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UNSA ANG EBANGHELYO NI JESUKRISTO?
Ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka plano sa atong Langitnong
Amahan alang sa kalipay ug kaluwasan* sa Iyang mga Anak.
Kini gitawag og ang ebanghelyo ni Jesukristo tungod kay ang 
Pag-ula ni Jesukristo mao ang labing mahinungdanon sa plano
sa atong Langitnong Amahan. Sumala sa Iyang plano, ang atong
Langitnong Amahan mopadala sa Iyang Anak, si Jesukristo,
nganhi sa kalibutan aron sa pagpakita kanato unsaon pagpuyo
nga makahuluganon ug malipayon ang mga kinabuhi ug makasi-
nati og mahangturong hingpit nga kalipay human niining kina-
buhia. Pinaagi sa grasya ug kalooy ni Jesukristo, ikaw mahimong
limpyo gikan sa sala ug makapahimulos og kalinaw sa konsyen-
sya. Ikaw mahimong takus sa pagpuyo
sa presensya sa atong Langitnong
Amahan human niining kinabuhia.

Aron sa pagdawat niining kalinaw ug
kalig-on, ikaw kinahanglang mokat-on
ug mosunod sa mga baruganan ug mga
ordinansa sa ebanghelyo. Ang baruga-
nan usa ka kamatuoran nga mahimong
gamiton sa kinabuhi; ang ordinansa usa
ka sagrado, ligdong nga buluhaton nga
gihimo pinaagi sa katungod sa priestho-
od ug sa kasagaran usa ka paagi sa pag-
sulod ngadto sa usa ka pakigsaad sa
atong Langitnong Amahan. Ang unang
mga baruganan sa ebanghelyo mao ang
hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo ug paghinulsol. Ang unang
mga ordinansa sa ebanghelyo mao ang pagbunyag ug pagdawat
sa Espiritu Santo.

Human nimo makat-uni ug masunod ang unang mga baruga-
nan ug mga ordinansa sa ebanghelyo, ikaw maninguha sa pag-
sunod sa mga panig-ingnan ni Kristo sa nahabilin nga bahin
sa imong kinabuhi. Kining gipadayon nga pagkamakanunayon
gitawag og “paglahutay ngadto sa katapusan.”

3
Ang mga pagtulun-an ug Pag-ula ni Jesukristo gi-sentro sa Iyang ebanghelyo.

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

Ikaw mahimong
makapuyo sa ebanghelyo
ni Jesukristo pinaagi sa:

• Pagpalambo og
hugot nga Pagtuo
ni Jesukristo.

• Paghinulsol.

• Pagpabunyag ug pagda-
wat sa Espiritu Santo.

• Paglahutay ngadto sa
katapusan.
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HUGOT NGA PAGTUO NI JESUKRISTO
Ang hugot nga pagtuo maoy usa ka lig-on nga pagtuo nga mo-
awhag sa tawo sa paglihok. Ang hugot nga pagtuo nga mogiya
ngadto sa kapasayloan sa mga sala gi-sentro diha ni Jesukristo,
kansang Pag-ula naghimo sa pagpasaylo nga posible. Hugot nga
pagtuo diha ni Jesukristo labaw pa kay sa pag-uyon-uyon nga
pagtuo diha ni Jesukristo. Kini nagpasabut og pagtuo nga Siya
mao ang Anak sa Dios ug nga siya miantus alang sa inyong mga

sala, mga kasakit, ug mga sakit. Kini
nagpasabot og pahihok sumala niana
nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo ni
Jesukristo mogiya kanimo sa paghigug-
ma Kaniya, pagsalig Kaniya, ug pagsu-
nod sa Iyang mga sugo.

