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Ang Libro ni Mormon 
bilang isa ka Personal 

nga Giya 
Tanan kita nagabatyag, sa aton pinakaespiritu-

hanon nga mga tinion, sang isa ka handum sa 
pagpauli agud magkabuhi kaupod ang Dios. 

Ginhatagan niya kita sang dulot sang Iya Pinalangga 
nga Anak bilang aton Manluluwas nga agud maghatag 
sang alagyan kag agud magtudlo sa aton kon paano 
sundon ini. Ginhatagan niya kita sang mga propeta 
agud ipakita ang alagyan. Ang Propetang Joseph Smith 
ginpadasig sa paglubad sang mga sinulat sang mga 
propeta nga amo ang Libro ni Mormon.  Ini amo ang 
aton pat-od nga giya sa dalanon pabalik sa Dios.

Si Joseph Smith nagtugda parte sa sinang bilidhon 
nga libro, “Ginsugiran ko ang mga kauturan nga ang 
Libro ni Mormon amo ang labing husto sa ano man nga 
libro sa duta, kag amo ang bato nga pamag-ang sang 
aton relihiyon, kag ang isa ka tawo magmangin mas 
malapit sa Dios paagi sa pagsunod sang mga pagsulun-
dan sini, sangsa diin man nga libro.” 1

Ang mga pagsulundan sang Libro ni Mormon amo 
ang mga kasuguan sang Dios nga aton makit-an diri. 
Ang iban direkta nga mga sugo gikan sa Manluluwas 
paagi sa Iya mga propeta parte sa kon ano ang aton 
dapat himuon kag kon ano kita dapat nga mangin. Ang 

Libro ni Mormon nagahatag sa aton sang ehemplo sang 
Manluluwas agud magdugang ang aton pagtuo kag 
determinasyon sa pagtuman sang Iya sugo nga sundon 
Sia. Ang Libro napuno sang doktrina ni Cristo agud 
maggiya sa aton. Yari ang halimbawa gikan sa 2 Nefi:

“Si [ Jesus] nagsiling sa mga anak sang tawo: Sunod 
kamo sa akon. Gani, pinalangga kong mga kauturan, 
makasunod bala kita kay Jesus luwas kon sugot kita sa 
pagtuman sang mga kasuguan sang Amay?

“Kag ang Amay nagsiling: Maghinulsol kamo, 
maghinulsol kamo, kag magpabunyag sa ngalan sang 
akon Pinalangga nga Anak” (2 Nefi 31:10–11).

Ang libro nagapaathag nga dapat kita magbaton sang 
Balaan nga Espiritu bilang bunyag sang kalayo sa pag-
bulig sa aton nga magpabilin sa makitid kag masipot nga 
banas. Ginatudluan kita nga magpangamuyo pirme sa 
ngalan ni Cristo, nga wala nagapaluya, kag kon himuon 
naton, may yara kita sining promisa: “Gani, kinahang-
lan gid nga magdutdot kamo pasulong upod ang isa ka 
kalig-on kay Cristo, nga may isa ka himpit nga kasa-
nagan sang paglaum, kag isa ka gugma sang Dios kag 
sang tanan nga mga tawo. Gani, kon magdutdot kamo 
pasulong, nga nagapaayaw sa pulong ni Cristo, kag 
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magapadayon tubtob sa katapusan, yari karon, amo ini 
ang ginasiling sang Amay: Inyo maangkon ang kabuhi 
nga wala’y katapusan” (2 Nefi 31:20).

Ang Libro ni Mormon nagapaathag sa makahalaw-
haw nga sermon ni Haring Benjamin kon ano ang 
buot silingon sang mag-angkon sang gugma sang Dios 
kag sang tanan nga mga tawo. Kon ang mga duna sa 
aton pagkatawo pagabag-uhon paagi sa gahum sang 
Pagpasag-uli [Atonement] kag paagi sa aton matinuo-
hon nga pagtuman sang mga kasuguan, mapuno kita 
sang gugma sang Dios (tan-awa sa Mosias 4:1–12).

