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Ang imo Amay nga Langitnon nagapalangga sa imo 
kag luyag nga mangin malipayon ka karon kag sa 

katubtuban. Naghatag Sia sang laygay kag mga kasuguan 
paagi sa Iya mga propeta agud buligan ka. Isa ka kasuguan 
nga importante kaayo sa imo katawhay kag kalipayan 
amo ang Iya kasuguan parte sa sekswal nga kaputli, nga 
nakilal-an bilang ang layi sang kaputli. Ang Ginuo  
nagpahamtang sining layi halin sang ginsuguran, kag 
Iya gindagmit ang kaimportante sini sa Propetang si 
Joseph Smith bilang kabahin sang Pagpanumbalik sang 
ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pagkamatinumanon sa 
sining kasuguan isa ka kinahanglanon para sa bunyag sa 
Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing 
mga Adlaw.
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Ano ang Layi sang Kaputli?
Ang lawasnon nga paghirupay sa tunga sang bana kag 
asawa isa ka matahum kag sagrado nga bahin sang plano 
sang Dios para sa Iya kabataan. Isa ini ka pagpabutyag 
sang pagpalangga sa sulod sang isa ka pag-asawahay 
kag nagatugot sang bana kag asawa nga magpasakop sa 
pagtuga sang kabuhi. Ang Dios nagmando nga ining 
sagrado nga gahum ipabutyag lamang sa tunga sang 

isa ka lalaki kag isa ka babayi nga 
nakasal sing legal. Ang layi sang 
kaputli nagakadapat alangay sa mga 
lalaki kag mga babayi. Nagalakip 
ini sang istrikto nga pagpaiway 
sang relasyon-sekswal antes sang 
kasal kag bug-os nga katutum kag 
katampad sa bana ukon asawa 
pagkatapos sang kasal. 

Dugang pa sa pagtigana sang sekswal nga paghirupay sa 
pag-asawahay, ginatuman naton ang layi sang kaputli 
paagi sa pagkontrolar sang aton mga huna-huna, mga 
pulong kag mga buhat. Si Jesucristo nagpanudlo, 
“Nabatian ninyo nga ginsiling, Dili ka magpanglahi: 
apang ako nagasiling sa inyo, Nga ang tagsatagsa nga 
nagatulok sa babayi sa pagkaibog sa iya nakapanglahi 
na sa iya sa tagipusuon niya” (Mateo 5:27–28).

Ang layi sang kaputli 

nagapangayo nga 

ang relasyon-sekswal 

itigana sa pag-asawahay 

sang isa ka lalaki kag 

isa ka babayi. 

01163_861_Chastity.indd   4 5/15/12   8:32 AM



01163_861_Chastity.indd   5 5/15/12   8:32 AM



01163_861_Chastity.indd   6 5/15/12   8:32 AM



7

Ngaa Dapat Ko Tumanon ang Layi  
sang Kaputli?
Ang imo Amay nga Langitnon naghatag sang layi sang 
kaputli agud protektahan kag bugayan ka. Kasubong 
sang tanan nga sagrado nga 
mga butang, ang lawasnon nga 
paghirupay kinahanglan ipabutyag 
suno sa paagi sang Dios. Sa imo 
pagtuman sang layi sang kaputli, 
maagum mo ang kalipay, katawhay, 
kag pagtahod-sa-kaugalingon. 
Maagum mo ang pagsalig kag 
kaseguruhan sa imo mga relasyon 
sa pamilya, kag mabugayan ka 
sang pagpugong-sa-kaugalingon. 
Maagum mo ang mga bugay sang 
ebanghelyo ni Jesucristo paagi 
sa impluwensya sang Balaan 
nga Espiritu.

Si Satanas nagapatalang sa 
katawhan sa pagpati nga ang 
lawasnon nga paghirupay sa gwa 
sang pag-asawahay husto kag 
halandumon pa gani. Apang ini isa ka seryuso nga sala; 
Ang Dios pirme nagatudlo sa Iya kabataan nga mangin 
matarung kag putli (tan-awa sa Exodo 20:14 kag Alma 
39:3–5). Ini nga prinsipyo wala’y katapusan.

Ang pagsupak sa layi sang kaputli isa ka pag-abuso sa 
gahum nga ginhatag sang Dios sa pagtuga sang kabuhi; 

Sa imo pagtuman sang 
layi sang kaputli, ikaw:

•	Maga-agda	sang	 
Balaan nga Espiritu  
sa imo kabuhi.

•	Makapatubo	sing	mas	
daku	nga	pagtahod- 
sa-kaugalingon  
sa	imo	pagdapat	 
sang pagpugong- 
sa-kaugalingon.

•	Makaagum	sing	mas	
daku	nga	kaseguruhan	
sa imo mga relasyon.

