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UNSA ANG PLANO SA KALUWASAN?
Ang plano sa kaluwasan* mao ang plano sa Dios alang sa kalipay
sa Iyang mga anak. Kini nagsentro sa Pag-ula ni Jesukristo. Kon
ikaw mosunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, ikaw makakap-
lag og malungtarong kalinaw diha kanimo dinhi niining kinabu-
hia ug walay katapusang hingpit nga kalipay human mamatay.

Samtang ikaw nagkat-on kabahin sa plano sa kaluwasan, ikaw
makakaplag og mga tubag niini nga mga pangutana: “Diin Ako
Gikan?” “Unsa ang akong katuyoan niining kinabuhi?” “Asa
ako padulong human niining kinabuhia?”

DIIN AKO GIKAN?
Ang imong kinabuhi wala magsugod sa pagkatawo, ni kini ma-
tapos inig kamatay. Ikaw hinimo sa usa ka espiritu nga lawas
(usahay gitawag og kalag) ug usa ka pisikal nga lawas. Ang

imong Langitnong Amahan milalang
sa imong espiritu, ug ikaw mipuyo
uban Kaniya ingon nga usa ka espiritu
sa wala pa ikaw matawo dinhi sa yuta.
Ikaw nakaila ug nahigugma Kaniya,
ug Siya nakaila ug nahigugma kanimo.
Kini nga yugto gitawag og kinabuhi sa
wala pa dinhi sa yuta.

Sa tibuok nimong kinabuhi sa wala pa
dinhi sa yuta, ikaw gitudloan sa mga
baruganan ug mga sugo nga modangat

ngadto sa kalipay. Ikaw nitubo diha sa kahibalo ug nakakat-on
sa paghigugma sa kamatuoran. Ikaw gitudloan kabahin sa plano
sa kaluwasan. Sulod niining kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta,
si Jesukristo gipili isip Manluluwas; ikaw nakakat-on nga pinaa-
gi Kaniya ikaw makahimo sa pagbuntog sa mga epekto sa
imong sayop nga mga pagpili.

Usa ka mahinungdanong bahin sa plano sa Dios mao nga ikaw
moanhi sa yuta aron sa pagdawat og usa ka pisikal nga lawas
ug sa pagkat-on sa paghimo og husto nga mga pagpili. Ikaw dili

2

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.

Ang pamilya mahinungdanon sa plano sa atong Langitnong Amahan.

“Ang plano sa [kaluwa-
san] . . . giandam gikan pa
sa paghimo sa kalibutan,

pinaagi ni Kristo, alang sa
tanan niadto kinsa mutuo

sa iyang ngalan.”

Alma 22:13
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makahinumdom nga nagpuyo diha sa presensya sa Langitnong
Amahan, apan siya mohatag kanimo og kahanas nga makahi-
balo sa matarung gikan sa sayop.
Ikaw makahimo sa pag-ila sa
Iyang gugma ug kamatuoran.
Pinaagi sa imong mga kasinatian
ug mga pagsulay, ikaw makakat-
on sa paghimo og matarung nga
mga pagpili sa kanunay. Pinaagi
sa pagtabang ni Jesukristo, ikaw
makahimo sa pagbalik og puyo
uban sa imong Langitnong
Amahan kon ang imong kinabuhi
dinhi sa yuta matapos.

Sa imong kinabuhi sa wala pa din-
hi sa yuta, ikaw nakakat-on nga
pinaagi lamang sa pagpili sa pagsu-
nod sa plano sa Dios nga ikaw ma-
kadawat sa malungtarong kalinaw
ug katagbawan niining kinabuhi ug sa kahangturan. Tungod
kay Siya nahigugmga kanimo, ang imong Langitnong Amahan
mihatag kanimo og kabubut-on, o ang gahum sa paghimo og
mga pagpili. Siya mitugot kanimo sa pagpili kon ikaw mosunod
ba sa Iyang plano ug ni Jesukristo.