Ang Libro ni Mormon nagahatag man sa aton sing kasi-
guruhan nga sarang kita mangin matinlo kaayo nga  indi 
na kita makaangkon sing huyog sa paghimo sing malain 
(tan-awa sa Mosias 5:2). Ini nga handum nagahatag sa  
aton sang kaisog kag kaumpawan samtang si Satanas 
nagatinguha sa pagsulay kag pagpaluya sa aton sa dalanon.

Sa tagsa ka tion nga nagabasa ako sang bisan pila 
lang ka dinalan sa Libro ni Mormon, nabatyagan ko nga 
ang akon testimonya nagabaskog nga ang libro matuod, 
nga si Jesus amo ang Cristo, nga kita sarang makasunod 
sa Iya pabalik sa Dios, kag nga sarang naton dal-on ang 
aton mga pinalangga upod sa aton pabalik sa Dios. Para 
sa akon amo ini ang pinakamatahum sa tanan nga mga 
libro. Ini, pulong sang Dios. 

Nagaampo ako nga kita kag ang tanan nga aton 
mga pinalangga magabasa sini sing maayo sa matag-
adlaw. Nagasaksi ako sa ngalan ni Jesucristo nga  
ini isa ka matuodtuod nga giya.

Tanda
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [Mga Panudlo 

sang mga Pangulo sang Simbahan: Joseph Smith] (2007), 64.

Pagtudlo gikaN sa siNiNg MENsaHE

 “Kon ginagamit naton ang balaan nga mga kasu-
latan kag ang mga pulong sang mga propeta sa 

ulihing mga adlaw bilang basehan sang tanan naton 
nga mga pagpanudlo, ginaagda naton ang espiritu 
nga magsaksi. nagadala ini sa aton pagpanudlo ‘sang 
gahum sang Dios agud magpati ang tawo’ (tan-awa 
sa D&C 11:12)” (Teaching, No Greater Call [1999], 51). 
hunahunaa ang pagbasa sang mga pinakaimportante 
nga bahin gikan sa mensahe ni Pangulong eyring, lakip 
na ang ginhambal ni Joseph smith parte sa libro ni 

Mormon. agdaha ang mga katapo sang panimalay sa 
pagpaambit kon paano ang pagpangabuhi sang mga 
pinanudlo nga makita sa libro ni Mormon nagabulig  
sa ila nga maglapit pa gid sa Dios.

“Kon ang mga nagatuluon nagahambalanay parte 
sa mga prinsipyo gikan sa balaan nga mga kasulatan, 
nagapalambo sila sang mga kabatid nga ila kinahang-
lanon para sa ila personal nga pagtuon sang balaan 
nga mga kasulatan” (Teaching, No Greater Call, 54). 
hunahunaa ang pagbasa sang balaan nga mga kasula-
tan nga ginatumod sa sini nga mensahe kag sa pagpa-
ngita kag pagpakighambalanay parte sa mga prinsipyo 
nga ila ginatudlo. 

laMHaroN
ang kaugalingon ko nga  
libro ni Mormon
Ni Hillary Holbrook

sang agosto 2005, sang si Pangulong gordon b. 
hinckley (1910–2008) naghangkat sa mga miyembro 

sang simbahan sa pagbasa sang libro ni Mormon antes 
matapos ang tuig, nagpromisa ako sa akon kaugali-
ngon nga basahon ko ang bug-os nga libro. Pamilyar 
ako sa mga estorya sa libro ni Mormon apang wala ko 
gid ini maubos basa. Karon buot ko gid nga tumanon 
ang akon promisa.

gintudloan ako sa pagpangabuhi sang balaan nga 
mga kasulatan kag sa pagkabig sang mga ini nga akon 
kaugalingon [nga mga estorya]. gani samtang naga-
basa ako, ginasulat ko sa mga kilid sang mga pamihak 
sang libro ang sa hunahuna ko nga amo ang pinaka-
mayor nga ideya sang dinalan. ginalinyahan ko man 
ang ginsulit nga mga pulong kag mga tinaga agud 
mapakita ang pagkaimportante.