•	Makapatubo	sing	mas	
daku	nga	pagpalangga	
sa mga yara sa 
imo palibot.
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nagapakita ini sang pagbale-wala sa Iya kag sa Iya mga 
anak. Ginabuhinan sini ang pagkaespirituhanon kag 
sa masami nagadala sang kalain-sang-buot, kalisod, 
diborsyo, balatian, kag aborsyon. Ang mga nagasupak 
sining layi napaidalom sa mas daku nga impluwensya 
gikan kay Satanas. Ini nga sala seryuso man nga 
nagaapekto sa mga miyembro sang pamilya kag iban pa 
[nga mga tawo].

Paano Ko Matuman ang Layi sang Kaputli?
Ang Dios nagapangayo sang mataas nga moral nga 
sulukdan para sa Iya mga anak. Agud tumanon ang layi 
sang kaputli, kinahanglan mo ilisan ang indi maayo nga 
mga panghuna-huna, mga pulong, kag mga buhat sinang 

mga maayo. Ang masunod nga 
mga prinsipyo makabulig:

Panghuna-huna. Ang positibo 
kag mabungahon nga mga 
panghuna-huna magatabog 
sang negatibo kag imoral nga 
mga panghuna-huna gikan sa 
imo kabuhi. Sa imo pagpuno 
sang imo kabuhi sing maayo 
nga mga panghuna-huna kag 
mga buluhaton, magatubo ang 

imo ikasarang nga ilisan kag daugon ang negatibo nga 
mga panghuna-huna. Ang pagbasa sang balaan nga 
mga kasulatan, pag-alagad sa imo pamilya, pagtrabaho 

“Tugoti ang 

pagkamatarong nga 

magpuno sang imo 

panghuna-huna sing 

wala untat; nian ang imo 

pagsalig	magabakod	sa	

presensya sang Dios.”

D&C 121:45
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sing matutom, kag pagpasakop sa maayo nga mga 
kalingawan magabulig sa imo sa pagkontrolar sang imo 
panghuna-huna.

Likawan ang pornograpiya sing bisan ano nga sahi. 
Makayanggaw ini kag makaguba. Kuhaon sini ang imo 
pagtahod-sa-kaugalingon kag ang kakunyag sa katahum 
sang kabuhi. Indi pagtugoti ang imo panghuna-huna 
nga magpabilin sa mahigko ukon imoral nga mga 
pamensaron kag mga imahen. Indi magtan-aw, magbasa, 
ukon magpamati sa bisan ano nga butang nga nagapakita 
ukon nagalaragway sang lawas sang tawo ukon sekswal 
nga gawi sa paagi nga wala’y pagtahod. Maglikaw sa 
pagtan-aw nga may kaibog sa iban, kag likawan ang 
mga binastos ukon baraghal nga mga sine, palagwaon sa 
telebisyon, internet, musika, mga libro, mga balasahon, 
kag mga kahiwatan. 

Mga Pulong. Tugoti ang imo mga pulong nga magtib-ong 
sa iban kag magpabakod sa ila. Isikway ang mga tinaga, 
mga lahog, kag mga topiko gikan sa imo sugilanon nga 
nagapakanubo, binastos, kag hayag nga nagatumod sa 
sekswal [nga mga butang].

Mga Buhat. Tratuhon ang iban nga may pagtahod sa tanan 
nga tion. Mangin maugdang sa imo pamiste. Kon imo 
dumdumon nga ang tagsa ka tawo isa ka anak sang Dios, 
kag kon imo himuon ang tanan mo nga masarangan 
agud buligan ang iban nga sundon ang Iya plano, nian 
mapabakod ka sa imo handum nga tumanon ang layi 
sang kaputli.
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Magdesisyon karon nga indi ka maghimo sang bisan ano 
sa gwa sang kasal agud pukawon ang gamhanan nga mga 
balatyagon nga dapat ipabutyag lamang sa pag-asawahay. 
Indi pagpukawa inang mga balatyagon sa iban nga tawo 
ukon sa imo kaugalingon. Indi magpasakop sa mga 
buhat [sekswal] kaupod ang kapareho nga lalaki ukon 
kapareho nga babayi ukon iban pa nga imoral nga mga 
kahiwatan. Ilisi ang mga kahiwatan sa diin mahimo ka 
matentar sa pagsupak sang layi sang kaputli sang mga 
mapuslanon nga mga kahiwatan kag mga kalingawan. 
Sa pag-asawahay, magpabilin nga lubos katampad sa imo 
bana ukon asawa sa huna-huna kag buhat.

Bangud ang pagpangabuhi sang layi sang kaputli magadala 
sa imo nga mas malapit sa Dios, si Satanas magaganyat 
sa imo sa pagsupak sining kasuguan. Nakahibalo Sia kon 
ikaw nagaisahanon, ginaligban, ukon ginasubuan, kag iya 
ka pagatentaron kon ikaw mahuyang. Magpangamuyo 
sa imo Amay nga Langitnon para sa bulig, kag hatagan 
ka Niya sang kabakod nga mabatuan ang tentasyon 
(tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13). Sa pagsalig mo 
sa Iya kag pagsunod sining mga prinsipyo, madaug mo 
ang tentasyon.