Si Satanas, usa sa mga espiritung anak sa Dios, mirebelde batok
sa atong Langitnong Amahan ug wala midawat sa Iyang plano.
Siya buot nga mopugos kanatong tanan sa paghimo sa iyang
kabubut-on. Sa kasubo, daghan sa mga anak sa atong Langitnong
Amahan mipili sa pagsunod ni Satanas. Si Satanas ug ang iyang
mga sumusunod gisalikway gikan sa atubangan sa Dios ug wala
tugoti nga matawo sa kalibutan. Sila nagpadayon sa pagpuyo
ingon nga mga espiritu. Sila miserable, ug sila buot nga ikaw
magmiserable usab. Sila motintal kanimo ug sa tanang mga anak
sa Dios sa pagbuhat og mga butang nga magdala og kasub-anan
ug dili makapahimuot sa Dios.

5
Kita adunay daghang pagakat-unan ug sination sulod niining kinabuhia.

Bisan pa ang imong panumdu-
man mahitungod niini gipug-
ngan, sa wala pa ikaw moanhi

sa yuta ikaw nipuyo diha sa pre-
sensya sa Dios, imong Amahan
sa Kahangturan, ug sa Iyang
Anak, nga si Jesukristo. Ikaw

misinggit sa hingpit nga kalipay
sa dihang gihatagan sa higayon
nga moanhi sa kalibutan aron
sa pagdawat og lawas ug sa
pagsunod sa plano sa Dios

alang sa imong kalipay.

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.
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Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ikaw mipili nga magba-
ton og hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug nga mosunod sa plano
sa Dios. Tungod sa imong mga pagpili, ikaw natawo sa yuta.
Pinaagi lamang sa paghimo niining sama nga mga pagpili ikaw
makakaplag og kalinaw niining kinabuhia ug makahimo sa
pagbalik og puyo uban sa imong Langitnong Amahan human
sa pagtapus niining kinabuhia.

“UNSA ANG AKONG KATUYOAN SA KINABUHI?”

Ang Paglalang [Creation] ug ang Pagkapukan [Fall]
Ang yuta gilalang ingon nga usa ka dapit alang sa mga anak
sa atong Langitnong Amahan nga kapuy-an ug kakuhaan og
kasinatian. Si Adan ug si Eba mao ang una sa mga anak sa Dios
nga mianhi sa yuta. Sila mipuyo sa usa ka dapit nga gitawag og
ang Tanaman sa Eden, diin sila diha pa sa presensya sa Dios.

Ang atong Langitnong Amahan mihatag ni Adan ug ni Eba og
kabubut-on o kagawasan sa pagpili. Siya mimando kanila sa dili
pagkaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan.
Ang pagsunod niini nga sugo nagpasabut nga sila magpabilin
diha sa tanaman, apan sila dili molambo pinaagi sa pagkat-on
gikan sa mga kasinatian ug mga hagit. Si Satanas mitintal ni
Adan ug ni Eba sa pagkaon sa gidili nga bunga, ug sila mipili
sa paghimo sa mao. Kini kabahin sa plano sa Dios. Tungod sa
ilang mga paghukom, sila nahimulag gikan sa presensya sa Dios
sa pisikal ug espiritwal nga kahimtang. Sila nahimo nga mortal,
nagpasabot nga, ulipon sa sala ug sa kamatayon. Sila wala ma-
kahimo sa pagbalik ngadto Kaniya nga wala ang Iyang tabang.
Ang pisikal ug espiritwal nga paghimulag gikan sa Dios gitawag
og ang Pagkapukan.

Ang atong Langitnong Amahan mipadala sa mga anghel ug
sa Espiritu Santo sa pagtudlo ni Adan ug ni Eba sa plano sa
kaluwasan. Labing mahinungdanon niini nga plano mao ang
Pag-ula ni Jesukristo, diin naghimo sa mga anak sa Dios sa
pagbuntog sa mga epekto sa Pagkapukan ug pag-angkon og
hingpit nga kalipay niini nga kinabuhi ug sa kahangturan.

6

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.
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“Kon si Adan wala pa unta makalapas
siya dili unta mapukan, apan siya

magpabilin unta sa tanaman sa Eden. . . .

“Ug [Adan ug Eba] dili unta
makabaton og mga anak; busa sila unta

magpabilin diha sa kahimtang nga walay
sala, walay hingpit nga kalipay, tungod

kay sila wala makasinati sa pagkauyamot;
walay gihimo nga maayo, 

kay sila wala makasinati og sala.