PAGHINULSOL
Ang hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo mogiya kanimo ngadto sa ti-
nguha nga mousab sa imong kinabuhi
nga mamaayo. Samtang ikaw magtuon

sa ebanghelyo, ikaw makaila nga ikaw nakasala, o naglihok ba-
tok sa kabubut-on ug mga pagtulun-an sa Dios. Pinaagi sa pag-
hinulsol, ikaw mousab niadtong mga hunahuna, mga tinguha,
mga kinaiya, ug mga lihok nga dili uyon sa mga pagtulun-an sa
Dios. Siya nagsaad nga kon ikaw maghinulsol, Siya mopasaylo sa
imong mga sala. Kon ikaw maghinulsol ikaw:

Moila nga ikaw nakasala ug mobati og tim-os nga kasubo sa
imong nabuhat.

Mohunong sa pagbuhat unsay sayop, ug maninguha nga dili na
gayud mohimo niini pag-usab.

Mokumpisal sa imong mga sala ngadto sa Ginoo ug mangayo
og pasaylo. Ang pagbuhat sa mao makapahupay sa bug-at nga
gibati. Kon ikaw nakasala batok sa laing tawo, ikaw usab ma-
ngayo niana nga tawo og pasaylo.

4
Hugot nga pagtuo ni Jesukristo mao ang unang baruganan sa ebanghelyo.

“Sumalig ka kang
Jehova sa bug-os mong

kasingkasing.
“Sa tanan nimong mga
dalan ilha siya, ug siya
magamando sa imong

alagianan.”

Mga Proberbio 3:5–6
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Mohimo og pagpahiuli. Himoa kutob sa imong mahimo sa pag-
tarung sa mga problema nga ang imong mga lihok ang nakaingon.

Mosunod sa mga sugo. Ang pagsunod sa mga sugo sa Dios
nagdala sa gahum sa ebanghelyo nganha sa imong kinabuhi.
Ang ebanghelyo mohatag kanimo og kalig-on sa pagbiya sa
imong mga sala. Ang paghupot sa mga sugo naglakip sa pagha-
tag og serbisyo, pagpasaylo sa uban, ug pagtambong og mga mi-
ting sa Simbahan.

Mopasalamat sa Manunubos. Ang pi-
naka importanting bahin sa paghinulsol
mao ang pag-ila nga ang kapasayloan
miabut tungod ni Jesukristo. Usahay
ikaw mobati nga ang Dios dili mopasay-
lo sa bug-at nga mga sala. Apan ang
Manunubos nag-antus alang sa atong
mga sala aron sila mabuntog kanato,
bisan ang bug-at nga mga sala. Ang
resulta sa tinuod nga paghinulsol mao
ang kapasayloan, kalinaw, kahupay,
ug hingpit nga kalipay.

Ang paghinulsol dili sa kanunay nagpa-
sabut nga maghimo og dako nga mga
kausaban. Sa kasagaran kini sa yano
nagkinahanglan og padayon nga pasalig
nga mopuyo sumala sa kabubut-on sa
Dios. Ang tinuod nga paghinulsol dili sa
kanunay dali nga mahitabo; pagma-pasensyahon sa imong kau-
galingon samtang ikaw naninguha sa pagbuhat unsay matarung
ug nagtul-id sa mga sayop nga imong nahimo. Samtang ikaw
naghinulsol, imong masinati ang usa ka kausaban sa kasingka-
sing. Ikaw dili na motinguha sa pagpakasala. Ikaw moabut sa
pagkahibalo nga ikaw anak sa Dios ug nga ikaw dili kinahang-
lang mopadayon paghimog balik-balik sa samang mga kasaypa-
nan. Ang imong tinguha sa pagsunod sa Dios motubo nga labaw
ka lig-on ug ka kinasingkasing.

7
Si Jesus nagtanyag og kalinaw ngadto sa tanan kinsa maghinulsol.

Kitang tanan masayop.
Usahay pasakitan nato ang

atong mga kaugalingon
ug pasakitan ang uban

og grabe sa paagi nga kon
kita lang dili makaayo.

Makabuak kitag mga bu-
tang nga kon kita lang dili
makauli. Niana mobati kita
og kasaypanan, kaulaw, ug

pag-antus, diin kon kita
lang dili makatambal.

