Anak nga
mga Babaye
sa Akong Gingharian

ANG KASAYSAYAN UG
BUHAT SA RELIEF SOCIETY

kini nga basahon gipanag-iya ni

Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kanimo, tanan kadto kinsa nakadawat sa akong
ebanghelyo sila anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa akong gingharian.
Doktrina ug mga Pakigsaad 25:1

Anak nga
mga Babaye

sa Akong Gingharian
ANG KASAYSAYAN UG
BUHAT SA RELIEF SOCIETY

Gimantala sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Siyudad sa Salt Lake, Utah

MGA KATUYOAN SA

RELIEF SOCIETY
Pagpalambo sa pagtuo ug sa
personal nga pagkamatarung
Paglig-on sa mga pamilya
ug sa mga panimalay
Pagpangita ug pagtabang
niadtong nanginahanglan

© 2011 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc.
Tanang mga katungod gigahin
Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika
Printed in the United States of America
Pagtugot sa Iningles: 10/11
Pagtugot sa paghubad: 10/11
Hubad sa Daughters in My Kingdom:
The History and Work of Relief Society
Cebuano
06500 853

Mga Sulod
PASIUNA

Mensahe gikan sa Unang Kapangulohan................................................................. ix

PASIUNA

“Talagsaon nga Butang”............................................................................................. xi

KAPITULO 1

Relief Society: Pagpahiuli sa Karaan nga Sumbanan................................................ 1

KAPITULO 2

“Butang nga mas Maayo”: Ang Female Relief Society sa Nauvoo........................ 11

KAPITULO 3

“Hupot ngadto sa mga Pakigsaad”:
Pagpangbiya, Pagpanglalin, ug Pagpanimuyo........................................................33

KAPITULO 4

“Usa ka Halapad ug Dako nga Buluhaton”............................................................. 47

KAPITULO 5

“Ang Gugmang Putli Dili Gayud Mopakyas”.......................................................... 73

KAPITULO 6

Tibuok Kalibutan nga Sirkulo sa Sisterhood............................................................ 97

KAPITULO 7

“Relihiyon nga Putli”: Mainampingon nga Pagbantay ug Pangalagad
pinaagi sa Visiting Teaching..................................................................................... 123

KAPITULO 8

Mga Panalangin sa Priesthood alang sa Tanan:
Ang Dili Mahimong Bulagon nga Koneksyon sa Priesthood............................... 149

KAPITULO 9

“Mga Tigbalantay sa Pamilya”:
Pag-establisar, Pag-alima, ug Pagpanalipod sa Pamilya........................................ 171
Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan......................................... 196

KAPITULO 10

“Magpakabuhi Subay sa Inyong Pribilehiyo”........................................................ 199

Importanting mga Panghitabo sa Kasaysayan sa Relief Society................................................ 214
Mubo nga mga sulat......................................................................................................................218
Listahan sa mga Biswal................................................................................................................. 226
Indeks............................................................................................................................................. 233

PA S I U N A

Usa ka Mensahe gikan sa

Unang Kapangulohan
Minahal nga mga Sister:
Agi og pasidungog sa pagpanalangin sa Relief Society diha sa mga kinabuhi sa mga
miyembro sa Simbahan, misugo kami sa pag-andam sa Anak nga mga Babaye sa Akong
Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society. Kami nag-ampo nga kini nga basahon mahimo nga panalangin kaninyo ug sa mga tawo kansang kinabuhi inyong matandog.
Mopahayag kami sa among gugma ug pagdayeg alang kaninyo ug sa pag-ila nga kamo
mga hinigugma nga anak nga mga babaye sa Langitnong Amahan ug mapahinunguron
nga mga disipulo ni Ginoong Jesukristo. Kabahin kamo sa talagsaong sisterhood sa tibuok
kalibutan. Gigiyahan sa inyong motto nga, “Ang gugmang putli dili gayud mopakyas,” nagtabang kamo sa paglig-on sa mga pamilya ug nagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.
Kami nag-awhag kaninyo sa pagtuon niini nga basahon ug sa pagtugot nga ang walay
sukod nga mga kamatuoran ug ang dinasig nga mga ehemplo niini moimpluwensya sa
inyong kinabuhi.
Among ipamatuod nga ang Ginoo mipahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo pinaagi
ni Propeta Joseph Smith ug ang Relief Society usa ka importante nga bahin niana nga
pagpahiuli. Ang mga sister sa Relief Society adunay mahimayaong panulundon. Among
giampo nga kini nga basahon mahimo nga importanting kapanguhaan alang sa pagpreserbar niana nga panulundon.

Ang Unang Kapangulohan
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PA S I U N A

“Talagsaon nga Butang”

Sama kang Maria ug ni Marta sa Bag-ong Tugon, ang mga sister sa Relief Society karon nagserbisyo isip matinud-anong
mga disipulo ni Jesukristo.

Sa pinakauna nga miting sa Relief Society, si
Sister Emma Smith miingon, “Atong buhaton
ang talagsaon nga butang.” 1 Husto siya. Ang
kasaysayan sa Relief Society napuno sa mga
ehemplo sa kasarangan nga mga babaye kinsa
nakahimo og dili kasarangan nga mga butang

samtang gigamit nila ang hugot nga pagtuo
ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.
Ang Relief Society giestablisar aron sa pagtabang sa pag-andam sa anak nga mga babaye
sa Dios alang sa mga panalangin sa kinabuhing
dayon. Ang mga katuyoan sa Relief Society mao
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ang pagpalambo sa pagtuo ug personal nga
pagkamatarung, paglig-on sa mga pamilya ug
panimalay, ug paghatag sa kahupayan pinaagi
sa pagpangita ug pagtabang niadtong mga
nanginahanglan. Ang mga babaye makatuman
niini nga mga katuyoan samtang sila mangita,
modawat, ug mobuhat subay sa personal nga
pagpadayag sa ilang mga calling ug sa personal
nilang kinabuhi.
Kini nga basahon dili usa ka pinasunod nga
kasaysayan ni kini usa ka pagsulay sa paghatag og malukpanon nga talan-awon sa tanang
nabuhat sa Relief Society. Hinoon, naghatag
kini og makasaysayan nga talan-awon sa madanihon nga buhat sa Relief Society. Pinaagi
sa mga makasaysayan nga mga asoy, personal
nga mga kasinatian, mga kasulatan, ug sa mga
pulong sa mga propeta sa ulahing adlaw ug
mga lider sa Relief Society, kini nga basahon
nagtudlo mahitungod sa mga responsibilidad ug mga oportunidad nga gihatag diha
sa plano sa Langitnong Amahan sa kalipay
ngadto sa mga Babaye nga Santos sa Ulahing
Adlaw.

Nganong Tun-an man ang
Kasaysayan ug ang Buhat
sa Relief Society?
Si Presidente Spencer W. Kimball, ang
ikadose nga Presidente sa Simbahan, miingon,
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“Nasayud kami nga ang mga babaye nga
adunay dako nga pagdayeg sa nangagi maghunahuna sa pag-umol og usa ka matarung nga
kaugmaon.” 2 Ang pagtuon niini nga basahon
makatabang sa mga babaye nga makapalambo
sa ilang pagdayeg sa nangagi ug sa ilang panabut sa espirituhanon nilang panulundon.

Ang personal nga pagtuon makatabang sa mga babaye
nga makakat-on sa ilang mga responsibilidad sa
gingharian sa Dios.

Ang kasaysayan sa Relief Society nagtudlo
sa balaanon nga pagkatawo ug hingpit nga
kabililhon sa anak nga mga babaye sa Dios.
Usa kini ka puno sa Espiritu nga sugilanon sa
lig-on, matinud-anon, puno sa katuyoan nga
mga babaye kinsa nagserbisyo nga wala kaayo
mapasidunggi sa publiko. Pinaagi sa pagtuon
niini nga kasaysayan, ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw makakita nga ang atong Langitnong
Amahan nakaila sa Iyang anak nga mga babaye,
nga Siya nahigugma kanila, nga Iya silang gisaligan og sagradong mga responsibilidad, ug nga
Siya naggiya kanila samtang gihimo nila kadto
nga mga responsibilidad. Sa ilang mga paningkamot, ang mga babaye sa Simbahan nakigtambayayong sa mga lalaki nga naghupot sa priesthood
sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta
ug paglig-on sa mga panimalay sa Zion.

Personal nga Pagtuon sa
Anak nga mga Babaye
sa Akong Gingharian
Ang bili niini nga basahon wala kaayo diha
sa mga petsa ug sa mga kamatuoran nga ania
dinhi apan sa mga katuyoan, mga baruganan,
ug sa mga sumbanan nga gitudlo niini. Samtang ang matag-usa ka sister sa Relief Society
magtuon ug mogamit niini nga basahon
kanunay, ilang makita nga ang panulundon sa
Relief Society dili lamang diay mahitungod sa

mga babaye kaniadto; mahitungod usab kini
sa mga babaye sa tibuok kalibutan karon kinsa
naghimo ug naghupot sa mga pakigsaad. Kini
nga panabut makatabang sa mga sister nga
makakita og inspirasyon gikan sa nangagi ug
mobati og kalinaw samtang sila nag-atubang
sa umaabut.
Ang mga pagtulun-an, mga istorya, ug mga
ehemplo ania ning basahon makatabang sa
mga sister sa paghimo og mga prayoridad ug
mga binuhatan nga makatabang kanila sa
pagpalambo sa ilang pagtuo ug personal nga
pagkamatarung, paglig-on sa mga pamilya
ug panimalay, ug sa pagpangita ug pagtabang
niadtong nanginahanglan.
Si Sister Belle S. Spafford, ang ikasiyam nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, miingon: “Ang kasarangan nga babaye karon, sa
akong pagtuo, makahimo og maayo sa pagsusi
sa iyang mga interes, pagtimbang-timbang sa
mga kalihokan nga iyang giapilan, ug dayon
mohimo og mga lakang nga mapayano ang
iyang kinabuhi, pag-una sa importanting mga
butang, paghatag og gibug-aton kon asa man
ang makahatag og mahinungdanon ug malungtaron nga mga ganti, ug maglikay sa mga
kalihokan nga dili kaayo magantihon.” 3
Samtang ang mga sister magkat-on gikan
sa kasaysayan sa Relief Society, makakaplag
sila og mga ehemplo, mga panultihon, ug mga
baruganan nga makahuluganon kaayo kanila.
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Ang Pagtuon sa
Kasaysayan ug sa
Buhat sa Relief Society
kauban sa Uban

Ang mga sister makalig-on sa usag usa samtang maghisgot
sila sa kasaysayan ug sa buhat sa Relief Society.

Nadasig tungod niining mga pagkaplag ug sa
mga pagtulun-an sa karaan ug sa mga propeta
sa Ulahing Adlaw, sila makapangita, makadawat, ug makalihok subay sa personal nga
pagpadayag. Makadawat sila og giya samtang
sila maningkamot nga mahimong mga tawo
nga maoy gusto sa Ginoo nga mahitabo kanila
ug mohimo sa mga butang nga gusto Niya
nga ilang buhaton.
Ang mga sister madasig pinaagi sa mga
pulong ni Alma: “Pinaagi sa gagmay ug yano
nga mga butang ang mga dagko nga butang
ipahinabo.” 4 Ang gagmay ug yano nga mga
butang nga ilang mahimo makatabang nila
nga makakita kon sa unsang paagi ang Ginoo
naglig-on kanila ug naggiya sa ilang kinabuhi.
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Kini nga basahon usa ka importante nga
kapanguhaan aron pagtabang sa mga sister
sa Relief Society sa ilang pagkat-on sa
matag Dominggo ug sa ubang mga adlaw
sa semana. Aron makita ang kinatibuk-ang
mga instruksyon mahitungod sa pagtudlo
panahon sa mga miting sa Relief Society,
ang mga lider sa Relief Society sa ward o
branch mahimong mogamit sa bag-ong
handbook ug ngadto sa LDS.org. Aron
makita ang piho nga mga impormasyon
kabahin sa paggamit niini nga basahon sa
mga miting sa Relief Society, mahimo nilang
bisitahon ang LDS.org ug mogamit sa ubang
dugang nga mga instruksyon nga gimantala
sa Simbahan.
Ang impluwensya niini nga basahon
gituyo nga molapas pa sa mga miting sa
Relief Society. Ang mga pamilya mahimong
magtuon ug maghisgot sa mga ehemplo ug
mga pagtulun-an niini nga basahon. Ang mga
sister sa Relief Society mahimong mopakigbahin sa basahon ngadto sa ilang mga higala.
Ang mga miyembro sa Simbahan bisan pilay
edad makagamit sa basahon isip pakisayran
sa mga leksyon, mga pakigpulong, ug mga
council meeting.

Mga Pagpasidungog
Kadtong mga miandam niini nga basahon
alang sa pagmantala mipahayag sa ilang pasalamat ngadto kang Lucile C. Tate ug sa iyang
pag-umangkon nga babaye nga si Elaine R. Si
Harris, kinsa gitawag ug gi-set apart niadtong
1996 aron sa pagtigom sa wala pa mamantala
nga kasaysayan sa Relief Society. Ang ilang
buhat gitipigan isip usa ka kapanguhaan didto
sa archives sa Simbahan. Ang ilang paningkamot sa pagrekord sa kinabuhi sa kinatibuk-ang
mga presidente sa Relief Society ug sa dagkong
mga kalihokan sa Relief Society naghatag og
pundasyon alang niini nga basahon.
Ang pasalamat gipahayag usab ngadto sa mga
mosunod: Susan W. Tanner, kinsa gi-set apart niadtong 2009 sa pagsulat niining unang kompleto
nga kasaysayan sa Relief Society alang sa tibuok
Simbahan, ginamit ang hinimo nila ni Sister Tate
ug Sister Harris isip pundasyon; sa mga editor
ug mga tigdesinyo, kinsa nakabaton sa diwa kon
unsay mahimo niini nga basahon ug makugihon
nga mitrabaho aron mahuman kini; sa ubang
mga tigsulat, mga magtatampo, ug mga historian, kinsa gipasidunggan pinaagi sa pagkutlo
sa ilang gimantala nga buhat diha sa mubo nga
mga sulat dapit sa katapusan niini nga basahon.
Sa katapusan, kini nga kasaysayan dili unta
masulat kon dili pa tungod sa hugot nga pagtuo,
debosyon, ug pag-alagad sa mga sister sa Relief
Society sa tibuok kasaysayan sa Simbahan.
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KAPITULO 1

Relief Society
Pagpahiuli sa Karaan
nga Sumbanan

Bisan tingali og moderno ang pangalan,
ang institusyon nanukad sa karaan. Gisultihan
kita sa atong namartir nga propeta nga ang
sama nga organisasyon diha na sa
karaan nga simbahan.
Eliza R. Snow

KAPITULO 1

Relief Society

Pagpahiuli sa Karaan nga Sumbanan
Sa tibuok Niyang mortal nga pangalagad, ang
Manluluwas mipakita og talagsaong paghigugma
ug kahingawa alang sa mga babaye. Si Elder
James E. Talmage sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles miingon, “Ang pinakabantugan nga manlalaban sa kalibutan alang sa mga
babaye ug sa pagkababaye mao si Jesukristo.” 1
Ang Manluluwas nagtudlo sa mga babaye sa
dinaghang pundok ug sa tinagsa, sa karsada
ug sa baybayon, duol sa atabay ug sa ilang mga
panimalay. Gipakita Niya ngadto kanila ang
mapinanggaon nga pagbati ug miayo kanila
ug sa mga sakop sa ilang pamilya. Sa daghang
sambingay, gisaysay Niya ang mga istorya
kabahin sa mga babaye nga anaa sa ordinaryo
nga mga kalihokan. Gipakita Niya ang dako
nga kahibalo sa kinabuhi sa mga babaye ug
mikuha sa walay pagkatapos nga mga leksyon
sa ebanghelyo gikan sa inadlaw nilang mga kasinatian. Mipasaylo Siya kanila. Mibakho Siya
uban kanila. Siya adunay kalooy alang kanila sa
piho nilang mga kahimtang isip anak nga mga
babaye, mga asawa, tig-atiman sa panimalay,
mga inahan, ug mga biyuda. Siya midayeg
kanila ug mihimo kanilang halangdon.

Bisan sa dili maagwanta nga kasakit didto
sa krus, ang Manluluwas mipahayag og kahingawa alang sa Iyang inahan, kinsa niadtong
higayona tingali usa na ka biyuda nga nagkinahanglan og pag-atiman.2 Ug ang unang
tawo diin Siya mipakita human sa Iyang
pagkabanhaw mao ang usa ka babaye.3

Babaye nga mga Disipulo sa
Bag-ong Tugon
Samtang diyutay ra ang nahibaloan
mahitungod sa pormal nga organisasyon
sa mga babaye diha sa Bag-ong Tugon, ang
ebidensya nagpakita nga ang mga babaye
mahinungdanon nga mga partisipante sa
pagpangalagad sa Manluluwas. Ang Bag-ong
Tugon naglakip sa mga asoy sa mga babaye,
ginganlan ug sa wala nganli, kinsa migamit sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo,
nakakat-on ug misunod sa Iyang mga pagtulun-an, ug mipamatuod sa Iyang pangalagad,
mga milagro, ug kaharianon. Kini nga mga
babaye nahimong ehemplo nga mga disipulo ug importanting mga saksi sa buhat
sa kaluwasan.
3

Ang mga babaye mibiyahe kauban ni
Jesus ug sa Iyang Napulog Duha ka mga
Apostoles. Gihatag nila ang ilang mga
kabtangan aron sa pagtabang sa Iyang
pangalagad. Human sa Iyang kamatayon ug
Pagkabanhaw, ang mga babaye nagpadayon
sa pagkamatinud-anon nga mga disipulo.
Nag-abut sila ug nag-ampo uban sa mga
Apostoles. Ilang gipagamit ang ilang mga
panimalay isip pundukanan sa mga miyembro sa Simbahan. Maisugon silang miapil sa
buhat sa pagluwas og mga kalag, sa temporal ug sa espiritwal.

“Si Marta midawat ni [Jesus] sa iyang balay.” Ang iyang
igsoon nga si Maria “milingkod sa tiilan ni Jesus, ug
nagpatalinghug sa iyang pulong” (Lucas 10:38–39).

4

Si Marta ug ang igsoon niyang si Maria
mga ehemplo sa babaye nga mga disipulo sa
Bag-ong Tugon. Ang Lucas 10 naglangkob sa
asoy ni Marta nga naghimong bukas sa iyang
panimalay ngadto kang Jesus. Giserbisyuhan
niya ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa
temporal Niya nga mga panginahanglan, ug si
Maria milingkod dapit sa tiilan sa Manluluwas
ug midawat sa Iyang mga pagtulun-an.
Sa kapanahunan diin ang mga babaye sa
kasagaran gilauman nga mosangkap lamang sa
temporal nga pag-alagad, gitudlo sa Manluluwas kang Marta ug Maria nga ang mga babaye
makaapil usab sa espirituhanong paagi sa
Iyang buhat. Siya midapit kanila nga mamahimo nga Iyang mga disipulo ug makaambit sa
kaluwasan, “kana nga maayo nga bahin” nga
dili gayud kuhaon gikan kanila.4
Sila si Maria ug Marta nahimo nga aktibong
mga partisipante sa mortal nga pangalagad sa
Manluluwas. Wala madugay diha sa Bag-ong
Tugon, atong mabasa ang lig-on nga pagpamatuod ni Marta sa kabalaan sa Manluluwas.
Sa usa ka pakigsulti ni Jesus, si Marta miingon,
“Ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo, ang
Anak sa Dios, nga moanhi sa kalibutan.” 5
Daghan pang mga babaye nga mga disipulo
mibiyahi uban ni Jesus ug sa Napulog Duha,
nagkat-on gikan kaniya sa espirituhanon ug
nagserbisyo Kaniya sa temporal. Girekord ni
Lucas:

“Ang pag-ugmad og
sama kang Kristo nga
mga kalidad lisud ug
grabe nga tahas—dili
kini alang sa panagsa
ra nga tigtrabaho o
alang niadtong dili
maningkamot sa ilang
kaugalingon, sa tanang
higayon.”
Spencer W. Kimball
Ensign, Nob. 1978, 105.

Sa tibuok Niya nga mortal nga pangalagad, ang Manluluwas mipakita
og talagsaon nga paghigugma ug kahingawa sa mga babaye.

“Ug sa wala madugay tapus niini, siya [Jesus] miadto
sa mga kalungsuran ug kabalangayan, nga nagwali ug
nagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios: ug ang napulog duha iya nga kauban,
“Ug ang pipila ka mga babaye, nga nangaayo gikan
sa mga dautang espiritu ug sa mga sakit, nga mao sila
si Maria, ang ginganlag Magdalena nga gigulaan ganig
pito ka yawa,
“Ug si Juana, ang asawa ni Cusa nga piniyalan ni Jerodes, ug si Susana, ug ang daghan pang mga babaye nga
nanag-alagad kanila pinaagi sa ilang katigayunan.” 6
5

Maingon og kini nga mga babaye mihatag
og ekonomikanhon nga suporta alang kang
Jesus ug sa Iyang mga Apostoles, inubanan sa
pagserbisyo sama sa pagpangluto. Dugang sa
pagdawat sa pangalagad ni Jesus—sa maayong
balita sa Iyang ebanghelyo ug sa mga panalangin sa Iyang makaayo nga gahum—kini nga
mga babaye nangalagad Kaniya, mipaambit sa
ilang kabtangan ug debosyon.
Si Apostol Pablo misulat kabahin sa mga
babaye kinsa, anaa sa pangatungdanan sa Simbahan ug sa kaugalingon nilang kabubut-on,
miserbisyo sa mga Santos. Ang Iya nga
deskripsyon sa usa ka matarung nga biyuda
miila sa mga kinaiya sa daghang mga babaye
sa una nga Simbahan: “Gipanghimatud-an
nga maayog binuhatan, ingon nga nakamatoto
ug mga anak, nakapakita sa pagkamaabiabihon, nakapanghugas sa mga tiil sa mga balaan,
nakatabang sa mga nanag-antus sa kagul-anan,
ug nagmakugihon sa pagbuhat og maayo sa
tanang paagi.” 7 Si Pablo usab misulat kabahin sa impluwensya sa maalamon, sinati nga
magulang nga mga babaye. Mitambag siya
kang Tito sa pag-awhag sa mas magulang nga
mga babaye sa pagserbisyo ug sa pagtudlo sa
batan-ong mga babaye mahitungod sa ilang
mahangturon nga mga buluhaton isip mga
asawa ug mga inahan, “aron ilang katudloan
ang batan-ong mga babaye sa paghigugma sa
ilang mga bana ug mga anak.” 8
6

Ang basahon sa Mga Buhat naglakip sa asoy
sa usa ka babaye kinsa aduna niana nga mga
hiyas nga gihulagway ni Pablo. Si Tabita, kinsa
nailhan usab nga Dorcas, nagpuyo sa Jope,
diin siya mihimo og mga sinina alang sa mga
babaye nga nanginahanglan.
“Ug didto sa Jope may usa ka babayeng
tinun-an nga ginganlan si Tabita: siya daghag
mga maayong binuhatan ug mga pagpanglimos nga iyang gihimo.

Si Tabita “daghag mga maayong binuhatan ug mga
pagpanglimos” (Mga Buhat 9:36).

“Ug nahitabo niadtong mga adlawa, nga siya
nagmasakiton, ug namatay. . . .
“Ug kay ang [siyudad sa] Lida duol ra man
sa Jope, sa pagkadungog sa mga tinun-an nga
si Pedro didto sa Lida, siya ilang gipaadtoan ug
duha ka tawo, nga sa ingon nagpakilooy kaniya,
Umari ikaw kanamo sa walay langan.
“Ug si Pedro mitindog ug miuban kanila.
Ug sa paghiabut na niya, . . . ang tanang mga
babayeng balo nga nanagpanghilak ug nanagpakita kaniya sa mga kamisola ug mga sinina
nga binuhat ni Dorcas samtang uban pa siya
kanila.
“Apan silang tanan gipagula ni Pedro, ug siya
miluhod ug nag-ampo; ug unya sa nag-atubang
siya sa lawas, miingon, Tabita, bumangon ka. Ug
kini mibuka sa iyang mga mata: Ug sa pagkakita niya kang Pedro, siya milingkod.” 9
Ang Bag-ong Tugon naghisgot sa ubang
mapahinunguron nga mga babaye. Si Priscila
ug ang iyang bana, si Aquila, mirisgo sa ilang
kinabuhi alang sa mga Apostoles ug mipagamit sa ilang panimalay alang sa panagtigom
sa Simbahan.10 Si Pablo misulat, “Si Aquila ug
Priscila uban sa iglesia diha sa ilang balay, sa
kinasingkasing nangumusta kaninyo diha sa
Ginoo.” 11
Usa ka babaye nga ginganlan og Maria
“nagapangabudlay pag-ayo” alang sa mga
Apostoles.12 Usa ka babaye nga ginganlan og
Lidia gibunyagan dungan sa tanan sa iyang

panimalay ug dayon nangalagad niadtong
kinsa mitudlo kaniya.13
Usa ka babaye nga ginganlan og Febe
maingon og naghupot og eklesyastikanhong
posisyon sa pagserbisyo sa iyang kongregasyon.
Si Pablo miingon, “Ipailaila ko diha kaninyo si
Febe nga atong igsoong babaye, usa ka alagad
sa simbahan . . . aron siya inyong dawaton diha
sa Ginoo ingon nga kini maoy angay sa mga
balaan, ug tabangan ninyo siya sa bisan unsa
nga iyang kinahanglanon gikan kaninyo: kay
daghan ang gitabangan. ” 14 Ang matang sa serbisyo nga gihimo ni Febe ug sa ubang babaye
nga bantugan diha sa Bag-ong Tugon nagpadayon karon uban sa mga sakop sa mga lider
sa Relief Society—mga visiting teacher, mga
inahan, ug sa uban—kinsa naglihok isip mga
tigtabang sa kadaghanan.

Babaye nga mga Disipulo sa
Ulahing mga Adlaw
Ang mga babaye sa karaan nga Simbahan
mga talahuron ug halangdon, gikinahanglan ug
gipakabili. Nangalagad sila sa uban, milambo sa
personal nga kabalaan, ug miapil sa mahinungdanon nga buhat sa pagluwas sa mga kalag.
Kini nga mga sumbanan gipahiuli sa ulahing
mga adlaw pinaagi sa organisasyon sa Relief
Society. Si Propeta Joseph Smith namahayag, “Ang Simbahan wala gayud maorganisar
sa hingpit hangtud ang mga kababayen-an
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naorganisar.” 15 Si Sister Eliza R. Snow, ang
ikaduha nga kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, mipasabut niini nga pagtulun-an.
Miingon siya: “Bisan tingali og moderno ang
pangalan, ang institusyon nanukad sa karaan.
Gisultihan kita sa atong namartir nga propeta
nga ang sama nga organisasyon diha na sa
karaan nga simbahan.” 16
Gawas kang Joseph Smith, uban pang mga
propeta sa ulahing mga adlaw mipamatuod
nga ang organisasyon sa Relief Society usa ka
dinasig nga bahin sa Pagpahiuli, diin ang mga
babaye sa Simbahan gitawag sa mga katungdanan nga eklesyastikal aron sa pagserbisyo
sa usag usa ug sa pagpanalangin sa tibuok
Simbahan. Si Presidente Joseph F. Smith, ang
ikaunom nga Presidente sa Simbahan, miingon,
“Kini nga organisasyon balaanong gihimo, balaanong gitugutan, balaanong gitukod, balaanong gi-orden sa Dios sa pagpangalagad alang
sa kaluwasan sa mga kalag sa mga babaye
ug mga lalaki.” 17 Ngadto sa usa ka pundok
sa mga sister sa Relief Society, si Presidente
Lorenzo Snow, ang ikalima nga Presidente sa
Simbahan, miingon: “Kamo kanunay nga anaa
sa kiliran sa Priesthood, andam sa paglig-on
sa ilang mga kamot ug sa paghimo sa inyong
bahin aron sa pagtabang nga mouswag ang
katuyoan sa gingharian sa Dios; ug kay kamo
mipakigbahin niini nga mga paghago, mao nga
kamo labing siguro makigbahin sa kadaugan
8

sa mao nga buhat ug sa kahimayaan ug himaya
nga ihatag sa Ginoo ngadto sa matinud-anon
Niya nga mga anak.” 18
Samtang ang mga babaye moapil sa Relief
Society, nagserbisyo sila isip maisug nga mga
disipulo ni Jesukristo sa buhat sa kaluwasan.
Sama sa mga babaye sa karaang Simbahan,
nakigtambayayong sila sa mga lalaki nga
naghupot sa priesthood aron sa pagpalambo sa
ilang pagtuo ug personal nga pagkamatarung,
paglig-on sa mga pamilya ug panimalay, ug sa
pagpangita ug pagtabang niadtong nanginahanglan. Si Sister Julie B. Beck, ang ikakinse
nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,
mitudlo: “Pinaagi sa Relief Society kita
magbansay ingon nga mga disipulo ni Kristo.
Kita magkat-on unsay Iyang buot nga atong
makat-unan, kita magbuhat unsay Iyang buot
ipabuhat kanato, ug kita mahimo unsay Iyang
buot nga kita mahimo.” 19

KAPITULO 2

“Butang nga
mas Maayo”

Ang Female Relief Society
sa Nauvoo
Ako karon mohatag sa yawe nganha kaninyo sa
ngalan sa Dios, ug kini nga society maglipay ug ang
kahibalo ug panabut modagayday sukad niini nga
panahon—kini ang sinugdanan sa maayong
mga adlaw niini nga society.
Joseph Smith

KAPITULO 2

“Butang nga mas Maayo”
Ang Female Relief Society sa Nauvoo
Sa tingpamulak niadtong 1842, ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Nauvoo,
Illinois, madasigon nga mitrabaho sa pagtukod
og templo sa ilang siyudad. Si Propeta Joseph
Smith miawhag sa tanan sa pagtabang. Ang
mga lalaki mihimo sa aktwal nga pagpanday
sa templo, ug ang mga babaye andam usab
kaayo sa pagpangitag paagi nga makatabang.
Si Sarah M. Kimball miasoy:

Ang mga Santos mibati sa kadinalian sa pagtukod sa
Templo sa Nauvoo.