“Apan tan-awa, ang tanan nga mga
butang nahimo diha sa kaalam kaniya

kinsa nasayud sa tanan nga mga butang.

“Si Adan napukan nga ang mga
tawo mahimo; ug ang mga tawo

naingon, nga unta sila makabaton
og hingpit nga kalipay.”

2 Nephi 2:22–25
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Ang Imong Kinabuhi sa Kalibutan
Tungod sa Pagkapukan, ikaw nahimulag gikan sa Dios sa pisikal
ug espiritwal nga kahimtang. Kini nga pagkahimulag kabahin sa
plano sa Dios ngadto sa Iyang mga anak. Ang imong katuyoan
sa pagbiya sa Iyang presensya aron sa pag-anhi sa yuta naglakip
sa pag-angkon sa usa ka lawas, pagkuha
og kasinatian, ug pagkat-on sa paghimo
og matarung nga mga pagpili.

Daghang mga aspekto sa kinabuhi nag-
dala og kalipay ug pipila nagdala og
kasub-anan. Kini nga mga kasinatian
nagtabang kanimo pagkat-on sa pag-ila
tali sa maayo ug sa dautan ug sa paghi-
mo sa mga husto nga pagpili. Ang Dios
nag-impluwensya kanimo sa pagbuhat
og maayo ug sa pagsunod Kaniya, sam-
tang si Satanas nagtintal kanimo sa
pagbaliwala sa Dios ug sa paghimo og
sala. (Ang sala mao ang tinuyo nga paghimo og dautan o sa dili
paghimo og matarung.) Kon ikaw mopili sa pagsunod sa Dios
ug paghupot sa Iyang mga sugo, ikaw motubo diha sa kaalam
ug kalig-on sa kinaiya. Ikaw makasinati og hingpit nga kalipay
bisan diha sa mga panahon sa pagsulay, ug ikaw makasagubang
sa mga hagit sa kinabuhi nga may espiritu sa kalinaw.

Ikaw nakahimo og daghang maayo nga mga pagpili sa imong ki-
nabuhi, apan ikaw nakahimo usab og pipila ka sayop nga mga
pagpili. Kon ikaw mohimo og sayop nga mga pagpili ug nakahi-
mo og sala, ikaw nagpahimulag sa imong kaugalingon sa hinay-
hinay gikan sa Dios. Ang mga kasulatan nagtawag niini nga
paghimulag og espiritwal nga kamatayon. Dugang pa sa pagka-
himulag nimo gikan sa Dios, ang sala usab makahatag og kaha-
sol sa tanlag ug kaulaw. Ikaw dili makabuntog sa sala ug sa
iyang mga epekto pinaagi sa imong kaugalingon.

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.

Kita kinahanglang magmabinantayon sa paghunahuna sa atong mga pagpili.
9

“Ako anak sa Dios,
Gipadala dinhi,

Panimalay, ginikanan
Ako gihatagan.

Agaka ko, tudloi ko,
Unsay buhaton.

Nga makabalik ko sa
Amahang Langitnon.”

Himno, no. 301
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Ang Pag-ula [Atonement] ni Jesukristo
Tungod kay ang imong Langitnong Amahan nahigugma kanimo,
Siya mipadala sa Iyang Anak, si Jesukristo, sa pagbayad alang
sa imong mga sala. Kini nga pagbayad kabahin sa Pag-ula ni

Jesukristo. Si Jesukristo sa kaugali-
ngong kabubut-on miantus alang sa
imong mga sala, mga kasakit, mga
sakit ug mga kagul-anan. Pinaagi sa
Iyang grasya ug kaluoy, Siya makata-
bang kanimo sa imong mga pagsulay
ug makahupay kanimo sa imong mga
kahasol ug kaulaw nga misangput gi-
kan sa imong mga sala.