Ang gahum sa Pag-ula
sa pag-ayo makatabang sa

unsay dili nato maayo.
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BUNYAG UG ANG ESPIRITU SANTO
Hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug paghinulsol nag-andam
kanimo alang sa bunyag ug pagdawat sa Espiritu Santo. Si
Jesukristo nagtudlo nga matag usa kinahanglan gayud nga ma-
bunyagan sa tubig ug sa Espirtiu (ang Espiritu Santo) alang sa
kapasayloan, o pagpasaylo, sa mga sala. Pinaagi sa bunyag nga
hinimo sa usa kinsa naghupot sa katungod sa priesthood ug pi-
naagi sa pagdawat sa Espiritu Santo, ikaw matawo pag-usab sa
espirituhanong paagi.

Nganong Kinahanglan Ko nga Mabunyagan?
Si Jesukristo naghimo sa ehemplo alang kanato pinaagi sa pag-
pabunyag aron “pagtuman sa tibuok katarung” (Mateo 3:15).
Kon ikaw bunyagan, ikaw makadawat og kapasayloan sa imong
mga sala (tan-awa Mga Buhat 2:38). Ikaw maghimo og pakig-
saad, o saad, uban sa Dios: ikaw nagsaad sa pagdawat ni

Jesukristo nga imong Manunubos, sa
pagsunod Kaniya, ug sa paghupot sa
Iyang mga sugo. Kon ikaw mohimo
sa imong bahin, ang imong Langitnong
Amahan nagsaad sa pagpasaylo sa
imong mga sala. Kon ikaw bunyagan
pinaagi sa hustong katungod, ang
imong mga sala mapapas.

Ang bunyag naglakip og kadali nga
pagpaunlod sa tubig. Ingon niini ang
pagbunyag ni Jesukristo. Ang bunyag

pinaagi sa pagpaunlod usa ka sagrado nga simbolo sa pagkama-
tay, paglubong, ug Pagkabanhaw ni Jesukristo; kini nagtimailhan
sa katapusan sa imong daang kinabuhi ug sa sinugdanan sa bag-
ong kinabuhi ingon nga usa ka sumusunod ni Jesukristo.

Nganong Kinahanglan Ko nga Modawat sa Espiritu Santo?
Samtang ang bunyag naghugas kanimo sa imong mga sala, ang
Espiritu Santo nagbalaan, o nagputli, kanimo. Kon ikaw magpa-
bilin nga makanunayon sa imong mga pakigsaad sa bunyag,

8

“Si Jesus mitubag, Sa
pagkatinuod, sa pakatinu-

od, magaingon ako kanimo,
gawas kon ang tawo igaa-

nak sa tubig ug sa Espiritu
dili siya makasulod sa
gingharian sa Dios.”

Juan 3:5

Si Jesukristo gibunyagan ni Juan Bautista.
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ikaw makabaton sa Espiritu Santo kanunay uban kanimo. Ang
tanang maayo nga tawo makabati sa impluwensya sa Espiritu
Santo, apan kadto lamang kinsa gibunyagan ug kinsa nidawat
sa Espiritu Santo ang adunay katungod sa Iyang kanunay nga
pakig-uban sa tibuok kinabuhi.

Ang Espiritu Santo nagtabang kanimo sa pag-ila ug pagsabut sa
kamatuoran. Siya naghatag og espirituhanon nga kalig-on ug in-
spirasyon. Siya naghupay kanimo sa mga panahon sa kalisud ug
naggiya kanimo sa paghimo og mga desisyon. Ikaw mobati sa
gugma ug impluwensya sa Dios diha sa imong inadlaw-adlaw
nga kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo.

Ang imong gahum sa pagpahimulos
niining balaan nga gasa nag-agad sa
imong pagkamasulundon sa mga sugo
sa Dios. Ang Espiritu Santo dili maka-
pabilin niadto kinsa wala magpuyo
sumala sa mga pagtulun-an sa Dios.
Mawala ang ilang pribilehiyo sa Iyang
paggiya ug pagdasig. Paninguha sa ka-
nunay nga mahimong takus sa pakig-
uban ug sa paggiya sa Espiritu Santo.