“Ang mga bong-bong sa Templo sa Nauvoo may gitas-on nga mga tulo ka pye. Ang
gihingusgan nga hangyo gihimo sa Presidente
sa Simbahan ug sa uban alang sa tabang nga
madali ang trabaho.
“Si Miss [Margaret] Cook . . . usa ka adlaw
sa iyang pagpakigsulti kanako kabahin sa bagohay lang nga hangyo alang sa mga pagkaon,
sinina, higdaanan ug kinatibuk-ang mga suplay
alang sa mga trabahante ug sa ilang pamilya,
mipahayag nga malipay siya nga motampo
sa pagpanahi kon anaa na kini. Mitanyag ako
og mga materyales nga iyang magamit, ug
misugyot nga basin ang uban ganahan usab
nga mohimo niini. Dayon among [gihisgutan]
ang mahitungod sa pag-organisar og usa ka
kapunongan sa pagpanahi. Ang katuyoan niini
mao ang pag-abag sa pagtukod sa templo.
“Gibana-bana nga dose ka managsilingan
nga mga sister pinaagi sa pag-imbitar nag-abut
sa akong [balay] sa misunod nga Huwebes.” 1
Niadto nga panahon, naandan kaayo nga
buluhaton sa mga babaye ang paghimo og
kaugalingon nila nga mga organisasyon, sa
kasagaran adunay mga konstitusyon o mga
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pamalaod—mga lagda aron sa pagdumala sa
mga organisasyon. Ang mga babaye nga nagabut sa balay ni Sarah Kimball nakahukom sa
pag-establisar og usa ka konstitusyon ug pamalaod, ug si Eliza R. Snow midawat sa responsibilidad sa pagsulat niini. Dayon ang mga babaye
mihangyo kang Joseph Smith sa pagribyu niini
ug sa pagsulti unsay iyang hunahuna kabahin niini. Human kini mabasa sa Propeta, miingon siya
nga kini “labing nindot nga sukad iyang nakita.
‘Apan,’ miingon siya, ‘kini dili mao ang inyong
gusto. Sultihi ang mga sister nga ang ilang mga
halad gidawat sa Ginoo, ug siya adunay butang
nga mas maayo alang kanila kay sa sinulat nga
konstitusyon. Gidapit ko silang tanan sa pakigkita kanako ug sa pipila sa mga kaigsoonan . . .

sunod hapon sa Huwebes, ug akong i-organisar
ang mga babaye ubos sa priesthood subay sa
sumbanan sa priesthood.’” 2

Pag-organisar sa Relief Society
Niana nga misunod nga Huwebes, niadtong
Marso 17, 1842, bayente ka mga babaye nagtigom didto sa ibabaw nga andana sa building,
sagad nga gitawag og “red brick store,” diin si
Propeta Joseph Smith nag-opisina ug nagnegosyo aron isuporta sa iyang pamilya. Nagtigom
sila ubos sa direksyon ni Joseph Smith ug sa
duha ka sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles, sila si Elder John Taylor ug
Willard Richards.3

Emma Smith

Una nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Nagtinguha ako sa Espiritu sa Dios aron masayud ug m
 akasabut
sa akong kaugalingon, aron ako makabuntog sa bisan unsa nga
tradisyon o kinaiyahan nga dili makadala ngadto sa akong
kahimayaan sa walay katapusang mga kalibutan. Nagtinguha
ako og usa ka mabungahon, abtik nga panghunahuna, aron ako
makasabut sa mga plano sa Dios, kon kini ipadayag ngadto sa
Iyang mga sinugo nga walay pagduhaduha.”

Sulat alang kang Joseph Smith, 1844, Church History Library
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Niadtong Marso 17, 1842, si Emma Smith nahimo nga unang
presidente sa Relief Society.

Imbis nga iparehas ang organisasyon sa Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga mga babaye nga kapunongan
sa kababayen-an nga komon ug nailhan niana nga
panahon, si Propeta Joseph Smith miorganisar niini sa
dinasig ug awtorisado nga pamaagi.
Sa sayo niana nga miting, giingnan niya ang mga
sister nga sila ang mag-awhag “sa mga kaigsoonan sa
maayong mga buhat sa pagtan-aw sa gikinahanglan sa
mga kabus—pagpangita subay sa mga butang sa kalooy,
ug sa pagpangalagad sa ilang mga gikinahanglan—sa
pagtabang pinaagi sa pagtul-id sa mga moralidad ug
paglig-on sa mga hiyas sa komunidad sa mga babaye.” 4
Ang asawa ni Joseph Smith nga si Emma gipili nga
moserbisyo isip presidente niini nga bag-ong kapunongan. Ang Propeta dayon miawhag sa iyang asawa

“Ang Relief Society
giestablisar 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.”
Joseph Fielding Smith
Relief Society Magazine,
Dis. 1970, 883
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sa pagpili og mga magtatambag kinsa, uban
kaniya, “modumala niini nga kapunongan, sa
pag-atiman sa mga kabus—pagpangalagad sa
ilang panginahanglan, ug sa pagtambong sa
lain-laing mga kalihokan niini nga institusyon.”
Si Sister Smith mipili nila ni Sarah M. Cleveland ug Elizabeth Ann Whitney isip iyang mga
magtatambag. Sa wala madugay si Elder Taylor
mi-set apart sa matag magtatambag pinaagi sa
pagpandong sa mga kamot aron makalihok sa
iyang katungdanan diha sa kapangulohan.5
Samtang nagpadayon ang miting, si Joseph
Smith miingon nga ang calling sa iyang asawa
nagtuman sa panagna nga gipadayag kaniya
12 ka tuig na kaniadto, diin ang Ginoo namulong ngadto kaniya isip “ang pinili nga babaye,
kinsa Ako nagtawag” ug miingon kaniya nga
siya “i-orden pinaagi sa iyang mga kamot [ni
Joseph Smith] sa pagpatin-aw sa mga kasulatan, ug pag-awhag sa simbahan, sumala sa
ikahatag kanimo pinaagi sa akong Espiritu.” 6
Gibasa ni Joseph Smith ang tibuok nga pagpadayag, nga mao karon ang ika-25 nga seksyon
sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ngadto sa mga
nanambong.7
Diha sa pagpadayag, ang Ginoo misulti kang
Emma sa mga pribilehiyo nga maanha kaniya,
sama sa pagkahimong tigsulat alang sa iyang
bana ug sa pagtigom og mga himno alang sa
mga Santos. Ang Ginoo usab mitambag kang
Emma sa pagpatalinghug sa mga pasidaan, sa
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pagkahimong matinud-anon ug hiyasnon, sa
dili pagbagulbol, sa paghupay sa iyang bana ug
mahimong tabang kaniya, sa pagtudlo gikan sa
mga kasulatan ug pag-awhag sa Simbahan, sa
pagsulat ug pagkat-on, nga ikaw “mosalikway
sa mga butang niini nga kalibutan, ug pangitaa
ang mga butang nga maayo,” sa pagtuman sa
mga pakigsaad, pagkamaaghop ug paglikay sa
garbo, ug sa pagsunod sa mga sugo.8
Sa pagtapos sa pagpadayag, ang Ginoo
namahayag nga ang Iyang gipangsulti ngadto
kang Emma dili lamang alang sa iyang
kaugalingon apan Iya nga “tingog ngadto sa
tanan.” 9 Uban sa propetikanhong awtoridad,
si Joseph Smith mibalikbalik niini nga punto,
mipasabut og maayo nga ang tambag ug
mga pasidaan niini nga pagpadayag magamit sa tanang sakop sa bag-ong naorganisar
nga kapunongan. Miingon siya “nga dili si
[Emma] lamang, apan ang uban, makaangkon sa samang mga panalangin.” 10 Kini nga
pagpadayag nag-establisar og pasiunang mga
baruganan alang sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nga mga babaye.
Human sa pipila ka diskusyon, ang mga
sister mihukom sa pagtawag sa ilang mga kaugalingon nga Female Relief Society sa Nauvoo.
Si Emma Smith namahayag: “Atong buhaton
ang talagsaon nga butang. . . . Paabuton nato
ang talagsaong mga okasyon ug dinaliang mga
tawag.” 11

Sa pagkahuman sa miting, si Elder John Taylor
mipakigbahin sa iyang mga hunahuna. Miingon
siya nga ang iyang “kasingkasing naglipay” sa dihang iyang
nakita “ang pinakainila nga
mga tawo nga mihimo og
lakang alang sa ingon nga
kawsa, nga gibana-bana nga
John Taylor
mopalihok sa matag hiyas ug mohatag og luna
ngadto sa maamumahong mga pagbati sa
kasingkasing sa usa ka babaye.” Siya usab
nagmaya “nga makita nga naorganisar kini nga

institusyon pinasubay sa balaod sa langit—
sumala sa pagpadayag nga gihatag na kaniadto
ngadto kang Mrs. [Emma] Smith nga nagpili
kaniya alang niining importante nga calling—
ug makita ang tanang butang nga mag-uswag
sa ingon niana ka mahimayaon nga paagi.” Ang
iyang pag-ampo mao nga “ang mga panalangin
sa Dios ug ang kalinaw sa langit magpabilin
niini nga institusyon hangtud sa umaabut.” Ang
choir dayon milanog sa gipamulong ni Elder
Taylor, nanganta sa “Come let us rejoice in the
day of salvation” sa wala pa ang panapos nga
pag-ampo.12

Awtoridad sa Priesthood, mga
Sumbanan, ug mga Panalangin

Pinaagi nila ni Pedro, Santiago, ug Juan, ang Ginoo
mitugyan sa “mga yawe sa [Iyang] gingharian” ngadto
kang Joseph Smith (tan-awa sa D&P 27:13).

Sa usa ka miting sa Relief Society paglabay
sa unom ka semana, si Propeta Joseph Smith sa
katapusan mitudlo sa mga sister ug dayon miingon: “Kini nga society modawat og panudlo
pinaagi sa kapunongan nga gitukod sa Ginoo—
pinaagi sa tawo nga gitudlo sa pagpangulo—ug
ako karon mohatag sa yawe nganha kaninyo sa
ngalan sa Dios, ug kini nga society maglipay ug
ang kahibalo ug panabut modagayday sukad
niini nga panahon—kini mao ang sinugdanan
sa maayong mga adlaw niini nga society.” 13
Isip propeta sa Ginoo, si Joseph Smith
naghupot sa tanang mga yawe sa awtoridad
sa priesthood dinhi sa yuta. Mao nga, dihang
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giorganisar niya ang Relief Society sa paglihok
ubos sa tanan niyang pagdumala, iyang giablihan ang mga oportunidad alang sa mga babaye
sa Simbahan aron makahimo sa importanting
mga buluhaton sa buhat sa gingharian sa
Ginoo. Karon sila nagserbisyo ubos sa awtoridad sa priesthood ug gisaaran sa mga panalangin nga sobra pa sa ila nang nadawat. Kini
nga mga panalangin moabut kanila sumala sa
ilang kamatinud-anon ug kakugi. Ang kahibalo ug salabutan modagayday ngadto kanila
samtang sila modawat sa kahingpitan sa mga
panalangin sa priesthood sulod sa templo.

Emma Smith ang nag-conduct sa mga miting sa
Relief Society.
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Makadawat sila sa mga ordinansa ug mohimo
og sagradong mga pakigsaad nga makatabang
kanilang makaandam sa kaugalingon ug sa
ilang mga pamilya alang sa kinabuhing dayon.
(Alang sa dugang pa kabahin sa Relief Society
ug sa priesthood, tan-awa sa kapitulo 8.)

Sayo nga Kahinam mahitungod
sa Relief Society
Ang Female Relief Society sa Nauvoo dali
nga mitubo, miabut sa gidaghanon nga kapin sa
1,100 niadtong Agosto 1842. Sa sinugdanan, ang
pagkasakop niini nga kapunongan dili awtomatik para sa tanang babaye nga mga miyembro
sa Simbahan. Ang mga babaye kinahanglan pa
nga mohangyo aron mahimong sakop, ug sila
dawaton basi sa ilang pagkamaayo ug sa hiyas.
Si Joseph Smith miingon, “Kinahanglan nga
adunay pinili nga kapunongan, nga bulag sa
tanang kadautan sa kalibutan, pinili, hiyasnon,
ug balaan.” 14
Ang mga sister sa Nauvoo nanghugyaw
nga makaapil sa Relief Society. Mahinamon
silang mohatag og temporal ug espiritwal
nga tabang pinaagi sa organisado, awtorisado
nga pamaagi. Sila usab nakamatikod sa dili
hitupngan nga oportunidad nga matudloan
sa usa ka propeta agi og pangandam alang sa
mas taas nga espirituhanong kahibalo ug sa
mga panalangin sa templo. Ganahan sila nga

magkahiusa uban sa usag usa ug sa ilang mga
kaigsoonan sa priesthood niining talagsaon
nga mga katuyoan.
Karon nga ang mga sister aduna na niini nga
pribilehiyo, anaa na kanila ang responsibilidad
sa pagpakabuhi subay niini. Si Joseph Smith
miingon kanila: “Kamo karon nahimutang na
sa sitwasyon diin kamo makalihok pinasubay niadtong mga maloloy-ong pagbati nga
gitanom sa Dios diha sa inyong mga dughan.
Kon kamo mopuyo sumala niini nga mga baruganan, unsa ka dako ug ka mahimayaon!” 15
Sigon sa giingon ni Presidente Boyd K. Packer
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mga tuig na ang milabay, “Obligasyon sa
usa ka babaye ang pag-angkon og mga hiyas
nga gipasiugdahan sa Relief Society sama nga
kini usa ka obligasyon alang sa mga lalaki nga
makatukod diha sa ilang kinabuhi og mga
sumbanan sa kinaiya nga gipasiugdahan sa
priesthood.” 16
Ang Relief Society dili lamang usa ka pundok
sa mga babaye nga naningkamot sa paghimo
og maayo dinhi sa kalibutan. Lahi kadto. Kadto
“butang nga mas maayo” tungod kay kadto
giorganisar ubos sa awtoridad sa priesthood.
Ang pag-organisar niini usa ka kinahanglanon nga lakang sa pagpadayon sa buhat sa
Dios dinhi sa yuta. Nag-andam kini sa mga
babaye sa Simbahan aron makadawat sa mga
ordinansa sa priesthood ug mga pakigsaad,

ug nakatabang kini sa ilang mga responsibilidad sa pamilya.

Mga Instruksyon ni
Joseph Smith
Sa una nga miting sa Female Relief Society
sa Nauvoo, si Sister Eliza R. Snow gipili nga
secretary sa organisasyon. Niana nga kapasidad, gihimo niya ang mainampingon ug
detalyado nga mubong mga sulat, nga gitawag
og minutes, diha sa matag miting sa Relief
Society nga iyang tambungan. Gisultihan ni
Joseph Smith ang mga sister nga kini nga mga
minutes maoy mahimo nga “konstitusyon ug
pamalaod” sa kapunongan.17
Sa kadaghanang mga miting sa Relief Society,
ang mga sister migahin og panahon sa pagdawat og mga instruksyon. Bulahan ang mga
sister nga matudloan ni Propeta Joseph Smith
sa unom nila ka mga miting. Samtang nagtudlo
siya, ilang gibati ang hilabihan nga pagbu-bu
sa Espiritu. Sa katapusan sa usa niini nga mga
miting, si Sister Snow mirekord, “Ang Espiritu
sa Ginoo gibu-bu sa labihan ka gamhanan nga
paagi, nga dili gayud makalimtan sa mga mitambong niana nga maanindot nga okasyon.” 18
Sa tanang minutes nga girekord ni Sister
Snow, ang mubo niya nga mga sulat kabahin sa mga pakigpulong sa Propeta mao ang
pinakaimpluwensyal. Ang mga pagtulun-an
19

Si Propeta Joseph Smith nagtudlo sa mga sister sa Relief Society.

sa Propeta niini nga hitabo migiya sa buhat
sa mga sister sa Relief Society ug sa mga lider
sa priesthood nga nagserbisyo uban kanila.
Kadto nga mga pagtulun-an padayon nga nag-
impluwensya sa buhat sa Simbahan karon.
Si Joseph Smith mitudlo og mga baruganan
nga nakatabang sa mga sister sa Relief Society
sa “paghupay sa kabus” ug “pagluwas sa
mga kalag”—pasiunang mga baruganan diin
ang kapunongan natukod.19 Giestablisar sa
ingon niini nga pundasyon, ang Relief Society
milahutay ug nadugangan pa ang impluwensya niini. Sukad niadtong una nga mga miting
sa Relief Society, ang mga sister migamit sa
mga pagtulun-an sa Propeta diha sa ilang mga
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paningkamot nga mapalambo ang ilang pagtuo
ug personal nga pagkamatarung, naglig-on sa
mga pamilya ug panimalay, ug sa pagpangita
ug pagtabang niadtong nanginahanglan.

Pagpalambo sa Pagtuo ug Personal
nga Pagkamatarung
Gitudlo ni Joseph Smith sa mga sister nga
sila adunay sagrado nga obligasyon sa pagpangita sa kaugalingon nilang kaluwasan.
Miingon siya, “Makapuyo lamang kita pinaagi
sa pagsimba sa atong Dios—ang tanan kinahanglang mobuhat niini alang sa ilang kaugalingon—walay usa nga makabuhat niini alang sa
uban.” 20 Siya mitudlo kanila nga magmatarung,

sa pagkahimong balaan nga mga tawo, ug sa
pag-andam alang sa mga ordinansa sa templo
ug mga pakigsaad. Siya miawhag kanila nga
magmalinawon uban sa Ginoo, sa nanaglibut kanila, ug sa ilang kaugalingon: “Mga
sister . . . , aduna bay panagbangi taliwala
kaninyo? Dili ako motugot niini—kinahanglan
kamong maghinulsol ug pangayoa ang gugma
sa Dios.” 21 “Dili gubat, dili singhag, dili pagsupak, apan kaaghop, gugma, kaputli, kini mao
ang mga butang nga kinahanglang mopatigbabaw kanato.” 22
Sa usa ka miting sa Relief Society, si Propeta
Joseph naghisgot sa kapitulo 12 sa basahon sa
1 Mga Taga-Corinto, mihatag og gibug-aton nga
ang matag sister, nga nagtuman sa kaugalingon
niyang tahas, importante sa tibuok Simbahan.
Siya mihatag og “mga instruksyon mahitungod
sa lain-laing mga katungdanan [sa Simbahan],
ug ang panginahanglan sa matag indibidwal nga
naglihok sa dapit nga gigahin kaniya; ug moserbisyo sa daghang mga katungdanan [office] diin
sila gitudlo.” Mipahimangno usab siya batok sa
kinaiya nga “maghunahuna sa mas ubos nga
mga katungdanan sa Simbahan nga walay dungog ug sa kasina nga magtan-aw sa posisyon
sa uban” Niini, siya miingon, “walay hinungdan
nga pagbati sa tawhanong kasingkasing, alang
sa usa ka tawo nga magtinguha sa ubang mga
katungdanan kay sa niadtong gitudlo sa Dios.” 23
Pinaagi sa ingon niana nga mga pagtulun-an,

iyang natabangan ang mga sister nga maglakaw
nga “balaanon sa panan-aw sa Ginoo.” 24
“Kon kita moadto atubangan sa Dios,” miingon si Joseph sa mga sister sa Relief Society,
“kinahanglang himoon nato nga putli ang
atong mga kaugalingon.” 25

Paglig-on sa mga Pamilya ug mga
Panimalay.
Bisan og ang nag-unang mga sister sa Relief
Society may buluhaton sa ilang komunidad ug
andam sa pagserbisyo sa ilang mga silingan,
wala gayud nila mapasagdi ang ilang mga
responsibilidad ngadto sa kaugalingon nilang
mga pamilya ug panimalay. Matinud-anon sila
sa ilang dala sa pagkatawo nga gasa isip mga
inahan ug tig-alima. Nagmatinud-anon usab
sila sa mga pagpadayag nga gihatag sa Ginoo
pinaagi kang Joseph Smith mahitungod sa mga
responsibilidad sa pamilya:
“Ug ang buhatan sa imong katungdanan
mao ang paghupay ngadto . . . sa imong bana,
sa iyang mga pag-antus, uban sa makalipay
nga mga pulong, sa espiritu sa kaaghup.” 26
“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,
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kon walo ka tuig ang panuigon, ang sala anaa
sa mga ulo sa mga ginikanan.
“Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion, o diha sa bisan diin sa iyang
mga istaka nga natukod.
“Ug ang ilang mga anak pagabunyagan
alang sa kapasayloan sa ilang mga sala kon
moabut sa walo ka tuig ang panuigon, ug
makadawat sa pagpandong sa mga kamot.
“Ug sila usab motudlo sa ilang mga anak sa
pag-ampo, ug sa paglakaw nga matarung sa
atubangan sa Ginoo.” 27
“Ako nagsugo kaninyo sa pag-amuma
sa inyong mga anak diha sa kahayag ug
kamatuoran. . . .
“. . . Unaha ang pagpahimutang sa kahusay
sa imong balay. . . .
“Unsay akong isulti ngadto sa usa akong
isulti ngadto sa tanan. . . .
“. . . Tan-awa nga ang [mga sakop sa pamilya] labaw nga makugihon ug mabuhaton
diha sa panimalay, ug mag-ampo kanunay, o
sila pagakuhaon gikan sa ilang mga dapit.” 28
Ang mga gikutlo gikan sa mga minutes sa
Female Relief Society sa Nauvoo nagpasabut
nga si Joseph Smith ug ang mga sister wala
gayud magpasagad sa mga baruganan niini nga
mga pagpadayag. Ang ilang mga pulong ug mga
buhat nagpakita nga ang ilang mga panimalay
ug ang panimalay sa uban mao ang pinakauna
diha sa ilang mga hunahuna. Sama pananglit,
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“Giyahi ang inyong mga anak diha sa kahayag ug
kamatuoran” (D&P 93:40).

si Emma Smith mitudlo nga “panahon na gayud
sa mga inahan sa pagbantay sa ilang anak nga
mga babaye ug awhagon sila sa pagpabilin
diha sa dalan nga mahiyason.” 29 Si Propeta
Joseph mipahayag og linahi nga kahingawa
mahitungod sa relasyon tali sa bana ug asawa.
Gitambagan niya ang mga sister: “Tugoti nga
magtudlo kini nga kapunongan unsaon sa pagtagad ang mga bana, sa pagtagad kanila uban sa
kalumo ug kamabination. Kon ang usa ka tawo
nabug-atan sa problema—kon siya naglibug
sa kabudlay ug kalisud, kon siya makasugat
og pahiyom, kaysa lalis ug bagulbol—kon siya
makasugat og kaaghup, kini mopuypoy sa iyang
kalag ug mohupay sa iyang mga pagbati. Kon

ang hunahuna mopadulong sa pagkawalay paglaum, kini
nanginahanglan og pag-alibyo sa pagbati ug pagkamabination. . . . Kon kamo mopauli ayaw gayud paghatag
og makasuko o ngil-ad nga pulong sa inyong mga bana,
apan himoa nga ang pagkamabination, ug gugmang putli
mopurong-purong sa inyong mga buhat.” 30 Sa lahi nga
sitwasyon, ang Propeta mihatag og susama nga tambag
ngadto sa mga lalaki, nag-ingon nga katungdanan sa usa
ka bana ang “paghigugma, pagpangga, ug pag-amuma sa
iyang asawa” ug “konsiderahon ang iyang mga pagbati
uban sa kalumo.” 31
Kon ang mga sister sa Relief Society maghisgot sa mga
pamaagi aron sa pagtabang sa ilang komunidad, kanunay silang mag-focus sa pamilya ug mga panimalay. Ang
minutes sa ilang mga miting puno sa mga pagpahayag
sama sa mosunod: “Si Mrs. Hawkes naghisgot kabahin
sa pamilyang Drury—may sakit pa gihapon nagkinahanglan sa atong mga pag-ampo—kon walay lain.” 32 “Si
Sister Joshua Smith . . . miadto ug mibisita nila ni Sister
McEwen ug Sister Modley. Nakita nila sila ug ang ilang
pamilya nga naglisud. Nagkinahanglan sila og inadlaw
nga pag-amuma.” 33 “Si P. M. Wheeler . . . mohangyo sa
tiunay nga gugma niini nga kapunongan si Sister Francis
Lew Law, nga masakiton ug walay panimalay, usa ka
tigulang na nga biyuda nga sa kasamtangan naglisud.” 34
“Si Sister Peck mireport nga si Mr. Guyes ug ang pamilya
nangasakit ug naglisud. Gipangalagaran alang sa ilang
kahupayan. . . . Gipahayag ni Mrs. Kimball nga usa ka
Mr. Charleston ug pamilya nangasakit, ang iyang asawa
luya kaayo ug nanginahanglan kaayo og usa ka nurse.
Miingon siya nga siya mitabang na kanila.” 35

“Ang kaugmaon sa
[Relief] Society puno sa
saad. Samtang naglambo
ang Simbahan, ang
ikatabang niini magkadako usab, ug gani mas
maayo pa ang mahimo
nga kaayohan niini kay
sa kaniadto. Kon ang
tanang sister maghiusa
sa pagsuporta sa kapunongan, makahimo kini
og talagsaon nga buhat
ug magpadayon nga
panalangin ngadto sa
Simbahan.”
Lorenzo Snow
Deseret Evening News,
Hulyo 9, 1901, 1
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Ang hiniusa nga paningkamot sa pagtukod
og templo sa Nauvoo nahimo tungod sa ilang
gugma alang sa ilang mga pamilya. Si Propeta
Joseph mitudlo kanila nga sila mahimong magpabunyag alang sa mga sakop sa ilang pamilya
nga patay na. Gitugutan sila sa pagpahigayon
niini nga mga ordinansa sa gawas sa templo sa
mubo nga panahon, apan ang Ginoo misugo
kanila:
“Magtukod og balay ngadto sa akong ngalan,
alang sa Labing Halangdon sa pagpuyo diha
niini.
“Kay walay dapit diha sa yuta nga siya
makaadto ug ipahiuli pagbalik kadtong nawala
nganha kanimo, o nga iyang gikuha, bisan ang
kahingpitan sa priesthood.

Bunyaganan sa Templo sa Helsinki Finland
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“Kay usa ka bunyaganan wala diha sa yuta,
nga sila, ang akong mga santos, makabunyag
alang niadto kinsa mga patay—
“Kay kini nga ordinansa pagahimoon diha sa
akong balay.” 36
Gusto usab nilang motukod og templo aron
sila makadawat sa bag-o ug walay katapusang
pakigsaad sa kaminyoon, diin ang ilang mga
pamilya mahiusa sa kahangturan.37
Ang mga miyembro sa Simbahan sa Nauvoo nakakaplag og kahupayan diha sa mga
pagbunyag alang sa mga patay ug sa saad sa
mahangturon nga mga pamilya. Usa niini nga
mga miyembro mao ang sister nga ginganlan
og Sally Randall. Dihang ang 14 anyos niyang
anak nga lalaki namatay, gipahibalo niya ang
subo nga balita ngadto sa mga sakop sa iyang
pamilya. Human niadto, nakahibalo siya mahitungod sa bunyag alang sa mga patay. Misulat
siya pag-usab ngadto sa iyang mga kaliwat,
niining higayuna uban sa nakaplagan nga bagong kahupayan ug kasiguroan:
“Ang amahan ni [George] gibunyagan alang
kaniya ug pagkadako nga panalangin ug pagkamahimayaon nga butang nga kami nagatuo
ug nakadawat sa kahingpitan sa ebanghelyo
sumala sa gisangyaw karon ug mabunyagan
alang sa tanan natong mga patay nga higala ug
moluwas kanila kutob sa atong nahibaloan mahitungod kanila. Gusto ko [nga] kamo mosulat
ngari kanako sa mga ngalan sa tanan natong

Pagpangandam sa
Pagsulod sa Templo
Tuohi ang Langitnong Amahan, si
Jesukristo, ug ang Espiritu Santo.
Ugmara ang usa ka pagpamatuod sa
Pag-ula ni Jesukristo ug sa gipahiuli
nga ebanghelyo.
Paluyohi ug sunda ang buhing propeta.
Mosarang alang sa rekomend sa templo
pinaagi sa moral nga kalimpyo, pagtuman sa Pulong sa Kaalam, pagbayad
og hingpit nga ikapulo, ug pagpakabuhi nga uyon sa mga pagtulun-an sa
Simbahan.
Mohatag og panahon, mga talento,
ug mga paagi nga makatabang sa
pagtukod sa gingharian sa Ginoo.
Moapil sa buhat sa family history.
Magmadawaton sa pagtulun-an ug
magmatinahuron.
Magsul-ob og tarung nga mga sinina
ug pamustura’g maayo.

kaliwatan nga patay na gikan sa mga apohang
lalaki ug babaye kutob sa mahibaloan. Akong
buhaton kutob sa mahimo ang pagluwas sa
akong mga higala. . . . Nahibalo ko nga magtuo
mo nga kahibudngan kini nga doktrina apan
mahibaloan ra ninyo nga tinuod kini.”