Diha sa pagbayad alang sa imong mga
sala, si Jesus wala mikuha sa imong ka-
bubut-on o kaugalingong responsibili-
dad—Siya dili mohimo kanimong

limpyo nga supak sa imong kabubut-on. Sa pagdawat sa Iyang
tabang ug kalig-on, ikaw kinahanglang mobansay sa imong hu-
got nga pagtuo diha Kaniya, maghinulsol, magpabunyag, moda-
wat sa Espiritu Santo, ug mopili sa pagsunod sa iyang mga
pagtulun-an diha sa tibuok nimong kinabuhi. Samtang ikaw
misalig sa Pag-ula, imong bation ang gugma sa Dios, ug Siya
motabang kanimo sa paglahutay sa imong mga pagsulay. Ikaw
makasinati og hingpit nga kalipay, kalinaw ug kahupayan. Ang
tanang ingon og dili makiangayon sa kinabuhi mahimo nga ma-
tarung pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo ug sa kaluoy ug gugma
sa atong Langitnong Amahan. Ang Pag-ula mao ang labing
mahinungdanong bahin sa plano sa kaluwasan.

ASA AKO PADULONG HUMAN
NIINING KINABUHIA?
Sa yutan-ong panan-aw, ang pisikal nga kamatayon maingon og
katapusan, apan sa tinuod kini usa ka sinugdanan, usa ka lakang
sa plano sa atong Langitnong Amahan. Inig kamatay, ang imong
espiritu mobiya sa imong lawas ug moadto sa kalibutan sa espiritu,

10
Ang Manluluwas miantus alang sa atong mga sala didto sa Tanaman sa Gethsemane.

“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.”

Juan 3:16

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.
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nga usa ka dapit sa pagkat-on ug pagpangandam. Sa kalibutan sa
espiritu, ang imong mga panumduman niini nga kinabuhi magpa-
bilin diha kanimo.

Ang kamatayon dili mousab sa imong pagkatawo o sa imong
tinguha sa maayo o dautan. Kon ikaw mopili sa pagsunod ni

Kristo sa panahon sa imong kinabuhi
dinhi sa yuta, ikaw makabaton og kali-
naw didto sa kalibutan sa espiritu ug
makapahulay gikan sa imong mga kaba-
laka. Kadtong dili mosunod kang
Jesukristo ug dili maghinulsol mahi-
mong dili malipayon.

Ang atong Langitnong Amahan nasa-
yud nga daghan sa Iyang mga anak nga
dili gayud makahigayon sa pagkat-on
mahitungod ni Jesukristo sa panahon

sa ilang mga kinabuhi ug nga ang uban mopili sa dili pagsunod
Kaniya. Tungod kay Siya nahigugma sa Iyang mga anak, ang Dios
mihatag og paagi alang niadtong anaa sa kalibutan sa espiritu sa
pagkat-on mahitungod sa Iyang plano, pagbaton og hugot nga
pagtuo ni Jesukristo, ug paghinulsol. Kadtong modawat ug
mosunod kang Jesukristo makabaton og kalinaw ug kapahulayan.

Pagkabanhaw ug Paghukom
Usa sa labing mahinungdanong gasa sa Dios ngadto sa tanan
nga mianhi sa yuta mao ang pagkabanhaw, diin nahimo nga po-
sible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Sa dihang si Jesus nama-
tay sa krus, ang Iyang espiritu miadto sa kalibutan sa espiritu.
Human sa tulo ka mga adlaw, ang Iyang espiritu nahiusa sa
Iyang nahimaya, nahingpit nga lawas nga dili na gayud mama-
tay. Kini nga paghiusa sa lawas ug sa espiritu gitawag og pagka-
banhaw. Ang matag usa nga natawo sa yuta mabanhaw.

Human ka mabanhaw, ikaw moatubang sa Dios aron pagahuk-
man sumala sa imong mga buhat ug mga tinguha sa imong ka-
singkasing.

12
Ang nabanhaw nga Manluluwas nagpakita ngadto kang Maria.

Diha sa kamatayon ang
imong espiritu mobiya sa

imong lawas ug moadto sa
kalibutan sa espiritu, usa

ka dapit sa pagpangandam,
pagkat-on, ug pagpahulay

gikan sa kabalaka 
ug kagul-anan.