Mga Bugay sang Pagpangabuhi sang  
Layi sang Kaputli
Sa imo pagpangabuhi sang layi sang kaputli, mangin mas 
handa ka sa pagbaton sang impluwensya sang Balaan 
nga Espiritu. Upod ang paggiya sang Balaan nga Espiritu, 
makapatubo ka sang dugang nga kaalam, makaatubang 

01163_861_Chastity.indd   12 5/15/12   8:33 AM



01163_861_Chastity.indd   13 5/15/12   8:33 AM



14

sang mga pagtilaw sing may mas daku nga kaisog, 
makabatyag sang pagsakdag kag pag-ubay sang Dios sa 
imo kabuhi, kag mangin ehemplo sa imo pamilya kag sa 
iban. Ang imo pagpalangga sa imo bana ukon asawa kag 

mga pinalangga [sa kabuhi]mangin 
mas madalum, mas bugana, kag 
mas makahulugan. Makabatyag ka 
sing mas daku nga katawhay sang 
panghuna-huna.

Sa balaan nga mga kasulatan 
matun-an naton nga ang 
matuod-tuod nga kalipay maagum 
sa pagtuman sang mga kasuguan 
sang Dios (tan-awa sa Mosias 2:41) 
kag nga “ang pagkamalaut wala gid 

nga mas-a nangin kalipayan” (Alma 41:10).

Kon nakasupak ka sang layi sang kaputli, ang Dios 
naghimo nga posible para sa imo nga maghinulsol 
kag mangin matinlo liwat. Maghinulsol karon sang 
bisan ano man nga nagligad nga mga kalapasan, kag 
magpangako sa pagpangabuhi sining sagrado nga layi. 
Paagi sa Pagpasag-uli ni Jesucristo kag matuod-tuod nga 
paghinulsol, mahimo ka mapatawad kag makabatyag 
sang katawhay.

Bisan ano pa man 

ang nahimo mo sang 

nagliligad,	daku	nga	mga	

bugay ang natigana sa 

imo	kon	magsugod	ka	

karon sa pagpangabuhi 

sang layi sang kaputli.
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Dugang nga Tulun-an
Ang masunod nga mga pamangkutanon sa balaan nga mga 
kasulatan magabulig sa imo nga makatuon sing dugang parte 
sa mga prinsipyo sa sining polyeto [pamphlet]. Ang mga tanda 
sa idalom sang mga pahina [footnotes] kag mga talamdan 
[cross-references] sa balaan nga mga kasulatan magatudlo sa  
imo sa dugang nga mga balasahon kag mga ihibalo parte sining 
mga prinsipyo. 

ano ang kahulugan sang pagtuman sang layi sang 
 kaputli? ngaa ining layi tuman ka importante?
Exodo 20:14 (Biblia, Daan nga Katipan)
Mga Hulubaton 6:27–32 (Biblia, Daan nga Katipan)
Titus 2:11–12 (Biblia, Bag-ong Katipan)
Alma 39:3–5 (Ang Libro ni Mormon, pahina 408–409)
3 Nefi 12:27–30 (Ang Libro ni Mormon, pahina 592; tan-awa 

man sa Mateo 5:27–30 sa Bag-ong Katipan)
“Ang Pamilya:Isa ka Proklamasyon sa Kalibutan” (Ang mga 

misyonero ukon isa ka miyembro sang Simbahan makabulig sa 
imo sa pag-angkon sang kopya sining balasahon kag sang True 
to the Faith kag For the Strength of Youth, [Para sa Kusog sang 
mga Lamharon] nga nalista sa idalom. Makita mo man ang mga 
ini on-line sa www .mormon .org.)

“Chastity,” True to the Faith

Paano ko maangkon ang kabakod nga kinahanglan  
ko agud tumanon ang layi sang kaputli?
1 Mga Taga-Corinto 10:13 (Biblia, Bag-o nga Katipan)
Mosias 4:29–30 (Ang Libro ni Mormon, pahina 198–199) 
Alma 38:12 (Ang Libro ni Mormon, pahina 408)
For the Strength of Youth [Para sa Kusog sang mga Lamharon]  

nga polyeto
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Ano ang Dapat Ko Himuon?
•		Magpadayon	sa	pagbasa	sang	Ang	Libro	 
ni	Mormon.
Ginapanugyan nga mga balasahon:  
 

•	Ipangabuhi	ang	layi	sang	kaputli.	Magpangamuyo	para	sa	 
bulig sa pagtuman sining kasuguan.

•	Magsimba	sini	nga	Dominggo.

•	Magpadayon	sa	paghanda	para	sa	bunyag.
Petsa sang bunyag: 

•	Maglog-on	sa	www.mormon.org	agud	makatuon	sing	dugang	
parte sa Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa  
Ulihing	mga	Adlaw.

•	Magpadayon	sa	pagpakigkita	sa	mga	misyonero	agud	makatuon	
sing	dugang	parte	sa	ginpanumbalik	nga	ebanghelyo.

Madason	nga	appointment: 

Mga	ngalan	kag	numero	sa	telepono	sang	mga	misyonero: 
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