding Smith 
wala gayud magtinguha niini nga mga posisyon. Apan dihang gi-
tawag siya sa Ginoo sa pagserbisyo, andam ug mahinamon siyang 
mihimo. Hilom niyang gipakita ang iyang kamaunungon dihang 
sa edad nga 89, miadto siya sa miting. Sa iyang paglakaw gikan sa 
balay, nadakin-as siya ug nahulog gikan sa pipila ka ang-ang. Bisan 
sakit ang iyang tiil, gilakaw niya ang hapit tunga sa milya—“nagta-
kiang sama sa usa ka tigulang,” miingon siya—aron lang mahimo 
ang iyang mga responsibilidad. Human sa miting, naglakaw siya 
pauli, diin sa katapusan miuyon ra siya nga magpahiling sa doktor. 
Nakita sa doktor nga miliki ang iyang mga bukog sa tiil. Miingon 
si Presidente Smith wala madugay kabahin sa kasinatian. “Morag 
dugay nahuman ang miting,” miingon siya. “Apan, ingon man niana 
ang tanang miting.” 2 

Sa usa ka mensahe ngadto sa kabatan-onan sa Simbahan, si Presi-
dente Smith nakigbahin sa iyang katarungan sa iyang kamaunungon 
sa buluhaton sa Simbahan:

“Nasayud ko nga ang Dios buhi. Nasayud ko nga si Jesukristo 
ang Bugtong nga Anak sa atong Amahan. May hingpit ko nga pag-
tuo sa misyon ni Propeta Joseph Smith ug sa mga nanagsunod 
kaniya.

“Nasayud ko nga anaa kanato ang kamatuoran sa walay katapu-
sang ebanghelyo ni Jesukristo, sama sa akong kasayuran nga siya 
buhi. Kon wala pa ko kahibalo niini, wala unta ko dinhi o mobuhat 
niini nga buhat. Apan nahibalo ko niini sa matag ugat sa akong 
lawas. Ang Dios mipadayag niini ngari kanako.” 3
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Human sa mga siglo sa espirituhanong kangitngit ug 
apostasiya, gipahiuli sa Ginoo ang Iyang ebanghelyo ug 

giorganisar ang Iyang Simbahan dinhi sa kalibutan.

Ang Ginoo [mi]pahiuli sa ebanghelyo ug miorganisar og usab sa 
iyang Simbahan dinhi sa kalibutan. Ang hinungdan sa pag-organisar 
ug pagpahiuli mao ang kamatuoran nga ang kalibutan anaa sa espi-
rituhanong kangitngit sulod sa mga siglo, walay awtoridad, ug wa-
lay panabut; wala sila masayud unsaon sa pagsimba ang Dios. . . .

Ang walay katapusang pakigsaad nabugto; ang husto nga pana-
but sa mga baruganan sa ebanghelyo nawala tungod sa apostasiya; 
ang katungod sa pagdumala sa mga ordinansa sa ebanghelyo na-
hunong tali sa katawhan. Kinahanglanon ang pagpahiuli niining 
tanan, ug ang pagtuo molambo tali sa katawhan pinaagi sa pag-abli 
sa kalangitan ug pagpahiuli sa ebanghelyo.

Mao nga gipadala sa Ginoo ang iyang mga sinugo, uban sa ka-
hingpitan sa ebanghelyo, ug sa gahum, ug awtoridad sa priesthood 
para itugyan ngadto sa katawhan, ug gihatagan sila sa mga sugo . . . 
kay nasayud ang Ginoo sa mga kalamidad nga moabut sa kalibutan, 
ug iya kadto nga kabubut-on nga ang usa ka tukma nga pasidaan, 
ug ang oportunidad sa pagdawat sa ebanghelyo mahatag ngadto sa 
mga tawo aron sila maghinulsol ug mobiya sa dautan nilang mga 
buhat ug moserbisyo sa Ginoo [tan-awa sa D&P 1:17–23].4

Among ipahibalo nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa kali-
butan, ang bugtong dapit diin ang mga tawo makakat-on sa tinuod 
nga mga doktrina sa kaluwasan ug makakaplag sa awtoridad sa 
balaang priesthood.5

Akong mga kaigsoonan: Walay sukod ang akong pasalamat sa 
mga panalangin nga gihatag kanako sa Ginoo, ug sa matinud-anong 
mga miyembro sa iyang simbahan sa lain-laing kanasuran, ug sa 
tanan niyang anak sa tibuok kalibutan.

Siya akong gipasalamatan sa matag adlaw sa akong kinabuhi nga 
iyang gipahiuli niining ulahing adlaw ang walay katapusan niyang 
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ebanghelyo alang sa kaluwasan sa tanan nga motuo ug mosunod 
sa mga balaod niini.6

2
Ang Ginoo Mismo midumala niini nga buhat sa Simbahan, 

ug atong pribilehiyo ang pagkamiyembro niini.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
sa pagkatinuod mao ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.7

Moingon ko nga walay tawo nga makabuot sa pagpangulo ni-
ini nga simbahan. Simbahan kini ni Ginoong Jesukristo; siya ang 
nangulo. Ang simbahan nagdala sa iyang ngalan, duna sa iyang 
priesthood, nangalagad sa iyang ebanghelyo, nagsangyaw sa iyang 
doktrina, ug naghimo sa iyang buluhaton.

Mipili siya og mga tawo ug gitawag sila nga himoong instru-
mento sa iyang mga kamot aron matuman ang iyang katuyoan, 
ug siya migiya ug mitudlo kanila sa ilang mga paghago. Apan ang 
katawhan instrumento lang sa mga kamot sa Ginoo, ug ang pa-
sidungog ug himaya sa tanan nga natuman sa iyang mga sinugo 
gipasidungog ug ipasidungog ngadto kaniya sa hangtud.

Kon buhat man kini sa tawo, mapakyas kini, apan buhat kini sa 
Ginoo, ug siya dili mopakyas. Ug anaa kanato ang kasiguroan nga 
kon tumanon nato ang mga sugo ug magmaisugon sa pagpamatuod 
kang Jesus ug matinuoron sa matag pagsalig, ang Ginoo mogiya 
kanato ug sa iyang simbahan sa mga dalan sa pagkamatarung, alang 
sa katumanan sa tanan niyang katuyoan.8

Ngadto sa tanang miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan 
moingon ko nga adunay balaang misyon kini nga simbahan ubos 
sa pagdumala ug pagpangulo ni Jesukristo, atong Manluluwas, ug 
walay makapugong sa iyang mga plano kabahin niini. Kini ang 
katumanan sa mga plano sa atong Amahan sa langit. Unta ang mga 
Santos sa tibuok kalibutan kanunay nga magpasalamat sa  Ginoo 
sa ilang pagkamiyembro sa simbahan ug sa misyon ni Propeta 
 Joseph Smith sa pagpahiuli sa ebanghelyo alang sa atong hingpit 
nga kalipay.9

Ngadto sa mga matinuoron og kasingkasing sa tanang na-
sud moingon kami: Gihigugma kamo sa Ginoo. Iyang gusto nga 
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makadawat kamo sa kinatibuk-ang panalangin sa ebanghelyo. Ka-
ron nagdapit siya kaninyo sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa 
pagdawat ni Joseph Smith isip propeta, ug sa pag-adto sa yutan-on 
niyang gingharian ug mamahimong tagapanunod sa kinabuhing 
dayon sa langitnon niyang gingharian.10

Wala gayud mahitabo sukad maorganisar ang Simbahan nga gi-
pangulohan ang Simbahan og tawo. Wala usab sa kapanahonan 
ni Joseph Smith bisan sa kang Brigham Young; wala gayud sukad. 
Buhat kini sa Ginoo, ug ayaw kalimti nga ang Labawng Makagaga-
hum ang magahimo niini nga buhat, ug dili ang tawo.11

Nasayud ko nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, 
ug nga karon giorganisar ug gidumala nga may pagtugot sa Ginoo 
ug naglihok subay sa husto nga dalan.

Ipaniguro ngadto sa tanang tawo nga kini ang Simbahan sa 
 Ginoo ug siya ang nagdumala sa tanang kalihokan niini. Pagkanin-
dot nga pribilehiyo nga mahimong miyembro sa ingon ka balaan 
nga institusyon! 12

3
Ang Simbahan giorganisar aron matabangan ang mga 

miyembro nga makakaplag og kalipay niini nga kinabuhi 
ug kinabuhing dayon sa umaabut nga kinabuhi.

Ang Ginoo miestablisar sa tanang butang ug mihatag kanato sa 
hingpit nga pamaagi. Dili kini mahimo sa tawo. Kon atong lihukon 
kanang gipadayag sa Ginoo, sigon sa iyang gipadayag, nan ang 
tanang butang mahingpit, kay ang organisasyon usa ka hingpit nga 
organisasyon; ang teyoriya niini—ang plano niini—walay sayop.13

Gipahimutang sa Ginoo diha sa iyang simbahan ang organi-
sasyon sa priesthood nga gipangulohan sa mga apostoles ug mga 
propeta. Ug mihatag sab siya og uban pang organisasyon . . . sa 
pag-abag sa priesthood.

Sa matag dispensasyon sa ebanghelyo dunay panginahanglan 
nga kinahanglang makab-ot, problema nga sulbaron, ug tabang nga 
angayang ihatag sa pag-abag sa mga miyembro sa paglihok sa ilang 
kaluwasan “uban sa kahadlok ug pagkurog” atubangan sa Ginoo. 
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(Tan-awa sa Mga Taga-Fil. 2:12.) Mao nga duna kitay mga organisas-
yon sa auxiliary [Relief Society, Young Men, Young Women, Primary, 
ug Sunday School] sa pag-abag sa priesthood. Maayo ang pagka-
organisar niini aron makab-ot ang panginahanglan sa katawhan sa 
bisan unsang kahimtang. Kabahin kini sa panggobyerno sa Dios ug 
gipahimutang aron makatabang sa mga miyembro sa Simbahan nga 
mahingpit ang ilang kinabuhi ug mohimo sa mga butang nga ma-
kahatag og kalipay niining kinabuhia ug sa kinabuhing dayon. . . .

Ang Simbahan ug mga ahensya niini usa ka organisasyon sa 
pagserbisyo aron makatabang sa pamilya ug indibidwal. Mga home 
teacher, lider sa priesthood, ug mga bishop gipili nga mangulo sa 
ilang mga sakop nga naningkamot alang sa kinabuhing dayon sa 
gingharian sa atong Amahan, ug ang mga organisasyon sa auxiliary 
gipili aron moabag niining talagsaong buhat sa kaluwasan.

Dili namo mapahingusgan nga kami lang ang dakong pangina-
hanglan sa paggamit niining tanang programa alang sa kaayohan 
ug panalangin sa tanang anak sa atong Amahan. . . .

Kon tanan kita mohimo sa tanang butang nga gikinahanglan 
aron magpadayon ang mga programa sa Simbahan, panalanginan 
ug palamboon kita sa Ginoo nga molampos sa atong mga paghago, 
ug gikan niini ang tanang kalinaw ug kalipay ang atong ganti dinhi 
ug ang mahangturong himaya human dinhi.14

4
Ang atong panerbisyo sa Simbahan nagpahayag 
sa atong gugma sa uban ug pasalamat sa walay 

utlanang pagserbisyo alang sa Ginoo.

Ang Ginoo nagsuporta sa Simbahan. Siya naggiya kanato. Ang 
iyang Espiritu mikunsad sa iyang katawhan. Ang iyang gikinahang-
lan gikan nato mao ang mapaubsanong pagserbisyo kaniya ug ka-
hiusahan sa kasingkasing ug kalag.15

Ang atong Manluluwas mianhi sa kalibutan sa pagtudlo kanato 
nga maghigugmaay kita, ug kana nga mahinungdanong leksyon 
gipakita pinaagi sa labihan niyang pag-antus ug kamatayon aron 
kita mabuhi, di ba angayan nga ipakita nato ang gugma sa atong 
isigka-tawo pinaagi sa pagserbisyo kanila? Di ba angayan natong 
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ipakita ang pasalamat sa walay utlanang serbisyo nga gihatag niya 
kanato, pinaagi sa pagserbisyo alang sa iyang katuyoan?

Ang tawo nga mobuhat niini diha sa Simbahan alang lamang sa 
iyang kaugalingon dili gayud makaangkon og kahimayaan. Sama 
pananglit, ang tawo nga andam sa pag-ampo, pagbayad sa iyang 
ikapulo ug mga halad, ug pagbuhat sa ordinaryong mga katung-
danan para lang sa iyang kaugalingon, ug walay lain, dili gayud 
makakab-ot sa kahingpitan.16

Ayaw balibari ang pagserbisyo. Kon ang nangulo mohangyo sa 
inyong tabang, ikalipay ang pagdawat ug himoa ang tanan alang 
niana. Naglaum ang Ginoo niini ngari kanato, ug ubos kita sa pa-
kigsaad sa paghimo sa ingon. Magdala kini og kalipay ug kali-
naw, ug sa samang higayon ang mga nagserbisyo makadawat sa 

“ang inyong pagserbisyo mamatikdan gayud sa dios kinsa 
inyong giserbisyuhan ug kansang buhat kamo nahiapil.”
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labing mahinungdanong panalangin. Ang magtutudlo mas daghan 
og makat-unan kay sa gitudloan; ang panalangin nga ibalik kanato 
kon modawat kita sa calling sa pagtrabaho sa Simbahan mas dako 
kay sa panalangin nga atong ikabahin sa uban. Ang mobalibad sa 
paghago o molikay sa responsibilidad kon ihatag kini kaniya sa 
Simbahan namiligro kaayo nga mawad-an sa giya sa Espiritu. Sa 
katapusan mabugnaw siya ug dili ganahan sa tanang katungdanan, 
ug sama sa tanom nga dili maatiman ug mabu-buan, malawos ug 
mamatay sa espirituhanong kamatayon.17

Ang inyong pagserbisyo mamatikdan gayud sa Dios kinsa inyong 
giserbisyuhan ug kansang buhat kamo nahiapil.18

Akong pag-ampo nga kitang tanan, kinsa nagtambayayong isip 
tinuod nga managsoon sa gingharian sa Ginoo, unta maghago sa 
pagtuman sa talagsaong buhat nga anaa sa unahan.19

5
Niini nga dispensasyon, ang gingharian sa Dios ug 

buhat sa Ginoo mokatap sa tibuok kalibutan.

Ang dispensasyon sa Ebanghelyo nangahulugan nga paghatag 
sa gahum ug awtoridad ngadto sa balaanong pinili nga mga opis-
yal, ubos sa pagtugot sa Dios sa pagsabwag sa pulong sa Dios, ug 
pagpangalagad sa tanang ordinansa niini. . . .

May mga panahon nga ang Ebanghelyo gikuha gikan sa kataw-
han tungod sa ilang kalapasan. Sama sa panahon ni Noe. Ang Israel 
mitalikod sa Ginoo ug gipasagdan sila sa kangitngit sulod sa dag-
hang henerasyon sa wala pa ang pag-anhi ni Jesukristo, ug dihang 
nakig-uban siya sa katawhan iyang gipahiuli ang kahingpitan sa 
Ebanghelyo. Gipadala Niya ang iyang mga disipulo sa pagsang-
yaw sa iyang mensahe sa tibuok kalibutan, apan wala madugay sa 
katuigang milabay ang mga tawo nagpakasala na usab ug nawala 
kanila ang awtoridad sa paglihok sa ngalan sa Ginoo. Hinungdan 
nga gikinahanglan ang pagbukas sa kalangitan ug pagpaila sa bag-
ong dispensasyon aron pag-andam sa ikaduhang pag-anhi sa atong 
Ginoo diha sa kapanganuran sa langit aron maghari dinhi sa kali-
butan uban sa himaya sulod sa usa ka libo ka tuig, nga haduol na, 
gani hapit na gayud.20
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Ang ebanghelyo mao ra gihapon sa tanang dispensasyon; ang 
plano sa kaluwasan mao ra gihapon alang sa tanang anak sa Ama-
han sa tanang kapanahonan. Sa nagdagan ang panahon nawala kini 
tungod sa apostasiya, apan kon kanus-a may katawhan sa kalibutan, 
gitanyagan sila sa samang mga balaod ug kamatuoran sa kaluwasan 
nga iyang gipadayag kanato.

Apan dunay gidugang nga talagsaong butang nga atong nada-
wat niini nga kapanahonan nga wala pa kaniadto. Niini nga dis-
pensasyon ang Ginoo mipahayag nga ang Simbahan dili na gayud 
mawala; niining panahona ang ebanghelyo magpabilin. Niining 
panahona ang gipadayag nga kamatuoran gituyo aron pag-andam 
sa katawhan sa ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo, ug ang Sim-
bahan maestablisar sa tanang bahin sa kalibutan kon ang Ginoo 
moanhi sa pagpasiugda sa milenyal nga katuigan sa kalinaw ug 
pagkamatarung.21

Mga miyembro kita sa tibuok kalibutan nga simbahan, simbahan 
nga may plano sa kinabuhi ug kaluwasan, simbahan nga gipahi-
mutang sa Ginoo mismo niining ulahing mga adlaw sa pagdala 
sa iyang mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang anak sa tibuok 
kalibutan. . . .

Atong nakab-ot ang gidak-on ug kalig-on nga naghimo natong 
makatuman sa sugo nga gihatag sa Ginoo pinaagi ni Propeta Joseph 
Smith nga kinahanglan natong isangyaw ang malipayong balita sa 
pagpahiuli ngadto sa tanang nasud ug katawhan.

Ug dili lang magsangyaw kita sa ebanghelyo sa matag nasud sa 
dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo, apan kinahang-
lang makakabig kita ug makaestablisar og mga kongregasyon sa 
mga Santos tali kanila.22

Ang gingharian sa Dios ug ang buhat sa Ginoo mas mokatap pa 
gayud; dali kini nga molambo sa kalibutan sa umaabut kay sa na-
himo kaniadto. Ang Ginoo miingon niini, ingon man ang Espiritu; 
ug nagpamatuod ako niini, kay nasayud gayud ako nga kini tinuod. 
Ang gingharian sa Dios nia aron motubo, masangyaw, makaga-
mut sa kalibutan, ug makasugakod kon asa kini gitanom sa Ginoo 
sa kaugalingon niyang gahum ug pulong, dili na mawala, apan 
magpadayon hangtud ang katuyoan sa Labawng Makagagahum 
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matuman—matag baruganan nga napamulong sa mga propeta su-
kad sa sinugdanan sa kalibutan. Buhat kini sa Dios, diin siya mismo, 
sa iyang kaalam ug dili sa kaalam sa tawo, ang mipahiuli niini sa 
kalibutan niining ulahing mga adlaw.23

Ang ebanghelyo para sa tanang tawo, ug ang Simbahan maes-
tablisar bisan asa, sa tanang nasud, gani sa tibuok kalibutan, sa dili 
pa ang ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo.24

Nahibalo ko ug mopamatuod nga ang katuyoan sa Ginoo dinhi 
sa kalibutan mopatigbabaw. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw magpabilin. Magmadaugon ang buhat 
sa Ginoo. Walay gahum sa kalibutan ang makababag sa pagkatap sa 
kamatuoran ug pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang kanasuran.25

Akong ibilin ang akong panalangin kaninyo ug kasiguroan nga 
ang Dios magauban sa iyang katawhan, ug ang buhat diin kita na-
apil magmadaugon ug magpadayon hangtud ang mahangturong 
katuyoan sa Ginoo matuman.26

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	unsang	paagi	atong	masunod	ang	ehemplo	ni	Presidente	

Smith sa atong pagserbisyo sa Simbahan? (Tan-awa sa “Gikan sa 
Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith.”)

•	 Pamalandungi	ang	mga	pagtulun-an	ni	Presidente	Smith	kabahin	
sa Pagpahiuli sa ebanghelyo (tan-awa sa seksyon 1). Unsa ang 
inyong mga pagbati kon maghunahuna kamo nga nagpuyo sa 
panahon nga ang Simbahan sa Ginoo napahiuli na sa kalibutan?

•	 Mipamatuod	si	Presidente	Smith	nga	si	Jesukristo	ang	nangulo	
sa Simbahan (tan-awa sa seksyon 2). Unsaon ninyo sa pagpakig-
bahin ang inyong pagpamatuod niini nga kamatuoran ngadto sa 
dili miyembro sa Simbahan?

•	 Sa	unsang	paagi	ang	organisasyon	ug	mga	programa	sa	Simbahan	
nakatabang kaninyong makadawat sa mga panalangin nga gihis-
gutan sa seksyon 3? Sa unsang paagi kini nakatabang sa inyong 
pamilya?
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•	 Miingon	si	Presidente	Smith,	“Ang	atong	Manluluwas	mianhi	
sa kalibutan sa pagtudlo kanato nga maghigugmaay kita” (sek-
syon 4). Sa unsang mga paagi ang ehemplo sa gugma sa Manlu-
luwas atong masunod isip mga home o visiting teacher?

•	 Samtang	magribyu	kamo	sa	seksyon	5,	tan-awa	sa	unsang	pa-
agi kini nga dispensasyon lahi kay sa uban. Sa unsang paagi 
kini nga panabut nakaimpluwensya sa atong panerbisyo sa Sim-
bahan? Unsa ang inyong mga pagbati samtang maghunahuna 
kamo sa pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi 
sa Manluluwas?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mosiah 18:17–29; D&P 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

Tabang sa Pagtudlo
“Kon mogamit ka og lain-laing mga kalihokan sa pagkat-on, ang 

mga estudyante mas makasabut sa mga baruganan sa ebanghelyo 
ug mas daghan ang mahinumduman. Ang gipili pag-ayo nga pa-
maagi mas makapaklaro sa usa ka baruganan, mas maanindot, ug 
mas mahinumduman” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon 
nga Tawag, 89).
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Mga Saksi sa Basahon 
ni Mormon

“Alang nako ingon og bisan kinsa nga miyembro 
niini nga Simbahan dili gayud matagbaw hangtud 

nga iyang mabasa ang Basahon ni Mormon 
kadaghan ug pamalandongan kini og maayo aron 
siya makasaksi nga kini usa gayud ka rekord nga 
adunay inspirasyon sa Labawng Makagagahum.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Presidente Joseph Fielding Smith miserbisyo isip Historian ug 
Recorder sa Simbahan gikan Marso 1921 hangtud Pebrero 1970. 
Samtang nagserbisyo niini nga posisyon, siya nakahimo sa pagkuha 
sa orihinal nga mga dokumento sa kasaysayan nga mahinungdanon 
sa Simbahan. Usa niining mga dokumento mao ang sinulat nga 
pagpamatuod nga gipirmahan ni David Whitmer, usa sa tulo ka 
linain nga mga saksi sa Basahon ni Mormon. Si Presidente Smith 
may pribilehiyo usab nga makagunit sa sinulat nga pagpamatuod 
ni Oliver Cowdery, laing usa sa Tulo ka mga Saksi sa Basahon ni 
Mormon. Human og kopya niining duha ka dokumento nga ki-
namot nga pagkasulat, gibasa kini ni Presidente Smith sa duha ka 
pakigpulong sa publiko—kausa niadtong Marso 1939 ug ang lain sa 
kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan niadtong Oktubre 1956.

Bisan tuod mibati si Presidente Smith nga kining sinulat nga 
mga pagpamatuod igo na kaayo nga ipakigbahin, siya kanunayng 
mamulong sa lain nga pagpamatuod sa Basahon ni Mormon: ang 
iyang pagpamatuod mismo, nga iyang nadawat sa wala pa siya 
magtrabaho sa Opisina sa Church Historian. Siya miingon, “Nagsu-
god ko sa pagbasa sa Basahon ni Mormon sa wala pa ko mahimong 
deacon, ug sukad adto kanunay na kong nagbasa niini, ug nasayud 
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ang anghel mipakita sa bulawang mga palid ngadto nila ni  
oliver Cowdery ug david Whitmer, duha sa Tulo ka mga Saksi, 

nga anaa si Joseph Smith. Sa wala madugay ang anghel mipakita 
sa mga palid ngadto ni Martin harris, ang ikatulo nga saksi.
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ko nga kini tinuod.” 1 “Kadaghan na ko nakabasa niini,” iyang giing-
nan ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. “Apan kulang pa ang 
akong pagbasa niini. Naa gihapon ni mga kamatuoran nga mahimo 
pa nakong siksikon ug pangitaon, bisan pa hanas na kaayo ko niini, 
ug nasayud nga kini tinuod.” 2

Sa pagpakigbahin niining mga pagpamatuod sa Basahon ni 
 Mormon, ang katuyoan ni Presidente Smith mao ang pag-awhag sa 
uban sa pagbaton og ilang kaugalingong pagpamatuod. Siya midek-
larar, “Ako mopamatuod kaninyo nga ang Ginoo miklaro pag-ayo 
niini nako pinaagi sa pagpadayag nga akong nadawat, ug kamong 
tanan nga anaa dinhi makapamatuod usab niini, nga kining mga 
butanga tinuod, ug kana pribilehiyo ni bisan kinsang matinuorong 
tawo kinsa magkugi sa pagbasa uban sa mainampoong espiritu ug 
tinguha para masayud kon ang libro tinuod ba o dili; ug siya ma-
kadawat niana nga pagpamatuod sumala sa gisaad ni Moroni, kinsa 
misilyo sa rekord nga motungha sa Dispensasyon sa Kahingpitan 
sa Kapanahonan.” 3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang Basahon ni Mormon sagrado nga 
rekord nga naglangkob sa mahangturong 

ebanghelyo ug nagsaksi ni Jesukristo.

Ang Basahon ni Mormon sagrado nga kasaysayan sa karaang 
mga lumulupyo sa kontinente sa Amerika, ug naglangkob sa mga 
panagna sa ilang mga propeta, mga kasugoan sa Ginoo ngadto ka-
nila, ug ang kasaysayan ug kapaingnan niining mga katawhan. Kini 
ang hugpong sa kasulatan sa Amerika, ug kini sama ka sagrado ug 
ka dinasig sa Biblia, nga naglangkob sa sagradong mga rekord sa 
Hebreohanong kaliwat sa silangang bahin sa kalibutan.4

Ang Nephite nga mga propeta kinasingkasing nga nag-ampo nga 
ang ilang mga sinulat mapreserbar aron motungha ug mamulong 
ingon nga kini gikan sa patay, sa pagsaksi ngadto sa kaliwatan 
ni Lehi, ug usab sa mga Judeo ug Hentil, nga gipadayag sa Dios 
ngadto kanila ang kahingpitan sa Ebanghelyo. Ang ilang kabalaka 
mao nga ang mga tawo sa katapusang mga adlaw mahimong mag-
hinulsol ug magbaton og hugot nga pagtuo diha sa Dios pinaagi 
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sa pagpamatuod sa daghang nanglabay nga mga siglo niining 
 Nephite nga mga propeta. Gani, atong nakat-unan gikan sa Basa-
hon ni  Mormon nga kini ang pinakatumong sa Basahon ni Mormon, 
 sumala sa nasulat sa daghang mga bersikulo niini. . . .

. . . Ang Ginoo miklaro niini pag-ayo sa Nephite nga mga pro-
peta nga ang ilang kasaysayan ug mga panagna mapreserbar aron 
motungha sa ulahing mga adlaw isip saksi ni Jesukristo ug sa 
pag-establisar sa iyang Ebanghelyo sa mga katawhan. Si Nephi 
nanagna sa mga Hentil ug mga Judeo sa atong panahon ug mibi-
lin kanila sa iyang pagpamatuod sa paagi nga naghatag gyud og 
gibug-aton ug importansya. (2 Nephi 33.) Gibuhat usab kini ni 
Moroni. (Moroni 10:24–34.)5

Si Nephi, usa sa labing una nga mga propeta sa kolonya sa mga 
Israelite, nanagna sa hapit unom ka gatusan ka tuig sa wala pa ang 
Kristiyanismo, nga kon ang mga rekord nga naglangkob sa kasaysa-
yan sa iyang katawhan mapadayag gikan sa abug, kini mahitabo sa 
panahon diin ang mga tawo “molimud sa gahum sa Dios, ang Usa 
nga Balaan sa Israel,” ug sila moingon: “Patalinghug ngari kanamo, 
ug paminaw kamo sa among lagda; kay tan-awa walay Dios karon, 
kay ang Ginoo ug ang Manunubos nakahimo na sa Iyang buhat, ug 
Siya mihatag sa Iyang gahum ngadto sa mga tawo.” [2 Nephi 28:5.] 
Usab, daghan kanila ang moingon kon pakit-on og bag-ong hug-
pong sa kasulatan nga naglangkob sa kasaysayan sa mga tawo sa 
kasadpan: “Biblia! Biblia! Kami adunay Biblia, ug dili mahimo nga 
aduna pay lain nga Biblia.” [2 Nephi 29:3.]

. . . Kining bag-o nga hugpong sa kasulatan mahimong saksi, 
dili lang kang Kristo ug sa paglangkob sa mahangturong Ebang-
helyo, apan pagsaksi usab sa kasulatan sa Judeo—ang Biblia; ug 
kining duha ka rekord—sumala sa panagna ni Nephi, iyang ama-
han, ug ni Jose, ang anak ni Israel—maghiusa sa pagpamatuod sa 
mahangturong ebanghelyo [tan-awa sa 2 Nephi 3:11–13; 29:10–14]. 
Sa ingon kini nga mga rekord nagbarug karon nga nagpamatuod 
sa kamatuoran nga ipahingmaraut ang tanang mosalikway sa mga 
pagtulun-an niini.6

Nasayud ko nga gihubad ni Joseph Smith ang Basahon ni 
 Mormon pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, ug nga kini motungha 
“sa pagpamatuod ngadto sa Judeo ug Hentil nga si Jesus mao ang 
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Kristo, ang Dios sa Kahangturan, nagpaila sa iyang kaugalingon 
ngadto sa tanan nga mga nasud.” [Ulohan nga pahina sa Basahon 
ni Mormon.] 7

2
Sumala sa balaod sa mga saksi, ang Ginoo 

nagtawag og linain nga mga saksi sa 
pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.

Adunay balaod nga klarong nasulat sa kasulatan nga nagdumala 
sa pagpamatuod ug sa pagpili og mga saksi. Kini nga balaod kanu-
nayng gisunod sa Ginoo sa paghatag og bag-ong pinadayag ngadto 
sa katawhan.8

Sa tibuok kapanahonan kini nga balaod [ang balaod sa mga 
saksi] dili mausab ug hingpit. Kon kita adunay kompleto nga mga 
rekord sa tanang kapanahonan, atong masayran nga kon ang Ginoo 
moestablisar og dispensasyon, adunay sobra sa usa ka saksi nga 
mopamatuod kaniya. Si Pablo nagsulat ngadto sa mga Taga-Corinto 
miingon: “Ang bisan unsa nga sumbong kinahanglan paluyohan 
sa pagpanghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi.” [2 Mga Taga-
Corinto 13:1.] 9

Kabahin sa pag-abot sa Basahon ni Mormon, ang Ginoo miingon 
nga siya mopili og mga saksi. Kinahanglang adunay linain nga mga 
saksi nga mopamatuod ngadto sa kalibutan, ug siya miingon:

“Ug walay lain nga makakita niini, gawas sa pipila sumala sa ka-
bubut-on sa Dios, sa pagpamatuod sa iyang pulong ngadto sa mga 
katawhan; kay ang Ginoong Dios nag-ingon nga ang mga pulong 
sa matinud-anon kinahanglan mamulong ingon nga kini gikan sa 
patay.

“Busa, ang Ginoong Dios magpadayon sa pagtungha sa mga 
pulong sa basahon; ug diha sa mga ba-ba sa ingon ka daghan nga 
mga saksi nga iyang nakita nga maayo siya motukod sa iyang pu-
long; ug alaot ngadto kaniya nga mosalikway sa pulong sa Dios!” 
(2 Ne. 27:13–14.)10

Ang tulo ka lalaki nga gitawag nga moserbisyo isip linain nga 
mga saksi sa pag-abot sa Basahon ni Mormon pinaagi sa gahum sa 
Dios, mao sila si Oliver Cowdery, David Whitmer, ug Martin Harris. 
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. . . Sila kauban ni Joseph Smith sa pag-establisar niining kahibulo-
ngang buhat niining dispensasyon. . . .

Ang ilang pagpamatuod mao nga sila gibisitahan sa usa ka 
anghel nga gikan sa presensya sa Ginoo, nga mipakita kanila sa 
bulawang rekord diin gihubad ang Basahon ni Mormon ug mipa-
himangno kanila. Ilang nakita ang mga kinulit niining mga palid 
samtang tagsa-tagsang gipakli ang mga pahina niini sa ilang atu-
bangan, ug sila nakadungog sa tingog sa Dios gikan sa kalangitan 
nga nagdeklarar nga ang paghubad niini pinaagi sa gasa ug gahum 
sa Dios, ug nagmando kanila sa pagrekord niini para sa tanang 

gipakita ni Joseph Smith ang bulawang mga 
palid ngadto sa Walo ka mga Saksi.
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katawhan sa kalibutan. Kining tulo ka mga saksi, bisan pa sa mga 
kalisdanan, pagpanggukod, ug sa tanang kausaban sa kinabuhi, 
kanunayng nagpabiling matinud-anon sa ilang pagpamatuod nga 
ilang nakita ang mga palid diha sa presensya sa anghel ug naka-
dungog sa tingog sa Ginoo nga nagsulti kanila gikan sa kalangitan.

Adunay laing walo ka mga saksi kinsa nakakita sa mga palid, 
nakahikap niini, mabinantayong nakaeksamin sa mga kinulit niini 
samtang gipakita kini ni Joseph Smith ngadto kanila. Ang ilang mga 
pagpamatuod para usab sa tanang tawo sa kalibutan ug makita 
sa matag isyu sa Basahon ni Mormon. Kining walo ka mga lalaki 
nagpabiling matinud-anon niining pagpamatuod hangtud sa ilang 
kamatayon.

Kining napulog duha ka mga saksi [lakip ni Joseph Smith], upat 
kanila nakakita og mga anghel ug langitnong mga panan-awon, ug 
ang walo nakakita sa rekord ingon nga kini gipakita ngadto kanila 
ni Joseph Smith, silang tanan, ang gikinahanglan sa Ginoo sa pag-
establisar sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon, sama sa iyang 
gisaad pinaagi kang Nephi nga iyang buhaton. “Ug alaot ngadto 
kaniya nga mosalikway sa pulong sa Dios!” Ang pagpamatuod nii-
ning mga tawhana labaw pang nakatuman sa balaod.11

Si Joseph Smith . . . nag-inusara panahon sa unang panan-awon, 
nag-inusara sa dihang si Moroni nagpahibalo sa mensahe ngadto 
kaniya, nag-inusara dihang iyang nadawat ang mga palid; apan 
human niadto wala na siya mag-inusara. Ang Ginoo nagtawag og 
uban pang mga saksi. Si Lola Smith [inahan ni Joseph Smith, si Lucy 
Mack Smith] sa iyang kasaysayan miingon nga ang Propeta miabut 
sa balay nga nakahilak sa kalipay human ang mga saksi nakakita sa 
mga palid ubos sa mando sa anghel sa Dios, tungod kay, miingon 
siya, “Ang buluhaton migaan ug wala na ko mag-inusara.” 12

3
Ang Tulo ka mga Saksi nagpabiling matinud-anon sa 

ilang mga pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.

Ang tanang tulo ka [linain] nga mga saksi nahilayo ug mibiya sa 
Simbahan. Sila si Oliver Cowdery ug Martin Harris mapainubsanong 
mibalik sa Simbahan ug sila namatay nga hingpit nga miyembro sa 
Simbahan. Si David Whitmer wala na mobalik sa Simbahan; apan, 
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silang tulo nagmatinud-anon sa pagpamatuod nga ilang gipamulong 
sa kalibutan nga makita sa matag kopya sa Basahon ni Mormon.13

Kini ang pagpamatuod ni David Whitmer, gipamulong sa 
 Richmond, Missouri, niadtong Marso 19, 1881—gikopya gikan sa 
orihinal nga dokumento, nga gimantala sa Richmond Conservator 
niadtong adlawa.

“Ngadto sa tanang kanasuran, kaliwatan, pinulongan ug kataw-
han nga makabasa niini—

“Gisulti ni John Murphy nga taga-Polo [Caldwell County], 
 Missouri, nga akong nakaistorya sa miaging ting-init, nga akong 
gilimud ang akong pagpamatuod isip usa sa tulo ka mga saksi sa 
Basahon ni Mormon—

“Alang niining katuyoan, aron siya makasabut karon kon wala ka-
niadto, ug aron ang kalibutan masayud sa kamatuoran, nanghinaut 
ko, nga hapit na ko motaliwan niining kinabuhia, ug sa kahadlok 
sa Dios, sa katapusan mohimo niining pamahayag sa publiko:

“Bisan kanus-a wala gyud nako, gilimud ang pagmatuod o bisan 
asa nga bahin niini, nga dugay na kaayong namantala niana nga 
libro, isip usa sa tulo ka mga saksi.

“Kadtong nakaila gyud nako, nasayud nga nagmatinud-anon ka-
ayo ko niini nga pagpamatuod—Ug aron walay tawo nga masayop 
sa pagsabut o magduha-duha sa akong panglantaw karon kabahin 
niini, karon akong ipamatuod pag-usab ang katinuod sa tanan na-
kong pamahayag nga gipamulong ug gimantala.” 14

Karon tuguti ko sa pagsulti kabahin ni Martin Harris. . . . Samtang 
nagpadayon nga nagmatinud-anon sa iyang pagpamatuod sa Ba-
sahon ni Mormon dugay na siyang nasilo sa Simbahan. Apan wala 
madugay human ang mga santos miabut sa Utah pipila sa atong bu-
otang mga kaigsoonan nangita kaniya, nakaplagan siya ug midasig 
kaniya, ug mipabalik niya sa Simbahan. Mianhi siya dinhi [sa Utah], 
nabunyagan pag-usab, ug nagpuyo dinhi sulod sa pipila ka tuig, 
misaksi kabahin sa iyang pagpamatuod ngadto sa mga lumulupyo. 
Namatay siya dinhi ug gilubong [sa Clarkston, Utah].

Karon magsulat ko kabahin ni Oliver Cowdery. Unsay nahitabo 
ni Oliver Cowdery, ang pinakaimportante sa tulo, kinsa kauban ni 
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Joseph Smith sa daghang higayon sa pagpakita sa mga anghel ug 
sa pagpahiuli sa mga yawe? Unsay nahitabo kaniya? Mibiya siya 
sa Simbahan ug hilabihan ang kasuko, apan wala gyud niya gili-
mud ang pagpamatuod. Pipila sa mga tawo miingon nga iyang gili-
mud, apan wala gayud. Kanunay siyang nagmatinud-anon niining 
pagpamatuod. . . .

. . . Human ang mga santos gipapahawa sa Nauvoo ug nang-
lakaw sa mga kapatagan ug ang tanan ingon og lisud kaayo (si 
Sidney Rigdon miingon nga silang tanan mangamatay ug walay 
paglaum alang kanila, ug ang mga mantalaan miingon nga dili na 
sila mabuhi pa!), sa ingon niini nga kahimtang, si Oliver Cowdery 
. . . mihangyo nga mobalik sa Simbahan. . . . Siya gidawat pagbalik, 
ug nangandam nga mag-misyon sa Great Britain dihang siya nasa-
kit ug namatay. Siya namatay sa panimalay ni David Whitmer, nga 
nagpamatuod sa kamatuoran.15

4
Ang matag miyembro sa Simbahan mahimong 

saksi sa Basahon ni Mormon.

Dili lang kini ang mga saksi nga makasulti sa balaanong misyon 
ni Joseph Smith, o sa katinuod sa Basahon ni Mormon. Ang saad 
anaa sa Basahon ni Mormon nga si bisan kinsa nga may tinguha 
nga masayud kon kini ba tinuod ug naglangkob sa mga pulong sa 
Ginoo mahimong masayud nga kini tinuod kon sila mangutana sa 
kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga 
pagtuo kang Kristo, siya mopadayag niini ngadto kanila pinaagi sa 
gahum sa Espiritu Santo [tan-awa sa Moroni 10:3–5]. Daghan na ka-
ayong mga tawo ang misulay niini nga saad ug sila matinud-anong 
makasulti nga ilang nadawat kana nga kahibalo.16

Ako nakombinser kaayo nga kining Basahon ni Mormon nga 
akong gibasa pulong sa Dios ug gipadayag, sama sa gideklarar ni 
Joseph Smith nga kini gipadayag, ug ako namahayag sa samang bu-
tang samtang nagbarug ko sa inyong atubangan. Matag kalag dinhi 
sa kalibutan kinsa may salabutan nga igong makasabut mahimong 
masayud sa kamatuoran. Unsaon niya sa pagkasayud niini? Ang 
iya lang buhaton mao ang pagsunod sa lakang nga gihatag mismo 
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sa Ginoo sa dihang siya mideklarar ngadto sa mga Judeo nga kad-
tong mobuhat sa kabubut-on sa Amahan kinahanglang masayud sa 
doktrina, kon kini ba sa Dios o sa tawo [tan-awa sa Juan 7:17]. Ang 
akong pagsaksi sa tibuok kalibutan mao nga kining libro tinuod. . . .

Ako nasayud nga ang pagpamatuod niining [tulo] ka mga saksi 
nga narekord sa matag kopya sa Basahon ni Mormon tinuod, nga 
sila nagbarug atubangan sa anghel sa Dios kinsa mideklarar ngadto 
kanila nga ang paghubad sa rekord tinuod, nga ang ilang pagpa-
matuod nga ang Dios namulong kanila gikan sa kalangitan nagta-
wag kanila sa pagpamatuod niini kay tinuod, ug walay tawo ang 
dili makadawat niadto nga pagpamatuod kon siya magtinguha sa 
pagdawat niini, pinaagi sa mainampuon ug matinud-anong pag-
basa niining libro, uban sa tinguha nga masayud sa kamatuoran 
sama sa gideklarar ni Moroni pinaagi sa pinadayag. Siya masayud 
sa katinuod kabahin sa pagpahiuli niining kasulatan nga gihatag sa 
karaang lumulupyo niining kontinente.17

Alang nako ingon og bisan kinsa nga miyembro niini nga Simba-
han dili gayud matagbaw hangtud nga iyang mabasa ang Basahon 

“adunay inspirasyon ug pagbati sa malinawong kalipay ug katagbawan 
sa matinud-anon ug mainampoong pagbasa niini nga libro.”
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ni Mormon kadaghan ug pamalandongan kini og maayo aron siya 
makasaksi nga kini usa gayud ka rekord nga adunay inspirasyon sa 
Labawng Makagagahum, ug ang kasaysayan niini tinuod. . . .

. . . Walay miyembro niini nga Simbahan nga takus nga mobarug 
sa atubangan sa Dios nga dili seryuso ug mabinantayong nagbasa 
sa Basahon ni Mormon.18

Kon kamo mobasa sa Basahon ni Mormon kamo masayud nga 
ang inyong gibasa tinuod. Ngano? Tungod kay ang Dios naggiya 
sa mga tawo sa pagsulat sa mga panghitabo samtang kini nahitabo 
ug Siya mihatag kanila og kaalam ug inspirasyon sa pagbuhat niini. 
Sa ingon ang mga rekord gisulat sa mga tawo nga mituo sa Dios. 
Kini nga mga rekord wala maadto sa mga kamot sa dili tumutuo; 
apan ang mga tigsaysay misulat ug namulong samtang sila nadasig 
sa Espiritu Santo, ug kita nasayud nga ang ilang gisulat tinuod kay 
ang Ginoo mismo miaprubar niini [tan-awa sa D&P 17:6].19

5
Samtang kita magpadayon sa pagbasa sa Basahon 

ni Mormon sa matinud-anon ug mainampoong 
paagi, mas maganahan kita niini.

Ang tanan nga kinasingkasing nga nakabasa sa Basahon ni 
Mormon natandog sa makapadasig nga sulod niini. . . . Adunay 
inspirasyon ug pagbati sa malinawong kalipay ug katagbawan sa 
matinud-anon ug mainampoong pagbasa niining libro.20

Samtang nagbasa ko [sa Basahon ni Mormon] mas nakadayeg 
ko sa kasagrado niini, uban sa mensahe niini nga nanalipod sa 
misyon ni Ginoong Jesukristo, ug sa ebanghelyo nga gipahiuli sa 
dispensasyon sa kahingpitan sa kapanahonan alang sa kaluwasan 
sa mga kalag. Mas naganahan ko niini nga rekord sa matag adlaw 
nga akong nakita ang katumanan sa mga panagna nga gipamulong 
niining mga propeta nga mitaliwan na, ug gikan sa abug ngadto sa 
tanang mga kanasuran sa kalibutan, nagsangyaw kanila sa paghi-
nulsol, ug nagtawag kanila sa pagtuo kang Kristo.21
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Si	Presidente	Smith	miingon	nga	kulangan	pa	ang	iyang	pag-

basa sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa “Gikan sa Kinabuhi ni 
Joseph Fielding Smith”). Unsay atong makat-unan gikan niining 
obserbasyon?

•	 Niini	nga	kapitulo,	ang	seksyon	1	naglakip	sa	pipila	ka	mga	pag-
tulun-an ni Presidente Smith kabahin sa mga katuyoan sa Basa-
hon ni Mormon. Sa unsang paagi kining mga katuyoan natuman 
diha sa inyong kinabuhi?

•	 Bisan	tuod	sila	si	Oliver	Cowdery,	Martin	Harris,	ug	David	
 Whitmer mibiya sa Simbahan, walay usa kanila ang milimud sa 
ilang pagpamatuod sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa mga sek-
syon 2 ug 3). Nganong importante kini samtang atong ikonside-
rar ang ilang mga pagpamatuod?

•	 Si	Presidente	Smith	miingon	nga	ang	tanang	katawhan	mahimong	
saksi sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa seksyon 4). Sa unsang 
paagi kamo nakaangkon og pagpamatuod niini nga libro? Unsay 
inyong buhaton sa pagpakigbahin niining pagsaksi?

•	 Kabahin	sa	Basahon	ni	Mormon,	si	Presidente	Smith	miingon,	
“Mas naganahan ko niini nga rekord sa matag adlaw” ( seksyon 5). 
Sa unsang paagi nga kini nahitabo kaninyo? Unsay mahimo sa 
usa ka tawo aron sa paglig-on sa iyang pagpamatuod sa Basahon 
ni Mormon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Nephi 6:3–5; 2 Nephi 29:7–8; Jacob 4:1–4; Enos 1:13; D&P 

20:8–12

Tabang sa Pagtudlo
“Pagpamatuod kon ang Espiritu moaghat kanimo sa pagbuhat 

sa ingon, dili lamang sa katapusan sa matag leksyon. Hatagi og 
kahigayunan ang imong gitudloan nga mohatag sa ilang pagpa-
matuod” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 
[1999], 45).
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Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Okt. 1961, 18.
 2. Sa Conference Report, Okt. 1949, 89; 

tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–
56), 3:231.

 3. Sa Conference Report, Okt. 1956, 20; 
tan-awa usab sa Moroni 10:3–5.

 4. “Origin of the First Vision,” Improve-
ment Era, Abr. 1920, 503; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 3:209.

 5. Church History and Modern Revelation 
(1953), 1:31–32.

 6. “Predictions in the Bible Concerning 
the Book of Mormon,” Improvement 
Era, Sept. 1923, 958–59; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 3:228–29.

 7. Sa Conference Report, Okt. 1970, 8.
 8. “Testimonies of the Witnesses to the 

Book of Mormon,” Improvement Era, 
Sept. 1927, 950; tan-awa usab sa Doc-
trines of Salvation, rev. ed., 1:203.

 9. Doctrines of Salvation, rev. ed., 1:203; 
ang mga italics gitangtang gikan sa 
orihinal.

 10. Sa Conference Report, Okt. 1956, 
19–20.

 11. “Testimonies of the Witnesses to 
the Book of Mormon,” 952–53; tan-
awa usab sa Doctrines of Salvation, 
3:229–30.

 12. Doctrines of Salvation, rev. ed., 
1:210–11.

 13. “Testimonies of the Witnesses to the 
Book of Mormon,” 952; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 3:229–30.

 14. Sa Conference Report, Okt. 1956, 20.
 15. Doctrines of Salvation, rev. ed., 

1:226–28.
 16. “Testimonies of the Witnesses to the 

Book of Mormon,” 953; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 3:231.

 17. Sa Conference Report, Okt. 1949, 89; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
3:231–32.

 18. Sa Conference Report, Okt. 1961, 18.
 19. “History and History Recorders,” Utah 

Genealogical and Historical Magazine, 
Abr. 1925, 55; tan-awa usab sa Doc-
trines of Salvation, 2:202.

 20. “Origin of the First Vision,” 503.
 21. Sa Conference Report, Abr. 1925, 73.
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Si elder Joseph Fielding Smith sa Korum sa napulog duha ka 
mga apostoles ug si Presidente Joseph F. Smith, 1914
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Ang Atong Pagpangita 
sa Kamatuoran

“Kini gikinahanglan, isip mga miyembro 
niini nga Simbahan, nga masinati niana 

nga gipadayag sa Ginoo, nga kita dili 
mahisalaag. . . . Unsaon nato paglakaw diha sa 

kamatuoran kon kita wala masayud niini?”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Sa dihang si Joseph Fielding Smith otso anyos pa ang panuigon, 
gihatagan siya sa iyang amahan og kopya sa Basahon ni Mormon, 
ug gisugo siya sa pagbasa niini. “Gidawat ko kining rekord sa mga 
Nephite uban sa pagkamapasalamaton,” misulti siya sa kadugayan, 
“ug akong gihuman ang buhat nga gisugo kanako.” Ang iyang pag-
kagusto sa libro nag-awhag kaniya sa paghuman og dali sa iyang 
mga buluhaton sa balay ug usahay gani mobiya sa dula sa baseball 
og sayo aron siya makakita og hilom nga mga lugar sa pagbasa. 
Wala abti og duha ka tuig human madawat ang regalo gikan sa 
iyang amahan, nabasa niya ang libro og kaduha. Kabahin nianang 
sayo nga pagtuon, miingon siya sa wala madugay, “adunay pipila ka 
mga bersikulo nga napatik sa akong hunahuna ug wala ko gayud 
kini kalimti.” 1 Nagbasa usab siya og ubang mga libro. “Naanad ako 
sa pagbasa sa mga libro nga giandam alang sa kabataan sa Primary 
ug alang sa kabataan sa Sunday School niadtong unang mga pana-
hon,” miingon siya, “ug kasagaran magkupot ko og libro kon ako 
anaa sa panimalay. . . . Sa kadugayan gibasa ko ang History of the 
Church ingon nga girekord diha sa Millennial Star. Gibasa ko usab 
ang Biblia, ang Basahon ni Mormon, Perlas nga Labing Bililhon, ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ubang mga literatura nga akong 
makuptan.” 2
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Gipadayon ni Presidente Smith kining hugot nga tinguha alang 
sa kahibalo sa ebanghelyo sa tibuok niyang kinabuhi. Kon siya 
makakat-on og mga kamatuoran sa ebanghelyo, iya kining ipakig-
bahin ug, kon gikinahanglan, panalipdan kini. Tulo ka tuig human 
siya giorden nga Apostol, iyang nadawat ang usa ka panalangin 
sa priesthood nga milakip sa mosunod nga tambag: “Ikaw napa-
nalanginan og abilidad sa pagsabut, sa pagtuki, ug pagpanalipod 
sa mga baruganan sa kamatuoran labaw kay sa daghan nimong 
mga kauban, ug ang panahon moabut nga ang natigum nga mga 
ebidensya nga imong nakuha mobarug isip lig-on nga panalipod 
batok niadtong kinsa nangita ug mangita sa pagguba sa ebidensya 
sa pagkabalaan sa misyon ni Propeta Joseph, ug niini nga pagpa-
nalipod dili gayud ikaw malibug, ug ang kaalam ipadayag nganha 
sa imong kalag pinaagi sa gahum sa Espiritu sama sa yamog nga 
gikan sa langit, ug kini mopadayag nganha sa imong pagsabut og 
daghang mga kamatuoran kalabut niini nga buhat.” 3 Natuman ki-
ning propetikanhong mga pulong sa iyang kinabuhi. Isip usa ka 
batid sa ebanghelyo, magtutudlo, ug tigsulat, mitrabaho siya nga 
makugihon sa pagpasabut ug pagpanalipod sa mga doktrina sa 
kaluwasan. Si Presidente Heber J. Grant makausa mitawag kaniya  
ang “tawo nga labing maalamon sa mga kasulatan” taliwala sa mga 
General Authority.4

Paingon na sa katapusan sa iyang kinabuhi, si Presidente Smith 
kanunay nga namalandong sa mga panalangin nga iyang nadawat 
pinaagi sa iyang pagtuon sa ebanghelyo:

“Sa akong tibuok nga kinabuhi akong gitun-an ug gipamalan-
dong ang mga baruganan sa ebanghelyo ug gitinguha ang pagpuyo 
sa mga balaod sa Ginoo. Agi og resulta dihay miabut sa akong 
kasingkasing nga usa ka dakong gugma alang kaniya ug sa iyang 
buhat ug alang niadtong tanan kinsa nagtinguha sa pagpadayon sa 
iyang mga katuyoan sa kalibutan.” 5

“Sa tanan kong mga adlaw akong gitun-an ang mga kasulatan ug 
gitinguha ang paggiya sa Espiritu sa Ginoo sa pagsabut sa tinuod 
nga kahulugan niini. Ang Ginoo maayo kanako, ug ako nagmaya 
diha sa kahibalo nga iyang gihatag kanako ug ang pribilehiyo nga 
anaa kanako sa pagtudlo sa iyang makaluwas nga mga baruganan.” 6
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Kita kinahanglan nga mangita sa kamatuoran diha sa 
daghang mga hilisgutan, apan ang labing importante 

nga kahibalo mao ang kahibalo sa ebanghelyo.

Nagtuo kita sa edukasyon. Isip usa ka katawhan kita nagtinguha 
kanunay sa pagkat-on sa tanang hilisgutan, ug isip usa ka Simbahan 
naggasto kita og dagko nga mga kantidad ug naghimo og ubay-
ubay nga sakripisyo sa paghimo og mga oportunidad sa edukasyon 
nga maanaa sa mga miyembro sa Simbahan. Ug ilabi na niini nga 
panahon sa siyentipiko nga pagsiksik ug pagpalambo. Kita naghu-
nahuna nga ang atong kabatan-onan kinahanglan nga makakab-ot 
og daghang edukasyon ug teknikal nga pagbansay ingon nga giki-
nahanglan ug maalamon.

Apan atong hunahunaon nga kining pagtinguha og kalibutanong 
pagkat-on kinahanglan nga ubanan og sama nga tinguha sa espi-
rituhanong pagsabut. Kini mas importante, kaliboan pil-on, nga 
makabaton og kahibalo sa Dios ug sa iyang mga balaod, aron nga 
kita makabuhat sa mga butang nga magdala og kaluwasan, kay sa 
magbaton sa tanang kalibutanong kaalam nga maangkon.7

Kada usa kinahanglan nga magkat-on og bag-ong butang kada 
adlaw. Kamong tanan adunay masusihong mga hunahuna ug nag-
pangita og kamatuoran diha sa daghang mga hilisgutan. Ako sin-
serong nanghinaut nga ang inyong labing importanting pagsiksik 
may kalabutan diha sa espirituhanong mga butang, tungod kay 
diha niana kita makaangkon og kaluwasan ug makahimo sa pag-
uswag nga mogiya ngadto sa kinabuhing dayon diha sa gingharian 
sa atong Amahan.

Ang labing importanting kahibalo dinhi sa kalibutan mao ang 
kahibalo sa ebanghelyo. Kini usa ka kahibalo kalabut sa Dios ug sa 
iyang mga balaod, kalabut niadtong mga butang nga kinahanglan 
nga lihokon sa mga tawo ang ilang kaluwasan uban sa kahadlok ug 
pangpangurog diha sa atubangan sa Ginoo [tan-awa sa Mga Taga- 
Filipos 2:12; Mormon 9:27].8

Dili tanang kamatuoran managsama og bili o importansya. Pi-
pila ka mga kamatuoran mas importante kay sa uban. Ang labing 
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importanting kamatuoran, o ang labing importanting mga kamatu-
oran, atong makita diha sa mga sukaranan sa ebanghelyo ni Jesu-
kristo. Una sa tanan, nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ang 
Manunubos sa kalibutan, kinsa mianhi sa kalibutan sa pagpakama-
tay aron ang mga tawo mabuhi. Kana nga kamatuoran kinahanglan 
nga atong mahibaloan. Kini mas importante pa kaayo nga mahiba-
loan nga si Jesukristo mao ang atong Manunubos, nga iyang gihatag 
kanato ang mga baruganan sa kinabuhing dayon, kay sa mahibalo 
sa tanan nga mahimong maangkon sa sekular nga edukasyon.9

Sa butang nga may kalabutan sa pilosopiya ug kaalam sa kali-
butan, kini walay kahulugan gawas kon kini mahisubay sa gipada-
yag nga pulong sa Dios. Bisan unsa nga doktrina, nagagikan man 
kini sa ngalan sa relihiyon, siyensya, pilosopiya, o bisan unsa pa 
man kini, kon kini sukwahi sa gipadayag nga pulong sa Ginoo, dili 
molampos. Kini daw katuohan. Kini mahimong ibutang sa inyong 
atubangan sa pinulongan nga makadani ug diin kamo tingali dili 
makatubag. Kini ingon og giestablisar pinaagi sa ebidensya nga 

“Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran 
magahatag kaninyog kagawasan” ( Juan 8:32).
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kamo dili makalimud, apan ang tanan nga inyo lamang nga pagabu-
haton mao ang paghulat sa inyong panahon. Ang panahon motubag 
sa tanang mga butang. Inyong mahibaloan nga ang matag doktrina, 
matag baruganan, bisan pa og gituohan sa tanan, kon kini wala ma-
hiuyon sa balaang pulong sa Ginoo ngadto sa iyang mga sulugoon, 
dili molampos. Ni kini kinahanglan nga kita maninguha sa paghu-
bad sa pulong sa Ginoo sa kawang nga pagsulay aron mahisubay 
kini sa mga teyoriya o mga pagtulun-an. Ang pulong sa Ginoo dili 
molabay nga dili matuman, apan kining bakak nga mga doktrina 
ug mga teyoriya tanan dili molampos. Ang kamatuoran, ug ang 
kamatuoran lamang, ang magpabilin human ang tanan mahanaw.10

2
Ang Ginoo nagmando kanato sa 

pagsiksik sa mga kasulatan.

Ang Ginoo mimando sa mga miyembro sa Simbahan karon sa 
pagsiksik kaniya pinaagi sa pag-ampo, hugot nga pagtuo ug pag-
tuon. Kita gimandoan sa pagtuon sa mga sugo nga iyang giha-
tag kanato diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, diha sa Basahon 
ni Mormon, ug diha sa tanang mga kasulatan, uban sa saad nga 
“Bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ot ni-
ini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pagkabanhaw. Ug 
kon ang usa ka tawo makaangkon og daghan pa nga kahibalo 
ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi ug 
pagkamasulundon kay sa uban nga tawo, siya adunay daghan nga 
kahigayunan didto sa kalibutan nga umaabut.” [D&P 130:18–19.] 
. . . Ang Manluluwas miingon ngadto sa mga Judeo: Kamo maga-
susi sa mga kasulatan kay nagahunahuna man kamo nga pinaagi 
niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon; ngani kini mao ang 
nagapanghimatuod mahitungod kanako.” [ Juan 5:39.] Pila ka mga 
miyembro sa Simbahan naghunahuna sa ingon usab, apan napak-
yas sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagtuon ug 
sa hugot nga pagtuo? 11

Ako naghunahuna nga ang usa ka miyembro sa Simbahan dili 
makapahulay sa kalinaw ug kalipay ug adunay limpyo nga konsen-
sya nga walay kahibalo pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa hugot nga 
pagtuo sa sumbanan nga mga kasulatan sa Simbahan. Kini nga mga 



K a P i T u l o  1 0

162

rekord bililhon. Ang kalibutan nagbiay-biay niini, apan pinaagi sa 
mga pagtulun-an niini gitugutan kita nga mas mapaduol ngadto sa 
Dios, maangkon ang mas maayong pagsabut sa atong Langitnong 
Amahan ug sa iyang Anak nga si Jesukristo, mas masinati og maayo 
kanila ug mahibalo pa kalabut sa nindot kaayo nga plano sa kalu-
wasan nga ilang gihatag kanato ug sa kalibutan.12

Ang karaang mga propeta, kinsa nakakita sa atong mga panahon, 
namulong, dili lamang alang sa kaayohan sa katawhan sa ilang pa-
nahon, apan alang sa kaayohan sa katawhan nga nagpuyo sa mga 
panahon nga kining maong mga panagna gipamulong.13

Ako moingon nganha kaninyo, akong mga kaigsoonan, dili kamo 
makasunod sa mga sugo sa Ginoo ug maglakaw sa pagkamatarung 
gawas kon kamo nahibalo unsa kini. Ang Ginoo nagmando kanato 
sa pagsiksik sa mga kasulatan, tungod kay ang mga butang nga 
anaa niini tinuod ug matuman [tan-awa sa D&P 1:37]. . . . Siksika 
ang mga kasulatan, himoa nga masinati ang inyong mga kaugali-
ngon sa gipadayag sa Ginoo alang sa inyong kaluwasan, sa kalu-
wasan sa inyong pamilya, ug sa kalibutan.14

3
Kita adunay dako nga responsibilidad sa pagpamati 

sa mensahe sa kamatuoran nga gipadayag sa 
Ginoo karon ngadto sa Iyang mga sulugoon.

Kon kita mamati sa mga pulong sa Ginoo ug mosiksik alang sa 
atong mga kaugalingon ug magbaton og kahibalo gikan sa Basahon 
ni Mormon, sa Biblia, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, sa Perlas nga 
Labing Bililhon, ug gikan sa mga instruksyon nga gihatag ngari 
kanato matag karon ug unya sa mga kadagkoan sa Simbahan, ug 
maningkamot sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo, naghinumdom 
sa atong mga pag-ampo ug atong mga pakigsaad diha sa iyang 
atubangan, kita dili mahisalaag.15

Sa ikasiyam nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo kita nagpahayag 
nga “Kami nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga 
gipadayag Niya karon, ug kami nagtuo nga Siya mopadayag pa og 
daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa 
Gingharian sa Dios.” Kini ingon nga tinuod, nahimo kini nga kina-
hanglan alang kanato sa pagsabut sa tanan nga Iyang napadayag, 
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ug nianang Iyang gipadayag karon; kay kon dili, kita dili kauban sa 
Iyang buhat ug dili makahibalo sa iyang kabubut-on kalabut kanato, 
tungod kay kita dili makasabut niini.16

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga mo-
salig sa ilang mga lider, ug mosunod sa mga pagtulun-an sa mga 
kadagkoan sa Simbahan, tungod kay sila namulong ngadto kanila 
uban sa tingog sa panagna ug inspirasyon. Ang Ginoo nagpadayag 
diha sa una gayud nga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, nga 
bisan pinaagi sa iyang kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog 
sa iyang mga sulugoon, kini managsama ra [tan-awa sa D&P 1:38]. 
Busa, kita anaa ubos sa ingon ka dako nga responsibilidad ug ob-
ligasyon sa pagpamati ngadto sa tingog sa usa kinsa nagbarug nga 
pangulo sa pagtudlo sa katawhan, o sa pagpamati ngadto sa tingog 
sa mga elder sa Israel, samtang ilang gidala taliwala sa katawhan 
ang mensahe sa kamatuoran, sama [kon] ang Ginoo mopadala og 
anghel gikan sa iyang presensya o siya mismo ang moanhi sa pag-
pahayag niining mga butanga ngari kanato.17

4
Kita masayud sa kamatuoran sa ebanghelyo pinaagi 

sa pagtuon, hugot nga pagtuo ug kamasulundon 
ug pinaagi sa giya sa Espiritu Santo.

Kini maayo kon kita mosunod sa tambag nga gihatag sa Ginoo 
kanato, nga mao: “Ug kinsa kadto nga magmahal sa akong pulong, 
dili malingla.” [ Joseph Smith—Mateo 1:37 ] Ang pagmahal sa iyang 
pulong labaw pa kay sa pagbasa lamang niini. Sa pagmahal niini 
ang tawo kinahanglan gayud nga dili lamang mobasa ug motuon, 
apan maningkamot nga mapainubsanon ug masulondong mobuhat 
sa mga sugo nga gihatag, ug mobaton sa inspirasyon nga ihatag sa 
Balaang Espiritu.18

Usahay kita makadungog sa bagulbol, “Wala akoy panahon.” 
Apan kitang tanan adunay panahon sa pagbasa ug pagtuon nga 
maoy atong sagradong katungdanan. Dili ba kita makagahin og 
labing minus kinse minutos matag adlaw sa paghatag og may sis-
tema nga pagbasa ug pagpamalandong? Kini usa ka gamay nga 
panahon, apan mahimong usa ka oras ug kwarenta y singko mi-
nutos sa usa ka semana; pito ka oras ug tunga sa usa ka bulan nga 
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traynta ka adlaw, ug nubenta y uno ka oras ug kinse minutos sa 
usa ka tuig. . . .