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.
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Mga Ang-ang sa Himaya [Degrees of Glory]
Human ka mahukman, ikaw mopuyo diha sa usa ka mahimaya-
ong kahimtang. Tungod kay ang mga buhat sa matag usa ug ti-
nguha nagkalain-lain, ang langit naglakip og lainlain nga mga
gingharian, o mga ang-ang sa himaya.

Celestial nga gingharian. Ang atong Langitnong Amahan ug si
Jesukristo nagpuyo sa celestial nga gingharian. Kon ikaw nagpu-
yo sumala sa ebanghelyo ni Jesukristo ug nalimpyo gikan sa sala
pinaagi sa Pag-ula, ikaw makadawat og luna dinhi niini, ang la-
bing taas nga gingharian. Ikaw magpuyo diha sa presensya sa
Dios ug makatagamtam og hingpit nga kalipay.

Terrestrial nga gingharian. Ang mga katawhan kinsa midumili sa
pagdawat sa ebanghelyo ni Jesukristo apan nagpuyo og matarung
nga kinabuhi makadawat og luna sa terrestrial nga gingharian.

Telestial nga gingharian. Kadto kinsa mipadayon sa ilang mga
sala ug wala maghinulsol makadawat og luna sa telestial nga
gingharian.

14

Ang Pag-ula ni Jesukristo naghimo sa
kaluwasan nga posible.

Hugot nga Pagtuo
diha ni Jesukristo

Paghinulsol
Pagbunyag

Gasa sa Espiritu Santo
Lahutay ngadto sa

katapusan

Paglalang ug
Pagkapukan

Pisikal nga
Kamatayon

Kinabuhi sa Yuta
Kinabuhi sa wala pa

dinhi sa yuta Ka
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UNSA ANG KAHULUGAN SA PLANO
ALANG KANAKO?
Kon ikaw nakasabut nga ang Dios imong Amahan, nga Siya
nahigugma kanimo, ug Siya mihimo niini nga posible alang ka-
nimo nga makaangkon og kasinatian ug kahibalo dinhi ug ma-
himong sama Kaniya human niini nga kinabuhi, ikaw masayud
sa kamahinungdanon sa imong mga desisyon sa panahon sa
imong kinabuhi. Ikaw makasabut nga ikaw kinahanglang mosu-
nod kang Jesukristo aron sa pagdawat sa hingpit nga mga pana-
langin sa plano sa atong Langitnong Amahan.

15

Terrestrial

Celestial

Pagkabanhaw 
ug Paghukomn

TelestialKalibutan sa Espiritu
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UNSAON NAKO PAGKAHIBALO?
Usa ka labaw nga mahinungdanong kahibalo sa plano sa kalu-
wasan miabot tungod sa Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jesukristo
pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Ikaw masayud sa imong kaugalingon nga kining mga butanga mga
tinuod pinaagi sa pagpangutana sa atong Langitnong Amahan di-
ha sa pag-ampo. Siya motubag kanimo pinaagi sa Espiritu Santo.

Ang Espiritu Santo gitawag usab og
Espiritu sa Dios, ug usa sa Iyang mga
buhat mao ang pagsaksi o pagpamatu-
od, sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo
nagpadayag ug nagpamatuod sa kama-
tuoran pinaagi sa mga pagbati, mga
hunahuna, ug mga paila. Ang mga
pagbati nga gikan sa Espiritu Santo
gamhanan, apan sila usab kasagaran
malumo ug hilum. Ingon sa gitudlo
diha sa Biblia, “Apan ang bunga sa
Espiritu mao ang gugma, kalipay, kali-
naw, pailub, pagkamapuanguron, pag-
kamaayo, pagkamatinumanon, [ug]
pagpugong sa kaugalingon” (Taga-
Galacia 5:22–23). Kini nga mga pag-
bati mga panghimatuod gikan sa
Espiritu Santo nga kining mensahe ti-
nuod. Ikaw dayon nagkinahanglan nga

mopili kon ikaw mopuyo subay sa mga pagtulun-an ni Jesukristo
ingon nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith.

16

Unsaon Nako Pag-ampo?

• Tawga ang imong
Langitnong Amahan.

• Ipadayag ang mga pag-
bati sa imong kasingka-
sing (pasalamat, mga
pangutana, mga hangyo
sa pagmatuod sa kama-
tuoran sa Basahon
ni Mormon ug sa
unsay gitudlo sa mga
misyonaryo).