Ngadto sa iyang mama, kinsa namatyan usab
og anak, si Sally mipamatuod, “Oh, mama, kon
malipayon man kaayo kita nga maapil sa unang
pagkabanhaw, mabalik kanato ang atong mga
anak sama sa atong pagtunlod kanila sa ilang
mga lubnganan.” 38

Paghatag og Kahupayan pinaagi sa
Pagpangita ug sa Pagtabang Niadtong
Nanginahanglan
Sukad sa pagkaorganisar sa Simbahan niadtong 1830, ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga mga babaye nakakita og dili maihap
nga mga paagi sa pagserbisyo. Nagmatinudanon sila sa mga pulong sa Manluluwas: “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa
mga labing gagmay niining akong mga igsoon,
gibuhat usab ninyo kini kanako.” 39
Dihang si Propeta Joseph Smith nangulo
sa paningkamot nga matukod ang templo sa
Kirtland, Ohio, ang mga sister nakakita sa
daghang panginahanglan sa mga nagtrabaho
sa konstruksyon ug sa ilang mga pamilya.
Sigon sa giasoy ni Sarah M. Kimball, “Ang
mga babaye maghimo ug malipayon nga
mopadala sa ilang hinimo nga mantikilya
ngadto sa mga trabahante sa Templo ug
mangaon nga walay mahibilin sa kaugalingon
nilang mga lamesa.” 40 Ang mga sister nakakita usab sa panginahanglan nga maghimo og
mga carpet ug mga kurtina alang sa templo.
25

Si Polly Angell nakahinumdom sa komentaryo
ni Joseph Smith dihang nakita niya sila nga
nagtrabaho. Miingon siya: “Ang mga sister
gyud ang pirming una ug mag-una sa tanang
maayong buhat. Si Maria [Magdalena] mao
ang una didto sa lubnganan; ug ang mga
sister karon maoy una nga mitrabaho sa sulod
sa templo.” 41
Uban sa Relief Society nga giorganisar
ubos sa awtoridad sa priesthood, ang paningkamot sa pagtabang niadtong nagtukod sa
templo sa Nauvoo mas nadugangan gayud.
Sa usa ka miting sa Relief Society, ang mga
babaye mi-focus ngadto sa mapuslanon nga
mga pamaagi nga sila makaserbisyo sa mga
lalaki kinsa nagkugi sa pagtrabaho sa templo.
“Ang mga sister tagsa-tagsa nga mipahayag
sa ilang mga pagbati,” nagpakita sa hiniusa
nga “tinguha sa pag-abag alang sa pagtukod
sa templo ug sa pagtabang alang sa katuyoan
sa Zion.” Ang minutes nagrekord sa daghang
donasyon nga gihalad sa mga sakop sa Relief
Society:
“Si Sis. Jones miingon nga andam siya nga
molihok sa pagpangayo og mga donasyon nga
materyales, kon sugoon sa paghimo—mitanyag
usab siya sa pagpapuyo ug pagpakaon og usa
ka tawo nga motrabaho sa templo.
“Si Mrs. Durfee miingon nga kon tugutan sa
mga pangulo sa kapunongan, andam siyang
mosuroy sakay sa karwahe ug mangolekta og
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mga panaptong delana ug uban pa alang sa
pagpadayon sa trabaho.
“Si Mrs. Smith misugyot nga ang asawa sa
mga negosyante modonar og mga materyales
aron ang uban makatrabaho.
“Si Miss Wheeler miingon nga andam siyang
mohatag sa bisan unsa nga bahin, o sa tanan
niyang panahon—
“Si Mrs. Granger andam [nga] mohimo sa
bisan unsang butang, paggansilyo, pagtahi o
pagbantay sa masakiton, bisan asa nga mas
mapuslan.
“Si Miss Ells miingon gibati niya ang kaandam sa pagsuroy ug sa pagpangayo og mga
donasyon ug uban pa.
“Si Mrs. Angell miingon nga andam siyang
motahi sa daang mga sinina kon gikinahanglan
kon walay makuha nga bag-ong panapton.
“Si Mrs. Smith nagplano nga magtigom og
panaptong delana ug hatagan ang tigulang na
nga mga babaye og hilo nga himoong medyas
aron magamit sa mga trabahante sa templo sa
mosunod nga tingtugnaw.
“Si Sis. Stringham mitanyag nga mohimo
og mga sinina nga panglalaki ug motrabaho sa
templo.
“Si Sis. Felshaw nagplano nga mohatag og
sabon. . . .
“Si Sis. Stanley nagplano nga mohatag sa
matag ikapulo nga libras sa lino, ingon man
usa ka litro nga gatas kada adlaw.

“Si Miss Beman mohimo og mga sinina.
“Si Sis. Smith nagplano nga mangayo og
nigpis nga mga panapton ug uban pa gikan
sa mga negosyante nga dili mga miyembro sa
Simbahan, kinsa mga mahigalaon. . . .
“Si Sis. Geen mitanyag nga modonar og hilo
nga kaugalingon niyang hinimo.” 42
Gikan sa kasingkasing niini nga mga sister
midagayday ang labihan nga tinguha nga
maapil sa maayong mga buhat. Gihimo nila
kini gamit ang panaptong mga delana ug mga
karwahe, sabon ug pagpanahi, pagkaon ug
pinakamaayong mga saput, panahon ug mga

talento. Pinaagi sa ilang bag-o nga kapunongan, ang mga babaye sa Simbahan milihok
sumala sa natural nilang mga pagbati sa pagtukod sa Simbahan sa Ginoo.
Si Propeta Joseph Smith miawhag sa mga sister sa Relief Society sa ilang mga paningkamot
sa paglig-on niadtong nanginahanglan. Sa usa
ka miting sa Relief Society, human sa pagtudlo
kanila gikan sa 1 Mga Taga-Corinto 12 (tan-awa
sa pahina 18), gisugdan niya ang pagbasa sa
pakigpulong ni Pablo kabahin sa gugmang putli
diha sa 1 Mga Taga-Corinto 13. Sa pagkomentaryo kabahin niini nga kapitulo, siya miingon:

Sa Nauvoo, Illinois, si Emma ug si Joseph Smith nangulo sa paningkamot nga makatabang sa mga gigutom, walay
kapuy-an, ug masakiton.
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“Ayaw limitahi ang inyong panan-aw kabahin
sa mga hiyas sa inyong mga silingan. . . . Kinahanglan nga inyong ablihan ang inyong mga
kalag alang sa uban kon magbuhat kamo og
sama kang Jesus. . . . Samtang maglambo kamo
sa kainosente ug sa hiyas, samtang maglambo
kamo sa pagkamaayo, ablihi ang inyong mga
kasingkasing—ablihi kini alang sa uban—kinahanglan nga magmainantuson kamo ug mosabut sa mga kasaypanan ug sayop sa isigkatawo.
Pagkabililhon sa mga kalag sa tawo!” 43
Sa lain nga miting sa Relief Society, siya
nagtudlo: “Walay laing mas maayo sa tuyo nga
paggiya sa katawhan sa pagbiya sa sala sama
sa pag-agak kanila ug pag-amuma kanila
uban sa kalumo. Kon ang mga tawo mopakita
sa pinakaubos nga pagbati ug gugma ngari
kanako, O pagkagamhanan na niini diri sa
akong hunahuna, samtang ang pagbuhat og

sukwahi niini may kalagmitan nga mopasakit
sa mga pagbati ug magpasubo sa tawhanong
hunahuna.” 44
Ang mga sister sa Relief Society mihangop
sa mahigugmaon nga pagserbisyo isip pasiunang baruganan sa ilang organisasyon. Kada
semana samtang ang Female Relief Society sa
Nauvoo magtigum, ang mga sister moreport
kabahin sa mga tawo nga nanginahanglan. Usa
ka tresurera ang midawat sa mga donasyon, ug
ang mga donasyon gipang-apud-apod aron sa
paghupay sa mga nanginahanglan. Ang mga
donasyon naglakip og kwarta, mga suplay, mga
talento, ug panahon. Ang mga babaye nanghatag og mga sinina ug mga hapin sa higdaanan.
Mitanyag sila og mga lino, panaptong delana,
ug mga hilo nga himoonong sinina. Midonar
usab sila og pagkaon: mga mansanas, sibuyas
harina, asukal, pan, ug mantikilya.

Joseph Smith

Una nga Presidente sa Simbahan

“Ang [Relief] Society dili lamang aron sa paghupay sa kabus, apan sa pagluwas og mga kalag.”

Relief Society Minute Book, Hunyo 9, 1842,
Church History Library, 63
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Si Sister Emma Smith, isip presidente sa
 elief Society, mao ang pinakamaayo nga
R
ehemplo sa mahigugmaon nga pagserbisyo.
Iyang giablihan ang iyang panimalay ngadto sa
mga gigutom, walay kapuy-an, ug masakiton.
“Ang Homestead,” nga usahay maoy tawag
sa troso nga puy-anan sa mga Smith, adunay
lawak nga pundukanan ug duha ka lawak nga
katulganan. Sa diha nga giorganisar ang Relief
Society, ang balay misulod og 11 ka tawo dugang ni Emma, Joseph, ug sa ilang 4 ka anak.
Ang nag-una nga mga sister sa Relief
Society miserbisyo sa mga nanginahanglan
ug panagsa makadawat og serbisyo sa ilang
kaugalingon. Sama pananglit, si Ellen Douglas
miapil sa Relief Society dihang siya ug ang
iyang pamilya miabut sa Nauvoo niadtong
Marso 1842. Paglabay sa tulo ka bulan, ang
iyang bana, si George, namatay. Siya ug ang
iyang pamilya nagtinabangay sa pagsangkap
alang sa ilang kaugalingon, apan naglisud
gayud sila nga wala na ang iyang bana ug
ilang amahan. Sa gihapon, si Ellen miapil sa
buhat sa Relief Society pinaagi sa aktibo nga
paghupay sa pag-antus, sakit, ug kakabus
sa uban. Dayon niadtong Abril 1844, siya ug
pipila sa iyang mga anak nagkasakit ug sila
mismo nagkinahanglan og tabang. Misulat
siya ngadto sa iyang pamilya sa England
naghulagway kon sa unsang paagi ang Relief
Society miadto kaniya sa pagtabang dihang

Templo sa Toronto Ontario

mibisita siya og usa ka higala nga ginganlan
og Ann:
“Human ako [na] ulian na og sugod miadto
ako sa siyudad sa pagbisita sa gipuy-an ni Ann,
ug didto ko sulod sa duha ka gabii. . . . Ang
babaye nga naa sa gipuy-an ni Ann gusto nga
ako mangayo ngadto sa Female Relief Society
og pipila ka sinina nga akong gikinahanglan sa
akong kaugalingon ug sa pamilya. Kini akong
gibalibaran, apan miingon siya nga ako nanginahanglan ug ang akong sakit dugay na ug kon
dili ako mohimo niini iya kining himoon alang
kanako.” Si Sister Douglas sa kadugayan miuyon ra sa pagpangayo og tabang. “Miadto kami
sa usa sa mga sister,” siya mipadayon, “ug siya
29

nangutana kanako kon unsay labaw nakong
gikinahanglan nga tabang. Siya akong giingnan
nga ako nagkinahanglan og . . . daghang butang. Samtang nasakit ko [wala nay magamit]
nga sinina ang akong mga anak tungod kay
ako wala [makaatiman] niini, mao nga miingon
siya buhaton niya ang tanan alang kanako. Si
Ann miabut sa pipila ka adlaw ug gidala nila
ang karwahe ug gihatdan ako sa ingon niana
nga gasa nga wala pa gayud nako madawat
kaniadto.” 45

“Aron Kitang Tanan
Magkauban Didto sa Langit”
Si Elder John A. Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihulagway sa pasiuna nga buhat sa Relief Society: “Kahupayan
gikan sa kakabus, kahupayan gikan sa sakit;
kahupayan gikan sa pagduha-duha, kahupayan
gikan sa pagka-ignorante—kahupayan gikan
sa tanang babag sa kalipay ug kalamboan sa
babaye. Pagkatalagsaon nga sugo!” 46
Ang mga Babaye nga Santos sa Ulahing
Adlaw, lig-on sa pagtuo ug pagpamatuod, sa
tinuoray gihatagan sa “buluhaton sa mga anghel.” 47 Si Elder M . Russell Ballard sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo: “Ang
matag sister niini nga Simbahan kinsa nakahimo og mga pakigsaad uban sa Ginoo adunay
balaan nga sugo sa pagtabang sa pagluwas og
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mga kalag, sa paggiya sa mga babaye sa kalibutan, sa paglig-on sa mga panimalay sa Zion, ug
sa pagtukod sa gingharian sa Dios.” 48
Dihang sila si Sarah M. Kimball ug Margaret
Cook mihukom sa pagsugod og usa ka kapunongan sa pagpanahi, gusto nila nga makatabang sa pag-andam og usa ka templo alang
sa mga tawo. Ubos sa inspirasyon ug giya sa
propeta ug sa ubang lider sa priesthood, sila ug
ang ilang mga sister mitabang gayud sa pagandam sa katawhan alang sa templo.
Kini nga buhat nagpadayon karon. Gigiyahan
sa mga baruganan nga gitudlo ni Joseph Smith,
ang mga sister sa Relief Society nagtinabangay
aron pag-andam sa mga babaye ug sa ilang
mga pamilya alang sa mahinungdanong mga
panalangin sa Dios. Malipayon silang misunod
sa tambag sa inahan ni Joseph Smith, si Lucy
Mack Smith: “Kinahanglan nga atong ampingan ang usag usa, bantayan ang usag usa,
mohupay sa usag usa ug modawat og panudlo
aron kitang tanan makaadto sa langit.” 49

KAPITULO 3

“Hupot ngadto sa
mga Pakigsaad”

Pagpangbiya, Pagpanglalin,
ug Pagpanimuyo

Wala gayud mapasagdi sa mga sister ang institusyon,
bisan ang mga saad nga gihimo ngadto kanila ni
Presidente Joseph Smith. . . . Kanunay silang andam
uban ang matinguhaon nga mga kamot ug kalumo nga
mga pagbati sa paghimo og mga buhat ug kalooy ug
daghan ang nanginahanglan niana nga mabinationg
mga buhat kay mao kadto ang mga adlaw sa paghago,
ug sa pag-antus, sa kanihit, ug sa kalisud.
Emmeline B. Wells

KAPITULO 3

“Hupot ngadto sa mga Pakigsaad”
Pagpangbiya, Pagpanglalin, ug Pagpanimuyo

mga pamilya, ug ang pakamatinud-anon ug
Niadtong Hunyo 27, 1844, usa ka armadong
pagkabalaan padayon nga misanag. Gituman
panon sa manggugubot misulong sa gamay
nila ang sugo nga gihatag sa Ginoo sa una
nga prisohan sa Carthage, Illinois, diin walay
nilang presidente sa Relief Society: “Hupot
katarungan nga gipriso si Joseph Smith uban
ngadto sa mga pakigsaad nga ikaw mihimo.” 1
sa iyang igsoon nga si Hyrum ug nila ni Elder
John Taylor ug Willard Richards. Dihang mibiya
ang panon sa manggugubot, sila si Joseph ug
Hyrum patay na ug si Elder Taylor samaran.
Pagpangbiya: Gipaluyohan
pinaagi sa mga Pakigsaad
Ang pagkamatay nila ni Joseph ug Hyrum
Smith wala magtapos sa hugot nga pagtuo
Ang unang mga sister sa Relief Society, sama
ug debosyon sa mga Santos. Wala usab kini
sa karaang mga katawhan ni Ammon, “naila
magtimaan sa katapusan sa pagpanggukod
tungod sa ilang kasibut ngadto sa Dios” ug
sa mga miyembro sa Simbahan. Tungod sa
“malig-on sa hugot nga pagtuo diha kang
padayon nga pangpanggukod, ang bag-ong
Kristo.” 2 Gitudloan sila ni Propeta Joseph
lider sa Simbahan, si Presidente Brigham Young, Smith, ug sila napanalanginan pinaagi sa ilang
sa kadugayan mitambag sa mga Santos sa
pormal nga organisasyon ubos sa awtoridad sa
pagbiya sa Nauvoo, Illinois, alang sa bag-ong
priesthood. Karon gikinahanglan nila ang mga
pinuy-anan, diin sila naglaum nga magpuyo
panalangin sa templo.
ug magsimba nga malinawon. Daghan ang miKapin sa 5,000 ka mga Santos ang nagdasok
tuman ni Presidente Young, nagsugod sa ilang
sa Templo sa Nauvoo human sa pagpahinupagpangbiya niadtong Pebrero 1846.
ngod niini aron madawat nila ang endowment
Paingon na niining lisud nga panahon, ang
ug ordinansa sa pagbugkos sa dili pa mobiya
pormal nga organisasyon sa Female Relief
alang sa ilang biyahe padulong sa wala pa maSociety nahunong. Hinoon, ang tinguha sa mga hibaloi nga umaabut. Nangadto sila sa templo
sister sa paghupay sa pag-antus, paglig-on sa
sa tibuok adlaw hangtud sa gabii. Si Presidente
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Brigham Young misulat nga ang mga Santos
matinguhaon kaayo nga makadawat sa mga
ordinansa diin “akong gihatag ang akong kaugalingon sa hingpit ngadto sa buhat sa Ginoo
didto sa Templo gabii ug adlaw, nga dili matulog
sobra sa upat ka oras, sa kasagaran, matag adlaw, ug mopauli makausa sa usa ka semana.” 3
Ang kusog, gahum, ug mga panalangin sa
mga pakigsaad sa templo makasuporta sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw atol sa ilang
biyahe, kon sila mag-antus sa kabugnaw, kainit,
kagutom, kakabus, sakit, mga aksidente, ug
kamatayon. Nalig-on sila ug natugyanan sa
gahum—espirituhanong giandam alang sa
pagbiya sa Nauvoo sa malisud nila nga biyahe
ngadto sa kamingawan.
Sama sa daghang sister sa Relief Society, si
Sarah Rich gituboy pinaagi sa mga panalangin
sa templo samtang nag-atubang siya og mga
hagit sa pagpangbiya. Sa wala pa mobiya sa
Nauvoo, nakadawat siya og tawag gikan ni
Brigham Young sa pagtrabaho sa templo. Sa
wala madugay miingon siya:
“Daghang panalangin ang among nadawat
sa balay sa Ginoo, nga nakahatag kanamo
og kalipay ug kahupayan
taliwala sa tanan namong
kasub-anan ug nakahatag
kanamo og hugot nga
pagtuo sa Dios, nahibalo
nga Siya mogiya kanamo ug
Sarah Rich
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mosuporta kanamo sa wala pa mahibaloi nga
biyahe nga nagpaabut kanamo sa unahan.
Kay kon dili pa tungod sa hugot nga pagtuo
ug kahibalo nga gitugyan ngari kanamo didto
sa templo pinaagi sa impluwensya ug tabang
sa Espiritu sa Ginoo, ang among biyahe
susama ra unta sa pag-ambak ngadto sa
kangitngit. Sa pagsugod . . . sa mao gayud
nga tingtugnaw ug diha sa among kabus nga
kahimtang, maingon nga daw naglakaw kami
ngadto sa mga ba-ba sa kamatayon. Apan
kami adunay hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan, ug among gibutang ang
among pagsalig Kaniya sa pagbati nga kami
Iyang mga pinili nga katawhan ug misagop sa
Iyang ebanghelyo, ug imbis magsubo, among
gibati ang pagmaya nga ang adlaw sa among
pagkaluwas miabut na.” 4
Sumala sa gipasabut ni Sister Rich, ang
pagpangbiya dili usa ka “pag-ambak ngadto sa
kangitngit” sa matinud-anong mga Babaye nga
Santos sa Ulahing Adlaw. Gisuportahan sila sa
ilang mga pakigsaad. Sama sa mga anak sa Israel sa karaan, misunod sila sa propeta ngadto
sa kamingawan nga naglaum og kalingkawasan. Agi og pangandam sa pagpangbiya, si
Presidente Brigham Young mihimo sa mosunod nga pamahayag ngadto sa mga Santos:
“Kini mahimo nga atong pakigsaad—nga kita
maglakaw diha sa tanan nga mga ordinansa
sa Ginoo.” 5 Ang mga Santos sa Ulahing mga

“Sa bisan unsa ug bisan
kanus-a nga kapanahunan sa kalibutan sa
dihang ang Dios
mitawag o misugo sa
usa ka tawo o katawhan
sa paghimo og piho nga
buluhaton, sila pinaagi
sa determinasyon ug
pagpadayon, ug sa
hugot nga pagtuo
kaniya, nakatuman
gayud niini.”
Kapin sa 5,000 ka mga Santos nakadawat og mga panalangin sa
templo didto sa Nauvoo, Illinois, sa wala pa mobiya alang sa ilang
biyahe ngadto sa Walog sa Salt Lake.

Adlaw nanglakaw ngadto sa kamingawan nga gibugkos
sa pakigsaad sa Dios, sa ilang mga pamilya, ug sa ilang
mga kaubanan.

Wilford Woodruff
Deseret News: Semi-Weekly,
Hulyo 26, 1881, 1

Pagpanglalin, Hugot nga pagtuo,
Gugmang putli, ug Pagsuporta sa
usag usa
Sa wala pa mobiya sa Nauvoo, usa ka grupo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw misulat sa mosunod
nga mensahe diha sa bongbong sa assembly hall
sa gibiyaan nila nga templo: “Ang Ginoo nakakita
sa among pagsakripisyo: nga nagsunod kanamo.” 6
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Samtang nagbiyahe ang mga Santos ngadto sa Walog sa Salt Lake, ang mga babaye nagtinabangay sa pag-atiman sa
ilang mga pamilya.

Kini nga mga pulong nag-summarize sa
ilang dedikasyon ug hiniusang paningkamot.
Ang mga Santos mihimo sa panaw uban sa
espiritu sa pagsakripisyo, pagpahinungod,
ug hugot nga pagtuo sa Dios. Wala nila
himoa ang biyahe nga magtinagsa apan isip
“Campo sa Israel,” usa ka komunidad nga
giorganisar ngadto sa ginagmayng company,
gitawag og mga pundok, alang sa pagsuporta
sa usag usa.
Sa usa ka pagpadayag nga gihatag ngadto
ni Brigham Young “kabahin sa Campo sa Israel
sa ilang mga pagbiyahe ngadto sa Kasadpan,”
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ang Ginoo mimando sa mga pioneer nga
“himoa nga ang matag pundok modala og
managsama nga bahin, sumala sa bili sa
ilang mga katigayunan, sa pag-amuma sa
kabus, sa mga biyuda, sa mga walay amahan,
ug sa mga banay niadto kinsa mikuyog sa
kasundalohan.” 7
Sa kasagaran atol sa paglalin, ang gidaghanon sa mga lalaki ngadto sa mga babaye ug
mga bata mas diyutay. Sa tingpamulak niadtong 1847, human ang mga Santos nagpalabay
sa tingtugnaw sa dapit nga ginganlan og Winter Quarters, mga 520 ka lalaki, inubanan sa

35 ka mga babaye ug 42 ka mga bata, miapil
sa Mormon Battalion sa pagsanong sa tawag
nga moserbisyo sa militar sa Estados Unidos.
Laing 143 ka mga lalaki, 3 ka babaye, ug 2 ka
mga bata hinay-hinay nga mipadayon sa una
nga pundok sa pioneer, nag-andam sa agianan alang sa uban. Usa ka sister ginganlan og
Presendia Kimball nahinumdom: “Diyutay ra
nga mga lalaki ang nahibilin sa pagpatubo og
lugas ug mga utanon, ug sa pagpanalipod sa
mga babaye ug mga bata. . . . Sa ingon gibilin
ang mga tigulang, luyahon, mga babaye ug
mga bata.” 8
Ang mga Santos napanalanginan sa gahum sa priesthood pinaagi sa pagpandong sa
mga kamot sa kaigsoonan nga naghupot sa
priesthood. Gisuportahan usab sila pinaagi sa
mga sister nga may hugot nga pagtuo sa Dios,
gugmang putli, kusog , ug mga pag-ampo.
Uban sa mga sakit nga midagsang, ang
mga sister nagsilbi isip mga doktor ug mga
nurse sa kaugalingon nilang mga pamilya
ug sa usag usa, sama sa gihimo didto sa
Nauvoo. Si Drusilla Dorris Hendricks nahinumdom, “Walay usa ka karwahe sa tibuok
campo, apan ang tanan gitakbuyan og sakit
[apan] kini among giantus sama sa paglahutay ni Job.” 9 Daghan ang nangamatay, ilabi
na ang mga bata.10
Si Eliza Partridge Lyman nanganak og
usa ka lalaki pagka Hulyo 14, 1846, sulod sa

karwahe. Sama sa daghang mga masuso sa
mga pioneers, ang bata wala makalahutay. Sa
journal, gihulagway ni Eliza ang iyang mga
kasinatian:
Hulyo 14, 1846: “Hilabihan ka dili komportable ang akong sitwasyon nga nagmasakiton.
Ang makapagtong nga kainit sa adlaw diha sa
karwahe sa tibuok adlaw ug ang bugnaw nga
hangin sa gabii, hilabihan ang kausaban nga
makadaut sa lawas.”
Oktubre 15, 1846: “Nakapuyo na kami sa
among balay nga troso karon. Ang primero

Daghan sa mga Babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw
nanganak panahon sa ilang pagbiyahe ngadto sa
Walog sa Salt Lake.
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gayud nga balay nga nasudlan sa akong
anak. Labihan ang akong pasalamat sa pribilehiyo nga makalingkod tapad sa kalayo diin
ang hangin dili makapatuyang og huros sa
bisan asang direksyon, ug diin ako makapainit nga ang pikas bahin sa lawas dili mokaging sa kabugnaw. Ang among balay walay
salog ug uban nga mga panghupay apan
ang mga bongbong niini nagsalipod kanamo
gikan sa hangin apan ang atop motulo kon
may ulan.”
Disyembre 6, 1846: “[Na] sakit ang akong
anak ug nagkagrabe pa. Tibuok adlaw siyang naghilak apan wala akoy makita nga
hinungdan.”

Disyembre 12, 1846: “Ang bata namatay ug
nagbangutan ako sa iyang pagkawala. Among
gihimo ang tanan alang
kaniya, apan ang tanang
gihimo wala magpulos;
padayon siyang nagkaluya
sukad sa iyang pagkasakit.
Eliza Partridge
Lyman
Ang akong igsoon nga si
Caroline ug ako magtukaw matag gabii sa
paningkamot nga maluwas siya gikan sa
kamatayon, kay dili kami makadawat nga
mawala siya, apan kami walay nahimo. . . .
“Sa gihapon anaa ang akong mga higala nga
suod kanako. Kon wala sila tingali mangandoy ako sa pagpanamilit sa kalibutan, tungod

Bathsheba W. Smith

Ikaupat nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Dihang akong nadungog ang Ebanghelyo nahibalo
ako nga kini tinuod; sa una nakong pagbasa sa
Basahon ni Mormon, nahibalo ako nga dinasig kini
sa Dios; sa una nakong pagkakita kang Joseph Smith
nahibalo ako nga nakig-atubang ako og usa ka
propeta sa buhing Dios, ug walay pagduhaduha
sa akong hunahuna mahitungod sa iyang
awtoridad.”