. . . Gamay ra kaayo kanato ang mobasa og maayo; kasagaran 
kanato dili kaayo mobasa. Ang Ginoo nag-ingon: “Ug sa ingon sa 
tanan nga walay hugot nga pagtuo, pangitaa ninyo nga makugihon 
ug magtudlo sa usag usa sa mga pulong sa kaalam; oo, pangitaa 
ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa 
kaalam; pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab 
pinaagi sa hugot nga pagtuo.” [D&P 88:118; 109:7.] 19

Kita gilauman nga magtuon ug magkat-on sa tanan nga atong 
mahimo pinaagi sa pagsiksik ug pagtuki. Apan adunay mga limi-
tasyon sa atong abilidad sa pagkat-on nga may kalabutan sa kata-
rungan ug pagtuon. Ang mga butang sa Dios mahibaloan lamang 
pinaagi sa Espiritu sa Dios. Kinahanglan gayud nga kita makaang-
kon og kahibalo pinaagi sa hugot nga pagtuo.20

Ang mga tawo mahimong magsiksik, mahimo silang magtuon, 
mahimo silang magkat-on, sa tinuod, sa daghang mahinungdanong 
mga butang, sila mahimong magtigum og daghang impormasyon, 
apan dili gayud sila modangat ngadto sa kahingpitan sa kamatuoran 
. . . gawas kon sila giyahan pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran, ang 
Espiritu Santo, ug mosunod sa mga sugo sa Dios.21

Ang tinuod nga hugot nga pagtuo inubanan sa diwa sa pagpau-
bos mogiya sa katawhan ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Walay 
maayo nga rason ngano nga ang katawhan bisan asa dili mahibalo 
sa kamatuoran nga naghimo sa katawhan nga gawasnon. Walay 
maayo nga rason ngano nga ang tanang katawhan dili makadis-
kubre sa kahayag sa kamatuoran ug mahibalo kon ang Ginoo na-
mulong ba pag-usab o wala niining ulahing mga adlaw. Gipahayag 
ni Pablo nga ang katawhan kinahanglan nga “mangita sa Ginoo, 
basin pag ila siyang mahikapan ug makaplagan, bisan tuod nga 
siya dili ra halayo gikan sa matag usa kanato.” [Mga Buhat 17:27.] 
Bisan diha taliwala sa espirituhanong kawalay alamag ug kakulang 
sa hugot nga pagtuo, nga nagtabon sa yuta, ang gahum sa Ginoo 
wala mokunhod. Dunggon niya ang kinasingkasing nga pangamuyo 
sa matinud-anong nangita sa kamatuoran; ug walay tawo nga ki-
nahanglang magpuyo nga walay kahibalo sa balaang kamatuoran 
ug asa pangitaon ang Simbahan ni Jesukristo. Ang gikinahanglan 
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lamang sa tawo mao ang mapainubsanong hugot nga pagtuo ug 
mahinulsulong espiritu uban sa determinasyon nga magpuyo su-
mala sa tinuod nga mga baruganan, ug ang Ginoo mopadayag niini 
ngadto kaniya.22

Unta kitang tanan mahibalo sa kamatuoran; dili kita ingon nga 
walay mahimo. Ang Ginoo mihimo niini nga posible alang sa 
tanang tawo nga mahibalo pinaagi sa pagsunod sa [Iyang] mga 
balaod, ug pinaagi sa paggiya sa Iyang Balaang Espiritu, kinsa gi-
padala sa katuyoan nga motudlo kanato kon kita mosunod sa ba-
laod, aron kita mahibalo sa kamatuoran nga naghatag kanato og 
kagawasan [tan-awa sa Juan 8:32].23

5
Samtang atong gibutang ang atong mga kinabuhi 

nga nahiuyon sa kamatuoran, ang Ginoo 
modugang sa atong kahayag ug panabut.

Kini gikinahanglan, isip mga miyembro niini nga Simbahan, nga 
masinati niana nga gipadayag sa Ginoo, nga kita dili mahisalaag. 
. . . Unsaon nato paglakaw diha sa kamatuoran kon kita wala ma-
sayud niini? 24

Ang atong bugtong katuyoan kalabut sa mga kamatuoran sa ka-
luwasan mao ang pagkasayud unsa ang gipadayag sa Ginoo ug 
dayon sa pagtuo ug pagbuhat sumala niana.25

Kon kita mosunod sa diwa sa kahayag, sa diwa sa kamatuoran, 
sa diwa nga gitakda diha sa mga pagpadayag sa Ginoo; kon kita, 
pinaagi sa diwa sa pag-ampo ug pagpaubos, magtinguha sa giya sa 
Espiritu Santo, ang Ginoo modugang sa atong kahayag ug sa atong 
panabut; aron kita makabaton sa diwa sa pag-ila, kita makasabut 
sa kamatuoran, kita makaila sa bakak kon atong makita kini, ug 
kita dili malingla.

Sa Simbahan kinsa ang pwedeng malingla? Dili ang tawo kinsa 
matinud-anon sa pagbuhat sa iyang katungdanan, dili ang tawo 
kinsa naghimo sa iyang kaugalingon nga masinati sa pulong sa 
Ginoo, dili ang tawo kinsa mituman sa mga sugo nga gihatag niini 
nga mga pagpadayag; apan ang tawo kinsa wala masinati sa kama-
tuoran, ang tawo kinsa anaa sa espirituhanong pagkawalay alamag, 
ang tawo kinsa wala makatugkad ug makasabut sa mga baruganan 
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sa Ebanghelyo. Ang mao nga tawo malingla, ug kon kining mini nga 
mga espiritu moabut taliwala kanato dili siya makasabut o makaila 
tali sa kahayag ug sa kangitngit.

Apan kon kita maglakaw diha sa kahayag sa mga pagpadayag sa 
Ginoo, kon kita mamati sa mga tambag nga gihatag pinaagi niad-
tong kinsa nagbarug diha sa mga konseho sa Simbahan, gihatagan 
og gahum sa paghatag og mga instruksyon, kita dili mahisalaag.26

Siksikon nato [ang] mga kasulatan, hibaloan nato unsa ang gi-
padayag sa Ginoo, ibutang nato ang atong mga kinabuhi nga ma-
hiuyon sa Iyang kamatuoran. Niana kita dili malingla, apan kita 
makabaton og gahum sa pagbuntog sa dautan ug sa tintasyon. Ang 
atong mga hunahuna madan-agan ug masabtan nato ang kamatu-
oran ug molahi kini gikan sa kasaypanan.27

Kon adunay bisan unsa nga doktrina o baruganan nga may kala-
butan sa mga pagtulun-an sa Simbahan nga dili nato masabtan, nan 

“Siksikon nato [ang] mga kasulatan, hibaloan nato unsa 
ang gipadayag sa ginoo, ibutang nato ang atong mga 

kinabuhi nga mahiuyon sa iyang kamatuoran.”
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mag-ampo kita. Modangop kita sa Ginoo diha sa diwa sa pag-ampo, 
sa pagpaubos, ug mangayo nga unta ang atong mga hunahuna 
malamdagan nga kita makasabut.28

“Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakada-
wat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios”—kana ang sulbad 
sa sitwasyon—“makadawat og labaw pa nga kahayag, ug kana nga 
kahayag mag-anam og labaw ka hayag hangtud sa hingpit nga ad-
law.” [D&P 50:24.]

Busa atong nasabtan gikan niini nga ang tawo kinsa nangita sa 
Dios ug [sa ingon] gigiyahan pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran, o 
sa Maghuhupay, ug nagpadayon diha sa Dios, motubo sa kahibalo, 
sa kahayag, sa kamatuoran, hangtud sa kadugayan moabut kaniya 
ang hingpit nga adlaw sa kahayag ug kamatuoran.

Karon, dili nato makuha kanang tanan niini nga kinabuhi. Impo-
sible kini alang sa usa ka tawo sa pagkab-ot sa katuyoan sa mubo 
nga katuigan sa mortal nga pagpuyo. Apan unsay atong makat-
unan dinhi, kana nga mahangturon, kana nga gidasig sa Espiritu 
sa kamatuoran, mopadayon uban kanato human kita mamatay ug 
unya kita mopadayon, kon sa gihapon nagpadayon diha sa Dios, 
sa pagdawat og kahayag ug kamatuoran hangtud sa kadugayan 
moabut kita nianang hingpit nga adlaw.29

Ang saad gihimo ngadto sa tanan kinsa modawat sa kahayag sa 
kamatuoran ug pinaagi sa ilang pagsiksik ug pagkamasulundon 
naningkamot sa pagsinati sa ilang mga kaugalingon sa Ebanghelyo, 
nga ilang madawat ang pagtulun-an ngadto sa lain nga pagtulun-an, 
lagda ngadto sa lain nga lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto, 
hangtud ang kahingpitan sa kamatuoran mao ang ilang bahin, gani 
ang mga tinagoan nga mga misteryo sa gingharian masayran ngadto 
kanila; “kay ang tanan nga magapangayo makadawat, ug ang maga-
pangita makakaplag; ug ang magatuktok pagaablihan.” [Mateo 7:8; 
3 Nephi 14:8; tan-awa usab sa Isaias 28:10; D&P 76:1–10; 98:11–12.] 
Tanan niini mga manununod sa kaluwasan ug sila pagakoronahan 
uban sa himaya, imortalidad, ug kinabuhing dayon, isip anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, uban sa kahimayaan 
diha sa Iyang celestial nga gingharian.30
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Samtang	kamo	nagbasa	mahitungod	sa	mga	paninguha	ni	Presi-

dente Smith sa pagkat-on sa ebanghelyo (tan-awa sa “Gikan sa 
Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith”), pamalandunga ang inyong 
kaugalingong mga paninguha. Unsa nga mga panalangin ang 
miabut kaninyo samtang kamo nagtuon sa mga kasulatan ug sa 
ubang mga pagtulun-an sa ebanghelyo?

•	 Unsa	ang	atong	makat-unan	sa	seksyon	1	mahitungod	sa	pagba-
lanse tali sa espirituhanong pagkat-on ug sekular nga pagkat-on? 
Unsaon nato pagtabang ang mga sakop sa pamilya ug sa uban 
sa paghatag og prayoridad sa espirituhanong kahibalo samtang 
sila naninguha og mga katuyoang pang-edukasyon?

•	 Sa	unsa	nga	paagi	ang	mga	kasulatan	mitabang	kaninyo	nga	“mas	
masinati” sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo? (Tan-awa sa 
seksyon 2.) Paghunahuna unsay inyong mabuhat sa pagpalambo 
sa inyong pagtuon sa mga kasulatan.

•	 Human	mabasa	ang	seksyon	3,	paghunahuna	sa	mga	panala-
ngin nga inyong nadawat samtang kamo nagsunod sa tambag sa 
mga lider sa Simbahan. Sa unsa nga paagi atong ipakigbahin ang 
mga pagtulun-an sa buhing mga propeta ngadto sa atong mga 
pamilya ug sa uban?

•	 Unsa	ang	kahulugan	niini	nganha	kaninyo	nga	mahalon	ang	
pulong sa Ginoo? (Alang sa pipila ka mga ideya, tan-awa sa 
seksyon 4.) Sa unsa nga mga paagi kaha nga ang “labing minus 
kinse minutos matag adlaw sa paghatag og may sistema nga 
pagbasa ug pagpamalandong” nag-impluwensya sa atong mga 
kinabuhi?

•	 Pamalandunga	kon	sa	unsa	nga	paagi	ang	tambag	diha	sa	sek-
syon 5 magamit sa inyong mga kinabuhi. Samtang ang sayop nga 
impormasyon mas nagkaagresibo ug kusog nga mikatap, unsaon 
nato nga “makaila tali sa kahayag ug sa kangitngit”? Unsay atong 
mabuhat sa pagtabang sa kabataan ug sa kabatan-onan?



K a P i T u l o  1 0

169

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Salmo 119:105; Juan 7:17; 2 Timoteo 3:15–17; 2 Nephi 4:15; 32:3; 

Helaman 3:29–30; D&P 19:23; 84:85; 88:77–80

Tabang sa Pagtudlo
“Bisan og nagtudlo ka og daghang mga tawo sa samang higayon, 

ikaw makatabang sa tagsa-tagsa. Sama pananglit, makatabang ka sa 
mga indibidwal kon imong abi-abihon og maayo ang matag tawo 
sa sinugdanan sa klase . . . Makatabang usab ka kon imong himoon 
ang pagpaapil nga madanihon ug luwas” (Pagtudlo, Walay Labaw 
ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 35).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Joseph Fielding Smith Jr. ug 

John J. Stewart, The Life of Joseph Field-
ing Smith (1972), 57.

 2. The Life of Joseph Fielding Smith, v.
 3. Sa The Life of Joseph Fielding Smith, 

195.
 4. Heber J. Grant, sa Richard O. Cowan, 

“Advice from a Prophet: Take Time 
Out,” Brigham Young University Stu-
dies, tingpamulak 1976, 416.

 5. “I Know That My Redeemer Liveth,” 
Ensign, Dis. 1971, 27.

 6. Sa Conference Report, Okt. 1970, 5.
 7. Pakigpulong didto sa Logan Utah In-

stitute of Religion, Ene. 10, 1971, 1–2, 
Church History Library; wala maman-
tala nga manuskrito.

 8. “The Most Important Knowledge,” 
 Ensign, Mayo 1971, 2.

 9. Sa Conference Report, Abr. 1955, 51.
 10. Sa Conference Report, Okt. 1952, 60.
 11. Answers to Gospel Questions, comp. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 1:xiv; mga italics sa orihinal.

 12. Sa Conference Report, Okt. 1961, 18.
 13. Sa Conference Report, Okt. 1927, 142.
 14. Sa Conference Report, Okt. 1920, 

58–59.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1918, 

56–57.
 16. “Search the Scriptures,” Young Wo-

man’s Journal, Nob. 1917, 592.
 17. Sa Conference Report, Okt. 1916, 73.
 18. “The Resurrection,” Improvement 

Era, Dis. 1942, 780; tan-awa usab sa 

Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:305.

 19. “How and What to Read,” Improvement 
Era, Ago. 1913, 1004–5; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 3:207.

 20. “Pres. Smith Stresses Value of Educa-
tion,” Church News, Hunyo 12, 1971, 3.

 21. “And the Truth Shall Make You Free,” 
Deseret News, Mar. 30, 1940, Church 
section 4; tan-awa usab sa Doctrines of 
Salvation, 1:299.

 22. The Restoration of All Things (1945), 
195.

 23. “Evidences of Eternal Life,” Deseret 
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5; tan-awa usab sa Doctrines of Salva-
tion, 1:295–96.

 24. Sa Conference Report, Okt. 1934, 65; 
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 25. “Out of the Darkness,” Ensign, Hunyo 
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 27. “The New and Everlasting Covenant,” 
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Sa dihang sila si Pedro, Santiago, ug Juan mikumpirma sa  
Melchizedek Priesthood ngadto nila ni Joseph Smith ug  

oliver Cowdery, ilang gitugyan usab ang mga yawe sa priesthood.
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Pagpasidungog sa mga Yawe 
sa Priesthood nga Gipahiuli 

pinaagi ni Joseph Smith

“Mahimo ba nakong isulti karon—sa yano ug klaro 
kaayo nga paagi—nga anaa kanato ang balaang 

priesthood ug ang mga yawe sa gingharian sa 
Dios. Makaplagan lang kini sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Presidente Joseph Fielding Smith mideklarar: “Ako adunay hing-
pit nga kahibalo sa balaanong misyon ni Propeta Joseph Smith. 
Walay pagduha-duha sa akong hunahuna nga ang Ginoo miandam 
kaniya ug mihatag kaniya og pagpadayag, kasugoan, mibukas sa 
langit para kaniya, ug mitawag kaniya sa pagdumala niining ma-
himayaong dispensasyon.” 1 Gilakipan ni Presidente Smith kining 
“hingpit nga kahibalo” og balaanong pagtahud alang sa mga yawe 
sa priesthood nga gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph. Kanunay ni-
yang gitahud ug gisuportahan kadtong naghupot sa mga yawe, ug 
iyang gitambagan ang tanang miyembro sa Simbahan sa pagbaton 
nianang sama nga pagtahud. Siya miingon, “Tanang kalalakin-an 
nga hustong gipili sa pagdumala sa bisan unsang kapasidad diha 
sa Simbahan kinahanglang tahuron sa iyang calling.” 2

Kausa sa pagserbisyo ni Joseph Fielding Smith isip Apostol, ang 
Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles naghisgot kabahin sa lisud nga pangutana. Si Elder Smith 
mipahayag og lig-ong ideya kabahin sa isyu. Usa ka adlaw si Pre-
sidente Heber J. Grant, kinsa Presidente sa Simbahan niadtong 
higayuna, misulod sa opisina ni Elder Smith. Si Presidente Grant 
mipasabut nga human sa mainampoong konsiderasyon kabahin sa 
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isyu, siya mibati sa pagrekomendar og aksyon lahi sa panglantaw 
ni Elder Smith. Diha-diha dayon mipahayag si Elder Smith sa iyang 
suporta sa desisyon ni Presidente Grant. Sa wala madugay siya mi-
deklarar, “Alang kanako, kon ang Presidente sa Simbahan moingon 
nga ang Ginoo mipakita o midasig kaniya sa pagbuhat og bisan un-
sang butang, hingpit nako siyang suportahan nianang buluhaton.” 3

Si Joseph Fielding Smith misuporta sa tanan niyang mga lider sa 
priesthood, dili lang sa Presidente sa Simbahan. Sama pananglit, si 
Nathan Eldon Tanner gitawag sa pagserbisyo isip sakop sa Korum 
sa Napulog Duha niadtong Oktubre 1962. Usa ka tuig ang milabay, 
siya gitawag isip Magtatambag sa Unang Kapangulohan, nga naka-
pahimutang kaniya sa posisyon nga mas labaw ni Presidente Smith, 
kinsa Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Sa 
wala madugay mipahayag si Presidente Tanner sa iyang pasalamat 
sa suporta ni Presidente Smith: “Sa dihang gitawag ko nga masakop 
sa Unang Kapangulohan, bisan siya senior nga sakop sa Napulog 
Duha ug anaa na sa katungdanan sulod sa singkwenta ka tuig, siya 
mipakita og dakong pagtahud ngari kanako niana nga posisyon ug 
hingpit nga misuporta ug misalig kanako.” 4

Si Presidente Smith mitahud usab sa mga lider sa priesthood sa 
iyang ward. Sa dihang siya nagserbisyo isip sakop sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, siya miingon: “Ako walay awtoridad . . . sa pag-
bunyag sa akong mga anak nga dili una moadto sa bishop sa ward 
diin ko nagpuyo ug mananghid kaniya, tungod kay siya naghupot 
sa mga yawe niana nga ward diin ko nasakop. Wala ko magbunyag 
bisan kinsa sa akong mga anak . . . gawas kon miadto na ko sa 
bishop ug gitugutan niya sa pagpahigayon niana nga ordinansa ug 
pagkumpirma kanila isip mga miyembro sa Simbahan.” 5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang mga yawe sa priesthood mao ang gahum ug awtoridad 
sa pagdumala sa buhat sa Ginoo dinhi sa kalibutan.

Adunay kalainan tali sa pagdawat sa katungdanan sa priesthood 
ug sa pagdawat sa mga yawe sa priesthood. Kini kinahanglan klaro 
natong masabtan. . . .
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. . . Samtang ang tanang mga lalaki makahupot sa priesthood, sa 
katungdanan diin sila naordinahan, apan adunay espesyal, o nag-
giya, mga awtoridad, nga gitugyan niadtong gitawag sa pagdumala. 
Kini nga mga awtoridad gitawag og mga yawe.6

Ang mga yawe sa [priesthood] mao ang mga awtoridad sa pag-
pangulo; kini ang gahum ug awtoridad sa pagdumala ug paggiya sa 
tanang buluhaton sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Kadtong naghupot 
niini may gahum sa pagdumala ug pagkontrolar sa paagi diin ang 
tanan mahimong moserbisyo diha sa priesthood.7

Kon ang mga tawo gisangunan sa usa ka tawo nga naghupot 
niining yawe, ang ilang mga buhat balido. Ang ilang gipangbuhat 
nasilyohan ug napahayag nga balido sa Simbahan dinhi sa kalibutan 
ug sa kalangitan.8

2
Ang Ginoo mipadala og balaanong mga 
mensahero gikan sa Iyang presensya sa 
pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood.

Kita nagtuo nga human sa dugayng panahon sa kangitngit, walay 
pagtuo, ug pagkawala sa mga kamatuoran sa lunsay ug hingpit nga 
Kristiyanismo, ang Ginoo sa iyang walay kinutuban nga kaalam 
mipahiuli pag-usab dinhi sa kalibutan sa kahingpitan sa mahang-
turong ebanghelyo.

Kita nasayud nga si Joseph Smith propeta; nga ang Amahan ug 
Anak mipakita kaniya sa tingpamulak niadtong 1820 sa pagpasiuna 
niining katapusang dispensasyon sa ebanghelyo; nga iyang gihubad 
ang Basahon ni Mormon pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios; nga 
iyang nadawat ang mga yawe ug awtoridad gikan sa mga anghel 
nga gipadala alang niining katuyoan; ug gipadayag sa Ginoo ngadto 
kaniya ang mga doktrina sa kaluwasan.9

Ang Ginoo dili modawat og bisan unsang ordinansa o sere-
monya, bisan pa kini gihimo o gipahigayon sa iyang ngalan, gawas 
kon kini nahiuyon sa iyang kabubut-on ug gipahigayon sa usa ka 
tawo nga giila isip iyang sulugoon. Tungod niana nga rason nga 
iyang gipadala ang iyang mga balaanong mensahero ngadto nilang 
Joseph Smith ug sa uban gikan sa iyang presensya, sa pagpahiuli 
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niadtong nawala sa kalibutan, bisan ang kahingpitan sa ebanghelyo, 
ug ang kahingpitan ug mga yawe sa priesthood.10

Ang mga yawe sa priesthood kinahanglang ipahiuli. Dili paigo 
nga si Juan Bautista mianhi uban sa yawe sa Aaronic Priesthood, ug 
sila si Pedro, Santiago ug Juan uban sa mga yawe sa Melchizedek 
Priesthood, pinaagi niini ang Simbahan naorganisar, apan kinahang-
lang mabuksan ang kalangitan ug mapahiuli ang mga yawe nga gi-
huptan sa tanang propeta nga nangulo sa mga dispensasyon gikan 
sa panahon ni Adan hangtud sa panahon nila ni Pedro, Santiago 
ug Juan. Kining mga propeta tagsa-tagsang mianhi ug mitugyan sa 
awtoridad nga ilang gihuptan.11

Ang tanang mga yawe sa dispensasyon ipahiuli aron matuman 
ang mga pulong sa mga propeta ug mga katuyoan sa Ginoo sa 
pagpahinabo sa hingpit nga pagpahiuli sa tanang mga butang. Busa 
ang amahan sa tawhanong pamilya, ang unang tawo sa kalibutan, 
si Adan, kinahanglang moanhi, ug siya mianhi uban sa iyang ga-
hum. Si Moises mianhi ug ang uban pa. Ang tanan nga naghupot 
og mga yawe mianhi ug mitugyan sa ilang mga awtoridad. . . . Wala 
kitay petsa kon kanus-a kining pipila ka mga awtoridad napahiuli, 
apan ang sulat ni Propeta Joseph Smith ngadto sa mga Santos sa 
Nauvoo mideklarar kabahin sa kaluwasan sa mga patay, sama nga 
kini narekord sa seksyon 128 sa Doktrina ug mga Pakigsaad [mga 
bersikulo 17–21], nga tanang propeta mianhi karong dispensasyon 
uban sa ilang mga yawe.12

Human maorganisar ang Simbahan ang Ginoo mimando sa Iyang 
mga Santos sa pagtukod og balay diha sa Iyang ngalan. Ang mga 
Santos wala dayon makaamgo sa kaimportante niini, ug wala dayon 
nila buhata ang pagtukod sa balay, busa nasuko ang Ginoo kanila 
[tan-awa sa D&P 95:1–4]. Human sila nakasab-an nagkugi sila ug 
bisan pa sa ilang kalisud mitukod sa Kirtland Temple. Nganong ila 
kining gitukod? Isip balaanong balay diin si Jesus makabisita, dapit 
diin Iyang paadtoon ang Iyang mga sulugoon, ang mga propeta, 
uban sa ilang mga yawe sa awtoridad. . . . Kita nasayud nga tulo sa 
bantugang karaang mga propeta kinsa naghupot sa mahinungda-
nong yawe mianhi niadtong Abril 3, 1836.

Unang mianhi si Moises [tan-awa sa D&P 110:11]. Iyang gihatag 
ngadto kang Joseph Smith ug Oliver Cowdery ang mga yawe sa 
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pagpundok sa Israel. . . . Iyang gipundok ang Israel, ug samtang 
wala siyay pribilehiyo sa pagtabang kanila aron mapanag-iya ang 
yuta, bisan pa niini ang mga yawe sa pagpundok anaa sa iyang 
kamot. Siya mipakita nilang Pedro, Santiago, ug Juan sa bukid sa 
transpigurasyon ug didto gitugyan kanila ang samang yawe sa pag-
pundok sa Israel sa ilang panahon. Siya gipadala ngadto nila ni 
Propeta Joseph Smith ug Oliver Cowdery sa pagtugyan sa mga 

Sa Kirtland Temple, si elijah mipakita ngadto nila ni Joseph Smith 
ug oliver Cowdery ug gitugyan ang mga yawe sa pagbugkos.
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yawe sa pagpundok sa Israel sa dispensasyon sa kahingpitan sa 
kapanahonan. . . .

Si Elias mianhi human mahatag ni Moises ang iyang mga yawe 
ug midala sa ebanghelyo sa dispensasyon panahon ni Abraham 
[tan-awa sa D&P 110:12]. Ang tanang butang nga may kalabutan ni-
adto nga dispensasyon, ang tanang panalangin nga gitugyan ngadto 
kang Abraham, ang mga saad para sa iyang kaliwatan, ang tanan 
kinahanglang ipahiuli, ug si Elias, kinsa naghupot sa mga yawe 
niadtong dispensasyon, mianhi.

Dayon si Elijah, ang katapusang propeta kinsa naghupot sa mga 
yawe sa gahum sa pagbugkos sa karaang Israel, mianhi ug mitug-
yan niana nga gahum, ang gahum sa pagbugkos [tan-awa sa D&P 
110:13–16]. Pipila sa mga miyembro sa Simbahan naglibug nga si 
Elijah mianhi uban sa mga yawe sa pagbunyag alang sa mga patay o 
ang kaluwasan alang sa mga patay. Ang yawe ni Elijah labaw pa ni-
ini. Kini mga yawe sa pagbugkos, ug kadtong mga yawe may kala-
butan sa buhi ug madawat sa mga patay nga andam maghinulsol.13

Si Elijah ang propeta . . . mitugyan kanila [ Joseph Smith ug 
 Oliver Cowdery] sa gahum sa pagbugkos, ang gahum sa paggamit 
sa priest hood nga ang nabugkos dinhi sa yuta, nabugkos sa langit.14

[Ang] gahum sa pagbugkos naghatag og pagtugot sa tanang or-
dinansa nga gipahigayon niini nga Simbahan ug ilabi na niadtong 
gipahigayon didto sa mga templo sa Ginoo.15

Mga kaigsoonan, kini usa ka mahimayaong dispensasyon. Ang 
ubang mga dispensasyon nahimong kabahin niini. Tanang awtori-
dad, tanang gahum, nakasentro niining dispensasyon nga kita nag-
puyo. Atong pribilehiyo nga makaambit niining mga panalangin 
pinaagi sa atong pagkamatinud-anon.16

Mahimo ba nakong isulti karon—sa yano ug klaro kaayo nga 
paagi—nga anaa kanato ang balaang priesthood ug ang mga yawe 
sa gingharian sa Dios. Makaplagan lang kini sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.17
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3
Ang Presidente sa Simbahan naghupot sa 

mga yawe para sa tibuok Simbahan.

Sa hapit na ang iyang pagka-martir, gitugyan sa Propeta [si 
 Joseph Smith] ngadto sa Napulog Duha ka mga Apostoles —kinsa 
naglangkob sa ikaduhang korum sa Simbahan—ang tanang yawe 
ug tanang ordinansa ug priesthood nga ilang gikinahanglan sa pag-
padayon niining dako ug mahimayaong buhat sa pagtubos sa ta-
nang katawhan.18

Kining priesthood ug mga yawe . . . gihatag sa tanang kalala-
kin-an nga gi-set-apart isip sakop sa Konseho sa Napulog Duha. 
Tungod sila adunay awtoridad sa pagpangulo, kini hingpit nga ma-
gamit lang sa senior nga apostol sa Ginoo dinhi sa kalibutan, nga 
mao ang presidente sa Simbahan.19

Ang Presidente sa Simbahan naghupot sa tanang yawe para sa 
Simbahan. . . . Naa kaniya ang tanang gahum sa Priesthood. Siya 
naghupot sa mga yawe sa tanang matang sa priesthood, nga may 
kalabutan sa dispensasyon sa Kahingpitan sa Kapanahonan. Ang 
tanang mga yawe sa nanglabay nga mga dispensasyon nga napa-
dayag na, anaa na kaniya.20

4
Kinahanglan natong tahuron kadtong kinsa gitugyanan 
sa Presidente sa Simbahan sa mga yawe sa awtoridad.

[Ang Presidente sa Simbahan] adunay awtoridad sa pagtugyan sa 
awtoridad ug pagtangtang sa awtoridad kon iyang nakita nga angay 
ug nakadawat og inspirasyon sa pagbuhat niini.21

Hinumdumi nga usa ra dinhi sa kalibutan ang naghupot sa ga-
hum sa priesthood sa pagbugkos, ug mahimo ni niyang idelegar 
sa uban, aron sila makahimo ug makabugkos dinhi sa kalibutan ug 
kini balido, kini adunay epekto, kon kini may pagtugot kaniya; kon 
iya kining kuhaon, walay tawo ang makagamit niining gahum.22

Walay tawo ang makapahigayon ug makahatag sa mga panala-
ngin sa templo kon walay pagtugot nga gitugyan gikan sa Presi-
dente sa Simbahan. Walay tawo ang makabuhat sa bisan unsang 
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buluhaton sa Simbahan kon walay pagtugot sa paglihok niini, kay 
kini maangkon lang pinaagi sa gahum ug mga yawe nga gihuptan 
sa Presidente sa Simbahan. . . . Pinaagi sa awtoridad sa mga yawe 
nga iyang gihuptan kon siya moingon nga kon ang piho nga pribile-
hiyo tangtangon gikan sa katawhan, walay tawo ang may awtoridad 
sa pagpahigayon niadtong partikular nga pribilehiyo. Kon may tawo 
nga mangahas sa pagbuhat niini, kini dili balido, ug ang tawo nga 
nagpahigayon niini manubag sa atubangan sa Dios, kon dili diha sa 
Simbahan, ug mapahamtangan nga may kalapasan. . . .

. . . Kon ang mga apostoles o ubang kaigsoonan mobisita sa mga 
stake sa Zion ug gitudlo sa pagpahimutang sa bisan unsang nag-
kinahanglan og pagtagad didto, ila kining gibuhat nga may pagtu-
got, o may awtoridad, nga gitugyan ngadto kanila sa Presidente sa 
Simbahan. Kining sama nga baruganan magamit sa ginagmay nga 
problema diha sa mga stake ug ward.23

Matag tawo nga hustong gipili sa pagdumala sa bisan unsang 
buluhaton diha sa Simbahan kinahanglang tahuron sa iyang calling. 
Kon ang tawo giordinahan pagka-bishop, siya gihatagan sa mga 
yawe sa pagdumala sa ward diin siya nagpuyo ug kinahanglang 
tahuron ang iyang calling sa mga miyembro sa ward, bisan unsa pa 
nga katungdanan ang iyang gihuptan. Mao sab ni sa presidente sa 
stake, presidente sa usa ka korum, o bisan unsa pa. Sa paghulag-
way unsay pasabut niini kita gitudloan nga walay amahan ang may 
awtoridad, bisan pa siya naghupot sa Melchizedek Priesthood, nga 
mobunyag sa iyang anak nga walay pagtugot sa iyang bishop. Kon 
tugutan na, ang amahan gihatagan og awtoridad sa pagpahigayon 
niini nga ordinansa alang sa iyang anak. Kon adunay amahan nga 
magbuot-buot sa pagpahigayon og bunyag, o pag-orden sa iyang 
anak nga lalaki, nga walay pagtugot sa nangulo sa ward o stake, 
kon kini mahitabo, kinsa naghupot sa awtoridad, siya nakalapas. 
Mao sab ni ngadto sa apostol ingon man sa usa ka elder diha sa 
ward. Gani ang Presidente sa Simbahan dili gayud mobuhat og 
sama niini nga dili ilhon ang bishop sa iyang ward o presidente sa 
iyang stake ug ang awtoridad nga gitugyan ngadto sa bishop o sa 
presidente sa stake.24
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5
Ang hiniusang tingog niadtong naghupot sa 
mga yawe sa gingharian kanunayng mogiya 

nato asa gusto sa Ginoo kita moadto.

Sa akong hunahuna adunay usa ka butang nga kinahanglang 
klaro gyud sa atong hunahuna. Dili ang Presidente sa Simbahan, 
ni ang Unang Kapangulohan, ni ang hiniusang tingog sa Unang 
Kapangulohan ug sa Napulog Duha mopahisalaag sa mga Santos o 
motambag sa mga tawo nga sukwahi sa hunahuna ug kabubut-on 
sa Ginoo.

Ang indibidwal mahimong mahisalaag, o may panglantaw, o mo-
tambag nga sukwahi sa intensyon sa Ginoo. Apan ang tingog sa 
Unang Kapangulohan ug sa hiniusang tingog niadtong uban nga 
naghupot sa mga yawe sa gingharian kinahanglang mogiya sa mga 
Santos ug sa mga tawo niadtong dalan nga gusto sa Ginoo nga sila 
maanaa. . . .

Ako mopamatuod nga kon kita molantaw sa Unang Kapangu-
lohan ug mosunod sa ilang tambag ug direksyon, walay gahum sa 
kalibutan ang makapahunong o makausab sa atong padulngan isip 
simbahan, ug isip indibidwal kita makasinati og kalinaw niining 
kinabuhia ug mahimong makapanunod sa mahangturong himaya 
sa sunod nga kinabuhi [tan-awa sa D&P 59:23].25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	unsang	paagi	kita	makasunod	sa	ehemplo	ni	Presidente	Smith	

samtang kita mopaluyo niadtong naghupot sa mga yawe sa 
priesthood? (Tan-awa sa “Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding 
Smith.”)

•	 Sa	unsang	paagi	ang	seksyon	1	makatabang	ninyo	nga	makasa-
but sa kalainan tali sa paghupot sa katungdanan sa priesthood 
ug sa paghupot sa mga yawe sa priesthood? Sa inyong hunahuna 
nganong importante man kini nga kalainan?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	napanalanginan	mo	tungod	kay	ang	mga	
yawe sa priesthood napahiuli dinhi sa kalibutan? (Tan-awa sa 
seksyon 2.)
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•	 Sa	inyong	hunahuna	sa	unsang	paagi	nalig-on	ang	Simbahan	
pinaagi sa mga organisasyon nga gihulagway sa mga seksyon 
3 ug 4? Sa unsang paagi ang indibidwal nga mga miyembro sa 
Simbahan malig-on?

•	 Unsa	ang	inyong	gibati	samtang	inyong	gikonsiderar	ang	mga	
pulong ni Presidente Smith kabahin sa panaghiusa sa Unang 
Kapangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles? 
Kanus-a kamo nakadawat og giya pinaagi sa ilang “hiniusang 
tingog”? (Tan-awa sa seksyon 5.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 16:13–19; Mga Buhat 3:21; D&P 21:4–6; 27:5–13; 65:2; 

128:8–21; 132:7

Tabang sa Pagtudlo
“May panahon . . . nga ikaw wala makahibalo sa tubag sa usa ka 

pangutana. Kon mahitabo kini, sulti lang nga wala ka mahibalo. Ma-
himong mosulti ka nga paninguhaon nimo nga makakita sa tubag. 
O mahimo nimong imbitaron ang mga estudyante sa pagpangita 
sa tubag, maghatag kanila og panahon sa lain pa nga leksyon sa 
pagreport sa unsay ilang nakat-unan” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, [1999], 64).
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 1. Sa Conference Report, Abr. 1951, 58.
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Si Presidente Joseph Fielding Smith, namulong sa british area  
Conference, agosto 1971. naglingkod, sa wala ngadto sa tuo:  

elder Marion g. romney, richard l. evans, ug howard W. hunter.



183

K A P I T U L O  1 2

Ang Panumpa ug 
Pakigsaad sa Priesthood

“Ang mga panalangin sa Ginoo gitanyag ngadto 
sa mga Santos ug sa kalibutan pinaagi sa mga 

pagpangalagad niadtong kinsa naghupot sa iyang 
balaang priesthood, kinsa nagrepresentar kaniya.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Niadtong Abril 9, 1951, human og serbisyo sulod sa 41 ka tuig 
isip Apostol, si Joseph Fielding Smith gipaluyohan isip Presidente sa 
Korum sa Napulog Duha. Wala madugay human sa pagpaluyo nga 
pagboto, si Presidente Smith namulong sa kongregasyon. Mipakigba-
hin siya og daklit sa iyang mga pagbati mahitungod sa iyang calling:

“Ako nakaamgo nga ang katungdanan nga ako gitawag sa 
pagtuman mahinungdanon kaayo. Nakahimo kini kanako nga 
mapainubsanon. . . .

“Nagpasalamat ako sa Ginoo alang sa ebanghelyo ni Jesukristo, 
sa akong pagkamiyembro sa Simbahan, sa oportunidad nga mia-
but kanako aron sa paghatag og serbisyo. Ako may usa lamang ka 
tinguha, ingon nga ako huyang, ug kana mao ang pagpalambo sa 
akong calling sa labing maayo nga akong mahimo.” 1

Kanunayng giawhag ni Presidente Smith ang mga naghupot sa 
priesthood sa pagpalambo sa ilang mga calling. Bisan tuod og iyang 
gipakigbahin sa publiko ang iyang kaugalingong tinguha sa pag-
palambo sa iyang mga calling diha sa priesthood,2 panagsa ra ni-
yang isulti ang mahitungod sa iyang mga paninguha sa pagbuhat sa 
ingon. Hinoon, makausa iyang nahinumduman ang priesthood nga 
serbisyo nga iyang nahatag uban sa iyang higala nga si George F. 
Richards, kinsa nag-una kaniya isip Presidente sa Korum sa Napu-
log Duha:
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“Sulod sa kwarenta ka tuig milingkod ako diha sa konseho, mi-
tambong og mga komperensya, ug miserbisyo sa nagkalain-laing 
paagi uban ni Presidente George F. Richards. . . .

“Nagkuyog kami og biyahe ngadto sa daghang mga stake sa 
Zion. Sa unang mga adlaw, kami, ang mga general authority, nag-
tinagurha sa pagbisita sa mga stake sa Zion. Diin walay riles nga 
among kaagian, ug kanang mga dapita daghan, kasagaran kaming 
mibiyahe sa unsay nailhan nga ‘whitetops,’ nga mga gagmayng ka-
romata nga may mulye. Lagyo nga mga biyahe kasagaran nga nag-
pasabut og mga appointment sa duha ka stake, sa kanunay ngadto 
sa tulo o upat.

“Sa mao nga mga biyahe ang mga miting gihimo kada adlaw 
human sa usa ka komperensya sa stake ug sa wala pa ang laing 
komperensya sa stake diha sa nagkalain-laing mga pinuy-anan, o 
mga ward, sa mga stake. Ang mao nga mga biyahe diha sa libau-
ngon nga mga dalan, usahay mga gagmayng agianan lamang, agi sa 
baga nga abug sa ting-init ug sa grabing katugnaw sa tingtugnaw, 
sa kanunay agi sa lawom nga lapok o baga nga snow.” 3

Si Elder Francis M. Gibbons, kinsa miserbisyo isip secretary sa 
Unang Kapangulohan, mipakigbahin og hunahuna mahitungod sa 
paagi nga si Elder Smith mipalambo sa iyang mga calling diha sa 
priesthood: “Samtang [siya] hingpit nga nasayud sa iyang awtoridad, 
siya sa kanunay maaghup ug maayo ang pamatasan sa paggamit 
niini. Ang iyang kinaiya walay pagkaarogante, pagpakaaron-ingnon, 
o pagpaimportante sa kaugalingon. Wala gayud siyay pagkaham-
bug, wala gayud magpasulabi sa awtoridad sa iyang katungdanan.” 4

Isip Presidente sa Simbahan, si Joseph Fielding Smith namulong 
diha sa lima ka sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperen-
sya, nag-awhag sa mga kalalakin-an sa pagpalambo sa ilang mga 
calling diha sa priesthood. Ang mga pagtulun-an niini nga kapitulo 
gikuha gikan sa upat niadto nga mga sermon, naghatag og espes-
yal nga pagtagad sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni Presidente 
Smith niadtong Oktubre 3, 1970. Tungod kay ang mga sermon gi-
sulti diha sa mga miting sa priesthood, ang mga pulong niini nga 
kapitulo gitumong ngadto sa kalalakin-an. Hinoon, kini nga mga 
pulong naglakip og pagsabut nga ang gahum sa priesthood usa 
ka dako kaayo nga panalangin alang sa tanan nga mga miyembro 
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sa Simbahan. Sa usa sa mga sermon, si Presidente Smith miingon: 
“Ako nagtuo nga kitang tanan nasayud nga ang mga panalangin 
sa priesthood dili lamang alang sa mga kalalakin-an. Kini nga mga 
panalangin gibu-bu usab diha sa atong mga asawa ug anak nga 
mga babaye ug diha sa tanan nga matinud-anong mga babaye sa 
Simbahan. Kining buotan nga mga sister makaandam sa ilang mga 
kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa mga sugo ug pinaagi sa pag-
serbisyo diha sa Simbahan, alang sa mga panalangin sa balay sa 
Ginoo. Ang Ginoo nagtanyag ngadto sa iyang anak nga mga ba-
baye sa tanang espirituhanong gasa ug panalangin nga maangkon 
sa iyang anak nga mga lalaki, kay diha sa Ginoo ang babaye dili 
gawas sa lalaki, ni ang lalaki gawas sa babaye [tan-awa sa 1 Mga 
Taga-Corinto 11:11].” 5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang kalalakin-an kinahanglan nga adunay tataw 
nga pagsabut sa pakigsaad nga ilang gihimo kon 
sila modawat og mga katungdanan sa priesthood.

Nagtinguha ako sa pagtawag sa inyong atensyon ngadto sa pa-
numpa ug pakigsaad sa Melchizedek Priesthood. Nagtuo ako nga 
kon kita adunay tataw nga pagsabut sa pakigsaad nga atong gi-
himo kon kita modawat og mga katungdanan sa priesthood, ug 
sa saad nga ihatag sa Ginoo kon atong palamboon ang atong mga 
calling, niana kita adunay dakong tinguha sa pagbuhat sa tanang 
mga butang nga kinahanglan natong buhaton sa pag-angkon og 
kinabuhing dayon.

Mosulti ko og dugang nga ang tanang may kalabutan niining 
labaw nga priesthood gitakda ug gituyo sa pag-andam kanato sa 
pag-angkon og kinabuhing dayon diha sa gingharian sa Dios.

Diha sa pagpadayag kabahin sa priesthood, nga gihatag ngadto 
kang Joseph Smith niadtong Septyembre 1832, ang Ginoo nag-
ingon nga ang Melchizedek Priesthood mahangturon; nga kini 
nagdumala sa ebanghelyo, makita diha sa tinuod nga simbahan 
sa tanang mga henerasyon, ug naghupot sa mga yawe sa kahibalo 
kabahin sa Dios. Nag-ingon siya nga kini nakapabalaan sa kataw-
han sa Ginoo, makakita sa nawong sa Dios, ug masulod ngadto sa 
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kapahulayan sa Ginoo, “diin nga kapahulayan mao ang kahingpitan 
sa iyang himaya.” (Tan-awa sa D&P 84:17–24.)

Dayon, nagsulti kabahin sa Aaronic ug Melchizedeek nga mga 
priesthood, ang Ginoo nag-ingon: “Kay kinsa kadto nga matinud-
anon ngadto sa pagbaton niining duha ka mga pagkapari diin Ako 
nga gipamulong, ug sa pagpalambo sa ilang balaan nga tawag, 
pagabalaanon pinaagi sa Espiritu ngadto sa pagbag-o sa ilang mga 
lawas 

“Sila mahimo nga anak nga mga lalaki ni Moises ug ni Aaron ug 
ang binhi ni Abraham, ug sa simbahan ug gingharian, ug ang pinili 
sa Dios.

“Ug usab silang tanan kinsa modawat niini nga pagkapari moda-
wat kanako, miingon ang Ginoo;

“Kay siya nga modawat sa akong mga sulugoon modawat 
kanako;

“Ug siya nga modawat kanako modawat sa akong Amahan;

“Ug siya nga modawat sa akong Amahan makadawat sa gingha-
rian sa akong Amahan; busa ang tanan nga iya sa akong Amahan 
ihatag ngadto kaniya.

“Ug kini sumala sa panumpa ug pakigsaad nga nahisakop ngadto 
sa pagkapari.

“Busa, kadtong tanan kinsa modawat sa pagkapari, makadawat 
niini nga panumpa ug pakigsaad sa akong Amahan, diin siya dili 
makalapas, ni mahimo kini nga mausab.”

Ang silot sa paglapas sa pakigsaad ug sa hingpit mobiya gikan 
niini ihatag dayon, kauban niini nga sugo: “. . . pagbantay mahitu-
ngod sa inyong mga kaugalingon, sa paghatag og makugihon nga 
pagsunod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon.

“Kay kamo mabuhi pinaagi sa matag pulong nga mogula gikan 
sa ba-ba sa Dios.” (D&P 84:33–44.)6

Kaninyo kinsa naghupot sa Aaronic Priesthood wala pa ma-
kadawat niining panumpa ug pakigsaad nga iya sa Labaw nga 
Priesthood, apan kamo adunay dakong gahum ug awtoridad nga 
gihatag kaninyo gikan sa Ginoo. Ang Aaronic Priesthood usa ka 
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pagpangandam nga priesthood nga nagtudlo ug nagbansay kanato 
nga mahimong takus niining dagkong mga panalangin nga moabut 
sa kadugayan.

Kon kamo matinud-anong moserbisyo isip usa ka deacon, tea-
cher, ug priest, kamo makaangkon sa kasinatian ug makabaton sa 
mga abilidad ug mga kapasidad nga makahimo kaninyo sa pagda-
wat sa Melchizedek Priesthood ug sa pagpalambo sa inyong calling 
diha niini.7

2
Ang mga naghupot sa priesthood nagsaad sa pagpalambo 
sa ilang mga calling diha sa priesthood ug sa pagsunod 

sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa Dios.

Ingon nga tanan kanato nahibalo, ang usa ka pakigsaad maoy 
usa ka kontrata ug panagsabut tali sa dili mominus sa duha ka par-
tido. Sa mga pakigsaad sa ebanghelyo, ang mga partido mao ang 
Ginoo sa langit ug ang mga tawo sa yuta. Ang mga tawo miuyon 
sa pagsunod sa mga sugo ug ang Ginoo misaad sa pagganti kanila 
sumala niana. Ang ebanghelyo mismo mao ang bag-o ug walay 
katapusang pakigsaad ug milangkob sa tanang mga pakigsabut, 
mga saad ug mga ganti nga gitanyag sa Ginoo ngadto sa iyang 
katawhan.

Ug busa kon dawaton nato ang Melchizedek Priesthood ato ki-
ning buhaton pinaagi sa pakigsaad. Kita ligdong nga nagsaad sa 
pagdawat sa priesthood, sa pagpalambo sa atong mga calling diha 
niini, ug sa pagpuyo pinaagi sa matag pulong nga mogula gikan 
sa ba-ba sa Dios. Ang Ginoo sa iyang bahin nagsaad kanato nga 
kon kita mosunod sa pakigsaad, atong madawat ang tanan nga ang 
Amahan aduna, nga mao ang kinabuhing dayon. May usa ba kanato 
nga makahunahuna og mas dako o mas mahimayaong pakigsabut 
kay sa niini?

Usahay sayon kaayo natong sultihon ang pagpalambo sa atong 
priesthood, apan unsay gipamulong sa mga pagpadayag mao ang 
pagpalambo sa atong mga calling sa priesthood, isip mga elder, 
mga seventy, mga high priest, mga patriyarka, ug mga apostoles.

Ang priesthood nga gihuptan sa usa ka lalaki mao ang gahum 
ug awtoridad sa Dios nga gihatag ngadto sa usa ka lalaki dinhi sa 
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kalibutan sa pagbuhat sa tanang mga butang alang sa kaluwasan 
sa katawhan. Ang mga katungdanan o mga calling sa priesthood 
mga buluhaton sa pagpangalagad aron sa pagbuhat og linain nga 
gipabuhat nga serbisyo diha sa priesthood. Ug ang paagi sa pagpa-
lambo niini nga mga calling mao ang pagbuhat sa buluhaton nga 
gitakda nga pagabuhaton niadtong kinsa naghupot sa maong piho 
nga katungdanan.

Dili igsapayan unsa nga katungdanan ang atong gihuptan basta 
kita matinuoron ug matinud-anon sa atong mga obligasyon. Ang 
usa ka katungdanan dili mas labaw kay sa uban, hinoon alang sa 
pang-administratiba nga mga katarungan ang usa ka naghupot sa 
priesthood mahimong tawagon sa pagdumala ug paggiya sa mga 
buluhaton sa uban.

Ang akong amahan, si Presidente Joseph F. Smith, miingon: “Wa-
lay katungdanan gikan niini nga priesthood nga ingon o mahimong 
mas labaw pa kay sa priesthood mismo. Nagagikan sa priesthood 
ang awtoridad ug gahum niana nga katungdanan. Walay katung-
danan nga naghatag og awtoridad ngadto sa priesthood. Walay 
katungdanan nga nagdugang og gahum sa priesthood. Apan ang 
tanan nga mga katungdanan diha sa Simbahan nagkuha sa ilang 
gahum, hiyas, ug awtoridad, gikan sa priesthood.”

Gitawag kita sa pagpalambo sa atong mga calling diha sa priest-
hood ug sa paghimo sa mga buhat nga kauban sa katungdanan nga 
atong nadawat. Ug busa ang Ginoo miingon, diha sa pagpadayag 
kabahin sa priesthood: “Busa himoa nga ang matag tawo mobarug 
sa iyang kaugalingon nga buhatan, ug maghago sa iyang kauga-
lingon nga balaang tawag; . . . nga ang paagi nga mahimo nga 
hingpit.” (D&P 84:109–10.)

Kini mao ang usa sa labing dako nga mga tumong nga kita nag-
trabaho diha sa programa sa priesthood sa Simbahan, sa pagbaton 
og mga elder nga mohimo sa buhat sa mga elder, mga seventy nga 
mohimo sa buhat sa mga seventy, mga high priest nga mohimo sa 
buhat sa mga high priest, ug uban pa, aron ang tanang naghupot 
sa priesthood mahimong mopalambo sa ilang kaugalingong mga 
calling ug moani sa talagsaong mga panalangin nga gisaad tungod 
niana nga paagi.8
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“ang priesthood . . . mao ang gahum ug awtoridad sa dios nga 
gihatag ngadto sa usa ka lalaki dinhi sa kalibutan sa pagbuhat 

sa tanang mga butang alang sa kaluwasan sa katawhan.”

Kita mga sinugo ni Ginoong Jesukristo. Ang atong sugo mao 
ang pagrepresentar kaniya. Kita gisugo sa pagsangyaw sa iyang 
ebanghelyo, sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan, sa 
pagpanalangin sa katawhan, sa pagpang-ayo sa masakiton ug tingali 
sa paghimo og mga milagro, sa paghimo unsay iyang himoon kon 
siya sa personal ania —ug tanan niini tungod kay kita naghupot sa 
balaang priesthood.

Isip mga tinugyanan sa Ginoo kita ubos sa iyang balaod sa pag-
himo unsay iyang gustong ipahimo kanato nga dili igsapayan ang 
personal nga mga pagbati o kalibutanong mga pagdani. Sa atong 
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mga kaugalingon kita walay mensahe sa kaluwasan, walay doktrina 
nga kinahanglan gayud nga dawaton, walay gahum sa pagbunyag o 
pag-orden o pagminyo alang sa kahangturan. Ang tanan niini nga 
mga butang nagagikan sa Ginoo, ug bisan unsay atong himoon 
nga may kalabutan ngadto niini mao ang resulta sa gitugyan nga 
awtoridad.9

3
Ang saad sa kahimayaan gitanyag ngadto sa matag 

naghupot sa Melchizedek Priesthood kinsa matinuoron 
sa panumpa ug pakigsaad sa priesthood.

Karon mahimong mosulti ako og pipila ka mga pulong mahi-
tungod sa panumpa nga nag-uban sa pagdawat sa Melchizedek 
Priesthood.

Ang pagpanumpa mao ang labing ligdong ug hugot nga matang 
sa pagsulti nga nailhan sa tawhanong pinulongan, ug kini mao ang 
matang sa pinulongan nga gipili sa Amahan nga gigamit sa mahi-
nungdanon kaayong Mesiyanhon nga pagpanagna mahitungod ni 
Kristo ug sa priesthood. Kalabut kaniya kini nag-ingon: “Ang Ginoo 
nanumpa, ug siya dili magabasul, Ikaw mao ang sacerdote nga wa-
lay katapusan sunod sa laray ni Melchizedek.” (Sal. 110:4.)

Sa pagpasabut niining Mesiyanhong pagpanagna, si Pablo nag-
ingon nga si Jesus adunay “molungtad sa kahangturan nga pagka-
sacerdote,” ug nga pinaagi niini moabut “ang gahum sa kinabuhi 
nga walay pagkalaglag.” (Tan-awa sa Heb. 7:24, 16.) Si Joseph Smith 
miingon nga “ang tanan niadto kinsa giorden ngadto niini nga pag-
kapari gihimo sama ngadto sa Anak sa Dios, nagpabilin nga usa ka 
pari sa kanunay,” kana, kon sila matinud-anon ug matinuoron [tan-
awa sa Hubad ni Joseph Smith, Mga Hebreohanon 7:3].

Ug busa si Kristo mao ang mahinungdanong sundanan kalabut 
sa priesthood, ingon man nga siya ang sundanan kalabut sa bunyag 
ug sa tanang mga butang. Ug busa, gani ang Amahan nanumpa 
nga ang iyang Anak manunod sa tanan nga mga butang pinaagi sa 
priesthood, busa siya nanumpa nga tanan kanato kinsa nagpalambo 
sa atong mga calling diha nianang sama nga priesthood modawat 
sa tanan nga ang Amahan aduna.
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Kini mao ang saad sa kahimayaan nga gitanyag ngadto sa matag 
lalaki kinsa naghupot sa Melchizedek Priesthood, apan kini usa 
ka saad nga may kondisyon, usa ka saad nga gikondisyon diha sa 
atong pagpalambo sa atong mga calling diha sa priesthood ug sa 
pagpuyo sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa Dios.

Kini tataw kaayo nga wala nay mas mahimayaong mga saad nga 
aduna o mahimo kay sa niadtong miabut kanato sa dihang atong 
gidawat ang pribilehiyo ug giangkon ang responsibilidad sa paghu-
pot sa balaang priesthood ug sa pagbarug isip mga sinugo ni Kristo.

Ang Aaronic Priesthood usa ka igpangandam nga priesthood 
aron kita mahimong sarang sa paghimo sa pakigsaad ug pagdawat 
sa panumpa nga kauban niining labaw nga priesthood.10

4
Ang mga panalangin sa Ginoo gitanyag ngadto sa 
tanang katawhan pinaagi sa mga pagpangalagad 

niadtong kinsa naghupot sa Iyang balaang priesthood.

Walay bisan unsa niining tibuok kalibutan nga importante sa 
matag usa kanato kay sa pagbutang og una diha sa atong mga 
kinabuhi sa mga butang kalabut sa gingharian sa Dios, sama sa 
pagsunod sa mga sugo, sa pagpalambo sa atong mga calling diha 
sa priesthood, sa pag-adto sa balay sa Ginoo ug tanyagan sa kahing-
pitan sa mga panalangin sa gingharian sa atong Amahan.11

Ang mga panalangin sa Ginoo gitanyag ngadto sa mga Santos ug 
sa kalibutan pinaagi sa mga pagpangalagad niadtong kinsa naghu-
pot sa iyang balaang priesthood, kinsa nagrepresentar kaniya, kinsa 
sa pagkatinuod iyang mga sulugoon ug mga tinugyanan ug andam 
sa pagserbisyo kaniya ug sa pagsunod sa iyang mga sugo.12

Kini ang akong pag-ampo nga kitang tanan kinsa gitawag sa 
pagrepresentar sa Ginoo ug sa paghupot sa iyang awtoridad ma-
kahinumdom kinsa kita ug molihok sumala niana.

. . . Akong gipaningkamutan sa tanan nakong mga adlaw sa 
pagpalambo sa akong calling diha [sa] priesthood ug nanghinaut 
sa paglahutay ngadto sa katapusan niini nga kinabuhi ug sa pag-
pahimulos sa pakigdait sa matinud-anong mga santos sa kinabuhi 
nga moabut.13
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Ang akong mga pagbati mao ang pagpanalangin niadtong, mga 
batan-on ug tigulang, kinsa nagpalambo sa ilang mga calling diha 
sa priesthood, ug sa paghangyo sa Ginoo sa pagbu-bu diha kanila 
sa maayong mga butang sa iyang Espiritu dinhi niini nga kinabuhi 
ug ipasalig kanila ang mga katigayunan sa kahangturan sa kinabuhi 
nga moabut. . . .

Unsa ka mahimayaong butang nga mahibalo nga ang Ginoo 
nagtanyag sa matag usa kanato sa kahingpitan sa priesthood, ug 
nagsaad kanato nga kon kita modawat niini nga priesthood ug 
mopalambo sa atong mga calling, kita makaangkon og walay ka-
tapusan nga panulundon uban kaniya diha sa iyang gingharian! 14

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Gitudlo	ni	Presidente	Smith	nga	pinaagi	sa	priesthood,	“ang	Gi-

noo nagtanyag ngadto sa iyang anak nga mga babaye sa tanang 
espirituhanong gasa ug panalangin nga maangkon sa iyang anak 
nga mga lalaki” (“Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith”). 
Unsa ang inyong mga hunahuna samtang kamo namalandong 
niini nga pamahayag?

•	 Miingon	si	Presidente	Smith	nga	ang	mga	naghupot	sa	priesthood	
adunay mas dako nga tinguha sa pagpaningkamot alang sa kina-
buhing dayon kon ilang masabtan ang ilang mga pakigsaad ug 
ang mga saad sa Ginoo (tan-awa sa seksyon 1). Unsa ka tinuod 
kini alang sa tanang mga miyembro sa Simbahan?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	ang	pagpasabut	ni	Presidente	Smith	sa	pag-
palambo sa calling (tan-awa sa seksyon 2) lahi gikan sa uban 
nga mga paggamit sa pulong pagpalambo? Sa unsa nga paagi 
kamo napanalanginan pinaagi sa serbisyo sa mga miyembro sa 
Simbahan kinsa nagpalambo sa ilang mga calling?

•	 Gitudlo	ni	Presidente	Smith,	“si	Kristo	mao	ang	mahinungda-
nong sundanan kalabut sa priesthood” (seksyon 3). Unsay atong 
mabuhat sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo diha sa atong 
pagserbisyo ngadto sa uban?
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•	 Sa	seksyon	4,	ribyuha	ang	mga	pulong	ni	Presidente	Smith	ma-
hitungod sa mga panalangin nga gitanyag diha sa templo. Sa 
unsang paagi nga ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga 
anak sa pag-andam alang sa mga panalangin sa priesthood nga 
anaa sa templo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Hebreohanon 5:4; Alma 13:1–2, 6; D&P 20:38–60; 84:19–22; 

107:99–100; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5

Tabang sa Pagtudlo
“Ang hanas nga magtutudlo dili maghunahuna og, ‘Unsay akong 

buhaton sa klase karong adlawa?’ apan mangutana, ‘Unsay buha-
ton sa akong mga estudyante karong adlawa sa klase?’; dili, ‘Unsay 
akong itudlo sa klase karong adlawa?’ apan hinoon, ‘Unsaon nako 
pagtabang ang akong mga estudyante sa pagdiskubre unsay ilang 
kinahanglan nga mahibaloan?’” (Virginia H. Pearce, “The Ordinary 
Classroom—A Powerful Place for Steady and Continued Growth,” 
Ensign, Nob. 1992, 12; tan-awa usab sa Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag [1999], 61).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1951, 152.
 2. Tan-awa sa Conference Report, Abr. 

1951, 152; Conference Report, Okt. 
1970, 92.

 3. “Presidente George F. Richards: A Tri-
bute,” Relief Society Magazine, Okt. 
1950, 661.

 4. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), 352.

 5. Sa Conference Report, Abr. 1970, 59.
 6. Sa Conference Report, Okt. 1970, 

90–91.

 7. Sa Conference Report, Abr. 1970, 59.
 8. Sa Conference Report, Okt. 1970, 

91–92; tan-awa usab sa Joseph F. Smith, 
sa Conference Report, Okt. 1903, 87.

 9. “Our Responsibilities as Priesthood 
Holders,” Ensign, Hunyo 1971, 49.

 10. Sa Conference Report, Okt. 1970, 92.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1970, 59.
 12. “Blessings of the Priesthood,” Ensign, 

Dis. 1971, 98.
 13. Sa Conference Report, Okt. 1970, 92.
 14. Sa Conference Report, Abr. 1970, 58.
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Kini nga painting naghulagway sa tawo nga gibunyagan 
sa Suba sa dnieper duol sa Kyiv, ukraine.
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Bunyag

“Ang bunyag sa pagkatinuod . . . pagbalhin, 
o pagkabanhaw gikan sa usa ka kinabuhi 

ngadto sa lain—kinabuhi nga sad-an 
ngadto sa kinabuhi nga espirituhanon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Niadtong Abril 1951 nga kinatibuk-ang komperensya, si Presi-
dente Joseph Fielding Smith namulong bahin sa iyang kasinatian 
67 ka tuig na nga milabay sa dihang gibunyagan siya sa edad nga 8. 
Sa adlaw sa iyang bunyag, miingon siya, mibati siya nga “nagba-
rug nga putli, limpyo, atubangan sa Ginoo.” Apan nakakat-on nga 
kinahanglan siyang maningkamot sa tibuok niyang kinabuhi aron 
magpabilin nga ingon niini. Miingon siya: “Duna koy igsoong ba-
baye nga mabination kaayo, sama sa tanan nakong igsoon, kinsa 
mitudlo kanako nga kinahanglang magpabilin kong walay buling sa 
kalibutan. Ang iyang gipangtudlo atol sa akong bunyag nagpabilin 
sa tanang adlaw sa akong kinabuhi.” 1

Nagmatinuoron sa gitudlo sa iyang igsoon, giawhag ni Presidente 
Smith ang mga miyembro sa Simbahan sa pagtuman sa ilang pakig-
saad sa bunyag—nga magpabilin “[sa] espirituhanong kinabuhi” nga 
ilang nadawat dihang sila gibunyagan.2 Mipahayag siya:

“Walay mas importanting tambag ang ikahatag ngadto ni bisan 
kinsang miyembro sa Simbahan kay sa pagtuman sa mga sugo hu-
man sa bunyag. Mitanyag og kaluwasan ang Ginoo ubos sa kon-
disyon sa paghinulsol ug kamatinud-anon sa iyang mga balaod.” 3
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod usa ka pagpahisama 
sa pagkatawo, pagkamatay, ug pagkabanhaw.

Ang bunyag, nga ikatulong baruganan ug unang ordinansa sa 
Ebanghelyo, mahinungdanon sa kaluwasan ug kahimayaan sa ging-
harian sa Dios. Ang bunyag, una, mao ang paagi diin ang mahinul-
sulon nga tawo mapasaylo sa mga sala. Ikaduha, kini ang agianan 
padulong sa gingharian sa Dios. Ang Ginoo, nga nakigsulti kang 
Nicodemo, nag-ingon kanato diha sa Juan 3:1–11. . . .

. . . Ang bunyag himoon pinaagi sa pagpaunlod sa tubig. . . . Ang 
bunyag dili mahimo sa ubang paagi kay sa pag-unlod sa tibuok 
lawas sa tubig, sa mosunod nga mga hinungdan:

(1) Pagpahisama kini sa pagkamatay, paglubong ug pagkaban-
haw ni Jesukristo, ug sa tanan nga makadawat sa pagkabanhaw.

(2) Ang bunyag pagpakatawo usab ug pagpahisama kini sa pag-
katawo sa bata nganhi sa kalibutan.

(3) Ang bunyag sa pagkatinuod, usa ka paghulagway sa pag-
kabanhaw, pagbalhin, o pagkabanhaw gikan sa usa ka kinabuhi 
ngadto sa lain— kinabuhi nga sad-an ngadto sa kinabuhi nga 
espirituhanon.