• Taposa (“Diha sa ngalan
ni Jesukristo, amen”).

Imong masayran ang kamatuoran pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo.
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TALAAN SA MGA PULONG
Espiritu Ang bahin sa usa ka tawo nga nipuyo uban sa Langitnong
Amahan sa wala pa matawo. Sa panahon sa kinabuhi sa yuta, ang es-
piritu gihiusa uban sa usa ka pisikal nga lawas. Ang espiritu magpada-
yon nga buhi human sa kamatayon.

Espiritwal nga kamatayon Ang pagkabulag gikan sa Dios isip sangpu-
tanan sa dili pagsunod sa Iyang mga sugo. Kita naluwas gikan sa
espiritwal nga kamatayon pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo kon kita
maghinulsol ug mohupot sa Iyang mga sugo.

Grasya Balaang panabang ug kalig-on nga gihatag pinaagi sa kalooy
ug gugma ni Jesukristo. Pinaagi sa Iyang grasya, nahimong posible pi-
naagi sa Iyang Pag-ula, ang tanang katawhan mabanhaw. Pinaagi sa
Iyang grasya, kadto kinsa sa kanunay maghinulsol ug magpuyo subay
sa Iyang ebanghelyo mobati og usa ka makanunayong kasuod ngadto
sa ilang Langitnong Amahan niini nga kinabuhi ug mopuyo sa Iyang
presensya human niini nga kinabuhi.

Kabubut-on Ang gasa gikan sa Dios sa pagpili tali sa maayo ug sa dau-
tan, tali sa matarung ug sayop.

Kalibutan sa Espiritu Diin ang atong mga espiritu moadto tali sa ka-
matayon ug pagkabanhaw. Alang niadto kinsa mga matarung sa pana-
hon sa ilang mga kinabuhi, ang kalibutan sa espiritu mahimong usa ka
dapit sa kalinaw ug hingpit nga kalipay.

Kaluwasan Pagluwas gikan sa sala ug kamatayon. Ang Kaluwasan nahi-
mong posible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Pinaagi sa Pagkabanhaw
ni Jesukristo, matag usa makabuntog sa mga sangputanan sa kamata-
yon. Kita usab maluwas gikan sa mga sangputanan sa sala pinaagi sa
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo. Kini nga hugot nga pagtuo makita
diha sa kinabuhi sa paghinulsol ug pagsunod sa mga balaod ug mga or-
dinansa sa ebanghelyo ug pag-alagad ngadto ni Kristo.

Kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta Ang atong kinabuhi sa wala pa kita
matawo dinhi sa yuta. Sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, kita
nagpuyo diha sa presensya sa atong Langitnong Amahan ingon nga
Iyang mga espiritung anak. Kita walay pisikal nga mga lawas.

18
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Ordinansa Usa ka sagrado, pormal nga kalihokan nga gihimo pinaagi sa
katungod sa priesthood. Mga pananglitan naglakip sa bunyag, pagdawat
sa Espiritu Santo, ug sa sakramento. Ang mga ordinansa kasagaran mga
paagi sa pagsulod ngadto sa mga pakigsaad sa Dios.

Pagkabanhaw Human sa pisikal nga kamatayon, ang paghiusa og balik
sa espiritu ngadto sa nahingpit nga pisikal nga lawas nga unod ug mga
bukog. Si Jesukristo mao ang unang nabanhaw. Human sa pagkabanhaw,
ang espiritu ug lawas dili nga gayud magkabulag pa, ug ang tawo mabuhi
sa hangtud. Ang matag usa kinsa nabuhi mabanhaw tungod sa Pag-ula.

Pagkapukan Ang hitabo diin ang katawhan nahimong mortal. Kini mi-
sangput sa espiritwal ug pisikal nga pagkabulag gikan sa Dios. Tungod
kay si Adan ug Eba, ang unang mga mortal, misupak sa mga sugo sa
Dios, sila nabulag gikan sa Iyang presensya (kini nga pagkabulag gita-
wag usab og espiritwal nga kamatayon) ug nahimong mortal (ulipon sa
pisikal nga kamatayon). Ingon nga kaliwat ni Adan ug Eba, kita usab
nabulag gikan sa Dios ug ulipon sa pisikal nga kamatayon. Ang Pag-ula
ni Jesukristo nagbuntog sa pisikal ug espiritwal nga kamatayon.