Imong madawat ang Espiritu Santo hu-
man sa bunyag. Diha sa ordinansa nga
gitawag og kumpirma, usa o labaw pa
nga mga naghupot sa katungod sa
priesthood mopandong sa ilang mga
kamot diha sa imong ulo. Sila mokum-

pirma kanimo nga usa ka miyembro sa Simbahan ug mopanala-
ngin kanimo sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kini nga ordinansa
sa kasagaran himoon diha sa usa ka serbisyo sa simbahan human
dayon sa bunyag. Kon ikaw gibunyagan ug gikumpirmahan, ikaw
nahimong usa ka miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw.

10
Ang Espiritu Santo ihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.

Mahimo kang matudloan
ug magiyahan sa Espiritu
Santo. “Ang Manlalaban,
mao ang Espiritu Santo,

nga sa akong ngalan igapa-
dala sa Amahan, siya mao

ang magatudlo kaninyo
sa tanang butang, ug

magapahinumdom kaninyo
sa tanan, nga akong gika-

sulti kaninyo.”

Juan 14:26

*Mga pulong nga pula gihubad sa pahina 18 ug 19.
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Ang Sakrament
Human ikaw mabunyagi, ikaw maka-
bag-o pag-usab sa imong mga pakigsa-
ad sa bunyag matag semana pinaagi
sa pag-ambit sa sakrament. Sulod sa
serbisyo sa sakrament, pan ug tubig
gipanalanginan ug ilibut ngadto sa
kongregasyon agig handumanan sa
Pag-ula ni Jesukristo. Ang pan simbo-
lo sa Iyang lawas, ug ang tubig simbolo sa Iyang dugo. Samtang
ikaw nagbag-o pag-usab sa imong pakigsaad sa bunyag, ikaw
gisaaran nga ikaw makabaton sa Espiritu, o sa Espiritu Santo,
uban kanimo kanunay.

13
Ang sakrament nagtabang kanato sa paghinumdom ni Jesukristo.

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

Ang sakrament nagtabang
kanimo sa paghinumdom

nga may pasalamat sa
kinabuhi, pangalagad,

ug Pag-ula ni Jeskristo.
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PAGLAHUTAY NGADTO SA KATAPUSAN
Nahimo kang miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing Adlaw pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni
Jesukristo, paghinulsol, ug sa mga ordinansa sa bunyag ug kum-
pirma. Human ka nahimong usa ka miyembro sa Simbahan, ikaw
magpadayon og tubo sa pagsabut. Ikaw magpadayon sa paggamit
sa hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo, paghinulsol, pagbag-o og
usab sa imong mga pakigsaad sa bunyag pinaagi sa pag-ambit sa
sakrament, ug pagsunod sa paggiya sa Espiritu Santo. Kining
unang mga baruganan sa ebanghelyo mga sumbanan nga sundon
sa tibuok kinabuhi. Kining pasalig sa tibuok kinabuhi sa kasaga-
ran gitawag og “paglahutay ngadto sa katapusan.”

Paglahutay ngadto sa katapusan nagdala og direksyon, kalinaw,
ug kalipay sa kinabuhi. Imong mabati ang hingpit nga kalipay
sa pagpaninguha nga labawng mahimo sama ni Jesukristo sam-
tang ikaw nag-alagad ug nagtabang niadtong naglibut kanimo.
Labaw pa nimong masabtan ang imong relasyon ngadto sa
imong Amahan sa Langit ug mabati ang Iyang hingpit nga
gugma alang kanimo. Imong bation ang paglaum ug usa ka
pag-ila sa katuyoan diha sa kasagarang walay kalipay ug samok
nga kalibutan.

14
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Ang ebanghelyo ni 

Jesukristo paagi sa pagpuyo.

“Busa, kamo kinahanglan gayud mopada-

yon sa unahan uban ang pagkamakanuna-

yon kang Kristo, magbaton sa usa ka

hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa

ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga ta-

wo. Busa kon kamo mopadayon sa unahan,

magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahu-

tay hangtud sa katapusan, tan-awa, sa

ingon miingon ang Amahan: Kamo maka-

baton og kinabuhi nga dayon.”