Gusto kong maghisgot sa ikaduhang rason: Ang bunyag pag-
pakatawo usab ug pagpahisama sa pagkatawo sa bata nganhi sa 
kalibutan. . . . Sa Moises 6:58–60 atong mabasa:

“Busa Ako mohatag nganha kanimo og usa ka sugo, sa pagtudlo 
niini nga mga butang sa gawasnon nga paagi ngadto sa imong mga 
anak, mag-ingon:

“Nga tungod sa kalapasan miabut ang pagkapukan, diin nga 
pagkapukan nagdala og kamatayon, ug sa ingon nga ikaw natawo 
ngadto sa kalibutan pinaagi sa tubig, ug dugo, ug sa espiritu, diin 
Ako mibuhat, ug busa gikan sa abug nahimo nga buhi nga kalag, 
gani ikaw kinahanglan pa matawo pag-usab ngadto sa gingharian 
sa langit, sa tubig, ug sa Espiritu, ug malimpyohan pinaagi sa dugo, 
gani sa dugo sa akong Bugtong Anak; nga ikaw mabalaan gikan 
sa tanan nga sala, ug motagamtam sa mga pulong sa kinabuhi nga 
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dayon niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga 
umaabut, gani sa imortal nga himaya;

“Kay pinaagi sa tubig ikaw magtuman sa sugo; pinaagi sa Es-
piritu ikaw kahatagan og kaangayan, ug pinaagi sa dugo ikaw 
pagabalaanon.” . . .

. . . Ang matag bata nga diha sa sabakan naglutaw sa tubig, na-
tawo sa tubig, ug sa dugo ug sa espiritu. Mao nga kon matawo kita 
sa gingharian sa Dios kinahanglang matawo kita sa samang paagi: 
pinaagi sa bunyag natawo sa tubig; pinaagi sa pagpaagas sa dugo 
ni Kristo nalimpyohan ug nabalaan; ug nahatagan sa kaangayan 
pinaagi sa Espiritu sa Dios, kay dili kompleto ang bunyag nga wala 
ang bunyag sa Espiritu Santo. Imong makita ang pagkapareho tali 
sa pagkatawo nganhi sa kalibutan ug ang pagkatawo ngadto sa 
gingharian sa Dios. . . .

Ari na kita sa ikatulong hinungdan: Ang bunyag sa pagkatinuod, 
usa ka paghulagway sa pagkabanhaw, pagbalhin, o pagkabanhaw 
gikan sa usa ka kinabuhi ngadto sa lain— kinabuhi nga sad-an 
ngadto sa kinabuhi nga espirituhanon. . . .

. . . Ang tanang tawo . . . nagkinahanglan og paghinulsol. . . . 
Anaa sila sa espiritwal nga kamatayon. Unsaon nila sa pagbalik? 
Pinaagi sa pagpaunlod sa tubig. Patay sila, ug giunlod sa tubig ug 
mobangon sa pagkabanhaw sa espiritu balik sa espirituhanong ki-
nabuhi. Mao kana ang bunyag.4

2
Ang gagmayng bata nga wala pa sa edad sa 

pagkamay-tulubagon dili kinahanglang bunyagan kay 
sila natubos na pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Nahibalo ko nga ang gagmayng bata nga wala pa sa edad sa pag-
kamay-tulubagon, ug dili sad-an, sila . . . natubos pinaagi sa dugo ni 
Kristo, ug usa ka pagbiay-biay ang pakiglalis nga kinahanglan silang 
bunyagan, naglimud sa kaangayan ug kalooy sa Dios [tan-awa usab 
sa Moroni 8:20–23].5

Sa ika-29 nga Seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad miingon 
ang Ginoo (mga bersikulo 46–47):
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“Apan tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, nga ang gagmay 
nga mga bata natubos gikan sa sinugdanan sa kalibutan pinaagi sa 
akong Bugtong Anak;

“Busa, sila dili makasala, kay ang gahum wala ihatag ngadto kang 
Satanas sa pagtintal sa gagmay nga mga bata, hangtud nga sila mag-
sugod nga mahimo nga adunay tulubagon sa akong atubangan.”

Maayo kini. “Ang gagmayng bata natubos gikan pa sa katukuran 
sa kalibutan.” Unsay Iyang buot ipasabut niana? Buot ipasabut nga 
sa wala pa ipahimutang ang katukuran sa yuta, kini nga plano sa 
katubsanan, ang plano sa kaluwasan nga angay natong sundon nii-
ning mortal nga kinabuhi, tanan giandam, ug ang Dios, nga nasayud 
sa katapusan gikan sa sinugdanan, mihimo og mga paagi alang sa 
katubsanan sa gagmayng bata pinaagi sa pag-ula ni Jesukristo. . . .

. . . Kon sud-ungon ninyo ang nawong sa gamayng bata ug siya 
mopahiyum kaninyo, makatuo ba mo nga ang gamayng bata dunay 
mantsa sa bisan unsang matang sa sala nga makapugong nga dili 
niya ikauban ang Dios kon kini mamatay? . . .

Nahinumdom ko sa akong pagmisyon sa England, dunay pamilya 
nga taga-Amerika nagpuyo didto. . . . Dihang nadungog [sa bana] 
ang mga Elder nga nagsangyaw sa kadalanan iya silang gidapit sa 
iyang panimalay kay sila ilang kataginasud. Dili siya interesado sa 
ebanghelyo; interesado lang siya kay sila gikan sab sa Estados Uni-
dos. Nakasangyaw ko didto. Dili ako ang una niyang nadunggan 
nga nagsangyaw, apan iya kong gidapit sa iyang panimalay. . . .

Nagtuo mi nga mangadto lang mi sa ilaha ug maghisgot og base-
ball ug football ug ubang butang, ug magkumparar sa mga butang 
sa Estados Unidos ngadto sa Great Britain—mga butang nga iyang 
hilig. Mao kadto ang among gihimo, sa sinugdanan wala mi mag-
hisgot bahin sa relihiyon. Nagsige mi og balik, ug nagtuo siya nga 
maayo ming mga tawo kay wa mi maghisgot bahin sa among reli-
hiyon ngadto kaniya. Apan wala magdugay nagsugod sila sa pag-
pangutana—daan na ming nahibalo niini—ug usa ka gabii samtang 
didto mi sa ilang balay ang asawa nangutana nako: “Elder Smith, 
mangutana ko nimo.” Sa wala pa siya kapangutana nagsugod siya 
sa paghilak. Wa ko kahibalo sa hinungdan. Mibakho siya, ug dihang 
nahupay na siya ug nakapangutana kini ang iyang giistorya:
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Dihang nangadto sila sa England nagsubo sila sa pagkamatay 
sa ilang gamayng anak. . . . Giadto nila ang ministro [sa simbahan 
nga ilang gitambungan] ug gusto nga ang bata malubong sa usa ka 
Kristiyano nga paglubong. . . . Giingnan siya sa ministro: “Dili mi 
kahatag sa inyong anak og Kristiyanong paglubong kay siya walay 
bunyag. Nawala na kaninyo ang bata.” Makasagmuyo kadto nga 
pulong, apan ingon niana ang iyang gisugilon, ug anaa sa kasakit 
ang kasingkasing sa maong babaye sulod sa tulo ka tuig. Mao nga 
nangutana siya nako: “Nawala na ba ang akong anak? Ikakita ko 
pa ba siya pag-usab?” Gipakli nako ang Basahon ni Mormon sa 
mga pulong ni Mormon ngadto sa iyang anak si Moroni [tan-awa 
sa Moroni 8]. Miingon ko: “Wala mawala ang inyong anak. Walay 
bata nga mawala. Ang tanang bata luwas sa gingharian sa Dios kon 
kini mamatay.”

. . . “ Ug Ako usab nakasud-ong nga ang tanan nga mga bata 
kinsa namatay sa wala pa sila moabut sa panuigon sa pagkamay-
tulubagon maluwas diha sa celestial nga gingharian sa langit.” [D&P 
137:10.] Kana ang giingon sa Ginoo kang Propeta Joseph Smith sa 
pagpadayag o sa iyang panan-awon didto sa Kirtland Temple. Di 
ba maayo man kini? Di ba makiangayon kini? Di ba husto kini? . . . 
[Ang bata] dili responsable sa orihinal nga sala, dili kini responsable 
sa bisan unsang sala, ug ang kalooy sa Dios ang miangkon niini ug 
gitubos na kini.

Apan ikaw ug ako unsa man? Nia kita, dunay panabut, ug ang 
Ginoo miingon: “Kinsa kadto nga adunay kahibalo, wala ba Ako 
magsugo sa paghinulsol?” [D&P 29:49.] Gisugo kita sa paghinulsol, 
sa pagpabunyag, paghugas sa atong mga sala pinaagi sa pagpa-
bunyag, kay kita makasabut ug tanan kita nakasala. Apan wala ko 
bunyagi ug ikaw wala sab bunyagi alang sa mga gipangbuhat ni 
Adan. Gibunyagan ko aron malimpyohan ko gikan sa kaugalingon 
nakong binuhatan, ug mao sab kamo, ug sa ingon ako makasulod 
sa gingharian sa Dios.

. . . Ang Ginoo mihimo og mga paagi alang niadtong walay 
balaod, ug ang gagmayng bata dili ipaubos niana nga balaod sa 
paghinulsol. Unsaon man ninyo sa pagtudlo sa gamayng bata sa 
paghinulsol? Siya walay angay nga hinulsulan.
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Mihimo ang Ginoo—ug sa Iya mismong paghukom—sa edad 
nga walo isip edad sa pagkamay-tulubagon. Kon mag-walo na ang 
atong edad gituohan nga may igo na kitang panabut nga kinahang-
lan kitang bunyagan. Ang Ginoo ra ang magbuot niadtong nag-edad 
og ubos niana.6

3
Ang matag tawo nga bunyagan sa Simbahan 

mihimo og pakigsaad uban sa Ginoo.

Ang matag tawo, kon siya magpabunyag, mohimo og pakigsaad.

“Ug usab, pinaagi sa sugo ngadto sa simbahan mahitungod sa 
paagi sa bunyag—Tanan kadto kinsa magpaubos sa ilang mga kau-
galingon sa atubangan sa Dios, ug magtinguha sa pagpabunyag, ug 
moduol uban ang masulub-on nga mga kasingkasing ug mahinulsu-
lon nga mga espiritu, ug magpamatuod sa atubangan sa simbahan 
nga sila sa pagkatinuod naghinulsol sa tanan nila nga mga sala, ug 
sila andam sa pagdala diha kanila sa ngalan ni Jesukristo, nga adu-
nay hugot nga tinguha sa pag-alagad kaniya ngadto sa katapusan, 
ug sa pagkatinuod magpakita pinaagi sa ilang mga buhat nga sila 
makadawat sa Espiritu ni Kristo ngadto sa kapasayloan sa ilang mga 
sala, pagadawaton pinaagi sa bunyag ngadto sa iyang simbahan.” 
(D&P 20:37.)7

Akong basahon ang ika-59 nga seksyon sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad:

“Busa, Ako mohatag ngadto kanila [sa mga miyembro sa Simba-
han] og usa ka sugo, nga nag-ingon: Higugmaa ang Ginoo nga in-
yong Dios uban sa inyong tibuok nga kasingkasing, uban sa inyong 
tibuok nga gahum, hunahuna, ug kusog; ug sa ngalan ni Jesukristo 
kamo moalagad Kaniya.

“Kamo mohigugma sa inyong silingan ingon sa inyong kaugali-
ngon. Dili kamo mangawat; ni manapaw, ni magpatay, ni magbuhat 
sa bisan unsa nga butang nga sama niini.

“Kamo mopasalamat sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga mga 
butang.” [D&P 59:5–7.]

Ang matag tawo nga gibunyagan niini nga Simbahan mihimo 
og pakigsaad uban sa Ginoo nga motuman sa Iyang mga sugo, ug 
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“ang matag tawo nga bunyagan niini nga Simbahan mihimo og 
pakigsaad uban sa ginoo nga motuman sa iyang mga sugo.”

niini nga sugo, nga gibalik-balik sa dispensasyon karon, giingnan 
kita nga kinahanglan kitang moserbisyo sa Ginoo sa tibuok natong 
kasingkasing ug hunahuna, ug sa tanan natong kusog, ug usab sa 
ngalan ni Jesukristo. Ang tanan natong buluhaton atong buhaton 
sa ngalan ni Jesukristo.
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Sa atong pagpabunyag nakigsaad kita nga motuman niini nga 
mga sugo; nga kita moserbisyo sa Ginoo; nga atong tumanon ang 
pinakamahinungdanon sa tanang sugo; ug higugmaon ang Ginoo 
nga atong Dios; nga atong tumanon ang sunod nga mahinungda-
nong sugo, higugmaon ang atong silingan sama sa kaugalingon; ug 
sa tanan natong gahum, sa tanang kusog, ug tibuok kasingkasing 
atong ipakita Kaniya nga kita “mabuhi pinaagi sa matag pulong nga 
mogula gikan sa ba-ba sa Dios;” [D&P 84:44] nga magmasulundon 
kita ug magpaubos, magkugi sa pagserbisyo Kaniya, andam nga 
mosunod, sa pagpatalinghug sa mga tambag sa mga nagdumala 
kanato ug mobuhat sa tanang butang ubos sa bug-os nga tinguha 
ngadto sa himaya sa Dios.

Dili nato kalimtan kining mga butanga, kay kini nga sugo giki-
nahanglan nato isip mga miyembro sa Simbahan.8

4
Aron maangkon ang tibuok panalangin sa ebanghelyo, 
atong ipadayon ang kamapaubsanon, kamahinulsulon, 

ug kamasulundon human kita mabunyagan.

Usa sa mahinungdanong katuyoan sa tinuod nga simbahan mao 
ang pagtudlo sa mga tawo sa angay nilang buhaton human sa bun-
yag aron maangkon ang tanang panalangin sa ebanghelyo.9

Ang matag tawo nga nabunyagan, tinuorayng nabunyagan, mo-
paubos sa kaugalingon; masulub-on ang iyang kasingkasing; ma-
hinulsulon ang espiritu; mohimo siya og pakigsaad sa Dios nga 
tumanon ang iyang mga sugo, ug mobiya sa tanan niyang sala. Da-
yon kon naa na siya sa Simbahan, kahigayunan ba niya ang pagpa-
kasala kon miyembro na siya? Morelaks na lang? Makapatuyang ba 
siya sa mga butang nga gidili kaniya sa Ginoo? Dili. Gikinahanglan 
gayud nga may mahinulsulon siyang espiritu, masulub-ong kasing-
kasing sama kaniadto, human siya mabunyagan.10

Nakadungog ko sa uban natong batan-ong mga lalaki, ug sa 
uban nga di kaayo batan-on, naghisgot bahin sa bunyag. Nag-ingon 
nga wala sila kahibalo unsa kini, kay ang bunyag alang man sa ka-
pasayloan sa mga sala, nga ang tawo di kinahanglang magpabunyag 
sa matag higayon nga siya makasala. Kahibalo mo ngano? Kon ang 
tawo makasala ug magpadayon sa espirituhanong kinabuhi mabuhi 
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siya, makahinulsol siya ug mapasaylo. Wala niya kinahanglana ang 
bunyag aron mabalik sa kahimtang nga naa na kaniya.11

Kinsa, sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang nagtinguha og 
luna sa telestial nga gingharian? Kinsa, sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw ang nagtinguha og luna sa terrestrial nga gingharian? Ni-
ana nga mga gingharian gusto kita nga walay buhaton; dili kana ang 
tuyo sa tawo nga nabunyagan sa Simbahan, o wala kita magtinguha 
nga magpakabuhi aron dili makaadto sa celestial nga gingharian sa 
Dios; kay ang bunyag mismo, mao ang dalan niana nga gingharian. 
Ang bunyag dunay duha ka bahin; una alang sa kapasayloan sa 
mga sala, ug dayon, pagsulod sa gingharian sa Dios, dili sa telestial 
nga gingharian, dili sa terrestrial nga gingharian, apan sa celestial 
nga gingharian, diin nagpuyo ang Dios. Kana ang tuyo sa bunyag; 
kana ang tuyo sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa 
mga kamot,—aron maandam kita, pinaagi sa pagsunod, pagpada-
yon, pagtuman sa mga sugo sa Ginoo, hangtud atong madawat ang 
kahingpitan didto sa celestial nga gingharian.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Samtang	magbasa	kamo	bahin	sa	mga	kaagi	ni	Presidente	Smith	

diha sa “Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith,” pamalan-
dungi ang inyong bunyag. Sa unsang paagi milambo ang inyong 
panabut sa bunyag sukad niana? Unsaon nato pagtabang ang 
mga sakop sa pamilya o mga higala nga nangandam sa bunyag?

•	 Unsa	nga	mga	pasabut	bahin	sa	bunyag	ang	inyong	nakat-unan	
gikan sa mga pagtulun-an ni Presidente Smith sa seksyon 1? Sa 
unsang paagi ang mga pagtulun-an bahin sa mga simbolo sa 
bunyag makapalambo sa atong panabut sa pakigsaad sa bunyag?

•	 Unsa	ang	gitudlo	sa	asoy	sa	seksyon	2	bahin	sa	gugma	sa	Langit-
nong Amahan alang sa Iyang mga anak? Paghunahuna og mga 
tawo nga inyong nailhan nga tingali makabenipisyo gumikan sa 
pagkat-on sa doktrina niini nga asoy.

•	 Pamalandungi	ang	inyong	paningkamot	sa	pagtuman	sa	mga	
pakigsaad sa bunyag (tan-awa sa seksyon 3). Sa unsang paagi 
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kini nga pakigsaad nakaimpluwensya sa inyong pakigdait sa mga 
sakop sa pamilya ug sa uban?

•	 Ikonsiderar	ang	pamahayag	ni	Presidente	Smith	sa	sinugdanan	
sa seksyon 4. Unsa kaha ang angay itudlo ngadto sa mga tawo 
human sila mabunyagan? Unsaon nato sa pagtinabangay nga 
matuman ang mga pakigsaad sa bunyag?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 3:13–17; 2 Nephi 31:5–13; Mosiah 18:8–13; 3 Nephi 11:31–

39; D&P 68:25–27; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:4

Tabang sa Pagtudlo
“Makatabang ikaw niadtong imong gitudloan nga mobati nga 

mas masaligon sa ilang abilidad sa pag-apil sa panaghisgutan kon 
imong tubagon sa positibo nga paagi ang tanang sinsero nga ko-
mentaryo. Pananglitan, mahimo ikaw nga moingon nga, ‘Salamat sa 
imong tubag. Maayo kaayo kadto’ . . . o ‘Nindot kana nga ehemplo’ 
o ‘nagpasalamat ako sa imong tanang gisulti karon’” (Pagtudlo, 
Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1951, 57–58.
 2. “Repentance and Baptism,” Deseret 

News, Mar. 30, 1935, Church section, 8; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–
56), 2:326.

 3. Sa Conference Report, Okt. 1970, 7.
 4. “Repentance and Baptism,” 6, 8; tan-

awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:323–26.

 5. “Testimony of Elder Joseph F. Smith Jr.,” 
Liahona: The Elder’s Journal, Mar. 30, 
1915, 629.

 6. “Redemption of Little Children,” Deseret 
News, Abr. 29, 1939, Church section, 7.

 7. “Seek Ye Earnestly the Best Gifts,” En-
sign, Hunyo 1972, 2.

 8. Sa Conference Report, Abr. 1940, 95; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:328.

 9. “The Plan of Salvation,” Ensign, Nob. 
1971, 5.

 10. Sa Conference Report, Okt. 1950, 12; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:329.

 11. “Repentance and Baptism,” 8; tan-awa 
usab sa Doctrines of Salvation, 2:326.

 12. Sa Conference Report, Abr. 1922, 
60–61.
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Ang Gasa sa Espiritu Santo

“Kita human sa bunyag ug pagkumpirmar makauban 
ang Espiritu Santo kinsa magatudlo kanato sa 

pamaagi sa Ginoo, molamdag sa atong hunahuna 
ug motabang nato sa pagsabut sa kamatuoran.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Gitudlo ni Presidente Joseph Fielding Smith nga ang matag mati-
nud-anong miyembro sa Simbahan “may katungod nga makadawat 
og pagpadayag nga gikinahanglan alang sa iyang kaugalingong 
giya.” 1 Kanunay niyang gitinguha kini nga giya, ilabi na sa iyang 
paningkamot nga makatudlo sa iyang mga anak. Si Elder Francis M. 
Gibbons, nga nagserbisyo isip secretary sa Unang Kapangulohan, 
miasoy sa mosunod nga kasinatian, sumala sa gisugilon kaniya sa 
anak ni Presidente Smith nga si Reynolds (gianggaan og Reyn).

“Si Reyn mitug-an nga nakapanigarilyo lang siya kausa sa iyang 
kinabuhi, ug kadto kadiyot ra kaayo. Nahitabo kadto sa estudyante 
pa siya sa Roosevelt Junior High School sa Siyudad sa Salt Lake. 
Ang agianan [sa eskwelahan] naa sa usa ka kilid nga diyutay ra 
kaayo ang sakyanang mangagi. Niining adlawa, si Reyn bag-o pa 
lang migawas sa atubangan nga agianan sa eskwelahan kauban sa 
higala nga nanigarilyo ug miaghat kaniya, kanunay siyang ingnon 
nga, ‘sulayi lang kausa.’ Niini nga okasyon, milampos ang iyang 
higala. Mikuha si Reyn og usa ka sigarilyo ug gidagkutan. Sa pipila 
ka pagpabulhot sa aso, dunay mihunong nga sakyanan ang papa 
ni Reyn. Giablihan ang bintana, miingon si Elder Smith sa nakalitan 
niyang anak, ‘Reynolds, makig-istorya ko nimo karong gabii human 
sa panihapon’ ug mipadagan. Miingon si Reyn, ‘Kon tawagon na 
ko ni papa og Reynolds, nahibalo kong lahi na kana.’ Gipasagdan 
ni Elder Smith si Reyn nga maghunahuna sa iyang sala sa tibuok 
hapon ug atol sa panihapon, dihang siya walay daghang ikasulti. 
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“ug sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, 
ang espiritu Santo mikunsad kanila” (Mga buhat 19:6).
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Pagkahuman, milingkod siyang dili komportable sa kwarto sa iyang 
papa, . . . si Reynolds pagahukman. Ang iyang nadawat puro mabi-
nation, mahigugmaon nga pahimangno bahin sa kadautan sa ‘mao 
nga buhat’ ug pagpahinumdom si kinsa siya ug sa unsang paagi 
moapektar ang iyang gihimo sa tibuok pamilya. Gitapos kini sa 
hangyo nga mosaad si Reyn nga dili na gayud siya manigarilyo. Na-
numpa si Reyn. ‘Wala na gyud kadto mausab,’ miingon siya. Sukad 
niadtong mga tuiga, lakip sa panahon sa United States Navy atol sa 
World War II diin ang pagpanigarilyo nagkatap, iyang gituman ang 
iyang panaad sa iyang amahan.”

Sa paghunahuna niini nga kasinatian, nakabantay si Elder 
 Gibbons: “Ang gibuhat ni Joseph Fielding Smith didto sa dapit diin 
nasakpan niyang midagkot ang iyang anak sa mao ra gayud nga 
sigarilyo hilabihan kaepektibo. Bisan wala niya kini isulti, ang kina-
iya ug lihok ni Reyn nagpasabut nga ang panghitabo nagkombinser 
kaniya sa dili ordinaryo nga espirituhanong gahum sa pagbati sa 
iyang amahan, ilabi na kon alang sa kaayohan sa iyang pamilya.” 2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang misyon sa Espiritu Santo mao ang pagsaksi sa 
Amahan ug sa Anak ug sa tanang kamatuoran.

Ang Espiritu Santo ikatulo nga sakop sa Dios nga Kapangulohan. 
Usa siya ka Espiritu, sa porma sa usa ka tawo. Ang Amahan ug ang 
Anak mga personahe nga may lawas; may lawas sila nga unod ug 
bukog. Ang Espiritu Santo usa ka personahe sa Espiritu, ug may 
espiritu nga lawas lamang [tan-awa sa D&P 130:22]. Iyang misyon 
ang pagsaksi sa Amahan ug sa Anak ug sa tanang kamatuoran [tan-
awa sa 2 Nephi 31:18; Moroni 10:5].3

Nakig-ambit siya sa mga butang sa Amahan ug sa Anak ug ipa-
dayag kini ngadto sa matinud-anong nagserbisyo sa Ginoo. Pinaagi 
sa mga pagtudlo sa Maghuhupay, o Espiritu Santo, nga ang mga 
pagtulun-an ni Jesukristo nahinumduman sa mga apostoles [tan-awa 
sa Juan 14:26]. Pinaagi sa pagpanudlo sa Balaang Espiritu nga ang 
panagna miabut [tan-awa sa 2 Pedro 1:21].4
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Ang Espiritu sa Dios nga namulong sa espiritu sa tawo dunay 
gahum sa paghatag sa kamatuoran sa mas dakong epekto ug pa-
nabut kay sa kamatuoran nga gihatag pinaagi sa personal nga kon-
tak bisan sa langitnong mga binuhat. Pinaagi sa Espiritu Santo ang 
kamatuoran modulot sa kinahiladman ug sa kaugatan aron kini dili 
gayud hikalimtan.”  5

2
Ang Espiritu Santo mopakita sa kamatuoran 

ngadto sa mga matinud-anon.

Mituo kita nga ang Espiritu Santo mao ang tigpadayag ug siya 
mopamatuod sa matinuorong mga tawo nga si Jesukristo ang Anak 
sa Dios, nga si Joseph Smith usa ka propeta, ug kini nga simbahan 
“mao lamang ang tinuod ug buhi nga simbahan diha sa ibabaw sa 
tibuok yuta.” (D&P 1:30.)

Wala kinahanglana ni bisan kinsa nga magpabilin sa kangitngit; 
ang kahayag sa walay katapusang ebanghelyo ania na; ug ang ma-
tag sinsero nga nagpangita sa kamatuoran dinhi sa kalibutan ma-
kaangkon og personal nga saksi gikan sa Balaang Espiritu bahin sa 
kamatuoran ug balaang kinaiyahan sa buhat sa Ginoo.

Miingon si Pedro: “. . . Ang Dios wala diay pinalabi sa mga tawo; 
hinonoa nga sa matag usa ka nasud, iyang pagakahimut-an ang 
bisan kinsa nga magakahadlok kaniya ug magabuhat sa matarung” 
(Mga Buhat 10:34–35), buot ipasabut nga ang Ginoo mobu-bu sa 
iyang Espiritu ngadto sa matinud-anon aron masayud sila sa ilang 
kaugalingon sa kamatuoran niini nga relihiyon.6

Ang Espiritu Santo mabati ni bisan kinsa nga mangayo sa kama-
tuoran, sama sa Iyang gibuhat kang Cornelio [tan-awa sa Mga Bu-
hat 10]. Gipamahayag kini ni Moroni diha sa Basahon ni Mormon, 
dihang gitapos niya kini nga rekord, kapitulo 10, bersikulo 4:

“Ug kon kamo makadawat niini nga mga butang, ako mo-
awhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang Amahan sa 
Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga mga butang dili 
ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban sa 
tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo, siya 
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mopakita sa kamatuoran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo.”

Ang matag tawo makadawat og impluwensya sa Espiritu Santo, 
bisan dili siya miyembro sa Simbahan, kon matinguhaon ang iyang 
pagpangita sa kahayag ug kamatuoran. Ang Espiritu Santo moanha 
ug mohatag sa tawo sa pagpamatuod nga iyang gitinguha, ug dayon 
mopahawa.7

3
Human sa bunyag, ang gasa sa Espiritu Santo 
ihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.

Ang saad gihimo sa karaan pa nga panahon sa simbahan ni 
 Jesukristo nga ang tanang maghinulsol, mabunyagan alang sa ka-
pasayloan sa mga sala ug magmatinud-anon, makadawat sa gasa 
sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ang sama 
nga saad gihimo ngadto sa tanan nga modawat sa Ebanghelyo niini 
nga dispensasyon, kay ang Ginoo nag-ingon:

“Ug kinsa kadto nga adunay hugot nga pagtuo kamo mokum-
pirma diha sa akong simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga 
kamot, ug Ako motugyan sa gasa sa Espiritu Santo diha kanila.” 
[D&P 33:15.] 8

Dili ninyo madawat ang gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pag-
ampo alang niini, sa pagbayad sa ikapulo, sa pagtuman sa Pulong 
sa Kaalam—bisan gani sa pagpabunyag alang sa kapasayloan sa 
mga sala. Kinahanglang makompleto ninyo kana nga bunyag pina-
agi sa bunyag sa Espiritu. Ang propeta miingon sa usa ka okasyon 
nga tingali sama ra nga kamo nagbunyag og usa ka bag nga balas 
kon wala ninyo kaniya ihatag ang gasa sa Espiritu Santo pinaagi 
sa pagpandong sa mga kamot. Dili ninyo kini makuha sa ubang 
paagi.9

Mituo ko sa doktrina sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa 
sa Espiritu Santo, diin kita dalhon ngadto sa pakig-uban sa atong 
Amahan sa langit ug magkat-on sa Iyang mga paagi, aron magasu-
bay kita sa Iyang dalan.10
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4
Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, ang mga miyembro sa 
Simbahan padayon nga makig-uban sa Espiritu Santo.

Ang Espiritu Santo ang Mensahero, o Maghuhupay, nga gisaad sa 
Manluluwas nga ipadala sa iyang mga disipulo human siya gilan-
sang sa krus. Kini nga Maghuhupay, pinaagi sa iyang impluwensya, 
mao ang mahimong padayon nga kauban sa matag binunyagan, ug 
mangalagad sa mga miyembro sa Simbahan pinaagi sa pagpadayag 
ug giya, kahibalo sa kamatuoran aron sila magpakabuhi sa kaha-
yag. Ang Espiritu Santo ang molamdag sa hunahuna sa tinuoray 
nga miyembro nga nabunyagan. Pinaagi kaniya ang indibidwal nga 
pagpadayag moabut, ug ang kahayag sa kamatuoran maestablisar 
sa atong kasingkasing.11

Human sa atong bunyag, gikumpirmahan kita. Unsay tuyo sa 
pagkumpirmar? Aron atong ikauban ang Espiritu Santo; aron maha-
tagan kita sa pribilehiyo nga magiyahan sa ikatulong sakop sa Dios 
nga Kapangulohan—pagpakig-uban, aron mahayagan ang atong 
mga hunahuna, aron kita malamdagan sa Balaang Espiritu sa pag-
pangita sa kahibalo ug panabut kabahin sa tanan mahitungod sa 
kahimayaan.12

Kita human sa bunyag ug pagkumpirmar makauban ang Espiritu 
Santo kinsa magatudlo kanato sa pamaagi sa Ginoo, molamdag sa 
atong hunahuna ug motabang nato sa pagsabut sa kamatuoran.13

Gisaaran kita nga kon kita mabunyagan, kon kita magmatinud-
anon, maangkon nato ang giya sa Espiritu Santo. Unsa ang ka-
tuyoan niini? Sa pagtudlo kanato, sa paggiya, sa pagsaksi ngari 
kanato bahin sa makaluwas nga mga baruganan sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. Ang matag bata nga igo na ang pangidaron nga ma-
bunyagan, ug kinsa nabunyagan, may katungod sa giya sa Espiritu 
Santo. Nakadungog ko nga dunay miingon nga ang bata nga walo 
ang edad dili pa kasabut. Ako makasabut na. May pagpamatuod na 
ko sa kamatuoran dihang otso anyos ko, pinaagi sa Espiritu Santo. 
Naa na ni kanako sukad niadto.14

Pagkamahiyaon niini nga kahigayunan nga magiyahan kanunay 
sa Espiritu Santo ug makita ang mga misteryo sa gingharian sa 
Dios.15
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5
Ang pakig-uban sa Espiritu Santo moabut lang 

niadtong nangandam sa pagdawat niini.

Sa akong hunahuna dunay daghang miyembro niini nga Simba-
han nga nabunyagan alang sa kapasayloan sa ilang mga sala, ug 
napandungan sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, apan 
wala gayud makadawat sa gasa—nga mao, ang timailhan niini. 
Ngano? Kay wala nila andama ang ilang kaugalingon aron maka-
dawat niini. Wala sila magpaubos sa ilang kaugalingon. Wala sila 
mangandam alang sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Busa, nagpaka-
buhi sila nga wala niana nga kahibalo; kulang sila sa panabut. Kon 
moabut ang mga maliputon ug batid sa pagpamakak, mangita og 
sayop sa mga may awtoridad sa Simbahan ug sa mga doktrina sa 
Simbahan, kining huyang nga mga miyembro walay igo nga pana-
but, impormasyon, ug walay igong giya sa Espiritu sa Ginoo nga 
ikabatok sa sayop nga mga doktrina ug pagtulun-an. Maminaw sila 

“Sugo kini gikan sa ginoo nga ang mga miyembro sa Simbahan 
kinahanglang magkugi sa ilang mga kalihokan ug magtuon 

sa sukaranang mga kamatuoran sa ebanghelyo.”
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ug magtuo nga tingali sila sayop, ug mopalayo sila sa Simbahan, 
kay sila wala makasabut.16

Sugo kini gikan sa Ginoo nga ang mga miyembro sa Simbahan 
kinahanglang magkugi sa ilang mga kalihokan ug magtuon sa su-
karanang mga kamatuoran sa ebanghelyo sigon sa gipadayag. Ang 
Espiritu sa Ginoo dili makig-uban sa tawong walay pagpakabana, sa 
masupilon kinsa pakyas sa pagpakabuhi ubos sa balaang kahayag. 
Pribilehiyo sa matag nabunyagan nga tawo nga makaangkon og 
malungtaron nga pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo, apan 
kini nga pagpamatuod magkaawop ug sa katapusan mapalong ga-
was kon padayon kitang makadawat og espirituhanong kaayohan 
pinaagi sa pagtuon, kamasulundon, ug makugihong tinguha nga 
mahibalo ug makasabut sa kamatuoran.17

May katungod kita sa giya sa Espiritu Santo, apan dili kita ma-
giyahan kon dili nato hatagan og pagtagad ang mga pagpadayag 
nga gihatag aron matabangan kitang makasabut ug magiyahan sa 
kahayag ug kamatuoran sa walay katapusang ebanghelyo. Dili kita 
makalaum nga magiyahan kon dili nato hatagan og pagtagad kining 
mahinungdanong mga pagpadayag nga may dakong kahulugan 
kanato sa temporal ug sa espiritwal. Karon kon anaa kita niini nga 
kahimtang sa kawalay pagtuo o kawalay tinguha sa kahayag ug ka-
hibalo nga gibutang sa Ginoo sa atong duol, niana manubag kita o 
mamiligro nga malingla sa dautang mga espiritu, sa doktrina sa mga 
panulay, ug mga pagtulun-an sa tawo [tan-awa sa D&P 46:7]. Ug 
kon kining sayop nga mga impluwensya moabut kanato, wala kitay 
katakus sa pag-ila ug pagkahibalo nga dili diay kini sa Ginoo. Nan 
mamahimo kitang mga biktima sa mga dili diosnon, sa mga bangis, 
sa lipat-lipat sa mga tawo nga batid sa pagmugna og kasaypanan.18

Ang Espiritu sa Ginoo dili mopuyo sa mga templo nga hugaw, ug 
kon ang usa ka tawo mobiya sa kamatuoran ngadto sa kadautan, 
dili mosunod kaniya kana nga Espiritu ug mopalayo, ug mopuli ang 
espiritu sa kasaypanan, espiritu sa kamasinupakon, ang espiritu sa 
kadautan, ang espiritu sa mahangturong kalaglagan.19
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6
Kon pabilin kitang matinud-anon, mopadayag kanato ang 

Espiritu Santo ug mogiya sa tibuok natong kinabuhi.

Misaad ang Ginoo sa tanang maghinulsol ug magpabiling mati-
nud-anon, uban sa diwa sa pagpaubos ug kakugi, aron may katu-
ngod sila sa giya sa Espiritu sa Dios. Kini nga Espiritu mogiya kanila 
sa tibuok nilang kinabuhi.20

Ang matag miyembro sa Simbahan gipandungan sa mga kamot 
sa ilang ulo alang sa gasa sa Espiritu Santo. Siya dunay katungod 
nga makadawat sa mga pagpadayag nga mahinungdanon alang sa 
indibidwal nga giya; dili para sa Simbahan, apan sa iyang kauga-
lingon. Siya may katungod pinaagi sa kamasulundon, pinaagi sa 
pagpaubos, nga makadawat og kahayag ug kamatuoran kay kini 
ipadayag pinaagi sa Espiritu sa Kamatuoran, ug siya nga magpa-
talinghug sa Espiritu ug magtinguha sa gasa sa Espiritu uban sa 
pagpaubos ug sa pagtuo dili malingla.21

Kinahanglang magpakabuhi kita sa kabalaan sa kinabuhi sa 
kahayag ug kamatuoran uban sa tukmang panabut nga moabut 
pinaagi sa gasa ug gahum sa Espiritu Santo nga gisaad sa tanang 
magatuo ngadto sa paghinulsol ug makadawat sa mga pulong sa 
kinabuhing dayon. Kon atong kauban ang Espiritu nan magpaka-
buhi kita sa kahayag ug pakig-uban sa Dios.22

Pribilehiyo sa matag miyembro sa Simbahan nga masayud sa 
kamatuoran, mamulong sa kamatuoran, makabaton sa pagdasig sa 
Espiritu Santo; kini atong pribilehiyo, sa tinagsa, . . . nga makada-
wat ug magpakabuhi sa kahayag; ug kon magpadayon kita diha sa 
Dios, nga mao ang pagtuman sa Iyang mga sugo, atong madawat 
ang dugang nga kahayag hangtud moabut kanato ang hingpit nga 
adlaw sa kahibalo. [Tan-awa sa D&P 50:24.] 23

Makabalik kita sa presensya sa Dios nga atong Amahan, sa kata-
pusan, pinaagi sa giya sa Espiritu Santo.24
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Unsa	ang	gitudlo	sa	asoy	diha	sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	

Fielding Smith” kabahin sa Espiritu Santo? Kanus-a ang Espiritu 
miaghat kaninyo sa pagtabang og usa ka tawo?

•	 Si	Presidente	Smith	mipasabut	sa	“Espiritu	sa	Dios	nga	namulong	
sa espiritu sa tawo” (seksyon 1). Sa unsang paagi ang komuni-
kasyon sa atong espiritu lahi kay sa komunikasyon sa atong mga 
dalunggan o mga mata? Sa unsang paagi nga mas gamhanan kini?

•	 Unsa	ang	mga	kalainan	tali	sa	pagkadawat	og	timailhan	sa	Espi-
ritu, sama sa gibuhat ni Cornelio, ug sa pagkadawat sa gasa sa 
Espiritu Santo? (Tan-awa sa seksyon 2.)

•	 	Gitudlo	ni	Presidente	Smith	nga	ang	bunyag	dili	kompleto	kon	
wala ang gasa sa Espiritu Santo (tan-awa sa seksyon 3). Sa un-
sang paagi nga dili kompleto ang inyong kinabuhi kon wala ang 
gasa sa Espiritu Santo?

•	 Pamalandungi	ang	mga	pagtulun-an	ni	Presidente	Smith	sa	sek-
syon 4 kabahin sa unsay ipasabut sa padayong pakig-uban sa Es-
piritu Santo. Sa unsang mga paagi kamo napanalanginan pinaagi 
niini nga pakig-uban?

•	 Unsay	atong	mahimo	aron	maandam	sa	pagdawat	sa	pakig-uban	
sa Espiritu Santo? (Alang sa pipila ka sanglitanan, tan-awa sa 
seksyon 5.)

•	 Sa	inyong	pagribyu	sa	seksyon	6,	hatagi	og	pagtagad	ang	giya	
nga atong madawat pinaagi sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi 
nga ang mga ginikanan makatudlo sa ilang mga anak sa pag-ila 
ug pagdawat niini nga giya?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Juan 16:13; Mga Buhat 19:1–6; 1 Mga Taga-Corinto 12:3; 1 Nephi 

10:17–19; 2 Nephi 31:15–20; 3 Nephi 19:9; D&P 46:13; Mga Artikulo 
sa Hugot nga Pagtuo 1:4
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Tabang sa Pagtudlo
“Ayaw kabalaka kon ang mga estudyante naghilom sa pipila ka 

segundo human ka makapangutana. Ayaw tubaga ang imong ka-
ugalingong pangutana; hatagi og panahon ang mga estudyante sa 
paghunahuna sa mga tubag. Hinoon, ang taas nga kahilom mahi-
mong magpasabut nga sila wala makasabut sa pangutana ug kina-
hanglan nga imong usbon ang pangutana” (Pagtudlo, Walay Labaw 
ka Mahinungdanon nga Tawag, 69).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1940, 96.
 2. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 

Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), xiv–xv.

 3. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:38; mga 
italics gitangtang sa orihinal.

 4. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, 1:38.

 5. “The Sin against the Holy Ghost,” In-
structor, Okt. 1935, 431; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 1:47–48.

 6. “Out of the Darkness,” Ensign, Hunyo 
1971, 4.

 7. “Address by Elder Joseph Fielding 
Smith before Seminary Teachers,” Dese-
ret News, Abr. 27, 1935, Church section, 
7; tan-awa usab sa Doctrines of Salva-
tion, 1:42.

 8. “Avoid Needless Speculations,” Impro-
vement Era, Dis. 1933, 866; tan-awa 
usab sa Doctrines of Salvation, 1:38–39.

 9. “Address by Elder Joseph Fielding 
Smith before Seminary Teachers,” 7; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salva-
tion, 1:41; Mga Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simbahan: Joseph Smith 
(2007), 112.

 10. Sa Conference Report, Abr. 1915, 118.
 11. Answers to Gospel Questions, comp. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 2:149–50.

 12. “Seek Ye Earnestly the Best Gifts,” En-
sign, Hunyo 1972, 2.

 13. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, 1:42.

 14. Sa Conference Report, Okt. 1959, 19.
 15. Answers to Gospel Questions, 4:90.
 16. “Seek Ye Earnestly the Best Gifts,” 3.
 17. Sa Conference Report, Okt. 1963, 22.
 18. Sa Conference Report, Okt. 1952, 

59–60; tan-awa usab sa Doctrines of 
Salvation, 1:43.

 19. Sa Conference Report, Abr. 1962, 45.
 20. Sa Conference Report, Abr. 1931, 68.
 21. Sa Conference Report, Abr. 1940, 96.
 22. Sa Conference Report, Abr. 1916, 74; 

tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
3:290.

 23. “What a Prophet Means to Latter-day 
Saints,” Relief Society Magazine, Ene. 
1941, 7.

 24. Sa Conference Report, Abr. 1955, 51.
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“ang kaminyoon ingon nga nasabtan sa mga Santos sa ulahing mga 
adlaw maoy usa ka pakigsaad nga gitakda nga walay katapusan.”
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Mahangturon nga Kaminyoon

“Ang kahingpitan ug mga panalangin sa Priesthood 
ug Ebanghelyo motubo gikan sa Celestial nga 
kaminyoon. Kini mao ang pinakaimportante 

nga ordinansa sa Ebanghelyo ug ang 
pinakaimportante nga ordinansa sa templo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Ang diseotso anyos nga si Joseph Fielding Smith nasultihan nga 
usa ka batan-ong babaye nga ginganlan og Louie Emily Shurtliff 
moabut aron sa pagpuyo uban sa pamilyang Smith samtang mag-
eskwela sa kolehiyo. Apan sa gihapon siya nahibulong—ug nahi-
muot—sa dihang usa ka adlaw siya mipauli gikan sa trabaho ug 
nakit-an si Louie nga nagtugtog og himno diha sa piano sa pamilya. 
Sugod nianang adlawa, sa naghinapos nga ting-init sa 1894, gipa-
lambo ni Joseph ug Louie ang usa ka panaghigalaay nga sa hinay-
hinay nagkalawom hangtud sila nagkahinigugmaay. Na-sealed sila 
niadtong Abril 26, 1898 sa Salt Lake Temple.1

Si Louie ug si Joseph nagpahimulos og usa ka mahigugmaon 
nga relasyon. Sa dihang si Joseph gitawag sa pagserbisyo og duha 
ka tuig nga misyon didto sa England sa bag-o pa silang naminyo, 
mitrabaho si Louie didto sa iyang amahan aron sa pagsuporta niya 
og kwarta. Gisuportahan usab ni Louie si Joseph sa emosyonal ug 
espiritwal pinaagi sa pagpadala kaniya og makadasig nga mga su-
lat. Human sa iyang pagpauli, gitukod nila ang usa ka malipayong 
panimalay ug gikalipay ang duha ka anak nga mga babaye diha sa 
ilang pamilya. Apan human sa 10 ka tuig nga kaminyoon, si Louie 
nagkasakit og grabe sa iyang ikatulo nga pagmabdos ug namatay 
sa edad nga 31.
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Nakita ni Joseph ang kahupayan diha sa kasigurohan nga si Louie 
mibiya “alang sa usa ka mas maayong kalibutan,” ug girekord niya 
sa iyang journal ang usa ka pag-ampo nga siya “mahimong takus sa 
pakigkita kaniya sa mahangturong himaya, aron mahiusa pag-usab 
kaniya.” 2 Apan bisan sa kahupayan ug paglaum nga iyang nakap-
lagan diha sa ebanghelyo, gimingaw siya pag-ayo ni Louie. Naguol 
usab siya mahitungod sa iyang anak nga mga babaye nga walay 
inahan diha sa panimalay. Wala madugay human sa pagkamatay ni 
Louie, nahimamat ni Joseph si Ethel Georgina Reynolds. Bisan tuod 
og ang iyang gugma alang ni Louie wala mokunhod, miabut siya sa 
paghigugma ni Ethel, ug ingon man ang iyang anak nga mga ba-
baye. Uban sa pag-uyon sa iyang mga ginikanan, sa mga ginikanan 
ni Louie, ug sa mga ginikanan ni Ethel, gihangyo ni Joseph si Ethel 
sa pakigminyo kaniya. Na-sealed sila niadtong Nobyembre 2, 1908. 
May malipayon ug halandumong kinabuhi silang duha kay nakaba-
ton sila og siyam pa ka mga anak. Ang ilang panimalay gihulagway 
sa kahapsay, kakugi, respeto, kalimpyo, mabinationg pagdisiplina, 
gugma, ug nindot nga kalingawan.3

Human sa 29 ka tuig nga kaminyoon, namatay si Ethel sa usa ka 
makapaluya nga sakit nga nagpahuyang sa iyang kusog sulod sa 
4 ka tuig. Sa makausa na usab, si Joseph naguol apan nahupay sa 
kasigurohan sa mahangturong kaminyoon.4 Ug sa makausa na usab, 
nahimamat niya ang usa ka babaye kang kinsa iyang ipakigbahin 
ang iyang kinabuhi. Na-sealed siya ug si Jessie Evans sa pagka-Abril 
12, 1938. “Sulod sa ilang 33 ka tuig nga panag-uban sa kinabuhi 
gikuyugan si Joseph ni Jessie hapit sa tanang dapit, duol o layo. Siya 
agi og balos mitabang kaniya sa pag-grocery, pagpauga sa kinan-an 
sa panihapon, ug sa pagpreserbar og prutas sa tinglarag. Wala niya 
igsapayan ang mahitungod sa iyang pagka-apostol nga nagtabang 
sa mga buluhaton sa panimalay.” 5 Si Jessie kasagaran misulti kaba-
hin sa iyang bana: “Siya ang labing mabinationg tawo nga akong 
nailhan sukad. Wala gyud ako makadungog niya nga nagsulti og 
dili mabinationg pulong.” Motubag siya, uban sa pahiyom, “Wala 
akoy nahibaloang bisan unsa nga dili mabinationg mga pulong.” 6

Ang tigsulat sa kinabuhi sa tawo nga si J. Stewart misulat kaba-
hin sa kaaghup ug kamaloloy-on ni Presidente Smith ngadto ni 
Jessie: “Nagsulti ngadto sa kongregasyon mitambag siya sa mga 
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bana sa pagkamahigugmaon ug pagkamahalaron ngadto sa ilang 
mga asawa. Apan ang wali nga nakapadasig kanako mao ang iyang 
pagtungas og siyam ka eskina sa Siyudad sa Salt Lake sa bakilid 
nga dagkong mga agianan sa amihanan ngadto sa Latter-day Saint 
Hospital sa usa ka init nga adlaw sa Hulyo 1971 ug migahin sa 
iyang ika-95 nga anibersaryo sa adlawng natawhan nga nagling-
kod sa kiliran sa iyang masakitong asawa nga si Jessie. Samtang 
ang iyang kondisyon nagkagrabe, mipabilin gyud siya diha niya 
adlaw ug gabii sulod sa daghang mga semana nga mabinantayong 
nag-amuma, naghatag kaniya sa kahupayan ug pag-awhag kutob 
sa iyang mahimo hangtud sa iyang pagkamatay.” 7

Namatay si Jessie niadtong Agosto 3, 1971. Human sa duha ka 
bulan, si Presidente Smith mihatag sa pambukas nga pakigpulong 
diha sa kinatibuk-ang komperensya. Ang iyang pagpamatuod mi-
pakita nga ang iyang kagul-anan nahupay pinaagi sa pagsalig diha 
sa Ginoo ug sa paglaum alang sa kinabuhing dayon:

“Madasigon akong mosulti sama ni Job sa karaang panahon, kan-
sang kahibalo nagagikan sa samang tinubdan diin nagagikan ang 
akong kahibalo. ‘Apan alang kanako nasayud ako nga ang akong 
manunubos buhi man, ug sa kaulahian nga adlaw siya motindog sa 
ibabaw sa yuta,’ ug nga ‘sa akong unod makita ko ang Dios: Kang 
kinsa ako, ako gayud motan-aw, ug ang akong mga mata makasud-
ong. . . .’ ( Job 19:25–27.)

“Ug samtang akong isumpay ang akong pagpamatuod ngadto 
kang Job, mahimo ba nga ako usab makighiusa kaniya diha sa 
pagpasalamat, alang sa pag-ampo, nga nalitok gumikan sa kasakit 
ug kaguol sa iyang kalag: ‘. . . ang Ginoo mihatag, ug ang Ginoo 
mikuha; bulahan ang ngalan sa Ginoo.’ ( Job 1:21.)

“Ako nag-ampo nga unta kitang tanan pagagiyahan pinaagi sa 
gahum sa Balaang Espiritu, nga unta kita maglakaw nga matarung 
diha sa atubangan sa Ginoo, ug nga unta atong mapanunod ang 
kinabuhing dayon diha sa mga mansyon ug mga gingharian nga 
giandam alang sa masulundon.” 8

Human sa pakigpulong ni Presidente Smith, si Presidente 
 Harold B. Lee, kinsa nagpahigayon sa miting, miingon: “Ako si-
gurado nga ang tanan nga mga miyembro sa Simbahan sa tanang 
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dapit, nakaamgo sa mga kahimtang diin siya mihatag niining gam-
hanang mensahe, nadasig og maayo pinaagi sa gahum ug kalig-on 
nga iyang gipakita sa atong atubangan dinhi niining buntaga. Sa-
lamat kanimo, Presidente Smith, gikan sa kinailadman sa among 
mga kasingkasing.” 9

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang celestial nga kaminyoon mao ang pinakaimportante 
nga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Walay ordinansa nga may kalabutan sa Ebanghelyo ni Jesukristo 
nga mas dako ang importansya, mas ligdong ug sagrado ang kina-
iyahan, ug mas gikinahanglan sa [atong] mahangturong kalipay . . . 
kay sa kaminyoon.10

Ang kahingpitan ug mga panalangin sa Priesthood ug Ebang-
helyo motubo gikan sa Celestial nga kaminyoon. Kini mao ang 
pinakaimportante nga ordinansa sa Ebanghelyo ug ang pinakaim-
portante nga ordinansa sa templo.11

Buot akong mangamuyo ngadto sa akong maayo nga mga ka-
igsoonan, maayo nga mga miyembro sa Simbahan, sa pag-adto sa 
templo aron magminyo alang sa karon ug sa kahangturan.12

2
Sukwahi sa mga gibuhat sa kalibutan, ang kaminyoon 

molahutay sa hangtud diha sa plano sa ebanghelyo.

Ang kaminyoon gihunahuna sa daghang katawhan isip sibil nga 
kontrata lamang o panag-uyon tali sa usa ka lalaki ug babaye nga 
sila mag-ipon og puyo sa relasyon nga minyo. Kini mao, sa tinuod 
lang, ang usa ka mahangturong baruganan diin ang pagpakabuhi 
sa katawhan nag-agad. Gihatag kini sa Ginoo nga balaod ngadto 
sa tawo sa sinugdanan gyud sa kalibutan isip kabahin sa balaod 
sa Ebanghelyo, ug ang unang kaminyoon ipalahutay sa hangtud. 
Sumala sa balaod sa Ginoo ang matag kaminyoon kinahanglan nga 
molahutay sa hangtud. Kon ang tanang katawhan mosunod sa hing-
pit nga pagkamasulundon ngadto sa Ebanghelyo ug diha niana 
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nga gugma nga namugna pinaagi sa Espiritu sa Ginoo, ang tanang 
kaminyoon mahimong mahangturon. . . .

. . . Ang kaminyoon ingon nga nasabtan sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw maoy usa ka pakigsaad nga gitakda nga walay 
katapusan. Kini mao ang pundasyon alang sa mahangturong kahi-
mayaan, kay kon wala kini walay mahimong mahangturong pag-
uswag diha sa gingharian sa Dios.13

Kini tataw kaayo kanatong tanan kinsa nagbasa og pamantalaan, 
kinsa naminaw sa mga asoy sa balita diha sa radyo ug kinsa nag-
tan-aw unsay anaa sa telebisyon nga daghan gyud kaayo ang wala 
magtan-aw sa kaminyoon ug sa unit sa pamilya sa samang paagi 
nga gipasabut sa Ginoo.14

Ang kaminyoon usa ka sagradong pakigsaad, apan sa daghang 
mga higayon kini gihimong mga binastos nga kataw-anan, tiaw-
tiaw, lumalabay nga kahinam, sa mga bulgar ug hugaw, ug usab, 
sa daghan kinsa naghunahuna sa ilang mga kaugalingon nga may 
pamatasan apan kinsa wala mosabut sa kasagrado niining impor-
tanting baruganan.15

Ang Ginoo naghatag kanato sa iyang mahangturong ebanghelyo 
nga mahimong kahayag ug usa ka sumbanan alang kanato, ug kini 
nga ebanghelyo naglakip sa iyang balaang balaod sa kaminyoon, 
diin mahangturon ang kinaiyahan. Kinahanglang dili ug dili gayud 
kita mosunod sa mga buhat sa kaminyoon nga gihimo sa kalibutan. 
Kita adunay mas dako nga kahayag kay sa kalibutan, ug mas dako 
ang gilauman sa Ginoo kanato kay sa iyang gilauman kanila.

Kita nahibalo unsa ang tinuod nga kahimtang sa kaminyoon. 
Kita nahibalo sa katuyoan sa unit sa pamilya diha sa plano sa ka-
luwasan. Kita nahibalo nga kinahanglan kitang magminyo diha sa 
templo, ug nga kita kinahanglan gayud magpabiling limpyo ug putli 
aron sa ingon makabaton sa pagtugot sa pagbugkos sa Balaang 
Espiritu sa Saad diha sa atong mga panag-uban sa kaminyoon.

Kita espiritu nga mga anak sa atong Amahan sa Kahangturan, 
kinsa miandam og plano sa kaluwasan diin kita mahimong moanhi 
sa kalibutan ug mouswag ug molambo ug mahisama kaniya; mao 
nga, mihatag siya og plano sa ebanghelyo nga makahimo kanato 
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sa pagbaton og mahangturong mga unit sa pamilya nga atong kau-
galingon ug sa pagpahimulos og kinabuhing dayon.16

Ang kaminyoon wala gayud himoa sa Ginoo nga matapos diha 
sa kamatayon sa mortal nga lawas; apan sa pagdugang og dungog, 
gingharian, gahum ngadto sa nagsinaaray nga mga tawo, ug sa 
nagpadayon ug mahangturong panaghiusa sa pamilya diha sa ging-
harian sa Dios. Ang mao nga mga panalangin giandam alang ni-
adtong kinsa andam sa pagsunod niini nga pakigsaad ingon nga 
gipadayag kini sa Ginoo. Kini dili lamang usa ka panag-uban tali 
sa usa ka lalaki ug babaye, kay ingon nga namulong ang Ginoo, 
sa kaminyoon sila nahimong usa ka unod ug misulod ngadto sa 
pakig-uban sa Dios.17

3
Ang pagkamatinud-anon ngadto sa pakigsaad sa 

kaminyoon nagdala og kalipay ug moresulta ngadto 
sa mga panalangin sa mahangturong himaya.

Mapasalamaton ako sa Ginoo alang sa kahibalo kabahin sa ka-
malungtaron sa pakigsaad sa kaminyoon, nga naghatag sa bana sa 
katungod sa pag-angkon sa iyang asawa, ug sa asawa sa katungod 

“ang relasyon sa pamilya, ug ang panaghiusa sa pamilya, mopadayon, diin 
husto ang pag-organisar, sa pagkamatarung diha sa kinabuhing umaabut.”
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sa pag-angkon sa iyang bana sa umaabut nga kalibutan, kon sila na-
kaadto sa Balay sa Ginoo ug nahiusa alang sa karon ug sa kahang-
turan pinaagi sa usa nga naghupot niining gahum sa pagbugkos, 
kay walay lain nga paagi nga kining dako nga panalangin maang-
kon. Mapasalamaton usab ako alang sa kahibalo nga ang relasyon 
sa pamilya, ug ang panaghiusa sa pamilya, mopadayon, diin husto 
ang pag-organisar, sa pagkamatarung diha sa kinabuhing umaabut.18

Buot akong mangamuyo niadtong kinsa nakaadto sa templo ug 
naminyo nga magmatinud-anon ug magmatinuoron sa ilang mga 
pakigsaad ug sa ilang mga obligasyon, kay diha sa Balay sa Ginoo 
sila mihimo og sagrado nga mga pakigsaad.19

Walay moandam sa katawhan alang sa himaya diha sa gingha-
rian sa Dios ingon ka sayon sama sa pagkamatinud-anon ngadto sa 
pakigsaad sa kaminyoon. . . .

Kon, gidawat sa husto nga paagi kini nga pakigsaad mahimong 
tinubdan sa labing dako nga kalipay. Ang labing dakong dungog 
niini nga kinabuhi, ug sa kinabuhing umaabut, dungog, gingharian 
ug gahum sa hingpit nga gugma, mao ang mga panalangin nga 
moresulta gikan niini. Kini nga mga panalangin sa mahangturong 
himaya alang lamang niadtong kinsa andam sa pagsunod niini ug 
sa ubang mga pakigsaad sa Ebanghelyo.20

Unsa ang kahulugan sa kaminyoon ngadto sa mga miyembro 
sa Simbahan? Kini nagpasabut nga ilang gidawat diha niana nga 
ordinansa ang labing dako, ang pinakaimportante nga panalangin, 
ang panalangin sa mga kinabuhing dayon. Karon kana mao ang 
paagi nga gipasabut sa Ginoo, “mga kinabuhing dayon,” nga nag-
pasabut nga dili lamang ang bana ug asawa ang mosulod ngadto sa 
kinabuhing dayon, apan ang ilang mga anak kinsa natawo ubos sa 
pakigsaad sa samang paagi hatagan og katungod pinaagi sa ilang 
pagkamatinud-anon sa mga kinabuhing dayon. Ug dugang pa, ang 
bana ug asawa human sa pagkabanhaw sa mga patay dili manag-
bulag. Niana ang Ginoo nagpasabut nga sila adunay pagpadayon 
sa ilang mga binhi sa hangtud, ug ang organisasyon sa pamilya dili 
matapos. [Tan-awa sa D&P 132:19–24.] 21

Aron sa pagtuman sa mga katuyoan sa atong Amahan sa Ka-
hangturan, kinahanglan nga adunay panag-uban, mga bana ug mga 
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asawa nagdawat sa mga panalangin nga gisaad ngadto niadtong 
kinsa matinud-anon ug matinuoron nga mobayaw kanila ngadto 
sa pagka-Dios. Ang usa ka lalaki dili makadawat sa kahingpitan sa 
mga panalangin sa gingharian sa Dios nga mag-inusara, ni maka-
himo ang babaye, apan ang duha mag-ubang makadawat sa tanang 
panalangin ug mga pribilehiyo nga kalabut ngadto sa kahingpitan 
sa gingharian sa Amahan.22

4
Ang matag kalag kansang kasingkasing 

matarung adunay oportunidad sa pagdawat sa 
mga panalangin sa mahangturong kaminyoon, 

dinhi man niini nga kinabuhi o sa sunod.

Diha sa dakong plano sa kaluwasan walay usa nga nakalimtan. 
Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang labing nindot nga butang 
sa kalibutan. Kini naglakip sa tanang kalag kansang kasingkasing 
matarung ug kinsa makugihong nagsiksik kaniya ug nagtinguha sa 
pagsunod sa iyang mga balaod ug mga pakigsaad. Busa, kon ang 
usa ka tawo sa bisan unsang hinungdan molimud sa pribilehiyo 
sa pagtuman sa bisan hain nga mga pakigsaad, ang Ginoo mohu-
kom kaniya pinaagi sa tinguha sa kasingkasing. Adunay liboan ka 
mga miyembro sa Simbahan [nga dili makasulod sa mga templo] 
kinsa naminyo ug nag-amuma og mga pamilya diha sa Simbahan, 
kinsa gihikawan sa pribilehiyo nga “ma-sealed” alang sa karon ug 
sa kahangturan. Daghan niini nangamatay na, ug ang ilang mga 
panalangin gihatag pinaagi sa pagpuli kanila. Ang ebanghelyo usa 
ka pagtugyan nga buhat. Mihimo si Jesus og buhat alang kanatong 
tanan tungod kay kita dili makahimo niini alang sa atong mga ka-
ugalingon. Sa samang paagi, iyang gitugutan ang buhi nga mga 
miyembro sa Simbahan nga sila unta mobuhat isip mga puli alang 
sa mga patay kinsa namatay nga walay oportunidad sa pagbuhat 
alang sa ilang kaugalingon.

Dugang pa, adunay liboan ka batan-ong mga lalaki ug ingon man 
batan-ong mga babaye, kinsa atua sa kalibutan sa mga espiritu nga 
walay oportunidad niini nga mga panalangin. Daghan kanila miha-
tag sa ilang mga kinabuhi diha sa gubat; daghan kanila namatay nga 
batan-on pa; ug daghan namatay sa ilang pagkabata. Ang Ginoo dili 
makalimot bisag usa kanila. Ang tanang mga panalangin nga apil 
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sa kahimayaan ihatag kanila, kay kini mao ang paagi sa hustisya 
ug kalooy. Sama niadtong kinsa nagpuyo sa mga stake sa Zion ug 
duol sa atong mga templo; kon sila gihikawan sa mga panalangin 
niini nga kinabuhi kini nga mga panalangin ihatag ngadto kanila 
sa panahon sa milenyum.23

Walay usa nga mahikawan sa kahimayaan kinsa nagpabilin nga 
matinud-anon. . . . Ang dili takus nga bana dili makapugong sa usa 
ka matinud-anong asawa gikan sa kahimayaan ug mao usab ang 
asawa ngadto sa bana.24

5
Ang kabataan ug kabatan-onan nangandam sa 

mahangturong kaminyoon samtang sila nagkat-on 
mahitungod sa pakigsaad sa kaminyoon, nagpalambo 

og malungtarong pagtuo, ug nagpabilin sa ilang 
mga kaugalingon nga limpyo ug putli.

Unta ang tanang mga amahan ug inahan nga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw magbantay nga sila nagtudlo sa ilang mga anak sa kasa-
grado sa pakigsaad sa kaminyoon. Ipahimangno diha sa ilang mga 
anak nga walay laing paagi kay sa pagsunod sa ilang mga pakigsaad 
sa Dios, uban niini ang pakigsaad sa mahangturong kaminyoon nga 
mao ang usa sa labing dako ug labing importante, nga sila makaba-
ton sa mga panalangin sa kinabuhing walay katapusan.25

Kini nga kinabuhi mubo, ug ang kahangturan taas. Kon atong 
hunahunaon nga ang pakigsaad sa kaminyoon molahutay sa ka-
hangturan, kini maayo nga kahatagan og mabinantayong paghu-
nahuna. . . . Ang husto nga tambag ngadto sa atong kabatan-onan 
mao ang paghunahuna sa mabinantayong paagi uban sa tumong sa 
pagpili og maayo nga kauban nga may malungtarong pagtuo diha 
sa Ebanghelyo. Ang mao nga tawo may purohan nga magpabiling 
matinuoron sa matag panumpa ug pakigsaad. Kon ang batan-ong 
lalaki o batan-ong babaye nakasabut og maayo sa balaang misyon 
sa atong Ginoo ug nagtuo sa Ebanghelyo ingon nga gipadayag 
pinaagi ni Joseph Smith, ang Propeta, lagmit ang tanan dapig sa 
malipayong panag-uban nga molahutay sa kahangturan.26

Nangamuyo ako kaninyo, kabatan-onan sa Zion bisan hain nga 
dapit, sa pagpabilin sa inyong mga kaugalingon nga limpyo ug putli 
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aron kamo mahatagan og katungod sa pag-adto sa balay sa Ginoo 
ug, kuyog sa mga kauban nga inyong pinili, magpahimulos niining 
dako nga mga panalangin nga gitanyag sa Ginoo nganha kaninyo.27

Usa ka butang . . . nga ako motawag sa atensyon sa—kabatan-
onan, kon sila magminyo, dili gustong mosugod og gamay nga 
kwarta, apan sila gustong modawat sama kadaghan nga naa sa ilang 
mga ginikanan sa panahon nga sila, ang mga anak, magminyo. . . . 
Gusto nilang magsugod nga anaa ang tanang kahamugaway nga 
maghimo kanilang haruhay. Nagtuo ako nga kini sayop. Nagtuo ako 
nga sila kinahanglan nga magsugod sa ubos, magbutang sa ilang 
hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtukod dinhi og gamay ug 
didto gamay nga sila makahimo, magtigum sa hinayhinay, hangtud 
ilang makab-ot ang kahimtang sa kauswagan nga ilang gipangan-
doy nga maangkon.28

6
Samtang ang usa ka bana ug asawa matinud-anong 

nagsunod sa tanang mga ordinansa ug mga baruganan 
sa ebanghelyo, ang ilang hingpit nga kalipay 
diha sa kaminyoon magtubo nga mas nindot.