Young Woman’s Journal, Okt. 1901, 440
40

Ang mga sister “kanunay nga andam uban ang matinguhaon nga mga kamot ug malumo nga mga pagbati sa paghimo
og mga buhat sa gugma” (Emmeline B. Wells).

kay kini puno sa kasagmuyo ug kasub-anan.
Apan nagtuo ako nga adunay gahum nga
nagtan-aw kanamo ug naghimong husto sa
tanang butang.” 11
Sigon sa giingon ni Eliza, gisuportahan
siya sa panaghigalaay sa mahunahunaong mga sister. Sa wala madugay gihatag
usab niya ang sama nga panaghigalaay ug
kamanggiloy-on, nagtabang sa ubang mga
babaye nga nag-atubang og sama nga kasubanan. Pagka Hunyo 1, 1847, misulat siya:
“Ang anak ni Sister Elvira Holmes namatay.
Nakadawat ko og imbitasyon . . . sa pagadto ug pagpalabay sa adlaw uban kaniya

diin akong gibuhat. Mibisita uban kaniya sa
gilubngan sa iyang anak.” 12
Niana nga mga kahimtang sa pagsulay, ang
mga sister misalig sa gahum sa ilang mga
pakigsaad. Si Bathsheba W. Smith, ang ikaupat
nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,
sa kadugayan nahinumdom kabahin niadtong
mga kasinatian:
“Dili na lang ko mangahas sa paghulagway
kon giunsa namo sa pagbiyahe latas sa unos
nga snow, hangin, ug ulan; giunsa sa paghimo
ang mga karsada, sa pagtukod og mga taytayan, ug paghimo sa mga balsa; giunsa sa mga
hayop sa pagguyod kada adlaw ubos sa nihit
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Niadtong 1856, ang mga sister sa Relief Society nagtigom
og mga baga nga habol alang sa nanagkalisud nga mga
nagkariton nga pioneer.

nga pagkaon; giunsa sa among mga campo
pag-antus gikan sa kakabus, mga sakit, ug
kamatayon. Kami nahupay ra . . . pinaagi sa
publiko ug pribadong mga miting sa kalinaw,
nag-ampo ug nanganta sa mga kanta sa Zion,
ug naglipay nga among nabiyaan ang mga
mangugubot ngadto sa layo. Kami padayon
nga nahupay pinaagi sa pagkakita sa gahum
sa Dios nga gipadayag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga elder, hinungdan
nga ang masakiton nangaayo, ug ang bakul
nakalakaw. Ang Ginoo among kauban ug ang
iyang gahum gipakita sa matag adlaw.” 13
Ang mga babaye nakakaplag usab og
espirituhanong kalig-on diha sa usag usa
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nga paghigugmaay ug kamanggiloy-on. Sa
tibuok nga biyahe, samtang giantus nila ang
mga pagsulay nga balatian ug pagkamatay,
nag-ampo sila uban sa hugot sa pagtuo alang
sa usag usa ug naghupay sa usag usa. “Ang
gugma sa Dios midagayday gikan sa kasingkasing ngadto sa laing kasingkasing,” misulat si
Helen Mar Whitney, “hangtud nga ang dautan
ingon og wala nay gahum sa iyang mga paningkamot sa pagbabag kanamo ug sa Ginoo,
ug ang pintas niyang mga pana, sa pipila ka
mga hitabo, dili na makadulot.” 14
Naghinumdom sa dinasig nga instruksyon gikan ni Propeta Joseph Smith, kini nga
matinud-anong pioneer nga mga babaye adunay panan-awon sa ilang gahum ug potensyal
alang sa pagserbisyo. Nakatabang sila sa pagestablisar og mga panimalay ug mga komunidad. Pinaagi sa mga buhat sa hugot nga pagtuo
ug gugmang putli, nakaluwas sila og mga kalag.
Ang ilang mga sakripisyo adunay balaanon nga
epekto sa ilang kaugalingon ug ngadto sa mga
midawat sa ilang mga halad.
Bisan og wala pa ang pormal nga mga
miting sa Relief Society, ang mga pioneer
nga babaye misunod sa mga propetikanhong pagtulun-an ug mihupot sa ilang mga
pakigsaad sa templo, ug sa paghimo niini
mitampo sila sa usa ka talagsaon nga hugna
sa kasaysayan sa Simbahan ug sa mga Amerikano sa Kasadpan. Usa ka prominente nga

dili–Santos sa Ulahing Adlaw nga historian
misulat: “Kay ako dili modawat sa pagtuo nga
anaa kanila wala kana magpasabut nga ako
nagduda sa ilang walay puas nga debosyon ug
kabayanihon sa ilang pagserbisyo. Ilabi na sa
ilang mga babaye. Ang ilang mga babaye dili
katuohan.” 15

Pamuy-anan: “Kanunay nga
Andam. . . sa Paghimo sa
mga Buhat sa Gugma ug
sa Gugmang Putli”
Dihang miabut ang unang mga panon sa pioneer ngadto sa Walog sa Salt Lake, nananom sila
ug nagtukod og mga kapuy-an alang sa ilang
kaugalingon nga pagpakabuhi. Ila usab nga gibuhat ang pagsangkap sa mga panginahanglan
sa uban. Si Presidente Brigham Young mitambag
sa mga Santos sa pagtabang niadtong nanginahanglan, sa espiritwal ug sa temporal. Ang iyang
tambag mao ang sama sa kang Amulek nga
pag-awhag diha sa Basahon ni Mormon ngadto
sa kabus nga mga Zoramite: “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 moingon nganha
kaninyo, kon kamo dili mobuhat sa bisan hain
niini nga mga butang, tan-awa, ang inyong pagampo makawang, ug dili ninyo mapahimuslan,

ug kamo ingon sa mga nagpakaaron-ingnon
kinsa naglimud sa hugot nga pagtuo.” 16
Si Sister Emmeline B. Wells, nga sa wala madugay miserbisyo isip ikalima nga kinatibukang presidente sa Relief Society, mihulagway sa
pagkamaayo ug pagserbisyo sa mga sister: “Sa
dihang ang mga Santos mibiya sa Nauvoo ug
atol sa ilang mga pagbiyahe, ang mga miting
sa Relief Society kinahanglan nga mahunong, bisan pa wala mapasagdi sa mga sister
ang institusyon, ni ang mga saad nga gihimo
ngadto kanila ni Presidente Joseph Smith, apan
nagpadayon sa mabination nilang mga buhat
kanus-a o bisan asa anaa ang oportunidad;
kanunay silang andam uban ang matinguhaon
nga mga kamot ug malumo nga mga pagbati
sa paghimo og mga buhat sa gugma ug sa
gugmang putli, ug daghan ang nanginahanglan niana nga mabinationg mga buhat kay mao
kadto ang mga adlaw sa paghago, ug sa pagantus, sa kanihit ug sa kalisud.” 17
Niadtong 1854, si Matilda Dudley nakamatikod sa daghang panginahanglan tali sa
lokal nga mga American Indian. Milihok gamit
ang kaugalingon niyang paningkamot ug sa
kadugayan pinaagi sa instruksyon gikan ni
Presidente Brigham Young, giorganisar niya ang
mga sister ubos sa pagdumala sa iyang bishop
sa paghimo og mga sinina alang sa lumad
nga mga babaye ug mga bata. Ang susama
nga grupo nga napalambo sa ubang mga
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pamuy-anan isip mga Babaye nga Santos sa
Ulahing Adlaw misunod sa manggiloy-ong mga
pagbati sa ilang mga kasingkasing ug miserbisyo aron makab-ot ang mga panginahanglan
niadtong mga anaa sa ilang palibut.
Kini nga sumbanan nagpadayon samtang
nagkadaghan ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nangabut sa Walog sa Salt Lake. Ang
mga lider sa Simbahan nanawagan sa mga
tawo nga puy-an ang mga layo nga utlanan sa
teritoryo, magpalapad sa mga dapit sa amihanan ug sa habagatang mga dapit sa Siyudad
sa Salt Lake. Ang mga sister nahinumdom sa
panulundon ug sa pasiunang mga baruganan
sa Female Relief Society sa Nauvoo, ug daghang grupo ang giestablisar niadto nga mga
pamuy-anan aron sa pagserbisyo sa uban ug sa
paghupay sa mga kabus.
Si Lucy Meserve Smith, sama pananglit,
nangulo og grupo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw didto sa Provo, Utah. Siya ug ang
ubang mga sister misanong sa panawagan
sa pagtabang sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga nangabut sa Utah. Sa Oktubre 1856
nga kinatibuk-ang komperensya, gipahibalo ni
Presidente Brigham Young nga ang nagkariton
nga mga pioneer natanggong gatusan ka milya
ang gilay-on. “Ang inyong tinuohan, relihiyon,
ug propesyon sa relihiyon, dili gayud makaluwas og usa ka kalag ninyo sa celestial nga
gingharian sa atong Dios, gawas kon mobuhat
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kamo bisag sa ingon nga mga baruganan sama
sa gitudlo nako ninyo karon. Lakaw ug dad-a
kadtong mga tawhana karon nga anaa sa kapatagan, ug hikutara gayud kadtong mga butang
nga gitawag nato nga temporal, o temporal nga
mga katungdanan, kondili ang inyong pagtuo
makawang lang.” 18
Si Sister Smith mirekord sa iyang autobiography nga pagkahuman sa pag-awhag ni
Presidente Young, kadtong mga nanambong
milihok aron sa paghatag og kahupayan sa
ilang mga kaigsoonan. Ang mga babaye “mihubo sa ilang mga petticoat [mga lagpad nga
sapaw nga sinina isip kabahin sa uso nianang
panahona ug naghatag usab og kainit], mga
stocking, ug tanang butang nga ilang ikatahag,
didto gayud sa Tabernakulo, ug gipahimutang
[kini] ngadto sa mga karwahe aron ipadala
ngadto sa mga Santos sa kabukiran.”
Padayon silang nagtigom og mga panghapin
sa higdaanan ug sinina alang sa mga Santos
nga moabut nga gamay ra og mga gamit sa
ilang gagmay nga kariton. Si Sister Smith
misulat: “Among gihimo ang tanan, uban sa tabang sa buotang mga kaigsoonan, sa paghupay
sa nanginahanglan samtang nangabut sila dala
ang ilang mga kariton sa ulahing bahin sa tinglarag. . . . Tungod kay ang among kapunongan
nagkulang sa pundo nianang higayuna, wala
kaayo kami mahimo, apan ang upat ka mga bishop naglisud sa pagpas-an sa mga panghapin

Moadto lamang ako sa tindahan ug mosulti sa
akong gikinahanglan; kon panapton man, ihatag kini nga walay bayad. [Kami] milunang sa
snow hangtud nga nangabasa ang among mga
sinina og mga usa ka pye ang gitas-on aron sa
pagpahimutang sa tanan.” 19

“Unsa ang Sunod Buhaton alang
sa Andam nga mga Kamot?”

Ang mga sister sa Relief Society padayon nga nagserbisyo
ug nag-awhag sa usag usa human sa ilang pag-abut sa
Walog sa Salt Lake.

sa higdaanan ug sa ubang mga sinina nga
among natigom sa una namong paghimamat.
Wala kami mohunong sa among paningkamot
hangtud ang tanan komportable na.” Si Sister
Smith miingon nga sa dihang miabut ang mga
pundok sa nagkariton, ang usa ka building sa
lungsod “puno sa mga suplay alang kanila.”
Siya mipadayon: “Wala pa gayud ako mobati
og labaw pa nga katagbawan ug, tingali moingon ko nga, kahimuot sa bisan unsang paghago nga akong nahimo sa kinabuhi, sa ingon
ka hiniusa nga pagbati nga mipatigbabaw.

Kini nga mga sister sa Relief Society mipakita og gugmang putli, “ang tiunay nga gugma
ni Kristo,” 20 samtang ilang gipanghatag ang
ilang mga petticoat ug piniraso nga mga baga
nga habol aron pagluwas sa gitugnaw og
maayo, himatyon sa kagutom nga mga Santos
kinsa wala pa gayud nila mahimamat. Ilang
nakaplagan ang hingpit nga kalipay dinhi niini
nga pagserbisyo. Human nila mahimo ang
tanan sa pagtabang sa nagkariton nga mga
pioneer, padayon nilang gitabangan ang uban.
Ang mga pulong ni Lucy Meserve Smith
nagpahayag sa mga pagbati sa ilang kasing
kasing: “Unsa ang sunod buhaton alang sa
andam nga mga kamot?” 21 Kini nga pangutana
nagpaila sa kamaayo sa Relief Society nga mga
babaye—kaniadto ug karon.
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KAPITULO 4

“Usa ka Halapad
ug Dako nga
Buluhaton”
Kon adunay anak nga mga babaye ug mga inahan sa
Israel nga mibati nga gamay ra [limitado] ang ilang
kalibutan, karon ilang makita ang igo nga gidak-on
sa matag gahum ug kapabilidad sa paghimo og
maayo nga mao gayud ang gituga kanila. . . .
Si Presidente Young mihatag sa yawe ngadto
sa usa ka halapad ug dako nga buluhaton
ug pagkamapuslanon.
Eliza R. Snow

KAPITULO 4

“Usa ka Halapad ug
Dako nga Buluhaton”
Niadtong Disyembre 26, 1866, ang Unang
Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles nanag-abut ubos sa pagdumala ni Presidente Brigham Young. Sa hapit na
matapos ang miting, si Presidente Young, ang
ikaduha nga Presidente sa Simbahan, mipahayag sa iyang tinguha nga maestablisar og usab
ang mga Relief Society sa tibuok Simbahan.1
Pagkasunod tuig, gibati ni Presidente Young
ang dugang nga kadinalian sa pagtabang sa
mga bishop sa ilang responsibilidad sa pagpangita ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Sa
pagpasiugda sa paningkamot nga maestablisar og balik ang Relief Society sa matag ward,
iyang gipakigbahin ang mosunod nga tambag
sa mga bishop: “Ipatukod [sa mga sister] ang
Female Relief Society sa nagkalain-laing mga
ward. Kita adunay daghang mga babaye nga
may talento nga anaa kanato, ug nagkinahanglan kita sa ilang panabang niining butanga.
Ang uban mahimong maghunahuna nga usa
kini ka butang nga walay pulos, apan kini dili;
ug inyong mabantayan nga ang mga sister mamahimo nga nag-unang tinubdan sa kalihokan.
Hatagi sila sa kaayohan sa inyong kaalam ug

kasinatian, hatagi sila sa inyong impluwensya,
giyahi ug tudloi sila sa maalamong paagi ug sa
maayo, ug makakita sila og mga lawak alang
sa mga kabus, ug makabaton og mga paagi sa
pagsuporta kanila sa napulo ka pilo ang kapaspason kaysa mahimo sa Bishop.” 2
Sa makausa pa ang mga sister i-organisar
pag-usab ubos sa awtoridad sa priesthood
ug, sigon sa giingon ni Propeta Joseph Smith,

Pagtukod sa Templo sa Salt Lake, 1877
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“ipahimutang sa sitwasyon diin [sila] makalihok
pinasubay niadtong mga maloloy-ong pagbati nga gitanom sa Dios diha sa [ilang] mga
dughan.” 3 Sila molig-on sa ilang mga pamilya
ug sa uban nga anaa sa panginahanglan, sa
temporal ug sa espiritwal. Pinaagi niini nga
pagserbisyo, ang kaugalingon nilang hugot nga
pagtuo ug pagkamatarung molambo. Si Sister
Eliza R. Snow mitudlo nga ang Relief Society
mo “hashas ug mobayaw [sa mga sister], ug
labaw sa tanan molig-on sa ilang pagtuo sa

Ebanghelyo, ug sa paghimo niini, mahimong
instrumento sa pagluwas og daghan.” 4

Usa ka Relief Society sa
Matag Ward
Si Presidente Young mitawag kang Sister
Snow nga moserbisyo sa Simbahan pinaagi sa
pagbiyahe sa tibuok nga teritoryo, pagtabang
sa mga bishop sa pag-organisar sa mga Relief
Society. Miingon siya, “Si Presidente Young

Eliza R. Snow

Ikaduha nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Kita ganahan nga dayegon apan kon kita dili makakuha sa
tanang pagdayeg nga sa atong hunahuna maoy tukma kanato,
unsay naa niini? Nasayud kita nga ang Ginoo mipahimutang
og tag-as nga mga responsibilidad ngari kanato, ug walay
pangandoy o tinguhang matarung nga gisilsil sa Ginoo
dinhi sa atong mga kasingkasing nga dili matuman, ug ang
pinakamaayo natong himoon sa kaugalingon ug sa usag usa
mao ang paghashas ug pag-ugmad sa atong kaugalingon
sa mga b utang nga maayo ug makabalaan kanato aron
mosarang kita alang niadto nga mga responsibilidad.”

Relief Society Minute Book, 1868–79, Lehi Ward, Alpine Stake,
Okt. 27, 1869, Church History Library, 27; ang punctuation ug
spelling gibag-o
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“Kini ang among tinguha
nga masilsil diha sa mga
kasingkasing sa mga
sister—nga magmapuslanon diha sa ilang mga
luna ug dili mawad-an
sa paglaum tungod sa
mga kalisdanan nga
nag-atang, apan mosalig
sa Dios ug mohangad
Kaniya, ug ang talagsaon
Niya nga mga panalangin, ako mosaad, kini
igabu-bu diha kaninyo.”
Lorenzo Snow
Sa wala padulong sa tuo: Elizabeth Ann Whitney, Emmeline B. Wells,
ug Eliza R. Snow

Young Woman’s Journal,
Sept. 1895, 578

misugo sa mga Bishop sa pag-organisar sa Female
Relief Society sa lain-lain nilang mga Ward, ug . . .
misubli sa maong hangyo, hangtud sa tanang pamuyanan, nanawagan sa tanang mga sister sa pag-apil sa
organisasyon, dili lamang alang sa paghupay sa mga
kabus, apan alang sa katumanan sa matag maayo ug
halangdon nga buhat.” 5
Isip secretary sa unang Female Relief Society sa Nauvoo, Illinois, si Sister Snow mitipig og detalyadong minutes sa mga miting, lakip ang mga instruksyon gikan
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Si Sister Eliza R. Snow mitudlo sa mga sister sa Relief Society.

ni Joseph Smith (tan-awa sa kapitulo 2). Sa
pagbaktas gikan sa Nauvoo ngadto sa Walog
sa Salt Lake, giampingan gayud niya ang iyang
minute book. Nakasabut siya sa importansya sa
unsay gitudlo ngadto sa mga sister niadto nga
mga miting. Nahibalo siya unsaon sa pagpahimutang sa kapunongan, ug nahinumdom
siya sa mga baruganan diin kini naestablisar.
Nakasabut siya nga ang organisasyon usa ka
mahinungdanon nga bahin sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. “Dili kini ordinaryo nga butang,” mipasabut siya, “nga makab-ot sa usa ka organisasyon sa ingon niini nga matang. Kini nga
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organisasyon nahisakop sa organisasyon sa
Simbahan ni Kristo, sa tanang dispensasyon sa
kahingpitan niini.” 6 Karon, samtang mibiyahe
siya ngadto sa matag ward, balik-balik niyang
gigamit sa pagtudlo ang gikan sa mga minutes.

Pagpalapad sa Panan-awon ug
Impluwensya sa mga Sister
Dugang sa paghangyo kang Sister Snow
sa pakigtambayayong sa mga lider sa priest
hood sa matag ward, gipalapdan ni Presidente Young ang iyang buluhaton. Miingon
siya, “Gusto ko nga imong tudloan ang mga

sister.” 7 Bisan og siya wala i-set apart isip
ikaduha nga kinatibuk-ang presidente sa
Relief Society hangtud niadtong 1880, gihatagan siya sa sama nga responsibilidad nga
gihatag sa Ginoo ngadto kang Sister Emma
Smith: “sa pagpatin-aw sa mga kasulatan, ug
pag-awhag sa simbahan, sumala sa ikahatag
kanimo pinaagi sa akong Espiritu.” 8
Si Presidente Young mihatag usab og tambag
ngadto sa mga babaye sa Simbahan. Ang iyang
mga pag-awhag ug ang mga pagtulun-an ni
Sister Snow natingub alang sa pagpalapad
sa panan-awon sa mga sister sa ilang gahum
alang sa kaayohan sa ilang mga pamilya, sa
Simbahan, ug sa kalibutan. Si Sister Snow
miingon:
“Kon adunay anak nga mga babaye ug mga
inahan sa Israel nga mobati nga gamay ra
[limitado] ang kasamtangan nilang kalibutan,
karon ilang makita ang igo nga gidak-on sa
matag gahum ug kapabilidad sa paghimo og
maayo nga mao gayud ang gituga kanila. . . .
Si Presidente Young mihatag sa yawe ngadto
sa usa ka halapad ug dako nga buluhaton ug
pagkamapuslanon.” 9
Ang pagribyu sa pipila ka mga pagtulun-an
ug paningkamot nga nagpaila sa Relief Society
sa ulahing bahin niadtong 1800 nagpakita kon
sa unsang paagi milambo ang panan-awon ug
ang matarung nga impluwensya sa Babaye nga
Santos sa Ulahing Adlaw.

Gugmang Putli
Matinuoron ngadto sa sumbanan nga giestablisar ni Joseph ug Emma Smith sa Nauvoo,
ang gugmang putli padayon nga gihimong
pundasyon sa tanang butang, espiritwal ug
temporal, nga maoy tuyo sa pag-organisar sa
Relief Society. Si Presidente Young mitudlo:
“Tanan kini gihangop sa atong relihiyon.
Ang matag maayong pulong ug buhat, tanang
butang nga temporal, ug tanang butang nga
espiritwal, mga butang sa langit, mga butang sa
yuta, ug mga butang sa ilawom sa yuta anaa sa
atong relihiyon. . . . Kon kini atong buhaton, ug
magmaya sa paghimo og matarung, ang atong
mga till mahimong [lig-on] ug dili matarug
sama sa mga tiilan niining walay utlanang mga
bungtod. Dili kita angayang magtinguha og bisan unsa [gawas] sa matarung nga baruganan,
ug kon gusto kita sa husto, dayon kana atong
ipakita sa uban, magmabination ug puno sa
gugma ug gugmang putli ngadto sa tanan.” 10
Pagbiya gikan sa Kalibutanong mga
Impluwensya
Sa iyang panimalay, si Presidente Brigham
Young mitudlo sa iyang anak nga mga babaye
sa “paghunong sa tanang dili maayo ug walay
pulos, ug pagpalambo sa tanan nga maayo
ug matahum.” 11 Ang paghunong mao ang
pagwagtang sa usa ka butang. Dihang si Presidente Young mitambag sa iyang anak nga mga
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babaye sa paghunong, buot niyang ipasabut
nga sila mohunong gikan sa kalibutanon, walay
pulos, ug dili tarung nga kinaiya ug sininaan.
Gisangyaw usab niya ang paghunong ug pag
reporma sa tibuok Simbahan.
Sa pagtambag sa mga Santos sa pagbiya sa
mga pamaagi sa kalibutan, si Presidente Young
sa kasagaran mohatag og mapuslanon nga
tambag nga may kalabutan sa inadlaw nga
pagpakabuhi. Giawhag niya ang pagkamadaginuton ug tinuoray nga pagtrabaho. Sama
pananglit, gitambagan niya ang mga sister
sa Relief Society sa pag-usab sa ilang mga

Samtang ang mga sister sa Relief Society mag-ampo
nga tinagsa ug kauban sa pamilya, makadawat sila og
inspirasyon nga makagiya kanila.
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pamaagi sa pagpangaon ug pag-atiman sa panimalay. Apan ang paghunong nagpasabut og
sobra pa kay sa pagdawat og yano nga pamaagi
sa kinabuhi; nagpasabut kini og kausaban sa
kasingkasing. Ang mga sister kinahanglan nga
mopalayo gikan sa uban sa kalibutan—tinuoray nga mahimong mga Santos, mga tawo sa
Ginoo. Si Sister Eliza R. Snow miingon: “Unsa
man ang gusto nakong hunungon? Ang akong
kaignorante ug tanan nga dili iya sa Dios.” 12

Personal nga Pagpadayag
Gisunod ni Sister Snow ang tambag sa mga
lider sa priesthood, ug misaad siya sa mga sister sa Relief Society nga mapanalanginan sila
kon ila usab kining buhaton. Mitudlo usab siya
nga ang tinagsa nga mga babaye makadawat
og inspirasyon aron mogiya kanila sa personal
nilang kinabuhi, sa ilang mga pamilya, ug sa
ilang mga responsibilidad sa Simbahan. Siya
miingon: “Sultihi ang mga sister sa pag-adto
ug sa pagbuhat sa ilang mga katungdanan,
diha sa pagpaubos ug kamatinud-anon ug ang
Espiritu sa Dios maanaa kanila ug sila panalanginan sa ilang mga paghago. Papangitaa sila
og kaalam imbis sa gahum ug makaangkon sila
sa tanang gahum sa kaalam nga anaa kanila
nga ilang magamit.” 13
Ang iyang dinasig nga instruksyon nakatabang sa mga sister sa Relief Society sa pagsagubang sa mga pagsulay sa ilang panahon.

Gitudlo niya nga kon sila magpadayon sa pagtinguha og
giya ug kahupayan gikan sa Espiritu Santo, matagamtam nila ang kalinaw bisan taliwala sa kalisud. Miingon
siya nga ang Espiritu Santo “nagtagbaw ug mopuno
sa matag pangandoy sa tawhanong kasingkasing, ug
mopuno sa tanang kahaw-ang. Kon ako mapuno sa
Espiritu,” mipadayon siya, “ang akong kalag matagbaw,
ug makasulti ako sa tinuoray, nga ang mga butang nga
walay pulos nianang adlawa ingon og dili na babag sa
akong agianan. Apan kon akong lugakan ang paghupot
niana nga espiritu ug gahum sa Ebanghelyo, ug moambit sa espiritu sa kalibutan, bisan sa pinakagamay lang,
ug ang kasamok moabut; adunay problema. Gisulayan
na ako, ug unsa may makahupay kanako? Dili kamo
makapakigbahin og kahupayan ngari kanako nga makatagbaw sa imortal nga hunahuna, apan kana nga naggikan sa Tubod sa kahitas-an. Ug dili ba atong pribilehiyo
ang pagpakabuhi nga kita padayon nga makaangkon
niini sa atong mga kalag?” 14

Pagdepensa sa Gihimo nga Dinaghan nga
Kaminyoon
Sa sayo nga kapanahunan sa Simbahan, ang paghimo
sa dinaghan nga kaminyoon gipadayag ngadto kang
Joseph Smith.15 Bisan og kini nga buhat sa sinugdanan
lisud nga dawaton sa kadaghanan, ang matinud-anong
mga Santos nasayud nga si Joseph Smith mao ang
propeta sa Dios. Gisunod nila ang kabubut-on sa Ginoo
sumala sa gipadayag sa ilang propeta. Mihimo sila og
pakigsaad sa Dios ug sila lig-on ug matinuoron nga
mihupot niadto nga mga pakigsaad.

“Siksika ang mga
kasulatan—siksika ang
mga pinadayag nga
among gimantala, ug
hangyoa ang Langitnong Amahan, sa
pangalan sa Iyang Anak
si Jesukristo, sa pagpakita sa kamatuoran diha
kaninyo, ug kon kini
inyong buhaton uban
ang bug-os nga tinguha
ngadto sa Iyang himaya,
sa walay pagduha-duha,
Siya motubag kaninyo
pinaagi sa gahum sa
Iyang Balaang Espiritu.
Dayon kamo masayud
diha sa inyong kaugalingon ug dili sa uban.
Dayon dili na kamo
magsalig sa tawo alang
sa kahibalo sa Dios.”
Joseph Smith
History of the Church, 1:263
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Sa dihang ang Relief Society gi-establisar
pag-usab sa ulahing bahin niadtong 1860, ang
dinaghan nga kaminyoon nahimo gihapon
nga kabahin sa kinabuhi sa mga miyembro sa
Simbahan. Bisan pa, daghang tawo sa Estados
Unidos mituo nga ang mga babaye nga nagpuyo sa dinaghan nga kaminyoon gipakaubos
ug giabuso. Isip resulta sa sayop nga panabut sa
kinabag-an mahitungod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa ilang mga gituohan, ang
nasudnong panggobyerno mipasar og balaodnon nga nagdili sa dinaghan nga kaminyoon.

Usa ka pundok sa mga Babaye nga Santos
sa Ulahing Adlaw nagtigom didto sa Siyudad
sa Salt Lake City niadtong Enero 1870 agi og
tubag niini nga balaodnon. Sa presensya sa mga
reporter sa newspaper tadlas sa Estados Unidos, kini nga mga babaye mipadayag sa ilang
pagsuporta sa ilang buhi nga mga propeta ug sa
mga gipanghimo sa Simbahan. Gipanalipdan
nila ang ilang kaugalingon ug ilang mga bana
ug mipahayag sa ilang hugot nga pagtuo ug sa
ilang mga pakigsaad. Si Sister Eliza R. Snow
miingon: “Panahon na gayud [sa] pagbarug sa

Usa ka panagpundok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mga inahan ug anak nga mga babaye, 1893
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dignidad sa among calling ug mamulong alang
sa among kaugalingon. . . . Ang kalibutan wala
makaila kanamo, ug ang kamatuoran ug ang
kaangayan sa among mga kaigsoonang lalaki
ug sa among kaugalingon nagtukmod kanamo
sa pagpahayag. . . . Dili kami ubos kay sa ubang
mga babaye sa kalibutan, ug dili kami gusto nga
makita nga ingon.” 16
Usa ka babaye nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw mipahayag sa mga pagbati sa daghan
pang uban dihang siya miingon: “Walay laing
dapit niining lapad nga kalibutan diin ang
kamabination ug gugma gitugyan sa hilabihan
ngadto sa mga babaye, ug ang iyang katungod
sagrado gayud nga gipanalipdan sama sa Utah.
Ania kami aron ipahayag ang among gugma
sa usag usa, ug aron ipakita sa kalibutan ang
among debosyon ngadto sa Dios among
Langitnong Amahan; ug ipakita ang among
kaandam sa pagtuman sa mga gikinahanglan
sa Ebanghelyo; ug ang balaod sa Celestial
nga Kaminyoon usa sa mga gikinahanglan
niini mao nga kami nagtinguha sa pagtahud,
pagtudlo, ug sa paghimo niini, diin ang Dios
mihatag kanamo og kusog sa paghimo.” 17
Ang mga reporter sa newspaper miingon
nga usa kini ka “talagsaon nga miting.” 18 Usa
ka reporter ang misulat, “Sa pangatarungan
ug sa pinulongan ang giingon nga gipakaubos
nga mga babaye sa mga Mormon maingon
og pareha ra sa . . . mga babaye sa Sidlakan.” 19

“Pagbusog sa mga pulong ni Kristo” (2 Nephi 32:3).

Sa misunod nga pipila ka bulan, daghan pang
mga babaye ang miapil niana nga mga miting
sa tibuok teritoryo.
Niadtong 1890, si Presidente Wilford Woodruff,
ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan, nakadawat og pagpadayag hinungdan sa paghunong
sa gihimo nga dinaghan nga kaminyoon sa
Simbahan. Iyang gisulat kini nga pagpadayag sa
usa ka dokumento nga nailhan isip Manipesto.
Mahitungod sa pagsulat sa Manipesto, siya
miingon: “Ang Dios sa langit misugo kanako sa
pagbuhat sa unsay akong gibuhat; ug sa dihang
miabut ang oras diin ako gisugo sa paghimo
niana, kadto tin-aw kaayo alang kanako. Miadto ako atubangan sa Ginoo, ug akong gisulat
ang gusto sa Ginoo nga akong isulat.” 20
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Tungod kay ang mga tawo midawat man sa
mapanagnaong tambag sa pagsulod sa dinaghan nga kaminyoon ug mihimo ug mihupot
sa ilang mga pakigsaad, kining bag-o nga
pagpadayag sa makausa lisud na usab alang sa
kadaghanan, apan ang matinud-anong mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw determinado na
usab sa pagsunod sa propeta. Sa adlaw nga ang
kinatibuk-ang miyembro sa Simbahan nakadungog sa Manipesto ug miaprubar niini, si Sister
Zina D. H. Young, kinsa nagserbisyo isip ikatulo
nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society
niadtong higayona, miingon, “Karong adlawa
ang mga kasingkasing sa tanan gisulayan apan
mihangad ngadto sa Dios ug miuyon.” 21
Ang mga babaye sa Simbahan kinsa, pinaagi
sa pagpadayag, mihangop sa dinaghan nga

kaminyoon ug kinsa, pinaagi sa pagpadayag, sa
kaulahian midawat sa Manipesto mga takus sa
pagdayeg ug pasalamat. Tinuoray nilang gituman ang ilang mga pakigsaad ug ang tambag
sa buhing propeta. Karon kini nga mga babaye
gitahud sa ilang matinud-anon nga mga kaliwat.
Si Helen Mar Whitney, kinsa nagsunod sa
balaod sa dinaghan nga kaminyoon, misulat,
“Mahimo kitang mobasa sa kasaysayan sa mga
martir ug bantugan nga mga magbubuntog, ug
daghang talagsaon ug maayo nga mga lalaki
ug mga babaye, apan nianang halangdon nga
mga babaye ug maanyag nga mga anak sa Zion,
kansang hugot nga pagtuo sa mga saad sa Dios
sa Israel naghimo kanilang magmadaugon
labaw sa kaugalingon ug motuman sa mas taas
nga balaod, ug moabag sa Iyang mga sinugo

Brigham Young

Ikaduha nga Presidente sa Simbahan
“Ang mga sister sa atong mga Female Relief Society maayo
kaayo og nahimo. Kahibalo ba kamo pila ang kantidad
sa kaayohan nga mahimong buhaton sa mga inahan ug
sa anak nga mga babaye sa Israel? Wala, imposible kana.
Ug ang kaayohan nga ilang mahimo magauban kanila
ngadto sa kahangturan.”