2 Nephi 31:20
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UNSAON NAKO PAGKAHIBALO?
Ang ebanghelyo ni Jesukristo gipahi-
uli pinaagi sa pagpadayag gikan sa
Dios ngadto ni Propeta Joseph Smith
ug ngadto sa ubang mga propeta.

Ikaw masayud sa imong kaugalingon
nga kining mga butanga mga tinuod
pinaagi sa pagpangutana sa imong
Langitnong Amahan diha sa pag-am-
po. Siya motubag kanimo pinaagi sa
Espiritu Santo, kinsa gitawag usab
og Espiritu sa Dios. Ang Espiritu
Santo nagsaksi, o nagpamatuod, sa
imong Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo. Ang Espiritu Santo nagpa-
matuod sa kamatuoran pinaagi sa
mga pagbati, mga hunahuna, ug mga
paila. Ang mga pagbati nga gikan sa
Espiritu Santo mga gamhanan, apan
sila usab kasagaran malumo ug hilum.
Ingon sa gitudlo diha sa Biblia, “Apan ang bunga sa Espiritu
mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron,
pagkamaayo, pagkamatinumanon, [ug] pagpugong sa kaugali-
ngon” (Taga-Galacia 5:22–23).

Kini nga mga pagbati mga panghimatuod gikan sa Espiritu
Santo nga kining mensahe tinuod. Ikaw dayon nagkinahanglan
nga mopili kon ikaw mopuyo ba subay sa mga pagtulun-an ni
Jesukristo ingon nga gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith.

17

Unsaon Nako Pag-ampo?

• Tawga ang imong
Langitnong Amahan.

• Ipadayag ang mga pag-
bati sa imong kasingka-
sing (pasalamat, mga
pangutana, mga hang-
yo sa pagmatuod sa ka-
matuoran sa Basahon
ni Mormon ug sa un-
say 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
Bunyag Usa ka importanteng lakang sa pagdawat sa kapasaylo-
an sa mga sala. Pinaagi sa bunyag ug kumpirma pinaagi sa katu-
ngod sa priesthood, kita mahimong miyembro sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod, nagpasabut nga ang tawo
nga bigunyagan sa makadali i-unlod sa tubig. Ang bunyag nag-
pakita sa atong pag-uyon sa pagsunod sa ehemplo ni Kristo ug
sa paghimo og mga pakigsaad uban sa Dios.

Grasya Balaang panabang ug kalig-on nga gihatag pinaagi sa
kalooy ug gugma ni Jesukristo. Pinaagi sa Iyang grasya, nahi-
mong posible pinaagi 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 atong Langitnong
Amahan niini nga kinabuhi ug mopuyo sa Iyang presensya
human niini nga kinabuhi.

Kaluwasan Pagluwas gikan sa sala ug kamatayon. Ang
Kaluwasan nahimong posible pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.
Pinaagi sa Pagkabanhaw ni Jesukristo, matag usa makabuntog
sa mga sangputanan sa kamatayon. 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 ordinansa sa
ebanghelyo ug pag-alagad ngadto ni Kristo.

Kumpirma Ang paagi sa pagdawat sa usa ka tawo sa Espiritu
Santo. Dinhi niini nga ordinansa, nga sa kasagaran pagahimoon
diha sa sakrament miting human dayon sa bunyag, ang tawo
kumpirmahan, o himoon, usa ka miyembro sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

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.

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 mahinulsu-
long makasasala. Si Jesukristo mao lamang ang makaako sa
pagbuhat og usa ka hingpit nga Pag-ula alang sa tanang kataw-
han. Ang Iyang Pag-ula naglakip sa Iyang pag-antus alang sa
atong mga sala, ang pagpaagas sa Iyang dugo, ug sa Iyang ka-
matayon ug Pagkabanhaw. Tungod sa Pag-ula, matag usa kinsa
nabuhi mabanhaw. Ang Pag-ula naghatag usab kanato og paagi
nga mapasaylo sa atong mga sala ug mopuyo sa kahangturan
uban sa Dios.