Ang kaminyoon giorden sa Dios. Kini usa ka matarung nga ba-
ruganan kon diha sa pagkabalaan kini gidawat ug gibansay. Kon 
ang kalalakin-an ug kababayen-an karon mosulod ngadto niini nga 
pakigsaad diha sa diwa sa pagpaubos, gugma, ug hugot nga pagtuo, 
ingon nga sila gimandoan sa pagbuhat, maglakaw nga matarung 
diha sa mga paagi sa kinabuhing dayon, walay mahitabo nga di-
borsyo, walay mabungkag nga mga panimalay; apan kalipay, hing-
pit nga kalipay, nga dili matukib.29

Buot akong motabang og pagpasabut sa tanan nakong maayong 
kaigsoonan kinsa naminyo sa templo nga kinahanglan dili gayud 
nila kalimtan ang importante kaayong mga panalangin nga gihatag 
diha kanila. Nga ang Ginoo naghatag ngadto kanila, pinaagi sa 
ilang pagkamatinud-anon, sa katungod nga mahimong iyang anak 
nga mga lalaki ug mga babaye, mga isigkamanununod uban ni  
Jesukristo, manag-iya, ingon nga gipahayag dinhi, sa tanan nga ang 
Amahan aduna [nagpasabut sa Mga Taga-Roma 8:13–19 ug Doktrina 
ug mga Pakigsaad 76:54–60].
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Ug bisan pa niana, adunay mga miyembro sa Simbahan kinsa 
wala makasabut niini ug human sila maminyo alang sa karon ug 
sa kahangturan, . . . nagdawat sa saad sa kahingpitan sa gingharian 
sa Amahan, ilang gitugutan ang mga butang nga mosulod sa ilang 
mga kinabuhi nga magdala og panagbangi ug sa pagbulag kanila. 
Ug ilang gikalimtan nga sila mihimo og pakigsaad alang sa karon 
ug sa kahangturan sa usag usa; ug dili lamang kana mao, apan sila 
naghimo og usa ka pakigsaad sa ilang Amahan sa langit.30

Kon ang bana ug iyang asawa matinguhaon ug matinud-anon sa 
paghupot sa tanang mga ordinansa ug mga baruganan sa ebang-
helyo, walay bisan unsa nga hinungdan sa pagdiborsyo. Ang hingpit 
nga kalipay ug kamaya kalabut sa relasyon sa kaminyoon magtubo 
nga mas nindot, ug ang bana ug ang asawa mahimong mas magka-
suod ang pagbati sa usag usa sa paglabay sa panahon. Dili lamang 
nga ang bana mahigugma sa asawa ug ang asawa sa bana, apan 
ang mga anak nga natawo kanila magpuyo sa sitwasyon sa gugma 
ug kahusay. Ang gugma sa matag usa alang sa uban dili mokunhod, 
gawas pa niana ang gugma sa tanan ngadto sa atong Amahan sa 

Samtang ang usa ka bana ug asawa nagmatinud-anon sa pagsunod 
sa ebanghelyo nga naghiusa, ang ilang hingpit nga kalipay ug 

kamaya diha sa kaminyoon “magtubo nga mas nindot.”
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Kahangturan ug sa iyang Anak nga si Jesukristo mas mogamot og 
lawom sa ilang mga kalag.31

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Kini	nga	kapitulo	nagsugod	og	mga	ehemplo	sa	hingpit	nga	

kalipay ug kagul-anan nga mahimong kabahin sa kaminyoon 
ug kinabuhi sa pamilya. Sa unsa nga paagi nga ang doktrina sa 
mahangturong mga pamilya mobulig kanato sa mga panahon sa 
kalipay ug kaguol diha sa atong mga kinabuhi?

•	 Unsa	kining	mahitungod	sa	celestial	nga	kaminyoon	nga	nag-
himo niini nga “pinakaimportante nga ordinansa sa templo”? 
(Tan-awa sa seksyon 1.)

•	 Gipakita	ni	Presidente	Smith	ang	kalainan	sa	panan-aw	sa	Ginoo	
sa kaminyoon ngadto sa panan-aw sa kalibutan sa kaminyoon 
(tan-awa sa seksyon 2). Unsa ang importante kaninyo mahitu-
ngod niini nga kalainan? Sa unsa nga paagi nato mapanalipdan 
ug malig-on ang kaminyoon ug pamilya dinhi sa kalibutan karon?

•	 Sa	seksyon	3,	naglista	si	Presidente	Smith	og	dili	mominus	lima	
ka panalangin nga moabut ngadto niadtong kinsa nga “magmati-
nud-anon ug magmatinuoron” sa pakigsaad sa kaminyoon. Unsa 
ang gipasabut niini nganha kaninyo nga magmatinud-anon ug 
magmatinuoron sa pakigsaad sa kaminyoon?

•	 Unsa	ang	pipila	ka	mga	butang	nga	mabuhat	sa	mga	ginikanan	
sa “pagtudlo sa ilang mga anak sa kasagrado sa pakigsaad sa ka-
minyoon”? (Alang sa pipila ka mga ideya, tan-awa sa seksyon 5.)

•	 Sa	seksyon	6,	gipasabut	ni	Presidente	Smith	kon	sa	unsa	nga	
paagi ang relasyon sa kaminyoon mahimong “magtubo nga mas 
nindot.” Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita kabahin niini 
nga baruganan? Kon kamo minyo, paghunahuna mahitungod sa 
unsay inyong mahimo sa pagdala og mas dako nga kalipay ug 
gugma nganha sa inyong kaminyoon.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Mga Taga-Corinto 11:11; D&P 42:22; 131:1–4; Moises 3:18–24
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Tabang sa Pagtudlo
“Ang mga pangutana nga gisulat sa pisara sa dili pa magsugod 

ang klase motabang sa mga estudyante sa pagsugod og hunahuna 
mahitungod sa mga hilisgutan bisan sa dili pa sugdan ang leksyon” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, [1999], 
93).
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Si Presidente Joseph Fielding Smith ug ang iyang apo 
sa tuhod nga babaye si Shanna McConkie
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Pag-amuma sa mga Anak diha 
sa Kahayag ug Kamatuoran

“Ang unang katungdanan kalabut sa pagtudlo 
sa mga bata sa Simbahan iya sa panimalay.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Gihulagway ni Presidente Joseph Fielding Smith ang iyang ama-
han, si Presidente Joseph F. Smith, isip “usa ka tawo kang kinsa 
ako mas adunay dakong pagsalig kay ni bisan kinsa pa nga akong 
nailhan niini nga kalibutan.” 1 Iyang nahinumduman nga ang iyang 
amahan kanunay nga nagpundok sa iyang pamilya, “nagtudlo sa 
iyang mga anak sa mga baruganan sa ebanghelyo. Silang tanan na-
lipay sa iyang presensya ug mapasalamaton alang sa mga pulong 
sa tambag ug instruksyon nga iyang gihatag. . . . Wala gayud nila 
kalimti unsay gitudlo kanila, ug ang mga panghunahuna nagpabilin 
diha kanila ug mahimong magpabilin sa hangtud.” 2 Miingon usab 
siya: “Ang akong amahan mao ang labing maloloy-on nga tawo 
nga akong nailhan. . . . Uban sa akong labing nindot nga mga pa-
numduman mao ang mga oras nga akong gigahin kauban niya nga 
naghisgot sa mga baruganan sa ebanghelyo ug nagdawat og mga 
instruksyon nga siya lamang ang makahatag. Niini nga paagi ang 
pundasyon alang sa akong kaugalingon nga kahibalo gipasikad sa 
kamatuoran, aron ako usab makaingon nga ang akong Manunubos 
buhi, ug nga si Joseph Smith, karon, kaniadto ug sa kanunay mao 
ang propeta sa buhing Dios.” 3

Si Joseph Fielding Smith mapinanggaon usab nga misulti kabahin 
sa iyang inahan, si Julina L. Smith, ug sa iyang mga pagtulun-an. 
Miingon siya: “Ako gitudloan sa akong inahan sa paghigugma ni 
Propeta Joseph Smith ug sa paghigugma sa akong Manunubos. 
. . . Ako mapasalamaton alang sa pagtudlo nga akong nadawat ug 
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ako naninguha sa pagsunod sa tambag nga gihatag sa akong ama-
han kanako. Apan dili nako ihatag kaniya ang tanang pasidungog. 
Nagtuo ako nga ang dako nga bahin niini, kinahanglan maadto sa 
akong inahan nga gasabak kanako isip gamay nga bata ug naminaw 
sa iyang mga istorya mahitungod sa mga pioneer. . . . naandan niya 
ang pagtudlo kanako ug pagbutang diha sa akong mga kamot, sa 
dihang igo na akong makabasa, sa mga butang nga ako makasa-
but. Gitudloan ako niya sa pag-ampo [ug] sa pagmatinuoron ug 
pagmatinud-anon sa akong mga pakigsaad ug mga obligasyon, sa 
pagtuman sa akong mga katungdanan isip usa ka deacon ug usa 
ka teacher . . . ug sa kadugayan isip usa ka priest. . . . May inahan 
ako kinsa nagbantay nga ako nagbasa, ug gusto kong mobasa.” 4

Sa dihang si Joseph Fielding Smith nahimong amahan, gisunod 
niya ang ehemplo sa iyang mga ginikanan. Ang iyang anak nga 
babaye nga si Amelia miingon:

“Si Papa mao ang perpekto nga estudyante ug magtutudlo, 
ang tawo nga mitudlo dili lamang gikan sa iyang dakong pundo 
sa kahibalo apan miawhag kanamo sa pagkat-on sa among 
kaugalingon. . . .

Sa iyang mga anak iyang gisunod ang tambag nga makaplagan 
diha sa D&P 93:40: ‘Apan Ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma sa 
inyong mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran.’

“Gitudloan niya kami samtang namahaw og mga istorya gikan 
sa mga kasulatan, ug may abilidad sa paghimo sa matag usa nga 
mora og bag-o ug makapaukyab bisan tuod og nadungog na namo 
kini sa makadaghang higayon kaniadto. Ang kulbahinam nga akong 
gibati nga naghunahuna kon makit-an ba sa mga sundalo ni Paraon 
ang bulawang kopa diha sa sako sa lugas tinuod bisan karon. Na-
kat-unan namo ang mahitungod ni Joseph Smith nga nakakaplag sa 
mga palid nga bulawan, ug ang pagduaw sa Amahan ug sa Anak. 
Kon si Papa may panahon sa paghatud kanamo sa eskwelahan, 
ang mga istorya ipadayon. Among labyan ang [Salt Lake] Temple 
sa among pag-adto sa eskwelahan ug gisultihan niya kami mahi-
tungod ni Anghel Moroni. Among nahibaloan nga ang templo usa 
ka espesyal nga dapit, nga ikaw kinahanglan nga magbinuotan 
aron makaadto didto, ug kon ikaw magminyo didto kini hangtud 
sa kahangturan. Gitudloan niya kami pinaagi sa mga butang nga 
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iyang giampo diha sa among pamilya nga mga pag-ampo samtang 
kami nagluhod sa kilid sa among lingkuranan sa dili pa mamahaw 
ug usab sa panihapon. . . .

“Karon ang iyang mga pagtulun-an wala lang nagbayaw ug 
nagsuporta sa iyang mga kaliwatan apan sa dili maihap nga ma-
tinud-anong mga miyembro sa Simbahan usab. Unsa ka dakong 
pribilehiyo ug panalangin nga nahimong iyang anak nga babaye.” 5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Aron makasugakod sa impluwensya sa kaaway, ang 
mga ginikanan kinahanglan gayud nga amumahon ang 

ilang mga anak diha sa kahayag ug sa kamatuoran.

Ang importansya sa panaghiusa sa pamilya—paghigugma ug 
paghunahuna alang sa usag usa diha sa pamilya—importante ka-
ayo. Ang espirituhanong panaghiusa sa mga relasyon sa pamilya 
mao ang lig-on nga pundasyon diin ang Simbahan ug ang katiling-
ban mismo molambo. Kini nga kamatuoran nabantog ug nasabtan 
sa kaaway, ug wala pa sukad kaniadto, gigamit niya ang tanang ma-
abtik nga paagi, impluwensya, ug gahum kutob sa iyang mahimo sa 
pagpahuyang niining mahangturon nga tradisyon. Ang ebanghelyo 
lamang ni Jesukristo nga gigamit sa mga relasyon sa pamilya ang 
makapahunong niining mangil-ad nga pagpanglaglag.6

Adunay daghang dagko ug tinuod nga mga kakuyaw nga paga-
atubangon, ug kadtong mas makapabalaka kanato kay sa tanang 
adunay kalabutan sa atong mga anak. Ang tinuod lamang nga pana-
lipod o igo nga depensa mahatag pinaagi sa panimalay ug sa mga 
impluwensya niini.7

Ang atong mga anak kinahanglan nga pagatudloan sa pag-ila tali 
sa maayo ug sa dautan, basin unya sa daghan nga mga sitwasyon 
dili sila makasabut ngano nga dili sila tugutan sa pag-apil sa mga 
kalihokan nga kasagarang gihimo sa ilang mga silingan. Gawas kon 
sila gipahimangnoan sa mga doktrina sa Simbahan, dili sila, tingali, 
makasabut ngano nga dili maayo ang konsyerto sa Dominggo, pa-
sundayag sa Dominggo, salida, dula sa bola, o maingon-ingon niana 
nga matang, samtang ang ilang mga kadula, nga walay pagpugong 
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ug may pag-awhag, miapil niining gidili sa Ginoo sa iyang balaan 
nga adlaw. Ang mga ginikanan responsable alang sa tukma nga 
pagtudlo sa ilang mga anak, [ug] ang Ginoo mosilot sa mga ginika-
nan kon ang ilang mga anak nagtubo nga walay impluwensya sa 
mga baruganan sa ebanghelyo sa atong Ginoong Jesukristo.8

Ang Ginoo nagmando kanato, sa tanan, sa pag-amuma sa atong 
mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran. Kon kini nga espiritu 
anaa, ang walay panaghiusa, pagsupak, ug pagpasagad sa sagra-
dong mga katungdanan dili molampos.9

2
Ang mga ginikanan maoy responsable 

sa pagtudlo sa ilang mga anak.

Wala gayud biyai sa Amahan ang iyang pag-angkon sa mga bata 
nga natawo niini nga kalibutan. Sila sa gihapon Iyang mga anak. 
Gibutang Niya sila diha sa pag-amuma sa mortal nga mga ginikanan 
uban sa pagpahimangno nga sila pagaamumahon diha sa kahayag 
ug kamatuoran. Ang unang responsibilidad, ug importante kaayo, 
anaa sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak diha sa ka-
hayag ug sa kamatuoran.10

Ang unang katungdanan kalabut sa pagtudlo sa mga bata sa Sim-
bahan iya sa panimalay.” Responsibilidad kini sa mga ginikanan sa 
pag-amuma sa ilang mga anak diha sa kahayag ug sa kamatuoran, 
ug ang Ginoo nagpahayag nga kon sila napakyas sa pagbuhat niini, 
sila mobarug sa atubangan sa hukmanan sa paghatag og tubag.11

Ang Ginoo miingon diha sa usa ka pagpadayag nga gihatag 
ngadto sa Simbahan niadtong 1831:

“Ug usab, tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak sa 
Zion, o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod, nga 
wala magtudlo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot 
nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag 
ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, 
kon walo ka tuig ang panuigon, ang sala anaa diha sa mga ulo sa 
mga ginikanan.
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“Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion, 
o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod.” [D&P 
68:25–26.] . . .

. . . Ang Ginoo nagkinahanglan niini gikan kanato.12

Responsable ang mga ginikanan alang sa mga binuhatan sa ilang 
mga anak, kon sila napakyas sa pagtudlo sa ilang mga anak pinaagi 
sa ehemplo ug sa lagda.

Kon nahimo sa mga ginikanan ang tanan kutob sa ilang mahimo 
sa pagtudlo sa ilang mga anak sa husto pinaagi sa ehemplo ug 
lagda ug sa gihapon ang ilang mga anak nahisalaag, ang mga gini-
kanan dili manubag ug ang sala maanaa sa mga anak.13

3
Ang Simbahan nagtabang sa mga ginikanan sa ilang 

mga paninguha sa pagtudlo sa ilang mga anak.

Ang labing unang responsibilidad sa paghimo [sa] mga butang 
nga mogiya ngadto sa kaluwasan anaa sa matag indibidwal. Kitang 
tanan gibutang dinhi sa kalibutan aron makasulay sa mga kasina-
tian sa mortalidad. Ania kita aron mahibaloan kon kita ba mosunod 
sa mga sugo ug mobuntog sa kalibutan, ug kinahanglan gayud 
nga kita mobuhat sa tanan nga atong mahimo alang sa atong mga 
kaugalingon.

Ang sunod nga responsibilidad alang sa atong kaluwasan anaa 
sa atong mga pamilya. Ang mga ginikanan gibutang aron mahimo 
nga mga kahayag ug giya sa ilang mga anak ug gimandoan sa pag-
amuma kanila diha sa kahayag ug kamatuoran, nagtudlo kanila sa 
ebanghelyo ug nagpasunod og husto nga mga ehemplo. Ang mga 
anak gilauman nga mosunod sa ilang mga ginikanan, ug mopasi-
dungog ug motahud kanila.

Ang Simbahan ug ang mga organisasyon niini una sa tanan usa 
ka serbisyo nga organisasyon aron sa pagtabang sa pamilya ug sa 
indibidwal.14

Ako naghangyo kaninyo, akong mga kaigsoonan, mga bana ug 
mga asawa, mga amahan ug mga inahan, sa pagpahimulos sa matag 
oportunidad nga gihatag sa Simbahan nga matudloan ang inyong 
mga anak diha sa nagkalain-laing organisasyon nga gihatag alang 
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kanila pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo: ang Primary, ang Sunday 
School, ang Mutual Improvement nga mga organisasyon [Young 
Men ug Young Women], ang mga korum sa Ubos nga Priesthood 
sa direksyon sa atong mga bishopric. . . .

. . . Aduna kita sa tibuok Simbahan, kon aduna kita niini nga 
oportunidad, mga seminary ug mga institute. . . . Mga kaigsoonan, 
ipadala ang inyong mga anak ngadto sa mga seminary. Kadtong 
mokolehiyo igo na ang edad, kon sila may husto nga pagtudlo sa 
ilang kabatan-onan, sa pagtambong og mga institute sa Simbahan.15

4
Ang mga ginikanan kinahanglan nga mohimo kutob 
sa ilang mahimo sa pagtabang sa ilang mga anak sa 

pagsabut ug sa pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang indibidwal nga pagpamatuod mao ug sa kanunay ang ma-
himong kalig-on sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 

“ang Simbahan ug ang mga organisasyon niini una sa tanan usa ka 
serbisyo nga organisasyon aron sa pagtabang sa pamilya ug sa indibidwal.”
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Ulahing mga Adlaw. Ang usa ka pagpamatuod labing maamuma og 
maayo diha sa pamilya. . . . Ang pag-angkon ug paghupot og mga 
pagpamatuod kinahanglan nga usa ka buluhaton sa pamilya. Ayaw 
pasagdi ang bisan unsa nga motabang sa paglig-on sa pagpamatuod 
ni bisan kinsa nga sakop sa inyong pamilya.16

Kinahanglan nga atong panalipdan ang [mga anak] gikan sa 
mga sala ug mga dautan sa kalibutan kutob sa atong mahimo 
aron dili sila madala palayo sa mga dalan sa kamatuoran ug 
pagkamatarung.17

Tabangi ang inyong mga anak sa tanang paagi nga inyong ma-
himo sa pagpadako nga may kahibalo sa ebanghelyo ni Jesukristo. 
Tudloi sila sa pag-ampo. Tudloi sila sa pagsunod sa Pulong sa Ka-
alam, sa paglakaw nga matinud-anon ug mapainubsanon diha sa 
atubangan sa Ginoo aron kon sila modako ngadto sa pagkahing-
kod nga lalaki ug pagkahingkod nga babaye makapasalamat sila 
kaninyo alang sa unsay inyong nahimo kanila ug molingi sa ilang 
mga kinabuhi uban sa mapasalamatong mga kasingkasing ug uban 
sa gugma sa ilang mga ginikanan alang sa paagi nga kadto nga 
mga ginikanan miamuma kanila ug mitudlo kanila sa ebanghelyo 
ni Jesukristo.18

Pagpakita og matarung nga ehemplo

Naghangyo kami sa mga ginikanan sa pagpakita og ehemplo sa 
pagkamatarung diha sa ilang kaugalingon nga mga kinabuhi ug 
sa pagpundok sa ilang mga anak libut kanila ug pagtudlo kanila 
sa ebanghelyo, diha sa ilang mga home evening ug sa ubang mga 
panahon.19

Ang mga ginikanan kinahanglan gayud nga maninguha nga ma-
himo, o kutob sa mahimo maningkamot sila og maayo nga ma-
himo, sa unsay ilang gipangandoy nga ang ilang mga anak mahimo. 
Kini imposible nga kamo mahimong ehemplo sa unsay wala ninyo 
himoa.20

Kamo gikinahanglan nga motudlo pinaagi sa ehemplo ingon man 
sa lagda. Kamo gikinahanglan nga moluhod uban sa inyong mga 
anak diha sa pag-ampo. Kamo gikinahanglan nga motudlo kanila, 
sa tanang pagpaubos, kabahin sa misyon sa atong Manluluwas,  
si Jesukristo. Kinahanglan nga inyong ipakita kanila ang dalan,  
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ug ang amahan kinsa nagpakita sa iyang anak nga lalaki sa dalan 
dili mosulti ngadto kaniya: “Anak, lakaw ngadto sa Sunday School, 
o lakaw ngadto sa Mutual, o lakaw ngadto sa miting sa priesthood,” 
apan siya moingon: “Dali uban kanako.” Motudlo siya pinaagi sa 
ehemplo.21

Pagsugod og tudlo sa mga bata kon sila gagmay pa.

Walay tawo nga dili mahimong moserbisyo og sayo kaayo sa 
Ginoo. . . . Ang kabatan-onan nagsunod sa gitudlo sa ilang mga 
ginikanan. Ang bata kinsa gitudloan sa pagkamatarung gikan sa 
pagkatawo may purohan nga mosunod kanunay sa pagkamata-
rung. Ang maayong mga kinaiya dali nga mahulma ug sayon nga 
masunod.22

Kinahanglan nga adunay pag-ampo ug hugot nga pagtuo ug 
gugma ug pagkamasulundon ngadto sa Dios diha sa panimalay. 
Katungdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga anak 
niining makaluwas nga mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo, 
aron sila mahibalo ngano nga sila pagabunyagan ug nga sila mahi-
mong madani diha sa ilang mga kasingkasing uban sa tinguha nga 
magpadayon sa pagsunod sa mga sugo sa Dios human sila mabun-
yagi, nga sila mahimong mobalik ngadto sa iyang presensya. Kamo 
ba, akong maayong mga kaigsoonan, gusto nga ang inyong mga 
pamilya, inyong mga anak; gusto ba kamong mabugkos ngadto sa 
inyong mga katigulangan kaniadto, gusto ba kamo nga magbaton 
niining unit sa pamilya kon kamo, kon tugutan kamo, mosulod sa 
celestial nga gingharian sa Dios? Kon mao, nan kinahanglan gayud 
nga magsugod kamo pinaagi sa pagtudlo samtang masuso pa.23

Tudloi ang mga anak sa pag-ampo

Unsa ang panimalay nga walay diwa sa pag-ampo? Dili kini usa 
ka panimalay sa Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kinahanglan kitang 
mag-ampo, dili gyud palabyon ang buntag nga dili magpasalamat 
sa Ginoo nga nag-alirong pagluhod ang pamilya, magpasalamat 
Kaniya alang sa Iyang mga panalangin ug mangayo sa Iyang pag-
giya. Kinahanglan nga dili palabyon ang gabii, dili matulog hangtud 
atong mapundok ang mga sakop niana nga pamilya pag-usab ug 
pasalamatan ang Ginoo alang sa Iyang pagpanalipod, ug mangayo 
sa Iyang paggiya matag adlaw sa atong mga kinabuhi.24
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Ako nanghinaut nga kamo nagtudlo sa inyong mga anak diha 
sa inyong mga panimalay sa pag-ampo. Ako nanghinaut nga kamo 
adunay mga pag-ampo sa pamilya, sa buntag ug sa gabii, nga 
ang inyong mga anak gitudloan pinaagi sa ehemplo ug pinaagi 
sa lagda sa pagsunod sa mga sugo nga hilabihan ka bililhon ug 
ka sagrado ug importante kaayo sa atong kaluwasan ngadto sa 
gingharian sa Dios.25

ipaila sa mga bata ang mga kasulatan

Kinahanglan walay panimalay sa bisan asa nga dapit sa kalibutan 
nga walay Biblia. Kinahanglan walay panimalay diin walay Basahon 
ni Mormon. Ako nagsulti kabahin sa mga panimalay sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Kinahanglan walay panimalay nga walay 
Doktrina ug mga Pakigsaad ug Perlas nga Labing Bililhon. Ayaw sila 
tipigi diha sa mga estante ug aparador, apan ibutang sa dapit nga 
kini dali nga makab-ot, nga ang mga sakop sa pamilya makagamit 
niini ug molingkod ug mobasa ug motuon sa mga baruganan sa 
ebanghelyo alang sa ilang mga kaugalingon.26

Paghimo og family home evening

Ang mga bata kinsa nagtubo sa mga panimalay diin sila nakaapil 
og mga family home evening, diin buhong sa gugma ug panaghi-
usa, nagtukod og lig-on nga mga pundasyon alang sa maayong 
pagkalungsuranon ug alang sa aktibong pag-apil diha sa Simbahan. 
Walay mas mahinungdanon nga kabilin nga ikahatag sa mga ginika-
nan ngadto sa ilang mga anak kay sa panumduman ug mga pana-
langin sa usa ka malipayon, nahiusa ug mahigugmaong panimalay.

Ang maayong pagkaplano nga mga family home evening mahi-
mong usa ka tinubdan sa usa ka malungtarung kalipay ug implu-
wensya. Kini nga mga gabii mga panahon alang sa grupo nga mga 
kalihokan, alang sa pag-organisar, alang sa pagpahayag sa gugma, 
alang sa pagpamatuod, alang sa pagkat-on og mga baruganan sa 
ebanghelyo, alang sa kalingawan ug lingaw-lingaw sa pamilya, ug 
labaw sa tanan, alang sa panaghiusa ug panag-uyon.

Ang mga amahan ug mga inahan kinsa matinud-anong naghimo 
og mga family home evening ug kinsa nagtukod og panaghiusa sa 
pamilya sa matag posible nga paagi, nagtuman uban sa pasidungog 
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sa labing mahinungdanon sa tanang mga responsibilidad —kanang 
pagkaginikanan.27

Ang mga amahan dili makahatag og mas maayo nga pagpangulo 
diha sa gingharian sa Dios kay sa paggiya sa ilang mga pamilya sa 
paghimo og mga family home evening. Kon ang ingon nga mga ka-
sinatian nahimong kabahin sa kinabuhi sa panimalay diha matukod 
ang panaghiusa ug pagrespeto sa pamilya nga nag-impluwensya 
sa matag tawo ngadto sa nagtubong pagkamatarung ug kalipay.28

Ang mga ginikanan kinsa nagbaliwala sa dakong tabang niini 
nga programa [family home evening] nagsugal sa kaugmaon sa 
ilang mga anak.29

itudlo ang hiyas, kaputli, ug moralidad

Kamo kinahanglan nga motudlo sa inyong mga anak og hiyas, 
kaputli, ug kinahanglan silang tudloan sukad sa ilang pagkabata. 
Ug kinahanglan silang paamguhon sa mga laang ug sa mga kuyaw 
nga midagsang pag-ayo sa tibuok kalibutan.30

Kita adunay dako nga kabalaka alang sa espirituhanon ug moral 
nga kaayohan sa tanang kabatan-onan sa tanang dapit. Ang mora-
lidad, kaputli, hiyas, ug kagawasan gikan sa sala—kini mga impor-
tante sa atong pagkinabuhi, kon kita buot nga makaila sa hingpit 
nga katuyoan niini.

Naghangyo kami sa mga amahan ug mga inahan sa pagtudlo og 
personal nga kaputli pinaagi sa lagda ug ehemplo ug sa pagtambag 
sa ilang mga anak sa tanang sama nga mga butang. . . .

Kami may pagsalig sa batan-on ug nagtubo nga henerasyon 
diha sa Simbahan ug naghangyo kanila sa dili pagsunod sa mga 
uso ug mga kinaiya sa kalibutan, sa dili pag-ambit sa kinaiya sa 
pagsukol, sa dili pagbiya sa mga dalan sa kamatuoran ug hiyas. 
Nagtuo kami sa ilang tiunay nga pagkamaayo ug naglaum kanila 
nga mahimong mga tinubdan sa pagkamatarung ug sa pagpadayon 
sa buhat sa Simbahan nga may nagtubo nga hugot nga pagtuo ug 
pagkaepektibo.31
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andama ang mga anak nga mahimong saksi sa 
kamatuoran ug sa pagserbisyo og mga misyon

Ang atong mga kabatan-onan kauban sa labing napanalanginan 
ug pinalabi sa mga anak sa atong Amahan. Sila ang mga halangdon 
sa langit, pinili ug napili nga henerasyon kinsa adunay balaan nga 
padulngan. Ang ilang mga espiritu giandam nga motungha niini 
nga panahon nga ang ebanghelyo ania sa kalibutan, ug ang Ginoo 
nagkinahanglan og matinud-anon nga mga sulugoon sa pagpada-
yon sa iyang mahinungdanon nga buhat sa ulahing mga adlaw.32

Kinahanglan gayud nga atong andamon ang [mga anak] nga 
mahimong buhi nga saksi sa kamatuoran ug pagkabalaan niining 
mahinungdanon nga buhat sa ulahing mga adlaw, ug ilabi na ang 
atong anak nga mga lalaki, siguroha nga sila takus ug kwalipikado 
sa pag-adto og misyon aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto 
sa mga anak sa atong Amahan.33

Tabangi ang mga anak sa pag-andam nga makabaton og 
ilang kaugalingon nga mahangturong mga pamilya

Nagtudlo ba kamo sa [inyong mga anak] aron nga kon sila ma-
minyo gusto sila nga moadto sa balay sa Ginoo? Nagtudlo ba kamo 
kanila aron sila gusto nga modawat sa mahinungdanong endow-
ment nga giandam sa Ginoo alang kanila? Nasilsil ba ninyo diha 
kanila ang kamatuoran nga sila mahimong ma-sealed isip mga bana 
ug mga asawa ug nahatag diha kanila ang matag gasa ug matag 
panalangin nga may kalabutan sa celestial nga gingharian? 34

Kinahanglan gyud nga atong . . . giyahan ug agakon ang [mga 
anak] nga sila mopili og maayo nga mga kauban ug magminyo diha 
sa balay sa Ginoo ug sa ingon mahimong manununod sa tanang 
dagko nga mga panalangin nga ato kanunay nga gisulti.35

Mapainubsanon natong paninguhaon sa pagpabilin sa atong mga 
pamilya nga dili mabungkag, sa pagpabilin kanila ubos sa implu-
wensya sa Espiritu sa Ginoo, tinudloan sa mga baruganan sa ebang-
helyo nga sila magdako diha sa pagkamatarung ug kamatuoran. . . . 
[Ang mga anak] gihatag ngari kanato nga unta ato silang matudloan 
sa mga paagi sa kinabuhi, kinabuhing dayon, nga unta sila mobalik 
pag-usab ngadto sa presensya sa Dios, ilang Amahan.36
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	Fielding	Smith,”	timan-i	ang	

mga ehemplo sa mga ginikanan nga nagpakita og gugma alang 
sa ilang mga anak. Paghunahuna og mga paagi nga inyong ma-
sunod kini nga mga ehemplo, walay pagsapayan sa inyong mga 
responsibilidad sa pamilya. Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan 
maka-organisar sa ilang mga kaugalingon aron makagahin og 
mas daghang oras uban sa ilang mga anak?

•	 Mihisgot	si	Presidente	Smith	og	espirituhanong	mga	kuyaw	nga	
anaa sa panahon sa iyang tibuok nga kinabuhi (tan-awa sa sek-
syon 1). Unsa ang pipila ka dugang nga mga kuyaw nga ania 
karon? Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan ug mga apohan 
makatabang sa ilang mga anak sa pagsugakod niini nga mga 
impluwensya?

•	 Hunahunaa	ang	pagsalig	sa	Langitnong	Amahan	nga	gibutang	
diha sa mga ginikanan sa diha nga Siya nagtugot kanila sa pag-
amuma sa Iyang mga anak (tan-awa sa seksyon 2). Unsa nga 
paggiya ug pagtabang ang Iyang gitanyag?

•	 Sa	unsa	nga	mga	paagi	nga	ang	Simbahan	“usa	ka	serbisyo	nga	
organisasyon aron sa pagtabang sa pamilya ug sa indibidwal”? 
(Tan-awa sa seksyon 3.) Sa unsa nga paagi nga ang mga organi-
sasyon sa Simbahan nagtabang kaninyo ug sa inyong pamilya? 
Unsa ang atong mahimo sa pagtabang sa mga bata ug kabatan-
onan aron hingpit silang moapil?

•	 Ang	seksyon	4	naglista	og	mga	paagi	sa	pagtabang	sa	mga	anak	
ug kabatan-onan sa pagsunod sa ebanghelyo. Samtang inyong 
ribyuhon ang tambag, hunahunaa ang mosunod nga mga pangu-
tana: Unsa ang pipila ka mga butang nga kamo ug ang inyong 
pamilya nagbuhat og maayo? Sa unsa nga mga paagi nga kamo 
mahimong mouswag? Unsa ang inyong mahimo sa pagtabang sa 
kabatan-onan sa Simbahan paglig-on sa ilang mga pagpamatuod?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Deuteronomio 6:1–7; Salmo 132:12; Mosiah 1:4; 4:14–15; D&P 

68:25–28; 93:36–40; tan-awa usab sa “Ang Pamilya: Usa ka Pama-
hayag ngadto sa Kalibutan”

Tabang sa Pagtudlo
“Pagbantay nga dili tapuson dayon ang maayong mga panag-

hisgutan aron lang mahuman ang tanang mga materyal nga imong 
giandam. Bisan og importante ang paghuman sa materyal, mas im-
portante ang pagtabang sa mga estudyante nga mobati sa implu-
wensya sa Espiritu, mosulbad sa ilang mga pangutana, mopadugang 
sa ilang pagsabut sa ebanghelyo, ug mopalig-on sa ilang pasalig sa 
pagsunod sa mga kasugoan.” Hinoon, kini usab “importante nga 
tapuson ang mga panaghisgutan sa saktong panahon. Sa kasagaran 
ang espiritu sa makadasig nga panaghisgutan mawala kon masobra-
han ra kataas. . . . Pagdumala sa oras. Timan-i kon kanus-a tapuson 
ang leksyon. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagha-
tag og katingbanan sa unsay nasulti ug sa pagpamatuod.” (Pagtudlo, 
Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 64, 65).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 40.

 2. Sa The Life of Joseph Fielding Smith, 40.
 3. Sa Bryant S. Hinckley, “Joseph Fielding 

Smith,” Improvement Era, Hunyo 1932, 
459.

 4. Sa The Life of Joseph Fielding Smith, 56.
 5. Amelia Smith McConkie, “Joseph Field-

ing Smith,” Church News, Okt. 30, 1993, 
8, 10.

 6. Message from the First Presidency, sa 
Family Home Evenings 1970–71 (man-
wal sa leksyon sa family home evening, 
1970), v.

 7. “Our Children—‘The Loveliest Flowers 
From God’s Own Garden,’” Relief 
Society Magazine, Ene. 1969, 5.

 8. Sa Conference Report, Okt. 1916, 
71–72.

 9. Sa Conference Report, Abr. 1965, 11.
 10. “The Sunday School’s Responsibility,” 

Instructor, Mayo 1949, 206; tan-awa 
usab sa Doctrines of Salvation, ed. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 
1:316.

 11. Take Heed to Yourselves! (1966), 221.
 12. Sa Conference Report, Abr. 1958, 

29–30.
 13. Personal correspondence, kinutlo sa 

Doctrines of Salvation, 1:316; mga ita-
lics gitangtang.

 14. “Use the Programs of the Church,” 
 Improvement Era, Okt. 1970, 3.

 15. Sa Conference Report, Abr. 1958, 
29–30.

 16. “The Old and the New Magazines,” 
 Improvement Era, Nob. 1970, 11.

 17. “Mothers in Israel,” Relief Society Maga-
zine, Dis. 1970, 886.

 18. Sa Conference Report, Abr. 1958, 30.
 19. Sa Conference Report, Abr. 1970, 6.
 20. “Our Children—‘The Loveliest Flowers 

From God’s Own Garden,’” 6.
 21. Sa Conference Report, Okt. 1948, 153.
 22. Take Heed to Yourselves! 414.
 23. Sa Conference Report, Okt. 1948, 153.
 24. “How to Teach the Gospel at Home,” 

Relief Society Magazine, Dis. 1931, 685.
 25. Sa Conference Report, Abr. 1958, 29.
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 26. “Keeping the Commandments of Our 
Eternal Father,” Relief Society Maga-
zine, Dis. 1966, 884.

 27. Message from the First Presidency, sa 
Family Home Evenings 1970–71, v.

 28. Message from the First Presidency, sa 
Family Home Evenings (manwal sa lek-
syon sa family home evening, 1971), 4.

 29. Sa “Message from the First Presidency,” 
Ensign, Ene. 1971, 1.

 30. “Teach Virtue and Modesty,” Relief 
Society Magazine, Ene. 1963, 5.

 31. Sa Conference Report, Abr. 1970, 5–6.
 32. Sa Conference Report, Abr. 1970, 6.
 33. “Mothers in Israel,” 886.
 34. Sa Conference Report, Okt. 1948, 154.
 35. “Mothers in Israel,” 886.
 36. Sa Conference Report, Abr. 1958, 30.
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Gahum sa Pagbugkos ug 
mga Panalangin sa Templo

“Si Elijah mianhi aron sa pagpahiuli nganhi 
sa kalibutan . . . sa kahingpitan sa gahum sa 

priesthood. Kini nga priesthood naghupot sa mga 
yawe sa paghiusa ug pagbugkos dinhi sa yuta 

ug didto sa langit sa tanang mga ordinansa ug 
baruganan kalabut sa kaluwasan sa tawo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Niadtong 1902 si Joseph Fielding Smith mibiyahe ngadto sa es-
tado sa Massachusetts, diin siya nakakaplag og impormasyon ma-
hitungod sa iyang mga katigulangan nga Smith. Samtang didto siya, 
nahimamat niya ang usa ka batid sa pagtuon sa kaliwatan [geanea-
logist] nga ginganlan og Sidney Perley. Si Mr. Perley misulti kaniya, 
“Ambisyon ko kini, kon ako makahimo niini, sa pagsiksik og mga 
rekord sa matag indibidwal kinsa mianhi sa Essex County sa wala 
pa ang tuig 1700.”

Wala madugay miasoy si Presidente Smith: “Miingon ako ngadto 
kaniya, ‘Mr. Perley, gipili nimo ang pagbuhat og dako nga buluha-
ton, dili ba?’ Mitubag siya, ‘Oo, ug nahadlok ako nga dili gyud nako 
kini mahuman.’ Dayon miingon ako ngadto kaniya, ‘Ngano nga 
nagbuhat ka niini nga buluhaton?’ Naghunahuna siya sa makadiyot 
ug ingon og naglibug ug dayon mitubag, ‘Wala ako mahibalo og 
ngano, apan nasugdan ko na, ug dili ako makahunong.’ Miingon 
ako, ‘Makasulti ko nimo kon ngano nga nagbuhat ka niini ug nga-
nong dili ka makahunong, apan kon akong buhaton, dili ka motuo 
kanako ug kataw-an ako.’

“ ‘O,’ miingon siya, ‘Wala ako mahibalo. Kon makasulti ka ka-
nako, sigurado nga mainteresado ako.’ Dayon misulti ako kaniya sa 
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ang tanang sakop sa pamilya makaapil sa buhat sa family history.
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panagna kalabut ni Elijah ug ang katumanan niini nga saad ngadto 
ni Propeta Joseph Smith ug Oliver Cowdery, niadtong Abril 3, 1836, 
sa Kirtland Temple, ug sa unsa nga paagi kini nga kadasig sa pag-
siksik nag-impluwensya sa daghang mga tawo, ug ilang gipabalik 
ang ilang mga kasingkasing ngadto sa pagpangita sa mga patay agi 
og katumanan niining dako nga saad nga moabut sa dili pa ang ika-
duhang pag-anhi, aron ang yuta dili pagahampakon uban sa tunglo. 
Karon ang mga anak nagpabalik sa ilang mga kasingkasing ngadto 
sa ilang mga amahan, ug kita nagbuhat sa ordinansa alang sa mga 
patay nga sila unta makakaplag og kaluwasan ug makabaton sa 
pribilehiyo nga makaadto sa gingharian sa Dios, bisan patay na.

“Sa nahuman na ako, mikatawa siya ug miingon, ‘Nindot kaayo 
kini nga istorya, apan dili ako motuo niini.’ Apan siya miangkon nga 
dihay usa ka butang nga nag-aghat kaniya sa pagpadayon sa pag-
siksik, ug dili siya makahunong. Daghan na kaayo akong nahima-
mat nga ubang mga tawo kinsa misugod usab ug dili makahunong, 
kababayen-an ug kalalakin-an kinsa dili miyembro sa Simbahan. 
Busa atong makita karon nga ang liboan ka kalalakin-an ug kaba-
bayen-an nagsiksik sa mga rekord sa mga patay. Wala sila masayud 
kon ngano, apan kini aron kita makakuha niining gitigum nga mga 
rekord ug moadto sa atong mga templo ug himoon ang buluhaton 
alang sa atong mga patay.” 1

Gitudlo ni Presidente Smith nga ang family history labaw pa kay 
sa mahitungod sa pagpangita sa mga ngalan, mga petsa, ug mga 
dapit ug pagtigum og mga istorya. Kini mahitungod sa paghatag 
og mga ordinansa sa templo nga naghiusa sa mga pamilya sa ka-
hangturan, nagbugkos sa matinud-anong mga tawo sa tanang he-
nerasyon isip mga sakop sa pamilya sa Dios. “Ang mga ginikanan 
kinahanglan nga mabugkos ngadto sa usag usa,” ug ang mga anak 
ngadto sa mga ginikanan aron madawat ang mga panalangin sa 
celestial nga gingharian,” miingon siya. “Busa ang atong kaluwa-
san ug pag-uswag nag-agad sa kaluwasan sa atong takus nga mga 
patay kang kinsa kita kinahanglan nga isumpay diha sa mga higot 
sa pamilya. Matuman lamang kini diha sa atong mga Templo.” 2 Sa 
wala pa ihalad ang pagpahinungod nga pag-ampo didto sa  Ogden 
Utah Temple, miingon siya, “Pahinumduman ko kamo nga kon 
kita magpahinungod og usa ka balay sa Ginoo, unsa gayud ang 
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atong buhaton mao ang pagpahinungod sa atong mga kaugalingon 
ngadto sa serbisyo sa Ginoo, uban sa pakigsaad nga atong gamiton 
ang balay sa paagi nga iyang gusto nga kini pagagamiton.” 3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Gipahiuli ni Elijah ang gahum sa pagbugkos, o 
paghiusa, dinhi sa yuta ug didto sa langit.

Si Malaquias, ang katapusang propeta sa Daang Tugon, mitapos 
sa iyang mga panagna uban niini nga mga pulong:

“Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa 
dili pa moabut ang dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo:

“Ug iyang pabalikon ang kasingkasing sa mga amahan ngadto 
sa mga bata, ug ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga 
amahan, tingali unya ako moanhi ug samaran ko ang yuta pinaagi 
sa usa ka panghimaraut.” (Mal. 4:5–6.)

Kini ingon og labing angay nga ang katapusan sa karaan nga 
mga propeta motapos sa iyang mga pulong uban sa usa ka saad 
ngadto sa umaabut nga mga henerasyon, ug diha niana nga saad 
nagtagna og panahon nga moabut nga adunay pagsumpay sa mga 
dispensasyon nga milabay ngadto sa ulahing mga adlaw. . . .

Kita adunay mas tin-aw nga paghubad sa mga pulong ni Ma-
laquias nga gihatag sa Nephite nga propeta nga si Moroni, kinsa 
mipakita ngadto ni Joseph Smith sa pagka-Septyembre 21, 1823. 
Kini ang paagi nga ang anghel mikutlo niini:

“Tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa Pagkapari, pinaagi 
sa kamot ni Elijah ang propeta, sa dili pa moabut ang mahinungda-
non ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo.

“Ug siya motanom diha sa mga kasingkasing sa mga anak sa mga 
saad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing 
sa mga anak mobalik ngadto sa ilang mga amahan.

“Kon kini dili mao, ang tibuok yuta sa hingpit malaglag sa iyang 
pag-anhi.” (D&P 2:1–3.)

Mipahibalo si Moroni ni Joseph Smith nga kini nga panagna hapit 
na matuman. Ang pagkatuman miabut mga dose ka tuig sa wala 
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madugay, niadtong Abril 3, 1836. Niining adlawa mipakita si Elijah 
ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery sa Kirtland Temple ug 
didto gitugyan diha kanila . . . ang gahum sa paghiusa, o pagbug-
kos, dinhi sa yuta ug didto sa langit. Ang mga yawe niini nga pries-
thood gihuptan ni Elijah, ngadto kang kinsa ang Ginoo mihatag sa 
gahum ibabaw sa mga elemento ingon man ibabaw sa katawhan, 
uban sa awtoridad sa pagbugkos alang sa karon ug sa kahangturan 
diha sa matarung sa tanang mga ordinansa kalabut sa kahingpitan 
sa kaluwasan.4

Ang pipila sa mga miyembro sa Simbahan naglibug sa paghu-
nahuna nga si Elijah mianhi uban sa yawe sa pagbunyag alang sa 
mga patay o sa kaluwasan alang sa mga patay. Ang mga yawe ni 
Elijah mas labaw pa niana. Kini mao ang mga yawe sa pagbugkos, 
ug kadto nga mga yawe sa pagbugkos may kalabutan sa buhi ug 
naglakip sa mga patay kinsa andam sa paghinulsol.5

Si Elijah mianhi aron sa pagpahiuli nganhi sa kalibutan, pinaagi 
sa pagtugyan diha sa buhi nga mga propeta nga takus nga gisugo sa 
Ginoo, sa kahingpitan sa gahum sa Priesthood. Kini nga Priesthood 
naghupot sa mga yawe sa paghiusa ug pagbugkos dinhi sa yuta ug 
didto sa langit sa tanang mga ordinansa ug baruganan kalabut sa 
kaluwasan sa tawo, nga sila sa ingon mahimong angay sa celestial 
nga gingharian sa Dios. . . .

Pinaagi kini sa awtoridad nga ang mga ordinansa gipahigayon 
diha sa mga templo alang sa mga buhi ug sa mga patay. Kini mao 
ang gahum nga naghiusa sa mga bana ug mga asawa sa kahangtu-
ran kon sila mosulod sa kaminyoon sumala sa mahangturong plano. 
Kini mao ang awtoridad diin ang mga ginikanan makabaton og 
pag-angkon sa pagkaginikanan kabahin sa ilang mga anak ngadto 
sa kahangturan ug dili lamang alang sa karon, nga naghimo og 
mahangturong pamilya diha sa Gingharian sa Dios.6

2
Ang pagpahiuli sa awtoridad sa pagbugkos 
nagluwas sa kalibutan gikan sa hingpit nga 

pagkalaglag sa pag-anhi ni Jesukristo.

Kon wala pa moanhi si Elijah atong masabtan nga ang tanan 
nga mga buhat sa miaging mga panahon wala kaayoy kapuslanan, 
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kay ang Ginoo miingon nga ang tibuok kalibutan, ubos sa ingon 
nga kahimtang, hingpit nga malaglag sa iyang pag-anhi. Busa ang 
iyang misyon mahinungdanon kaayo sa kalibutan. Dili lamang kini 
kabahin sa bunyag sa mga patay, apan usab sa pagbugkos sa mga 
ginikanan ug mga anak ngadto sa mga ginikanan, aron adunay “ti-
buok ug walay kulang ug hingpit nga pagkahiusa, ug pagkasumpay 
sa mga kapaigoan, ug mga yawe ug mga gahum ug mga himaya,” 
gikan sa sinugdan ngadto sa katapusan sa panahon [tan-awa sa 
D&P 128:18]. Kon kining gahum sa pagbugkos wala dinhi sa kali-
butan, nan ang kalibug mohari ug kagubot mopuli sa kahusay niana 
nga adlaw nga ang Ginoo moanhi, ug, sa tinuod, dili kini mahimo, 
kay ang tanang mga butang gidumala ug gipugngan sa hingpit nga 
balaod diha sa gingharian sa Dios.7

Nganong pagalaglagon ang kalibutan? Tungod lamang kay walay 
pagkasumpay tali sa mga amahan ug sa mga anak—nga mao ang 
buluhaton alang sa mga patay—nan tanan kita magbarug nga isalik-
way; ang tanang buhat sa Dios mapakyas ug hingpit nga malaglag. 
Ang mao nga kahimtang, sa tinuod, dili mahitabo.8

Ang pagpahiuli niining awtoridad sa [pagbugkos] mao ang pana-
langin nga nagluwas sa kalibutan gikan sa hingpit nga pagkalaglag 
inig anhi ni Jesukristo. Kon atong masabtan og maayo kini nga ka-
matuoran ug isilsil sa atong mga hunahuna, dali kining mahibaloan 
nga adunay kalibug ug kalisdanan lamang kon ugaling si Kristo 
moanhi ug ang gahum sa pagbugkos wala dinhi.9

3
Aron sa pagpangandam alang sa kaluwasan 

sa kahingpitan niini, kinahanglan gayud nga 
kita modawat og mga ordinansa sa templo 

pinaagi sa gahum sa pagbugkos.

Ang Ginoo [naka] hatag ngari kanato og mga pribilehiyo ug mga 
panalangin, ug oportunidad sa pagsulod ngadto sa mga pakigsaad, 
modawat og mga ordinansa nga may kalabutan sa atong kaluwa-
san dugang sa unsay gisangyaw dinhi sa kalibutan, dugang sa mga 
baruganan sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, pag-
hinulsol sa sala ug bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala ug 
pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo; ug kini 
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ang gahum sa pagbugkos sa priesthood “naghiusa sa mga 
bana ug mga asawa sa kahangturan kon sila mosulod 

sa kaminyoon sumala sa mahangturong plano.”

nga mga baruganan ug mga pakigsaad dili madawat bisan asa apan 
diha lamang sa templo sa Dios.10

Ang buhat sa templo may kalambigitan gayud sa plano sa ka-
luwasan, nga ang usa dili mahimo nga wala ang usa. Sa ato pa, 
walay kaluwasan kon walay [mga] ordinansa sa templo nga iya ra 
sa templo.11

Adunay liboan ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw . . . kinsa 
andam sa pagtambong og miting, andam sa pagbayad sa ilang ika-
pulo ug pagbuhat sa naandang mga katungdanan sa Simbahan, 
apan sila ingon og wala mobati o makasabut sa importansya sa 
pagdawat sa mga panalangin diha sa templo sa Ginoo nga modala 
nila ngadto sa kahimayaan. Katingad-an kini nga butang. Ang ka-
tawhan ingon og kontento og sayon nga kinabuhi nga wala mag-
pahimulos sa mga oportunidad nga gihatag kanila ug wala dawata 
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kining gikinahanglan nga mga pakigsaad nga modala kanila og 
balik ngadto sa presensya sa Dios isip anak nga mga lalaki ug mga 
babaye.12

Kon gusto kamo og hingpit nga kaluwasan, nga kahimayaan 
diha sa gingharian sa Dios, . . . kinahanglan nga kamo moadto sa 
templo sa Ginoo ug modawat niining balaan nga mga ordinansa 
nga iya niana nga balay, nga dili madawat bisan asa. Walay lalaki 
nga makadawat sa kahingpitan sa kahangturan, sa kahimayaan nga 
siya lamang; walay babaye nga makadawat niana nga panalangin 
nga siya lamang; apan ang bana ug asawa, kon sila modawat sa 
gahum sa pagbugkos diha sa templo sa Ginoo, mouswag ngadto 
sa kahimayaan, ug magpadayon ug mahimong sama sa Ginoo. Ug 
kana ang padulngan sa katawhan, kana mao ang mga tinguha sa 
Ginoo alang sa Iyang mga anak.13

Pahibalo: Aron mabasa ang pipila sa mga pulong sa paglaum 
ug saad alang sa matinud-anong mga tawo kinsa dili makahimo sa 
pagdawat sa tanang mga ordinansa sa templo sa ilang tibuok nga 
mga kinabuhi, tan-awa sa kapitulo 15 niini nga libro.

4
Tungod sa gahum sa pagbugkos, kita makapahigayon 

og makaluwas nga mga ordinansa alang niadtong 
kinsa namatay nga wala makadawat niini.

Kinsa ang mga amahan nga gipamulong ni Malaquias, ug kinsa 
ang mga anak? Ang mga amahan mao ang atong mga patay nga 
mga katigulangan kinsa namatay nga walay pribilehiyo sa pagdawat 
sa Ebanghelyo, apan kinsa nakadawat sa saad nga ang panahon 
moabut nga kana nga pribilehiyo ihatag ngadto kanila. Ang mga 
anak mao kadtong karon nga mga buhi kinsa nag-andam sa mga 
impormasyon sa kaliwatan ug kinsa nagpahigayon sa pagpuli nga 
mga ordinansa diha sa mga Templo.14

Si Elijah mianhi, nagdala sa mga yawe sa pagbugkos, ug ang ga-
hum gihatag ngari kanato pinaagi diin kita makahatag og tabang sa 
mga patay. Kini nga gahum sa pagbugkos naglakip niadtong kinsa 
patay kinsa andam sa paghinulsol ug sa pagdawat sa Ebanghelyo 
kinsa namatay nga wala niana nga kahibalo, sama lamang nga kini 
nagtabang niadtong mga buhi kinsa naghinulsol.15
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Ang Ginoo nagmando nga ang tanan niyang espiritu nga mga 
anak, matag kalag kinsa nakapuyo o mopuyo sa kalibutan, adunay 
makatarunganon ug makiangayong oportunidad sa pagtuo ug pag-
sunod sa mga balaod sa iyang mahangturong ebanghelyo. Kadtong 
kinsa modawat sa ebanghelyo ug mopuyo uyon sa mga balaod 
niini, lakip ang bunyag ug celestial nga kaminyoon, makabaton og 
kinabuhing dayon.

Kini tataw nga gamay lamang nga bahin sa katawhan ang naka-
dungog sa pulong sa gipadayag nga kamatuoran gikan sa tingog 
sa usa sa mga tinuod nga sulugoon sa Ginoo. Diha sa kaalam ug 
kaangayan sa Ginoo, ang tanan kinahanglan gayud nga mobuhat 
sa ingon. Sumala sa gisulti ni Pedro:

“Kay kini mao ang hinungdan ngano nga ang ebanghelyo giwali 
hangtud ngadto sa mga patay, aron bisan tuod sila nahinukman na 
diha sa lawas ingon sa mga tawo, sila mabuhi sa espiritu ingon sa 
Dios.” (1 Pedro 4:6.)

Kadtong kinsa walay oportunidad sa pagpaminaw sa mensahe sa 
kaluwasan dinhi niini nga kinabuhi apan modawat unta niini uban 
sa tibuok nilang mga kasingkasing kon ang mao nga oportunidad 
miabut nganha kanila—sila mao kinsa ang mga modawat niini didto 
sa kalibutan sa mga espiritu; sila mao kang kinsa atong ipahigayon 
ang mga ordinansa diha sa mga templo, ug sila mao kinsa, niini nga 
paagi, mahimong mga manununod uban kanato sa kaluwasan ug 
sa kinabuhing dayon.16

Ang pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa 
mga anak ug ang mga anak ngadto sa amahan, mao ang gahum sa 
kaluwasan alang sa mga patay, pinaagi sa pagpuli nga buhat nga 
ipahigayon sa mga anak alang sa ilang mga amahan, ug kini sa ta-
nang paagi makatarunganon ug makanunayon. Nadungog ko kining 
gisulti og kadaghan niadtong kinsa mibatok niini nga buhat nga kini 
imposible alang sa usa ka tawo sa pagbarug puli sa lain. Kadtong 
mipahayag sa ilang mga kaugalingon niini nga paagi nakalimtan 
ang kamatuoran nga ang tibuok buhat sa kaluwasan usa ka pagpuli 
nga buhat, si Jesukristo nagbarug isip ang halad-pasig-uli, nagtubos 
kanato gikan sa kamatayon, diin kita dili na responsable, ug usab 
sa pagtubos kanato gikan sa responsibilidad sa atong kaugalingon 
nga mga sala, sa kondisyon sa atong paghinulsol ug pagdawat sa 
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ebanghelyo. Siya mibuhat niini sa labing makapahinuklog nga pa-
agi nga walay kinutuban ug tungod sa samang baruganan iyang 
gitugyan ang awtoridad ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa 
pagbuhat alang sa mga patay kinsa dili makahimo sa pagpahigayon 
sa makaluwas nga mga ordinansa alang sa ilang mga kaugalingon.17

Naghunahuna ako nga usahay atong gitan-aw kini nga butang 
alang sa kaluwasan sa mga patay ingon og dili kaayo importante. 
Kini sayop nga hunahunaon nga ang mga tawo kang kinsa kita nag-
himo og buhat diha sa templo sa Ginoo mga patay na. Ato silang 
hunahunaon nga mga buhi, ug ang puli nga buhi nagrepresentar 
lamang kanila sa pagdawat sa mga panalangin nga kinahanglan 
unta ilang madawat ug madawat unta niini nga kinabuhi kon sila 
buhi pa sa dispensasyon nga ang ebanghelyo gitudlo. Busa ang 
matag patay nga tawo kang kinsa ang buhat gihimo diha sa templo 
gihunahuna nga buhi sa panahon nga ang ordinansa gihatag.18

Kini nga doktrina sa kaluwasan alang sa mga patay maoy usa 
sa labing mahimayaon nga mga baruganan nga gipadayag sukad 
ngadto sa tawo. Kini mao ang paagi nga ang ebanghelyo itanyag 
ngadto sa tanang katawhan. Kini nagtukod sa kamatuoran nga ang 
Dios walay pinalabi nga mga tawo [tan-awa sa Mga Buhat 10:34]; 
nga ang matag kalag bililhon sa Iyang panan-aw; ug nga ang tanan 
nga mga tawo, sa pagkatinuod, pagahukman sumala sa ilang mga 
buhat.

Karon, ako nagpasalamat sa Ginoo nga Iyang gipahiuli ang Iyang 
mahangturong ebanghelyo ngari kanato karong panahona. Nagpa-
salamat ako Kaniya alang sa gahum sa pagbugkos nga giuli nganhi 
sa kalibutan pinaagi ni Propeta Elijah. Nagpasalamat ako Kaniya 
alang sa unit sa mahangturong pamilya, alang sa pribilehiyo nato 
nga mabugkos diha sa iyang balaan nga mga templo, ug niana nag-
himo niini nga mga panalangin nga mahatag ngadto sa atong mga 
katigulangan kinsa namatay nga walay kahibalo sa ebanghelyo.19

5
Ang buhat sa family history ug buhat sa templo 

alang sa mga patay mga buhat sa gugma.

Adunay daghang maayo, mapainubsanong mga kalag kinsa nag-
hikaw sa ilang mga kaugalingon sa mga kaharuhay, ug usahay sa 
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mga panginahanglan, sa kinabuhi, aron ilang maandam ang mga re-
kord ug mapahigayon ang trabaho alang sa ilang mga patay nga ang 
gasa sa pagluwas unta madala ngadto kanila. Kining mga buhat sa 
gugma dili makawang, tungod kay ang tanan nga nagbuhat niining 
maayo nga kawsa makakaplag sa ilang bahandi ug mga katigayunan 
didto sa celestial nga gingharian sa Dios. Dako ang mahimo nilang 
ganti, oo, gani lapas sa gahum sa mga mortal nga sabton.20

Walay buhat nga konektado sa ebanghelyo nga mas matinaba-
ngon ang kinaiyahan kay sa buhat diha sa Balay sa Ginoo, alang 
sa atong mga patay. Kadtong kinsa nagbuhat alang sa mga patay 
wala magpaabut nga modawat og bisan unsa nga yutan-ong bayad 
o ganti. Kini, labaw sa tanan, usa ka buhat sa gugma, nga namugna 
diha sa kasingkasing sa tawo pinaagi sa matinud-anon ug kanu-
nay nga pagtrabaho niining makaluwas nga mga ordinansa. Walay 
kwarta nga makuha, apan adunay dako nga kalipay didto sa langit 
niadtong mga kalag kinsa atong natabangan sa ilang kaluwasan. 
Kini usa ka buhat nga nagdugang sa pagka-espirituhanon sa tawo, 
nagpalambo sa iyang mga panan-aw kalabut sa kaayohan sa iyang 
isigka-tawo, ug nagtanom diha sa iyang kasingkasing og usa ka 
gugma alang sa tanang mga anak sa atong Langitnong Amahan. Wa-
lay buhat nga makatumbas niana nga anaa sa templo alang sa mga 
patay nga nagtudlo sa tawo sa paghigugma sa iyang silingan sama 
sa iyang kaugalingon. Gihigugma gayud ni Jesus ang kalibutan nga 
andam siya sa paghatag sa iyang kaugalingon isip sakripisyo alang 
sa sala aron ang kalibutan unta maluwas. Kita usab adunay pribi-
lehiyo, sa gamay nga paagi, sa pagpakita sa atong dakong gugma 
alang Kaniya ug sa atong mga isigka-tawo pinaagi sa pagtabang 
kanila sa mga panalangin sa ebanghelyo nga sa karon dili nila ma-
dawat kon wala ang atong panabang.21

6
Pinaagi sa buhat sa family history ug buhat sa templo, 
atong nakompleto ang organisasyon sa pamilya gikan 

sa usa ka henerasyon ngadto sa laing henerasyon.

Ang doktrina sa kaluwasan alang sa patay ug buhat sa tem-
plo naghatag kanato og mahimayaong potensyal nga mapadayon 
ang relasyon sa pamilya. Pinaagi niini atong makat-unan nga ang 
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relasyon sa pamilya kinahanglan nga dili maputol, nga ang mga 
bana ug mga asawa sa kahangturan adunay pag-angkon diha sa 
usag usa ug diha sa ilang mga anak hangtud sa kinaulahiang hene-
rasyon. Hinoon, aron madawat kini nga mga pribilehiyo ang mga 
ordinansa sa pagbugkos diha sa templo sa atong Dios kinahanglan 
gayud nga maangkon. Ang tanan nga mga pakigsaad, mga kasabu-
tan, mga katungdanan ug mga kauyonan nga gihimo sa katawhan 
matapos, apan ang mga katungdanan ug mga kauyonan nga gihimo 
diha sa balay sa Ginoo, kon matinud-anong sundon, magpabilin sa 
kahangturan [tan-awa sa D&P 132:7]. Kini nga doktrina naghatag 
kanato og mas tin-aw nga konsepto sa mga katuyoan sa Ginoo 
ngadto sa iyang mga anak. Kini nagpakita sa iyang buhong ug 

Samtang atong ipabalik ang atong mga kasingkasing ngadto sa mga 
katigulangan kinsa namatay na, ato usab nga mapabalik ang atong 

mga kasingkasing ngadto sa buhi nga mga sakop sa pamilya.
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walay kinutubang kalooy ug gugma sa tanan kinsa nagsunod ka-
niya, oo, gani bisan niadtong mga mosukol, kay diha sa iyang kaayo 
ihatag niya ang dagkong mga panalangin bisan ngadto kanila.22

Gitudloan kita sa ebanghelyo ni Jesukristo nga ang organisasyon 
sa pamilya kon may kalabutan sa celestial nga kahimayaan, usa nga 
kompleto, usa ka organisasyon nga gisumpay gikan sa amahan ug 
inahan ug mga anak sa usa ka henerasyon ngadto sa amahan ug 
inahan ug mga anak sa sunod nga henerasyon, ug sa ingon nag-
lambo ug nagkaylap hangtud ngadto sa katapusan sa panahon.23

Kinahanglan nga adunay pagdugtong, usa ka pagsumpay sa mga 
henerasyon gikan sa panahon ni Adan hangtud sa katapusan sa 
panahon. Ang mga pamilya sumpayon ug idugtong, mga ginikanan 
ngadto sa mga anak, mga anak ngadto sa mga ginikanan, usa ka 
henerasyon ngadto sa lain, hangtud kita mahiusa sa dakong hamili 
nga pamilya kauban sa atong amahan nga si Adan maoy nangulo, 
diin ang Ginoo ang mibutang kaniya. Busa dili kita maluwas ug 
mahimaya diha sa gingharian sa Dios gawas kon sa atong mga 
kasingkasing kita adunay tinguha sa paghimo niini nga buhat ug 
ipahigayon kini kutob sa atong mahimo alang sa atong mga patay. 
Kini usa ka mahimayaong doktrina, usa sa nindot kaayo nga mga 
baruganan sa kamatuoran nga gipadayag pinaagi ni Propeta Joseph 
Smith. Kinahanglan atong pahimuslan ang atong mga oportunidad 
ug ipakita nga kita takus ug madawat sa panan-aw sa Ginoo, nga 
unta atong madawat kini nga kahimayaan alang sa atong mga ka-
ugalingon, ug didto magmaya sa gingharian sa Dios uban sa atong 
mga paryente ug mga higala dinhi niining dako nga panaghiusa og 
balik ug pagpundok sa mga Santos sa Simbahan sa Unang Natawo, 
kinsa nagpabilin sa iyang kaugalingon nga walay lama gikan sa 
mga sala sa kalibutan.