ginasulat ko ang akon ngalan sa dason sang mga 
ngalan sa balaan nga mga kasulatan agud magbulig  
sa akon sa pagdumdom nga ang pulong sang Dios  
nga ginhambal sa iban nga mga tawo amo man  
ang pulong nga ginhambal sa akon. halimbawa, sa 
2 nefi 2:28 ginsulat ko ang akon ngalan: “Kag karon, 
[hillary], luyag ko nga magtulok ka sa dako nga 
Manugpatunga, kag magpamati sa iya dalagko nga 
mga kasuguan.” sa sigesige ko nga paggamit sang 
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libro ni Mormon sa akon kaugalingon, mas labi ako 
nga nagakalangkag sa pagbasa sini adlaw-adlaw.

sa akon adlaw-adlaw nga pagbasa, ang akon mga 
pangamuyo nangin seryoso kag personal. nahimo ko 
man ang magtutok sa akon mga klase kag magsunod sa 
mga pagpabatyag sang espiritu sa pagpakig-abyan sa 
iban. sa katapusan nga gab-i sang tuig, natapos ko ang 
libro ni Mormon.

Kag sadto ko nahangpan ang kaimportante sang 
pagbasa sang bug-os nga libro ni Mormon, kaupod ang 
iban nga balaan nga mga kasulatan, kag luyag ko ini 
nga himuon sa madamo pa nga beses sa akon kabuhi.

kaBataaN
giya nga Magbulig sa aton nga 
Makabalik sa dios

ano ang imo mabatyagan kon ikaw madula kag 
wala makahibalo sang alagyan pabalik sa imo 

pamilya? Malipay ka bala kon makasunod ka sa 

isa ka tawo nga makatudlo sa imo sang alagyan? 
si Pangulong eyring naghambal nga ang libro ni 
Mormon isa ka giya nga nagabulig sa aton agud maka-
balik sa amay nga langitnon.

 sa idalom amo ang pila sang mga butang nga 
ginahambal sang libro ni Mormon nga aton dapat 
nga himuon agud makabalik sa Dios. basaha ang 
2 nefi 31:10, 11, 20. sa ubos sang tagsa ka dinalan sa 
idalom, isulat ang husto nga bersikulo gikan sa libro ni 
Mormon. Kinahanglan ninyo gamiton ang isa sa mga 
bersikulo sing makaduha ka beses.

Maghinulsol kag magpabunyag.
 Mag-angkon sing masanag nga paglaum.
higugmaa ang Dios kag ang tanan nga mga tawo.
Magsunod kay Jesus.
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ang aton responsibilidad sa  
Pagbatiti sang Ulihing tubo
Tun-i ining materyales kag, sa nagakaigo, hambali ini upod sang mga sister nga inyo ginabisita.  
Gamita ang mga pamangkot agud buligan kamo sa pagpabakod sang inyo mga sister kag himuon  
ang Relief Society nga aktibo nga bahin sang inyo mismo kabuhi. 

Gikan sa Balaan nga mga 
Kasulatan:  Mga Hulubaton 22:6;  
Mga Taga-Efeso 6:4; Enos 1:1;  
Alma 53:20–21; 56:47; 57:27

 Kon wala sing pagbatiti, ang aton 
ulihing tubo mahimo nga yara sa 
peligro nga mangin kaangay sa 
ginlaragway sa Mosias 26. Madamo 
sa mga lamharon ang wala nagpati 
sa mga tradisyon sang ila mga kati-
gulangan kag nangin isa ka napain 
nga katawhan suno sa ila pagtuo, 
nga nagapabilin nga subong sini 
halin sadto. Ang aton ulihing tubo 
mahimo man nga magtalang kon 
wala sila makahangop sang ila 
bahin sa plano sang Amay nga 
Langitnon.

Gani ano inang magatipig sa 
ulihing tubo nga luwas sa peligro? 
Sa Simbahan, nagatudlo kita sang 
nagaluwas nga mga prinsipyo, kag 
yadtong mga prinsipyo amo ang 
mga prinsipyo sang panimalay, 
ang mga prinsipyo nga magabulig 
sa ulihing tubo sa pagpasad sang 
panimalay, sa pagtudlo sinang 
panimalay, kag sa paghanda sinang 
panimalay para sa mga ordinansa 
kag mga kasugtanan—kag dayon 
ang madason nga henerasyon amo 
ang magatudlo kag padayon nga 
mangin kasubong.