Deseret News Weekly, Hunyo 16, 1869, 228
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sa pag-establisar niini dinhi sa yuta, . . . Akong
gibati ang kasiguroan nga adunay gitipigan nga
asoy ang mga anghel sa ilang mga gibuhat nga
adto makita sa mga rekord sa kahangturan, nga
gisulat sa mga letra nga bulawan.” 22

Nagpatin-aw sa mga Gituohan
Si Sister Eliza R. Snow adunay gasa sa pagkamanunulat ug mamumulong sa kadaghanan.
Nailhan siya sa kadaghanan isip “magbabalak
sa Zion” tungod sa iyang kahanas sa pinulongan nga Iningles.23 Dako siya og kahibalo,
organisado, matinud-anon, walay kaluya, dili
mosibug, maalamon, ug maayong manulti, ug
nagasunod siya sa mga pag-aghat sa Espiritu
samtang mitabang siya sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Kanunay niyang gipakigbahin
ang iyang kahibalo ug iyang pagpamatuod, ug
giawhag niya ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga mga babaye sa paghimo sa ingon
diha sa mga miting sa Relief Society—nga dili
mag-agad sa uban nga maoy kanunay nga
magtudlo kanila.
Ang pipila ka mga babaye magpanuko ug
dili andam nga mamulong sa publiko. Si Sister
Snow mihatag sa mosunod nga tambag niana
nga mga sister: “Ayaw pasagdi ang inyong
presidente nga mao ray mosulti sa tanan. . . .
Ang Dios wala ba magtuga kaninyo og gasa
sa pagpamulong? . . . Kon kamo gitugahan sa
Espiritu sa Dios, bisan unsa pa ka yano ang naa

Pagkahimong
Mapaningkamuton
sa Kaugalingon
Kat-uni ang gana sa pagtrabaho ug
likayi ang katapulan.
Angkuna ang espiritu sa kaugalingong
pagsakripisyo.
Dawata ang personal nga responsibilidad
alang sa espirituhanong kalig-on.
Dawata ang personal nga responsibilidad
alang sa panglawas, edukasyon, panarbaho, panalapi, pagkaon, ug uban pang
makapatunhay sa kinabuhi nga mga
panginahanglan.
Pag-ampo alang sa hugot nga pagtuo ug
kaisug sa pag-atubang sa moabut nga
mga hagit.
Lig-una ang uban nga nagkinahanglan
og tabang.

sa inyong hunahuna, makalig-on kini niadtong
mga naminaw kaninyo.” 24
Si Emily S. Richards miingon nga si Sister
Snow mitabang kaniya nga makakat-on sa
pagpamulong sa publiko: “Sa unang higayon
nga [siya] mihangyo kanako nga mamulong sa
usa ka miting, di ko kahimo, ug miingon siya,
‘Ayaw kabalaka, apan sa sunod kon hangyoon ka sa pagpamulong, sulayi ug sulti bisan
gamay,’ ug kini akong nahimo.” 25 Si Sister
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Richards padayon nga milambo sa iyang abilidad sa pagkamamumulong sa kadaghanan, ug
niadtong 1889 namulong siya sa kombensyon
sa National Woman Suffrage Association didto
sa Washington, D. C.
Usa ka journalist mihulagway kang Sister
Richards nga “nagkurog og gamay nga gitutukan sa daghang tawo, apan maugdang, masaligon, halangdon, ug lunsay ug maanindot sama
sa anghel. . . . Dili ang mga pulong mismo

apan ang malumo nga espiritu [nga] miduyog
sa mga pulong nga mihatag og madaugon nga
pagbati sa matag kasingkasing.” 26
Karon, ang mga sister sa Relief Society
misunod sa sumbanan nga gipahiluna nila ni
Sister Snow, Sister Richards, ug sa ubang una
nga mga sakop sa Relief Society. Nagkugi sila
sa pagpangita og kahibalo ug dayon mipakigbahin niana nga kahibalo ngadto sa uban. Sa
paghimo sa ingon, gisunod nila ang tambag

Ang una nga mga sister sa Relief Society nag-ani og sida, mga 1890
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sa mga propeta sa ulahing adlaw. Si Presidente Spencer W. Kimball, ang ikanapulog duha nga Presidente sa
Simbahan, miingon:
“Akong gihatagan og gibug-aton . . . ang dakong
panginahanglan sa matag babaye sa pagtuon sa mga
kasulatan. Gusto namo nga ang atong mga panimalay
mapanalanginan og mga sister nga maayong mosaysay
sa kasulatan—minyo man kamo o dili, batan-on o tigulang, biyuda o nagpuyo kauban sa pamilya.
“Sa walay pagsapayan sa tinuoray ninyong mga
kahimtang, samtang magkadugang ang inyong pagkasinati sa kamatuoran diha sa kasulatan,
kamo mag-anam og ka epektibo sa
paghupot sa ikaduhang dako nga sugo,
ang paghigugma sa inyong silingan
sama sa inyong kaugalingon. Pagkahimo nga batid sa mga kasulatan—dili
Spencer W. Kimball
aron mopaubos sa uban, kondili aron mobayaw kanila!
Sa katapusan, kinsa man ang adunay mas labaw nga
panginahanglan nga ‘moamping’ sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo (nga ilang kadaganan panahon sa panginahanglan) kaysa mga babaye ug mga inahan kinsa
mihimo og tumang mga pag-amuma ug pagpanudlo?”
Si Presidente Kimball mipamatuod nga ang mga sister sa Relief Society mamahimo nga gamhanang impluwensya alang sa kaayohan diha sa mga “buotang mga
babaye sa kalibutan” samtang ilang “pamalandungan
ang pagkamatarung ug kahapsay sa ilang kinabuhi.” 27
Sila si Sister Snow, Presidente Kimball, ug daghan pang
mga lider sa Simbahan mipakigbahin sa panan-awon
sa impluwensya sa Relief Society alang sa kaayohan.

“Pinaagi sa gahum sa
buhi nga Dios makahimo kita ug makapatunhay sa kaugalingon
ug mamahimong
pinaka-independente
nga mga binuhat ubos
sa celestial nga
kalibutan.”
Harold B. Lee
Church News, Peb. 12, 1944, 8
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Dapit nga mitinganan sa Relief Society, sa ibabaw sa
grocery store sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, 1892

Samtang ang mga sister mohatag og katin-awan
sa ilang mga gituohan pinaagi sa pulong ug
sa buhat, ilang mapalig-on ang matag usa nga
pagtuo ngadto sa Langitnong Amahan ug ni
Jesukristo. Makatabang sila sa usag usa sa pagandam nga madawat ang tanang panalangin nga
anaa sa plano sa Langitnong Amahan alang sa
kalipay.

Pagpaningkamot sa Kaugalingon sa
Temporal
Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nagpundok sa Walog sa Salt Lake human
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gipanggukod ug gipalayas gikan sa ilang mga
panimalay ug mga komunidad sa daghang
higayon. Karon nga milangyaw sila sa hilabihan ka layo ug hilit nga disyerto, gusto ni
Presidente Brigham Young nga sila molambo
ug mohimo og permanenteng panimalay alang
sa ilang kaugalingon. Gusto niya nga luwas
sila gikan sa pisikal nga kadaot, ug gusto usab
niya nga luwas sila gikan sa mga kalibutanong
impluwensya nga makaamong sa ilang hugot
nga pagtuo ug sa ilang mga pagpamatuod.
Iyang gusto nga dili sila maimpluwensyahan sa
kalibutan, sa temporal ug sa espiritwal.
Nagpasabut kini nga ang mga Santos
nagkinahanglan nga makakat-on og mga
kahanas aron makaatiman sila sa tanan nilang
panginahanglan. Niini nga paningkamot, si
Presidente Young may dakong pagsalig sa mga
kapasidad, talento, kamatinud-anon, ug kaandam sa mga babaye. Gipahinumduman niya
ang mga sister sa Relief Society sa pagtuman
sa ilang mga katungdanan sa panimalay uban
sa ilang mga bana ug mga anak.28 Gitudloan
usab niya sa ubang mga katungdanan kabahin
sa pagpaningkamot sa kaugalingon sa temporal, pipila niini gihisgutan sa ubos. Samtang daghan nga mga pihong katungdanang
temporal ang lahi karon, ang mga baruganan
nga nagpaluyo niini nga mga katungdanan nagpabilin nga mao gihapon: Ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw gitambagan sa

pagbuhat sa tanan nilang mahimo sa pagsangkap sa temporal nga mga panginahanglan sa kinabuhi alang sa ilang kaugalingon ug
sa ilang pamilya.
Pagpanahi. Si Presidente Young mitambag sa
mga sister sa pagpanahi og mga sinina alang
sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya.
Miingon siya, “nanawagan ako sa mga sister sa
. . . paghimo og kaugalingon ninyong mga urog,
ug paghimo ug mga sinina nga inyong ikahimuot nga dili maimpluwensyahan gikan sa
gawas.” 29 Si Sister Eliza R. Snow mireport nga
iyang giawhag ang mga sister sa pag-establisar
og “mga urog nga makapahimuot—kana nga
takus nga suportahan sa maayo og kabuot,
hinashasan ug intelihente nga mga babaye
kinsa mobarug, sama gayud sa atong gibuhat,
atubangan sa kalibutan.” 30
Sida. Si Presidente Young miestablisar sa
Deseret Silk Association, uban ni Zina D. H.
Young isip presidente niini. Kini nga pundok
namuhi og mga ulod [silkworms], pakan-on
nila og mga dahon sa lumboy. Si Sister Young
lainan gayud sa mga ulod ug gani gidaman
siya tungod niini, apan mituman siya sa
pagpamuhi ug giatiman kini didto sa kaugalingon niyang buhianan sa ulod ug gitudloan
ang uban sa paghimo sa ingon. Ubos sa iyang
pagdumala, ang Deseret Silk Association
namuhi og mga hantatawo kapin sa 20 ka
tuig. Bisan og wala sila makakwarta sa ilang

gibuhat, sila nakahimo og matahum nga mga
sida para sa ilaha.
Trigo. Si Presidente Young mitambag sa mga
sister, “Pagkat-on sa pagsuporta sa inyong
kaugalingon; paggahin og lugas ug harina,
ug pagtigom niini alang sa mga panahon sa
kanihit.” 31 Si Emmeline B. Wells, kinsa sa wala
madugay nahimong ikalima nga kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society, gitudlo nga modumala sa central wheat committee.
Niini nga panimpalad, ang mga babaye nadasig tungod sa inahanon nilang mga tinguha
aron malikay ang ilang mga pamilya sa kagutom. Si Sister Wells miingon: “Kinsa man ang
mobati niining mga butanga nga mas labaw pa
kay sa usa ka inahan? Hunahunaa kuno kon
unsay bation nga makabati sa inyong anak nga
maghilak nga mangayo og pagkaon.” 32
Ang mga presidente sa Ward Relief Society
sa kasagaran magmiting aron mahisgutan ang
mga paagi sa pag-angkon ug pagtipig sa lugas.
Ang matinguhaon nga panagway ni Sarah
Howard, presidente sa Relief Society sa ward
sa Siyudad sa Salt Lake, nagrepresentar sa mga
sentimento sa daghang mga sister niadtong panahona. Siya miingon: “Akong gibati nga usa
kini ka pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo ngari
kanamo, ug maningkamot kami ug maghiusa
niini. Alang sa akong bahin maningkamot ko
ug mohimo sa tanan, ug akong gibati nga ang
Ginoo moabli sa agianan diin kami makakuha
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og lugas, bisan ulahi na sa tingtanom.” 33 Si
Sarah M. Kimball, kinsa nagserbisyo usab isip
presidente sa Relief Society sa ward, duna nay
nahunahunaan nga plano kabahin sa pagtipig
sa iyang pag-adto sa miting. Sa unang tuig
sa proyekto, ang iyang Relief Society sa ward
mitukod og dili masunog nga kamalig nga may
kapasidad nga mosulod og 1,000 ka gantangan
nga trigo.
Si Presidente John Taylor sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miawhag sa mga
kaigsoonan sa Kaysville, Utah, sa pagtabang sa
mga sister niini nga paningkamot. Naghisgot
siya kabahin sa usa ka babaye kinsa mibati nga
ang iyang bana “may pagka-liberal [dili istrikto]
ug walay pagtagad” sa pinansyal sa pamilya. Sa
matag semana ang babaye mosup-it og gamay
gikan sa ilang badyet ngadto sa Biblia sa pamilya. “Pipila ka tuig human niadto miabut ang
krisis sa pinansyal, ug [ang] bana naproblema.
Ang asawa nakahibalo nang daan sa kausaban
nga panagway sa iyang bana, ug siya nangutana
kaniya sa hinungdan sa iyang problema. Ang
iyang bana miingon kaniya nga siya dunay
hapit na molapas nga [bayranan], ug nahadlok
siya nga basin dili siya kabayad. Gisulayan niya
ang pag-awhag kaniya pinaagi sa pagbaton
og hugot nga pagtuo sa Dios, ug mopakli sa
maayo, karaan nga Basahon, nag-ingon kaniya
sa pagbasa niini, aron mahupay siya gikan niini.
Iyang gitunol kaniya ang Biblia, ug sa dihang
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iya kining giablihan ug gipakli sa bana ang mga
dahon ang [kwarta] nagsugod sa pagpangatagak.” Si Presidente Taylor mitapos, “Moabut
ang panahon nga atong kinahanglan kini nga
mga trigo nga gitipigan sa atong mga sister; dili
nato palabian ang atong kamasaligon sa atong
mga kalihokan, ug buhaton nato ang tanan
pinaagi sa pagtabang kanila.” 34
Si Sister Emmeline B. Wells misulti sa mga
sister nga ang ilang kakugi alang niini nga
paningkamot mao ang “temporal nga kaluwasan niini nga katawhan kon ugaling adunay
emerhensya.” 35 Natuman kini niadtong 1898
ug 1899, dihang ang trigo sa Relief Society
gigamit nga suporta panahon sa grabe nga
huwaw didto sa habagatang Utah.
Ang kakugi sa mga sister sa pagpreserbar
og trigo nakahimo sa Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga mga babaye sa pagserbisyo sa mga
tawo lapas pa sa ilang mga pamilya ug isig ka
mga Santos. Ang mga trigo sa Relief Society
gipadala sa Simbahan ngadto sa mga American
Indian sa Utah; sa mga naluwas sa grabe nga
linog ug sunog didto sa San Francisco, California, niadtong 1906; ug sa mga tawo sa China
kinsa nag-antus sa kagutom niadtong 1907.36
Ang trigo nakasangkap usab og suntansya alang
sa liboan atol sa Unang Gubat sa Kalibutan ,
dihang gibaligya sa Relief Society ang 200,000
ka gantang ngadto sa gobyerno sa Estados
Unidos.37 Kini nga panulundon sa pagpreserbar

ug pagserbisyo nakatabang sa pag-establisar
og usa ka sumbanan sa kasamtangan nga
paningkamot sa Simbahan alang sa paghatag
og makatawhanong tabang sa tibuok kalibutan,
kon asa nga mga tawo ang nanginahanglan.
Pag-atiman sa kahimsog ug medikal nga
edukasyon. Niadtong Septyembre 1873, si
Sister Eliza R. Snow mireport nga si Presidente Brigham Young nagkinahanglan og
“daghang maayo nga mga [sister] nga makakuha og maayo kaayo nga edukasyon, ug
dayon makakuha og degree nga mahimong
Doktor.” 38

Mga gradwado sa pagka-nurse sa Ospital sa LDS,
class sa 1911

Si Sister Zina D. H. Young nagsilbing ehemplo isip usa ka sister sa Relief Society kinsa
nakahatag og talagsaong serbisyo sa natad
sa pagpanambal. Gisulti kaniya diha sa iyang
patriyarkal nga panalangin nga siya adunay
gasa sa pagpang-ayo, ug giandam niya ang
iyang kaugalingon nga makapahimulos niini
nga gasa pinaagi sa pagkuha og kurso nga
obstetrics—ang medikal nga kahanas alang
sa pagpaanak. Nakatabang siya og daghan
sa pagpaanak didto sa Walog sa Salt Lake. Sa
iyang panerbisyo, ang iyang mapuslanon nga
edukasyon mitukma sa iyang gasa sa pisikal
nga pagpang-alima, espiritwal nga pagpangayo, ug emosyonal nga pagpanghupay. Si Sister
Emmeline B. Wells miingon bahin kaniya: “Dili
maihap nga mga higayon tingali ang mahisgutan kabahin sa iyang pagpangalagad sa
masakiton, dihang ingon og gidasig siya sa mas
taas nga gahum kay sa iya mismo . . . dihang
walay nahimo ang kaisug ug pagtuo niadtong
nanaglibut sa higdaanan sa masakiton. Niana
nga mga panahon maingon og anghel siya sa
kalooy sa pagkatinuod.” 39
Bisan sa tanang serbisyo nga gihimo ni Sister
Young samtang misalig siya sa iyang espirituhanong mga gasa ug limitadong edukasyon,
siya nahibalo gyud nga dili niya maatubang
ang tanang medikal nga panginahanglan sa
nagkadaghan nga populasyon sa Utah. Iyang
giawhag ang ubang Santos sa Ulahing mga
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Adlaw nga mga babaye sa pagsunod sa tambag
ni Presidente Young aron makadawat og medikal nga pagbansay.
Si Sister Snow miingon: “Dinhi karon, duna
bay mga sister, kinsa dunay igong ambisyon, ug
kinsa nakahibalo sa panginahanglan niini, tungod og alang sa Zion, sa pagtuon alang niini?
Adunay pipila nga ganahan nga mahimong
nurse; ug ang mga sama kanila makahimo og
maayo sa ilang pagtuon sa pagka Doktor. . . .

Kon sila walay igong kwarta nga ikagasto, duna
kitay magamit sa paghimo niini.” 40
Uban niini nga pag-awhag, pipila sa mga
sister sa Relief Society nagtuon sa pagkadoktor
didto sa sidlakan sa Estados Unidos. Namalik
sila sa Utah isip mga doktor ug nanudlo og
mga klase sa midwifery ug home nursing. Si
Emma Andersen Liljenquist, kinsa mieskwela
sa Utah, mirekord sa pipila sa iyang mga
kasinatian:

Zina D. H. Young

Ikatulo nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society

“Nagmaya ako nga ikabutang ang akong pagpamatuod atubangan sa anak nga mga babaye sa Zion, aron ang ilang pagtuo
malig-on, ug ang maayo nga buhat magpadayon. Tinguhaa
ang pagpamatuod, sama sa imong himoon, minahal kong mga
sister, alang sa nakatago nga diyamante. Kon adunay mosulti
kaninyo nga pinaagi sa pagkalot og igo nga gilawmon sa usa
ka piho nga dapit inyong makit-an ang diyamante nga dili
masukod ang bili, sa inyong hunahuna mausikan kaha kamo
sa panahon o kusog, o kwarta nga gastuhon aron maangkon
kana nga katigayunan? . . . Kon magkalot kamo diha sa kahiladman sa inyong mga kasingkasing inyong makit-an, uban
sa tabang sa Espiritu sa Ginoo, ang perlas nga labing bililhon,
ang pagpamatuod sa katinuod niini nga buhat.”

Young Woman’s Journal, Abr. 1893, 319
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“Nalingaw kaayo ko [sa kurso], ug human
ako ma-set apart ni Apostol John Henry Smith
ug sa uban, mipauli ako sa paghimo sa akong
buluhaton, nga gisaaran sa mga Apostoles
nga kon ako magpuyo nga matarung kanunay
akong masayud unsay angay buhaton kon
adunay mga kalisdanan. . . .
“Kadto nga saad natuman gayud ang tanan.
Sa daghang higayon dihang ang akong mga
pasyente grabe ka masakiton, nangayo ako og
tabang sa Langitnong Amahan, ug sa matag
sitwasyon gihatag kini kanako. Usa sa pihong hitabo mao ang babaye nga bag-o lang
nanganak ug nahitabo ang pagsigi og dugo.
Ang bana mitawag og doktor, apan wala siya
kabantay nga grabe na kaayo kini. Nangayo
ako . . . nga tabangan kami sa Ginoo. Ang pagdugo nahunong ug akong nahimo ang angay
alang kaniya. Sa pag-abut sa doktor, miingon
siya nga dili siya makatuo sa nahitabo, apan
miingon nga akong nahimo ang tukma gayud
nga unta iyang buhaton. . . .
“. . . nakapahimugso ako og kapin sa usa
ka libo nga bata [sa kalibutan]. Sa makausa
akong gipasalamatan ang akong Langitnong Amahan tungod sa Iyang tabang ug sa
kalig-on nga gihatag kanako sa Ginoo, kay
kon wala pa kadto dili unta ako makaserbisyo
sa akong mga igsoon o sa komunidad. Usa sa
makatandog nga mga butang mahitungod sa
pagpanganak mao nga ang unang kahingawa

sa inahan mao ang iyang anak, dili ang iyang
kaugalingon.” 41
Niadtong 1882 ang Relief Society miestablisar sa Deseret Hospital, “diin ang mga masakiton nga mga katawhan sa Ginoo maatiman
ug makadawat sa kaayohan sa mga ordinansa
sa Simbahan [pagpanalangin sa priesthood]
ingon man sa hanas nga pagpanambal.” 42 Ang
ospital nagpadayon kapin og gamay sa napulo
ka tuig hangtud nga ang mga gastos sa pagpadagan misobra sa mga donasyon nga gihatag
ug sa anaa na nga ubang mga pasilidad nga
magamit.

Ang Woman’s Exponent, usa ka newspaper alang sa mga
sister sa Relief Society, gimantala sugod 1872 hangtud 1914.
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Katungod sa mga Babaye sa Pagboto
(ang Katungod sa Pagbutar)
Niadtong Pebrero 1870 ang teritoryal nga
panggobyerno sa Utah mihatag sa mga
babaye og katungod sa pagbotar sa piniliay sa gobyerno. Niana nga panahon, ang
teritoryo sa Wyoming mao lamang ang laing
teritoryo sa Estados Unidos diin ang mga babaye gihatagan niini nga katungod. Sa wala
madugay ang nasudnong panggobyerno
mibakwi niini nga pribilehiyo isip kabahin
sa silot alang sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga nagsunod sa balaod sa dinaghan
nga kaminyoon. Apan ang mga Babaye nga
Santos sa Ulahing Adlaw nagpabiling dayag
ug klaro sa ilang mga katungod. Daghang
mga sister ang aktibong nagtinguha sa katungod sa mga babaye sa pagboto, o katungod
sa pagbotar. Ang nagkadugang nila nga mga
abilidad sa pagpahayag sa tin-aw nga paagi
mao ang usa ka panalangin dihang gikinahanglan nga i-representar nila ang ilang
kaugalingon isip lig-on, balaan ug halangdon nga mga babaye. Pinaagi sa ilang mga
paningkamot, naangkon nila pag-usab ang
ilang katungod sa pagbutar dihang ang Utah
gitugutan nga mahimong estado sa Tinipong Bansa sa Amerika. Naangkon usab nila
ang pagtahud sa ubang mga kalihokan sa
mga babaye sa Estados Unidos ug sa tibuok
kalibutan.
68

Mga Pagmantala
Ubos sa pagpangulo ni Sister Eliza R.
Snow, ang Relief Society misuporta sa usa ka
newspaper nga giulohan og Woman’s Exponent. Kini nga newspaper gisulat alang sa mga
Babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw aron
matabangan sila sa pagkat-on mahitungod
sa ilang buluhaton, sa ilang kinabuhi, ug sa
ilang kasaysayan. Si Sister Emmeline B. Wells
miserbisyo isip editor sa kadaghanan nga
pagmantala sa newspaper. Sa iyang diary siya
misulat, “Nagtinguha ako sa tanan nakong
gahum sa pagtabang nga mouswag ang kahimtang sa akong mga tawo, ilabi na ang mga
babaye.” 43 Sa kadugayan siya misulat, “Nagtinguha ako sa tibuok kong kasingkasing sa
paghimo niadtong mga butanga nga makapalambo sa mga babaye sa ilang moral ug sa
espiritwal ingon man sa buhat sa edukasyon
ug moatiman sa nagpadayon nga buhat sa
Dios dinhi sa yuta.” 44
Human sa 42 ka tuig nga pagmantala, ang
Woman’s Exponent nahunong niadtong 1914.
Pagkasunod nga tuig, ang Relief Society
nagsugod sa pagmantala sa Relief Society
Magazine, nga naglakip sa mga leksyon alang
sa sinemana nga mga miting sa Relief Society.
Ang magasin usa ka importante nga kapanguhaan alang sa mga sister. Gibahandi sa
mga sister ang ilang mga kopya, nagkat-on
gikan niini ug nanudlo gikan niini. Niadtong

Ang Simbahan nagsugod sa pagmantala og
mga magasin ngadto sa pinulongan nga dili
Iningles sa tunga-tunga sa mga 1800. Daghan
niini nga mga magasin gimantala ubos sa
pagdumala sa mga mission president. Pagka
1967 gihiusa kini ngadto sa usa ka magasin
nga pareho ra og format ug sulod, nga gihubad
ngadto sa lain-laing mga pinulongan. Kining
internasyonal nga magasin—karon gitawag
og Liahona—kanunay nga naghatag og mga
artikulo aron sa pagtabang sa mga sister nga
magpakabuhi sa ebanghelyo.
Sukad niadtong 1987, ang mga mensahe sa
visiting teaching gimantala na sa Liahona ug
sa Ensign. Ang mga mensahe sa visiting teaching gipang-apud-apod usab isip bulag nga
publikasyon sa mga dapit nga bag-o pa ang
Simbahan ug ang mga miyembro diyutay ra.

“Magpadayon ako. . . . Ang ‘pagpamatuod kang Jesus’ mao
ang . . . mogiya sa akong panan-awon” (Eliza R. Snow).

Pag-andam sa mga Bata ug mga Young
Women alang sa Pagserbisyo sa
Gingharian sa Dios

1971, ang Relief Society Magazine ug uban
pang mga magasin alang sa hingkod nga mga
miyembro sa Simbahan nga Iningles og pinulongan nga gitingob sa usa ka magasin, nga
gitawag og Ensign. Sukad niadtong panahona,
ang Ensign mihatag og mga artikulo aron sa
pagtudlo ug pagdasig sa mga sister sa Relief
Society.

Sa katapusan sa mga 1800, ang mga
lider sa priesthood ug sa Relief Society
miorganisar og mga paningkamot aron sa
pagpalambo sa kinabuhi sa mga bata ug sa
batan-ong mga babaye. Misanong sa tawag
ni Presidente Brigham Young sa pag-usab
ug pagpahunong (tan-awa sa mga pahina
53-54), ang mga lider sa Relief Society
miestablisar sa Young Ladies Department sa
69

ilang Cooperative Junior and Senior Retrenchment Association niadtong 1870. Mao
kini ang nakahimo sa organisasyon karon sa
Young Women. Ang Primary giorganisar para
sa mga bata niadtong 1878. Sa sinugdanan,
ang mga lider sa Relief Society midumala
sa buhat niini nga mga organisasyon ubos
sa pagdumala sa mga lider sa priesthood.
Niadtong 1880, si Presidente John Taylor, ang
ikatulo nga Presidente sa Simbahan, mihatag og mga calling ngadto sa kinatibuk-ang
kapangulohan sa Relief Society, sa kinatibukang kapangulohan sa Young Women, ug sa
kinatibuk-ang kapangulohan sa Primary, nga
naghatag og kalainan sa buluhaton niining
tulo ka organisasyon.
Sukad niadto, ang mga sister sa Relief
Society kanunay nga nangulo ug nagserbisyo
sa mga organisasyon sa Young Women ug sa
Primary. Ila usab nga napalig-on ang nagtubo nga henerasyon pinaagi sa pagserbisyo
sa ubang mga organisasyon, sama sa Sunday
School ug seminary ug institute.