Ang Ginoo mopanalangin kanato ug mohatag nga unta kita adu-
nay tinguha diha sa atong mga kasingkasing sa pagpalambo sa 
atong calling ug sa pagserbisyo Kaniya nga matinud-anon sa tanang 
mga butang, mao ang akong pag-ampo.24
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	Fielding	Smith,”	basaha	ang	

tambag ni Presidente Smith mahitungod kon “unsa gayud ang 
atong buhaton” sa usa ka pagpahinungod sa templo. Unsa ang 
atong mabuhat sa pagsunod niini nga tambag?

•	 Sa	unsa	nga	paagi	nga	ang	pagtulun-an	diha	sa	seksyon	1	may	
kalabutan sa atong mga paninguha sa pagtabang sa atong mga 
katigulangan kinsa nangamatay na? Sa unsang paagi nga kini nga 
mga pagtulun-an may kalabutan sa atong mga relasyon uban sa 
buhi nga mga sakop sa pamilya?

•	 Samtang	inyong	basahon	ang	seksyon	2,	pangitaa	ang	pagpasa-
but ni Presidente Smith kon ngano nga ang gahum sa pagbugkos 
“nagluwas sa kalibutan gikan sa hingpit nga pagkalaglag sa pag-
anhi ni Jesukristo.” Unsa ang gitudlo niini mahitungod sa dapit 
sa mga pamilya diha sa plano sa kaluwasan?

•	 Sa	unsa	nga	mga	paagi	ang	buhat	sa	templo	“may	kalambigitan	
gayud sa plano sa kaluwasan”? (Tan-awa sa seksyon 3.) Sa un-
sang paagi nga kini nga baruganan nakaimpluwensya sa atong 
mga pagbati mahitungod sa buhat sa templo?

•	 Si	Presidente	Smith	mitambag	nga	kon	kita	maghimo	og	buhat	sa	
templo alang sa mga patay, kinahanglan nga kita maghunahuna 
nga ang mga tawo buhi (tan-awa sa seksyon 4). Unsa ang ka-
hulugan niini nganha kaninyo? Sa unsa nga paagi kaha kini nga 
ideya moimpluwensya sa paagi sa inyong pagserbisyo sa templo?

•	 Samtang	inyong	ribyuhon	ang	seksyon	5,	pangitaa	ang	mga	pa-
nalangin nga gisulti ni Presidente Smith nga moabut ngadto niad-
tong kinsa naghimo og family history. Sa unsa nga paagi inyong 
nahibaloan nga kining mga butanga tinuod?

•	 Tun-i	ang	seksyon	6,	ug	handurawa	ang	kasinatian	sa	pagmaya	
kauban sa inyong mga katigulangan diha sa usa ka “dako nga 
panaghiusa og balik.” Paghunahuna mahitungod sa unsay inyong 
mahimo sa pag-andam sa inyong kaugalingon ug inyong pamilya 
alang niana nga pribilehiyo.
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
1 Mga Taga-Corinto 15:29; D&P 95:8; 97:15–16; 128:16–19

Tabang sa Pagtudlo
“Kon ang usa ka tawo mangutana, imbitara ang uban sa pagtu-

bag imbis ikaw mismo ang motubag niini. Pananglit, makasulti ka, 
‘Nindot kana nga pangutana. Unsa ang hunahuna sa uban’ o ‘Aduna 
bay makatabang niini nga pangutana?’” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag [1999], 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1948, 134.
 2. “Salvation for the Dead,” Improvement 

Era, Peb. 1917, 361; tan-awa usab sa 
Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 2:147.

 3. “Ogden Temple Dedicatory Prayer,” 
Ensign, Mar. 1972, 6.

 4. “The Coming of Elijah,” Ensign, Ene. 
1972, 2, 5.

 5. “The Keys of the Priesthood Restored,” 
Utah Genealogical and Historical 
 Magazine, Hulyo 1936, 100.

 6. “A Peculiar People: The Authority Elijah 
Restored,” Deseret News, Ene. 16, 1932, 
Church section, 8; tan-awa usab sa 
Doctrines of Salvation, 2:117.

 7. “Salvation for the Living and the Dead,” 
Relief Society Magazine, Dis. 1918, 
677–78; tan-awa usab sa Doctrines of 
Salvation, 2:121.

 8. Doctrines of Salvation, 2:122.
 9. “The Coming of Elijah,” 5.
 10. Sa “Relief Society Conference Minutes,” 

Relief Society Magazine, Ago. 1919, 
466; tan-awa usab sa Doctrines of Sal-
vation, 2:40.

 11. “One Hundred Years of Progress,” 
Liahona: The Elders’ Journal, Abr. 15, 
1930, 520.

 12. “The Duties of the Priesthood in Tem-
ple Work,” Utah Genealogical and His-
torical Magazine, Ene. 1939, 4.

 13. “Elijah the Prophet and His Mission—
IV,” Instructor, Mar. 1952, 67.

 14. “Salvation for the Dead,” Millennial 
Star, Dis. 8, 1927, 775; tan-awa usab sa 
Doctrines of Salvation, 2:127.

 15. “The Keys of the Priesthood Restored,” 
101.

 16. Sealing Power and Salvation, Brigham 
Young University Speeches of the 
Year (Ene. 12, 1971), 2–3; mga italics 
gitangtang.

 17. The Restoration of All Things (1945), 
174–75).

 18. “The Keys of the Priesthood Restored,” 
100–101.

 19. Sealing Power and Salvation, 3.
 20. “A Greeting,” Utah Genealogical and 

Historical Magazine, Ene. 1935, 5; tan-
awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:180.

 21. “Salvation for the Dead,” Improvement 
Era, Peb. 1917, 362; tan-awa usab sa 
Doctrines of Salvation, 2:144.

 22. “Salvation for the Dead,” Improvement 
Era, Peb. 1917, 362–63; tan-awa usab 
sa Doctrines of Salvation, 2:173.

 23. Sa Conference Report, Abr. 1942, 26; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
2:175.

 24. Sa Conference Report, Okt. 1911, 122.
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“Kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon 
ang akong mga sugo” ( Juan 14:15).
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Pagpakabuhi sa Matag Pulong 
nga Mogawas sa Ba-ba sa Dios

“Ang pinakamaayo nga paagi sa pagsimba 
mao ang pagtuman sa mga sugo, pagsunod 
sa mga tunob sa Anak sa Dios, pagbuhat sa 
mga butang nga makapahimuot kaniya.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

“Nagpangita ako sa akong kaluwasan,” pahayag ni Presidente 
Joseph Fielding Smith, “ug nasayud ko nga makaplagan ko kini 
pinaagi lang sa pagkamasulundon sa mga balaod sa Ginoo sa pag-
tuman sa mga sugo, sa paghimo sa mga buhat sa pagkamatarung, 
pagsunod sa mga tunob sa atong lider, si Jesus, ang ehemplo ug 
pangulo sa tanan.” 1

Agig dugang sa pagpangita sa kaugalingong kaluwasan, si Pre-
sidente Smith nagkugi sa pagtrabaho aron pagtabang sa uban nga 
makahimo sa ingon. Si Elder Francis M. Gibbons, kinsa nagserbisyo 
isip secretary sa Unang Kapangulohan, nakabantay nga si Presi-
dente Smith “miisip nga iyang katungdanan ang pagpasidaan kon 
ang mga tawo mosimang sa dalan sigon sa gitudlo sa kasulatan. Ug 
siya walay intensyon sa pagtalikod niana nga katungdanan, bisan 
unsay isulti sa uban. Kana naghimo niyang dili bantugan sa ubang 
paagi ingon og kini walay ngil-ad nga epekto kaniya; ang iyang 
tuyo dili ang pagkahimong inila o bantugan sa mata sa katawhan. 
Hinoon, iyang giisip nga tahas niya ang pagkatigbalantay sa tore 
kansang katungdanan mao ang pagpasidaan sa naa sa ubos kinsa 
dili kakita sa nagsingabut nga kakuyaw.” 2

Si Presidente Smith kausa mipakigbahin og kasinatian nga nag-
hulagway sa kausaban sa kasingkasing nga moabut sa usa ka tawo 
kinsa mopatalinghug niini nga pasidaan:
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“Mitambong ko og komperensya sa stake pila ka tuig nang mi-
labay ug namulong kabahin sa Pulong sa Kaalam. . . . Sa pag-adto 
nako sa likod sa building [human sa komperensya,] sa hapit na ma-
kabiya ang tanan, usa ka tawo mitunol sa iyang kamot ug miingon:

“ ‘Brother Smith, primero kadto nga pagpamulong bahin sa 
 Pulong sa Kaalam nga akong nagustuhan sukad.’

“Miingon ko: ‘Wala pa diay ka kadungog sa uban nga namulong 
bahin sa Pulong sa Kaalam?’

“Miingon siya: ‘Nakadungog na, apan primero kini nga nalipay ko.’

“Miingon ko: ‘Ngano man?’

“Miingon siya: ‘Abi nimo, nagsunod na ko sa Pulong sa Kaalam 
karon.’” 3

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Gidumala sa Dios ang kalibutan pinaagi sa 
pamalaod, ug ubos kita niana nga balaod.

Kinahanglang dawaton sa mga tawo nga tungod kay ang 
 Labawng Makagagahum ang nagdumala sa tibuok kalibutan pinaagi 
sa dili mausab nga balaod, ang tawo, nga maoy pinakamahinung-
danon sa tanan niyang gilalang, kinahanglang mopaubos niana nga 
balaod. Ang Ginoo namahayag niini nga kamatuoran sa mubo ug 
makakombinser nga paagi sa usa ka pagpadayag sa Simbahan:

“Ang tanan nga gingharian dunay balaod nga gihatag;

“Ug adunay daghan nga mga gingharian; kay walay luna diin 
walay gingharian; ug walay gingharian diin walay luna, walay usa 
nga labaw o gamay nga gingharian.

“Ug ngadto sa matag gingharian gihatagan og usa ka balaod; ug 
ngadto sa matag balaod adunay pipila ka mga kinutuban usab ug 
mga kasabutan.

“Ang tanan nga mga binuhat kinsa wala magpuyo niadto nga 
mga kasabutan dili kahatagan og kaangayan.” (D&P 88:36–39.)

Kini nga kamatuoran tin-aw kaayo. Sa ingon, makatarungan 
lang nga kinahanglan kitang maglaum nga ang gingharian sa Dios 
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pagadumalahon sa balaod ug tanan nga magtinguhang makasulod 
niini kinahanglang mopaubos sa balaod. “Tan-awa, ang akong balay 
mao ang balay sa kahusay, miingon ang Ginoong Dios, ug dili usa 
ka balay sa kagubot.” (D&P 132:8.)

Ang Ginoo mihatag sa tawo og mga balaod nga atong gitawag 
og ebanghelyo ni Jesukristo. Tungod sa kakulang sa inspirasyon 
ug espirituhanong giya, ang mga tawo magkalahi kon hisgutan ang 
paggamit niini, apan dili malalis ang kamatuoran nga kini nga ba-
laod anaa gayud, ug ang tanan nga magtinguhang makasulod sa 
gingharian mopaubos niini nga balaod.4

Tanang kamatuoran anaa kanato, tanang doktrina, tanang pa-
malaod ug mga gikinahanglan, tanang buluhaton ug ordinansa nga 
gikinahanglan aron kita maluwas ug mahimaya sa kinatas-ang langit 
sa celestial nga kalibutan.5

2
Ang pagsunod sa mga sugo usa ka 

pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo.

Ang atong responsibilidad sa Simbahan mao ang pagsimba sa 
Ginoo sa espiritu ug kamatuoran, ug kini ang gipaningkamutan na-
tong buhaton sa tibuok natong kasingkasing, gahum ug hunahuna. 
Miingon si Jesus: “Maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug 
siya lamang ang alagara.” (Mat. 4:10.)

Nagatuo kita nga ang pagsimba mas labaw kay sa pag-ampo ug 
pagsangyaw ug paglihok sa ebanghelyo. Ang pinakamaayo nga pa-
agi sa pagsimba mao ang pagtuman sa mga sugo, pagsunod sa mga 
tunob sa Anak sa Dios, pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot 
kaniya. Lahi usab ang pagserbisyo sa Ginoo nga walay pagbati; lahi 
usab ang pagrespeto ug pagtahud sa iyang kabubut-on pinaagi sa 
pagsunod sa ehemplo nga iyang gipahimutang alang kanato. . . . 
Nagmaya ako sa kahigayunan nga makasunod sa iyang mga tu-
nob. Mapasalamaton ko sa mga pulong sa kinabuhing dayon nga 
akong nadawat, malipay kaayo kong moingon, niini nga kalibutan, 
ug manghinaut sa kinabuhing dayon nga maangkon sa kalibutan 
nga umaabut kon magpabilin kong matinud-anon ug matinuoron 
hangtud sa katapusan.6
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Mao kini ang balaod alang sa mga miyembro sa Simbahan, sa 
mga pulong sa Manluluwas: “Ang nagabaton sa akong mga sugo ug 
nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako. . . .” ( Juan 
14:21.) Usab, ang Manluluwas miingon: “Kon nahigugma kamo ka-
nako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” ( Juan 14:15.) . . .

Walay nahimong sala ang Manluluwas o may kahasol sa kon-
sensya. Walay angay nga hinulsulan sama ninyo ug nako; apan sa 
ubang paagi nga dili nako masabtan, iyang gipas-an ang gibug-aton 
sa inyo ug akong mga kalapasan. . . . Mianhi ug gihalad ang iyang 
kaugalingon isip sakripisyo aron bayaran ang mga utang niadtong 
andam nga maghinulsol sa iyang mga sala ug mobalik kaniya ug 
magatuman sa iyang mga sugo. Hunahunaa kini. Ang Manluluwas 
mipas-an niana nga palas-anon sa paagi nga lisud natong masabtan. 
Nahibalo ko niana, kay akong gidawat ang iyang pulong. Gisulti 
niya kanato ang kasakit nga iyang giagian; hilabihang kasakit nga 
mihangyo siya sa Amahan nga kon mahimo dili siya moinom sa 
mapait nga kopa ug mobiya: “. . . dili akong pagbuot ang matuman, 
kondili ang imo.” (Lucas 22:42.) Ang tubag gikan sa iyang Amahan, 
“Imnon nimo kana.”

Mapugngan ba nako ang akong kaugalingon sa paghigugma ka-
niya? Dili, di nako mahimo. Siya inyo bang gihigugma? Nan sunda 
ang iyang mga sugo.7

3
Kon ibaliwala nato ang mga sugo sa Ginoo, dili 

kita makalaum sa Iyang mga panalangin.

Kon talikdan nato ang mga sugo nga gihatag sa Ginoo nga atong 
giya nan dili kita makapangangkon sa iyang mga panalangin.8

Unsay kapuslanan sa atong pag-ampo sa Ginoo, kon dili nato 
tuyo ang pagtuman sa Iyang mga sugo? Ang ingon nga pag-ampo 
walay kahulugang pamugal-bugal ug panginsulto sa trono sa 
grasya. Makapaabut ba kita og nindot nga tubag kon ingon man 
niana? “Pangitaa ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa, sang-
pita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol: Pabiyai sa dautan 
ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarung ang iyang mga hu-
nahuna: ug pabalika siya sa Ginoo, ug siya malooy kaniya; ug sa 
atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud.” Matud pa 
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ni Isaias (Isaias 55:6–7). Apan ang Ginoo dili ba kanunayng anaa 
sa duol kon mangamuyo kita Kaniya? Sa pagkatinuod dili! Miingon 
Siya, “Sila gahi nga mopatalinghug ngadto sa tingog sa Ginoo nga 
ilang Dios; busa, ang Ginoo nga ilang Dios dugay nga mopataling-
hug ngadto sa ilang mga pag-ampo, sa pagtubag kanila sa adlaw sa 
ilang kasamok. Sa adlaw sa ilang kalinaw sila mibaliwala sa akong 
tambag; apan, sa adlaw sa ilang kasamok, tungod sa panginahang-
lan sila nangita kanako” [D&P 101:7–8]. Kon mopaduol kita Kaniya, 
Siya mopaduol kanato, ug dili kita pagabiyaan; apan kon dili kita 
magpaduol Kaniya, dili kita makadawat sa saad nga Siya motubag 
sa atong kamasinupakon.9

Dili kita mahimong mag-ampo sa Ginoo ug moingon: “Paminawa 
kami, himoa kaming madaugon, buhata ang among gusto, apan 
ayaw mi pabuhata sa imong gusto.” 10

ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga 
“magpakabuhi sa hingpit nga kahayag sa kamatuoran.”
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Gikinahanglan nga magpakabuhi kita sa hingpit nga kahayag 
sa kamatuoran, dili porsyon lang sa kamatuoran. Wala ko kasulay 
nga misalikway ko sa pipila ka mga baruganan sa ebanghelyo ug 
mituo sa lain, ug dayon mibati nga may katungod sa kahingpitan 
sa panalangin sa kahimayaan sa gingharian sa Dios. Kon gusto kita 
og himaya, kon gusto kita og dapit nga giandam sa Ginoo alang sa 
makiangayon ug matinuoron, nan kinahanglan kitang magpakabuhi 
sa hingpit nga kahayag sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug motuman sa 
tanan niyang sugo. Dili kita makaingon nga ang uban gagmay ra ug 
dili importante ug ang Ginoo dili magtagad kon kini atong supakon. 
Gisugo kita nga magpuyo sa matag pulong nga mogawas sa ba-ba 
sa Dios [tan-awa sa Deuteronomio 8:3; D&P 98:11]. “Nganong mo-
tawag man kamo kanako nga Ginoo, Ginoo,” miingon siya, “apan 
dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo?” [Tan-awa sa Lucas 6:46.] 11

4
Kon magatuman kita sa mga sugo sa Ginoo, 

nagsubay kita sa dalan sa pagkahingpit.

Naglaum ang Ginoo nga motuo kita kaniya, sa pagdawat sa wa-
lay katapusan niyang ebanghelyo, ug magkinabuhi nga uyon sa 
iyang mga patakaran. Dili atong katungdanan ang pagpili ug pag-
sunod sa mga baruganan sa ebanghelyo nga mohaum ra kanato ug 
kalimtan ang uban. Dili atong katungod ang paghukom nga ang 
ubang baruganan wala nay gamit sa atong sosyal ug kultural nga 
mga kahimtang.

Ang mga balaod sa Ginoo mahangturon, ug naa kanato ang ka-
hingpitan sa walay katapusang ebanghelyo ug obligado kita sa pag-
tuo sa tanan niyang balaod ug kamatuoran ug magpakabuhi subay 
niini. Walay laing mas importante kang bisan kinsa kay sa pagtuman 
sa mga sugo sa Ginoo. Iya kitang gilauman nga motuman sa tanang 
tinuod nga baruganan, sa pag-una sa iyang gingharian, sa pagpa-
dayon uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, ug pag-alagad 
kaniya sa tanan natong gahum, hunahuna ug kusog. Sa mga pulong 
sa kasulatan, atong pamation ang konklusyon sa kinatibuk-ang bu-
tang: “Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo kay kini 
mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo.” (Eccles. 12:13.)12
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Kanunay kong naghunahuna, ug tingali kamo usab, niadtong 
talagsaong pakigpulong—pinakatalagsaon nga sukad nasangyaw, 
sigon sa atong nahibaloan—nga atong gitawag og Wali sa Bukid. 
. . . Kon maminaw lang kita niana nga mga pagtulun-an, makabalik 
kita sa presensya sa atong Dios, sa Amahan, ug sa Iyang Anak si 
Jesukristo.

Kanunay kong maghunahuna niana isip kinatibuk-an:

“Busa kamo kinahanglan nga magmahingpit, ingon nga hingpit 
ang inyong Amahan nga langitnon.” [Mateo 5:48.]

. . . Nagatuo ako nga kini gayud ang gusto sa Ginoo dihang siya 
miingon, nga magmahingpit kita, sama sa atong Amahan nga langit-
non. Dili kana moabut diha dayon, apan pagtulun-an human sa usa 
ka pagtulun-an ug lagda human sa usa ka lagda, ehemplo human 
sa usa ka ehemplo ug dili hangtud nia pa kita niining kinabuhia, 
kay kita moagi gayud sa lubnganan sa dili pa nato makab-ot ang 
kahingpitan ug mahimong sama sa Dios.

Dinhi nagpahimutang kita og tukuranan. Dinhi kita gitudloan nii-
ning yano nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo ni Jesukristo, niining 
panahon sa pagsulay, sa pag-andam kanato alang sa kahingpitan. 
Kini akong katungdanan, inyong katungdanan, ang pagkahimo na-
kong mas maayo karon kay sa kagahapon, ug kamo sa pagka-mas 
maayo karon kay sa kagahapon ug pagka-mas maayo ugma kay 
sa karon. Ngano? Kay kita anaa niana nga dalan, kon magatuman 
kita sa mga sugo sa Ginoo, anaa kita sa dalan sa pagkahingpit, ug 
moabut kana pinaagi lang sa kamasulundon ug tinguha sa atong 
kasingkasing nga mabuntog ang kalibutan. . . .

. . . Kon may mga kapakyasan kita, mga kahuyang, kana ang 
atong tinguhaon nga mabuntog, hangtud hanas na kita ug mag-
madaugon. Kon mobati ang usa ka tawo nga lisud ang pagbayad 
sa iyang ikapulo, nan kana ang paningkamutan niyang buhaton, 
hangtud maanad siya pagbayad. Kon sa Pulong sa Kaalam, kana 
ang paningkamutan niyang buhaton hangtud maanad siya pagtu-
man sa sugo.13
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5
Samtang magtuman kita sa mga sugo, ang Ginoo 
mohupay ug mopanalangin kanato ug molig-on 
kanato nga mamahimong takus sa kahimayaan.

Aron mahimuot [ang Ginoo], dili kay magsimba lang kita sa pag-
pasalamat ug pagdayeg, apan mopakita sa kaandam nga mosunod 
sa iyang mga sugo. Pinaagi niini, ang Ginoo andam sa paghatag sa 
iyang panalangin; kay gumikan niini nga baruganan (pagkamasu-
lundon sa balaod) ang tanang butang gipasikad [tan-awa sa D&P 
130:20–21].14

Ang Dios mihatag kanato og [mga sugo] aron mas maduol kita 
Kaniya ug magtubo sa pagtuo ug malig-on. Walay sugo, bisan ka-
nus-a, nga Iyang gihatag kanato, nga dili alang sa atong kahupayan 
ug panalangin. Wala kini ihatag aron lang pagpahimuot sa Ginoo, 
apan aron mahimo kitang mas maayong mga tawo, ug takus sa 
kaluwasan ug kahimayaan sa Iyang gingharian.15

Sa templo, nakigsaad kita nga “serbisyuhan ang ginoo ug sundon ang 
iyang mga sugo ug ilayo ang kaugalingon sa mga buling sa kalibutan.”
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Kon moadto kita sa templo atong iisa ang atong kamot ug makig-
saad nga atong serbisyuhan ang Ginoo ug sundon ang iyang mga 
sugo ug ilayo ang kaugalingon sa mga buling sa kalibutan. Kon 
nakahibalo kita sa atong gibuhat nan ang endowment mahimo nga 
panalipod sa atong kinabuhi—usa ka panalipod nga wala sa tawo 
kinsa dili moadto og templo.

Nakadungog ko sa akong papa nga miingon nga sa oras sa pag-
sulay, sa oras sa tintasyon, hunahunaon niya ang mga saad, mga 
pakigsaad nga iyang gihimo sa Balay sa Ginoo, ug kini iyang mga 
panalipod. . . . Kini nga panalipod usa ka bahin sa tuyo niini nga 
mga seremonyas. Makaluwas nato karon ug mohimaya kanato sa 
umaabut, kon kini atong tahuron. Nahibalo ko nga ihatag kini nga 
panalipod, kay ako usab nahatagan niini, sama sa ubang liboan 
kinsa nahinumdom sa ilang mga obligasyon.16

Ang Ginoo mohatag kanato og mga gasa. Siya mopalantip sa 
atong hunahuna. Siya mohatag nato og kahibalo nga mowagtang 
sa mga kalisdanan ug mopahimutang kanato subay sa mga sugo 
nga iyang gihatag; siya mohatag nato og kahibalo nga makagamot 
gayud sa atong kalag nga dili gayud matangtang, kon magtinguha 
kita sa kahayag ug kamatuoran ug panabut nga gisaad nga atong 
madawat kon magmatinud-anon lang kita sa matag pakigsaad ug 
obligasyon sa ebanghelyo ni Jesukristo.17

Ang mahinungdanong saad alang sa mga miyembro sa Simbahan 
kinsa andam nga mosunod niini nga balaod ug motuman sa mga 
sugo sa Ginoo mao nga dili lang sila makadawat og luna sa gingha-
rian sa Dios, apan sila magpuyo usab sa presensya sa Amahan ug sa 
Anak; ug dili lang kana ra, kay gisaad sa Ginoo nga ang tanan nga 
anaa kaniya igahatag ngadto kanila [tan-awa sa D&P 84:33–39].18

Pinaagi sa pagsunod niana nga mga sugo nga gihan-ay dinhi sa 
Ebanghelyo ni Jesukristo, ug pinaagi sa paglahutay, atong madawat 
ang pagka-imortal, himaya, kinabuhing dayon, ug makapuyo uban 
sa presensya sa Dios nga Amahan ug sa iyang Anak si Jesukristo, 
diin tinuoray kitang makaila kanila.19

Kon magpakabuhi kita subay sa dalan sa hiyas ug kabalaan, ang 
Ginoo mobu-bu sa iyang panalangin ngari kanato sa gidaghanon 
nga lisud natong tuohan. Kita sa pagkatinuod, sama sa giingon ni 
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Pedro, “usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpongan sa mga ha-
rianong sacerdote, ang nasud nga balaan, ang katawhan nga iyang 
kaugalingon sa Dios.” (1 Ped. 2:9.) Ug katawhan kita nga lahi sa 
uban kay dili man kita sama nila nga wala magsunod niini nga mga 
sumbanan. . . .

Isip mga sulugoon sa Ginoo, ang atong tuyo mao ang pagpa-
kabuhi subay sa dalan nga iyang giandam kanato. Wala kita mag-
tinguha sa pagbuhat ug pagsulti aron lang iyang ikahimuot, apan 
naningkamot kitang magpakabuhi sama kaniya.

Siya mismo nagpakita og hingpit nga ehemplo alang kanato ug 
miingon: “Sumunod kamo kanako.” Sa Nephite niyang mga disipulo 
siya nangutana: “. . . unsa nga matang sa mga tawo kamo mahi-
sama?” ug dayon mitubag: “Sa pagkatinuod Ako moingon nganha 
kaninyo, gani sama nga Ako mao.” (3 Ne. 27:27.)

Karon labut kita sa pinakamahinungdanong buhat sa kalibutan. 
Kining gihuptan nato nga priesthood mao ang gahum ug awtoridad 
sa Ginoo mismo; ug misaad siya nga kon buhaton nato ang atong 
calling ug magpakabuhi sa kahayag, kay siya anaa sa kahayag, ma-
angkon nato ang himaya ug dungog uban kaniya sa hangtud sa 
gingharian sa Amahan.

Uban niining mahimayaong paglaum, dili ba kita maningkamot 
sa pagbiya sa atong dautang mga buhat? Dili ba nato unahon ang 
mga butang sa gingharian sa Dios? Dili ba kita maningkamot sa 
pagpakabuhi sa matag pulong nga mogawas sa iyang ba-ba? 20

Mopamatuod ko nga ang Ginoo namulong sa atong panahon; 
nga ang iyang mensahe usa ka paglaum ug kalipay ug kaluwasan; 
ug mosaad ko nga kon magpakabuhi kamo sa kahayag sa langit, 
magmatinuoron sa gisalig kaninyo, ug motuman sa mga sugo, ma-
kabaton kamo og kalinaw ug kalipay niini nga kinabuhi ug kina-
buhing dayon sa kalibutan nga umaabut.21

Tumana ang mga sugo. Pagpakabuhi sa kahayag. Lahutay 
hangtud sa katapusan. Pagmatinuoron sa matag pakigsaad ug ob-
ligasyon, ug ang Ginoo manalangin kaninyo lapas pa sa inyong 
gipangandoy.22
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Ribyuha	ang	asoy	sa	katapusan	sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	

Fielding Smith.” Nganong ang atong mga pagbati sa ebanghelyo 
mausab man kon naningkamot kita sa pagtuman sa mga sugo?

•	 Unsay	inyong	nakat-unan	gikan	sa	mga	kasulatan	nga	gikutlo	sa	
seksyon 1?

•	 Sa	unsang	paagi	ang	atong	kamasulundon	sa	mga	sugo	usa	ka	
pagpadayag sa gugma alang ni Jesukristo? Sa unsang paagi nga 
nahimo kining usa ka pagpadayag sa pasalamat sa Iyang mau-
laon nga sakripisyo? Sa unsang paagi kini usa ka pagpadayag sa 
pagsimba? (Tan-awa sa seksyon 2.)

•	 Pamalandungi	ang	mga	pagtulun-an	sa	seksyon	3.	Nganong	sa-
yop nga maglaum nga kita mapanalanginan sa Ginoo kon wala 
kita maningkamot nga magmasulundon?

•	 Sa	unsang	paagi	makatabang	kaninyo	ang	kahibalo	nga	dili	kita	
angayang maglaum nga mahingpit dayon o bisan niini nga kina-
buhi? (Tan-awa sa seksyon 4.) Hunahunaa unsay inyong mahimo 
matag adlaw, uban sa tabang sa Ginoo, nga magpabilin diha “sa 
dalan sa pagkahingpit.”

•	 Sa	seksyon	5,	si	Presidente	Smith	naglista	og	pinakaminus	10	ka	
paagi nga mopanalangin kanato ang Ginoo kon magtuman kita 
sa mga sugo. Unsa nga mga kasinatian ang inyong ikapakigbahin 
niining nadawat ninyo nga mga panalangin?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 4:4; 2 Nephi 31:19–20; Omni 1:26; D&P 11:20; 82:8–10; 

93:1; 130:20–21; 138:1–4

Tabang sa Pagtudlo
“Hangyoa ang mga partisipante sa pagpakigbahin sa unsay ilang 

nakat-unan gikan sa ilang personal nga pagtuon sa kapitulo. Maka-
tabang tingali ang pagkontak og pipila ka mga partisipante nianang 
semanaha ug sa paghangyo kanila sa pag-anha sa klase nga andam 
nga mopakigbahin sa unsay ilang nakat-unan” (gikan sa pahina ix 
niini nga libro).
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Ania sa Kalibutan apan 
Dili Iya sa Kalibutan

“Samtang kita ania sa kalibutan, dili kita iya sa 
kalibutan. Kita gipaabut nga mobuntog sa kalibutan 

ug mopuyo sa paagi nga mahimong santos.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Niadtong Disyembre 29, 1944, si Lewis ang anak nga lalaki ni 
Presidente Joseph Fielding Smith namatay samtang nagserbisyo sa 
Kasundalohan sa Estados Unidos. Bisan sa kaguol nga nasinati ni 
Presidente Smith, nahupay siya sa panumduman sa maayong ki-
nabuhi ni Lewis. “Kon si Lewis mibuhat o misulti og ngil-ad nga 
butang wala gyud ako makadungog niini,” misulat si Presidente 
Smith diha sa iyang journal. “Ang iyang mga hunahuna limpyo 
ingon man sa iyang mga lihok. . . . Sa ingon kagrabe nga kasakit 
kami nakabaton sa kalinaw ug kalipay sa kahibalo nga siya lim-
pyo ug luwas gikan sa mga bisyo nga nagdagsang sa kalibutan ug 
makita diha sa kasundalohan. Matinuoron siya sa iyang pagtuo ug 
takus sa mahimayaong pagkabanhaw, sa panahon nga kami paga-
hiusahon pag-usab.” 1

Mga 11 ka tuig ang milabay, si Presidente Joseph Fielding Smith 
ug ang iyang asawa nga si Jessie nakakita og susama nga mga 
kinaiya diha sa laing sakop sa militar. Milibut sila sa mga misyon 
sa Simbahan sa silangang Asia ug mibisita usab sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw gikan sa Estados Unidos kinsa nagserbisyo sa 
militar. Si Presidente ug Sister Smith nakadayeg niining batan-ong 
mga lalaki, kinsa, bisan sa mga tintasyon sa kalibutan, nagpuyo 
og maayo, limpyo nga mga kinabuhi. Niadtong Oktubre 1955 nga 
kinatibuk-ang komperensya, mireport si Presidente Smith:
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bisan sa panahon sa gubat, kita makapuyo sa 
kalibutan apan dili iya sa kalibutan.
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“Kamong mga amahan ug mga inahan kinsa adunay anak nga 
mga lalaki nga nagserbisyo sa kasundalohan, magmapagarbuhon 
kanila. Sila buotan nga batan-ong mga lalaki. Ang pipila sa atong 
mga sundalo mga kinabig, kinsa nadala diha sa atong Simbahan 
pinaagi sa mga pagtulun-an, pinaagi sa mga baruganan ug pinaagi 
sa ehemplo—ilabi na pinaagi sa ehemplo sa mga miyembro sa Sim-
bahan kinsa nagserbisyo usab uban kanila diha sa kasundalohan.

“Nahimamat nako ang daghang batan-ong mga lalaki kinsa mi-
ingon, ‘Mipasakop kami sa Simbahan tungod sa paagi sa pagpa-
kabuhi niining batan-ong mga lalaki ug tungod kay sila mitudlo 
kanamo sa mga baruganan sa ebanghelyo.’

“Naghimo sila og maayong buhat. Tingali adunay usa o duha 
kinsa wala mosunod, apan kadtong batan-ong mga lalaki kang 
kinsa ako may pribilehiyo sa pakighimamat, pakigsulti, mopama-
tuod sa kamatuoran ug naglihok nga mapainubsanon.

“Ug samtang nakighimamat ako sa mga opisyales ug mga pangulo 
sa relihiyon diha sa militar . . . , tanan sila miingon, ‘Nagustohan 
namo ang inyong batan-ong mga lalaki. Limpyo sila. Kasaligan sila.’” 2

Mitambag si Presidente Smith sa mga miyembro sa Simbahan 
nga—mahisama niining batan-ong mga sundalo—“lahi sa uban 
dinhi sa kalibutan.” 3 Sa ingon nga mga wali, kasagaran niyang isulti 
ang mahitungod sa pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay, pagsu-
nod sa Pulong sa Kaalam, pagtahud sa mga ngalan sa Langitnong 
Amahan ug ni Jesukristo, sa pagsinina sa ligdong nga paagi, ug sa 
pagsunod sa balaod sa kaputli. Gipasaligan niya ang mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw nga ang mga panalangin nga ilang madawat 
kon sila mobiya sa mga dautan sa kalibutan ug mosunod sa mga 
sugo “molabaw sa bisan unsa nga atong masabtan karon.” 4

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Kita gilauman sa Ginoo nga mobiya sa mga dautan sa 
kalibutan ug sa pagpuyo sa paagi sama sa mga Santos.

Nagpuyo kita sa usa ka dautan ug makasasala nga kalibutan. 
Apan samtang kita ania sa kalibutan, dili kita iya sa kalibutan. Kita 
gipaabut nga mobuntog sa kalibutan ug mopuyo sa paagi nga 
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mahimong santos. . . . Kita adunay mas dako nga kahayag kay 
sa kalibutan, ug mas labaw ang gilauman sa Ginoo kanato kay sa 
kanila.5

Sa ikanapulog pito nga kapitulo sa Juan—maglisud ako sa pag-
basa niini nga kapitulo nga dili motulo ang akong mga luha— . . . 
ang atong Ginoo, sa pag-ampo ngadto sa iyang Amahan diha sa 
kalumo sa tibuok niyang kalag tungod kay nahibalo siya nga ang 
takna miabut na alang kaniya sa paghalad sa iyang kaugalingon 
isip usa ka sakripisyo, nag-ampo alang sa iyang mga disipulo. Diha 
niana nga pag-ampo miingon siya,

“Dili ako mangamuyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, 
kondili hinoon nga imo unta silang ilikay gikan niadtong dautan.

“Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan.

“Balaana sila pinaagi sa kamatuoran: ang imong pulong mao ang 
kamatuoran.” ( Juan 17:15–17.)

Kon kita nagsunod sa relihiyon nga gipadayag sa Ginoo ug diin 
atong gidawat, kita dili iya sa kalibutan. Kita kinahanglan nga dili 
moapil sa tanan niini nga kabuang. Kita kinahanglan nga dili moam-
bit sa mga kasal-anan ug mga kasaypanan niini—mga kasaypanan 
sa pilosopiya ug mga kasaypanan sa doktrina, mga kasaypanan 
kalabut sa panggobyerno, o bisan unsa pa tingaling mga kasaypa-
nan—kita walay labut niini.

Ang ato mao lamang ang pagsunod sa mga sugo sa Dios. Mao ra 
kana, ang magmatinuoron sa matag pakigsaad ug matag obligasyon 
nga atong gisudlan ug gidala diha sa atong mga kaugalingon.6

Ayaw paghunahuna gikan sa unsay akong nasulti nga ako mibati 
nga kita kinahanglang magpalayo sa tanang tawo nga dili miyembro 
sa Simbahan ug dili makig-uban kanila. Wala ako mosulti niana, 
apan gusto ko nga kita magmakanunayon nga mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, ug kon ang katawhan sa kalibutan maglakaw diha 
sa kawalay alamag ug kasal-anan ug batok sa kabubut-on sa Ginoo, 
diha niana nga dapit kita magpalayo.7

Sa dihang kita mipasakop sa Simbahan . . . , gilauman kita nga 
mobiya sa daghang mga paagi sa kalibutan ug mopuyo sa paagi 
sama sa mga santos. Dili na kita magsinina o magsulti o maglihok o 
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gani maghunahuna sama sa kanunay nga gibuhat sa uban. Daghan 
sa kalibutan naggamit og tsa, kape, tabako, ug ilimnong makahu-
bog, ug nalakip sa paggamit sa drugas. Daghang panamastamas 
ug mga bulgar ug law-ay, imoral ug hugaw sa ilang mga kinabuhi, 
apan kining tanan nga mga butang kinahanglan nga dili nato bu-
haton. Kita mga Santos sa Labing Halangdon. . . .

Nagtawag ako sa Simbahan ug sa tanang mga miyembro niini sa 
pagbiya sa mga dautan sa kalibutan. Kinahanglan gayud nga likayan 
nato ang pagkadili putli ug ang matag matang sa imoralidad sama 
nga atong likayan ang usa ka sakit nga midagsang . . .

Isip mga sulugoon sa Ginoo, ang atong katuyoan mao ang pag-
lakaw diha sa dalan nga iyang gihan-ay alang kanato. Dili lamang 
kita magtinguha ug magsulti unsay mopahimuot kaniya, apan 
atong tinguhaon ang pagpuyo nga ang atong mga kinabuhi ma-
hisama sa iya.8

ang pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay

Buot akong mosulti og diyutay nga mga pulong kabahin sa pag-
sunod sa adlaw nga Igpapahulay ug sa pagbalaan niini. Kini nga 
sugo gihatag sa sinugdanan, ug ang Dios misugo sa mga Santos ug 
sa tanang katawhan sa kalibutan nga kinahanglan silang mosunod 
sa adlaw nga Igpapahulay ug sa pagbalaan niini—usa ka adlaw 
sa pito ka adlaw. Niana nga adlaw kinahanglan kita nga mopa-
hulay gikan sa atong mga kahago, kita kinahanglan nga moadto 
sa balay sa Ginoo ug mohalad sa atong mga sakramento diha sa 
Iyang balaan nga adlaw. Kay kini adlaw nga gitakda ngari kanato 
diin kita kinahanglan nga mopahulay gikan sa atong mga kahago 
ug mohatag og mga paghalad sa atong mga pag-ampo ngadto sa 
Labing Halangdon. [Tan-awa sa D&P 59:9–10.] Niini nga adlaw kita 
kinahanglan nga mohalad ngadto Kaniya sa atong mga pasalamat 
ug mopasidungog Kaniya diha sa pag-ampo, sa pagpuasa, sa pag-
awit, ug sa paglig-on ug pagtudlo sa usag usa.9

Ang adlaw nga Igpapahulay nahimong adlaw sa lingaw-lingaw, 
sa hudyaka, bisan unsa gawas sa adlaw sa pagsimba, . . . ug gika-
guol nako ang pagsulti nga daghan kaayo—ang usa gani daghan 
na—nga miyembro sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw miuban niana nga pundok, ug ang adlaw 
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nga Igpapahulay alang sa ubang mga miyembro gitan-aw isip usa 
ka adlaw sa hudyaka, sa lingaw-lingaw, kay sa usa ka adlaw diin 
kita makaalagad sa Ginoo nga atong Dios sa tibuok natong mga 
kasingkasing, uban sa tibuok natong mga gahum, hunahuna, ug 
kusog. . . .

Tan-awa, kini mao ang balaod sa Simbahan karon sama nga kini 
balaod sa karaang Israel, ug ang pipila sa atong katawhan nasag-
muyo tungod kay ilang gibati nga ang pagsunod sa adlaw nga 
Igpapahulay nagpugong sa ilang mga kalihokan.10

Kita walay katungod sa paglapas sa adlaw nga Igpapahulay. . . . 
Naguol ako pag-ayo nga, bisan diha sa mga komunidad sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw, kini nga doktrina wala tumana ingon nga 
kini kinahanglan nga tumanon sa pipila, nga adunay uban kanato 
kinsa ingon og mibati nga husto gayud ang pagsunod sa kinaiya sa 
kalibutan kabahin niini. Sila ang mga tig-ambit sa mga ideya ug mga 
hunahuna sa kalibutan sa paglapas sa mga sugo sa Ginoo. Apan 
kon ato kining buhaton ang Ginoo mopatubag kanato, ug kita dili 
makalapas sa iyang pulong ug makadawat sa mga panalangin sa 
matinud-anon.11

Pagsunod sa Pulong sa Kaalam

Ang Pulong sa Kaalam usa ka importanting balaod. Kini nagtudlo 
sa paagi ug naghatag kanato og igo nga instruksyon kalabut sa pag-
kaon ug sa mainom, nga maayo alang sa lawas ug ang makadaot 
usab. Kon sa kinasingkasing atong sundon unsay nasulat uban sa 
panabang sa Espiritu sa Ginoo, kita wala na magkinahanglan pa 
og laing tambag. Kining maayo kaayong instruksyon naglangkob 
sa mosunod nga saad:

“Ug ang tanan nga mga santos kinsa nahinumdom sa pagsunod 
ug sa pagbuhat niini nga mga panultihon, maglakaw nga masulun-
don sa mga sugo, makadawat og maayo nga panglawas ug uyok sa 
ilang mga kabukogan;

“Ug makakita og kaalam ug dako nga mga bahandi sa kahibalo, 
gani ang mga tinago nga mga bahandi;

“Ug modagan ug dili maluya, ug molakaw ug dili makuyapan.” 
[D&P 89:18–20.] 12
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ang ginoo mipadayag sa Pulong sa Kaalam ngadto ni 
Propeta Joseph Smith sa pagtabang sa mga Santos sa 
pagdawat og pisikal ug espirituhanon nga kalig-on.

Bilyon ka mga dolyares gigasto kada tuig alang sa makahubog 
nga mga ilimnon ug tabako. Ang pagkapalahubog ug ang kahugaw 
nga gidala niining dautan ngadto sa tawhanong pamilya nagguba, 
dili lamang sa panglawas, apan sa moral ug espiritwal nga mga 
proteksyon sa katawhan.13

Ang mga pamilya nagkabuwag pinaagi sa nagkadaghan nga nag-
gamit sa ilegal nga drugas ug ang pag-abuso sa legal nga drugas.14

Kinahanglan dili gayud kita maminaw [sa] mga pagpangdani ug 
sa ngil-ad nga pagpasundayag sa mga butang nga makadaot sa 
lawas ug gipanghimaraut sa atong Amahan sa langit ug sa iyang 
Anak nga si Jesukristo, nga supak sa ebanghelyo nga ilang gihatag 
kanato. . . .

Ang atong mga lawas kinahanglan gayud nga limpyo. Ang atong 
panghunahuna kinahanglan gayud nga limpyo. Kinahanglan gayud 
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anaa sa atong mga kasingkasing ang tinguha sa pagserbisyo sa Gi-
noo ug sa pagsunod sa iyang mga sugo; sa paghinumdom sa atong 
mga pag-ampo, ug mapaubsanong maningkamot sa pagbaton sa 
mga tambag nga moabut pinaagi sa paggiya sa Espiritu sa Ginoo.15

Pagtahud sa ngalan sa dios

Kinahanglan nga atong huptan ang ngalan sa Dios sa labing 
sagrado ug ligdong nga pagtahud. Walay labaw nga makapaguol 
o makapahugno sa mga pagbati sa usa ka may pamatasan nga 
tawo kay sa makadungog og pipila ka ngil-ad, ignorante, o bastos 
nga tawo nga nagsulti nga walay pagtahud sa ngalan sa Dios. Ang 
pipila ka mga indibidwal nahimong law-ay kaayo nga ingon og 
imposible alang kanila sa pagsulti og duha o tulo ka sentence nga 
walay paghatag og gibug-aton—sama sa ilang paghunahuna —og 
usa ka bulgar o panamastamas nga panumpa. Adunay pipila usab 
ka indibidwal nga ingon og naghunahuna . . . nga kini kalampusan 
sa tinuod nga lalaki ug mas maayo sila tan-awon kay sa uban, kon 
makagamit sila og mapanamastamason nga pinulongan. . . . Ang ka-
hugaw bisan unsa pa kini nga matang makapaminus ug makadaot 
sa kalag, ug kinahanglang likayan sama sa makamatay nga hilo sa 
tanang miyembro sa Simbahan.

Ang maayo nga mga istorya kanunay nga nadaot tungod kay ang 
mga tigsulat wala makasabut sa pamatasan sa paggamit sa sagra-
dong mga ngalan. Kon ang mapanamastamason nga mga pulong 
ibutang sa mga ba-ba sa dili ka respetohang mga tawo, kay sa pa-
ninduton ang istorya ilang gitipas gikan sa hiyas ug interes niini. 
. . . Unsa kini ka kahibulongan nga pipila sa mga tawo, ug maayo 
pa gyud nga mga tawo, nagtuo nga ang paggamit og pipila ka mga 
pulong nga naglakip sa ngalan sa Ginoo, nagdugang og interes, 
kahimuot, o gahum, ngadto sa ilang mga istorya! . . .

Labaw sa tanang katawhan sa kalibutan, ang mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw kinahanglang mohupot sa labing sagrado ug bala-
ang pagtahud ang tanang mga butang nga balaan. Ang katawhan sa 
kalibutan wala mabansay sama kanato sa maong kahimtang, bisan 
pa man nga adunay daghang matinuoron, relihiyuso, ug edukado 
nga katawhan dinhi sa kalibutan. Apan kita adunay paggiya sa Ba-
laang Espiritu ug sa mga pagpadayag sa Ginoo, ug Siya mitudlo 
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kanato sa ligdong nga paagi sa atong katungdanan sa atong pana-
hon kalabut sa tanan niana nga mga butang.  16

Pagsinina sa ligdong nga paagi ug 
pagsunod sa balaod sa kaputli

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga dili mo-
sunod sa mga uso ug sa pagkalaw-ay sa kalibutan. Kita katawhan sa 
Ginoo. Gilauman kita niya nga magpuyo og limpyo, mahiyason nga 
kinabuhi, sa pagpabilin sa atong mga panghunahuna nga limpyo ug 
putli nga hunahuna ug matinud-anon sa pagsunod sa tanan niyang 
mga sugo. Nganong sundon nato ang kalibutan, nganong dili kita 
mahimong ligdong, nganong dili kita makahimo sa mga butang nga 
gusto sa Ginoo nga atong buhaton? 17

Samtang ako naglakaw sa mga kadalanan padulong o gikan sa 
Church Office Building, akong makita ang batan-on ug mas hing-
kod nga kababayen-an, daghan kanila “anak nga mga babaye sa 
Zion,” kinsa law-ay nga nagsinina [tan-awa sa Isaias 3:16–24]. Akong 
naamguhan nga ang mga panahon ug uso mausab. . . . [Apan] ang 
baruganan sa pagkaligdong ug hustong pamatasan mao lamang gi-
hapon. . . . Ang sumbanan nga gipahayag sa mga General Authority 
sa Simbahan mao nga ang mga kababayen-an ingon man sa kalala-
kin-an, kinahanglan nga magsinina sa ligdong nga paagi. Gitudloan 
sila og husto nga paglihok ug pagkaligdong sa tanang panahon.

Kini, sa akong paghukom, usa ka subo nga pamalandong bahin 
sa “anak nga mga babaye sa Zion” kon sila magsinina og law-ay. 
Dugang pa, kining gisulti adunay kalabutan ngadto sa kalalakin-an 
ingon man sa kababayen-an. Ang Ginoo mihatag og mga sugo 
ngadto sa karaang Israel nga ang kalalakin-an ug kababayen-an ki-
nahanglan nga motabon sa ilang mga lawas ug mosunod sa balaod 
sa kaputli sa tanang panahon.

Nangamuyo ako alang sa kaligdong ug kaputli ug alang sa ta-
nang miyembro sa Simbahan, lalaki ug babaye, nga magpakaputli, 
magpakalimpyo sa ilang mga kinabuhi, ug magmasulundon sa mga 
pakigsaad ug mga sugo nga gihatag sa Ginoo. . . .

. . . Ang pagsul-ob og law-ay nga sinina, nga ingon og gamay ra 
nga butang, nagkuha [og] usa ka butang gikan sa atong batan-ong 
kababayen-an o batan-ong kalalakin-an sa Simbahan. Kini yanong 
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mas nakapalisud sa pagsunod niadtong mahangturong mga baruga-
nan diin kitang tanan kinahanglan nga mosunod kon kita mobalik 
ngadto sa presensya sa atong Amahan sa langit.18

2
Ang gisaad nga mga panalangin ngadto sa 
matinud-anon mas dako pa kaayo kay sa 

temporaryo nga kalipay sa kalibutan.

[Usa ka miyembro sa Simbahan sa makausa miingon nga siya] 
dili kaayo makasabut nga nagbayad siya sa ikapulo ug nagsunod 
sa Pulong sa Kaalam, nagmainampoon, ug naningkamot nga mag-
masulundon sa tanang mga sugo nga gihatag sa Ginoo kaniya, ug 
sa gihapon kinahanglan nga manlimbasug sa panginabuhi; samtang 
ang iyang silingan milapas sa adlaw nga Igpapahulay, ako nagtuo 
nga siya mosigarilyo ug moinom; aduna siya sa unsay gitawag sa 
kalibutan og malipayong panahon, wala magtagad sa mga pag-
tulun-an sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, ug sa 
gihapon siya miuswag.

Abi ninyo, kita adunay daghan kaayong miyembro sa Simba-
han nga namalandong niana diha sa ilang mga kasingkasing ug 
nahibulong kon ngano. Ngano nga kining tawhana ingon og na-
panalanginan sa tanang nindot nga mga butang sa kalibutan— un-
sang pagkahitaboa, daghan nga dili maayong mga butang iyang 
gihunahuna nga maayo— ug gani daghang miyembro sa Simbahan 
ang nanlimbasug, makugihong naningkamot nga makalahutay sa 
kalibutan.

Ang tubag yano ra. Kon ako usahay, ug panagsa akong himoon, 
ang pag-adto og dula sa football o baseball o sa ubang lain nga 
dapit sa kalingawan, sa tinuod ako pagaliyokan og kalalakin-an ug 
kababayen-an kinsa magpabuhot og mga sigarilyo o mga tabako o 
hugaw nga mga kuwako. Kini makasamok kaayo, ug madisturbo 
ako og gamay. Molingi ako ngadto ni Sister Smith, ug mosulti ako 
kaniya, ug siya moingon, “Maayo, karon, nahibalo ka na unsay 
imong gitudlo kanako. Ikaw ania sa ilang kalibutan. Mao kini ang 
ilang kalibutan.” Ug kana ingon og nakapahigmata kanako sa kama-
tuoran. Oo, ania kita sa ilang kalibutan, apan kita dili kinahanglan 
nga panag-iyahon niini.
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Busa, ingon nga kini mao ang ilang kalibutan nga atong gi-
puy-an, mouswag sila, apan, akong maayong mga kaigsoonan, ang 
ilang kalibutan nagsingabut sa katapusan niini. . . .

Ang adlaw moabut nga dili nato maangkon kini nga kalibutan. 
Pagausbon kini. Makaangkon kita og mas maayong kalibutan. Ma-
kakuha kita og usa nga matarung, tungod kay kon si Jesus moanhi, 
limpyohon niya ang kalibutan.19

Kon kita mangita nga makugihon, mag-ampo kanunay, magma-
tinuohon, ug maglakaw nga matarung, anaa kanato ang saad sa 
Ginoo nga ang tanang mga butang maghiusa sa paglihok alang sa 
atong kaayohan [tan-awa sa D&P 90:24]. Kini dili usa ka saad nga 
kita luwas gikan sa mga pagsulay ug mga problema sa kinabuhi, 
kay kining kahimtang sa pagsulay gitakda aron sa paghatag kanato 
og kasinatian ug malisud ug nagkasukwahi nga mga sitwasyon.

Ang kinabuhi wala planoha nga masayon, apan ang Ginoo nag-
saad nga himoon niya ang tanang mga pagsulay ug mga kalisud 
nga moresulta sa atong kaayohan. Hatagan kita niya og kalig-on ug 
abilidad sa pagbuntog sa kalibutan ug sa pagbarug nga lig-on diha 
sa hugot nga pagtuo bisan pa sa tanang mga pagsupak. Kini usa 
ka saad nga kita makabaton og kalinaw diha sa atong mga kasing-
kasing bisan pa sa mga kagubot ug mga kasamok sa kalibutan. Ug 
labaw sa tanan, kini usa ka saad nga kon kining kinabuhia matapos, 
kita makasarang sa mahangturong kalinaw diha sa presensya Niya 
kansang nawong atong gipaninguha, kansang mga balaod atong 
gisunod, ug kinsa atong gipili nga serbisyohan.20

3
Samtang atong gibutang og una ang gingharian sa 

Dios diha sa atong mga kinabuhi, kita naglihok 
isip mga kahayag ngadto sa kalibutan ug naghimo 

og ehemplo alang sa uban nga sundon.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sama sa usa ka siyudad 
nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod nga dili masalipdan, ug sama 
sa kandila nga naghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. 
Kini atong katungdanan sa pagpasiga sa atong kahayag isip usa ka 
ehemplo sa pagkamatarung, dili lamang ngadto sa katawhan nga 
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kauban nato sa pagpuyo, apan ngadto sa katawhan sa tibuok kali-
butan. (Tan-awa sa Mateo 5:14–16.] 21

Atong tinguha nga makita ang mga Santos sa tanang nasud nga 
modawat sa hingpit nga mga panalangin sa ebanghelyo ug moba-
rug isip espirituhanong mga lider sa ilang mga nasud.22

Mga kaigsoonan, sundon nato ang mga sugo sa Dios ingon nga 
kini gipadayag. Ipakita nato ang ehemplo sa atubangan sa kataw-
han sa kalibutan, aron sila, sa pagkakita sa atong maayong mga bu-
hat, mahimong mobati sa paghinulsol ug modawat sa kamatuoran 
ug sa plano sa kaluwasan, nga unta ilang madawat ang kaluwasan 
didto sa celestial nga gingharian sa Dios.23

Nag-ampo ako nga ang mga Santos mobarug nga lig-on batok 
sa mga pagpamugos ug mga pagtintal sa kalibutan; nga ilang una-
hon sa pagbutang diha sa ilang mga kinabuhi ang mga butang sa 
gingharian sa Dios; nga sila magmatinuoron sa matag pagsalig ug 
mosunod sa matag pakigsaad.

Nag-ampo ako alang sa tanang batan-on ug sa nagtubo nga he-
nerasyon nga ilang ipabilin nga limpyo ang ilang mga hunahuna ug 
mga lawas —luwas gikan sa imoralidad, gikan sa abuso sa drugas, 
ug gikan sa pagbati nga mosukol ug mosupak sa kaligdong nga 
naglukop sa kalibutan.

Among Amahan, ibu-bu ang imong Espiritu dinhi niining imong 
mga anak nga sila unta mapanalipdan gikan sa mga kakuyaw sa 
kalibutan ug magpabiling limpyo ug putli, takus nga mga pilionon 
nga mobalik diha sa imong presensya ug mopuyo uban kanimo.

Ug himoa nga ang imong mapanalipdanong pag-amuma maanaa 
sa tanan niadtong kinsa nagtinguha nga makakita sa imong nawong 
ug kinsa naglakaw diha sa imong atubangan sa kaligdong sa ilang 
mga kalag, nga sila mahimong mga kahayag sa kalibutan, mga hi-
man sa imong mga kamot sa pagpahinabo sa imong mga katuyoan 
dinhi sa kalibutan.24
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Samtang	inyong	basahon	ang	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	

 Fielding Smith,” paghunahuna mahitungod sa mga hagit nga gi-
atubang sa mga kabatan-onan karon kon ang ilang mga ginika-
nan o hamtong nga mga lider dili nila kauban. Unsa ang atong 
mabuhat sa pagtabang sa kabatan-onan nga magpabilin nga ma-
tinud-anon sa mao nga mga sitwasyon?

•	 Unsa	ang	pipila	ka	mga	panalangin	nga	moabut	kanato	samtang	
kita nagsunod sa mga sugo nga gihisgutan sa seksyon 1?

•	 Unsaon	kaha	ninyo	paggamit	ang	mga	pagtulun-an	sa	seksyon	
2 sa pagtabang sa usa ka tawo kinsa nalinga sa mga butang sa 
kalibutan? Sa unsa nga paagi kita makakaplag og “kalinaw diha 
sa atong mga kasingkasing bisan pa sa mga kagubot ug mga 
kasamok sa kalibutan”?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	ang	atong	mga	ehemplo	makatabang	
sa uban sa pagbiya sa mga paagi sa kalibutan? (Tan-awa sa 
 seksyon 3.) Kanus-a ninyo nakita ang gahum sa matarung nga 
ehemplo? Paghunahuna mahitungod sa unsay inyong mahimo sa 
pagpakita og matarung nga ehemplo alang sa inyong pamilya ug 
sa uban.

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 6:24; Marcos 8:34–36; Juan 14:27; Mga Taga-Filipos 2:14–

15; Moroni 10:30, 32

Tabang sa Pagtudlo
“Makapadayag ka og gugma alang sa imong gitudloan pinaagi sa 

pagpaminaw og maayo ngadto kanila ug kinasingkasing nga main-
teresado sa ilang mga kinabuhi. Ang Kristohanon nga gugma adunay 
gahum sa pagpahumok sa mga kasingkasing ug sa pagtabang sa mga 
tawo nga maminaw sa mga paghunghong sa Espiritu” (Pagtudlo, 
Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, [1999], 46).

Mubo nga mga sulat
 1. Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 
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Gugma ug Pagpakabana 
alang sa Tanang mga 

Anak sa Atong Amahan

“Sa akong pagtuo kon ang tanang mga tawo 
nakahibalo ug nakasabut kinsa sila, ug nakahibalo sa 
balaang tinubdan sila nagagikan, . . . makabaton sila 
og pagbati sa pagkamabination ug pagkaparyente sa 
usag usa nga makapausab sa ilang tanang pamaagi 

sa pagpuyo ug magdala og kalinaw sa kalibutan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. Stewart nakaobserbar, “Anaa 
kini sa ginagmayng gihunahuna nga mga butang sa kinabuhi nga 
makita og klaro ang tinuod nga Joseph Fielding Smith.” Dayon mi-
pakigbahin sila og tulo ka ehemplo sa “ginagmayng gihunahuna 
nga mga butang” nga iyang nahimo:

“Usa ka adlaw sa komperensya sa simbahan sa Mormon Taber-
nacle sa Temple Square usa ka 12 anyos nga batang lalaki, nalipay 
nga nakaanha sa unang higayon, miabut og sayo aron makakuha 
og lingkuranan duol sa atubangan. . . . Sa hapit na magsugod ang 
miting, ug ang tanang lingkuranan nalingkuran na, usa ka usher 
mihangyo sa batang lalaki sa pagbakante sa iyang lingkuranan aron 
ang naulahi og abut nga Senador sa Estados Unidos makalingkod. 
Looy nga mituman ang bata, ug mibarug sa agianan, nahigawad, 
naulaw, nga naghilak.” Si Presidente Joseph Fielding Smith “naka-
matikod sa batan-on ug misinyas niya sa pagduol [sa atubangan]. 
Sa dihang gisultihan siya sa batan-on unsay nahitabo miingon siya, 
‘Walay katungod kadto nga usher sa iyang gibuhat nimo. Apan diri, 
lingkod tupad nako,’ ug iya siyang gipatupad kaniya, taliwala sa 
mga apostoles sa Simbahan.
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“apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan, 
apan sa ania kanako hatagan ko ikaw; Sa ngalan ni 

Jesukristo nga nazaretnon paglakaw” (Mga buhat 3:6).
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“Usa ka adlaw niana samtang nag-interbyu siya og batan-ong 
mga lalaki nga magmisyon og duha ka tuig alang sa Simbahan, 
[siya] nakamatikod og batan-on nga mag-uuma nga moadto sa sila-
ngang Canada. ‘Anak, bugnaw didto. Aduna ka bay coat?’ ‘Wala sir, 
wala koy coat. Iyang gidala ang batan-on tabok sa dalan ngadto sa 
tindahan ug gipalitan og coat.

“Sa adlaw nga siya gipaluyohan sa komperensya isip presidente 
sa Simbahan usa ka gamay nga batang babaye miliot-liot sa mga 
tawo human sa miting ug mikab-ot sa iyang kamot. Natandog kaayo 
siya sa gihimo nga siya mipungko ug mikugos sa bata sa iyang mga 
bukton. Iyang nahibaloan nga ang iyang pangalan mao si Venus 
Hobbs, . . . hapit na mag-kwatro anyos. Sa iyang adlawng natawhan 
si Venus nakadawat og surprisa nga tawag sa telepono: Si Joseph 
Fielding Smith ug ang iyang asawa nanawag og long distance aron 
mokanta og ‘Happy Birthday’ ngadto niya.” 1

Kining mga buhat sa kaayo dili panagsa lang apan kabahin sa 
sumbanan sa tibuok kinabuhi. Si Presidente Smith mao “ang tawo 
nga may dakong kalumo ug kapuangod. Ang iyang kinabuhi mao 
ang paghatag kanunay og tabang ngadto sa timawa, kahupayan sa 
naguol, tambag sa naglibug ug nagpakitag ehemplo nga ang gugma 
nga putli mao ‘ang tiunay nga gugma ni Kristo.’ [Moroni 7:47.]” 2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Uban sa kahibalo nga ang Dios mao ang Amahan 
sa tanang katawhan, atong gitinguha ang 
paghigugma ug pagpanalangin sa uban.

Sa akong pagtuo kon ang tanang mga tawo nakahibalo ug naka-
sabut kinsa sila, ug nakahibalo sa balaang tinubdan sila nagagikan, 
ug sa walay katapusan nga potensyal nga kabahin sa ilang panu-
lundon, makabaton sila og pagbati sa pagkamabination ug pagka-
paryente sa usag usa nga makapausab sa ilang tanang pamaagi sa 
pagpuyo ug magdala og kalinaw sa kalibutan.

Nagtuo kita sa kaligdong ug kabalaan sa gigikanan sa tawo. Ang 
atong pagtuo nagagikan sa kamatuoran nga ang Dios mao ang 
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atong Amahan, ug nga kita iyang mga anak, ug nga ang tanang 
tawo mga igsoon sa samang mahangturong pamilya.