Bilang mga ginikanan, mga lider, 
kag mga miyembro sang Simbahan, 
ginahanda naton ining henerasyon 

para sa mga pagpakamaayo ni 
Abraham, para sa templo. May 
responsibilidad kita nga mangin 
maathag kaayo parte sa mayor 
nga mga punto sang doktrina nga 
makita sa proklamasyon parte sa 
panimalay. Ang pagkailoy kag 
pagkaamay mga katungdanan kag 
mga responsibilidad nga wala’y 
katapusan.  Ang tagsa sa aton 
nagadala sang responsibilidad sang 
lalaki ukon babayi suno sa plano.

Sarang naton matudlo ining 
doktrina sa bisan ano man nga 
kahimtangan. Kinahanglan kita 
maghambal sing may pagrespeto 
parte sa kasal kag panimalay. Kag 
gikan sa aton ehemplo, ang ulihing 
tubo sarang makaangkon sang dako 
nga paglaum kag paghangop— 
indi lamang gikan sa mga pulong 
nga aton ginapanghambal kundi 
sa paagi nga aton ginabatyag kag 
ginapabutyag ang maayong mga 
prinsipyo parte sa panimalay.
Julie B. Beck, pangkabilugan nga pangulo 
sang Relief Society.

Gikan sa Aton Kasaysayan
Sa pagpamulongpulong sa mga 

kauturan nga babayi sa pang-
kabilugan nga miting sang Relief 
Society sang Septyembre 23, 1995, 
si Pangulong Gordon B. Hinckley 
nagsiling: “Ang kalibutan kon sa 
diin yara kita, isa ka kalibutan sang 

kagamo, sang nagabag-o-bag-o 
nga mga prinsipyo. Mabaskog nga 
mga tingug ang nagapangganyat sa 
aton sa paghimo sang mga butang 
nga nagatalikod sa sulukdan sang 
pamatasan.” 1 Dayon si Pangulong 
Hinckley nagpadayon sa pagpresen-
tar sa mga sister, sa Simbahan, kag 
sang ulihi sa mga tawo sa tanan nga 
lugar sang “Ang Panimalay: Isa ka 
Proklamasyon sa Kalibutan.”

Sa nagsunod nga tinuig ining 
mapanagnaon nga dokumento 
ginlubad na sa madamo nga 
mga lengguahe kag ginpanagtag 
sa mga lideres sang kalibutan. 
Nagapanawagan ini sa mga pumu-
luyo kag mga opisyales sang gob-
yerno “sa pagsulong sadtong mga 
tikang nga gintuyo sa pagtipig kag 
pagpabakod sang panimalay bilang 
tig-una nga yunit sang sosyedad.” 2

Ang proklamasyon nangin basehan 
para sa mga ginapatihan sang mga 
Santos sa Ulihing mga Adlaw parte 
sa panimalay, isa ka deklarasyon nga 
aton sarang mahawiran sing hugot 
kag mahibaloan nga paagi sa pagpa-
ngabuhi sa iya sini nga mga pagsulun-
dan, aton ginapabaskog ang aton mga 
panimalay kag mga puluy-an. 

Mga Tanda
 1. Gordon B. Hinckley, “Stand Strong against the 

Wiles of the World,” Ensign, Nob. 1995, 99.
 2. Tan-awa sa “Ang Panimalay: Isa ka 

Proklamasyon sa Kalibutan,” Liahona,  
Okt. 2004, 49.
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Ano ang Sarang Ko Mahimo?
1. Paano ako makabulig sa akon 
mga sister nga gamiton ang “ang 
Panimalay: isa ka Proklamasyon sa 
Kalibutan” sa pagbatiti sang ulihing 
tubo? Mahimo mo nga ipaambit ang 
isa ka kopya sang proklamasyon kag 
buligan ang inyo mga sister nga kila-
lahon kag markahan ang mga dinalan 
nga nagatudlo sing labing maayo sang 
importante nga mga doktrina.

2. Paano ko bala batition ang ulihing 
tubo? Mahimo ka magdab-ot sa mga 
miyembro sang imo ward, branch, 
panimalay, ukon komunidad nga 
sarang makabenepisyo gikan sa imo 
atensyon kag pagpalangga. 

Para sa dugang nga kasayuran, maglog-on 
sa www.reliefsociety.lds.org.
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