Pagpadayon
Ang pagkaestablisar og balik sa Relief Society
mihatod ngadto sa mas dakong responsibilidad
ug dakong oportunidad alang sa mga Babaye
nga Santos sa Ulahing Adlaw. Si Eliza R. Snow
mipahayag:
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“Wala ba ninyo makita nga ang atong luna
nagkalapad? Ang atong buluhaton padayon
nga magkalapad, ug walay babaye sa Zion
ang [mag]kinahanglan nga magbangutan sa
hinungdan nga pig-ot ang iyang luna.
“Ang Dios manalangin kaninyo, akong mga
sister, ug magdasig kaninyo, nga kamo unta
mapuno sa kahayag, ug makabantay nga
kamo walay laing interes apan sa kaayohan
sa Zion. Tuguti nga ang una ninyong buhaton
mao ang paghimo sa inyong mga katungdanan sa panimalay. Apan, sanglit kamo
maalamon nga mga tinugyanan, makakita
kamo og panahon alang sa sosyal nga mga
katungdanan, tungod kay kini anaa kanato
karon isip mga anak ug mga inahan sa Zion.
Pinaagi sa tinguha nga mahimo ang matag
katungdanan inyong makita nga magkadako
ang inyong kapasidad, ug matingala kamo sa
unsay inyong mahimo.” 45
Ang personal nga pagpahayag ni sister Snow
sa hugot nga pagtuo ug pagkamalaumon
magsilbi nga giya alang sa tanang Santos sa
Ulahing mga Adlaw. “Magpadayon gayud ako,”
miingon siya. “Magpahiyom ako taliwala sa
unos, ug magsakay nga walay kahadlok ug
madaugon tabok sa baluron nga mga kahimtang . . . ug ang ‘pagpamatuod kang Jesus’
modagkot og kahayag nga mogiya sa akong
panan-awon pinaagi sa mga ganghaan sa
imortalidad.” 46

KAPITULO 5

“Ang Gugmang
Putli Dili Gayud
Mopakyas”
Ang gugma nga putli mainantuson, ug mabination,
ug dili masinahon, dili manghambog, dili mangita
alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko,
dili maghunahuna sa dautan, ug dili maglipay diha
sa pagkadautan apan maglipay diha sa kamatuoran,
mainantuson sa tanan nga mga butang, matuohon
sa tanan nga mga butang, molaum sa tanan nga mga
butang, ug molahutay sa tanan nga mga butang.
Moroni 7:45

KAPITULO 5

“Ang Gugmang
Putli Dili Gayud Mopakyas”
Dihang si Sister Emmeline B. Wells gitawag niadtong 1910 sa pagserbisyo isip
ikalima nga kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society,
andam na siya alang sa responsibilidad. Isip partisipante
sa paglalin ngadto sa Walog sa Salt Lake,
nakigtambayayong siya sa mga sister nga adunay lig-on nga pagpamatuod sa ebanghelyo
ni Jesukristo ug kinsa nakasabut sa pasiunang
mga baruganan sa Relief Society. Miserbisyo
siya isip secretary sa duha ka kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society, si Zina D. H.
Young ug Bathsheba W. Smith, sugod 1888
hangtud 1910.
Uban sa pagpamatuod nga ang Relief Society
naorganisar pinaagi sa pagpadayag, si Sister
Wells ug ang iyang mga magtatambag, sila si
Clarissa S. Williams ug Julina L. Smith, mapasaligon sa pagpreserbar sa mga baruganan diin
ang kapunongan natukod. Niadtong Oktubre
1913 sila miingon:
“Kami namahayag gayud nga kini ang
among tuyo nga ipabilin ang orihinal nga

ngalan ug ang una nga diwa
sa katuyoan niini nga organisasyon, mohupot og maayo sa
dinasig nga mga pagtulun-an
ni Propeta Joseph Smith dihang gipadayag niya ang plano
diin ang babaye pagatugahan
sa gahum pinaagi sa calling sa priesthood nga
punduk-pundukon ngadto sa haum nga mga
organisasyon sa katuyoan nga pagpangalagad
sa masakiton, pagtabang sa nanginahanglan,
paghupay sa mga tigulang, pagpasidaan sa
mga dili mabinantayon, ug pagtabang sa mga
walay ginikanan.” 1
Sa pipila ka bulan nga nangagi, kini nga
katuyoan nag-aghat nila ni Sister Wells ug
sa iyang mga magtatambag sa paghimo og
motto nga mamahimong makanunayon nga
pahinumdom sa pasiunang mga baruganan
ug dinasig nga mga sinugdanan sa organisasyon. Migamit sila og pamahayag gikan sa
kasulatan: “Ang gugma nga putli dili gayud
mopakyas.” 2 Kining unom ka mga pulong
misanong sa sugo nga gihatag ni Propeta
Joseph Smith sa mga sister sa Relief Society:
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sa “paghupay sa mga kabus” ug sa “pagluwas
og mga kalag.” 3
Sa nangagi, ang pioneer nga mga babaye
naghimo na subay sa gugma nga gugma
ngadto sa duol nga mga silingan. Karon ang
mga sister sa Relief Society moorganisar sa
ilang kaugalingon aron ikapakita ang gugma
nga putli, “ang tiunay nga gugma ni Kristo,” 4
ngadto usab sa tibuok kalibutan nga mga
kasilinganan.
Si Sister Wells ug ang iyang mga magtatambag miestablisar niini nga motto panahon sa
kalinaw ug kalamboan. Wala sila masayud sa
unsang paagi ang mga panghitabo sa umaabut
nga katuigan mosulay sa ilang motto.

Ang Pagpakabuhi nga
Malinawon Panahon sa Gubat
Miulbo ang gubat sa Uropa niadtong 1914.
Sa dihang nahuman ang gubat niadtong
Nobyembre 1918, daghang nasud ang miapil sa
kagubot, nga nailhan nga Unang Gubat sa Kalibutan. Niining panahona, dihang ang kayugot
ug kawalay pagsabut makahulga unta sa pagbati sa tiunay nga gugma nga gilauman gikan
sa mga sister sa Relief Society, si Sister Emmeline B. Wells ug ang iyang mga magtatambag
mihatag sa mosunod nga mga mensahe ngadto
sa tanang babaye sa Simbahan:
“Pangalagad uban sa espiritu sa gugma ug
pailub ngadto sa inyong mga bana ug mga

Emmeline B. Wells

Ikalima nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Kini ang [akong] pinakadakong tinguha nga ang atong
mga batan-ong babaye sa karon makasabut sa buhat
sa nag-unang mga miyembro kinsa, bisan wala ang
mga pasilidad sama sa karon nga panahon, mihupay
sa nagsubo ug nasagmuyo, mibisita sa mga biyuda ug
walay mga amahan, ug susama sa tigpangalagad nga
mga anghel.”

Relief Society Bulletin, Mayo 1914, 3
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Mga sister sa Relief Society nga nag-andam og mga layettes (parisan
sa mga sinina sa bata) alang sa mga pamilya nga nanginahanglan

anak; bantayi ang gagmayng mga bata; ayaw sila
tuguti nga makaangkon sa diwa sa pagkadili masinabuton o kayugot sa bisan asa nga nasud o ni bisan
kinsa nga mga tawo; ipalayo ang armas sa ilang mga
kamot; ayaw tuguti nga magdula og gubat-gubat o
mahimuot nga magsunod-sunod sa pinatyanay sa
gubat; isil-sil ang espiritu sa kamaunungon sa nasud
ug bandila, apan tabangan silang mobati nga sila
mga sundalo sa Langit ug kon gikinahanglan man
nga magdala sila og armas sa pagdepensa sa kagawasan, sa nasud ug sa mga panimalay buhaton nila
kini sa walay kapungot o kayugot. . . . Ipangtudlo
ang mga butang nga makahatag og kalinaw sa gingharian [ug] mas hatagan og kakugi ang pagtabang
sa mga kabus.” 5

“Ang atong mga pagbati
ngadto sa kalibutan sa
katawhan, sa kinatibuk-an, kinahangalan
nga sama sa gipakita ni
Jesus ngadto kanila.
Nagtinguha siya nga
mapasiugdahan ang
ilang kaayohan, ug ang
atong motto kinahanglan
nga sama sa Iya—‘kalinaw sa yuta ug pakigdait
sa mga tawo.’”
John Taylor
Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan:
John Taylor (2001), 27;
nag-refer sa Lucas 2:14
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Sa pagpadala niini nga mensahe, si Sister
Wells miawhag sa mga sister sa pagbutang sa gugma nga putli ngadto sa buhat,
sama sa gitudlo ni Propeta Joseph Smith sa
nangaging kapin sa 70 ka tuig. Siya miawhag kanila nga magmapailubon ngadto sa
mga minahal ug magmabination sa mga
silingan—lakip na ang mga kaaway—ug
serbisyuhan ang mga nanginahanglan. Ang
mga sister sa Relief Society mituman niini
nga tambag. Gitinguha nila nga makadawat
ug makapaambit sa tiunay nga gugma ni
Kristo, diin nahibalo sila nga kini dili gayud
mopakyas kanila.6 Kini nga gugma makasuporta kanila hangtud sa mga kapanahunan
sa gubat ug kalinaw.
Atol sa Unang Gubat sa Kalibutan, ang
Relief Society sa Estados Unidos kinasingkasing nga nakig-alayon sa mga organisasyon sa komunidad sama sa National
Council of Defense ug sa American Red
Cross. Ang mga sister miapil sa paghimo ug
pagtigom og mga pagkaon, mga pundo nga
salapi, sanitasyon, buhat alang sa kaayohan
sa mga bata, ug laing mga serbisyo. Sila
mga epektibo ug mga abtik sa pakig-alayon
uban sa komunidad niini nga mga paningkamot. Hinoon, ang ilang propeta mipahinumdom kanila sa dili gayud paghikalimot
sa balaang mga sinugdanan sa Relief
Society.
78

Si Presidente Joseph F. Smith, ang ikaunom
nga Presidente sa Simbahan, miingon nga
samtang ang kalibutanong
mga organisasyon “mga
hinimo sa mga kalalakin-an,
o hinimo sa mga
kababayen-an,” ang Relief
Joseph F. Smith
Society “balaanong gihimo,
balaanong gitugutan, balaanong gitukod,
balaanong gi-orden sa pag-alagad alang sa
kaluwasan sa mga kalag sa mga babaye ug sa
mga lalaki.” Dili niya gusto “nga makita ang
panahon nga ang atong mga Relief Society
mosunod, o motubay ug mawad-an sa
kaugalingon nilang pangalan pinaagi sa
pagpakigsagol niini nga mga hinimo sa tawo
nga mga organisasyon nga nagsingabut. . . .
Angay alang kaninyo,” iyang giingnan ang
mga sister sa Relief Society, “nga modumala
sa kalibutan ug modumala labi na ngadto sa
mga babaye sa kalibutan, diha sa tanan nga
dalaygon, sa tanan nga sama sa Dios, sa
tanan nga makapadasig ug makapaputli
ngadto sa mga anak sa tawo. Kamo ang mga
ulo, dili ang ikog.” 7 Si Sister Emmeline B.
Wells mipakigbahin niini nga panan-awon.
Gigiyahan niya ang Relief Society sa pakigalayon sa ubang mga organisasyon, apan
gitabangan usab niya nga mamentenar ang
talagsaong katuyoan ug balaan nga kinaiyahan sa kapunongan.

Agi og dugang sa pakigtambayayong sa
ubang mga organisasyon, ang mga sister sa
Relief Society mihimo og lain-laing mga butang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga ward
aron sa paghatag og mga pagkaon ug makatigom og kwarta alang sa nanginahanglan. Ang
ubang mga sister nanghimo ug namaligya og
mga sinina, mga apron, sinina sa mga bata,
mga baga nga habol, ug linala nga mga kalo ug
mga trapo. Ang uban namuhi ug namaligya og
baka ug karnero.
Usa ka sister sa Tooele, Utah, nakahibalo
nga ang baga nga habol nga iyang gihimo

nakahatag og kahupayan sa pamilyang British
atol sa gubat. Kini nga sister sa Relief Society
mihimo sa baga nga habol niadtong 1906,
misup-it og mubo nga sulat sa sulod niini, ug
gipadala kini ngadto sa San Francisco, California, aron itabang sa mga biktima sa grabe nga
linog. Onse ka tuig human niadto, ang baga
nga habol gihatag ngadto sa Red Cross ug gipadala ngadto sa Great Britain. Sa dihang ang
usa ka British nga nakadawat niini nakakita sa
mubo nga sulat, misulat siya og personal nga
pasalamat, nag-ingon nga ang baga nga habol
“dako kaayo og gikatabang, dihang namatay

Mga sister sa Relief Society sa Kidderminster, England
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ang akong bana sa gubat.” Nabinlan og walo
ka anak ug walay kalagmitan nga makatrabaho,
kini nga biyuda miangkon, “Ingon niana hangtud nga mahimo pa nako ang pagpadayon.” 8
Daghang sister nga mga British miboluntaryo sa pagpanahi ug paggansilyo alang sa
mga sundalo, apan sila walay kwarta nga ikapalit og mga materyales nga ilang gikinahanglan. Ang mga Amerikano ug Canadian nga mga
Relief Society mahinamon kaayo nga mihatag
ngadto sa pundo alang sa emerhensya aron sa
pagtabang. Mipadala sila og kwarta ngadto sa
matag branch sa Great Britain aron ang mga

sister nga British makapalit sa materyal nga
gamiton sa paghimo og mga panghapin, mga
punda, ug sinina.
Dihang ang Relief Society mibaligya sa
nahibilin nilang trigo ngadto sa gobyerno sa
Estados Unidos niadtong 1918 (tan-awa sa
kapitulo 4), si Sister Wells nakamatikod, “Sa
tibuok niini nga tuig wala kaayo kami magkinahanglan niini nga mga lugas nga gitipigan alang sa katuyoan niini, apan tungod sa
maitom nga dag-om nga mitabon sa tibuok
kalibutan sama sa karon, among nakita ang
mapanagnaong kaalam ni Presidente Young

Mga nurse ug mga bata nalingaw sa musika didto sa LDS Hospital sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, 1934
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sa pagtawag sa mga sister sa pagtipig og mga
lugas batok sa umaabut nga panginahanglan.” 9
Ang pagkabaligya sa trigo nakahimo og mas
labaw pa kay sa pagsangkap og pagkaon alang
sa mga tawo nga gigutom. Si Sister Clarissa S.
Williams, kinsa miserbisyo isip usa sa magtatambag ni Sister Wells sa kapangulohan, mirekomenda nga ang Relief Society mopreserbar sa
kwarta nga halin ngadto sa central account ug
nga sila mogamit sa interes aron igasto alang sa
mga paningkamot sa pagpalambo sa panglawas
sa mga babaye ug sa mga bata. Sa wala madugay, dihang si Sister Williams miserbisyo isip
ikaunom nga kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, iyang gidumala ang paggamit sa maong
pundo alang niana nga katuyoan.

Paglig-on sa mga Indibidwal
ug mga Pamilya
Sa katapusan sa Unang Gubat sa Kalibutan,
daghang pamilya ug mga indibidwal ang anaa
sa panginahanglang—pinansyal, pisikal, emosyonal, ug espiritwal. Aron matubag kini nga
panginahanglan, ang Relief Society miestablisar
sa Relief Society Social Service Department
niadtong 1919, uban sa hingpit nga pagsuporta
ni Presidente Heber J. Grant, ang ikapito nga
Presidente sa Simbahan. Si Sister Amy Brown
Lyman, kinsa sa ulahi nahimong ikawalo nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,

Joseph W. Booth ug ang mga sister sa Relief Society gikan
sa Armenia niadtong sayo sa mga 1920

miserbisyo isip director sa departamento. Pinaagi sa Social Service Department, ang Relief
Society nakig-alayon sa mga ward ug mga stake
sa mga paningkamot sama sa pagtabang sa
mga babaye nga nanginahanglan ug mga batang babaye sa pagpangempleyo ug sa pagpahimutang sa ipasagop nga mga bata. Ang una
nga tuyo niini, bisan pa, mao ang paghatag og
mapuslanon nga pagbansay alang sa mga pamilya. Si Sister Lyman miingon nga ang Relief
Society Social Service Department dili usa ka
“tighatag og tabang nga ahensya” apan usa ka
“departamento sa pagserbisyo,” nga naghatag
og gibug-aton sa “pagtuon sa mga kahimtang
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sa pamilya, sa paghimo og mga plano ug mga
pagbadyet, sa pag-organisar og kahupayan kon
hisgutan man ang pamilyang [mga] LDS, ug
ang pagbansay og mga trabahante.” 10
Uban niining nahunahunaan nga mga tumong, ang Social Service Department mihimo
og unom ka semana nga programa sa pagbansay alang sa kaayohan sa pamilya. Ang mga
trabahante sa stake mikuha niini nga klase
ug dayon namalik sa ilang mga ward ug mga
komunidad ug gitudlo kini. Kapin sa 4,000 ka
mga babaye ang nabansay.
Sugod niadtong 1902, ang kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society mipasiugda na og
programa alang sa pagbansay sa pagka-nurse.

Pagka 1920, ang propesyonal nga pagbansay
alang sa pagka-nurse mas nagkalapad na,
mao nga ang Relief Society miestablisar og
programa sa pagbansay alang sa pagkahimong
tig-abag sa mga nurse. Kini nga usa ka tuig nga
kurso, nga gisugdan didto sa LDS Hospital sa
Siyudad sa Salt Lake, Utah, walay bayad. Hinoon, ang mga estudyante gikinahanglan nga
mohimo og 30 ka adlaw nga libreng pagserbisyo isip nurse ngadto sa ilang mga komunidad. Paglabay sa 4 ka tuig, diin adunay 46 ka
mga tig-abag ang nabansay, gihunong sa Relief
Society ang programa ug mibalhin sa ilang
suporta ngadto sa Red Cross home-nursing
nga mga kurso. Sama sa ubang mga programa,

Louise Y. Robison

Ikapito nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Kon katunga ra ang atong buhaton dili kita malipay, kon
mobuhat kita niini gumikan kay kini atong katungdanan
wala kitay kamaya, apan kon kita mobati nga sanga kita
niini nga punoan, ug ang atong Amahan sa Langit mipabati kanato nga kita takus nga mahimong sakop niana nga
sanga, ug nga kita makapadayon niini nga buhat kon anaa
na kini aron buhaton, dayon atong maangkon ang kalipay.”

Relief Society Magazine, Nob. 1933, 649
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ang Relief Society migamit niini nga programa aron
makab-ot ang usa ka piho nga panginahanglang temporal nianang panahona ug dayon mihatag sa trabaho
ngadto sa ubang mga ahensya.
Ang mga lider sa Relief Society miawhag sa mga
sister sa pagpadayon nga magserbisyo sa usag usa sa
manggiloy-ong mga paagi, sama sa ila nang nahimo
gikan sa sinugdanang mga panahon sa Nauvoo. Ang
mga sister miatiman sa masakiton, nanahi alang sa
nanginahanglan og mga sinina, ug mihupay sa ubang
pamaagi sa mga nanginahanglan. Sama pananglit,
niadtong 1921 usa ka grupo sa Ulahing Adlaw nga mga
Santos sa Armenia nga namuyo sa Turkey kinahanglan
nga mobiya sa ilang mga panimalay. Si Joseph W. Booth,
ang presidente sa Palestine-Syrian Mission, mitabang
kanila pagbalhin ngadto sa Aleppo, Syria, diin miorganisar siya og usa ka branch nga adunay Relief Society
nga may mga 30 ka sister. Kadaghanan niini nga mga
babaye kabus kaayo, ug bisan pa ilang gibati nga ilang
pribilehiyo ug katungdanan isip mga babaye sa Relief
Society ang pagserbisyo niadtong mas kabus pa gayud
kay kanila. Mao nga nagpundok sila ug nanahi og mga
sinina gikan sa 100-ka yarda nga panapton nga pinalit
ni Presidente Booth. Nag-andam usab sila og pagkaon
alang sa nagkulang sa sustansya nga kaubanan nilang
mga refugee
Niadtong Abril 1921, si Sister Clarissa S. Williams
mipuli ni Sister Emmeline B. Wells isip kinatibukang presidente sa Relief Society. Kay nakaserbisyo sa
kapangulohan uban ni Sister Wells, andam na siya sa
mga hagit nga moabut. Nailhan na siya sa iyang mga

“Kami . . . nag-awhag,
nga puno sa tinguha ug
sa kanunay nganha sa
katawhan, sa pinakadakong panginahanglan
sa pagpakabuhing
matarung; likayan ang
pagkausikan, mag-
ugmad og kinaiya sa
pagkamadigunuton,
ekonomiya, ug kakugi,
sa pagpakabuhi sumala
sa ilang kinitaan, ug
paghikling sa ubang
butang, bisan unsa ka
gamay ang kantidad
niini, alang sa mga
panahon sa mas dagkong kalisdanan nga
moabut kanato.”
Unang Kapangulohan
(Heber J. Grant,
Anthony W. Ivins,
J. Reuben Clark Jr.)
Deseret News, Sept. 2, 1933,
Church section, 7; ang punctuation gi-estandard
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Mga sister sa Relief Society sa California nagpreserbar
og mga pagkaon alang sa ilang programa sa welfare sa
stake, mga 1940

kahanas sa pag-organisar ug sa iyang gugma
ug pagkahigala sa tanan.
Si Sister Williams nahingawa kaayo mahitungod sa kasiguroan nga mabuhi ang daghang
mga inahan ug mga masuso. Nagpakabana
usab siya mahitungod sa kakulang sa mga
oportunidad alang sa mga adunay kakulangan ug sa ubos nga matang sa panginabuhi
sa daghan nga mga babaye. Ubos sa iyang
maalamon ug maayong pagpangulo, ang mga
Relief Society mipadayon sa ilang mga paningkamot sa pagpaminus niini nga mga problema.
Niadtong 1924, uban sa suporta ug pag-awhag
sa kinatibuk-an ug lokal nga mga lider sa
priesthood ug ni Sister Williams, ang Stake
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Relief Society sa Cottonwood miestablisar og
maternity hospital. Kini nga ospital sa kadugayan nahimong kabahin sa network sa mga
ospital sa Simbahan.
Nakita ni Sister Williams ang dakong panginahanglan alang sa kalamboan sa “panglawas,
oportunidad, ug usa ka desente nga matang
sa kinabuhi sa tanan nga among gikahimamat.” Miingon siya, “Ang ingon niini nga
buhat alang sa kaayohan nagkinahanglan og
mabinantayong pagpangandam, pagbansay,
mga makapakat-on nga buhat, ug aktwal nga
pagserbisyo.” 11 Kini nga mga paningkamot nakatabang sa pagkab-ot sa kasamtangang mga
panginahanglan, naghatag sa mga bishop og
paagi nga makahatag og tabang alang sa mga
pamilyang nanginahanglan. Giandam usab
nila ang Simbahan nga moresponde sa mga
kalisdanan nga moabut sa pipila ka tuig.

Pag-ugmad sa Pagpaningkamot
sa Kaugalingon
Kapin sa usa ka dekada human sa Unang
Gubat sa Kalibutan, ang Relief Society nagtrabaho aron mapalambo ang matang sa kinabuhi
sa mga babaye ug mga pamilya, nga naghatag
og dakong pagtagad sa panglawas, panarbaho,
ug edukasyon. Ang Relief Society padayon usab
nga nag-awhag og personal nga pagkamatarung ug mga buhat sa gugma nga putli. Dayon,

uban sa gamay nga pasidaan, ang kalibutan
mitidlum ngadto sa grabe nga ekonomikanhong kalisud nianang katapusan sa tuig 1929.
Sa makausa ang mga kalidad nga gitudlo
ug nakat-unan sa Relief Society milig-on sa
mga indibidwal ug mga pamilya sa panahon sa
krisis. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nalig-on sa ilang pagtuo ngadto sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo, migamit sa ilang mga
kahanas sa pagpaningkamot sa kaugalingon,
ug mitrabaho aron sa pagpahayag sa gugma
nga putli diha sa ilang mga kasingkasing.
Uban niini nga mga baruganan nga mogiya
kanila, nahimo ra nila ang pag-atiman sa ilang
kaugalingon ug sa ilang mga pamilya samtang
nagtabang sa uban.
Niadtong 1928, si Presidente Heber J. Grant
mitawag ni Sister Louise Y. Robison nga
moserbisyo isip ikapito nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society. Ang ekonomikanhong
mga hagit dili bag-o alang kang Sister Robison.
Nagtubo siya sa usa ka gamay nga hinimo sa
troso nga puy-anan sa rural Scipio, Utah, diin
siya nakakat-on sa pagpanguma, paghardin,
pagpanahi, pagtrabaho og bug-at, pagpuyo nga
magdaginot, ug pagmalipayon.
Pito ka tuig sa wala pa matawag si S
 ister
Robison nga mahimong kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, gi-set apart siya ni
Presidente Grant isip ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief

Society. Iya gayud nga gibati sa tinuoray ang
iyang mga kakulang, sumala sa asoy sa iyang
anak nga babaye:
“Dihang si Mama miadto sa opisina ni
Presidente Grant aron i-set apart, gibati niya
nga nasaypan lamang siya
mahitungod sa iyang mga
abilidad, mao nga miingon
siya kaniya nga malipay
siyang mohimo sa tanan
kon unsa man ang ipabuhat
Heber J. Grant
kaniya, apan gusto niya nga siya masayud nga
gamay ra ang iyang edukasyon, ug diyutay
kaayo og kwarta ug sosyal nga katungdanan,
ug nahadlok siya nga tingali og dili siya
mahimong ehemplo nga maoy gilauman sa
mga babaye sa Relief Society sa usa ka lider.
Mitapos siya sa pag-ingon ‘Usa lamang ako
ka uyamot nga babaye!’ Si Presidente Grant
mitubag, ‘Sister Louizy, 85% sa mga babaye
sa atong Simbahan mapainubsanon nga mga
babaye. Ikaw among gitawag nga mahimo nila
nga lider.’” 12
Nadasig sa mga pulong ni Presidente Grant,
gipakigbahin ni Sister Robison ang talagsaon
niyang mga gasa ug kinasingkasing nga miserbisyo, una isip magtatambag ug ikaduha isip
presidente. Maalamon siya, manggiloy-on, ug
motrabaho gayud. Ang iyang kakulang sa pormal nga edukasyon ug materyal nga kabtangan
naghimo kaniyang makasabut ug makatabang
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niadtong anaa sa susama nga kahimtang. Ang
iyang tambag sa mga tig-atiman sa panimalay
ug mga inahan mapuslanon ug may pagbati.
Nakasabut siya sa panglimbasug sa pagpakabuhi ubos sa gamay nga badyet, ug sa gihapon
nasayud siya sa importansya sa impluwensya
sa inahan diha sa panimalay. Mao nga iyang
giawhag ang mga inahan sa paghimo kutob sa
ilang mahimo nga diha lamang sa panimalay
uban sa ilang mga anak kaysa biyaan sila aron
manarbaho.
Ang gobyerno sa Estados Unidos miestablisar og daghang programa alang sa kahupayan
aron mapaningkamutan ang pagbatok sa krisis
sa ekonomiya. Sulod sa panahon, ang Relief
Society Social Service Department nakigtambayayong niini nga mga ahensya sa komunidad
aron pagserbisyo sa nanginahanglan nga mga
pamilya, apan ang panginahanglan milapas
na sa kapasidad nga madala sa departamento.
Usa ka trabahante sa departamento nakakita
sa pagdaghan sa iyang tabanganan gikan sa 78
ka pamilya niadtong 1929 ngadto sa mikapin sa
700 niadtong 1934.13
Ang Simbahan nakadayeg sa mga paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno. Si Sister
Robison miingon nga ang gobyerno sa Estados
Unidos “mihimo og nindot kaayong butang”
sa pagtabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Bisan pa, miuyon siya uban sa mga lider
sa priesthood sa pag-ingon nga ang mga
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miyembro sa Simbahan nagkinahanglan nga
mopadayon sa pagpasiugda og sukaranang
mga hiyas sa kaugalingon nga paninguha.
Miingon siya: “Sulod sa nubenta y tres ka
tuig ang Relief Society kanunayng nag-ingon
nga atong atimanon ang atong mga tawo nga
nanginahanglan. Naghunahuna ko kon gisalig
na lamang ba nato og maayo kini ngadto sa
Gobyerno karon.” 14
Niadtong Abril 1936, ang Unang Kapangulohan mipaila og tibuok Simbahan nga programa sa welfare. Mihimo kini sa Simbahan sa
mas maayo nga pagkabutang sa pagtabang sa
nanginahanglan nga mga miyembro. Niadtong
Oktubre 1936 nga kinatibuk-ang komperensya,
si Presidente Heber J. Grant mipasabut sa katuyoan sa programa.
“Ang atong una nga katuyoan,” siya miingon, “mao ang pagpahimutang, kutob sa
atong mahimo, sa usa ka sistema diin ang
tunglo sa katapul mawala, ang kadautan sa
libreng pagpanghatag dili na buhaton, ug ang
pagka-independente, kakugi, kamadaginuton ug pagtahud sa kaugalingon sa makausa
maestablisar tali sa atong mga katawhan. Ang
tumong sa Simbahan mao ang pagtabang sa
katawhan nga tabangan ang ilang kaugalingon. Ang trabaho kinahanglan nga ituboy
pag-usab isip nag-una nga baruganan sa
mga kinabuhi sa atong pagka-miyembro sa
Simbahan.” 15

Mga tuig ang milabay, si Presidente
Thomas S. Monson, ang ikadise-sais nga
Presidente sa Simbahan, mipalanog niini nga
pagtulun-an. “Hinumdumi,” miingon siya,
“ang tabang sa Simbahan gidesinyo aron sa
pagtabang sa mga tawo nga motabang sa
ilang kaugalingon. Ang pagpahimutang sa
mga miyembro mao ang responsibilidad sa
indibidwal ug pamilya, inabagan sa korum sa
priesthood ug Relief Society. Naningkamot kita
nga makaugmad og pagsalig sa kaugalingon,
dili ang magsalig. Ang bishop naningkamot
nga makatukod og integridad, pagtahud sa
kaugalingon, dignidad, ug kamaayo sa kinaiya
sa matag tawo nga gitabangan, nga moresulta
ngadto sa kaugalingon nga paninguha.” 16
Usa sa giya nga mga baruganan sa programa
sa welfare mao nga ang mga sister sa Relief
Society ug mga priesthood magtinabangay. Si
Presidente Harold B. Lee, ang ikaonse nga Presidente sa Simbahan, mitabang sa pag-establisar
sa programa sa welfare dihang nagserbisyo siya
isip presidente sa stake. Siya miingon:
“Ang pinakaimportanting butang nga
kinahanglang makab-ot sa [Church welfare
program] mao ang pagpasiugda sa espiritu
sa pagtinabangay ug paghiusa sa tibuok nga
Simbahan. . . .
“Sa paagi nga ang mga Organisasyon sa
Relief Society diha sa mga Ward naglihok
nga nakigtinabangay uban sa mga Korum sa

Panagpundok sa mga sister sa Relief Society didto sa
Del Rio, Texas, mga 1950

Priesthood ug mga Bishopric, sa ingon lamang
niana usab nga pamaagi anaa ang programa sa
[welfare] niana nga ward.” 17
Ang tahas sa presidente sa Relief Society sa
ward importante, miingon si Bishop Joseph L.
Wirthlin, kaniadto Presiding Bishop sa Simbahan: “Sa akong hunahuna, dunay usa lamang
ka tawo kinsa makaadto sa panimalay, moanalisar sa panginahanglan niini, ug hatagan
sila sa maalamong paagi. Kana nga indibidwal
maoy usa nga atong pilion sa pagtawag og
home manager, usa ka presidente sa Relief
Society. . . . Total, kini nga talagsaong mga
babaye duna may kaugalingong mga balay,
miagi na niini nga mga kasinatian nga may
kalabutan sa pagkainahan ug sa pagdumala sa
mga panimalay.” 18
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Ang mga Relief Society tukma kaayo nga
mogunit niining prominente nga tahas alang sa
mga paningkamot sa welfare sa ward. Ubos sa
direksyon sa mga bishop, ilang mabana-bana
ang panginahanglan sa mga pamilya ug dayon
sangkapan sa pinauga ug gipreserbar nga mga
prutas ug utanon, sinina, ug mga gamit sa higdaanan sigun sa gikinahanglan. Sulod sa panahon, ang mga sister, kinsa mihimo og binotilya
nga prutas gihangyo sa paghatag sa matag
ikanapulo nga botilya ngadto sa programa sa
welfare. Si Sister Belle S. Spafford, ikasiyam
nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,

nakahinumdom nga nagtigom og mga prutas
nga natagak sa huros sa hangin, mipreserbar
niini sa botilya, ug gipanghatag kini sa mga
miyembro nga nanginahanglan. Tungod niini
nga oportunidad sa pagserbisyo, nakabaton
siya og mas dakong pasalamat sa katuyoan sa
Relief Society.
Ang mga lider sa Relief Society mga mahinungdanon nga bahin sa sistema sa welfare sa
Simbahan. Sa kinatibuk-an, sa stake, ug sa ward
nga mga level, sila miapil sa mga miting sa
welfare committee, ug nakaimpluwensya sila og
mga desisyon ug hiniusang mga paningkamot.