Isip sakop sa iyang pamilya, nagpuyo kita uban niya sa wala pa 
ipahimutang ang pundasyon niini nga kalibutan, ug siya miorden 
ug miestablisar sa plano sa kaluwasan diin kita nakaangkon sa 
pribilehiyo sa paglambo ug pag-uswag samtang kita maningkamot 
sa pagbuhat.

Ang Dios nga atong gisimba mao ang nahimaya nga Binuhat nga 
aduna sa tanang gahum ug kahingpitan, ug iyang gilalang ang tawo 
sa iyang kaugalingong hitsura ug panagway, nga dunay mga kinaiya 
ug mga hiyas nga anaa kaniya.

Ug mao nga ang atong pagtuo sa kaligdong ug kapalaran sa tawo 
usa ka importante nga bahin sa atong teyolohiya ug atong paagi 
sa pagpakabuhi. Mao kini ang gibasehan sa pagtulun-an sa atong 
Ginoo nga “ang una ug importante nga sugo” mao ang: “Higugmaa 
ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa 
tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan”; ug ang ikaduha 
nga importante nga sugo mao ang: “Higugmaaa ang imong silingan 
sama sa imong kaugalingon.” (Tan-awa sa Mat. 22:37–39.)

Tungod kay ang Dios mao ang atong Amahan, duna kitay natural 
nga tinguha sa paghigugma ug pagserbisyo kaniya ug magpaka-
takus nga sakop sa iyang pamilya. Atong gibati ang obligasyon sa 
pagbuhat unsay iyang gusto nga atong buhaton, sa pagsunod sa 
iyang mga sugo ug sa pagpuyo nga nagtuman sa mga sumbanan 
sa iyang ebanghelyo—kining tanan importante nga mga bahin sa 
tinuod nga pagsimba.

Ug tungod kay ang tanang mga tawo atong mga igsoon, kita 
adunay tinguha sa paghigugma ug pagpanalangin ug pagpakigdait 
kanila—ug kini usab atong dawaton isip importante nga bahin sa 
tinuod nga pagsimba.

Sa ingon, ang tanan nga atong gibuhat sa Simbahan nagsentro sa 
balaan nga balaod nga kita kinahanglang mahigugma ug mosimba 
sa Dios ug moserbisyo sa atong isigka-tawo.

Maong dili ikatingala, nga isip usa ka simbahan ug isip katawhan 
duna kitay lawom ug kanunay nga pagpakabana alang sa kaayohan 
sa tanang mga anak sa atong Amahan. Atong gitinguha ang ilang 



K a P i T u l o  2 0

291

temporal ug espirituhanong kaayohan uban sa atoa. Nag-ampo kita 
alang nila sama sa atong kaugalingon, ug maningkamot kita sa 
pagpuyo aron nga sila, makakita sa atong maayong mga binuhatan, 
magiyahan sa paghimaya sa atong Amahan nga tua sa langit. [Tan-
awa sa Mateo 5:16.] 3

2
Samtang kita mahigugma ug mosuporta 
sa usag usa sa Simbahan, mahimo kitang 

gahum sa kalibutan alang sa maayo.

“Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong 
mga sugo.” [ Juan 14:15.]

Kini nga mga pulong gipamulong sa Ginoo ngadto sa iyang mga 
disipulo apan pipila ka oras sa wala pa ang iyang kamatayon, sam-
tang iyang gipundok sila aron mangaon sa pagpalabay [passover], 
ug mihatag nila sa katapusan nga instruksyon sa dili pa siya mag-
antus sa mga sala sa kalibutan. Niana nga okasyon, ug sa wala pa 
mahimo kini nga pakigpulong, iyang gipasabut ang mao nga hilis-
gutan, sa dihang siya miingon:

“Mga anak, ako ania uban pa kaninyo sulod sa hamubong pana-
hon. Kamo mangita kanako; ug sama sa akong pag-ingon sa mga 
Judeo, ako magaingon usab kaninyo karon, ‘Asa ako padulong, niini 
dili kamo makaadto.’ Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, Nga 
kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa sa usa; maingon nga 
Ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo 
ang usa sa usa.” [ Juan 13:33–34.] . . .

. . . Dili lang kita mga higala; mga igsoon kita, mga anak sa Dios, 
kinsa migawas, sa giingon na nako, gikan sa kalibutan aron mosu-
lod ngadto sa mga pakigsaad, sa pag-obserbar sa iyang mga balaod 
ug sa pagbarug sa tanang butang nga gihatag kanato pinaagi sa 
inspirasyon. Kita gimandoan sa paghigugmaay sa usag usa. “Usa ka 
bag-o nga sugo,” ang Ginoo miingon, ug gani sama sa ubang mga 
sugo sama kini ka dugay sa kahangturan. Walay panahon nga wala 
kini nga sugo ug dili importante sa kaluwasan, ug gani kanunay 
kini nga bag-o. Dili gayud kini mahimong karaan, tungod kay kini 
tinuod.4
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Nagtuo ako nga kini atong sagrado nga katungdanan sa paghi-
gugma sa usag usa, sa pagtuo sa usag usa, sa pagbaton og pagtuo sa 
usag usa, nga atong katungdanan sa pagpasaylo sa mga kasaypanan 
ug sa mga kapakyasan sa usag usa, ug dili kini padak-on sa atong 
kaugalingon ni atubangan sa mga tawo sa kalibutan. Kinahanglang 
walay pagpangita og sayop, walay pagpanglibak, walay pagsulti og 
dautan, batok sa usag usa, diha sa Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kinahanglang magmatinud-anon kita 
sa usag usa ug sa kada baruganan sa atong relihiyon ug dili masina 
sa usag usa. Kinahanglang dili kita maselos, ni masuko sa usag usa, 
ug kinahanglang dili kita mobati sa atong mga kasingkasing nga 
kita dili mopasaylo sa kalapasan sa usag usa. Kinahanglang walay 
pagbati diha sa mga kasingkasing sa mga anak sa Dios nga dili 
mopasaylo batok ni bisan kinsa, bisan kinsa pa siya . . .

. . . Kinahanglang dili kita maghambin og bati nga mga pagbati 
sa usag usa, apan magbaton og pagbati sa pagpasaylo ug inigsoon 
nga paghigugma, sa usag usa. Hinumduman nato ang iyang kaugali-
ngong indibidwal nga kasaypanan ug kahuyang ug maningkamot sa 
pagkorihir niini. Wala pa kita moabut sa kahimtang sa kahingpitan, 
lisud kining mahitabo niini nga kinabuhi, ug gani, pinaagi sa tabang 
sa Espiritu Santo, posible nga kita magbarug nga magkahiusa ug 
magbuntog sa atong mga sala ug kasaypanan. Kon buhaton nato 
kini, magtahud sa tanang mga sugo sa Ginoo, mahimo kitang ga-
hum sa kalibutan alang sa maayo; atong pildihon ug buntugon ang 
tanang dautan, ang tanang oposisyon sa kamatuoran, ug ipahinabo 
ang pagkamatarung sa ibabaw sa kalibutan. Kay ang Ebanghelyo 
masabwag ug ang katawhan sa kalibutan mobati sa impluwensya 
nga ipagawas gikan sa katawhan sa Zion, ug sila mas maghinulsol 
sa ilang mga sala ug modawat sa kamatuoran.5

3
Atong ipadayag ang atong gugma sa atong 
isigka-tawo pinaagi sa pagserbisyo nila.

Ang atong Manluluwas mianhi sa kalibutan aron sa pagtudlo 
nato sa paghigugmaay sa usag usa, ug samtang kanang impor-
tante nga leksyon gipakita pinaagi sa iyang hilabihan nga pag-antus 
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Kon motabang kita sa uban, atong gipakita ang atong gugma kanila.

ug kamatayon aron kita mabuhi, dili ba nato ipadayag ang atong 
gugma alang sa atong isigka-tawo pinaagi sa pagserbisyo kanila? . . .

Ang serbisyo kinahanglang ihatag ngadto sa uban. Kinahanglan 
nga kita motabang sa walay swerte, niadtong wala makadungog 
sa kamatuoran ug anaa sa espirituhanong kangitngit, sa timawa, sa 
dinaog-daog. Pakyas ba kamo? Atong hinumduman ang mga pulong 
sa magbabalak, nga si Will L. Thompson. . . . Ang balak nagsugod 
niining paagiha:

“Nakabuhat ba ako og bisan unsang maayo karon?
Nakatabang ba ako sa usa nga nagkinahanglan?
Nakapalipay ba ako sa masulub-on,
Ug milipay sa uban?
Kon wala, napakyas gyud ako.” [Hymns, nu. 223.] 6

Ang atong misyon alang sa tibuok kalibutan—alang sa kalinaw, 
ug paglaum, ug kalipay, ug temporal ug mahangturong kaluwasan 
sa tanang mga anak sa Amahan. . . . Uban sa akong tanang gahum 
sa pagdasig ako moawhag niini nga katawhan sa pagpadayon sa 
pagtabang ug pagpanalangin sa mga kinabuhi sa tanang mga anak 
sa atong Amahan bisan asa.7
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4
Kinahanglan kitang mopasalamat ug 

mohigugma sa katawhan.

Sa bata pa ako, kami dunay kabayo nga ginganlan og Junie. 
Usa siya ka intelehente kaayo nga hayop nga sukad akong nakita. 
Ingon og tawo siya sa iyang abilidad. Dili nako siya matrangkahan 
sa kamalig tungod kay pirme niyang tangtangon ang higot sa pul-
tahan sa iyang kwadra. Akong gibutang ang higot nga naghigot sa 
katunga sa pultahan sa kwadra ngadto sa ibabaw sa poste, apan 
alsahon ra kini niya sa iyang ilong ug ngipon. Dayon mogawas siya 
ngadto sa nataran.

Adunay gibutang nga gripo diha sa nataran nga gamiton sa pag-
butang og tubig sa imnanan sa among mga hayop. Ablihan kini ni 
Junie sa iyang ngipon ug dayon biyaan nga mag-agas ang tubig. 
Kasab-an ko sa akong papa tungod kay dili nako mahipos kana nga 
kabayo sa kamalig. Dili man siya mopalayo; paagason lang niya ang 
tubig ug dayon maglakaw-lakaw sa nataran o sa tanaman. Sa tu-
ngang gabii, makadungog ko nga nag-agas ang tubig ug mobangon 
ko ug pagngon kini ug trangkahan pag-usab si Junie.

Ang akong papa miingon nga ang kabayo mas kamao pa kay ka-
nako. Usa ka adlaw niana nakahukom siya nga siya ang motrangka 
ni Junie aron dili na siya makagawas. Iyang gikuha ang higot nga sa 
kasagaran ihigot sa ibabaw sa poste ug gibakus kini libot sa poste 
ug ubos sa puthaw, ug dayon miingon siya, “Karon atong tan-awon 
kon makagawas pa ba ka karon!” Ang akong papa ug ako mibiya sa 
kwadra ug milakaw balik sa balay; ug sa wala pa kami makaabut, 
si Junie diha na sa among kiliran. Dayon milakaw siya ug mipaagas 
pag-usab sa tubig.

Karon ako miingon, tingali, siya mas makamao pa kay ni bisan 
kinsa namo. Dili namo kapugngan si Junie sa paggawas gikan sa 
kwadra. Apan wala kana magpasabut nga siya dautan, tungod kay 
buotan siya. Dili siya ibaligya o pailisan ni papa, tungod lang nii-
ning gamayng sayop kay siya adunay laing daghan nga maayong 
mga hiyas.



K a P i T u l o  2 0

295

Ang kabayo masaligan sa pagguyod sa among tartanilya sama sa 
iyang pagkahanas sa paggawas gikan sa kwadra. Ug importante kini 
kay si Mama usa ka lisensyado nga mananabang. Kon siya tawagon 
bisan asa sa walog, kasagaran sa tungang gabii, kinahanglan kong 
mobangon, magdala og suga ngadto sa kamalig, ug ihigot si Junie 
sa parada.

Mga dyes o onse anyos lang ko nianang higayuna; ug kana nga 
kabayo buotan apan kusgan sa pagdala nako ug ni Mama ngadto 
sa walog, bisan unsa pay kahimtang sa panahon. Hinoon, usa ka 
butang nga wala gayud nako masabti, nganong kadaghanan sa mga 
masuso matawo man sa gabii ug kadaghanan nila sa tingtugnaw.

Kasagaran maghulat ko ni Mama diha sa parada, ug nindot nga 
duna kay kuyog nga buotan nga hamtong nga Junie. Kini nga ka-
sinatian uban niini nga kabayo nindot kaayo alang nako, tungod 
kay sa batan-on pa ko ako nakakat-on sa paghigugma ug pagpa-
salamat sa iyang pagka siya. Talagsaon siya nga kabayo nga dunay 
mga duha lang ka bati nga kinaiya. Ang mga tawo susama nianang 
paagiha. Walay usa nato nga hingpit; apan ang matag usa nato 
naningkamot nga mahimong hingpit, bisan sama sa atong Ama-
han sa langit. Kinahanglan kitang mopasalamat ug mohigugma sa 
katawhan.

Tingali kinahanglan kamong mahinumdom niini kon inyong tim-
bang-timbangon ang inyong mga ginikanan o mga magtutudlo o 
mga lider sa ward ug stake o mga higala— o mga kaigsoonan. Nag-
pabilin kini nga leksyon kanako kanunay—sa pagtan-aw sa maayo 
diha sa katawhan bisan og kita naningkamot sa pagtabang nila sa 
pagbuntog sa usa o duha ka bati nga mga kinaiya. . . .

Sayo nakong nakat-unan sa kinabuhi ang paghigugma ug dili 
paghukom sa uban, naningkamot kanunay sa pagbuntog sa akong 
kaugalingong mga kasaypanan.8
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5
Kon atong higugmaon ang Ginoo sa tibuok 

natong kasingkasing ug ang atong mga silingan, 
nahiuyon kita sa tanang sagrado nga balaod.

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-
kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang sugo.

“Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang 
imong silingan sama sa imong kaugalingon.

“Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan 
ug ang mga propeta.” (Mateo 22:37–40.)

Sa laing pagkasulti, kanang tanan nga gipadayag alang sa ka-
luwasan sa tawo gikan sa sinugdanan hangtud sa atong panahon, 
anaa na, apil na, ug kabahin niining duha ka dako nga mga balaod. 
Kon gihigugma nato ang Ginoo sa tibuok natong kasingkasing, sa 
tibuok kalag, ug sa tibuok hunahuna, ug ang atong mga silingan 
sama sa atong kaugalingon, nan wala nay lain pang tinguhaon. Da-
yon kita nahiuyon sa kinatibuk-an sa sagrado nga balaod. Kon kita 
andam nga magpuyo nga mauyunon niining duha ka dako nga mga 
sugo—ug kinahanglan gayud nga atong buhaton aron kita takus 
nga mopuyo sa presensya sa Dios—nan ang pagkadautan, kasina, 
ambisyon, kahakog, pagpaagas sa dugo, ug ang tanang matang sa 
sala mawala gikan sa kalibutan. Dayon moabut ang adlaw sa ma-
hangturong kalinaw ug kalipay. Pagkanindot nianang adlawa! Gitu-
gahan kita sa igong rason nga makahibalo nga kanang kahimtang 
mao ang labing gitinguha ug i-establisar diha sa mga tawo ang Pag-
kaamahan sa Dios ug ang hingpit nga panag-inigsoonay sa tawo.

. . . Makaingon ba kita nga atong gihigugma ang Ginoo sa tibuok 
kalag? Makaingon ba kita nga kita nagtinguha sa kaayohan sa atong 
silingan sama sa atong kaugalingon? 9

Atong higugmaon ang Ginoo kay kini ang pundasyon sa tanang 
butang. Mao kini ang unang sugo, ug ang ikaduhang sugo, sa pag-
higugma sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon, sama 
niini, ug kon ato kanang nahimo atong natuman ang balaod, tungod 
kay walay butang nga dili mahimo.10
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Ikonsiderar	ang	“ginagmayng	gihunahuna	nga	mga	butang”	nga	

gibuhat ni Presidente Joseph Fielding Smith alang sa uban (tan-
awa sa “Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith”). Unsay 
atong mahimo sa pag-establisar sa susamang mga sumbanan sa 
pagkamabination sa atong mga kinabuhi?

•	 Sa	unsa	nga	paagi	nga	ang	doktrina	sa	seksyon	1	makatabang	
nato nga magmabination ug mahigugmaon niadtong anaa sa 
atong palibut?

•	 Unsay	nakadani	ninyo	mahitungod	sa	tambag	ni	Presidente	Smith	
sa seksyon 2? Ngano sa inyong hunahuna nga kita mahimong 
“gahum sa kalibutan alang sa maayo” samtang kita magsunod 
niini nga tambag?

•	 Unsay	nahimo	ni	Jesukristo	sa	“pagtudlo	nato	sa	paghigugmaay	
sa usag usa”? (Tan-awa sa seksyon 3.) Sa unsang mga paagi nga 
atong masunod ang Iyang ehemplo?

•	 Ribyuha	ang	istorya	mahitungod	sa	kabayo	nga	si	Junie	(tan-awa	
sa seksyon 4). Sa inyong hunahuna nganong importante nga 
“mopasalamat ug mohigugma sa katawhan”? Unsay atong ma-
himo sa pagtan-aw sa kaayo sa uban bisan og kita naningkamot 
sa pagtabang nila nga mabuntog ang bati nga mga kinaiya?

•	 Unsay	gipasabut	niini	nganha	kaninyo	sa	pagsunod	sa	mga	sugo	
diha sa Mateo 22:37–40? (Alang sa pipila ka ehemplo, tan-awa 
ang seksyon 5.) Ngano nga kita “nahiuyon sa kinatibuk-an sa 
sagrado nga balaod” kon kita mosunod niining mga sugo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Buhat 17:28–29; Mga Taga-Roma 8:16–17; 1 Juan 4:18–21; 

Mosiah 2:17; 18:8–10; Moroni 7:45–48

Tabang sa Pagtudlo
Ikonsiderar ang pagdapit sa mga partisipante sa pagbasa sa mga 

subheading sa kapitulo ug sa pagpili og seksyon nga makahulu-
ganon nila o sa ilang pamilya. Dapita sila sa pagtuon sa mga pag-
tulun-an ni Presidente Smith niana nga seksyon, lakip na ang may 
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kalabutan nga mga pangutana diha sa katapusan sa kapitulo. Dayon 
hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin kon unsa ang 
ilang nakat-unan.

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 10–11.

 2. S. Perry Lee, “Church Expresses Devo-
tions to President Smith,” Church News, 
Hulyo 14, 1956, 2.

 3. Sa Conference Report, Abr. 1970, 4–5.
 4. Sa Conference Report, Okt. 1920, 

53–55.

 5. Sa Conference Report, Abr. 1915, 
119–20.

 6. Sa Conference Report, Abr. 1968, 12.
 7. Sa Conference Report, Abr. 1970, 4.
 8. “My Dear Young Fellow Workers,” New 

Era, Ene. 1971, 4–5.
 9. Sa Conference Report, Abr. 1943, 12.
 10. Sa Conference Report, Okt. 1920, 59.
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Pagsangyaw sa Ebanghelyo 
sa Kalibutan

“Atong natilawan ang mga bunga sa ebanghelyo ug 
nahibaloan nga maayo kini, ug nagtinguha kita nga 

ang tanan makadawat sa samang panalangin ug 
espiritu nga gibu-bu sa hilabihan ngari kanato.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Joseph Fielding Smith ug iyang asawa, si Louie, wala makaliti 
dihang nakadawat sila og sulat, pinirmahan ni Presidente Lorenzo 
Snow, nagtawag kang Joseph sa pagserbisyo og full-time nga mis-
yon. Niadtong unang panahon sa Simbahan, ang mga minyo nga 
lalaki sagad magserbisyo og layo. Mao nga dihang miabut ang sulat 
pagka-Marso 17, 1899, mga bulan sa wala pa ang anibersaryo sa 
ilang kasal, si Joseph ug Louie midawat sa oportunidad uban sa 
pagtuo ug kaisug sinagulan sa kasubo nga magkalagyo sulod sa 
duha ka tuig.

Si Elder Smith nagserbisyo sa England, mga 4,700 ka milya (mga 
7,600 ka kilometro) gikan sa ilaha. Siya ug si Louie nagsinulatay 
kanunay—ang sulat puno sa pagpadayag sa gugma ug pagpama-
tuod. Usa sa unang sulat ni Elder Smith kang Louie, mao ni: “Na-
hibalo ko nga ang buhat diin ako gitawag buhat sa Dios kay kon 
dili kini sa Dios dili ko makadugay diri og usa ka minuto, dili unta 
ko mobiya sa balay. Apan nahibalo ko nga ang atong kalipay mag-
agad sa akong kamatinud-anon samtang dia ko diri. Kinahanglang 
andam kong mobuhat niini alang sa gugma sa isigka-tawo sama sa 
pag-antus sa Manluluwas alang kanato. . . . Nia ko sa mga kamot 
sa Langitnong Amahan ug Iya kong bantayan ug panalipdan kon 
motuman ko sa Iyang pagbuot. Ug siya magauban ug magbantay 
ug manalipod kanimo sa tanang butang samtang dia ko sa layo.” 1
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Si elder Joseph Fielding Smith niadtong 1910, 
human siya naorden nga apostol
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Si Elder Smith ug ang kaubanan niyang misyonaryo mga mapa-
hinunguron nga sulugoon sa Ginoo. Sa usa ka sulat kang Louie, 
mireport siya nga sa matag bulan, siya ug ubang misyonaryo naka-
pang-apud-apod og mga 10,000 ka pamphlet, ug nakabisita og mga 
4,000 ka panimalay. Bisan pa, gisundan kini nga report og makapa-
malandong nga obserbasyon: “Sa akong pagtuo, walay usa, o kapin 
sa usa sa kada gatus nga pamphlet ang gibasa.” 2 Sa panahon ni 
Elder Smith sa England, diyutay ra kaayo ang midawat sa mensahe 
sa gipahiuling ebanghelyo. Sa duha ka tuig niyang pagserbisyo, 
“wala siyay nakabig, walay oportunidad nga makabunyag bisan 
usa, hinoon nakakumpirmar siya og usa ka kinabig.” 3 Bisan wala 
makakita sa mga bunga sa iyang paghago, nahupay siya sa kahibalo 
nga nagbuhat siya sa kabubut-on sa Ginoo ug mitabang sa mga 
tawo nga maandam sa pagdawat sa ebanghelyo sa dili madugay.

Mga duha ka semana sa iyang misyon, si Elder Smith naospital 
uban sa upat pa ka misyonaryo. Gihangga silang lima, mao nga gi-
quarantine sila aron dili mokatap ang sakit. Bisan gihunahuna kini 
ni Elder Smith nga “pagkapriso,” gigamit niya kini ug sa iyang mga 
kompanyon sa pinakamaayo. Gipakigbahin nila ang ebanghelyo 
sa mga kawani sa ospital. Human sa pagka-ospital, misulat si Elder 
Smith niini nga report sa iyang journal: “Nahigala namo ang mga 
nurse ug ang uban nga mibisita kanamo atol sa among pagka-os-
pital. Nakig-istorya mi nila sa makadaghan bahin sa ebanghelyo; 
mibilin sab mi og mga libro nga mabasa. Sa pagbiya namo sa os-
pital nanganta mi og himno, nga gidayeg sa mga nakapaminaw, 
mibiya mi nga may luha sa ilang mga mata. Tingali nakahimo mi 
og impresyon sa ospital alang sa kaayo, ilabi na sa mga nurse, kinsa 
mitug-an nga lahi ra diay kami kay sa ilang gituohan ug [nga] sila 
manalipod na kanamo sa tanang panahon.” 4

Nahuman ni Elder Smith ang iyang misyon niadtong Hunyo 1901. 
Setenta ka tuig human niadto, mibalik siya sa England nga Pre-
sidente na sa Simbahan sa pagdumala sa komperensya sa area. 
Nianang panahona, ang liso nga ilang gitisok miturok ug milambo. 
Nalipay siyang nakakita sa daghang Santos nga British nga mitam-
bong sa miting.5 Miingon siya, “Ang pipila ka stake sa Zion, ang 
templo nga gipahinungod ngadto sa Ginoo, ang daghang building 
sa ward ug stake, ug ubang malampuson kaayong misyonaryo nga 
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buhat—tanan nagpamatuod nga ang Simbahan nagkahingkod na sa 
Great Britain.” Ug miingon siya nga ang kalamboan sa Great  Britain 
nagrepresentar sa manghitabo sa tibuok kalibutan. Gipahayag niya 
nga ang ebanghelyo alang sa tanang tawo ug “ang Simbahan ma-
establisar sa tanang dapit, sa tanang nasud, bisan sa mga utlanan sa 
yuta, sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Anak sa Tawo.” 6

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Kita lang ang nagbaton sa kahingpitan sa 
gipahiuli nga ebanghelyo, ug atong tinguha nga 

ang tanan makadawat sa samang panalangin.

Sa walay sukod niya nga kaalam, ug sa pagtuman sa mga pakig-
saad ug mga saad nga gihimo sa karaang mga propeta, gipahiuli 
sa Ginoo niining katapusang mga adlaw ang kahingpitan sa iyang 
walay katapusang ebanghelyo. Kini ang plano sa kaluwasan. Gi-
pasiugdahan kini ug giestablisar didto sa konseho sa kahangturan 
sa wala pa mahimo ang yuta, ug gipadayag kini pag-usab sa atong 
panahon alang sa kaluwasan ug panalangin sa tanang anak sa atong 
Amahan. . . .

Dul-an unom ka gatus ka tuig sa wala pa si Kristo—sa iyang pag-
anhi—ang bantugang propeta nga si Nephi miingon sa iyang kataw-
han: “. . . adunay usa ka Dios ug usa ka Magbalantay sa tibuok yuta.

“Ug moabut ang panahon nga siya mopakita sa iyang kaugali-
ngon ngadto sa tanan nga mga kanasuran. . . .” (1 Ne. 13:41–42.)

Nagsugod na karon kana nga saad. Kini ang gitakda nga pana-
hon alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan ug sa 
katukuran sa gingharian sa Ginoo sa tanang nasud. Dunay buotan 
ug maayong mga tawo sa tanang nasud kinsa mosanong sa kama-
tuoran; kinsa magpasakop sa Simbahan; ug mamahimong kahayag 
nga mogiya sa kaugalingon nilang katawhan. . . .

. . . Ang ebanghelyo alang sa tanang tawo, ug naglaum ang Gi-
noo nga sundon kini sa mga modawat niini nga kamatuoran ug 
motanyag niini ngadto sa kaugalingon nilang nasud ug pinulongan.
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Ug karon, sa diwa sa gugma ug panag-igsoonay, among gidapit 
ang tanan bisan asa sa pagpatalinghug sa mga pulong sa kinabu-
hing dayon nga gipadayag karon pinaagi ni Propeta Joseph Smith 
ug sa iyang kaubanan.

Among gidapit ang uban pang anak sa atong Amahan sa “pag-
duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya,” ug ilimud ang 
ilang kaugalingon sa “tanan nga dili diosnon.” (Moro. 10:32.)

Sila among dapiton nga motuo kang Kristo ug sa iyang ebang-
helyo, sa pag-adto sa iyang simbahan, ug mahiusa sa iyang mga 
santos.

Atong natilawan ang mga bunga sa ebanghelyo ug nahibaloan 
nga maayo kini, ug nagtinguha kita nga ang tanan makadawat 
sa samang panalangin ug espiritu nga gibu-bu sa hilabihan ngari 
kanato.7

Kahibalo ko nga dunay maayo ug mapahinungurong mga tawo 
sa ubang relihiyon, pundok, ug denominasyon, ug sila panalangi-
nan ug gantihan sa tanang maayo nga buhat. Apan ang kamatuo-
ran magpabilin nga kita lang ang nagbaton sa kahingpitan sa mga 
balaod ug ordinansa nga nag-andam sa katawhan alang sa kahing-
pitan sa ganti didto sa mga mansyon sa kahitas-an. Ug mao nga 
moingon kami sa mga maayo ug bantugan, sa matarung ug ma-
pahinunguron: Ipadayon ang tanan ninyong kamaayo; isilsil ang 
tanang tinuod nga baruganan nga inyoha na karon; apan adtoa ug 
tagamtama ang dugang nga kahayag ug kahibalo nga gibu-bu pag-
usab ngadto sa katawhan niana nga Dios kinsa mao kagahapon, 
karon, ug sa kahangturan.8

Ako nag-ampo nga ang katuyoan sa Ginoo dinhi sa kalibutan, 
sulod ug gawas sa Simbahan, mahinabo sa mas dali; aron siya ma-
nalangin sa matinud-anon niyang mga Santos; ug ang mga kasing-
kasing sa panon sa katawhan nga nagsiksik sa kamatuoran ug may 
matarung nga kasingkasing atubangan sa Ginoo makapanunod 
uban kanato sa kahingpitan sa mga panalangin sa gipahiuli nga 
ebanghelyo.9
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2
Ang tanang miyembro sa Simbahan dunay responsibilidad 

sa paggamit sa ilang kusog, enerhiya, kwarta, ug 
impluwensya sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Nakadungog kita nga tanan kita mga misyonaryo. . . . Tanan kita 
gi-set apart, dili sa pagpandong sa mga kamot; dili espesyal ang 
atong calling; wala kita tinagsaha pagtawag nga magmisyonaryo, 
apan isip mga miyembro sa Simbahan, kay nakapanaad kita alang 
sa pagpauswag sa ebanghelyo ni Jesukristo nahimo kitang mga 
misyonaryo. Kabahin kana sa responsibilidad sa matag miyembro 
sa Simbahan.10

Sa kasingkasing nga puno sa gugma alang sa tanan, mohangyo 
ko sa tanang miyembro sa Simbahan sa pagkat-on ug pagsunod 
sa ebanghelyo ug paggamit sa ilang kusog, enerhiya, ug kwarta sa 
pagsangyaw niini sa kalibutan. Nadawat nato ang katungod gikan 

“ang matag tawo nga nakadawat sa kahayag sa ebanghelyo 
mamahimo nga kahayag ug giya sa tanan nga iyang matudloan.”
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sa Ginoo. Mihatag siya og balaang sugo. Siya misugo kanato sa pag-
adto nga dunay kakugi nga walay pagkaluya ug itanyag ngadto sa 
uban niyang anak ang makaluwas nga kamatuoran nga gipadayag 
ngadto kang Propeta Joseph Smith.11

Ang atong misyon, moingon ko, kutob sa atong mahimo, mao 
ang pag-ayo, pagpahinulsol, sa daghan sa mga anak sa atong Ama-
han sa langit . . . . Kana ang obligasyon nga gibutang sa Ginoo diha 
sa atong Simbahan, ug ilabi na diha sa mga korum sa priesthood sa 
Simbahan, ug gani kini nga obligasyon buluhaton sa matag tawo.12

Dunay daghang matinuoron nga kauban nato kinsa wala pa mo-
dawat sa oportunidad, o wala pa magsiksik, aron ilang makaplagan 
ang mahimayaong kamatuoran nga gipadayag sa atong Ginoo. Wala 
sila maghunahuna niining mga butanga, sila nia ra dinhi, gikauban 
nato sila kada adlaw. Nagtuo sila nga maayo kitang mga tawo, apan 
may pagkalahi sa atong relihiyusong panglantaw, ug mao nga wala 
sila magtagad sa atong tinuohan, mao nga kining talagsaong misyo-
naryo nga buhat nga nahitabo karon sa stake sa Zion nagpundok sa 
gipang-ani nga matinuoron, matinud-anong mga kalag dinhi gayud 
uban niadtong wala pa makadawat sa oportunidad, moingon ko, 
nga kahigayunan nila, nga makadungog sa ebanghelyo.13

Kita nga nakadawat na sa kamatuoran sa walay katapusang 
ebanghelyo dili angayng matagbaw lang sa butang nga dili ang 
pinakamaayo, ug ang pinakamaayo mao ang kahingpitan sa ging-
harian sa Amahan; ug alang niana manghinaut ko ug mag-ampo 
nga kita mopakita og mga ehemplo sa pagkamatarung sa tanang 
tawo aron walay magpanuko, walay masayop, walay mopalayo sa 
kamatuoran, tungod sa atong gibuhat o gipanulti.14

Dunay impluwensya nga mosanag dili lang gikan sa indibidwal 
apan gikan sa Simbahan. Mituo ko nga ang kalampusan sa kalibu-
tan nag-agad gayud sa kinaiya sa mga Santos. Kon maghiusa kitang 
tanan, sa hunahuna, sa buhat; kon gihigugma nato ang pulong sa 
kamatuoran, kon nagpakabuhi kita sa unsay gusto sa Ginoo, sa 
ingon mosanag ang impluwensya nga dili mapugngan gikan niini 
nga komunidad, gikan sa [kongregasyon] sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, ngadto sa tibuok kalibutan. Mas daghang matinuo-
rong mga tawo ang makabig, kay ang Espiritu sa Ginoo magaku-
yog kanato sa pag-andam sa dalan. . . . Kon kining mga tawhana, 
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magtuman sa mga sugo sa Ginoo mahimo kining kusog ug gahum 
ug impluwensya nga mobungkag sa kaatbang ug moandam sa mga 
tawo aron makadawat sa walay katapusang Ebanghelyo; ug kon 
mapakyas kita sa paghimo niini manubag kita sa responsibilidad 
nga mao ang makalilisang nga sangputanan.

Unsay bation nako, o ninyo, kon tawagon na atubangan sa huk-
manan kon dunay motulisok kanako o ninyo ug moingon “kon dili 
pa sa binuhatan niining tawhana o niining pundoka madawat unta 
nako ang kamatuoran, apan nabutaan ko kay sila, nga nangangkon 
nga may kahayag, wala magsunod niini.” 15

Miingon ang Ginoo nga kon kita manglimbasug sa tanang adlaw 
ug moluwas og usa ka kalag, unsa ka dako ang atong hingpit nga 
kalipay uban kaniya [tan-awa sa D&P 18:15]; sa laing bahin unsa ka 
dako ang atong kasubo ug panghimaraut kon tungod sa atong mga 
buhat may usa nga nalayo niining kamatuoran.16

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, bisan asa sila, kinahang-
lan nga maoy kahayag sa kalibutan. Ang ebanghelyo maoy kahayag 
nga nagsiak sa kangitngit, ug ang matag tawo nga nakadawat sa 
kahayag sa ebanghelyo mamahimo nga kahayag ug giya sa tanan 
nga iyang matudloan.

Ang inyong responsibilidad . . . mao ang mamahimong buhing 
saksi sa kamatuoran ug kabalaan sa buhat. Unta sundon ninyo 
ang ebanghelyo ug lihukon ang kaugalingon ninyong kaluwasan, 
ug ang uban nga makakita sa maayo ninyong buhat magiyahan sa 
paghimaya sa atong Amahan sa langit [tan-awa sa Mateo 5:16].17

3
Ang Simbahan nagkinahanglan og dugang 

misyonaryo sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo.

Nagkinahanglan kita og mga misyonaryo. . . . Lapad ang umahan; 
daghan unta ang anihon; apan diyutay ra ang mamumuo [tan-awa 
sa Lucas 10:2]. Sama nga ang umahan puti ug andam na sa pag-ani 
[tan-awa sa D&P 4:4]. . . .

. . . Nagtrabaho ang atong mga misyonaryo. Walay gahum nga 
makapugong kanila. Nasulayan na kini. Daghang pagsulay ang gi-
himo sa pagsugod gayud dihang diyutay pa ang misyonaryo, apan 
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ang paglambo sa buhat dili kapugngan. Dili kini mahunong karon. 
Kinahanglang magpadayon kini aron may oportunidad ang mga lu-
mulupyo sa kalibutan sa paghinulsol ug makadawat sa kapasayloan 
sa mga sala ug makaadto sa Simbahan ug sa gingharian sa Dios, sa 
dili pa moabut ang katapusang kalaglagan sa mga dautan, kay kini 
gisaad man. . . .

Ug kini nga mga misyonaryo, kadaghanan batan-ong mga lalaki, 
wala mabansay sa pamaagi sa kalibutan, nagdala niini nga mensahe 
sa kaluwasan ug mopakaulaw sa mga bantugan ug kusgan, kay 
naa nila ang kamatuoran. Nagsangyaw sila niining ebanghelyo; ang 
matinuoron ug sinsero naminaw niini ug naghinulsol sa ilang mga 
sala ug miadto sa Simbahan.18

Among panghinaut nga ang matag takus ug kwalipikadong mi-
yembro nga lalaki may pribilehiyo sa paghimo sa buluhaton sa 
Ginoo nga mobarug isip saksi sa kamatuoran sa kanasuran dinhi 
sa kalibutan.

“among gipasidunggan kadtong may kaisug nga nagserbisyo 
sa mahinungdanong kawsa sa misyonaryo.”
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Aduna nay daghan ug kita makagamit na sa lig-on ug hingkod 
nga magtiayon niining talagsaong misyonaryo nga buhat, ug mang-
hinaut mi nga ang mga takus ug kwalipikado mohan-ay sa ilang 
mga kalihokan ug mosanong sa tawag sa pagsangyaw sa ebang-
helyo ug madasigong mohimo sa ilang obligasyon.

Anaa usab ang daghang batan-ong mga sister alang niini nga 
buhat, bisan dili sama sa mga lalaki ang ilang responsibilidad, ug 
ang pinakaimportante sa batan-ong mga sister nga sila mosulod sa 
tukma nga pagkaminyo sa templo sa Ginoo.

Among gidapit ang mga miyembro sa Simbahan alang sa pinan-
syal nga tabang sa pagsuporta sa kawsa sa misyonaryo ug ubay-
ubay nga paghatag og kwarta alang sa pagpakatap sa ebanghelyo.

Among gipasidunggan kadtong may kaisug nga nagserbisyo sa 
mahinungdanong kawsa sa misyonaryo. Si Joseph Smith miingon: 
“Human sa tanan nga nasulti, ang pinakadako ug pinakaimportante 
nga katungdanan mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo.” 19

4
Kinahanglan natong itudlo ang mga doktrina sa 

kaluwasan sa kasayon ug kayano sumala sa narekord 
sa mga kasulatan, ug sa giya sa Espiritu.

Sa sayo nga bahin niini nga dispensasyon, miingon ang Ginoo 
ngadto sa gitawag sa iyang pangalagad, “nga ang matag tawo unta 
mamulong sa ngalan sa Dios ang Ginoo, gani ang Manluluwas sa 
kalibutan; . . . Nga ang kahingpitan sa akong ebanghelyo mahimo 
tingali nga ikapahayag pinaagi sa mahuyang ug yano ngadto sa 
mga lumulupyo sa kalibutan, ug sa atubangan sa mga hari ug mga 
magmamando.” (D&P 1:20, 23.)

Sa mga gitawag “sa pagsangyaw” sa iyang ebanghelyo ug sa ta-
nang “elder, priest ug mga teacher” sa iyang simbahan, miingon siya: 
Sila “magtudlo sa mga baruganan sa akong ebanghelyo, nga anaa 
sa Biblia ug sa Basahon ni Mormon, ug sa ubang kasulatan, “ingon 
nga sila gimandoan pinaagi sa Espiritu.” (Tan-awa sa D&P 42:11–13.)

Isip mga tinugyanan sa Ginoo wala kita tawaga o hatagi og aw-
toridad sa pagtudlo sa mga pilosopiya sa kalibutan o sa mga giba-
na-bana nga teyoriya sa atong siyentipikanhong panahon. Atong 
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misyon ang pagsangyaw sa mga doktrina sa kaluwasan sa kasayon 
ug kayano sumala sa gipadayag ug sa narekord sa kasulatan.

Human kita sugoa nga motudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo 
nga naa sa sumbanang mga basahon, sumala sa giya sa Espiritu, ang 
Ginoo mihimo dayon nianang mahinungdanong pagpamulong nga 
nagdumala sa tanang pagpanudlo sa iyang ebanghelyo pinaagi ni 
bisan kinsa sa Simbahan: “Ug ang Espiritu ihatag nganha kaninyo 
pinaagi sa pag-ampo diha sa hugot nga pagtuo; ug kon kamo dili 
makadawat sa Espiritu kamo dili motudlo.” (D&P 42:14.)20

5
Ang ebanghelyo mao ang bugtong paglaum sa kalibutan, 

usa ka paagi nga magmalinawon ang kalibutan.

Nahibalo ba kamo unsa ang pinakamahinungdanong gahum, 
pinakaimpluwensyal nga butang sa kalibutan, alang sa padayon 
nga kalinaw sa yuta? Kay napangutana na man mao nga tubagon ko 
kana, mas maayo nga mapahayag ang akong hunahuna bahin niini 
—nga walay paghisgot sa ubang kalihokan. Ang pinakamaayong 
butang sa kalibutan mao ang gahum sa Balaang Priesthood, ug kana 
anaa sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sukad sa sinugdanan 
gipadala sa Ginoo ang mga elder sa kalibutan, nagsugo kanila sa 
pagtawag sa katawhan, nag-ingon, Paghinulsol, pangadto kamo sa 
Zion. Tuohi ang akong ebanghelyo ug magmalinawon kamo.

Moabut ang kalinaw, dayag lang, pinaagi sa pagkamatarung, ka-
angayan, sa kalooy sa Dios, sa gahum nga iyang ihatag kanato nga 
motandog sa atong kasingkasing ug makabaton kita og gugma sa 
usag usa. Karon atong responsibilidad ang pagpahayag niini ngadto 
sa tanang tawo, magtawag kanila sa pag-adto sa Zion diin ang sum-
banan gipahimutang—ang sumbanan sa kalinaw—ug pagdawat sa 
mga panalangin sa balay sa Ginoo ug sa impluwensya sa Balaang 
Espiritu nga ania dinhi. Ug sultihan ko kamo nga kita mismo, kon 
moserbisyo kita sa Ginoo, makabaton og talagsaong gahum alang 
sa pagpasiugda og kalinaw sa kalibutan.

Karon andam kita nga ang ubang kalihokan niini nga direksyon 
magpadayon. Pabor kita sa bisan unsa nga makahimo og kalinaw 
sa kalibutan; apan di nato kalimtan ang kamatuoran nga kita, mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, kon maghiusa kita, ug maghiusa 
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sa pagserbisyo sa Ginoo ug mopadala sa pulong sa kinabuhing 
dayon ngadto sa kanasuran, may labaw kita nga gahum, sa akong 
hunahuna, alang sa pagpasiugda og kalinaw sa kalibutan kay sa 
ubang pundok. Uyon kaayo ko sa ideya nga ang Ginoo migamit og 
daghang pundok sa mga tawo; ang iyang buhat wala lamang diha 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kay mitawag siya og daghan 
sa pagserbisyo kaniya gawas sa Simbahan ug gitugahan sila og ga-
hum, midasig kanila sa paghimo sa buluhaton. . . . Bisan pa, mga 
kaigsoonan, ayaw kalimti ang kamatuoran nga kita mao ang gahum 
sa kalibutan alang sa kaayohan ug pagpakatap sa kamatuoran ug sa 
pagpasiugda og kalinaw sa tanang nasud, kaliwatan, pinulongan, ug 
katawhan. . . . Ang atong misyon mao ang, “Paghinulsol kamo, kay 
ang gingharian sa Dios duol na.” [Tan-awa sa D&P 33:10.]

Kinahanglan kitang magpadayon hangtud mapundok ang tanang 
matarung, tanang tawo mapasidan-an, tanang maminaw makadu-
ngog, ug ang dili maminaw makadungog usab, kay gipahayag sa 
Ginoo nga walay kalag nga dili makadungog, ni kasingkasing nga 
dili mobati [tan-awa sa D&P 1:2], kay ang iyang pulong magpada-
yon, pulong man kini gikan sa iyang mga elder o sa ubang paagi, 
dili igsapayan kini, apan sa kaugalingon niyang panahon diha da-
yon mopatigbabaw ang pagkamatarung; i-establisar niya ang iyang 
kamatuoran ug moanhi siya ug maghari sa kalibutan.21

Nagatahud kita sa uban pang mga anak sa atong Amahan sa 
tanang relihiyon, pundok, ug denominasyon, ug ang tinguha mao 
lang ang makita sila nga modawat sa gidugang nga kahayag nga 
miabut kanato pinaagi sa pagpadayag, ug pagkamanununod sa ta-
lagsaong panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo.

Apan anaa kanato ang plano sa kaluwasan; nangalagad kita sa 
ebanghelyo; ug ang ebanghelyo mao ang bugtong paglaum sa ka-
libutan, usa ka paagi nga magdala og kalinaw sa kalibutan ug ma-
korihian ang mga sayop nga anaa sa tanang nasud.22

Nasayud kita nga kon ang mga tawo dunay pagtuo kang Kristo, 
maghinulsol sa ilang mga sala, makigsaad atol sa pagbunyag aron 
sa pagtuman sa iyang mga sugo, ug dayon makadawat sa Espiritu 
Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadtong mga gita-
wag ug giorden niini nga gahum—ug kon sila motuman sa mga 
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sugo—maangkon nila ang kalinaw niini nga kalibutan ug kinabu-
hing dayon sa kalibutan nga umaabut [tan-awa sa D&P 59:23].23

Walay tambal alang sa kadautan sa kalibutan gawas lang sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. Ang atong paglaum sa kalinaw, alang sa 
temporal ug espirituhanong paglambo, ug hangtud sa pagsulod sa 
gingharian sa Dios anaa lamang sa gipahiuli nga ebanghelyo. Walay 
buhat nga atong maapilan nga ingon kaimportante sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo ug pagtukod sa Simbahan ug gingharian sa Dios 
dinhi sa kalibutan.24

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Hunahunaa	giunsa	ni	Joseph	Fielding	Smith	pagsagubang	ang	

mga hagit isip full-time nga misyonaryo (tan-awa sa “Gikan sa 
Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith”). Sa unsang paagi ang iyang 
ehemplo makaimpluwensya sa inyong panerbisyo sa Simbahan?

•	 Pamalandungi	ang	panalangin	nga	makatilaw	sa	“mga	bunga	sa	
ebanghelyo” (seksyon 1). Paghunahuna og mga tawo nga inyong 
mabahinan niini nga “mga bunga.”

•	 Sa	unsang	paagi	ang	mga	pulong	ni	Presidente	Smith	sa	
 seksyon 2 makatabang sa atong pagpakigbahin sa ebanghelyo 
sa uban?

•	 Miingon	si	Presidente	Smith	nga	ang	Simbahan	nagkinahanglan	
og dugang full-time nga mga misyonaryo, lakip sa “hingkod nga 
magtiayon” (seksyon 3). Unsay inyong mahimo aron maandam 
kamo sa pagserbisyo?

•	 Sa	unsang	paagi	ang	atong	mga	pulong	ug	buhat	makapakita	
sa kasayon ug kayano sa ebanghelyo? (Tan-awa sa seksyon 4.) 
Kanus-a kamo mibati nga gigiyahan kamo sa Espiritu Santo niini 
nga paningkamot?

•	 Unsa	nga	mga	pagtulun-an	sa	seksyon	5	ang	nagdasig	gayud	
kaninyo? Unsay inyong pagbati kon maghunahuna mo mahitu-
ngod sa pagpakigbahin sa “bugtong paglaum sa kalibutan, usa 
ka paagi nga magmalinawon ang kalibutan”?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 24:14; Marcos 16:15; 1 Nephi 13:37; 2 Nephi 2:6–8;  

3 Nephi 12:13–16; D&P 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Tabang sa Pagtudlo
Kon ang partisipante magbasa og kusog gikan sa mga pagtu-

lun-an ni Presidente Smith, dapita ang uban sa “pagpaminaw ug 
papangitaa sa piho nga mga baruganan o ideya. Kon ang tudling 
adunay dili kasagaran o malisud nga mga pulong, ipasabut kini sa 
dili pa basahon ang tudling. Kon adunay maglisud sa pagbasa, pa-
ngita og mobulontaryo kay sa papulipulihon sila” (Pagtudlo, Walay 
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 56).

Mubo nga mga sulat
 1. Joseph Fielding Smith ngadto kang 

Louie Shurtliff Smith, sa Joseph Field-
ing Smith Jr. ug John J. Stewart, The 
Life of Joseph Fielding Smith (1972), 
114–15.

 2. Joseph Fielding Smith ngadto kang 
Louie Shurtliff Smith, sa The Life of 
 Joseph Fielding Smith, 102. 

 3. Tan-awa sa The Life of Joseph Fielding 
Smith, 91.

 4. Journal ni Joseph Fielding Smith, 
Abr. 30, 1901, Church History Lib-
rary; ang punctuation ug pag-capital 
gi-standardize.

 5. Tan-awa sa Conference Report, British 
Area General Conference 1971, 85.

 6. Sa Conference Report, British Area 
 General Conference 1971, 176.

 7. “I Know That My Redeemer Liveth,” 
Ensign, Dis. 1971, 26–27.

 8. “A Witness and a Blessing,” Ensign, 
Hunyo 1971, 109–10.

 9. “Out of the Darkness,” Ensign, Hunyo 
1971, 4.

 10. Take Heed to Yourselves, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr. (1966), 27–28.

 11. Sa Conference Report, Okt. 1970, 5–6.

 12. Sa Conference Report, Abr. 1944, 50; 
tan-awa usab sa Doctrines of Salvation, 
ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–
56), 1:308.

 13. Sa Conference Report, Abr. 1921, 42.
 14. Sa Conference Report, Abr. 1923, 139.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1933, 

62–63.
 16. Sa Conference Report, Abr. 1951, 153.
 17. Sa Conference Report, British Area 

 General Conference 1971, 176.
 18. Sa Conference Report, Abr. 1953, 

19–20.
 19. Sa Conference Report, Okt. 1970, 7; 

tan-awa usab sa Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa Simbahan: Joseph 
Smith (2007), 399. 

 20. Sa Conference Report, Okt. 1970, 5.
 21. Sa Conference Report, Okt. 1919, 

89–90.
 22. “To the Saints in Great Britain,” Ensign, 

Sept. 1971, 3–4.
 23. Sa Conference Report, Okt. 1970, 7.
 24. “Counsel to the Saints and to the 

World,” Ensign, Hulyo 1972, 27.
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Pag-ampo—usa ka Sugo 
ug usa ka Panalangin

“Ang pipila ka butang sa kinabuhi 
sama ra kaimportante sa pagpakigsulti 

sa Dios pinaagi sa pag-ampo.” 

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Gitudlo ni Presidente Joseph Fielding Smith nga kinahanglan 
natong himoon ang diwa sa pag-ampo nga “usa gayud ka bahin sa 
atong kaugalingon.” 1 Mipakita siya og ehemplo niini nga baruga-
nan pinaagi sa iyang pagpakabuhi ug pag-ampo—nga siya ra, nga 
kauban ang iyang pamilya, ug sa publiko.

Liwas sa pagkamatay sa una niyang asawa, nga si Louie, iyang 
gisulat ang malumo niyang pangaliya sa journal, nagpakita sa dak-
lit sa personal niya nga mga pag-ampo: “Akong Amahan sa langit, 
tabangi ko, nag-ampo ko Kanimo, nga ako magpakabuhi nga ta-
kus sa pakighimamat sa akong asawa sa mahangturong himaya, 
aron ikauban siya pag-usab, dili na gayud magkabulag, sa walay 
katapusang katuigan sa kahangturan. Tabangi ko sa pagpaubos, sa 
pagsalig Kanimo. Hatagi ko sa kaalam ug kahibalo sa langitnong 
mga butang nga unta may kusog ko sa pagbatok sa tanang kadau-
tan ug magpabiling makanunayon sa Imong kamatuoran. Ginoo, 
tabangi ko, itugot kanako ang kinabuhing dayon sa imong Ging-
harian. Giyahi ang akong dalan sa pagkamatarung, ihatag kanako 
ang Kinatibuk-an sa Imong Espiritu. Tabangi ko nga makaatiman 
sa bililhon nakong mga anak nga magpabilin silang putli ug walay 
buling sa tibuok nilang kinabuhi, ug kon mahuman na ang among 
buhat, dad-a kami sa imong Celestial nga Gingharian, kini among 
giampo. Sa pangalan sa among Manunubos, unta imong dunggon, 
Amen.” 2
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“Katungdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang 
mga anak sa pag-ampo kon makasabut na sila.”
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Ang anak ni Presidente Smith si Joseph Jr. miasoy sa halandu-
mong pag-ampo nga gihalad ni Presidente Smith dihang silang 
duha padulong mopauli sa ilang balay sa Siyudad sa Salt Lake hu-
man magbiyahe sa eastern Utah. Sila “nalaming sa kusog nga ulan 
ug unos ug sayop ang ilang naagian,” miabut sila sa dapit nga gita-
wag og Indian Canyon. “Ang unos nagkakusog ug lapok kaayo ug 
dangog ang dalan, ingon og dili lang peligro apan imposible ang 
pagpadayon sa biyahe. Ang baga nga gabon mitabon sa lawom nga 
kimba sa usa ka agianan nga dili sementado, ug ang mga misakay 
nga sila si Joseph Jr. ug Dr. David E. Smith misulay sa pagpugong 
sa sakyanan sa kahadlok nga maligid kini sa lawom nga kimba sa 
ubos. Ang mga ligid miruyda sa lapok, ug sa katapusan ang sak-
yanan napahimutang ra. . . . [na]hinumdom si Joseph nga miingon 
ang iyang papa, ‘Nahimo na nato ang tanan. Atong tawagon ang 
Ginoo.’ Miduko siya sa pag-ampo, mitawag sa Ginoo sa pag-andam 
og paagi nga unta mahusto ang iyang sayop ug makagawas sa pe-
ligro nga kimba ug makapadayon sa pagpauli. Giingnan niya ang 
Ginoo nga may importante siya nga buluhaton nga nagkinahanglan 
sa iyang pagtagad sa sunod adlaw, ug importante gayud nga ma-
kabalik siya sa Siyudad sa Salt Lake. Sa dakong milagro, mihunong 
ang unos, dayon mihuros ang hangin nga mipauga sa dalan igo nga 
sila nakabalik . . . sa katapusan ngadto sa highway. Wala madugay 
sa amo gyung pag-abut sa ubos ang unos ug ulan mibundak ug 
mihuros na usab, nga naghimog ka-traffic sa mao gayud nga dapit 
sulod sa pipila ka oras. Sa ilang pagpadayon sa Canyon ngadto sa 
Siyudad sa Salt Lake, human sa daghang oras sa dugay nga pagbi-
yahe, gipahunong sila sa highway patrolman nga nangutana kon 
diin sila gikan. Dihang nahibalo siya nga gikan mi sa Indian Canyon 
miingon ang opisyal, ‘Imposible kana! Gireport nga ang tulay sa 
maong dapit tanan nangabungkag.’ Sa ilang katingala, ang ulohan 
sa mga balita pagkasunod adlaw nagreport nga 200 ka sakyanan 
ang nalaming sa dapit diin sila nakalingkawas.” 3

Sa 62 ka tuig nga apostolikanhong pangalagad ni Presidente 
Smith, daghan sa iyang mga wali naglakip sa publiko nga pag-
ampo diin nangayo siya og mga panalangin sa langit alang sa mga 
miyembro sa Simbahan ug mga tawo sa tibuok kalibutan. Sama pa-
nanglit, sa una niya nga kinatibuk-ang komperensya isip Presidente 
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sa Simbahan, nangaliya siya, “nag-ampo ko nga ang Dios nga atong 
Langitnong Amahan moabli sa mga bintana sa langit ug ibu-bu 
nganha sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan ang talagsaon ug 
mahangturong mga panalangin nga makapalambo sa ilang kahim-
tang sa temporal ug sa espiritwal.” 4

Ang mga pag-ampo ni Presidente Smith nagpadayag sa kadako sa 
iyang pagpamatuod ug gugma alang sa iyang Amahan sa Langit ug 
iyang Manluluwas. Si Presidente Boyd K. Packer, kinsa gitawag nga 
moserbisyo sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles dihang si 
Joseph Fielding Smith ang Presidente sa Simbahan, miingon: “Nin-
dot nga kasinatian ang makadungog ni Presidente Joseph Fielding 
Smith nga mag-ampo. Bisan lapas na siya sa nubenta anyos mag-
ampo siya nga siya ‘makatuman sa mga pakigsaad ug obligasyon 
ug makalahutay sa katapusan.’” 5

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Gisugo kita sa pagpaduol sa Langitnong 
Amahan pinaagi sa pag-ampo.

Sugo sa Ginoo nga tinguhaon nato siya kanunay pinaagi sa ma-
paubsanong pag-ampo. Dihang ang Manluluwas kauban sa iyang 
mga disipulo siya mitudlo nila sa pag-ampo ug mipakita siya og 
ehemplo kanila pinaagi sa kanunay nga pag-ampo ngadto sa iyang 
Amahan. Tingali makasiguro kita, kay sugo man kini sa Ginoo, 
nga hiyasnon ang pag-ampo, ug kon magtinguha kita sa Ginoo 
kinahanglan nga himoon kini sa diwa sa pagpaubos ug balaang 
pagtahud. . . .

. . . Katungdanan sa mga ginikanan ang pagtudlo sa ilang mga 
anak sa pag-ampo kon makasabut na sila. Paanaron sila sa pag-
duol sa Amahan sa langit, ug sa panabut nganong kinahanglan ang 
pag-ampo. Kon kini nga kinaiya maandan sa bata pa, magpabi-
lin kini hangtud sa pagkahingkod, ug ang tawo nga matinguhaon 
sa pagpangita sa Ginoo ug pagpasalamat kaniya sa mga panala-
ngin, makalaum nga ang Ginoo dili motalikod kaniya sa oras sa 
panginahanglan.6
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Nakapamalandong na ba kita kon nganong gihangyo kita sa Gi-
noo sa pag-ampo. Kita iya bang gihangyo sa pag-ampo kay gusto 
niya nga moyukbo kita ug mosimba kaniya? Kana ba ang pinaka-
rason? Wa ko magtuo nga mao kana. Siya ang atong Langitnong 
Amahan, ug gisugo kita sa pagsimba kaniya ug pag-ampo sa pa-
ngalan sa iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo. Apan ang Ginoo 
makapadayon ra bisan wala ang atong mga pag-ampo. Ang iyang 
buhat magpadayon sama sa gihapon, mag-ampo man kita o dili. . . . 
Ang pag-ampo butang nga atong gikinahanglan, dili kay ang Ginoo 
nagkinahanglan. Nahibalo Siya unsaon paghimo sa iyang buluhaton 
ug unsaon sa pag-atiman niini bisan walay tabang gikan nato. Mag-
ampo kita dili aron sultihan siya unsaon sa paghimo ang iyang bulu-
haton. Kon ingon niana ang atong hunahuna, nan dayag kaayo nga 
sayop kita. Mag-ampo kita alang sa atong kaayohan, sa paglig-on ug 
paghatag og kaisug, ug pagpalambo sa atong pagtuo kaniya.

Ang pag-ampo usa ka butang nga magpaubos sa kalag. Mopala-
pad sa atong pagsabut; mopalantip sa hunahuna. Makapaduol kini 
kanato sa atong Amahan sa langit. Atong gikinahanglan ang iyang 
tabang; walay pagduda bahin niana. Atong gikinahanglan ang giya 
sa iyang Balaang Espiritu. Atong gikinahanglan nga mahibalo un-
sang baruganan ang gihatag kanato aron makabalik kita sa iyang 
presensya. Atong gikinahanglan ang pagpalantip sa atong huna-
huna pinaagi sa inspirasyon nga naggikan kaniya; ug tungod niini 
kita mag-ampo kaniya, aron siya motabang kanato aron masayud 
kita sa iyang kamatuoran ug magpakabuhi sa kahayag niini, aron 
kita, pinaagi sa atong kamatinud-anon ug kamasulundon, makaba-
lik sa iyang presensya.7

Ang pipila ka butang sa kinabuhi sama ra kaimportante sa pag-
pakigsulti sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Ang Ginoo mipalimot nato 
aron dili kita makahinumdom sa atong pagpakig-uban kaniya isip 
mga sakop sa iyang pamilya sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. 
Ang pag-ampo mao ang paagi sa pagpakigsulti nga iyang gihatag 
aron kita makapakigsulti og balik kaniya. Sa ingon, usa sa mahi-
nungdanong katuyoan sa atong mortal nga pagsulay mao ang pag-
suta kon makakat-on ba kita nga may makanunayong pag-ampo 
sa atong kasingkasing aron kon pilion man sa Ginoo ang pagpa-
mulong, atong madungog ang iyang tingog diha sa atong kalag.8
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2
Kanunay nga maayong panahon ang pag-ampo.

“Ug ang sugo nga Ako mihatag ngadto kanila (nga mao, ngadto 
sa mga ginikanan sa Zion), nga siya nga wala mag-ampo sa atuba-
ngan sa Ginoo diha sa panahon niana, himoa nga siya mahinum-
duman sa atubangan sa maghuhukom sa akong mga katawhan.” 
[D&P 68:33.]

Di ko motuo nga gibasa nato kanunay kini nga bersikulo niini 
nga seksyon, ug usahay maghunahuna ko kon nakaamgo ba kita 
unsa kaimportante kini nga sugo. Walay tawo nga makabaton ka-
nunay sa Espiritu sa Ginoo, gawas kon siya mag-ampo. Walay tawo 
nga makabaton sa inspirasyon sa Balaang Espiritu, gawas kon anaa 
sa iyang kasingkasing ang diwa sa pag-ampo. . . .

Si amulek, gihulagway dinhi uban ni alma, miawhag sa mga 
tawo sa “pagpangamuyo ngadto [sa ginoo] alang sa kalooy, 

kay siya gamhanan sa pagluwas” (alma 34:18).
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Karon gusto nakong hisgutan kini nga kasulatan sa makadiyot. 
. . . Unsay ipasabut sa maayo nga panahon sa pag-ampo?

Ang uban kanato tingali dunay ideya nga ang maayo nga pa-
nahon sa pag-ampo mao kanang inigmata sa buntag, ug sa dili pa 
kita matulog kon human na ang trabaho, ug wala nay laing maayo 
nga panahon sa pag-ampo. Apan moingon ko kaninyo, ug may 
ebidensya ko niini nga, kini ang maayo kanunay nga panahon sa 
pag-ampo. Akong basahon. Ganahan nakong pamatud-an unsay 
akong gisulti; gusto kong dunay mahatag nga saksi sa butang nga 
akong gisulti, ug di ko mohangyo sa mga tawo nga dawaton ang 
akong gisulti gawas kon kini nahiuyon, sa tukma gayud, sa unsay 
gisulti sa Ginoo direkta o pinaagi sa iyang mga propeta. Atong 
mabasa sa Basahon ni Mormon ang pulong ni [Amulek] ngadto sa 
kabus nga mga Zoramite kinsa mitalikod sa kamatuoran, ug kay 
gipalayas sa ilang mga sinagoga, tungod kay sila kabus, ug mibati 
nga makaampo lang sila inigkahuman sa usa nga mosaka sa tindu-
ganan, sigon sa tawag niini [tan-awa sa Alma 31:12–23], wala sila 
masayud unsay buhaton. Gitudloan sila ni [Amulek] sa mosunod:

“Oo, pangamuyo ngadto kaniya alang sa kalooy; kay siya gam-
hanan sa pagluwas; oo, pagpaubos sa inyong mga kaugalingon, ug 
padayon sa pag-ampo ngadto kaniya; pangamuyo ngadto kaniya 
samtang kamo anaa sa inyong mga umahan, oo, sa tanan ninyo nga 
mga panon; pangamuyo ngadto kaniya sa inyong mga balay, oo, 
sa tanan nga sulod sa inyong panimalay, sa buntag, sa udto, ug sa 
gabii; oo, pangamuyo ngadto kaniya batok sa gahum sa inyong mga 
kaaway; oo, pangamuyo ngadto kaniya batok sa yawa, kinsa ang ka-
away sa tanan nga pagkamatarung. Pangamuyo ngadto kaniya alang 
sa mga abut sa inyong mga umahan, nga kamo mouswag diha; pa-
ngamuyo alang sa inyong mga panon sa umahan, nga sila mosanay. 
Apan dili kini ang tanan; kamo kinahanglan mobu-bu sa inyong mga 
kalag diha sa inyong mga lawak alampoan, ug diha sa inyong wala 
hibaloi nga mga dapit, ug diha sa inyong kamingawan; oo, ug kon 
kamo dili mangamuyo ngadto sa Ginoo, himoa nga ang inyong mga 
kasingkasing puno, magpadayon sa pag-ampo ngadto kaniya sa ka-
nunay alang sa inyong kaayohan, ug usab alang sa kaayohan niadto 
kinsa naglibut kaninyo. Ug karon tan-awa, akong hinigugma nga 
mga kaigsoonan, ako moingon nganha kaninyo, ayaw pagdahum 
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nga mao kini ang tanan; kay human ninyo mahimo kining tanan nga 
mga butang, kon kamo mosalikway sa timawa, ug sa hubo, ug dili 
moduaw sa masakiton ug sa may balatian, ug mohatag sa inyong 
kabtangan, kon kamo aduna, ngadto sa nanginahanglan; ako mo-
ingon nganha kaninyo, kon kamo dili mobuhat sa bisan hain niini 
nga mga butang, tan-awa, ang inyong pag-ampo makawang, ug dili 
ninyo mapahimuslan, ug kamo ingon sa mga nagpakaaron-ingnon 
kinsa naglimud sa hugot nga pagtuo.” [Alma 34:18–28.]