Pakigsaad Usa ka kasabutan tali sa Dios ug sa Iyang mga anak.
Ang Dios naghatag og mga kondisyon sa pakigsaad, ug kita mi-
uyon sa pagsunod Kaniya. Ang Dios nagsaad og tino nga mga
panalangin alang sa atong pagkamasulundon.

Sakrament Ang ordinansa nga nagpahinumdom sa mga mi-
yembro sa Simbahan sa Pag-ula ni Jeskristo. Pinaagi sa pag-
ambit sa sakrament, kita nagbag-o sa mga pakigsaad nga
atong gihimo sa bunyag. Ang pan ug tubig gipanalanginan ug
ihatag ngadto sa kongregasyon. Ang pan simbolo sa lawas ni
Jesukristo, ug ang tubig simbolo sa Iyang dugo. Kini nga ordi-
nansa mahitabo kada semana diha sa serbisyo sa pag-ampo
nga gitawag og sakrament miting.

19
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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
wala maglakip sa tanan; mga footnote ug mga cross-reference diha
sa mga kasulatan mogiya kanimo ngadto sa dugang nga mga sinu-
lat ug mga kapanguhaan.

Unsa ang Ebanghelyo ni Jesukristo?
3 Nephi 27:13–22 (Basahon ni Mormon, mga pahina 692–693)

Unsay gipasabot sa pagbaton og hugot nga pagtuo?
Unsaon sa hugot nga pagtuo paghatag kanimo og kalig-on?
Mga Hebreohanon 11:1, 6 (Biblia, Bag-ong Tugon)
Alma 32:21, 26–28 (Basahon ni Mormon, mga pahina 434–435)
Ether 12:6 (Basahon ni Mormon, pahina 767)

Unsay ang gipasabot sa paghinulsol?
Ngano nga ang matag usa nagkinahanglang mohinulsol?
Lucas 15:3–10 (Biblia, Bag-ong Tugon)
Mga Buhat 3:19 (Biblia, Bag-ong Tugon)
Alma 12:33–34 (Basahon ni Mormon, pahina 357)

20
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Ngano nga ang matag usa nagkinahanglang mabunyagan?
Mga Buhat 2:38 (Biblia, Bag-ong Tugon)
2 Nephi 31–32 (Basahon ni Mormon, mga pahina 164–169)

Unsa ang Espiritu Santo?
Unsaon sa Espiritu Santo pagpanalangin sa inyong kinabuhi?
2 Nephi 32:5 (Basahon ni Mormon, pahina 168)
3 Nephi 27:20 (Basahon ni Mormon, mga pahina 692–693)

Unsa ang katuyoan sa sakrament?
3 Nephi 18:1–12 (Basahon ni Mormon, mga pahina 666–668)
Moroni 4–5 (Basahon ni Mormon, mga pahina 783–784)

Unsay gipasabot sa paglahutay ngadto sa katapusan?
2 Nephi 31:15–20 (Basahon ni Mormon, mga pahina 166–167)
3 Nephi 15:9 (Basahon ni Mormon, pahina 660)
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PAGSIMBA UBAN KANAMO

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

Ang sakrament miting mao ang pinaka-importante nga serbisyo sa
pagsimba. Kini sa 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.

�
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Mga donasyon wala itugot panahon sa serbisyo sa pagsimba.

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:

Address sa chapel:
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Unsay Akong
Kinahanglang Buhaton?
• Magbasa sa Basahon ni Mormon.

Mga gisugyot nga basahon:

• Mag-ampo nga makahibalo nga si Jesukristo mao ang imong
Manluluwas.

• Maghinulsol ug mag-ampo sa kapasayloan sa imong mga sala.
Paningkamot sa pagpuyo sumala sa mga sugo sa Dios.

• Mosimba.

• Mangandam aron mabunyagan

• Mosusi sa www.mormon.org sa pagkat-on og dugang kabahin
sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

• Mopadayon sa pagpakigkita sa mga misyonaryo aron 
makakat-on og dugang 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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