Pag-ula Ang hitabo nga naghimo kanato nga magkauli ngadto sa
Dios. Ang pag-ula mao ang pag-antus sa silot sa sala, pinaagi niana
nagkuha sa mga epekto sa sala gikan sa mga mahinulsulong makasasa-
la. Si Jesukristo mao lamang ang makaako sa pagbuhat og usa ka hing-
pit nga Pag-ula alang sa tanang katawhan. Ang Iyang Pag-ula naglakip
sa Iyang pag-antus alang sa atong mga sala, ang pagpaagas sa Iyang
dugo, ug sa Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw. Tungod sa Pag-ula,
matag usa kinsa nabuhi mabanhaw. Ang Pag-ula usab naghatag kana-
to og paagi nga mapasaylo sa atong mga sala ug mopuyo sa kahangtu-
ran uban sa Dios.

Pisikal nga kamatayon Ang pagkabulag sa espiritu gikan sa mortal
nga lawas. Kon ang pisikal nga lawas mamatay, ang espiritu magpada-
yon sa pagpuyo didto sa kalibutan sa espiritu. Kita makabuntog sa pi-
sikal nga kamatayon pinaagi sa pagkabanhaw, diin nahimo nga posible
pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Plano sa kaluwasan Plano sa atong Langitnong Amahan nga nakapahi-
mo kanato nga mahimong sama Kaniya ug madawat ang usa ka hingpit
nga kalipay. Kini nga plano gi-sentro sa Pag-ula ni Jesukristo ug naglakip
sa tanang mga sugo, mga ordinansa, ug mga pagtulun-an sa ebanghelyo.
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DUGANG PAGTUON
Ang mosunod nga mga pangutana ug mga kasulatan makatabang
kanimo sa pagkat-on og dugang mahitungod sa mga baruganan
dinhi niining pamplet ug sa pagpalandong kanila. Ang listahan wa-
la maglakip sa tanan; mga footnote ug mga cross-reference diha sa
mga kasulatan mogiya kanimo ngadto sa dugang nga mga sinulat
ug mga kapanguhaan.

Unsa ang imong relasyon sa Dios sa wala ka pa natawo?
Jeremias 1:5 (Biblia, Daang Tugon)
Mga Hebreohanon 12:9 (Biblia, Bag-ong Tugon)

Unsa ang Pagkapukan? Nganong mahinungdanon kini?
2 Nephi 2:14–26 (Basahon ni Mormon, mga pahina 83–84)
Alma 42:2–9 (Basahon ni Mormon, mga pahina 467–468)

Unsa ang katuyoan sa imong kinabuhi dinhi?” Sa unsang paagi
kini nga kahibalo maka-apekto sa mga desisyon nga imong
himoon matag adlaw?
2 Nephi 2:25–27 (Basahon ni Mormon, pahina 85)
Alma 34:32 (Basahon ni Mormon, pahina 443)
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Unsa ang Pag-ula? Unsaon niini pagtabang kanimo sa imong
inadlaw-adlaw nga kinabuhi?
Juan 3:16–17 (Biblia, Bag-ong Tugon)
Mga Taga-Roma 3:23–25 (Biblia, Bag-ong Tugon)
2 Nephi 2:6–8 (Basahon ni Mormon, pahina 82)
Alma 7:11–12 (Basahon ni Mormon, pahina 332)
Alma 42:22–23 (Basahon ni Mormon, pahina 470)

Unsa ang espiritu nga kalibutan? Unsay nahitabo didto?
1 Pedro 4:6 (Biblia, Bag-ong Tugon)
Alma 40:11–14 (Basahon ni Mormon, mga pahina 462–463)

Unsay gipasabot sa mabanhaw? Kinsa ang mabanhaw?
Ngano nga ang pagkabanhaw importante?
2 Nephi 9:13–15 (Basahon ni Mormon, mga pahina 105–106)
Alma 11:42–45 (Basahon ni Mormon, mga pahina 467–468)