Sa akong pagtuo maayo kaayo kini nga doktrina, ug kini akong 
gibasa aron masilsil sa inyong hunahuna ang maayo nga panahon 
sa pag-ampo. Ang maayo nga panahon sa pag-ampo mao kanang 
inigkabuntag sa dili pa magbulag sa pagpanglakaw ang pamilya. 
Ang maayo nga panahon sa pag-ampo mao ang panahon sa dili 
pa mamahaw diha sa lamesa ug magpuli-puli ang pamilya sa pag-
ampo. Mao kana ang maayo nga panahon sa pag-ampo. Ang ma-
ayo nga panahon sa pag-ampo sa usa ka negosyante mao kanang 
inigkabuntag kon siya moadto na sa iyang negosyo ug sa dili pa 
magsugod sa inadlaw nga negosyo. Ang oras sa pag-ampo sa tig-
balantay sa karnero, mao ang panahon nga nagbantay siya sa iyang 
panon. Ang oras sa mag-uuma sa pag-ampo mao ang panahon nga 
moadto siya sa pagdaro, sa pagpugas, ug sa pag-ani. Ug kon ang 
tawo mag-ampo sigon sa gisugo niini nga kasulatan nga akong 
gibasa, nan anaa siya kanunay sa katarung nga nagatuman sa mga 
sugo sa Ginoo.9

3
Ang tanan natong buhaton kinahanglang mahiuyon 

sa mga pagpadayag sa atong mga pag-ampo.

Dili kita mag-ampo sa pulong lamang; apan sa matag buhat, 
sa atong pagpakigsulti, sa tanan natong gihimo, kinahanglan nga 
maningkamot kita nga buhaton ang gipahayag sa atong mga pag-
ampo, ug mahiuyon sa mga hunahuna nga atong gipahayag sa 
Ginoo sa inadlaw natong mga pangamuyo.10

Anaa ba kanato ang diwa sa pag-ampo? Gihimo ba ni nato nga 
kabahin sa atong kaugalingon? Duol ba kanato ang atong langit-
nong Amahan pinaagi sa Balaang Espiritu, o dili? 11
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4
Sa atong mga pag-ampo kinahanglang ibu-bu 

nato ang atong kalag sa pagpasalamat.

Kinahanglan kitang magmainampingon sa pag-ugmad, pinaagi sa 
pagpakabuhing mainampoon, mapasalamatong kinaiya. Mituo ko 
nga ang pinakadakong sala sa mga lumulupyo sa kalibutan karon 
mao ang sala sa pakadili mapasalamaton, wala sila mopasidungog, 
sa Ginoo ug sa iyang katungod sa pagdumala ug pagkontrolar.12

Sa atong mga pag-ampo kinahanglang ibu-bu nato ang atong 
kalag sa pagpasalamat sa kinabuhi ug sa atong pagkatawo, sa ma-
tubsanong sakripisyo sa Anak sa Dios, sa ebanghelyo alang sa ka-
luwasan, kang Joseph Smith ug sa talagsaong buhat sa pagpahiuli 
nga nahinabo tungod kaniya. Kinahanglan natong pasidunggan ang 
kamot sa Ginoo sa tanang butang ug pasalamatan siya sa tanan nga 
temporal ug espiritwal.13

5
Kinahanglan kitang mangaliyupo sa Langitnong 
Amahan sa tanan natong matarung nga tinguha.

Kinahanglan kitang mangaliyupo sa [Langitnong Amahan] tu-
ngod sa pagtuo ug integridad ug sa tanang diosnong kinaiya, sa 
kadaugan ug kalampusan sa iyang buhat, sa giya sa iyang Balaang 
Espiritu, ug sa kaluwasan diha sa iyang gingharian. Kinahanglan 
kitang mag-ampo alang sa atong mga pamilya, sa atong asawa ug 
mga anak, sa pagkaon ug kasilongan ug mga saput, sa atong mga 
negosyo, ug sa tanan natong matarung nga tinguha.14

Mag-ampo ko nga ang mga panalangin sa langit moabut ug ma-
anaa kanato ug sa tanan.

Unta ang kalangitan mobu-bu sa pagkamatarung ug kamatuoran 
sa tibuok kalibutan!

Unta ang tanang tawo bisan asa maminaw, ug mopatalinghug 
sa mga pulong sa kamatuoran ug kahayag gikan sa mga sulugoon 
sa Ginoo!

Unta ang mga katuyoan sa Ginoo alang sa tanang katawhan sa 
matag nasud matuman dayon!



K a P i T u l o  2 2

322

Mag-ampo ko alang sa mga miyembro sa Simbahan, kinsa mga 
santos sa Labing Halangdon, nga sila malig-on sa ilang pagtuo, ug 
ang mga tinguha sa pagkamatarung molambo sa ilang kasingkasing, 
ug ilang lihukon ang ilang kaluwasan uban ang kahadlok ug pag-
pangurog atubangan sa Ginoo [tan-awa sa Mga Taga-Filipos 2:12; 
Mormon 9:27].

Mag-ampo ko alang sa kaayohan ug katarung sa tanang tawo, 
nga sila magiyahan sa pagpangita sa kamatuoran, sa pagpaluyo sa 
tanang husto nga baruganan, ug pagpadayon sa kawsa sa kagawa-
san ug kaangayan.

Niining samok ug lisud nga mga panahon, mag-ampo ko nga 
ang tanang tawo magiyahan sa kahayag nga nagsanag sa matag 
tawo nga moanhi sa kalibutan [tan-awa sa Juan 1:9; D&P 93:2], ug 
sila makaangkon sa kaalam sa pagsulbad sa mga problema nga 
naghasol sa katawhan.

Mangamuyo ko sa manggiloy-ong Amahan nga ibu-bu ang iyang 
panalangin sa tanang tawo, sa mga bata ug tigulang, sa tanang 
nagbangutan, sa gigutom ug nanginahanglan, sa nag-antus sa dili 
maayong mga kahimtang ug dili maayong palibut, ug sa tanan nga 
nagkinahanglan ug tabang, ug kaalam, ug kadtong tanan nga maayo 
ug talagsaong butang nga siya lang ang makahatag.

Kaninyong tanan, ako may gugma ug kabalaka ug kalooy sa ta-
nang anak sa Amahan sa tibuok kalibutan, ug mag-ampo nga ang 
ilang mga kahimtang mas momaayo sa temporal ug espiritwal; mag-
ampo ko nga magpaduol sila kang Kristo, ug magkat-on kaniya, 
ug mopas-an sa iyang yugo diha kanila, aron makakaplag sila og 
kapahulayan sa ilang mga kalag, kay ang iyang yugo ug palas-anon 
magaan [tan-awa sa Mateo 11:29–30].

Mag-ampo ko nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ta-
nan nga moapil kanila sa pagtuman sa mga sugo sa Amahan natong 
tanan magpakabuhi sa pag-angkon og kalinaw niini nga kinabuhi 
ug sa kinabuhing dayon sa kalibutan nga umaabut [tan-awa sa D&P 
59:23]—tanan kini akong pangayoon sa kamapainubsanon ug pasa-
lamat, ug sa pangalan sa Ginoo nga si Jesukristo. Amen.15
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 “Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	Fielding	Smith”	naglangkob	sa	upat	

ka ehemplo sa pag-ampo nga gihalad ni Presidente Smith. Unsay 
atong makat-unan gikan sa matag usa niini nga ehemplo?

•	 Pamalandungi	ang	inyong	personal	nga	pag-ampo.	Unsay	atong	
mahimo aron ang atong mga pag-ampo makatabang nga kita 
“maduol sa atong Amahan sa langit”? (Tan-awa sa seksyon 1.)

•	 Gitudlo	ni	Presidente	Smith,	“Kanunay	nga	maayong	panahon	
ang pag-ampo” (seksyon 2). Sa unsang paagi kita makasunod sa 
tambag sa kanunay nga pag-ampo?

•	 Unsay	ipasabut	diha	kaninyo	nga	“buhaton	ang	gipahayag	sa	
atong mga pag-ampo”? (Tan-awa sa seksyon 3.) Hunahunaa un-
say inyong mahimo aron molambo niining dapita.

•	 Sa	unsang	paagi	mausab	ang	atong	kinaiya	kon	“ibu-bu	nato	
ang atong kalag sa pagpasalamat” sa atong Langitnong Amahan? 
(Tan-awa sa seksyon 4.)

•	 Samtang	magtuon	kamo	sa	pag-ampo	ni	Presidente	Smith	sa	
seksyon 5, hunahunaa ang kaugalingon ninyong pag-ampo. Pa-
malandungi sa hilom kini nga pangutana: Unsa nga mga tawo 
ug butang ang kinahanglan ninyong iapil kanunay sa inyong 
pag-ampo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mateo 7:7–8; Mga Taga-Filipos 4:6; 1 Mga Taga-Tesalonica 5:17–

18; Santiago 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9; Alma 34:38–39; 3 Nephi 18:18–
21; D&P 10:5

Tabang sa Pagtudlo
“Sa pag-awhag og panaghisgot, gamita ang mga pangutana diha 

sa katapusan sa kada kapitulo. Makahimo usab ikaw og imong ka-
ugalingong mga pangutana alang gayud niadtong imong gitudloan” 
(gikan sa pahina ix niini nga libro).
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Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1918, 156.
 2. Sa Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 

Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 162–63; mga italics sa 
orihinal.

 3. Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 
 Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith, 232–33.

 4. Sa Conference Report, Abr. 1970, 6.
 5. Boyd K. Packer, “Covenants,” Ensign, 

Nob. 1990, 84; mga italics gitangtang  
sa orihinal.

 6. Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 3:83–85.

 7. Sa Conference Report, Abr. 1968, 10; 
mga italics sa orihinal.

 8. “President Joseph Fielding Smith 
 Speaks on the New MIA Theme,” New 
Era, Sept. 1971, 40.

 9. Sa Conference Report, Okt. 1919, 
142–43.

 10. Sa Conference Report, Okt. 1913, 73.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1918, 156.
 12. Sa Conference Report, Okt. 1969, 110.
 13. “President Joseph Fielding Smith 

 Speaks on the New MIA Theme,” 40.
 14. “President Joseph Fielding Smith 

 Speaks on the New MIA Theme,” 40.
 15. Sa Conference Report, Abr. 1970, 149.
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Indibidwal nga Responsibilidad

“Kita naglaum sa atong mga miyembro sa tanang 
dapit sa pagkat-on sa hustong mga baruganan 
ug sa pagdumala sa ilang mga kaugalingon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Brother D. Arthur Haycock naglakaw padulong sa Church Ad-
ministration Building usa ka adlaw niana sa dihang nakita niya nga 
giablihan ni Presidente Joseph Fielding Smith ang pultahan sa kilid. 
Nagkinahanglan nga mosulod sa building, diin nagtrabaho siya isip 
secretary sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Brother 
Haycock “nagdali og saka sa hagdanan, duha o tulo ka ang-ang ma-
tag higayon, nga makasulod sa pultahan sa dili pa kini mosira. Hapit 
wala siya makasulod. Sa diha na siya sa sulod sa building nagdali 
na usab siya sa pag-apas ni Presidente Smith aron ikadungan siya 
sa elevator. Mikomentaryo siya ngadto kaniya, ‘Nanghinaut ako nga 
ingon niana ako ka swerte nga makaluklok sa langit agi sa pultahan 
nga imong giablihan.’” Sa sinugdanan si Presidente Smith wala mo-
tubag, ug si Brother Haycock naguol nga sa iyang paninguha nga 
magpakatawa, nakasulti siya og sayop. Apan “sa dihang miabut sila 
sa elevator miingon si Presidente Smith, nga may kahimuot sa iyang 
hitsura, ‘Karon, brother, ayaw pagdahum niana!’” 1

Pinaagi sa mga sermon ug mga lihok, gibalik-balik ni Presidente 
Smith pagtudlo ang mga baruganan nga iyang gipakigbahin ni 
Brother Haycock: Iyang gihatagan og gibug-aton nga bisan tuod 
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga mag-
kugi sa pagtabang sa uban nga madawat ang mga panalangin sa 
ebanghelyo, ang kaluwasan usa ka indibidwal nga responsibilidad. 
Giawhag usab niya ang mga Santos sa pagbarug sa ilang kaugali-
ngon ug sa pagtrabaho nga makugihon sa temporal nga mga pani-
nguha. “Ingon niana ang kinabuhi,” miingon siya, “ang pagpalambo 
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“ang ginoo . . . naglaum kanato sa pagbaton og 
kahibalo sa temporal nga mga butang.”
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sa atong potensyal, ug ilabi na ang pagbaton og pagpugong sa 
kaugalingon.” 2

Nakat-unan ni Joseph Fielding Smith ang pagtrabaho niadtong 
bata pa siya. Ang iyang amahan kasagaran wala sa panimalay, busa 
“gigahin niya kadaghanan sa panahon sa iyang pagkabata sa pag-
trabaho sa buhat sa mga hamtong.” Gani, sa iyang kakugihan “wala 
niya tuyoang makakuha dayon og trabaho kay sa iyang pagkina-
hanglan, nga sa binatang garbo gigatasan niya sa hilom ang usa sa 
mga baka sa pamilya sa pagpakita nga siya makabuhat niini, ug 
busa gihatagan sa permanente nga trabaho.” 3

Ang iyang kaandam sa pagtrabaho mipadayon sa dihang siya 
miserbisyo og full-time nga misyon sa England. Ang iyang asawa 
nga si Louie misulat sa mosunod ngadto kaniya samtang tua siya 
didto: “Nasayud ako nga imong gihigugma ang katungdanan labaw 
kay sa kalingawan ug busa ako adunay dako kaayo nga gugma ug 
pagsalig nga gibati nako nga ingon og ikaw hapit na mahimong 
perpekto nga batan-ong lalaki.”  Agi og dugang sa pagtuman sa 
iyang katungdanan sa pagtudlo sa ebanghelyo ngadto sa uban, 
naningkamot siya pag-ayo sa pagkat-on sa ebanghelyo sa iyang ka-
ugalingon mismo. Sa usa ka sulat nga iyang gipadala sa panimalay, 
miasoy siya sa iyang mga paninguha sa pagmemorya og linya sa 
kasulatan: “Ako naninguha sa tibuok adlaw sa pagkat-on og linya 
sa kasulatan ug wala pa gyud nako makuha kini. Apan ako deter-
minado sa pagkat-on niini sa dili pa ako mahuman.” 5

Gipasunod ni Presidente Smith ang iyang kinaiya sa pagtrabaho 
ngadto sa iyang mga anak. Gisultihan niya sila: “Ang mga tawo 
mamatay sa higdaanan. Ug mao usab ang ambisyon kon ikaw nag-
higda.” Uban niini nga baruganan isip giya, siya ug ang iyang asawa 
naniguro nga ang ilang mga anak mobangon og sayo kada buntag 
ug mohimo sa ilang bahin sa paglimpyo ug sa paghapnig sa pa-
nimalay. “Sa laing paagi maingon og dautan ngadto ni Papa nga 
naghigda pa kami lapas sa alas sais,” gihinumduman sa usa sa iyang 
anak nga mga lalaki. “Sa tinuod nasulayan ko kini og kausa ra. 
Gipaniguro sa akong amahan nga dili na kana nako usbon.” 6 Si 
Presidente Smith mitabang usab sa panimalay. Sa dihang siya ug si 
Louie bag-o pang minyo, mitrabaho siya og maayo kutob sa iyang 
mahimo sa pagtukod sa ilang unang panimalay. Sa nanglabay nga 
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mga panahon, kasagaran siya ra ang nag-ayo sa ilang panimalay, 
mitabang sa kusina, ug mitabang siya sa pagpamu-po sa mga prutas 
kon hinog na ug mipreserbar niini sa mga botelya.7

Si Brother Haycock, ang mao nga tawo kinsa makausa midali 
sa pagsunod ni Presidente Smith ngadto sa Church Administration 
Building, sa kadugayan nahimong personal nga secretary sa lima 
ka Presidente sa Simbahan, lakip ni Presidente Smith. Niining suod 
nga panag-uban, nakita niya ang nagpadayong mga paninguha ni 
Presidente Smith sa pagpauswag sa iyang kaugalingon sa espiritu-
hanong paagi. Miingon siya nga kasagaran siyang mosulod ngadto 
sa opisina ni Presidente Smith ug makit-an ang propeta nga nagtuon 
sa mga kasulatan o nagbasa og lain nga libro.8

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang Ginoo naglaum kanato nga magmakugihon 
sa pagpaninguha og temporal ug 
espirituhanong mga panalangin.

Ang Ginoo miingon ngadto ni [Adan]: “Sa singot sa imong na-
wong magakaon ikaw sa tinapay” [Genesis 3:19; tan-awa usab sa 
Moises 4:25], ug ngadto sa tanang panahon ang Ginoo misulti sa 
iyang katawhan sa pagkugi, sa pagserbisyo kaniya diha sa pagka-
matinud-anon, sa pagtrabaho. . . .

Sa unang mga panahon sa Simbahan dinhi niining mga walog 
[sa Utah], gihatagan ni Presidente Brigham Young ug sa ubang ka-
igsoonan og dakong importansya ang pagkamakugihon, ug kini 
gikinahanglan tungod kay ang atong mga katigulangan miabut dinhi 
nga walay dala. Gikinahanglan nilang magtrabaho. Gikinahanglan 
nilang magkugi. Importante nga sila makahimo sa mga butang nga 
ilang gikinahanglan, ug busa ang tambag kabahin niana ug niana 
nga direksyon gihatag ngadto kanila kanunay nga gikinahanglan 
nilang magkugi. Gitudloan sila nga dili magmapagarbuhon diha 
sa ilang mga kasingkasing. Mianhi sila dinhi diin makasimba sila 
sa ilang Ginoo nga ilang Dios ug makasunod sa iyang mga sugo. 
Gisultihan sila sa pagmapainubsanon ingon man sa pagmakugihon. 
. . . O, nanghinauot ako nga atong mahinumduman kana. Gikasubo 
ko nga atong gikalimtan. . . .
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. . . Ang Ginoo miingon, “Dili kamo magtinapulan kay siya nga 
tapulan dili makakaon sa pan ni makasul-ob sa mga saput sa ma-
mumuo.” [D&P 42:42.] Kana makatarunganon, dili ba? Nganong 
ang usa ka tawo nga nagtinapulan makigbahin sa gikugihan sa 
makugihon—kon kining tawhana kinsa tapulan, anaa sa maayong 
panglawas aron makatrabaho? Dili gyud ako motugot sa bisan unsa 
nga matang sa hiniusang lihok nga ang tumong mao ang pagdaot 
sa pagkalalaki pinaagi sa pag-awhag sa mga tawo nga magtinapu-
lan, ug dili ako manumbaling pilay edad niana nga tawo. Dili kini 
igsapayan pila ang iyang edad, kon ang tawo lig-on sa pisikal ug 
makahimo og mga serbisyo, kinahanglan nga atimanon niya ang 
iyang kaugalingon mismo; kana ang gilauman sa Ginoo nga iyang 
pagabuhaton.

Ang Ginoo miingon diha sa laing pagpadayag:

“Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga 
ang matag tawo kinsa adunay katungdanan sa pagsangkap alang sa 
iyang kaugalingon nga banay, himoa nga siya makasangkap, ug siya 
dili gayud mawad-an sa iyang korona; ug himoa nga siya maghago 
diha sa Simbahan. Himoa nga ang matag tawo makugihon diha sa 
tanan nga mga butang. Ug ang tapulan walay dapit sa Simbahan, 
gawas nga siya maghinulsol ug mag-usab sa iyang mga pamaagi.” 
[D&P 75:28–29.]

Mao kana ang tambag nga gihatag sa Ginoo sa Simbahan karon. 
Ug kini dili lamang pagagamiton sa pagdaro sa mga umahan, o sa 
pag-ani ug sa industriya, apan kini nagpasabut usab nga ang tawo 
kinahanglan nga magkugi sa espirituhanong mga butang ingon man 
sa mga temporal nga panginabuhian.9

Ania kita dinhi alang sa dakong katuyoan. Kana nga katuyoan 
dili nga mabuhi og 100 ka tuig, o minus pa, ug magtanom sa atong 
kaumahan, mag-ani sa atong mga abut, mamu-po sa mga bunga, 
magpuyo sa mga balay, ug libutan ang atong mga kaugalingon sa 
mga kinahanglanon sa mortal nga kinabuhi. Kana dili mao ang 
katuyoan sa kinabuhi. Kining mga butanga gikinahanglan sa atong 
pagpuyo dinhi, ug kana mao ang rason ngano nga kita kinahang-
lan nga magkugi. Apan pila ka mga tawo ang naggahin sa ilang 
panahon sa paghunahuna nga ang tanan sa kinabuhi mao ang pag-
tigum sa mga butang niini nga kalibutan, pagpuyo sa kaharuhay, 
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ug paglibut sa atong mga kaugalingon sa tanang mga kaluho, ug 
mga pribilehiyo, ug sa mga kalingawan nga posibling maangkon 
sa mortal nga kinabuhi, ug dili na maghunahuna og bisan unsa pa?

Ang tanan niining mga butanga lumalabay lamang nga mga pa-
nalangin. Mokaon kita aron mabuhi. Gisininaan nato ang atong 
mga kaugalingon sa paghatag og kainit ug pagtabon. May mga 
balay kita nga kapuy-an alang sa atong kaharuhay ug kasayon, 
apan kinahanglan kitang motan-aw niini nga mga panalangin nga 
lumalabay nga mga panalangin nga gikinahanglan samtang nagpa-
naw niini nga kinabuhi. Ug kana mao ra ang kaayohan niini ngari 
kanato. Dili nato madala ang bisan hain niini kon kita mamatay. 
Bulawan, pilak ug mahalong mga bato, nga gitawag og bahandi, 
mga walay gamit sa tawo kutob lamang nga kini makahimo kaniya 
sa pag-amuma sa iyang kaugalingon ug makasangkap sa iyang mga 
panginahanglan dinhi.10

Ang Ginoo . . . naglaum kanato sa pagbaton og kahibalo sa 
temporal nga mga butang aron kita makaatiman sa atong mga ka-
ugalingon sa temporal nga paagi, aron kita makaserbisyo sa atong 
isigka-tawo; ug aron kita makadala sa mensahe sa ebanghelyo 
ngadto sa uban niyang mga anak sa tibuok kalibutan.11

Ang tuyo sa atong pagkatawo dinhi mao ang pagbuhat sa ka-
bubut-on sa Amahan ingon nga kini gibuhat didto sa langit, sa 
pagbuhat og pagkamatarung dinhi sa kalibutan, sa pagpugong 
sa kadautan ug pagyatak niini sa atong mga tiil, sa pagbuntog sa 
sala ug sa kaaway sa atong mga kalag, sa pagpaningkamot batok 
sa pagkadili hingpit ug sa mga kahuyang sa kabus nga napukan 
nga katawhan, pinaagi sa inspirasyon sa Ginoo ug sa iyang gahum 
nga gipakita ug busa nahimo nga mga santos ug mga sulugoon sa 
 Ginoo dinhi sa kalibutan.12

2
Kita sa katapusan may tulubagon ngadto sa Ginoo 

alang sa atong paghimo sa atong katungdanan.

Kita naglihok kalabut sa atong hugot nga pagtuo ug konsensya; 
wala kamo makigsabut kanako, wala sa Kapangulohan sa Simba-
han, apan sa Ginoo. Wala ako makigsabut sa mga tawo kalabut sa 
akong ikapulo—ang akong mga pakigsabut anaa sa Ginoo; nga 
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mao, kalabut sa akong kaugalingong pamatasan diha sa Simba-
han ug kalabut sa akong pagsunod sa ubang mga balaod ug mga 
lagda sa Simbahan. Kon mapakyas ako sa pagsunod sa mga balaod 
sa Simbahan, ako ang responsable ngadto sa Ginoo ug manubag 
kaniya, sa umaabut, alang sa akong wala pagtagad sa katungda-
nan, ug tingali ako manubag ngadto sa Simbahan alang sa akong 
pakigdait. Kon akong buhaton ang akong katungdanan, sumala sa 
akong pagsabut sa mga panginahanglanon sa Ginoo kanako, nan 
ako kinahanglang may konsensya nga walay sala. Kinahanglan nga 
aduna akoy kalipay diha sa akong kalag nga ako naghimo lamang 
sa akong katungdanan sumala sa akong pagsabut niini, ug akong 
dawaton ang mga sangputanan. Alang kanako, kini butang nga tali 
kanako ug sa Ginoo, busa ingon man sa matag usa kanato.

Siya mipadala sa iyang Bugtong Anak nganhi sa kalibutan, sa 
pagtuman sa misyon nga iyang gibuhat, mipadala usab sa tanang 
kalag nga namati sa akong tingog, ug sa pagkatinuod sa matag 
lalaki ug babaye sa kalibutan, sa pagtuman og misyon, ug kana 
nga misyon dili matuman pinaagi sa walay pagtagad, ni pinaagi sa 
pagbaliwala, ni kini matuman pinaagi sa pagkawalay alamag.

Kinahanglan atong kat-unan ang katungdanan nga kita may tulu-
bagon sa Ginoo ug sa usag usa; kining mga butanga importante, ug 
dili kita molambo sa espirituhanong mga butang, dili kita motubo sa 
kahibalo kalabut sa Ginoo o diha sa kaalam, nga walay paggahin sa 
atong mga hunahuna ug sa atong mga paninguha ngadto sa atong 
kaugalingong kaayohan, ngadto sa pagtubo sa atong kaugalingong 
kaalam ug kahibalo sa mga butang sa Ginoo.13

Kini sayon kaayo alang sa katawhan sa pagbasol og usa ka tawo 
alang sa ilang kaugalingon nga mga kasaypanan, ug sayon kaayo 
alang kanato, tungod sa atong tawhanong kinaiyahan, sa pagdawat 
sa pagdayeg kon ang butang nga natuman usa ka butang nga naka-
pahimuot ug naghatag og kaayohan. Apan dili gayud kita modawat 
sa responsibilidad sa atong mga kasaypanan nga dili makapahi-
muot, ug busa naninguha kita sa pagbutang nianang matang sa 
responsibilidad sa laing dapit ug diha sa uban. . . . Atong pas-anon 
ang atong kaugalingong mga responsibilidad, ug dili maninguha sa 
pagbutang niini sa laing dapit.14
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3
Ang Dios naghatag kanato og kabubut-on ug 

naglaum kanato sa pagbuhat sa tanan nga atong 
mahimo alang sa atong mga kaugalingon.

Ang kabubut-on [mao] ang mahinungdanon nga gasa nga gi-
hatag sa Ginoo diha sa matag kalag sa paglihok alang sa iyang 
kaugalingon, sa paghimo sa iyang kaugalingon nga pagpili, nga 
mahimong tinugyanan nga may gahum sa pagtuo ug pagdawat sa 
kamatuoran ug sa pagdawat og kinabuhing dayon o sa pagsalikway 
sa kamatuoran ug pagdawat sa kahasol sa konsensya. Kini mao ang 
usa sa labing mahinungdanon nga gasa sa Dios. Mag-unsa kita kon 
wala kini, kon kita gipugos sama sa pipila ka mga tawo nga buot 
sa ilang isigka-tawo nga pugson sa pagbuhat sa ilang kabubut-on? 
Walay kaluwasan; walay mga ganti sa pagkamatarung; walay usa 

“Walay tawo, pinaagi sa bisan unsa nga balaod sa amahan, 
nga gipugos sa pagbuhat og maayo. . . . ang matag usa 

mahimong molihok alang sa iyang kaugalingon.”
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nga masilutan alang sa pagkadili matinud-anon tungod kay ang mga 
tawo walay tulubagon sa atubangan sa ilang Tigbuhat.15

Gipangutana si Joseph Smith kon giunsa niya pagdumala ang 
daghan kaayo ug nagkalain-laing katawhan sama sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Mitubag siya: “Ako mitudlo kanila sa husto 
nga mga baruganan ug gidumala nila ang ilang mga kaugalingon.”

Kini mao ang baruganan diin atong gidumala ang Simbahan. 
Kita naglaum sa atong mga miyembro sa tanang dapit sa pag-
kat-on sa hustong mga baruganan ug sa pagdumala sa ilang mga 
kaugalingon.16

Kining mahinungdanon nga gasa sa kabubut-on, nga mao ang 
pribilehiyo nga gihatag ngadto sa tawo sa paghimo sa iyang kau-
galingon nga pagpili, wala gayud sukad mabakwi, ug dili gayud 
pagabakwion. Kini usa ka mahangturon nga baruganan nga nag-
hatag og kagawasan sa hunahuna ug lihok sa matag kalag. Walay 
tawo, pinaagi sa bisan unsa nga balaod sa Amahan, nga gipugos sa 
pagbuhat og maayo; walay tawo sukad nga gipugos sa pagbuhat 
og dautan. Ang matag usa mahimong molihok alang sa iyang kau-
galingon. Kini plano ni Satanas ang pagguba niini nga kabubut-on 
ug pagpugos sa mga tawo sa paghimo sa iyang kabubut-on. Walay 
mahimong maayo nga kinabuhi nga wala kining mahinungdanon 
nga gasa. Ang mga tawo kinahanglan gayud nga adunay pribilehiyo 
sa pagpili bisan kon sila mosukol batok sa balaang mga balaod. 
Sa tinuod ang kaluwasan ug kahimayaan kinahanglan gayud nga 
moabut pinaagi sa kabubut-on nga walay pagpugos ug pinaagi sa 
indibidwal nga kaayo aron ang mga ganti sa pagkamatarung ma-
hatag ug ang tukma nga silot mapahamtang ngadto sa nakalapas.17

Kita nagtuo nga kini pinaagi sa grasya nga kita maluwas human 
sa tanan nga atong mabuhat, ug sa pagtukod diha sa pundasyon sa 
pag-ula ni Kristo, kinahanglan gayud nga lihokon sa tanang tawo 
ang ilang kaugalingong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagpa-
ngurog diha sa atubangan sa Ginoo [tan-awa sa 2 Nephi 25:23; 
Mormon 9:27].18

Kini usa ka importanting kamatuoran, gipakita pinaagi sa tataw 
nga mga lihok ug pinaagi sa gipasabut sa tanang mga kasulatan, 
nga gihimo sa Dios alang sa mga tawo ang tanan nga dili mahimo 
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sa mga tawo alang sa ilang mga kaugalingon sa pagsiguro og kalu-
wasan, apan naglaum siya sa mga tawo sa pagbuhat sa tanan alang 
sa ilang mga kaugalingon kutob sa ilang mahimo.

Tungod niini nga baruganan kini supak sa lagda sa langit nga 
gitukod sa wala pa ang katukuran sa yuta, alang sa balaang mga 
mensahero kinsa nabanhaw, o mga mensahero kinsa sakop sa la-
ngit, sa pag-anhi sa kalibutan ug paghimo og trabaho alang sa mga 
tawo nga sila makabuhat alang sa ilang mga kaugalingon. . . .

Dako kaayong sayop nga motuo nga gibuhat ni Jesus ang tanan 
alang sa mga tawo nga igo lang sila mosulti nga sila mituo kaniya, 
ug wala na silay lain pang buhaton. Ang mga tawo adunay trabaho 
nga pagabuhaton kon sila nagtinguha sa pag-angkon og kaluwasan. 
Kini nahiuyon niining mahangturong balaod nga ang anghel misugo 
ni Cornelio ngadto ni Pedro [tan-awa sa Mga Buhat 10], ug nga si 
Ananias gipadala ngadto ni Pablo [tan-awa sa Mga Buhat 9:1–22]. 
Tungod usab sa pagkamasulundon niini nga balaod nga si Moroni, 
kinsa nakasabut sa mga panulat diha sa mga palid sa Nephite, wala 
maghimo og paghubad, apan ubos sa direksyon sa Ginoo, gihatag 
ngadto ni Joseph Smith ang Urim ug Thummim pinaagi diin siya 
nakahimo sa pagtuman nianang importanting buhat pinaagi sa gasa 
ug gahum sa Dios.19

4
Ang atong duha ka dagkong mga responsibilidad mao ang 
pagpaninguha sa atong kaugalingon nga kaluwasan ug sa 
pagtrabaho nga makugihon alang sa kaluwasan sa uban.

Aduna kita niining duha ka dagkong mga responsibilidad. . . . 
Una, ang pagpaninguha sa atong kaugalingong kaluwasan; ug, ika-
duha ang atong katungdanan ngadto sa atong isigka-tawo. Karon 
akong dawaton nga ang akong unang katungdanan mao, kutob nga 
ako may kalabutan, sa pagpaninguha sa akong kaugalingong kalu-
wasan. Kana mao ang inyong unang indibidwal nga katungdanan, 
ug ingon man sa matag miyembro niini nga Simbahan.20

Ang atong unang kabalaka kinahanglan ang atong kaugalingong 
kaluwasan. Kinahanglan nga atong paninguhaon ang matag panala-
ngin sa ebanghelyo alang sa atong mga kaugalingon. Kinahanglan 
kitang magpabunyag ug mosulod ngadto sa kapunongan sa celestial 



K a P i T u l o  2 3

335

nga kaminyoon aron kita mahimong mga manununod sa kahing-
pitan sa gingharian sa atong Amahan. Dayon kita kinahanglan nga 
magpakabana mahitungod sa atong mga pamilya, atong mga anak, 
ug sa atong mga katigulangan.21

Kini . . . atong katungdanan sa pagluwas sa kalibutan, sa mga 
patay ingon man usab sa mga buhi. Kita nagluwas sa mga buhi 
kinsa mohinulsol pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo taliwala sa 
mga nasud ug sa pagpundok sa mga anak ni Israel, ang matinuoron 
sa kasingkasing. Kita nagluwas sa mga patay pinaagi sa pag-adto 
sa balay sa Ginoo ug sa pagpahigayon niini nga mga seremon-
yas —pagbunyag, pagpandong sa mga kamot, pagkumpirma, ug 
ang ubang mga butang nga gikinahanglan sa Ginoo kanato—alang 
kanila.22

Kini akong katungdanan, ingon man usab inyong katungdanan, 
akong mga kaigsoonan—kay ang responsibilidad gibutang usab 
diha kaninyo—sa paghimo sa labing maayo kutob sa atong ma-
himo, ug dili molikay, apan maningkamot uban sa tibuok natong 
kalag sa pagpalambo sa mga calling nga gihatag sa Ginoo kanato, 
sa paghago nga makugihon alang sa kaluwasan sa atong kaugali-
ngong pamilya, matag usa kanato, ug alang sa kaluwasan sa atong 
mga silingan, ang kaluwasan niadtong kinsa tua sa layo kaayo.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Unsay	nakapadani	kaninyo	mahitungod	sa	mga	paninguha	ni	

Presidente Smith sa pagtudlo sa iyang mga anak sa pagtrabaho? 
(Tan-awa sa “Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith.”) Un-
say atong mabuhat sa pagtabang sa mga kabataan nga mahimong 
mas responsable?

•	 Sa	unsa	nga	paagi	nga	ang	mga	pagtulun-an	sa	seksyon	1	nagdu-
gang sa inyong pagsabut kabahin sa pagbarug sa kaugalingon? 
Paghunahuna mahitungod sa unsay inyong mabuhat nga mas 
makabarug sa kaugalingon?

•	 Ribyuha	ang	tambag	diha	sa	seksyon	2.	Unsa	ang	kahulugan	niini	
kaninyo nga mahimong “responsable ngadto sa Ginoo”?
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•	 Gitudlo	ni	Presidente	Smith,	“Kita	naglaum	sa	atong	mga	miyem-
bro sa tanang dapit sa pagkat-on sa hustong mga baruganan ug 
sa pagdumala sa ilang mga kaugalingon” (seksyon 3). Sa unsa 
nga paagi kini nga pagtulun-an makahatag og kaayohan sa mga 
pamilya? Sa unsa nga paagi kini makagiya sa mga korum sa pries-
thood ug sa mga Relief Society?

•	 Sa	atong	paninguha	nga	makaserbisyo	sa	uban,	ngano	sa	inyong	
hunahuna nga ang “atong unang kabalaka kinahanglan ang atong 
kaugalingong kaluwasan”? (Tan-awa sa seksyon 4.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Taga-Filipos 2:12; 2 Nephi 2:14–16, 25–30; D&P 58:26–28

Tabang sa Pagtudlo
“Samtang magtudlo ka gikan niini nga libro, dapita ang uban 

sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, sa pagpangutana, ug 
sa pagtudlo sa usag usa. Kon aktibo silang moapil, mas andam 
silang makat-on ug modawat og personal nga pagpadayag” (gikan 
sa  pahina ix niini nga libro).

Mubo nga mga sulat
 1. Joseph Fielding Smith Jr. ug John J. 
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Joseph Fielding Smith, 10.
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Sa tibuok kasaysayan sa Simbahan, ang kababayen-an naghimo og 
importanting tahas diha sa buhat sa ginoo sa ulahing mga adlaw.
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Ang Buhat sa mga Babaye 
nga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw: “Dili Hinakog nga 
Debosyon ngadto Niining 

Mahimayaong Kawsa”

“Walay kinutuban sa kaayo nga 
mabuhat sa atong mga sister.”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Diha sa usa ka kinatibuk-ang miting sa Relief Society niadtong 
Oktubre 2, 1963, si Presidente Joseph Fielding Smith miingon, “Kita, 
ang mga Kaigsoonan sa Simbahan, nagpasidungog ug nagtahud sa 
atong buotan nga mga sister alang sa ilang dili hinakog nga pagha-
lad ngadto niini nga mahimayaong kawsa.” 1

Sa paghimo niini nga pamahayag, misulti si Presidente Smith 
gikan sa katuigan nga kasinatian. Nakagahin siya sa pagserbisyo sa 
tibuok kinabuhi kauban ang matinud-anong mga babaye nga mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini nga serbisyo misugod sa kata-
pusan sa mga 1880, sa diha nga siya mga 10 anyos ang panuigon. 
Niana nga panahon, ang mga babaye nga mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw giawhag sa pagbaton og edukasyon sa medisina ug pag-
amuma sa panglawas. Ang iyang inahan, si Julina L. Smith, misunod 
niini nga tambag ug nakadawat og pagbansay sa pagserbisyo isip 
usa ka mananabang. Kanunay siyang pukawon sa iyang inahan sa 
tungang gabii aron makamaneho siya sa ilang karwahe nga gibitad 
og kabayo ngadto sa usa ka panimalay diin ang usa ka masuso 
hapit na matawo. Nagserbisyo uban sa iyang inahan niini nga pa-
agi, ang batan-ong Joseph Fielding Smith nakakita og ehemplo sa 
kalig-on ug kapuangod sa kababayen-an sa Simbahan.2 Si Sister 
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Smith sa kadugayan miserbisyo isip magtatambag sa kinatibuk-ang 
kapangulohan sa Relief Society.

Si Presidente Smith may dakong pagtahud alang sa Relief Society, 
nga siya miingon “usa ka importanting bahin sa gingharian sa Dios 
dinhi sa kalibutan.” 3 Ang iyang ikaduhang asawa, si Ethel, miser-
bisyo isip miyembro sa kinatibuk-ang Relief Society board sulod sa 
21 ka tuig. Si Sister Amy Brown Lyman, kinsa miserbisyo uban ni 
Ethel diha sa board ug sa kadugayan miserbisyo isip kinatibuk-ang 
presidente sa Relief Society, miingon: “Si Sister Smith maoy usa sa 
labing utokan nga mga babaye nga sukad akong nailhan. Akong 
gihunahuna nga siya ang labing nindot nga manunulat ug tigpa-
mulong [diha] sa board.” 4 Niini nga calling, mitambong si Ethel og 
mga komperensya sa stake paghatag og mga instruksyon alang sa 
mga sister sa Relief Society. Siya ug si Presidente Smith nagkuyog 
sa pipila ka mga buluhaton sa Simbahan, ug silang duha kasagaran 
namulong og dungan diha sa kongregasyon sa pagtudlo sa mga 
miyembro.5

Human namatay si Ethel, giminyoan ni Presidente Smith si Jessie 
Evans. Si Jessie mikuyog kaniya hapit matag higayon nga siya mi-
biyahe sa pagtudlo sa mga Santos. Nindot kaayo siyang mokanta, 
ug si Presidente Smith kanunay nga gusto siyang pakantahon diha 
sa mga miting nga ilang gitambungan. Si Elder Francis M. Gibbons, 
kinsa miserbisyo isip secretary ngadto sa Unang Kapangulohan, 
misulat: “Sa bisan kanus-a nga panahon si Joseph Fielding maoy 
magdumala, gusto niya nga si Jessie mopasundayag sa walay laing 
katarungan kondili nga siya dili gayud pul-an sa pagpaminaw niya 
nga mokanta. Lapas pa niana, hinoon, ang iyang maayong pag-
kabansay nga contralto nga tingog, ang pagkanta og sagrado nga 
mga himno, midugang og espesyal nga pagbati nga espirituhanon 
sa mga miting, nagdasig sa mga tigpaminaw ug nagtuboy sa iyang 
kaugalingong mga kapasidad sa pagpamulong. Sa kadugayan, pina-
agi sa makanunayon ug kinomedyang pag-aghat sa iyang asawa, si 
Joseph panagsa moapil ni Jessie sa duet, nagbagay sa iyang nindot 
nga baritone nga tingog sa tingog ngadto ni Jessie. Niini nga mga 
okasyon, kasagaran silang magtupad og lingkod sa bangko sa piano 
samtang si Jessie mitugtug, giigo-igo ang iyang sagad, tibuok nga 
tingog aron dili mawagtang ang pagkanta sa iyang bana.” 6



K a P i T u l o  2 4

341

Isip Presidente sa Simbahan, si Joseph Fielding Smith kanunay 
nga mitrabaho uban ni Sister Belle S. Spafford, ang kinatibuk-ang 
presidente sa Relief Society. Si Sister Stafford wala madugay mi-
sulti sa iyang kasinatian sa pagtrabaho uban kaniya: “Si Presidente 
 Joseph Fielding Smith, usa ka tawo nga malumo ug dako og gugma 
sa katawhan, gipanghimatuod sa tanang panahon og lawom nga 
pagsabut sa buhat sa kababayen-an sa Simbahan, ug iya kining 
gisulti ngadto sa kapangulohan sa Relief Society sa makadaghang 
higayon ug sa daghang mga paagi, nagdugang sa among pagsabut 
ug nagtudlo sa among mga dalan.” 7

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang mga kasulatan nag-asoy kabahin sa 
matinud-anong kababayen-an kinsa adunay mga 

responsibilidad diha sa Simbahan sa Ginoo.

Atong mabasa diha sa Perlas nga Labing Bililhon nga human 
sa mga sangputanan nga nahitabo ni Adan ug ni Eva tungod sa 
pagkapukan, gisangyaw ni Eva ang kasaysayan. Kini mubo apan 
sa talagsaong paagi puno og kahulugan ug kini ingon sa mosunod:

“. . . Kon dili pa unta sa atong kalapasan kita dili unta makaang-
kon og binhi, ug dili gayud masayud sa maayo ug sa dautan, ug sa 
kalipay sa atong katubsanan, ug sa kinabuhi nga dayon nga gihatag 
sa Dios ngadto sa tanan nga masulundon.” [Moises 5:11.]

“Ug si Adan ug si Eva mihimaya sa ngalan sa Dios, ug sila mi-
himo sa tanan nga mga butang nga mahibaloan ngadto sa ilang 
anak nga mga lalaki ug sa ilang anak nga mga babaye.” [Moises 
5:12; mga italics gidugang.]

Atong makat-unan gikan niini nga si Eva ingon man si Adan mi-
dawat og pagpadayag ug sugo aron sa pagtudlo sa ilang mga anak 
sa mga pamaagi sa kinabuhing dayon.8

Atong mabasa nga sa [unang] mga adlaw sa Israel ang kababa-
yen-an mga aktibo ug dihay mga katungdanan nga pagabuhaton 
[tan-awa sa Exodo 15:20; Mga Maghuhukom 4–5].9
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Diha sa Bag-ong Tugon atong mabasa ang daghan kaayong ma-
tinud-anong kababayen-an kinsa nangita ug nanghatag og tambag. 
Kadaghanan niini misunod sa atong Ginoo ug nangalagad ngadto 
kaniya [tan-awa sa Lucas 8:1–3, 10:38–42].10

2
Sa ulahing mga adlaw, ang mga sister sa Relief 
Society nagbuhat og importante nga mga tahas 
diha sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo.

Sa ika-17 nga adlaw sa Marso, 1842, si Propeta Joseph Smith 
nakigkita sa pipila ka mga sister sa Simbahan sa Nauvoo ug gior-
ganisar sila ngadto sa usa ka kapunongan nga gihatagan og ngalan 
nga “Ang Babaye nga Relief Society sa Nauvoo.” . . . Nga kini nga 
organisasyon sa walay pagduda, nahimo pinaagi sa pagpadayag. 
Kini nga kamatuoran kadaghan na nga gipakita sa tibuok katuigan 
ug karon ang bili niini kadaghan na nga napamatud-an.11

Sa tinuod ang Simbahan ni Jesukristo dili unta hingpit nga matu-
kod kon wala pa kining nindot kaayo nga organisasyon matukod. 
. . . Kini nga pagpahiuli dili unta mahingpit kon wala ang Relief 
Society diin ang mga sister makatuman og balaanong gitakda nga 
serbisyo nga importante kaayo sa kaayohan sa Simbahan.12

Ang “Babaye nga Relief Society sa Nauvoo” giorganisar ni Pro-
peta Joseph Smith nga gitabangan ni Elder John Taylor. Gipadayag 
sa Ginoo nga ang kababayen-an sa Simbahan kinahanglan nga i-
organisar ngadto sa usa ka kapunongan, kay adunay importanting 
buhat alang kanila nga pagabuhaton sa pagtabang sa “pagdala ug 
pagtukod sa kahimoan sa Zion.” [D&P 6:6.] Kini nga buhat sa mga 
sister una sa tanan alang sa kaayohan, pag-awhag, ug pagpalambo 
sa kababayen-an sa Simbahan nga sila unta maandam sa tanang 
mga butang alang sa usa ka dapit didto sa celestial nga gingharian. 
Ang responsibilidad gihatag usab ngadto kanila sa pagtabang sa 
buhat sa kalooy ug kahupayan gikan sa kalisud ug pag-antus sa 
kabus, sa masakiton, ug sa nagkalisud diha sa tibuok Simbahan. 
Sa mga katuigang nanglabay sukad niana nga pag-organisar, ang 
mga sister niini nga kapunongan matinud-anon sa ilang calling ug 
nagpalambo sa mga kaugalingon sa ilang pagkamatinud-anon diha 



K a P i T u l o  2 4

343

niana nga buhat. Walay buluhaton nga gipabuhat nga nahimong 
lisud kaayo; walay responsibilidad nga gipasagdan, ug pinaagi sa 
ilang mga pangalagad liboan ang napanalanginan.13

Ang Relief Society . . . nagtubo nga nahimong gahum sa Simba-
han. Sa hingpit gikinahanglan gayud—nagsulti kita niini isip usa ka 
kaabag, nga nagpasabut og tabang, apan ang Relief Society labaw 
pa niana. Gikinahanglan kini.14

Buot kong modayeg sa mga sister niining mahinungdanon nga 
organisasyon alang sa ilang integridad ug pagkamatinud-anon nga 
gipakita kanunay sukad sa kapanahonan sa Nauvoo.15

Ang Ginoo nahimuot sa inyong mga buhat. Kamo, pinaagi sa 
inyong serbisyo, nakatabang sa pagtukod ug paglig-on sa ging-
harian sa Dios. Ingon niana ka gikinahanglan ang buhat sa Relief 
Society sa Simbahan—makaingon ba ko?—sama sa mga korum sa 
Priesthood. Karon ang uban mobati nga ako nagpahayag niini og 
gamay nga kaisug, apan ang akong kaugalingong paghukom mao 
nga ang buhat nga inyong gihimo, among buotan nga mga sister, 
angay kaayo ug sama lamang kaimportante sa pagtukod niini nga 
gingharian, paglig-on niini, pagpadako niini, pagpahiluna og pun-
dasyon nga kitang tanan mahimong mohupot, ingon man usab sa 
kalalakin-an kinsa naghupot sa Priesthood sa Dios. Dili kami mag-
kauyon kon wala kamo.16

[Ang mga sister sa Relief Society] mga sakop sa labing dako nga 
organisasyon sa kababayen-an sa kalibutan, usa ka organisasyon 
nga mahinungdanong bahin sa gingharian sa Dios dinhi sa kali-
butan ug diin gitakda gayud ug gidumala nga kini nagtabang sa 
matinud-anong mga miyembro niini aron makabaton og kinabuhing 
dayon sa gingharian sa atong Amahan. . . .

Ang Relief Society gitukod pinaagi sa espiritu sa inspirasyon, ug 
gigiyahan niana nga espiritu [sukad niadto], ug mituhop ngadto 
sa mga kasingkasing sa dili maihap nga buotan natong mga sister 
kadto nga mga tinguha alang sa pagkamatarung nga makapahimuot 
sa Ginoo.  17
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3
Ang mga sister sa Relief Society nagtabang 

sa pag-amuma sa temporal ug espirituhanong 
kaayohan sa mga anak sa Dios.

Ang Ginoo pinaagi sa iyang kaalam mitawag sa mga sister nga 
mahimong mga kaabag sa Priesthood. Tungod sa ilang kalooy, 
kalumo sa kasingkasing, ug kamabination, ang Ginoo nagtan-aw 
diha sa [kababayen-an] ug mihatag kanila sa mga katungdanan ug 
responsibilidad nga mahimong mga tigpangalagad sa mga nangina-
hanglan ug sa nagkalisud. Gitudlo niya ang dalan nga angay nilang 
subayon, ug siya mihatag kanila niining importante nga organisas-
yon diin sila adunay awtoridad sa pagserbisyo ubos sa mga pag-
dumala sa mga bishop sa ward ug sa pakig-uyon sa mga bishop sa 
ward, magtan-aw sa espirituhanon ug temporal nga kinahanglanon 
sa atong katawhan.

ang relief Society mao “ang labing dako nga organisasyon 
sa kababayen-an sa kalibutan, usa ka organisasyon nga 

mahinungdanong bahin sa gingharian sa dios dinhi sa kalibutan.”
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Ug ang Ginoo makatawag sa atong mga sister sa pag-adto sa mga 
panimalay aron sa paghupay sa nanginahanglan, sa pagbulig ug 
pagtabang sa nagkalisud, sa pagluhod ug pag-ampo uban kanila, ug 
ang Ginoo mamati sa mga pag-ampo sa mga sister kon kini gihalad 
sa kinasingkasing alang sa masakiton, ingon man nga siya maminaw 
sa mga pag-ampo sa mga elder sa Simbahan.18

Ang katuyoan ug katungdanan sa Relief Society daghan. . . . Ang 
akong amahan, si Presidente Joseph F. Smith [miingon:] “Kini usa 
ka organisasyon nga gi-establisar ni Propeta Joseph Smith. Busa 
kini, ang labing karaan nga kaabag nga organisasyon sa Simbahan, 
ug kini importante kaayo. Dili lamang kini moatiman sa mga pa-
nginahanglanon sa kabus, sa masakiton ug sa mga timawa, apan 
kabahin sa katungdanan niini—ug ang mas dakong bahin, usab—
mao ang pag-amuma sa espirituhanong kaayohan ug kaluwasan sa 
mga inahan ug sa anak nga mga babaye sa Zion; sa pagsiguro nga 
walay usa nga napasagdan, apan ang tanan nabantayan batok sa 
kadaut, kalamidad, sa mga gahum sa kangitngit, ug sa mga dautan 
nga naghulga kanila sa kalibutan. Katungdanan kini sa mga Relief 
Society sa pag-amuma sa espirituhanong kaayohan sa ilang mga 
kaugalingon ug sa tanang sakop nga mga babaye sa Simbahan.” 19

Kini katungdanan sa Relief Society, dili lamang sa pag-amuma 
niadtong kinsa mga sakop sa Relief Society, apan ang ilang buhat 
kinahanglan nga mapakita lapas pa niadto nga mga utlanan. Bisan 
asa kon ang tawo anaa sa kasamok, nagkinahanglan og tabang, 
anaa sa kalisdanan, masakiton o nagkalisud, kita motawag sa Relief 
Society. . . . Sila makahimo og importante ug maayo kaayong buhat 
pinaagi sa pag-awhag sa nahisalaag, pagtabang kanila, pagdala ka-
nila balik ngadto sa pagkaaktibo, pagtabang kanila sa pagbuntog 
sa ilang mga kahuyang o mga sala ug mga kakulangan, ug pagdala 
kanila ngadto sa pagsabut sa kamatuoran. Walay kinutuban sa ka-
ayo nga mabuhat sa atong mga sister.

. . . Wala ako mahibalo unsay mabuhat sa atong mga presidente 
sa stake, mga bishop sa ward kon sila wala niining buotan nga mga 
sister sa Relief Society kinsa masaligan, kinsa ilang masugo, sa dag-
hang higayon, sa pagdumala og mga sitwasyon nga hilabihan ka 
lisud, kana lisud alang sa atong kalalakin-an, apan diin ang atong 
mga sister mahimong mobuhat sa labing maayong kaayohan sa 
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dako kaayong bintaha. Kini usa ka nindot kaayo nga butang kon 
ang tanang miyembro sa Simbahan hingpit. Kon kana mao ang sit-
wasyon kitang tanan diyutay og responsibilidad, ang kalalakin-an 
ug kababayen-an, apan kana nga panahon wala pa moabut. Kita 
adunay mga miyembro diha sa atong mga sister kinsa nagkinahang-
lan og pag-awhag, gamay nga espirituhanon ingon man sa temporal 
nga tabang ug walay usa nga makabuhat niini og mas maayo kay 
sa atong mga sister kinsa sakop niining dako ug maayo kaayong 
organisasyon.

Niini nga buhat ang mga sister mahimong mohatag sa ilang pag-
abag sa pag-awhag ug pagtabang sa nahisalaag, walay pagtagad, sa 
yamhangan, sama lamang nga ang mga kalalakin-an sa Priesthood 
gitawag sa pagbuhat alang sa nahisalaag, yamhangan, ug walay 
pagtagad diha sa mga kalalakin-an. Kinahanglan kitang tanan mo-
buhat sa pagpahinabo sa pagkamatarung ug maninguha sa pagpa-
balik sa pagkaaktibo niadtong kinsa napalayo ug wala magtagad sa 
mga katungdanan sa Simbahan.20

Gikan sa yano [niini] nga sinugdanan ubos sa labing malisud nga 
mga kondisyon, sa dihang ang miyembro sa Simbahan diyutay pa, 
among nakita ang Kapunongan nga nagtubo. . . . Ang maayo nga 
nahimo sa pag-amuma sa kabus, pag-amuma sa masakiton ug sa 
nagkalisud, ug kadtong kinsa anaa sa pisikal, mental, o espirituha-
nong panginahanglan, dili gayud mahibaloan. . . . Ang tanan niini 
nahimo pinaagi sa diwa sa gugma pinasubay sa tinuod nga diwa sa 
ebanghelyo ni Jesukristo.21

4
Gilauman sa Ginoo ang mga kababayen-an sa pagpangita 

sa kahayag ug kamatuoran nga sila unta mahatagan 
og katungod ngadto sa celestial nga himaya.

Ang ebanghelyo dako usab og kahulugan ngadto sa atong mga 
sister sama ngadto sa mga kalalakin-an. Sila may dako usab nga 
kabalaka niini sama sa mga kalalakin-an. Ug sa diha nga ang Ginoo 
miingon ngadto ni Propeta Joseph Smith, “Siksika kini nga mga 
sugo kay sila mga tinuod ug matinud-anon, ug ang mga panagna 
ug mga saad nga anaa kanila ang tanan matuman,” [D&P 1:37] 
siya wala maghatag og kinutuban niana nga sugo ngadto sa mga 
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miyembro nga lalaki sa Simbahan. . . . Kini sama usab kaimportante 
nga ang atong mga sister makasabut sa Plano sa Kaluwasan sama sa 
mga kalalakin-an. Kini sama usab ka kinahanglanon nga sila mag-
sunod sa mga sugo. Walay babaye nga maluwas diha sa gingharian 
sa Dios nga walay bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa 
pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo. . . .

. . . Sa diha nga ang Ginoo miingon nga walay tawo nga maluwas 
diha sa pagkawalay alamag [tan-awa sa D&P 131:6], ako nagtuo nga 
nagpasabut usab siya sa kababayen-an sama sa kalalakin-an, ug 
ako nagtuo nga ang kababayen-an sa simbahan may obligasyon sa 
pagtuon sa mga kasulatan.22

Ang Ginoo nagkinahanglan sa kababayen-an, ingon man sa ka-
lalakin-an sa Simbahan, nga sila mahibalo sa iyang balaang kabu-
but-on ug adunay malungtarong pagpamatuod diha sa ilang mga 
kasingkasing sa pinadayag nga kamatuoran kalabut sa kaluwasan 
diha sa gingharian sa Dios. Ang Ginoo wala magpadayag sa Ba-
sahon ni Mormon alang sa kaayohan niadtong kinsa naghupot sa 
Priesthood lamang, apan alang sa tanang kalag kinsa nangita sa 
kamatuoran, lalaki ug babaye.23

Gilauman sa Ginoo nga ang mga sister makabaton og pagpama-
tuod sa kamatuoran nga makasabut sa mga doktrina sa Simbahan 
sama sa iyang gilauman niadtong kinsa naghupot sa Priesthood. 
Kon kita makaangkon og kahimayaan, nga atong gipanghinaut nga 
mabatunan, kini kinahanglan nga atong andamon ang atong mga 
kaugalingon pinaagi sa kahibalo, hugot nga pagtuo, pag-ampo. 
Ug sa diha nga ang Ginoo miingon, “Unaha ninyo pagpangita ang 
gingharian ug pagkamatarung gikan sa Dios,” [Mateo 6:33; 3 Nephi 
13:33] wala siya magsulti ngadto sa pundok sa kalalakin-an lamang, 
kini nagsagol nga kongregasyon.24

Ang matag babaye nga gibunyagan ngadto sa Simbahan gipan-
dungan sa mga kamot sa mga elder ang iyang ulo alang sa gasa sa 
Espiritu Santo nga unta siya adunay paggiya niana nga Espiritu sa 
tanang kamatuoran. Kini pagbuot sa Ginoo nga walay usa nga wa-
lay balaang paggiya nga mopadayag ngadto kanila sa kamatuoran 
ug makahimo kanila sa pag-ila sa kahayag gikan sa kangitngit ug, 
sa ingon, malig-on ug mahatagan sa gahum sa pagbatok sa tanang 
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sayop nga mga doktrina, mga teyoriya, ug mga hunahuna nga nag-
dagsang sa kalibutan karon.25

Ang atong mga sister may katungod usab og inspirasyon sa Ba-
laang Espiritu alang sa ilang mga panginahanglan sama sa kalala-
kin-an, sa tanan. Sila may katungod sa pagpanagna kalabut sa mga 
butang nga importante alang kanila nga mahibaloan. . . . Kon sila 
mag-ampo kinahanglan silang mag-ampo nga matinguhaon, mag-
paabut og tubag sa ilang mga pag-ampo. Ang Ginoo mamati kanila, 
kon sila matinguhaon, matinuoron, sama usab nga siya mamati sa 
mga kalalakin-an.26

Ang Ginoo nagsaad ngadto sa tanan, mga lalaki ug mga babaye, 
sa gasa sa Espiritu Santo sa kondisyon sa pagkamatinud-anon, pag-
kamapainubsanon, ug tinuod nga paghinulsol. Sila gikinahanglan 
nga magtuon ug mahibalo sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug 
sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon pinaagi sa pagtuon, hugot 
nga pagtuo, ug pagkamasulundon sa tanang mga sugo sa pagsiksik 
alang sa kahayag ug kamatuoran nga sila mahimong mahatagan og 
katungod sa celestial nga himaya.27

5
Pinaagi sa priesthood, ang Dios nagtanyag ngadto sa Iyang 

anak nga mga babaye sa tanang espirituhanong gasa ug 
panalangin nga maangkon sa Iyang anak nga mga lalaki.

Ako nagtuo nga kitang tanan nahibalo nga ang mga panalangin 
sa priesthood dili kutob sa kalalakin-an lamang. Kini nga mga pa-
nalangin gibu-bu usab . . . diha sa tanang matinud-anong kababa-
yen-an sa Simbahan. Kining buotan nga mga sister makaandam sa 
ilang mga kaugalingon, pinaagi sa pagsunod sa mga sugo ug sa 
pagserbisyo diha sa Simbahan, alang sa mga panalangin sa balay 
sa Ginoo. Ang Ginoo nagtanyag ngadto sa iyang anak nga mga ba-
baye sa tanang espirituhanong gasa ug panalangin nga maangkon 
sa iyang anak nga mga lalaki, kay diha sa Ginoo ang babaye dili 
gawas sa lalaki, ni ang lalaki gawas sa babaye [tan-awa sa 1 Mga 
Taga-Corinto 11:11].28

Kitang tanan nahibalo nga ang Ginoo misulti ni Abraham nga 
siya mahimong amahan sa daghan nga mga nasud ug nga ang iyang 
kaliwatan ingon sa mga bitoon sa langit ug ingon sa balas nga atua 
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sa baybayon sa dagat nga daghan, apan unsay dili nato kalimtan 
mao nga ang sama nga mga saad gihimo ngadto ni Sara.

“Ug ang Dios miingon kang Abraham: Mahitungod kang Sarai 
nga imong asawa, dili mo siya pagahinganlan nga Sarai, kondili si 
Sara na ang iyang ngalan. Ug siya pagapanalanginan ko, ug paga-
hatagan ko usab ikaw og anak nga lalaki gikan kaniya: oo, siya pa-
gapanalanginan ko, ug siya mahimo nga inahan sa mga nasud, mga 
hari sa mga kalungsuran magagikan kaniya.” [Genesis 17:15–16.] 29

Ang Ginoo, nagsulti kabahin sa priesthood ug sa gahum sa 
priesthood, ug sa mga ordinansa sa Simbahan nga atong nadawat 
pinaagi sa priesthood, miingon: “Ug kining labaw nga pagkapari 
nangalagad sa ebanghelyo ug naghupot sa yawe sa mga misteryo 
sa gingharian, gani ang yawe sa kahibalo sa Dios.”

. . . Tuguti ako sa pagbasa niana pag-usab: “Ug kining labaw 
nga pagkapari nangalagad sa ebanghelyo ug naghupot sa yawe sa 
mga misteryo sa gingharian, gani ang yawe sa kahibalo sa Dios.” 
Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-Diosnon 
gipakita. Ug kon walay mga ordinansa niana ug ang pagtugot sa 

“ang ginoo nagkinahanglan sa kababayen-an . . . sa Simbahan, 
nga sila mahibalo sa iyang balaang kabubut-on ug adunay 

malungtarong pagpamatuod diha sa ilang mga kasingkasing.”
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priesthood, ang gahum sa pagka-Diosnon dili mapakita ngadto sa 
mga tawo diha sa unod; kay kon wala kini walay tawo nga makakita 
sa nawong sa Dios, gani sa Amahan ug mabuhi. [D&P 84:19–22.]

Kon magbasa kita og mga butang sama niini, kinahanglan nga 
ang matag lalaki taliwala kanato kinsa naghupot sa priesthood mag-
lipay sa paghunahuna nga kita aduna nianang dakong awtoridad 
nga pinaagi niini kita mahimong makaila sa Dios. Dili lamang ang 
kalalakin-an nga naghupot sa priesthood ang nahibalo niana nga 
dakong kamatuoran, apan tungod niana nga priesthood ug sa mga 
ordinansa niana, ang matag miyembro sa Simbahan, kalalakin-an 
ug kababayen-an, mahimong makaila sa Dios.30

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Unsa	ang	atong	makat-unan	gikan	sa	mga	kasinatian	nga	gihulag-

way diha sa “Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith”? Unsa 
nga susamang mga kasinatian kamo aduna?

•	 Namulong	si	Presidente	Smith	kabahin	sa	kababayen-an	sa	lain-
laing yugto kinsa nakatuman og importanting mga responsibili-
dad diha sa gingharian sa Dios (tan-awa sa seksyon 1). Sa unsa 
nga mga paagi ninyo nakita ang kababayen-an nga naghatag og 
kalig-on sa ilang mga pamilya ug sa Simbahan?

•	 Sa	unsa	nga	paagi	ninyo	nakita	nga	ang	serbisyo	sa	Relief	Society	
“importante kaayo sa kaayohan sa Simbahan”? (Tan-awa sa sek-
syon 2.) Sa unsa nga mga paagi nga ang mga sister sa Relief 
Society ug ang mga naghupot sa priesthood magtambayayong 
og trabaho sa pagtukod sa gingharian sa Dios?

•	 Sa	unsa	nga	mga	paagi	nga	ang	Relief	Society	nag-atiman	sa	espi-
rituhanong kaayohan sa mga babaye nga mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw? Sa unsa nga mga paagi nga ang mga sister sa Relief 
Society mipakita sa ilang impluwensya lapas pa sa ilang organi-
sasyon? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa seksyon 3.)

•	 Gipasabut	og	maayo	ni	Presidente	Smith	nga	ang	tanang	kaba-
bayen-an ug kalalakin-an kinahanglan nga makasabut sa mga 
doktrina sa ebanghelyo, molig-on sa ilang mga pagpamatuod, 
ug modawat og pagpadayag (tan-awa sa seksyon 4). Ngano sa 
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inyong hunahuna nga importante alang kanatong tanan sa pag-
tinguha niini nga mga gasa?