Clarissa S. Williams

Ikaunom nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society

“Pinaagi sa atong organisasyon ang ebanghelyo nasangyaw,
ang nanginahanglan naatiman, ang masakiton nahupay, ang
nanagsubo nalipay, usa ka mensahe sa gugma ug panalangin
kanunay nga naggikan sa mga trabahante sa Relief Society.
. . . Ang pinakamahinungdanong butang sa kalibutan mao
ang gugma. Ug kon kita mohupot niana kanunay diha sa
atong mga kasingkasing, ug ihatag kini isip usa ka mensahe
ngadto sa mga anaa sa atong palibut, mapanalanginan kita
ug mamahimong instrumento sa pagpanalangin niadtong
kinsa atong gipakighigala.”

Relief Society Magazine, Hunyo 1922, 312
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Kini nga koordinasyon mahinungdanon
samtang ang sistema sa welfare sa Simbahan
kabahin sa pagpanguma, mga factory, sentro sa
pagpang-apud-apod, ug uban pang mga pisikal
nga pasilidad milambo. Ang Relief Society
Social Service Department giusa sa Church
Welfare ug Social Services niadtong 1969.

Paglig-on sa mga Bugkos sa
Gugma nga Putli
Sugod sa 1939 hangtud 1945, ang Ikaduhang
Gubat sa Kalibutan miulbo sa hapit tanan sa
kalibutan. Hapit tanang programa sa Simbahan naapektuhan niining tibuok kalibutan nga
kasamok. Niadtong Marso 1940, si Presidente
J. Reuben Clark Jr., Unang magtatambag ni
Presidente Heber J. Grant, nakighimamat sa
mga presidente sa auxiliary aron susihon pagusab ang tanang programa ug mga kalihokan.
Mihimo sila og outline sa upat ka nag-unang
mga tumong alang sa matag bukton sa
Simbahan: “aron maminusan ang ‘tumang
kabug-aton’ nga gipas-an sa mga miyembro sa
pagsuporta sa mga kalihokan sa simbahan, sa
pagpaminus sa palas-anon sa mga bishop,’ sa
paghunong sa mga programa nga mogasto og
dako, dakog gasto nga mga meetinghouse, ug
aron ang Simbahan mogasto sigon sa kinitaan.” Ang Relief Society ug ubang mga organisasyon gihangyo sa “pagtipon, pakig-alayon,

pagtangtang, paghimong yano, ug sa pagpahaum sa ilang trabaho sa pagpakig-alayon sa
[Unang] Kapangulohan aron makab-ot ang
mga tumong nga gihisgutan sa ibabaw.” 19

Pagpanalipod sa Pamilya
Ang unang katuyoan sa mga lider sa Simbahan sa paghimong yano sa ilang mga programa
mao ang pagpanalipod sa pamilya. Ang mga
lider sa priesthood ug auxiliary nahingawa nga
ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan magpatibulaag sa mga panimalay ug mga pamilya.
Samtang ang mga lalaki miadto sa gubat, ang
mga babaye kinahanglan nga mosuporta sa
ilang mga pamilya nga wala ang diha dayon
nga tabang gikan sa ilang mga bana ug magulang nga mga anak. Ang mga lider miawhag
pag-usab sa mga inahan nga adunay mga anak
sa panimalay sa pagpangita og mga paagi, kon
mahimo, sa pagsangkap sa ilang mga anak nga
dili kinahanglang full-time nga manarbaho
sa gawas sa ilang panimalay. Kini nga mga
lider miawhag sa mga sister sa Relief Society
sa pagpalambo og pasiunang mga kahanas sa
pagpaningkamot sa kaugalingon: pagpanghimo og mga baga nga habol, pagpanahi og
sinina, paghardin, ug pagpreserbar ug pagtipig
og mga prutas ug mga utanon. Gihatagan usab
nila og gibug-aton ang espiritwal nga tahas sa
mga ginikanan diha sa panimalay. Ang mga
nasud nga nagun-ob sa gubat nanginahanglan
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og maayo nga batan-ong mga lungsuranon
kinsa nakakat-on og mga leksyon sa moralidad
ug pagkamatarung gikan sa ilang mga inahan.

Pakig-alayon sa mga Organisasyon sa
Komunidad ug mga Kalalakin-an sa
Priesthood
Sama sa miagi nga gubat sa kalibutan, ang
mga sakop sa Relief Society sa Estados Unidos
misanong sa panawagan sa pagboluntaryo
ug pagsuporta sa mga paningkamot sa ubang
takus nga mga organisasyon. Niadtong 1942,
kapin sa 10,000 ka mga sister sa Relief Society
ang nakahuman sa mga kurso sa Red Cross
sa home nursing, first aid, ug nutrisyon. Ingon
man, ang Simbahan mipasiugda sa mga kampanya batok sa tabako ug ilimnong makahubog aron sa pagprotekta sa panglawas sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagserbisyo
sa militar. Pinaagi sa ilang pagsuporta niini
nga mga programa ug pinaagi sa ilang kalooy,
mahigugmaon nga pagserbisyo, ang mga sister
sa Relief Society nakapasiugda og maayong
panglawas ug kamabination.
Mao kini ang panahon nga diha ang daghan
kaayong pakig-alayon sa mga sister sa Relief
Society, diha sa komunidad ug sa mga lider sa
priesthood. Si Sister Amy Brown Lyman, kinsa
nagserbisyo isip ikawalo nga kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society sa panahon sa
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, miingon:
90

“Nagtuo ako nga usa sa mga butang nga
akong gidayeg labaw sa bisan unsang butang
. . . mao ang suporta nga kanunayng nadawat sa mga babaye sa Relief Society gikan sa
priesthood—gikan sa mga General Authority
sa Simbahan ug ingon man gikan usab sa lokal
nga mga priesthood , ilabi na gikan sa mga
bishop sa ward.
“Ang mga General Authority mihatag
ngadto sa mga lider sa Mormon nga mga
babaye dili lamang sa talagsaon nga mga
oportunidad sulod sa Simbahan, apan sila
miawhag kanila sa ilang pagtinabangay nga
buhat kauban sa ubang makatawhanong mga
ahensya.” 20
Usa ka ehemplo niini nga pagtinabangay
mao ang Indian student placement program,
nga gisugdan niadtong 1947 uban sa suporta
ni Elder Spencer W. Kimball, nga kanhi sakop
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Pinaagi niini nga programa, ang mga
American Indian nga kabatan-onan gikan sa
gagmayng komunidad midawat sa imbitasyon
nga magpuyo sa mubo nga panahon uban
sa mga Santos sa Ulahing Adlaw nga mga
pamilya sa mga dapit diin anaa ang pormal nga
edukasyon ug diin ang Simbahan maayo ang
pagkaestablisar. Ang programa miawhag niini
nga mga kabatan-onan sa pagpalapad sa ilang
mga kasinatian, ug nakapasiugda usab kini og
panabut tali sa lain-laing mga kultura.

“Ang mahangturon
natong kalipay katimbang sa paagi kon giunsa
nato sa paggahin ang
atong kaugalingon sa
pagtabang sa uban.”
George Albert Smith
Sa Conference Report,
Okt. 1936, 71.

Si Gertrude Zippro, sa tunga, uban sa iyang mga sister ug mga anak

Ang mga lider sa Relief Society, ilabi na si Sister
Belle S. Spafford, ang ikasiyam nga kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society, mitabang sa pagpangalagad sa programa ubos sa direksyon ni Elder
Kimball. Ang mga sister direkta nga nagserbisyo sa
mga batan-on pinaagi sa pag-alima kanila sama nga
sila kaugalingon nilang mga anak. Ang programa
nagpadayon hangtud niadtong 1996. Si Presidente
Boyd K. Packer sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles sa kaulahian nakamatikod: “Ang Indian
Placement program nakatuman sa iyang katuyoan, ug
kini gihunong. Ug nagapanghitabo kana. . . . Atong
tangtangon ang mga damba kon mahuman na ang
konstruksyon.” 21
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“Ang Tiunay nga Gugma ni
Kristo”: Ang Gugma nga Putli
Inubanan sa Buhat
Ang mga sister sa Relief Society didto sa
Europe nakasinati og dakong kadaot tungod
sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Nakapakita
usab sila og dalaygon nga kaisug sa pagserbisyo sa usag usa bisan sa makapabalaka nga
mga kondisyon. Padayon silang nagmatinudanon ug misalig sa ilang mga pagpamatuod ug
sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang ilang kinabuhi ug
mga pagpamatuod gikan niini nga panahon
tinuoray nga makadasig.
Human sa gubat, si Maria Speidel, kinsa miserbisyo isip presidente sa Germany Stuttgart
District Relief Society, misulat:
“Ang miaging lima ka tuig malisud kaayo ug
nahimo kaming labihan ka mapainubsanon.

Ang among pagsalig sa Ginoo ug among
pagpamatuod sa iyang Simbahan nahimo nga
among haligi sa kusog. Siya mitabang kanamo
sa maloloy-ong paagi, ug bisan adunay daghang antuson, gihatagan niya kami og bahin sa
iyang kalig-on. Ang uban kanamo nawad-an
sa among kalibutanong mga kabtangan, matag
mahikap nga butang nga among gimahal kaayo, ug kon kami moingon nga ‘Mas maayo pa
nga magalakaw uban sa Dios diha sa kangitngit kay sa wala siya diha sa kahayag,’ nahibalo
kami unsa ang among gipanulti. . . .
“. . . Uban sa kamaya among gikanta ang
mga kanta sa Zion ug mibutang sa among
pagsalig diha sa Ginoo. Maayo niya nga pagkahimo ang tanang butang.” 22
Si Gertrude Zippro, lain nga presidente
sa district Relief Society, milakaw kauban sa

Amy Brown Lyman

Ikawalo nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society

“Gamay ra ang naamgohan sa orihinal nga mga miyembro
. . . kon unsa ka talagsaon ang dangatan sa ilang gimahal
nga Society.”

Relief Society Magazine, Mar. 1944, 139
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“Ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni
Kristo, ug kini molahutay sa kahangturan” (Moroni 7:47).

Dios diha sa kangitngit sa daghang gabii aron
sa paghigugma ug pagserbisyo sa iyang mga
sister. Nagpuyo siya sa Holland sa panahon
dihang ang nasud ubos sa pagkontrolar sa militar. Tungod kay ang mga gwardiya sa kasagaran
mopahunong og morikisa sa mga biyahidor,
nagdala siya og ID aron makabisita siya sa mga
Relief Society sa branch sa mao nga district.
Ang anak nga lalaki ni Sister Zippro si John
miingon nga “nagkaanam og kapeligro ang
paggawas inig kagabii samtang padayong nagkontrolar ang militar sulod sa lima ka tuig.” Sa
paghinumdom sa dedikasyon sa iyang inahan,
miingon siya, “Mahunahuna ba ninyo ang

akong mama nga maisugong miatubang niadto
nga mga kahimtang nga magbisiklita inig ka
gabii sa daghang higayon, sa pagbisita og laing
branch?” Nahinumduman niya: “Bisan unsa
pa ang iyang gibati o unsa nga mga kahimtang,
iyang atimanon ang iyang obligasyon. Pagkatalagsaon niya nga babaye ug lider! Walay duda
sa akong hunahuna karon nga siya gipili gayud
sa Ginoo nga mahimong Presidente sa Relief
Society nianang panahona.”
Ang anak nga lalaki ni Sister Zippro nakamatikod nga, “Siya adunay hingpit nga pagsalig sa
Ginoo sa paggawas matag karon ug unya ubos
niadto nga mga kahimtang, wala maghunahuna
sa mga problema nga iyang masugatan.” 23
Sa Denmark, ang sitwasyon sa mga Santos
mas bintaha kay sa kadaghanan sa ubang
nasud. Duna silay mga pagkaon, mao nga
gikapaambit nila kini sa walay makaon nga
mga silingan. Si Eva M. Gregersen, presidente
sa Relief Society sa Danish Mission, miingon:
“Nakahimo kami atol sa gubat sa pagtabang
sa nag-antus sa kagutom nga igsoong yuta, sa
Norway. Kauban sa mission office, nanghatag
kami og kwarta alang niini nga katuyoan ug sa
matag bulan daghang nindot nga mga putos
nga may pagkaon gipadala ngadto sa among
mga kaigsoonan sa Norway, kinsa mapasalamaton kaayo sa dili malitok nga pulong.” 24
Si Presidente Hugh B. Brown mao ang una
nga saksi niana nga gugma nga putli. Miserbisyo
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siya isip presidente sa British Mission sugod
1937 hangtud 1939, isip coordinator alang sa
mga Santos sa Ulahing Adlaw nga mga sundalo
sa Europe sugod 1939 hangtud 1945, ug usab
isip presidente sa British Mission sugod 1945
hangtud 1946. Sa ulahi miserbisyo siya isip sakop
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
ug sa Unang Kapangulohan. Mireport siya sa
serbisyo nga iyang nakita sa mga sister sa Relief
Society atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan:
“Adunay gatusan ka mga babaye sa dapit nga
gigubatan nga anaa sa kapeligro, mga pagsulay ug mga kalisdanan, ikakumpara sa giantus
sa atong mga kalalakihan diha sa nataran sa
gubat. Kining maisog nga mga babaye mipadayon bisan sa hapit dili mabangbang nga mga
kalisdanan. . . .
“Ang pagluhod uban niini nga mga babaye
ug makadungog sa ilang pagpasalamat sa Dios
alang sa yanong mga panalangin, alang sa
pagpreserbar sa ilang kinabuhi ug sa kinabuhi
sa ilang mga minahal, ug sa ilang daginuton
nga mga pagkaon ug sa ilang walay bintana
nga mga balay nga sa samang higayon usa
ka inspirasyon ug pagpahimangno sa daghan
kanamo kansang materyal nga mga panalangin
naghingapin kaysa natagamtam dinhi, apan
kinsa sa kanunay nagreklamo nga gihikawan
sa pipila ka luho sa kinabuhi.” 25
Si Hedwig Biereichel, usa ka sister sa East
Germany, mihatag og pagkaon alang sa
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himatyon sa kagutom nga mga Russian nga
mga piniriso sa gubat, bisan og siya ug ang
iyang pamilya mahimong mapriso o mapusilan
tungod niana nga buhat sa gugma nga putli.26
Mga tuig ang milabay, giinterbyu siya mahitungod sa iyang mga kasinatian, sama sa uban
kinsa nakalahutay sa susamang mga pagsulay
atol sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Sa matag
katapusan sa interbyu, ang tig-interbyu mangutana, “Giunsa man nimo sa paghupot ang
imong pagpamatuod panahon niini nga mga
pagsulay?” Ang tig-interbyu mi-summarize
sa tanang tubag nga iyang nadawat uban niini
nga pahayag: “Wala ako maghupot og pagpamatuod latas niadto nga mga panahon—ang
pagpamatuod ang naghupot kanako.” 27
Sa dihang natapos na ang Ikaduhang Gubat
sa Kalibutan niadtong 1945, ang mga sister sa
Relief Society sa tibuok kalibutan nag-antus
sa tumang kasubo ug kawad-on. Latas niining
tanan, bisan pa niana, padayon silang nagserbisyo sa usag usa, naglig-on sa mga pamilya,
ug naglig-on sa ilang mga pagpamatuod.
Isip usa ka saksi sa labihang pag-antus ug
walay hinakog nga pagserbisyo, si Sister Amy
Brown Lyman mipahayag:
“Ang [akong] pagpamatuod mao ang akong
angkla ug naghimo nakong magpadayon,
akong katagbawan panahon sa akong kamaya
ug kalipay, akong kahupayan panahon sa kasubo ug kasagmuyo. . . .

“Mapasalamaton ako sa oportunidad sa
akong pagserbisyo . . . sa Relief Society diin
kadaghanan sa akong hingkod nga kinabuhi
malipayon ako nga mitrabaho ug kontento
uban sa liboan ka mga miyembro. Nakabisita
ako sa ilang mga panimalay, natulog sa ilang
mga higdaanan, ug nakakaon diha sa ilang
mga lamesa, ug nakakita sa katahum sa ilang
kinaiya, ilang pagkadili hakog, masinabutong
mga kasingkasing, ilang kamatinud-anon, ug
ilang mga sakripisyo. Akong gipasidunggan
lapas sa akong gahum sa pagpahayag kini nga
talagsaong pagserbisyo sa mga sister.” 28
Sa mga panahon sa pagsulay ug walay
kasiguroan, ang mga sister sa Relief Society sa
tibuok kalibutan mituman sa awhag ni Mormon
nga "mounong ngadto sa gugma nga putli, nga
mao ang labing mahinungdanon sa tanan.”
Ilang gipakita ang tinuod nilang pagsabut nga
samtang “ang tanang mga butang gayud
mapakyas . . . ang gugma nga putli mao ang
tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay
sa kahangturan.” 29 Sa tanang panahon, sila
nagmatinud-anon sa ilang motto; “Ang gugma
nga putli dili gayud mopakyas.”
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KAPITULO 6

Tibuok Kalibutan
nga Sirkulo sa
Sisterhood
Kining talagsaon nga sirkulo sa mga sister
mamahimo nga panalipod sa matag usa kaninyo ug
sa inyong mga pamilya. Ang Relief Society tingali
ikapahisama sa usa ka kapasilongan—ang dapit sa
kasiguroan ug proteksyon—sanktwaryo sa karaang
mga panahon. Luwas kamo diha sa sulod niini.
Nagliyok kini sa matag sister sama sa
usa ka nagpanalipod nga bongbong.
Boyd K. Packer

KAPITULO 6

Tibuok Kalibutan nga
Sirkulo sa Sisterhood
Dihang nakighimamat si Propeta Joseph
Smith sa mga sister sa Relief Society didto
sa Nauvoo, iyang gitudlo nga agi og dugang
sa paghatag og temporal nga serbisyo, kinahanglan nga maglig-on sila sa mga tawo sa
espirituhanong paagi (tan-awa sa kapitulo 2).
Uban niini nga tambag isip usa ka pundasyon,
ang mga sister sa Relief Society nakakaplag
og gugma ug kasiguroan gikan sa mga unos
sa kinabuhi samtang nagserbisyo sila sa usag
usa. Ilang gipakigbahin ang ebanghelyo ni
Jesukristo ngadto sa usag usa ug ngadto sa
nanaglibut kanila. Ang Relief Society nahimo
nga panalipod gikan sa kalibutan—usa ka dapit
nga kapasilongan—ug sentro sa kahayag sa
kalibutan—usa ka dapit sa impluwensya.
Sa usa ka miting sa Relief Society didto
sa Ogden, Utah, si Sister Eliza R. Snow, ang
ikaduha nga kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, mapasalamatong miila sa paningkamot sa mga sister sa paglig-on sa usag usa sa
temporal ug sa espiritwal. Miingon siya kanila
nga bisan ang Simbahan walay gihimong
rekord sa matag donasyon nga ilang gihatag
sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ang

Ang mga sister sa Relief Society makakaplag og gugma
ug kasiguroan gikan sa mga unos sa kinabuhi samtang
sila nagserbisyo.

Ginoo naghimo og hingpit nga rekord sa ilang
makaluwas nga buhat:
“Nahibalo kaayo ako nga dagkong butang ang
gidonar nga wala masulat sa libro sa [rekord].
Si Presidente Joseph Smith miingon nga kini
nga kapunongan giorganisar aron pagluwas sa
mga kalag. Unsa man ang nahimo sa mga sister
aron makabalik kadtong mga nahisalaag?—sa
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pagpainit niadtong nabugnaw sa ebanghelyo?—
Lain nga basahon gitipigan para sa inyong
hugot nga pagtuo, inyong kamabination, inyong
maayong mga buhat ug mga pulong. Lain nga
rekord ang gitipigan. Walay nawala.” 1
Usa ka langitnong rekord ang gitipigan kabahin sa buhat sa mga sister sa Relief Society samtang nagtabang sila niadtong mga kasingkasing
nga nawad-an og kadasig ug kinsa nagkinahanglan og hugot nga pagtuo, kamabination,
maayong mga buhat, ug maayong mga pulong.

Tibuok Kalibutan nga Sisterhood
Sa tunga-tunga sa mga 1900, samtang ang
kalibutan nag-antus sa mga epekto sa gubat
ug natural nga mga katalagman, ang buhat sa
Relief Society padayon nga naglambo. Matinud-anon sa katuyoan sa organisasyon—sa
pagpalambo sa pagtuo ug personal nga pagkamatarung, sa paglig-on sa mga pamilya ug mga
panimalay, ug sa pagpangita ug pagtabang sa
mga nanginahanglan—ang Relief Society misangkap og kasilongan alang sa mga sister nga
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug mga impluwensya sa pagkamaayo. Niadtong 1947 ang
kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society
nga sila si (Sister Belle S. Spafford, Marianne
Sharp, ug Gertrude Garff) mitudlo, “Ato ang usa
ka misyon sa pagpang-ayo nga nagkinahanglan
sa mas dako nga kasingkasing, mas mabinationg paghikap, ug mas lig-on nga tinguha.” 2
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Niana nga panahon, ang ubang mga
gobyerno miestablisar og mga politikanhong
pagpig-ot ug gani nagtukod og pipila ka pisikal
nga mga babag. Kini nga mga pagpig-ot ug
mga babag, nga nailhan sa mga ngalan nga Iron
Curtain ug Berlin Wall, gidesinyo aron sa pagpugong sa pipila ka mga tawo ug sa dili pagpaapil sa uban. Agi og sukwahi, ang mga sister sa
Relief Society mitukod og espirituhanong mga
bongbong nga kapasilongan nga gidesinyo sa
pagpanalipod ug pagpalakip. Nag-abut sila sa
usa ka tibuok kalibutan nga sirkulo sa sisterhood ug midapit sa uban sa pag-apil kanila.
Bisan sa mga nasud nga anaa ang politikanhong mga utlanan ug mga balaod nga nagpugong sa bukas nga partisipasyon sa relihiyon,
ang mga sakop sa mga Relief Society mibati og
usa ka koneksyon ngadto sa ilang mga sister sa
tibuok kalibutan. Padayon silang nagmatinudanon sa ilang mga pagpamatuod sa gipahiuli
nga ebanghelyo ug sa mga katuyoan sa Relief
Society.
Niadtong 1980, si Presidente Boyd K. Packer
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
ug ang iyang asawa, si Donna, mibisita sa Relief
Society sa Czechoslovakia (karon mao ang
Czech Republic ug Slovakia). Sa kaulahian siya
nahinumdom:
“Dili sayon ang pagkuha og mga visa, ug
among gigamit ang tumang kamabinantayon aron dili maamong ang kasiguroan ug

Ang mga sakop sa Relief Society nanag-abut sa usa ka sirkulo sa
sisterhood.

kaayohan sa atong mga miyembro, kinsa sulod sa mga
henerasyon nanglimbasug sa paghimo nga padayong
buhi ang ilang hugot nga pagtuo ubos sa mga kahimtang sa dili matukib nga pagpanglupig.
“Ang pinakahalandumon nga miting gihimo sa kwarto
sa taas. Ang mga tabil gitabon. Bisan sa gabii, ang mga
nanambong nangabut sa lain-laing mga panahon, usa
gikan sa usa ka direksyon ug ang usa gikan sa lain, aron
dili maalinggatan ang ilang mga kaugalingon.
“Adunay 12 ka sister ang nanambong. Among gikanta
ang mga himno sa Zion gikan sa mga songbook—mga
pulong nga walay musika—nga giimprinta mga 50 ka
tuig nang milabay. [Usa ka leksyon] gihatag uban sa balaang pagtahud gikan sa mga pahina sa usa ka hinimo
sa kamot nga manwal. . . .

“Gipili kamo nga
mahimong matinudanong mga babaye sa
Dios sa atong panahon,
sa pagbarug batok sa
pagkawalay hinungdan,
libak, kahakog, kalaw-ay,
ug tanang matang sa
pagkadili diosnon. Ilha
ang inyong balaanong
pagkatawo isip anak nga
mga babaye sa atong
Langitnong Amahan.”
Howard W. Hunter
Ensign, Nob. 1992, 97
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“Akong giingnan kadto nga mga sister nga
nasakop sila sa pinakadako ug sa pinakalapad
nga organisasyon sa mga babaye dinhi sa yuta.
Akong gikutlo si Propeta Joseph Smith dihang
siya ug ang mga Kaigsoonan miorganisar sa
Relief Society. . . .
“Diha ang Espiritu. Ang matahum nga sister
kinsa mi-conduct uban ang kalumo ug balaang
pagtahud dayag nga mibakho.
“Sila akong giingnan nga sa among pagbalik gi-assign ako sa pagpamulong sa usa ka
komperensya sa Relief Society; mahimo bang
mokuha ako og mensahe gikan kanila? Pipila
kanila mihimo og mubo nga mga sulat; ang
matag ekspresyon, matag usa, anaa sa espiritu

sa paghatag—dili sa pagpangayo bisan unsa.
Dili gayud ako makalimot sa gisulat sa usa ka
sister: ‘Ang gamay nga sirkulo sa mga sister
mipadala sa kaugalingon nilang mga kasingkasing ug mga hunahuna ngadto sa tanang sister
ug mihangyo sa Ginoo sa pagtabang kanamo
nga makapadayon.’
“Kadto nga mga pulong, sirkulo sa mga sister,
midasig kanako. Sila gayud akong makita
nga nagbarug sa usa ka sirkulo nga misangko
lapas niana nga kwarto ug misirkulo sa
kalibutan.” 3
Naghinumdom niana nga miting, si Presidente Packer miingon, “Ako mibarug, sa makadiyot, niana nga sirkulo ug mibati sa pinitik sa

Belle S. Spafford

Ikasiyam nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Sa nanglabayng mga katuigan, ang Relief Society mao
gihapon sa iyang katuyoan sama nga ang kamatuoran
mao sa gihapon. Ang mga katuyoan nga importante alang
sa maihap nga mga babaye sa Nauvoo importante gihapon
alang sa mga babaye sa tibuok kalibutan. Mao kana ang
milagro sa Relief Society. Daghang katuigan na akong nagtrabaho sa Relief Society, ug nagsugod pa lang ako sa pagkakuha og mga panglantaw sa kamahinungdanon niini.”

Ensign, Hunyo 1974, 15
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Society narekord pinaagi sa mga pulong ug
mga numero, apan ang panulundon gipasa gikan sa kasingkasing ngadto sa kasingkasing.” 5
Nahitabo kini diha sa sirkulo sa sisterhood sa
Relief Society.