Unsa ang langit? Ngano nga adunay lain-lain nga mga 
ang-ang sa himaya?
1 Mga Taga-Corinto 15:40–43 (Biblia, Bag-ong Tugon)
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PAGSIMBA UBAN KANAMO

DUOL UG TAN-AWA KON UNSAON SA GIPAHIULI NGA
EBANGHELYO PAGPANALANGIN ANG IMONG KINABUHI

Ang sakrament miting mao ang pinaka-importante nga serbisyo
sa pagsimba. Kini kasagaran molungtad og sobrag gamay sa usa
ka oras ug kasagaran naglakip sa mosunod:

Mga himno: Giawit diha sa kongregasyon. (Mga hymnbook ipanghatag.)

Mga pag-ampo: Ihalad sa usa sa mga lokal nga mga miyembro sa
simbahan.

Ang sakrament: Pan ug tubig gipanalanginan ug ilibut ngadto sa
kongregasyon agig handumanan sa Pag-ula ni Jesukristo.

Mga speaker: Kasagaran usa o duha ka mga miyembro sa kongregas-
yon nga gihatagan na daan og tahas sa pagpamulong mahitungod
sa mga hilisgutanan sa ebanghelyo.

Sinina: Ang mga hamtong ug mga batan-ong mga lalaki sa kinati-
buk-an magsul-ob og amerikana o maayong pantalon pares ang
polo ug korbata. Ang mga hamtong ug mga batan-ong babaye
mosul-ob ug sinina o sayal.

Mga donasyon wala itugot panahon sa serbisyo sa pagsimba.

�
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Kami usab nagdapit kanimo sa pagtambong sa ubang mga miting,
sumala sa imong interes ug pundok sa ka-edad. Ang paagi ug pa-
nahon niana nga mga miting mahimong maglain-lain.

Sunday School: Mga klase alang sa pagtuon sa mga kasulatan ug
mga doktrina sa ebanghelyo.

Mga priesthood miting: Mga klase alang sa mga hamtong ug mga
batan-ong lalaki nga nag-edad og 12 pataas.

Relief Society: Mga klase alang sa mga hamtong nga babaye nga
nag-edad og 18 pataas.

Young Women: Mga klase alang sa mga batan-ong babaye nga 
nag-edad og 12 ngadto sa 18.

Primary: Grupo sa pagtinabangay ug mga klase alang sa mga
bata nga nag-edad og 3 ngadto sa 11. Usa ka nursery alang sa
mga bata nga nag-edad og 18 ka bulan ngadto sa 3 ka tuig
kasagaran adunay gitagana.

Oras sa sakrament miting: 

Chapel address: 
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Mga Pasidungog sa Hulagway
Atubangang hapin: Detalye gikan sa He Is Risen, ni Del Parson

© Del Parson. Ayaw kopyaha
Pahina 11: Detalye gikan sa Christ in Gethsemane, ni Harry Anderson
Pahina 13: He Is Risen, ni Greg Olsen. © Greg Olsen. Ayaw kopyaha

© 2005 sa Intellectual Reserve, Inc. Ang tanang mga katungod gigahin. Giimprinta sa TBA. Pagtugot sa
Iningles: 11/05. Pagtugot sa paghubad: 11/05. Hubad sa Ang Plano sa Kaluwasan. Cebuano.
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CEBUANO
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Unsay Akong
Kinahanglang Buhaton?
• Magbasa sa Basahon ni Mormon. 

Mga gisugyot nga basahon:

• Mag-ampo aron masayud nga ang gitudlo sa mga
misyonaryo tinuod.

• Mosimba.

• Mangandam aron mabunyagan

• Susiha ang www.mormon.org sa pagkat-on og dugang pa kabahin
sa plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak.

• Magpadayon sa pagpakigkita sa mga misyonaryo aron makakat-
on og dugang pa kabahin sa mga kamatuoran nga gipahiuli sa
Dios pinaagi sa mga propeta karong panahona.

Sunod nga pagpakigkita:

Mga pangalan sa misyonaryo ug numero sa telepono:

www.mormon.org
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