•	 Gitudlo	ni	Presidente	Smith	nga	ang	mga	panalangin	sa	pries-
thood “gibu-bu usab . . . diha sa tanang matinud-anong kababa-
yen-an sa Simbahan” (seksyon 5). Ngano nga ang kababayen-an 
nagkinahanglan sa mga panalangin sa priesthood sa paghimo 
sa ilang mga responsibilidad diha sa panimalay ug sa Simbahan? 
Unsa nga mga ehemplo ang inyong nakita sa kababayen-an nga 
nakadawat og espirituhanong mga gasa?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Mga Buhat 5:12–14; Alma 32:22–23; D&P 46:8–9

Tabang sa Pagtudlo
“Kini kasagarang makatabang sa pagsugod og hunahuna mahi-

tungod sa umaabut nga leksyon human dayon inyong gitudlo ang 
nag-unang leksyon. Tingali kamo labing makamatikod niadtong 
inyong gitudloan ug sa ilang mga panginahanglan ug mga interes 
human dayon kamo nakig-uban kanila” (Pagtudlo, Walay Labaw 
Ka Mahinungdanon Nga Tawag [1999], 97).
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Ang Pagkahimugso ni 
Jesukristo “Maayong Balita 

sa Dakong Kalipay”

“Unsa ang ania niining talagsaong istorya? Gitugutan 
ba nato kini nga motuhop ug moimpluwensya sa 

atong mga kinabuhi? Gidawat ba nato ang hingpit 
nga kahulugan niini nga walay panagana?”

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Panahon sa Pasko niadtong 1971, usa ka reporter sa pamantalaan 
adunay oportunidad sa paggahin og panahon uban ni Presidente 
Joseph Fielding Smith ug sa mga sakop sa iyang pamilya. Ang re-
porter nakaambit og daklit sa kinabuhi sa propeta:

“Ang Pasko mao ang espesyal nga panahon alang ni Presidente 
Joseph Fielding Smith. Adlaw kini alang sa pamilya ug adlaw sa 
paghinumdom. Apan, labaw sa tanan alang ni Presidente Smith, 
ang Pasko adlaw sa mga bata.

“ ‘Sa akong hunahuna ang butang nga akong ganahan sa Pasko 
mao ang mga bata,’ miingon si Presidente Smith, samtang iyang 
gipaduol ang iyang apong babaye kaniya.

“Dunay dakong litrato sa Biblia nga gipatong sa iyang paa, si 
Presidente Smith ug duha sa iyang apo nga babaye, sila si Shanna 
McConkie, 4, ug Sherri, 2, mipakli sa mga pahina nga nag-istorya 
sa pagkahimugso sa batang si Kristo. Nagdugay sila sa pahina sa li-
trato sa talan-awon sa pasungan. Dihay panagsuod tali ni Presidente 
Smith ug sa batang mga babaye. . . .

“Si Presidente Smith malingaw sa daghang mga bisita sa panahon 
sa Pasko. ‘Ang Pasko mao ang panahon alang sa mga pamilya nga 
magkauban,’ miingon siya.” 1
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Alang ni Presidente Smith, ang mga tradisyon sa Pasko nagsentro 
sa pagkahimugso, pangalagad, ug Pag-ula sa Manluluwas. Agig tu-
bag sa mga pagtimbaya sa Pasko nga iyang nadawat gikan sa mga 
miyembro sa Simbahan, siya miingon: “Nagpasalamat ako sa pag-
kamanggihunahunaon niadtong nagpadala og mga kard sa Pasko. 
Giisip kini nako nga pagpadayag sa gugma ug pahinumdom sa 
pagkahimugso sa Manluluwas nga atong gipasidunggan ug gisimba 
isip pangulo sa simbahan. Ang Iyang mensahe mao ang kalinaw 
ug maayong kabubut-on. Mao kini ang akong panghinaut sa akong 
isigka-tawo bisan asa.” 2

Niadtong Disyembre 1970, si Presidente Smith mimantala og 
mensahe sa Pasko alang sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok 
kalibutan. Kabahin niini, miingon siya:

“Mitimbaya ko ninyo niining Panahon sa Pasko, pinaagi sa gugma 
ug pakigdait, ug uban sa pag-ampo nga ang atong Mahangturong 
Amahan motan-aw ninyo uban ang kalooy ug mobu-bu sa Iyang 
daghang mga panalangin diha ninyo.

“Niining mga higayuna nga ang kadautan nagkadaghan, nga adu-
nay daghang mga problema sa kalibutan, nga adunay mga gubat ug 
mga huhungihong sa mga gubat, kitang tanan nagkinahanglan, nga 
wala sukad kaniadto, sa giya ug pag-amuma sa Ginoo.

“Kinahanglan kitang masayud nga bisan pa sa tanang mga ka-
samok ug mga kasakit nga miabut nato, nagdumala gihapon ang 
Ginoo sa mga kalihokan sa kalibutan ug nga kon kita mosunod 
sa Iyang mga sugo ug matinuoron ug matinud-anon sa Iyang mga 
balaod, Siya mopanalangin nato dinhi ug karon ug moganti nato og 
kinabuhing dayon sa Iyang gingharian sa tukma nga panahon. . . .

“. . . Mag-ampo ako karon nga niining Panahon sa Pasko, ug sa 
tanang panahon, hinaut atong isentro ang atong hugot nga pagtuo 
diha sa Anak sa Dios ug makaangkon sa atong kaugalingon nianang 
kalinaw nga molabaw sa pagsabut.” 3
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Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Ang istorya sa pagkahimugso sa atong 
Manunubos gamhanan sa pagkayano niini.

Walay istorya nga sama kanindot, o makadasig sa kalag sa mapa-
inubsanon, sama niining mahimayaong istorya sa pagkahimugso sa 
atong Manunubos. Walay pulong nga ikasulti sa tawo nga makapa-
nindot o makapalambo o makadugang sa kanindot sa pagkayano 
niini. Wala gayud kini makaraan bisan kapila pa giistorya, ug ang 
pagsulti niini dili kaayo kanunay diha sa mga panimalay sa mga 
tawo. Atong sulayan ang paghunahuna sa atong mga kaugalingon 
nga uban sa mga magbalantay sa mga karnero nga nagbantay sa 
ilang panon nianang halandumon nga gabii. Mapainubsanon kini 
nga mga tawo nga wala kawad-i sa hugot nga pagtuo sa ilang mga 
amahan, kansang mga kasingkasing wala matig-a sama sa mga ka-
singkasing sa mga tigmando sa mga Judeo sa adlaw sa pangalagad 
sa atong Ginoo, kay kon tig-a pa ang ilang kasingkasing, ang mga 
anghel dili unta magpakita nila dala ang ilang mahimayaong men-
sahe. Atong sublion kining talagsaon nga istorya.

“Ug niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karnero didto 
sa sibsibanan, nga nanagtukaw sa kagabhion sa pagbantay sa ilang 
mga hayop.

“Ug, mitungha kanila ang usa ka manolunda sa Ginoo, ug ang 
himaya sa Ginoo misidlak libut kanila: ug sila giabut og dakong 
kalisang.

“Apan ang manolunda miingon kanila, Ayaw na kamo kalisang; 
kay tan-awa, gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay 
nga magaabut sa tanang katawhan.

Kay alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni David ang Man-
luluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo.

Ug ang inyong ilhanan mao kini: inyong makaplagan ang usa 
ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak, ug nagahigda sa 
pasungan.

“Ug sa kalit diha uban sa manolunda ang usa ka langitnong pa-
non nga nanagdalayeg sa Dios, ug nanag-ingon,
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“Himaya sa Dios sa kalangitan, ug sa yuta panagdait sa mga tawo 
nga iyang gikahimut-an.

“Ug sa pagpamahawa na sa mga manolunda gikan kanila pai-
ngon sa langit, ang mga magbalantay sa mga karnero nasig-ingon 
ang usa sa usa, “Tana! Mangadto na kita sa Betlehem ug tan-awon 
ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo.”

“Ug sila miadto nga nanagdali ug ilang nakaplagan si Maria ug 
si Jose ug ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan.” [Lucas 
2:8–16.]

Aduna bay mobasa niini ug dili matandog sa diwa sa pagkama-
painubsanon ug madani sa yanong kamatuoran sa istorya? 4

2
Bisan og si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, 

mianhi Siya niini nga kalibutan isip usa ka masuso 
ug miuswag gikan sa grasya ug dugang pa nga 
grasya hangtud Siya nakadawat sa kahingpitan.

Sa akong pagtuo nakasabut kitang tanan sa kamatuoran nga 
si Jesukristo mao si Jehova, kinsa migiya sa Israel sa panahon ni 
 Abraham ug Moises, ug gani gikan sa panahon ni Adan. Usab nga 
si Jehova, o Jesukristo, usa ka personahe sa Espiritu nga nagpakita 
ngadto sa Igsoong Lalaki ni Jared, ug nga siya natawo nga usa ka 
masuso niini nga kalibutan ug mitubo ngadto sa pagka hingkod 
niini nga kalibutan.5

Ang atong Manluluwas usa ka Dios sa wala pa siya matawo 
niini nga kalibutan, ug iyang gidala uban niya kanang mao nga 
kahimtang sa iyang pag-anhi dinhi. Usa siya ka Dios sa dihang 
natawo siya sa kalibutan ingon man kaniadto. Apan kini nga ki-
nabuhi dinhi makita nga kinahanglan siya nga magsugod sama sa 
tanang mga anak ug mag-angkon sa iyang kahibalo pagtulun-an 
human sa laing pagtulun-an. Si Lucas miingon nga siya “mitubo sa 
kaalam ug sa gidak-on ug sa kahimuot kaniya sa Dios ug sa tawo.” 
[Lucas 2:52.] Si Juan nagrekord nga “siya wala makadawat sa ka-
hingpitan sa sinugdanan,” apan kinahanglang mouswag “gikan sa 
grasya ug dugang pa nga grasya, hangtud nga siya nakadawat sa 
kahingpitan.” [D&P 93:13.] . . .



K a P i T u l o  2 5

358

Makita, nga sa wala pa siyay 12 anyos—iyang napatingala ang 
mga doktor ug maalamon nga mga tawo sa templo—nakat-on 
siya og dako kabahin sa balay sa iyang Amahan [tan-awa sa Lucas 
2:46–49]. Kini nga kahibalo moabut niya pinaagi sa pagpadayag, 
pinaagi sa pagbisita sa mga anghel, o sa laing paagi. Apan ang 
iyang kahibalo, niining kinabuhia, kinahanglang moabut pinaagi sa 
pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an ug lagda human sa usa 
ka lagda. Walay duda nga siya nakigsulti, matag karon ug unya, sa 
iyang Langitnong Amahan.

. . . “Si Jesus nagtubo uban sa iyang mga kaigsoonan, ug nag-
anam ka lig-on, ug naghulat diha sa Ginoo alang sa higayon sa 
iyang pagpangalagad nga moabut. Ug siya mialagad ubos sa iyang 
amahan, ug siya wala magsulti sama sa uban nga mga tawo, ni 
siya matudloan; kay siya wala magkinahanglan nga adunay tawo 
nga magtudlo kaniya. Ug human sa daghan nga mga tuig, ang 
takna sa iyang pagpangalagad nagkaduol.” [Hubad ni Joseph 
Smith, Mateo 3:24–26.]

Ang pamahayag sa atong Ginoo nga wala siyay mabuhat apan 
unsay iyang nakita nga gibuhat sa Amahan, yanong nagpasabut nga 

Sa iyang pagkabatan-on, nakaangkon si Jesus og “pagtulun-an 
human sa usa ka pagtulun-an ug lagda human sa usa ka lagda.”



K a P i T u l o  2 5

359

gipadayag ngadto kaniya unsay nabuhat sa iyang Amahan [tan-awa 
sa Juan 5:19–20]. Walay duha-duha, mianhi si Jesus sa kalibutan 
ubos sa samang kondisyon nga gikinahanglan sa matag usa nato—
nakalimot siya sa tanan, ug siya nagtubo gikan sa grasya ug dugang 
pa nga grasya. Ang iyang pagkalimot, o gikuha ang iyang kanhi 
kahibalo, kinahanglanon sama sa matag usa nato, sa pagkompleto 
sa temporal nga pagkatawo karon.

Ang Manluluwas wala makaangkon sa kahingpitan sa sinugda-
nan, apan human niya madawat ang iyang lawas ug ang pagka-
banhaw ang tanang gahum gihatag ngadto kaniya sa langit ug sa 
yuta. Bisan og siya usa ka Dios, gani Anak sa Dios, uban sa gahum 
ug awtoridad sa paglalang niini nga kalibutan ug sa ubang mga 
kalibutan, aduna gihapoy mga butang nga kulang nga wala niya 
madawat hangtud human sa iyang pagkabanhaw. Sa laing pagka-
sulti wala niya madawat ang kahingpitan hangtud siya nakadawat 
sa nabanhaw nga lawas.6

3
Mianhi si Jesukristo niini nga kalibutan aron sa pagtubos 

nato gikan sa pisikal ug espirituhanon nga kamatayon.

Mianhi si Jesus dinhi aron sa pagtuman sa piho nga misyon nga 
gihatag kaniya sa wala pa mapahimutang ang katukuran niini nga 
kalibutan. Siya ang gihisgutan sa kasulatan isip “ang Kordero nga 
gipatay sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.” [Pinadayag 13:8.] 
Miboluntaryo siya sa pag-anhi, sa Tunga-tunga sa Panahon, sa pag-
tubos sa mga tawo gikan sa pagkapukan nga moabut nila tungod 
sa kalapasan ni Adan.

. . . Si Jesus mao ang bugtong tawo nga natawo niini nga kali-
butan nga walay yutan-ong amahan. Ang Amahan sa iyang lawas 
mao usab ang Amahan sa iyang Espiritu, ug ang Amahan sa mga 
espiritu sa tanang mga tawo. Gikan sa iyang Amahan iyang naang-
kon ang kinabuhing dayon; gikan sa iyang inahan iyang naangkon 
ang gahum sa pagpakamatay, kay ang iyang inahan usa ka mortal 
nga babaye. Gikan kaniya iyang naangkon ang dugo, ug gikan sa 
iyang Amahan iyang naangkon ang pagka-imortal. Sa ingon naka-
baton sa gahum sa pagpakamatay ug pagpabuhi niini pag-usab, siya 
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nakahimo sa pagbayad sa bili sa kalapasan ni Adan, ug pagtubos 
sa tanang mga nilalang gikan sa lubnganan.7

Ang tinuod nga rason sa pag-anhi ni Jesukristo sa kalibutan . . . 
mao, una, sa pagtubos sa tanang mga tawo gikan sa pisikal o mor-
tal nga kamatayon, nga gidala ni Adan nganhi sa kalibutan, ug 
ikaduha, sa pagtubos sa tanang mga tawo gikan sa espirituhanong 
kamatayon o pagkawala gikan sa presensya sa Ginoo sa kondisyon 
sa ilang paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala ug paglahutay 
hangtud sa katapusan sa mortal nga pagsulay.8

Nagmaya kita sa pagkahimugso sa Anak sa Dios taliwala sa mga 
tawo.

Mapasalamaton kita sa maulaong sakripisyo nga Iyang gihimo 
pinaagi sa pagpaagas sa Iyang kaugalingong dugo.

Mapasalamaton kita nga Siya mitubos nato gikan sa kamatayon 
ug miabli sa pultahan aron nga kita makaangkon og kinabuhing 
dayon.

Mag-ampo kita sa kalinaw sa kalibutan, alang sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo, ug alang sa katapusang kadaugan sa kamatuoran.

Nagdapit kita sa mga anak sa atong Amahan bisan asa sa pag-
apil nato sa pagbuhat niadtong mga butang nga makahatag nato og 
kalinaw niini nga kalibutan ug mahangturong himaya sa kalibutan 
nga moabut [tan-awa sa D&P 59:23].9

4
Kinahanglang atong tugutan ang istorya sa 

pagkahimugso sa Manluluwas sa pagtuhop ug 
pag-impluwensya sa atong mga kinabuhi.

Kon ang [kabuntagon sa Pasko] moabut ang uban moyukbo sa 
ilang ulo sa mapainubsanon nga pangamuyo ngadto sa Amahan 
sa Kahayag alang sa mga panalangin nga ilang nadawat pinaagi sa 
pag-antus sa iyang hinigugmang Anak, ug mobasa sa talagsaong 
istorya uban sa mapasalamatong pagdayeg. Ang uban, subo lang 
kaayo, kay gamay ra og nahibaloan, kon aduna man gani, sa utang 
nga ilang nautang sa Anak sa Dios, magsaulog, dili sa pagdayeg 
ug mapainubsanong pag-ampo, apan sa pagyaga-yaga pinaagi sa 
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paghubog-hubog, nga wala maghunahuna sa kaimportante sa pag-
kahimugso sa Tawo sa Galilea. . . .

Sa unsang paagi nga ang usa ka tawo mobasa niining makapatan-
dog nga istorya sa pagkahimugso ni Jesukristo nga dili maghandom 
sa pagbiya sa iyang mga sala? Niining panahon sa tuig maayo alang 
sa tanan—ang hari sa iyang palasyo, kon adunay mga hari sa mga 
palasyo karon, ang mag-uuma sa iyang gamay nga payag, ang datu 
ug ang pobre—sa pagluhod ug pagtahud kaniya kinsa walay sala, 
kansang kinabuhi gigahin sa sakripisyo ug kasubo alang sa kaayo-
han sa iyang isigka-tawo; kansang dugo gipaagas isip sakripisyo 
alang sa sala. . . .

. . . Unsa ang ania niining talagsaong istorya? Gitugutan ba nato 
kini nga motuhop ug moimpluwensya sa atong mga kinabuhi? Gi-
dawat ba nato ang hingpit nga kahulugan niini nga walay pana-
gana? Nagtuo ba kita nga kining bataa mao gayud ang bugtong 
Anak sa Dios sa unod? Kita ba adunay hugot nga pagtuo sa iyang 
misyon ug andam sa pagsunod kaniya? Kon ang kalibutan mituo pa 
ug sinserong misunod sa iyang mga pagtulun-an, nan wala untay 
kasamok ug kadautan sa tanang panahon. . . . Daghan kaayong 
maayo ra sa sulti sa nagpatuo nga mga sumusunod sa Anak sa Dios 
ug gamay ra ang tinuod nga pagsimba base sa kaligdong sa iyang 
mga pagtulun-an.

Ang anghel mipahayag ngadto sa mga magbalantay sa mga kar-
nero nianang mahimayaong gabii, nga siya nagdala sa maayong 
balita sa dakong kalipay nga alang sa tanang mga katawhan [tan-
awa sa Lucas 2:8–10], apan sa kasagaran ang katawhan bisan asa 
sa kalibutan, nagdumili sa pagdawat sa mga panalangin niadtong 
maayong balita. Dili sila andam sa pagbiya sa ilang mga sala, sa 
pagpaubos sa ilang kaugalingon ug pagpahiuyon sa ilang mga ki-
nabuhi sa mga pagtulun-an sa Ginoo. . . .

Sa makausa ako mangamuyo sa tanang mga tawo bisan asa: 
Talikdi ang inyong dautan nga mga pamaagi ngadto sa tinuod nga 
pagsimba sa Anak sa Dios, aron ang inyong mga kalag maluwas 
diha sa iyang gingharian.10
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Unsay	inyong	gibuhat	sa	inyong	panimalay	sa	paghinumdom	sa	

Manluluwas panahon sa Pasko? Unsay atong makat-unan sa mga 
tradisyon sa Pasko gikan ni Presidente Smith? (Tan-awa sa “Gikan 
sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith.”)

•	 Ngano	sa	inyong	hunahuna	nga	ang	istorya	sa	pagkahimugso	ni	
Jesukristo “wala gayud makaraan”? (Tan-awa sa seksyon 1.)

•	 Ribyuha	ang	mga	pulong	ni	Presidente	Smith	mahitungod	sa	
pag-anhi ni Jesukristo sa kalibutan isip usa ka bata ug naglahutay 
sa mga kalisud sa pagka-mortal (tan-awa sa seksyon 2). Unsay 
inyong mga hunahuna ug mga pagbati samtang kamo namalan-
dong sa pagkaandam sa Manluluwas sa pagbuhat niini?

•	 Palandunga	ang	koneksyon	tali	sa	pagkahimugso	ug	sa	Pag-ula	
sa Manluluwas (tan-awa sa seksyon 3). Sa unsa nga paagi nga 
ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak nga makaang-
kon niini nga pagsabut? Sa unsa nga paagi nga kini nga pagsabut 
makaimpluwensya sa atong mga tradisyon sa Pasko?

•	 Unsay	atong	mahimo	sa	pagtugot	sa	istorya	sa	pagkahimugso	
sa Manluluwas nga “motuhop ug moimpluwensya sa atong mga 
kinabuhi”? (Tan-awa sa seksyon 4.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Isaias 53; Lucas 1:26–35; 2; 1 Nephi 11:8–23

Tabang sa Pagtudlo
Ang panaghisgot diha sa ginagmay nga mga grupo “makahatag 

sa daghang katawhan sa oportunidad nga makaapil sa leksyon.Ang 
mga indibidwal nga nagduha-duha sa pag-apil tingali makasulti sa 
ilang mga ideya diha sa ginagmay nga grupo nga dili nila masulti 
atubangan sa kinatibuk-ang pundok” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag [1999], 161).
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Mubo nga mga sulat
 1. “A Big Christmas Hug from Pres. 

Smith,” Church News, Dis. 25, 1971, 3.
 2. “A Big Christmas Hug from Pres. 

Smith,” 3.
 3. “Christmas Greetings from President 

Joseph Fielding Smith to the Members 
of the Church throughout the World,” 
Church News, Dis. 19, 1970, 3.

 4. The Restoration of All Things (1945), 
279–80.

 5. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:11.

 6. Personal correspondence, kinutlo sa 
Doctrines of Salvation, 1:32–33.

 7. Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 2:134, 136.

 8. “The Resurrection,” Improvement Era, 
Dis. 1942, 780–81; tan-awa usab sa 
Doctrines of Salvation, 2:259.

 9. “Christmas Greetings,” 3.
 10. The Restoration of All Things, 278–

79, 281–82, 286; ang punctuation 
gi-standardize.
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“nagpaabut kami sa adlaw nga ang Prinsipe sa Kalinaw moabut.”
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Pagpangandam alang sa 
Pag-anhi sa Atong Ginoo

“Pag-andam kamo sa agianan sa Ginoo, ug himoa 
ang iyang mga agianan nga tul-id, kay ang takna 

sa iyang pag-anhi duol na” (D&P 133:17).

Gikan sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Si Presidente Joseph Fielding Smith sa makausa misulti sa grupo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga siya “nag-ampo sa kata-
pusan sa kalibutan.” Miingon siya, “Kon moabut kini ugma malipay 
ko.” Agig tubag niana nga deklarasyon, usa ka babaye ang misulti, 
may igong gikusgon aron makadungog ang uban. “O, maayo unta 
og dili,” miingon siya.

Nagpakigbahin niini nga kasinatian pagkadugay-dugay, gitudlo 
ni Presidente Smith:

“Dili ba mo gusto nga moabut ang katapusan sa kalibutan?

“Kadaghanan sa katawhan adunay sayop nga ideya kon unsay 
gipasabut sa katapusan sa kalibutan. . . .

“. . . Kon moabut si Kristo adunay katapusan sa kalibutan. . . . 
Wala nay bisan unsa nga gubat, kagubot, kasina, pamakak; wala 
nay kadautan. Ang mga tawo makat-on na sa paghigugma sa Gi-
noo ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo, ug kon dili nila buhaton 
dili sila magpabilin dinhi. Mao kana ang katapusan sa kalibutan, 
ug mao kana ang giampo sa Manluluwas sa dihang ang Iyang mga 
disipulo miduol Kaniya ug miingon, ‘Tudloi kami sa pag-ampo.’ 
Unsay Iyang gibuhat? Gitudloan Niya sila, ‘Amahan, pagabalaanon 
unta ang Imong ngalan, paanhia na ang Imong gingharian.’ [Tan-
awa sa Lucas 11:1–2]. 
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“Mao kana ang akong giampo. Ang Ginoo nag-ampo alang sa 
katapusan sa kalibutan, ug ako usab.” 1

Sa mga sermon ug mga sinulat, si Presidente Smith kanunay nga 
mokutlo sa mga panagna mahitungod sa katapusang mga adlaw, 
ang tahas ni Joseph Smith sa pag-andam sa agianan sa Ginoo, ug 
ang pag-anhi sa Manluluwas sa kalibutan diha sa himaya. Gipada-
yag niya ang iyang lawom nga mga pagbati mahitungod niini nga 
mga panagna diha sa pag-ampo sa pagpahinungod sa Ogden Utah 
Temple:

“Nakahibalo ka, O among Dios, nagpuyo kami sa katapusang 
mga adlaw nga ang mga timailhan sa panahon gipakita; nga imong 
gipadali ang imong buhat; ug nakadungog na kami sa tingog sa 
usa nga nagsinggit diha sa kamingawan: Andama ninyo ang dalan 
alang sa Ginoo ug tul-ira ninyo ang iyang mga agianan [tan-awa sa 
Mateo 3:3]. . . .

“O, among Amahan, nagpaabut kami sa adlaw nga ang Prin-
sipe sa Kalinaw moabut, nga makapahulay na ang kalibutan ug 
ang pagkamatarung makita pag-usab sa ibabaw niini; ug kini ang 
among pag-ampo, gipamulong sa mapainubsanon ug mahinulsulon 
nga mga kasingkasing, nga makasugakod kami sa maong adlaw 
ug makita nga takus sa pagpuyo uban niya nga gitudlo sa pag-
barug nga Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo, kang kinsa 
maiya ang himaya ug pasidungog ug gahum ug kusog karon ug sa 
kahangturan.” 2

Mga Pagtulun-an ni Joseph Fielding Smith
1

Duol na ang pag-anhi sa Ginoo.

Nagkaduol na gayud kita sa mahinungdanong adlaw sa Ginoo, 
ang panahon sa “kahayahay,” kon siya moabut diha sa mga pa-
nganod sa langit aron manimalus sa dili diosnon ug moandam sa 
kalibutan sa paghari sa kalinaw alang niadtong tanan nga andam 
mosunod sa iyang balaod [tan-awa sa Mga Buhat 3:19–20].3

Daghan ang mga butang nga nahitabo . . . aron sa pagpakita sa 
matinud-anong mga miyembro sa Simbahan sa kamatuoran nga 
duol na ang pag-anhi sa Ginoo. Ang ebanghelyo gipahiuli na. Ang 
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Simbahan hingpit na nga naorganisar. Ang priesthood gitugyan na 
sa tawo. Ang lain-laing mga dispensasyon gikan sa sinugdanan 
gipadayag na ug ang mga yawe ug mga kadagkoan niini gihatag 
ngadto sa Simbahan. Ang Israel gipundok ug pundukon ngadto sa 
yuta sa Zion. Ang mga Judeo namalik ngadto sa Jerusalem. Ang 
ebanghelyo gisangyaw sa tibuok kalibutan isip saksi sa tanang na-
sud. Mga templo gitukod, ug ang buhat sa ordinansa alang sa mga 
patay, ingon man usab alang sa mga buhi, gipahigayon diha niini. 
Ang mga kasingkasing sa mga anak mibalik ngadto sa ilang mga 
amahan, ug ang mga anak nangita sa ilang mga patay. Ang mga 
pakigsaad nga gisaad sa Ginoo nga himoon uban sa Israel sa ula-
hing mga adlaw gipadayag, ug liboan sa nagpundok nga Israel ang 
misulod niini. Sa ingon ang buhat sa Ginoo nagpadayon, ug kining 
tanan mao ang mga timailhan nga nagkaduol na ang Ginoo. . . .

Ang mga pulong sa mga propeta nangatuman na, apan kini na-
himo sa natural ra nga mga baruganan nga kadaghanan nato na-
pakyas sa pagkakita niini.

Si Joel misaad nga ang Ginoo mobu-bu sa iyang espiritu diha sa 
tanang mga tawo: ang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga 
babaye managpanagna, ang mga tawong tigulang managdamgo sa 
mga damgo, ug ang mga batan-ong lalaki makakita sa mga panan-
awon [tan-awa sa Joel 2:28–29]. . . .

Uban sa mga timailhan sa katapusang mga adlaw mao ang pag-
uswag sa kahibalo. Gisugo si Daniel nga “. . . himoong tinago ang 
mga pulong, ug takpan ang basahon [sa iyang panagna], bisan pa 
hangtud sa panahon sa katapusan: [ug nianang adlawa] daghan 
ang modalagan ngadto-nganhi,” miingon siya “ug ang kahibalo 
mouswag.” (Dan. 12:4.) Wala ba ang mga tawo karon “nagdala-
gan ngadto-nganhi” nga wala pa sukad mahitabo sa kasaysayan sa 
kalibutan? . . .

. . . Wala ba mouswag ang kahibalo? Diha bay panahon sa kasay-
sayan sa kalibutan nga daghan kaayong kahibalo ang gibu-bu diha sa 
katawhan? Apan subo nga isulti, ang mga pulong ni Pablo tinuod—
ang katawhan “kanunayng managtuon apan bisan unsaon dili gayud 
managpakakab-ot sa kahibalo sa kamatuoran.” (2 Tim. 3:7.) . . .
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Kita ba walay daghang mga hungihong sa mga gubat? [Tan-awa 
sa D&P 45:26.] Wala ba kitay mga gubat, mga gubat nga wala pa su-
kad makita sa kalibutan? Wala bay kaguliyang karon sa mga nasud, 
ug wala bay kasamok ang ilang mga tigmando? Wala ba magun-ob 
ang ilang mga gingharian ug dagkong mga kausaban ang nahitabo 
sa mga nasud? Ang tibuok yuta nagkaguliyang. Mga linog sa lain-
laing mga lugar gi-report kada adlaw [tan-awa sa D&P 45:33]. . . .

Apan ang karaan nga kalibutan nagpadayon sa ilang binuhatan 
nga wala kaayo magpatalinghug sa tanan nga gisulti sa Ginoo ug sa 
tanang mga timailhan ug timaan nga gikahatag na. Ang mga tawo 
mipatig-a sa ilang mga kasingkasing ug moingon “. . . nga si Kristo 
naglangay sa iyang pag-anhi hangtud sa katapusan sa yuta.” (D&P 
45:26.)4

Gipangutana ko, dili pa lang dugay, kon makasulti ba ko kanus-a 
moanhi ang Ginoo. Ako mitubag, “Oo,” ug ako mitubag “Oo” karon. 
Nakahibalo ko kanus-a siya moanhi. Moanhi siya ugma. Ania nato 
ang iyang pulong alang niini. Basahon nako:

“Tan-awa, karon kini gitawag karong adlawa hangtud sa pag-anhi 
sa Anak sa Tawo, ug sa pagkatinuod kini mao ang adlaw sa sakri-
pisyo, ug ang adlaw alang sa ikapulo sa akong mga katawhan; kay 
siya nga nagbayad sa ikapulo dili pagasunugon sa iyang pag-anhi.”

Karon adunay pakigpulong nga igo bahin sa ikapulo.

“Kay human niining adlawa moabut ang pagsunog—kini mao 
ang gipamulong subay sa paagi sa Ginoo—kay sa pagkatinuod Ako 
moingon, ugma ang tanan nga mapagarbuhon ug sila nga nagbuhat 
og dautan masama sa dagami; ug Ako mosunog kanila, kay Ako 
ang Ginoo sa mga Panon; ug dili Ako moluwas ni bisan kinsa nga 
nagpabilin diha sa Babelonia.” [D&P 64:23–24.]

Ang Ginoo moanhi, moingon ko, ugma. Nan mangandam ta.5

2
Adunay paghukom inig abut ni Kristo.

Ang sambingay nga gitudlo sa Ginoo bahin sa Trigo ug sa Bung-
layon nagpasabut sa katapusang mga adlaw. Sumala sa istorya sa 
usa ka tawo nagpugas og maayong binhi sa iyang uma, apan sam-
tang nakatulog siya ang iyang kaaway miadto ug ang mga trigo 
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“nagkaduol na gayud kita sa mahinungdanong adlaw sa ginoo, ang 
panahon sa ‘kahayahay,’ kon siya moabut diha sa mga panganod sa langit.”
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gisaburan niyag mga liso sa bunglayon. Sa dihang nakita na kini, 
ang mga sulugoon gustong moibot sa mga bunglayon apan ang 
Ginoo mimando kanila nga patuboon lang ang trigo ug bunglayon 
hangtud sa ting-ani, basin og ilang maibut ang gamay nga trigo 
samtang mangibut sa bunglayon. Dayon pagkahuman sa ani, ilang 
pundukon ang trigo ug bugkuson ang bunglayon aron sunugon. 
Sa pagpasabut niini nga sambingay, ang Ginoo miingon ngadto sa 
iyang mga disipulo nga “ang ting-ani mao ang katapusan sa kapana-
honan, ug ang mga mag-aani mao ang mga manolunda.” [Tan-awa 
sa Mateo 13:24–30, 36–43; D&P 86.]6

Ang bunglayon ug ang trigo nagdungan sa pagtubo ug nagtubo 
sa samang uma sulod niining mga tuiga, apan ang adlaw duol na 
nga ang trigo pundukon, ug usab ang bunglayon aron sunugon, 
ug pagalainon, ang matarung gikan sa dautan, ug kinahanglan nga 
ang kada usa nato mosunod sa mga sugo sa Ginoo, sa paghinul-
sol sa atong mga sala, sa pagbalik ngadto sa pagkamatarung, kon 
gikinahanglan nga maghinulsol diha sa atong mga kasingkasing.7

Pabaruga ug lig-una ang mga miyembro sa Simbahan diha sa 
pagtuo sa Dios; ang kaayo nakahibalo nga nagkinahanglan kita 
niini. Adunay daghan kaayo nga mga impluwensya sa trabaho sa 
pagbulag nato, diha mismo sa mga miyembro sa Simbahan, ug 
duna pay moabut, usa niining adlawa ang panagbulag sa trigo ug 
sa bunglayon, ug kita mahimong sa trigo o sa bunglayon. Kita anaa 
diha sa usa ka pundok o sa lain.8

Ang adlaw moabut nga dili na maato kini nga kalibutan. Mausab 
kini. Makabaton kita og mas maayo nga kalibutan. Makaangkon 
kita og matarung, tungod kay inig abut ni Kristo, iyang limpyohan 
ang kalibutan.

Basaha unsay gisulat sa atong mga kasulatan. Basaha unsay iyang 
gisulti mismo. Inig abut niya, iyang limpyohan ang kalibutan gikan 
sa tanang pagkadautan, ug, naghisgot sa Simbahan, miingon siya 
nga iyang ipadala ang iyang mga manolunda ug ilang tapukon ug 
hakuton pagawas sa iyang gingharian, nga mao ang Simbahan, ang 
tanang hinungdan sa pagpakasala [tan-awa sa Mateo 13:41].9

[Ang] mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw walay lain kon 
dili ang pag-anhi ni Jesukristo sa pag-establisar sa iyang gingharian 
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pinaagi sa gahum uban sa mga matarung sa kalibutan ug sa paglim-
pyo sa kalibutan sa tanang kadautan. Dili kini adlaw nga kahadlo-
kan ug makalisang sa mga kasingkasing sa mga matarung, apan kini 
mahimong usa ka adlaw sa kalisang ug kahadlok sa dili diosnon. 
Nakat-unan nato kini gikan sa mga pulong sa atong Manluluwas 
mismo, sa iyang pagtudlo sa iyang mga disipulo [tan-awa sa Mateo 
24; Joseph Smith—Mateo 1].10

Adunay paghukom inig abut ni Kristo. Gipahibalo kita nga ang 
mga basahon ipamuklad, ang mga patay pagahukman pinasikad sa 
nahisulat diha sa mga basahon ug uban sa mga basahon mao ang 
basahon sa kinabuhi [tan-awa sa Pinadayag 20:12]. Atong makita 
ang mga pahina niini. Atong makita ang atong mga kaugalingon 
sama karon, ug atong pagasabton uban sa matarung nga pagsabut 
nga ang hukom para nato matarung ug tinuod, bisan kon kita mo-
adto sa Gingharian sa Dios, . . . sa pagdawat niining mahimayaong 
mga panalangin o kita mahanaw.11

Mangamuyo ako sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagba-
rug nga lig-on ug matinud-anon sa pagbuhat sa matag katungdanan, 
pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, pagtahud sa priesthood, aron nga 
kita mobarug inig abut sa Ginoo—bisan buhi o patay na, dili kana 
igsapayan,—nga mahimong tig-ambit niini nga himaya.12

3
Sa pagpangandam sa pag-anhi sa Ginoo, 

kinahanglan kitang magbantay ug mag-ampo 
ug han-ayon ang atong mga panimalay.

Adunay daghang mga hitabo sa kalibutan karon nga nagpakita 
nga ang mahinungdanong adlaw sa Ginoo nagkaduol diin ang Ma-
nunubos magpakita pag-usab aron sa pagtukod sa iyang gingharian 
diha sa pagkamatarung agig pagpangandam sa paghari sa milen-
yum. Sa pagkakaron katungdanan sa mga miyembro sa Simbahan 
sa pagpangita sa kahibalo ug sa pag-andam sa ilang mga kaugali-
ngon pinaagi sa pagtuon ug pinaagi sa pagtuo alang sa pag-abut 
nianang mahinungdanon ug mahimayaong adlaw.13

Dili kinahanglan nga mabalaka kita mahitungod sa mga panahon 
kon kanus-a moabut si Kristo, apan kinahanglan kitang magbantay 
ug mag-ampo ug mangandam.14
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Maglagot ko usahay sa ubang nga elder nga kon mosulti, mo-
ingon nga ang Ginoo moabut kon matarung na kitang tanan nga 
modawat kaniya. Dili maghulat ang Ginoo nato nga mahimong ma-
tarung. Kon andam na siya nga moanhi siya moanhi na gayud—kon 
ang kopa sa kadautan puno na—ug kon kita dili matarung, dili kini 
maayo alang nato kay kita iapil sa mga dili diosnon, ug kita mahi-
mong dagami nga silhigon sa ibabaw sa kalibutan, kay ang Ginoo 
miingon nga ang pagkadautan dili mobarug.15

Ato bang katulgan sa hingpit nga paghikalimot o kulang sa pag-
pakabana ang tanan nga gihatag sa Ginoo kanato nga pasidaan? 
Ako moingon nganha kaninyo, “Busa pagtukaw kamo: kay wala 
kamo mahibalo unsang adlawa moabut ang inyong Ginoo.

“Apan hibaloi ninyo nga kon ang pangulo sa panimalay nasayud 
pa unsang taknaa sa kagabhion moabut ang kawatan, magatukaw 
unta siya ug dili niya tugutan nga pagasak-on ang iyang balay.

“Busa kamo usab kinahanglan mangandam: kay ang Anak sa 
Tawo moabut sa takna nga wala ninyo dahuma.” (Mat. 24:42–44.)

Hinaut nga atong patalinghugan kini nga pasidaan nga gihatag sa 
Ginoo ug han-ayon nato ang atong mga panimalay ug mangandam 
sa pag-anhi sa Ginoo.16

4
Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mahimong 

mga instrumento sa mga kamot sa Dios sa pag-andam 
og katawhan alang sa pag-anhi sa Ginoo.

Dili ba kana katingalahan kaayo nga butang kon ang Ginoo mo-
anhi ug magsugod sa iyang paghari sa kalinaw, manimalus sa dau-
tan, molimpyo sa kalibutan gikan sa sala, ug dili magpadala og mga 
mensahero sa pag-andam sa agianan alang kaniya? Magpaabut ba 
kita sa Ginoo nga moanhi aron sa paghukom sa kalibutan nga dili 
mohatag pag-una og pasidaan ug moandam og mga paagi sa pag-
ikyas alang sa tanan nga maghinulsol?

Gipadala si Noe sa kalibutan aron sa pagpasidaan niini sa lunop. 
Kon naminaw pa ang katawhan makaikyas unta sila. Gipadala si 
Moises sa paggiya sa Israel ngadto sa gisaad nga yuta, aron sa 
pagtuman sa mga saad nga gihimo ngadto ni Abraham. Gipadala si 
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Sa dihang gibisitahan sa anghel nga si Moroni ang batan-ong 
si Joseph Smith, nanagna siya sa ikaduhang Pag-anhi sa 

Manluluwas (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:36–41).

Juan Bautista sa pag-andam sa agianan alang sa pag-anhi ni Kristo. 
Sa kada okasyon ang tawag miabut pinaagi sa pagbukas sa kala-
ngitan. Sila si Isaias, Jeremias ug ang ubang mga propeta, gipadala 
aron sa pagpasidaan sa Israel ug Juda sa wala pa moabut ang ilang 
pagkatibulaag ug pagkabihag. Kon mipatalinghug pa sila laing pa-
hina sa kasaysayan ang nasulat unta. Duna silay kahigayunan sa 
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pagpaminaw; gipasidan-an sila ug gihatagan og mga paagi sa pag-
ikyas nga ilang gisalikway.

Misaad ang Ginoo sa samang tinguha sa katawhan sa dili pa ang 
iyang ikaduhang pag-anhi.17

Gipadala si Joseph Smith aron sa pag-andam sa agianan alang 
niining ikaduhang pag-anhi, pinaagi sa pagpahayag sa kahingpitan 
sa Ebanghelyo ug paghatag sa tanang mga tawo og paagi sa pag-
ikyas gikan sa kadautan ug kalapasan.18

Si Juan didto sa Patmos nakakita og panan-awon sa katapusang 
mga adlaw sa usa ka “manolunda nga naglupad sa taliwala sa kala-
ngitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang Maayong Balita 
aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta, ug sa tanang ka-
nasuran, ug kabanayan, ug pinulongan, ug katawhan.” [Pinadayag 
14:6.]

Agig katumanan niini nga saad, si Joseph Smith mipahayag nga si 
Moroni, karaang propeta niini nga kontinente, ug karon nabanhaw, 
mitudlo kaniya sa ebanghelyo, naghatag niya og instruksyon kala-
but sa pagpahiuli sa tanang mga butang nga mag-una sa pag-anhi 
ni Kristo. Ug ang Ginoo miingon: “Kay tan-awa, ang Ginoong Dios 
nakapadala ngadto sa anghel nga nagsinggit sa taliwala sa langit, 
nag-ingon: “Pag-andam kamo sa agianan sa Ginoo, ug himoa ang 
iyang mga agianan nga tul-id, kay ang takna sa iyang pag-anhi 
duol na.” [D&P 133:17.]

Ang pagdawat niini nga tinuod, ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nagtuo nga ang komunikasyon naestablisar uban sa kalangi-
tan sa modernong panahon, ug karon ang “Ebanghelyo sa Ging-
harian” gipadala isip saksi ngadto sa kalibutan sa dili pa moanhi si 
Kristo [tan-awa sa Mateo 24:14].19

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mahimong isipon nga ka-
tingalahan ug talagsaon sa pagtuo nga sila gitawag sa pagtuman niini 
nga kasulatan [Mateo 24:14], apan uban kini sa hingpit nga pagsalig 
nga ang Ginoo namulong nga sila makugihong nagpadala og mga 
misyonaryo sa tanang bahin sa kalibutan. Dugang pa kon ang tanang 
mga nasud makadungog na niini nga mensahe sumala sa gipadayag 
niining katapusang mga adlaw, nan mahimo na kitang magpaabut 
sa pag-anhi sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesukristo, kay 
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nianang adlawa ang tanang mga nasud napasidan-an na sa mga men-
sahero nga gipadala ngadto nila sumala sa saad sa Ginoo.20

Ang ebanghelyo alang sa tanang tawo, ug ang Simbahan maes-
tablisar bisan asa, sa tanang mga nasud, bisan ngadto sa mga ki-
natumyan sa kalibutan, sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Anak 
sa Tawo. . . .

. . . Iyang gipahimutang ang iyang kamot sa ikaduhang higayon 
sa pagpundok sa Israel ngadto sa Simbahan, ug niining higayuna 
magtukod siya og mga kongregasyon sa iyang mga santos sa tanang 
mga nasud.21

Gikan sa pag-ampo sa pagpahinungod alang sa Ogden Utah 
Temple:

O Amahan, dalia ang adlaw nga ang pagkamatarung magpatig-
babaw; nga ang mga tigmando sa mga nasud moabli sa ilang mga 
utlanan ngadto sa pagsangyaw sa ebanghelyo; sa dihang ang pulta-
han sa kaluwasan moabli og dako alang sa matinuoron ug matarung 
ug buotan sa kada katawhan.

Mag-ampo kami nga masangyaw ang kamatuoran; mag-ampo 
kami alang sa kawsa sa misyonaryo; gitinguha namo ang kalig-on 
ug gidaghanon ug mga paagi sa pagpahayag sa walay katapusan 
nga mga kamatuoran ngadto sa imong ubang mga anak sa matag 
nasud, matag kaliwatan, ug matag pinulongan. . . .

. . . Tinguha namo nga mahimong instrumento sa imong mga ka-
mot sa pag-andam og katawhan alang sa pag-anhi sa imong Anak.22

5
Ang Milenyum mao ang panahon sa kalinaw ug 

panahon sa pagtrabaho sa buhat sa Ginoo.

Ang matarung malipay inig abut niya, tungod kay ang kalinaw 
moabut sa kalibutan, ang pagkamatarung sa katawhan, ug kadtong 
sama nga espiritu sa kalinaw ug kalipay nga nagpatigbabaw niini 
nga kontinente sulod sa duha ka gatus ka tuig [tan-awa sa 4 Nephi 
1:1–22] ma-establisar pag-usab taliwala sa mga tawo ug molukop 
sa tibuok kalibutan, ug si Kristo mohari isip Ginoo sa mga ginoo 
ug Hari sa mga hari sulod sa usa ka liboan ka tuig. Nagpaabut kita 
nianang panahona.23
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Sulod sa liboan ka tuig kining malipayong panahon sa kalinaw 
magpatigbabaw ug ang tanang mga lumulupyo sa kalibutan dad-on 
ngadto sa panon sa Simbahan.24

Ang ebanghelyo itudlo pag-ayo ug uban sa dakong gahum pa-
nahon [sa] milenyum, hangtud ang tanang mga lumulupyo sa kali-
butan modawat niini.25

Imbis panahon sa pagpahulay, ang Milenyum mao ang panahon 
alang sa tanan sa pagtrabaho. Dili makita ang pagkatapulan, mas 
maayong mga paagi ang gamiton, dili daghang oras ang magamit sa 
inadlaw nga pagpaningkamot ug mas daghang panahon ang igahin 
ngadto sa mga butang sa Gingharian. Ang mga Santos ma-busy sa 
mga templo nga pagatukuron sa tanang mga bahin sa yuta. Gani, 
sa ka-busy sila anaa sa templo sa kasagaran.26

Adunay mga mortal sa kalibutan panahon sa liboan ka tuig tu-
ngod sa dakong trabaho nga humanon, ang kaluwasan sa mga pa-
tay. Nianang liboan ka tuig sa kalinaw ang dakong buhat sa Ginoo 
anaa sa mga templo, ug nianang maong mga templo moadto ang 
katawhan aron sa pagtrabaho alang niadtong kinsa nangamatay ug 
kinsa naghulat nga mapahigayon kini nga mga ordinansa nga alang 
sa ilang kaluwasan pinaagi niadtong nagpuyo sa pagkamortal dinhi 
sa kalibutan.27

Katungdanan nato ang pagluwas sa mga patay ug kana nga bu-
hat magpadayon sa Milenyum hangtud ang tanan ma-endowed ug 
mabugkos kinsa angayan niini nga panalangin.28

Kadtong tanang namatay diha ni Kristo mabanhaw gikan sa mga 
patay, sa Iyang pag-anhi, ug magpuyo dinhi sa kalibutan ingon nga 
si Kristo ania sa kalibutan panahon sa milenyum. Dili sila magpa-
bilin dinhi sa tanang panahon sa liboan ka tuig, apan mosagol sila 
uban niadtong ania pa dinhi sa mortal nga kinabuhi. Kining naban-
haw nga mga Santos, ug ang Manluluwas Mismo, moanhi aron sa 
paghatag og mga instruksyon ug giya; sa pagpadayag ngari nato 
sa mga butang nga kinahanglan natong mahibaloan; sa paghatag 
nato og impormasyon mahitungod sa buhat diha sa mga templo sa 
Ginoo aron kita makahimo sa buhat nga importante sa kaluwasan 
sa takus nga mga tawo.29
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Ang Ginoo miingon pinaagi sa iyang mga sulugoon nga sa pana-
hon sa Milenyum kadtong namatay ug nabanhaw personal nga mo-
padayag niadtong ania pa sa pagkamortal sa tanang impormasyon 
nga gikinahanglan sa pagkompleto sa buhat niining nangamatay. 
Dayon ang mga patay adunay pribilehiyo nga makahibalo sa mga 
butang nga ilang gitinguha ug may katungod sa pagdawat. Nii-
ning paagiha walay kalag nga mapasagdan ug ang buhat sa Ginoo 
mahingpit.30

Nag-ampo ko kada adlaw sa akong kinabuhi nga dalion sa Gi-
noo ang Iyang buhat. . . . Nag-ampo ko sa katapusan sa kalibutan 
tungod kay gusto ko og mas nindot nga kalibutan. Gusto nako nga 
moanhi na si Kristo. Gusto ko nga maghari ang kalinaw. Gusto ko 
nga moabut ang panahon nga ang matag tawo magpuyo sa kalinaw 
ug sa espiritu sa hugot nga pagtuo, pagpaubos ug pag-ampo.31

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Mga Pangutana
•	 Sa	unsa	nga	paagi	nga	ang	asoy	sa	“Gikan	sa	Kinabuhi	ni	Joseph	

Fielding Smith” makaimpluwensya sa inyong mga pagbati mahi-
tungod sa katapusan sa kalibutan?

•	 Sa	unsa	nga	paagi	nga	ang	mga	panagna	nga	gihisgutan	sa	sek-
syon 1 makatabang nato sa pagpangandam sa pag-anhi sa Ginoo?

•	 Sa	seksyon	2,	ribyuha	ang	mga	pagtulun-an	ni	Presidente	Smith	
mahitungod sa sambingay sa trigo ug bunglayon. Unsay atong 
mabuhat aron mahimong kabahin sa “trigo”? Unsay atong ma-
himo sa pagtabang sa atong mga pamilya ug sa uban?

•	 Samtang	mangandam	kita	sa	pag-anhi	sa	Ginoo,	unsa	sa	inyong	
hunahuna ang gipasabut nga “magbantay ug mag-ampo”? Unsa 
sa inyong hunahuna ang gipasabut nga “han-ayon ang atong mga 
panimalay”? (Tan-awa sa seksyon 3.)

•	 Nag-ampo	si	Presidente	Smith,	“Tinguha	namo	nga	mahimong	
instrumento sa imong mga kamot sa pag-andam og katawhan 
alang sa pag-anhi sa imong Anak” (seksyon 4). Sa unsa nga mga 
paagi nga kita makatabang sa uban nga makaandam sa pag-anhi 
sa Ginoo?
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•	 Ribyuha	ang	seksyon	5.	Sa	unsang	paagi	nga	makabenepisyo	kita	
karon nga nakahibalo unsay mahitabo sa Milenyum?

May Kalabutan nga mga Kasulatan
Salmo 102:16; Isaias 40:3–5; Santiago 5:7–8; D&P 1:12; 39:20–21; 

45:39, 56–59

Tabang sa Pagtudlo
“Ang kinahingpitan, makadani, makakabig nga gahum sa pag-

tudlo sa ebanghelyo makita kon ang dinasig nga magtutudlo moi-
ngon, ‘Ako nahibalo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, pinaagi sa 
mga pagpadayag sa Balaang Espiritu diha sa akong kalag, nga ang 
mga doktrina nga akong gitudlo tinuod’” (Bruce R. McConkie, sa 
Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon nga Tawag [1999], 43).
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makapaduol sa mga tawo ngadto 
sa Dios, 316–17

mangaliyupo alang sa atong 
matarung nga tinguha diha sa, 
321–22

pagpahayag og pasalamat diha 
sa, 321

pagpuyo nga nahiuyon sa, 320
Paghinulsol

ang ikaduhang baruganan sa 
ebanghelyo, 98

inubanan sa hugot nga pagtuo 
moresulta sa kapasayloan, 93

karon ang panahon sa, 101–02
misyon ni Joseph Fielding Smith 

ang pagtawag og paghinulsol 
sa mga tawo, 93–95

naglakip sa tinuorayng kasubo 
alang sa sala ug sa hingpit nga 
pagbiya sa sala, 101
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nagpakita sa kalooy sa Langit-
nong Amahan ug ni Jesukristo, 
99–100

responsibilidad sa pagtabang sa 
uban sa paghinulsol, 102–04

ug ang plano sa kaluwasan, 72, 
98

Pag-ila sa kamatuoran gikan sa 
bakak, 159–61, 165–67

Pagkabanhaw, 75
Pagkakalibutanon

pagsalikway sa, 275–84
pagtubag sa problema bahin sa 

makita nga kalampusan sa kali-
butanong mga tawo, 282–83

Pagkaligdong, 281–82
Pagkamasulundon. Tan-awa sa 

Kasugoan, mga
Pagkapukan ni Adan ug ni Eva

gikomparar sa usa ka tawo nga 
nahulog sa lawom nga lungag, 
71

mahinungdanon sa plano sa 
kaluwasan, 68

nabuntog pinaagi sa Pag-ula ni 
Jesukristo, 49, 69–72

Pagkat-on
gikan sa mga kasulatan, 151–53, 

161–62, 166
gikan sa mga lider sa Simbahan, 

162–63
labing importanting, ang pag-

kat-on sa ebanghelyo, 159–61
mapalambo pinaagi sa matarung 

nga pagpuyo, 165–67
pagtinguha sa, diha sa daghang 

mga hilisgutan, 159–60
pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, 

163–65
pinaagi sa pagtuon, hugot nga 

pagtuo, ug kamasulundon, 
163–65

ug pag-ila sa kamatuoran gikan 
sa bakak, 160–61

Paglahutay ngadto sa katapusan, 1, 
73, 77, 316

Pagpahinungod sa templo, usa ka 
pagpahayag sa personal nga 
kamaunungon, 247

Pagpakabuhi dinhi sa kalibutan 
apan dili iya sa kalibutan, 282

Tan-awa usab sa Pagkakalibu-
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Pagsimba
espiritu sa, atol sa sakrament, 

110, 115
pagsunod sa ehemplo ni Jesu-

kristo sa, 61
pinakamaayo nga paagi sa, mao 

ang pagtuman sa mga sugo, 
263, 267

sa adlawng Igpapahulay, 277–78
sa Dios, moresulta sa kalinaw, 

104
sa Dios, nagkinahanglan og 

kahibalo sa Iyang mga kinaiya, 
42–44
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Pag-ula ni Jesukristo
gihinumduman pinaagi sa sakra-

ment, 110–113
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ka tawo gikan sa lawom nga 
lungag, 71

kaluwasan pinaagi sa, 69–72, 
359–60
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Pasko, 353–55, 360–61

pagkabanhaw pinaagi sa, 75, 121
pasalamat alang sa, 72
sa Getsemani ug sa krus, 69–72, 

110–113
Tan-awa usab sa Jesukristo
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ug kahimayaan, 76–77
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261
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Ulahing mga Adlaw ang pagpa-
sidaan, 102–04

Pasko, 353–55, 360–61
Tan-awa usab sa Jesukristo

Pinulongan, balaang pagtahud diha 
sa, 280

Plano sa kaluwasan
gidawat uban sa kalipay didto sa 

kalibutan sa wala pa dinhi sa 
yuta, 67

gi-establisar sa Langitnong Ama-
han sa wala pa ang Paglalang, 
67

naglakip sa Pagkapukan, 68
nakasentro sa pamilya, 76–77
ug ang Pag-ula ni Jesukristo, 49, 

57, 69–75, 121
Presidente sa Simbahan

dili mopahisalaag sa Simbahan, 
179

naghupot sa mga yawe sa pries-
thood sa tibuok Simbahan, 177

Priesthood
Jesukristo mahinungdanong sun-

danan sa, 190
mga saad ngadto sa takus nga 

mga naghupot sa, 190
pagbuhat sa calling diha sa, 

185–90, 191
panalangin sa, gitanyag ngadto sa 

tanan, 185, 191, 348–50
panumpa ug pakigsaad sa, 

185–87
Pulong sa Kaalam, 262, 278–80

R

Relief Society
mahinungdanon sa buhat sa Sim-

bahan, 342–43
pagkatukod sa, 342
temporal ug espiritwal nga mga 

katuyoan sa, 344–46
Tan-awa usab sa Babaye, mga

S

Sakrament
agig paghinumdom sa Pag-ula ni 

Jesukristo, 110–113
kinaiya kon moambit sa, 113–15
pagpasiugda ni Jesukristo sa, 

107–09
pakigsaad nga gihimo kon mo-

ambit sa, mga, 113–15
sugo sa pag-ambit sa, 109–10
usa ka sagrado nga ordinansa, 

109
Sakrament miting, 107
Serbisyo, 292–93
Simbahan ni Jesukristo sa mga San-

tos sa Ulahing mga Adlaw, Ang
ang gingharian sa Dios dinhi sa 

yuta, 135–36
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ang gugma sulod sa, nagpakita 
og ehemplo sa kalibutan, 
291–92

gidumala ni Jesukristo, 135–36
giorganisar aron matabangan 

ang mga indibidwal ug mga 
pamilya nga makakaplag og 
kalipay ug kinabuhing dayon, 
136

mokatap sa tibuok kalibutan, 
139–41

motabang sa mga ginikanan sa 
pagtudlo sa mga anak, 235–36

organisasyon sa auxiliary sa, 
mga, 137

pagpahiuli sa, human sa mga 
siglo sa apostasiya, 134–35

panerbisyo diha sa, nagpahayag 
og pasalamat alang sa pag-
serbisyo sa Ginoo ngari nato, 
137–39

pribilehiyo nga mamiyembro sa, 
136

Smith, Ethel Reynolds (ikaduhang 
asawa), 16–17, 21–24, 81–84, 
218, 340

Smith, Hyrum (apohan)
kaligdong ni, 126
kamaunungon ni, ngadto ni 

Joseph Smith ug sa Simbahan, 
119, 125–29

pagmartir kang, 3, 127–29
serbisyo ni, 3, 119

Smith, Jessie Evans (ikatulong 
asawa), 24–26, 34–35, 218, 340

Smith, Joseph
ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni, 

122–25
gitawag nga mahimong lider 

sa katapusang dispensasyon, 
122–24

nagkahiusa sa iyang igsoon nga 
si Hyrum, 125–29

pagbaton og pagpamatuod sa 
misyon ni, 120

pagmartir kang, 3, 127–29
personal nga pagpamatuod ni 

 Joseph Fielding Smith kang, 
120

tigpadayag sa kahibalo kabahin 
ni Kristo, 122

ug si Jesukristo, 121–22
Unang Panan-awon ni, 41–42, 

123–24
yawe sa priesthood gipahiuli 

pinaagi ni, 171, 173–76
Smith, Joseph F. (amahan), 3, 120, 

157, 188, 231, 345
Smith, Joseph Fielding

bunyag ni, 195
gitawag sa pagserbisyo diha 

sa Korum sa Napulog Duha, 
17–20, 133

gugma ni, alang sa mga tawo nga 
iyang gitudloan, 93–95

isip Historian sa Simbahan, 20, 
143

isip Presidente sa Simbahan, 
31–34

isip usa ka bana, amahan, ug 
apohan, 21–22, 81–84, 217–20, 
232

isip usa ka sakop sa Korum sa 
Napulog Duha, 17–21, 26–30, 
131–33

kakugi ni, sa pagtuon sa ebang-
helyo, 5–7, 157–158

kamatayon ni, 35
kasuod ni, sa Dios, 39
maloloy-on nga kinaiya ni, 

20–21, 95
miadto sa miting bisan napiang 

ang iyang tiil, 133
mibalik sa England isip Presi-

dente sa Simbahan, 301–02
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mibasa sa sinulat nga mga pagpa-
matuod nila ni David Whitmer 
ug Oliver Cowdery, 143

midapit sa batan-ong lalaki nga 
motupad niya sa kinatibuk-ang 
komperensya, 287

midayeg sa mga ehemplo sa 
matarung nga mga sundalo nga 
mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, 273–75

miestablisar ug panimalay ug 
pamilya uban sa asawa nga si 
Louie, 14–15

mihatag og coat sa misyonaryo 
nga nanginahanglan, 289

mikanta sa publiko uban sa iyang 
asawa nga si Jessie, 340

mimantala og usa ka mensahe sa 
Pasko, 355

mipahinungod og pag-ampo sa 
dapit sa iyang amahan, 15

mipakigbahin sa tambag ni D. 
Arthur Haycock, 325

mipakita og kalooy sa tawo nga 
maoy hinungdan sa aksidente 
sa mga misyonaryo, 20–21

mipasabut sa kaimportante sa 
pamilya, 32, 85–86

mipasabut sa personal nga rason 
sa pagserbisyo sa Simbahan, 
133

mipasidungog sa mga yawe sa 
priesthood, 171–72

misyon ni, pagtawag og paghi-
nulsol ug pagpasidaan sa mga 
tawo, 21, 93–95, 261

mitabang sa iyang amahan sa 
administratiba nga mga katung-
danan, 15

mitabang sa iyang inahan sa 
katungdanan sa pagkamanana-
bang, 295, 339

mitagad sa batang babaye diha sa 
nagdasok nga katawhan, 289

mitambong sa pagpahinungod sa 
Salt Lake Temple sa batan-on 
pa, 6

mitambong sa pagpahinungod 
sa St. George Utah Temple sa 
masuso pa, 131

mitudlo sa ebanghelyo ngadto sa 
iyang mga anak, 232

nadasig sa pagtabang sa anak 
nga lalaki sa pagsunod sa 
 Pulong sa Kaalam, 205, 207

nag-ampo alang sa kalig-on 
human sa kamatayon ni Louie, 
iyang unang asawa, 313

nag-ampo alang sa kalig-on nga 
magmatinud-anon hangtud sa 
katapusan, 1, 315

nag-ampo alang sa tanang kataw-
han, 321–22

nag-ampo nga mohunong ang 
unos, 315–16

nag-ampo sa katapusan sa kali-
butan, 365–66

nag-ampo sa publiko diha sa 
mga sermon, 315

nagbangutan sa kamatayon sa 
iyang ikaduhang asawa, si 
Ethel, 24, 218

nagbangutan sa kamatayon 
sa iyang ikatulong asawa, si 
 Jessie, 34–35, 219

nagbangutan sa kamatayon sa 
iyang unang asawa, si Louie, 
16, 218, 313

nagpahayag og gugma alang ni 
Joseph Smith, 120

nagpahayag sa gugma alang ni 
Jesukristo, 53–55

nagserbisyo kauban sa banggiitan 
nga mga babaye sa Simbahan, 
339–41

nagserbisyo og full-time nga mis-
yon sa England, 8–13, 299–302
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nagserbisyo sa Simbahan sa dag-
hang kapasidad, 14, 131–33, 
183–85

nagtuon sa kasulatan sa batan-on 
pa, 5–6, 157

nakakaplag og kalinaw sa pana-
hon sa kamatayon, 16, 24, 28, 
34–35, 65, 217–20, 273

Nakakat-on bahin sa gugma ug 
pagdawat gikan sa kabayo nga 
si Junie, 294–95

nakakat-on sa ebanghelyo gi-
kan sa iyang mga ginikanan, 
231–33

nakakat-on sa pagtrabaho sa 
batan-on pa, 4–5, 325–28

nakigsulti sa usa genealogist nga 
dili makapasabut sa iyang inte-
res sa family history, 245, 247

nakigsulti sa usa ka tawo nga 
nalipay sa sermon bahin sa 
Pulong sa Kaalam sa unang 
higayon, 262

nakig-uban sa pamilya panahon 
sa Pasko, 353

naminyo ni Ethel Reynolds, 
16–17, 217–18

naminyo ni Jessie Evans, 24–26, 
218

naminyo ni Louie Shurtliff, 7–8, 
15, 217

nangalagad sa Europe pagsugod 
sa Ikaduhang Gubat sa Kalibu-
tan, 26–28

pagkabata ni, 4–6
pagkatawo ni, 1
pagtubo sa Simbahan atol sa 

kapangulohan ni, 32
pangalagad ni, nailhan sa kahig-

pit ug pagpasaylo, 20–21
panulundon ni, 3, 119, 127–29
pasidungog ngadto ni, 29–30, 34, 

35–36

personal nga pagpamatuod ni, 
120

Smith, Julina Lambson (inahan), 1, 
3, 231–33, 295, 339

Smith, Louie Shurtliff (unang 
asawa), 7–15, 217

T

Thompson, Mercy, 119

U

Unang Kapangulohan, tambag 
gikan sa, 179

Unang Panan-awon
mipahiuli sa tinuod nga kahibalo 

bahin sa Dios, 41–42
nagdala ngadto sa kahimtang ni 

Joseph Smith sa pagdumala 
sa katapusang dispensasyon, 
122–24

Tan-awa usab sa Smith, Joseph

Y

Yawe sa priesthood, mga
ang kahulugan sa, 172–73
gipahiuli sa langitnong mga men-

sahero pinaagi ni Joseph Smith, 
173–76

pagpasidungog sa mga naghupot 
sa, 171–72, 177–78

sa tibuok Simbahan, gihuptan sa 
Presidente sa Simbahan, 177
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