Usa ka Dapit nga Kapasilongan

“Bisan asa [ang usa ka pamilya] moadto, ang Church
family nagahulat kanila” (Boyd K. Packer).

hugot nga pagtuo ug kaisug ug sa gugma nga
nagsingabut ug milibut sa bisan asa nga kilid.” 4
Ang ingon nga hugot nga pagtuo og kaisug
ug gugma naghiusa sa pagporma og panulundon alang sa mga sister sa Relief Society bisan
asang dapit. Si Presidente Henry B. Eyring,
magtatambag sa Unang Kapangulohan, miawhag sa mga sister sa Relief Society sa pagpakigbahin niini nga panulundon. “Gipasa ninyo
kini nga panulundon samtang nagtabang kamo
sa uban sa pagdawat sa gasa sa gugma nga
putli diha sa ilang mga kasingkasing,” miingon
siya. “Makahimo na dayon sila sa pagpasa
niini ngadto sa uban. Ang kasaysayan sa Relief

Sukad sa sayo nga mga adlaw sa Relief
Society, ang mga sister mihimo og usa ka dapit
nga kapasilongan—usa ka dapit sa pagpangayo, gugma, kamabination, pag-amping, ug
pagkahisakop. Sa Nauvoo, ang mga sister nakakaplag og kapasilongan diha sa Relief Society
samtang sila misalig sa hugot nga pagtuo sa
uban ug mga kahanas ug samtang mipakigbahin sila sa pagkaon ug sinina. Nagpadayon
kini samtang ilang gitadlas ang mga kapatagan
ug samtang giestablisar nila ang ilang mga
kaugalingon didto sa Teritoryo sa Utah. Karon,
samtang nagtubo ang Simbahan sa tibuok
kalibutan, ang mga sister padayon nga nangita
og kapasilongan diha sa Relief Society.
Si Presidente Boyd K. Packer miingon: “Kining talagsaon nga sirkulo sa mga sister mamahimo nga panalipod sa matag usa kaninyo ug sa
inyong mga pamilya. Ang Relief Society tingali
ikapahisama sa usa ka kapasilongan—usa ka
dapit sa kasiguroan ug proteksyon—ang sanktwaryo sa karaang mga panahon. Luwas kamo
diha sa sulod niini. Nagliyok kini sa mga sister
sama sa usa ka nagpanalipod nga bongbong.” 6
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Niadtong 1999, si Bobbie Sandberg, usa ka
batan-ong asawa ug inahan, mibalhin uban sa
iyang pamilya gikan sa Estados Unidos ngadto
sa Taiwan. Bisan og adto siya didto sulod
lamang sa unom ka bulan samtang siya ug ang
iyang bana magtudlo og Iningles, ang iyang
Taiwanese nga mga sister misirkulo kaniya
pinaagi sa makapanalipod nga impluwensya
sa Relief Society.
Kini nga panalipod makita gayud ilabi na
dihang usa ka grabeng linog mitay-og sa nasud,
nga ang gigikanan sa linog diha duol sa panimalay sa mga Sandberg. Nangahugno ang mga
building sa tanang dapit sa eskwelahan nga
ilang gipuy-an. Sulod sa mga oras sa unang
grabe nga pagtay-og, ang presidente sa Relief
Society ni Sister Sandberg miabut ngadto sa
pamilya sama sa usa ka anghel sa kalooy aron
sa pagsusi sa ilang mga gikinahanglan ug mitabang kanila. Tungod kay daghang mga karsada
ug mga building ang nangahagsa ug tanang
linya sa komunikasyon nawala, kini nga mapinanggaong presidente migamit sa bugtong
paagi nga pagbiyahi nga iyang magamit. Iyang
gibisiklita tadlas ang nangaguba nga dalan
hangtud iyang nabisitahan ang daghang mga
sister sa ward.
Taliwala niining pisikal nga kasamok, si Sister
Sandberg diha ubos sa luwas nga panalipod sa
Relief Society. Ang iyang presidente sa Relief
Society naghunahuna kabahin sa kasiguroan
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Relief Society Building, Salt Lake City, Utah, 1956

ug panginahanglan sa matag usa nga sister sa
iyang ward.
Sama ni Sister Sandberg, daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan
ang makapamatuod sa kamatuoran niini nga
pahayag ni Presidente Packer: “Pagkamakahupay nga masayud nga bisan asa [ang usa ka
pamilya] moadto, ang Church family nagahulat
kanila. Gikan sa adlaw nga sila moabut, mahisakop sila sa usa ka korum sa priesthood ug
siya mahisakop sa Relief Society.” 7

Usa ka Dapit sa Impluwensya
Si Sister Belle S. Spafford gitawag isip ikasiyam nga kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society niadtong Abril 1945, ug si Presidente
George Albert Smith gi-set apart isip ikawalo
nga Presidente sa Simbahan mga unom ka
semana ang milabay. Si Presidente Smith

miawhag kang Sister Spafford ug sa tanang
sister sa Relief Society sa paghatag og temporal nga suporta ngadto sa mga tawo kinsa
padayong nag-antus gikan sa mga epekto sa
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Mihangyo usab
siya kanila sa paghimo nga ang ilang impluwensya mabatyagan sa tanang mga babaye sa
kalibutan. Miingon siya, “Dihang si Propeta
Joseph Smith mihatag sa yawe aron sa paghimong gawasnon sa mga babaye, kini gihatag
alang sa tibuok kalibutan.” 8

lamang. Girepresentahan dinhi ang daghang
dili mahikap nga mga kantidad—mga kantidad
nga may hilabihan ka dako nga bili—pagpasalamat sa gitahud nga katungdanan nga gitugyan sa mga babaye diha sa plano sa ebanghelyo,
pagpamatuod sa kabalaan sa buhat sa kapunongan; ug pagpasalamat sa oportunidad nga
gihatag ngadto sa mga sister sa Simbahan
alang sa pagserbisyo . . . ; kamaunungon sa
pagpangulo; walay hinakog nga debosyon
alang sa mahinungdanong katuyoan. Usa kini

Ang Building sa Relief Society, usa ka
Sentro sa Impluwensya
Niadtong Oktubre 1945, ang mga plano
gipahibalo sa pagtukod og usa ka building sa
Relief Society.9 Niadtong Oktubre 1947, ang
Unang Kapangulohan miaprubar og usa ka
plano nga gisugyot ni Sister Belle S. Spafford:
ang matag sakop sa Relief Society, nga may
gidaghanon nga mga 100,000, gihangyo sa
pagdonar og lima ka dolyares sa proyekto. Ang
mga Sister gikan sa tanang dapit sa kalibutan
mipadala og mga donasyon. Ang uban mipadala og mga artifacts [hinimo nga art] gikan sa
ilang mga lumad nga yuta aron idayan-dayan
sa sulod sa building. Sulod sa usa ka tuig, ang
mga sister nakatigom og $554,016.
Si Sister Spafford mipahayag: “Kini nga kalampusan nagrepresentar og dakong kantidad
nga kwarta, apan dili sa kantidad sa kwarta

Si Sister Belle S. Spafford, sa wala, sa International
Council of Women convention
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ka aninag sa katalagsaon nga anaa nang daan
sa kapunongan.” 10
Ang building, nga nahimutang sa amihanang
silangan sa Templo sa Salt Lake, gipahinungod
niadtong Oktubre 3, 1956. Sa pagpahinungod
nga pag-ampo, si Presidente David O. McKay,
ang ikasiyam nga Presidente sa Simbahan,
namulong kabahin sa tibuok kalibutan nga
impluwensya nga maggikan sa mao nga building: “Aron sa paghimong mas epektibo sa ilang
serbisyo ngadto sa nanginahanglan ug nagantus niadtong anaa sa Simbahan ug anaa sa
Kalibutan, ang Relief Society mitukod inabagan
sa mga miyembro sa Simbahan niini nga matahum nga panimalay sa Relief Society.” 11
Sukad niadtong 1984 ang building naglangkob usab sa mga opisina sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Young Women ug sa kinatibuk-ang
kapangulohan sa Primary.

Impluwensya tali Niadtong anaa sa Ubang
mga Tinuohan
Si Sister Spafford nakakat-on og mahinungdanong leksyon gikan ni Presidente George
Albert Smith mahitungod sa pagpakigbahin sa
mga mithi sa Simbahan ngadto sa mga babaye
sa kalibutan. Human dayon sa pag-sustain
kaniya isip kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, “usa ka sulat gikan sa National Council
of Women, nagpahibalo sa tinuig nga miting
nga ipahigayon sa Siyudad sa New York.
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“Si Sister Spafford nakatambong na niana
nga miting kaniadto, ug tungod sa iyang
nangagi nga kasinatian, siya ug ang iyang mga
magtatambag mainampingong mikonsiderar sa
imbitasyon sulod sa pipila ka semana.
“Mihukom sila sa pagrekomendar ngadto sa
Presidente sa Simbahan nga ang Relief Society
moputol sa ilang pagkasakop niadto nga mga
council. Giandam nila ang pahayag sa rekomendasyon, nga naglangkob sa mga rason sa
paghimo niini.

Mga sister sa Relief Society ug full-time misyonaryo sa
San Antonio, Texas, mga 1950

“Nagkurog ug dili sigurado, si Sister Spafford mibutang sa papel sa lamesa ni Presidente George Albert
Smith, nag-ingon, ‘Ang Kapangulohan sa Relief Society
nanghinaot sa pagrekomendar nga ang General Board
moputol sa pagkasakop niini sa National Council ug sa
International Council of Women, tungod sa mga rason
nga nakasulat dinhi sa papel.’
“Mainampingon nga gibasa ni Presidente Smith ang
papel. Dili ba sakop na man sila kapin sa tunga sa siglo?
Nangutana siya.
“Mipasabut si Sister Spafford kon unsa ka dakong
gasto ang pag-adto sa New York, ang oras nga magahin,
ug mihulagway sa kaulawan nga usahay ilang masinati.
Mirekomendar siya nga dili na sila mopadayon tungod
kay ‘wala kami makuha niini nga mga council.’
“Ang maalamon, tigulang na nga propeta misandig
sa iyang lingkuranan ug mitan-aw kaniya uban ang
nahasol nga panagway. ‘Gusto ninyong dili na ipadayon tungod kay wala kamoy makuha gikan niini?’
nangutana siya.
“‘Kana maoy among pagbati,’ mitubag siya.
“‘Sultihi ako,’ miingon siya, ‘unsa man ang inyong
gikatampo didto?
“‘Sister Spafford,’ mipadayon siya, ‘gipakalitan ko
nimo. Kanunay ba ninyong gihunahuna kon unsa ang
inyong makuha? Wala ba usab ninyo mahunahuna kon
unsa ang inyong ikahatag?’
“Iyang giuli kadto nga papel kaniya ug mitunol sa
iyang kamot. Uban sa dili matarug nga hunahuna miingon siya, ‘Ipadayon ninyo ang inyong pagkasakop niini
nga council ug ipabatyag ang inyong impluwensya.’” 12

“Kon mosarang ang
atong kaugalingon
pinaagi sa atong katakus, kon maningkamot
kita uban ang hugot
nga pagtuo nga walay
pagduha-duha sa
pagtuman sa mga
responsibilidad nga
gipabuhat kanato, kon
mangita kita sa inspirasyon sa Makagagahum alang sa paghimo
sa atong mga responsibilidad, makab-ot nato
ang mga milagro.”
Thomas S. Monson
Sa Conference Report, Abr. 1988,
52; o Ensign, Mayo 1988, 43.
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Nahimo gayud niya nga mabatyagan ang
iyang impluwensya. Miapil siya sa National
Council of Women ug sa International Council
of Women ug mihupot og mga katungdanan sa
pagkalider niadto nga mga organisasyon sulod
sa mga katuigan. Lig-on niyang gibarugan ang
mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo ug
ang katuyoan sa Relief Society.
Sa matag higayon nga si Sister Spafford moadto sa International Council of Women (ICW),
i-assign siya ngadto sa sesyon sa “social ug
moral welfare”. Iyang giasoy:
“Sa usa ka higayon misupak ako sa pagbalik
ngadto sa social ug moral welfare [nga sesyon],
ug mahigalaon kaayo ako nianang panahona
sa presidente sa ICW. . . . Miingon ko, ‘kanunay
ko nga moadto niini nga sesyon, ug sum-ol na
lang gyud kaayo nga gusto ko og lahi.’ Miingon
siya, ‘Nan, ikaw may katungod niini, ug akong
tan-awon nga matuman kini.’
“Dayon mibalik siya ug miingon, ‘Dili kami
makahatag sa imong hangyo tungod kay ang
kaugalingon nimong council miinsister nga
magpabilin ka sa social ug moral welfare.’
Miingon siya, ‘Tingali mainteres ka kon imong
mahibaloan ang rason. Ang imong national
president miingon nga kanunay nimong barugan ang baruganan sa inyong Simbahan niining
mga butanga ug nahibalo sila sa baruganan sa
Mormon nga Simbahan ug gibati nilang aduna
silay kasiguroan kon tua ka didto. ’” 13
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Ang mga babaye niini nga organisasyon nahibalo nga ang ilang higala nga si Belle Spafford
mobarug gayud sa mga baruganan sa Simbahan, ug ilang gikinahanglan kana nga matang
sa kaalam ug kalig-on. Niadtong 1954 gipili
siya nga lider sa delegasyon sa Estados Unidos
sa International Council of Women sa Helsinki,
Finland. Sa dihang gipangulohan niya ang dakong martsa sa pagbukas sa komperensya, ang
iyang mga hunahuna mibalik sa nangagi:
“Samtang nagtan-aw ako sa makadasig nga
mga tumatan-aw nga gilangkuban sa mga tawo
gikan sa daghang mga nasud . . . , sa kalit ang
akong hunahuna mibalik ngadto sa mga pulong
sa atong pioneer [Relief Society] nga mga lider
. . . ‘nagbarug sama kanamo nga nangulo sa
mga babaye sa kalibutan,’ . . . ‘alang sa katungod sa mga babaye sa Zion ug sa katungod sa
mga babaye sa tanang kanasuran.’ . . . Nasayud
ako nga ang atong mga pioneer nga mga lider
nga babaye gihatagan pinaagi sa balaanong
pagtulun-an sa kahibalo sa padulngan sa Relief
Society. . . . Akong kombiksyon nga moabut ang
panahon nga ang impluwensya sa Relief Society
makita sa tibuok kalibutan nga kababayen-an.” 14
Niadtong 1987 ang Unang Kapangulohan
mitambag sa Relief Society sa dili na pagpadayon og apil sa National Council of Women ug
sa International Council of Women. Miabut na
ang panahon alang sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief Society nga maka-focus og

Sama sa karaang mga Apostoles sa Manluluwas, ang mga sister sa Relief Society mahimo nga instrumento sa mga
kamot sa Dios.

dugang enerhiya sa paspas nga nagtubo nga
tibuok kalibutan nga organisasyon kay sa ubang
tibuok nasud ug tibuok kalibutan nga mga
kawsa. Apan samtang milambo ang Simbahan,
ang mga Babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw
padayon nga mipakita sa ilang impluwensya
sa tibuok kalibutan—sa ilang mga komunidad,
eskwelahan, ug takus nga mga organisasyong
lokal. Ilang nasunod ang sumbanan nga

giestablisar ni Presidente Smith ug ni Sister
Spafford, nga maghunahuna kon unsa ang
ilang ikahatag, dili kay unsa ang ilang makuha.

Pag-alima ug Pagtudlo sa mga Investigator
ug sa Bag-ong mga Kinabig
Uban sa tibuok kalibutan nga paglambo
sa Simbahan, ang Relief Society nahimo na
nga usa ka dapit sa impluwensya alang sa
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mga investigator ug sa bag-ong mga kinabig.
Kini nga impluwensya naglakip sa paghatag
sa bag-ong mga miyembro og oportunidad
sa pagserbisyo ug sa pagpangulo. Si Sister
Silvia H. Allred, magtatambag sa kinatibuk-ang
kapangulohan sa Relief Society, naghisgot kabahin sa iyang inahan, si Hilda Alvarenga, nga
nagserbisyo isip presidente sa Relief Society sa
branch didto sa San Salvador, El Salvador:
“Ang akong mama usa ka bag-o nga kinabig
sa Simbahan dihang gitawag siya nga presidente sa Relief Society sa gamay namong
branch sa San Salvador. Giingnan niya ang
presidente sa branch nga siya walay kasinatian,
dili andam, ug dili sarang. Siya mga 30 ang

pangidaron, gamay ra kaayo og pormal nga
edukasyon, ug ang tibuok niyang kinabuhi
gigahin sa pag-atiman sa iyang bana ug sa
pito ka anak. Apan ang presidente sa branch
mitawag gihapon kaniya.
“Akong nakita ang akong inahan nga
nagmalampuson. Samtang nagserbisyo,
nakakat-on siya og mga
kahanas sa pagpangulo ug
nakapalambo og bag-ong
mga gasa sama sa pagtudlo,
pagpamulong, ug pagplano
ug pag-organisar sa mga
Hilda Alvarenga
miting, mga kalihokan, ug mga proyekto sa
pagserbisyo. Iyang naimpluwensya ang mga

Elaine L. Jack

Ikadose nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Labut kita sa kinatibuk-an. Nagkinahanglan kita sa usag usa
aron makompleto ang atong sisterhood. Kon motunol kita sa
paggunit sa mga kamot sa atong mga sister, miabut kita sa
matag kontinente, kay kita anaa sa matag nasud. Nahiusa
kita samtang maningkamot kita sa pagsabut unsay buot isulti
sa Ginoo ngari kanato, unsa ang gusto Niya nga mahitabo
kanato. Lain-lain ang atong mga pinulongan, apan kita usa
ka pamilya nga sa gihapon mahimong usa sa kasingkasing.”

Ensign, Mayo 1992, 91
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babaye sa branch. Siya miserbisyo kanila ug
mitudlo kanila sa pagserbisyo sa usag usa. Ang
mga sister nahigugma ug mirespeto kaniya.
Gitabangan niya ang ubang mga babaye sa
pagdiskobre, paggamit, ug pagpalambo og mga
gasa ug mga talento; siya mitabang kanila nga
mahimong mga tigtukod sa gingharian ug sa
lig-on, espirituhanong mga pamilya. Padayon
siyang nagmatinud-anon sa mga pakigsaad sa
templo nga iyang gihimo. Sa dihang siya
namatay, malinawon siya uban sa iyang
Magbubuhat.
“Usa ka sister kinsa miserbisyo uban kaniya
isip magtatambag sa Relief Society misulat
kanako paglabay sa mga tuig: ‘Ang imong
mama mao ang tawo nga nagtudlo kanako sa
paagi nga naghimo kon unsa ako karon. Gikan
kaniya, nakakat-on ako og gugma nga putli,
kamabination, kamatinuoron, ug responsibilidad sa among mga calling. Siya ang akong
tigtudlo ug akong ehemplo. Karon 80 anyos na
ako, apan nagpabilin akong matinud-anon sa
Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo. Nakaserbisyo ako og misyon, ug ang Ginoo mipanalangin kanako sa hilabihan. ’” 15
Kini nga mapahinunguron nga presidente
sa Relief Society nakatabang sa paglig-on sa
mga pagpamatuod sa mga sister nga miyembro
nang daan sa branch. Iya usab nga naalimahan
ang hugot nga pagtuo sa mga babaye kinsa
nagtuon pa sa Simbahan ug sa bag-ong mga

nabunyagan ug nakumpirmahan. Gipangulohan niya ang mga paningkamot sa paghimo
sa Relief Society nga usa ka maabi-abihon,
maalimahon nga dapit.

Pag-impluwensya sa Uban pinaagi sa
Pagpakigbahin sa Ebanghelyo
Dili pa lang dugay human sa pagbisita nila ni
Presidente ug Sister Packer niana nga gamayng
sirkulo sa mga sister sa Czechoslovakia, usa ka
batan-ong babaye kinsa nagpangita og espirituhanong kasilongan, gugma, ug kahulugan sa
iyang kinabuhi naapil niana gayud nga sirkulo.

Ang pagserbisyo makausab sa kalibutan ngadto sa pagka
mas maayo.
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Ang iyang ngalan si Olga Kovářová, ug nianang
panahona estudyante siya sa pagkadoktor sa
unibersidad sa siyudad sa Brno. Ang unibersidad mipatuman sa patulun-an nga walay Dios
[atheism] ngadto sa mga estudyante. Gibati ni
Olga nga ang mga estudyante ug ang tanan sa
iyang palibut walay direksyon. Gutom siya sa
mas lawom nga espirituhanong kinabuhi, ug
iyang gibati ang sama nga kagutom sa iyang
mga higala ug mga kaubanan.
Sa panahon ni Olga niana nga unibersidad, nahimamat niya si Otakar Vojkůvka, 75
anyos nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
lalaki. Sa wala madugay nahinumdom siya:
“Siya akong nakita nga 75 ang pangidaron
apan ang iyang kasingkasing magdiseotso
anyos pa ug puno sa kalipay. Talagsa ra kaayo
kini sa Czechoslovakia sa mga panahon sa
pagkamaduha-duhaon. . . . Akong nakita
nga siya dili lamang edukado apan nahibalo
unsaon sa pagpuyo nga malipayon.” Iya siyang
gipangutana ug ang iyang pamilya mahitungod
sa kahulugan sa kinabuhi, ug sa katapusan sila
mipaila kaniya ngadto sa laing mga miyembro
sa Simbahan. Gusto siyang mahibalo kon giunsa nila sa pagkakaplag og kalipay ug diin sila
nakabasa mahitungod sa Dios. Sila mihatag
kaniya og kopya sa Basahon ni Mormon, nga
mahinamon niyang gisugdan sa pagbasa.
Si Olga nakabig sa gipahiuli nga ebanghelyo, ug mihukom siya sa pagpabunyag.
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Kinahanglan siyang mabunyagan sa gabii dapit sa kakahoyan aron paglikay nga
mahibaloan ang relihiyuso nga kalihokan.
Subo lang, daghang mangingisda ang didto
sa kakahoyan sa gabii sa iyang pagbunyag.
Apan human si Olga ug ang iyang mga higala
naghulat ug sa katapusan mihalad og kinasingkasing nga pag-ampo, namiya ang mga
mangingisda.
Usa ka miyembro sa Simbahan nga mitambong sa bunyag ni Olga nangutana kaniya,
“Nahibalo ka ba nganong dunay daghang
mangingisda duol sa tubig karong gabhiona?”
Dayon siya miingon, “Hinumdumi nga si Jesus,
samtang naglakaw siya sa Dagat sa Galilea,
miingon ngadto kang Simeon Pedro ug kang
Andres, kinsa nanglaya ngadto sa dagat, ‘Sumunod kamo kanako , ug himoon ko kamong
mga mangingisdag tawo.’” Si Olga mibati nga
“ang iyang ipasabut mao nga ako sa dili madugay mahimong instrumento sa mga kamot
sa Dios sa pagdala sa mga batan-on ngadto sa
iyang Simbahan.”
Gihimo gayud kadto ni Olga. Nakaimpluwensya siya og daghan kinsa nagpangita
sa kamatuoran ug kalipay. Tungod kay ang
pagpangita og katudloan wala itugot sa ilang
nasud, siya ug ang pamilyang Vojkůvka mipahigayon og klase nga gitawag og “Eskwelahan
sa Kaalam.” Niini nga kahimtang, gitudlo nila
ang moral ug matarung nga mga hiyas aron

Ang pagkahibalo nga mobasa nagtabang sa mga babaye nga
molambo sa ilang mga kahimtang, pagtuon sa ebanghelyo, ug
pagtudlo sa ilang mga anak.

“Mga sakop kamo sa
pinakatalagsaong
organisasyon sa mga
babaye sa kalibutan, usa
ka organisasyon nga
mahinungdanong bahin
sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta ug diin
gidesinyo gayud ug
gipalihok nga kini
makatabang sa matinudanong mga miyembro
aron makabaton og
kinabuhing dayon sa
gingharian sa atong
Amahan.”
Joseph Fielding Smith

matabangan ang mga tawo nga makakita sa espirit
walidad ug kalipay sa kinabuhi. Daghan sa ilang mga
estudyante mibati sa impluwensya sa Espiritu, ug ang
mga oportunidad sa kasagaran mibukas alang sa mga
diskusyon uban sa pinili nga mga indibidwal mahitungod sa Langitnong Amahan ug sa ebanghelyo ni
Jesukristo.16
Sa kaulahian, dihang si Sister Barbara W. Winder
nagserbisyo isip ikaonse nga kinatibuk-ang presidente
sa Relief Society, aduna siyay oportunidad sa pagbiyahi ngadto sa Czechoslovakia kuyog sa iyang bana,
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Ang Choir sa Relief Society nga nanganta didto sa Salt Lake Tabernacle, 1956

si Richard W. Winder, kinsa nakaserbisyo
didto isip batan-ong misyonaryo kaniadto.
Sa ilang pagsulod sa balay diin ang miting
pagahimoon, usa ka malipayon nga batan-ong
babaye misugat kanila sa kahinam ug miingon,
“Maayong pag-abut! Ako si Olga, ug ako ang
presidente sa Relief Society.” Sila si Brother
ug Sister Winder nakamatikod sa kasanag sa
iyang panagway ug sa Espiritu sa Ginoo nga
diha kaniya. Isip presidente sa Relief Society
sa gamay nga branch, si Olga Kovářová usa ka
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impluwensya alang sa kamaayo sa kalibutan
nga anaa ang politikanhong pagpanglupig ug
pagpanggukod sa relihiyon, ug mitabang siya
sa paghatag og kapasilongan niadtong mga
namiyembro sa Simbahan ug nahimong sakop
sa Relief Society. Mitabang siya sa pagluwas og
mga kalag sa uban pinaagi sa pagdala kanila
ngadto kang Kristo.
Ang istorya sa pagkakabig ni Sister Kovářová
ug ang iyang misyonaryo nga buhat mga
tipik sa katumanan sa panagna ni Presidente

Spencer W. Kimball, ikadose nga Presidente
sa Simbahan: “Kadaghanan sa dagkong
kalamboan nga nagsingabut sa Simbahan sa
katapusang mga adlaw moabut tungod sa
daghang mga babaye sa kalibutan (kinsa anaa
ang kanunay nga pagbati sa pagkaespirituhanon) nga madala ngadto sa Simbahan nga
dinaghan. Mahitabo kini sumala sa matang sa
pagkamatarung ug pagkamaayo nga gipakita
sa mga babaye sa Simbahan sa ilang kinabuhi
ug sumala sa matang nga ang mga babaye sa
Simbahan nakita nga talagsaon ug lahi—sa
malipayong mga paagi—kay sa mga babaye sa
kalibutan.” 17

mga kaugalingong panginahanglan sa ilang
komunidad ug sa paghukom unsa nga serbisyo
sa komunidad ang gikinahanglan kaayo. Inyo
bang mahunahuna unsa ang nahimo niana sa
kalibutan?
“Usa sa atong mga presidente sa Relief
Society miadto sa council sa siyudad sa California ug miingon, ‘Unsang mga butanga nga
sa inyong pagtuo gikinahanglan niini nga komunidad nga among mahimo?’ Ug ang mga
tawo miingon, ‘Buot nimong ipasabut nga
20,000 ka pundok sa tibuok kalibutan mohimo sa samang butang?’ Ug siya miingon oo.
Ug [usa sa sakop sa council] miingon, ‘Inyong

Pag-impluwensya sa Uban pinaagi sa
Pagserbisyo
Niadtong 1992, ang mga sister sa tibuok
kalibutan nagsaulog sa ika-150 nga anibersaryo
sa Relief Society pinaagi sa pag-apil sa mga
proyekto sa pagserbisyo sa ilang mga komunidad. Pinaagi niini nga paningkamot, nga
giorganisar ubos sa pagdumala sa kinatibuk-an
ug mga lokal nga mga lider sa priesthood, ang
mga sister mipakigbahin sa impluwensya sa
Relief Society sa tibuok kalibutan. Si Sister
Elaine L. Jack, kinsa nagserbisyo isip ikadose
nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society
niana nga panahon, miingon:
“Among gihangyo ang matag-usa sa
among lokal nga mga yunit sa pagsusi sa

“Ang tinuod nga gugmang putli mao ang gugma inubanan
sa buhat. Ang panginahanglan sa gugmang putli anaa
bisan asa” (Thomas S. Monson).
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mausab ang kalibutan.’ Ug nagtuo ko nga
ato kanang nahimo . . . alang sa mas maayo.
Usa kana sa makapahiusa nga mga butang.
Ug [anaa ang] ingon ka daghang pamaagi sa
pagserbisyo. . . . Ang mga [Sister] nanghimo
og mga hapin sa paa didto sa South Africa
alang sa mga tigulang sa balay. . . . Nananom
sila og mga bulak sa palibut [sa usa] ka tore
nga relo didto sa Samoa. Ug mihimo sila og
daghan kaayong butang ngadto sa walay
mga kapasilongan o nanghatag og mga libro
alang sa mga bata o namintal og mga balay
alang sa dili minyo nga mga inahan, ingon
nianang mga butanga. Among gibati nga sa
tibuok kalibutan kini nga mga service project
sa komunidad usa ka mahinungdanon nga
butang, alang sa mga sister ug alang sa
komunidad.” 18

Pag-impluwensya sa Uban pinaagi sa
Literasiya [Pagkat-on sa Pagbasa ug
Pagsulat]
Samtang ang mga sister sa Relief Society
miorganisar og mga service project sa komunidad, si Sister Jack ug ang iyang mga
magtatambag mihatag og dakong pagtagad
sa usa ka paningkamot sa tibuok kalibutan
nga pagserbisyo: pagtabang sa mga sister
aron makakat-on sa pagbasa. “Among gibati
nga ang mga babaye sa tibuok kalibutan
kinahanglan nga makakat-on sa pagbasa,
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ug daghan ang dili makabasa,” miingon
siya. “Inyo bang mahunahuna—nga kon sila
dili kamaong mobasa, unsaon man nila sa
pagtudlo ang ilang mga anak, unsaon man
nila sa pagpalambo ang ilang mga kahimtang,
unsaon man nila sa pagtuon sa ebanghelyo?
Busa naghunahuna kami nga walay laing mas
makatabang kay sa pasiugdahan ang paningkamot nga makakat-on sa pagbasa. . . . Apan
usab ang among tuyo mao ang pag-awhag
og usa ka tibuok kinabuhi nga pagkat-on sa
matag sister.” 19
Si Presidente Thomas S. Monson, ikadisesais nga Presidente sa Simbahan, kausa
nakighimamat og usa ka
babaye didto sa Monroe,
Louisiana, kinsa napanalanginan pinaagi niining
pagserbisyo sa Relief Society
Thomas S. Monson
ug kinsa mipakigbahin sa
panalangin ngadto sa uban. Ang sister miduol
kaniya didto sa airport ug miingon: “Presidente Monson, sa wala pa ko mamiyembro sa
Simbahan ug nasakop sa Relief Society, dili
pa ko kahibalong mobasa. Dili ko kahibalong
mosulat. Walay bisan usa sa among pamilya
ang makahibalo.” Giingnan niya si Presidente
Monson nga gitudloan siya sa mga sister sa
Relief Society sa pagbasa ug karon mitabang
siya sa uban unsaon sa pagbasa. Human sa
pagpakig-istorya kaniya, si Presidente

Monson “nakapamalandong sa labihang
kalipay nga tingali gibati sa maong sister
dihang giablihan niya ang Biblia ug nakabasa
sa unang higayon sa mga pulong sa Ginoo.
. . . Nianang adlawa sa Monroe, Louisiana,”
miingon siya, “Nakadawat ako og kumpirmasyon gikan sa Espiritu sa mahimayaon
ninyong katuyoan sa pagpalambo sa literasiya
tali sa inyong mga sister.” 20

Pag-impluwensya ug Paglig-on sa mga
Sister diha sa mga Ward ug Branch
Bisan ang matinud-anong mga sister sa
Relief Society nagpakita sa ilang impluwensya
diha sa ilang komunidad ug sa tibuok kalibutan, wala nila makalimti ang paglig-on sa usag
usa sa kaugalingon nilang mga ward ug mga
branch. Si Sister Julie B. Beck, kinsa sa ulahi
miserbisyo isip ikakinse nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, nakakita sa sisterhood,
kapasilongan, ug impluwensya sa Relief Society
sa batan-on pa siya, walay kasinatian nga inahan ug tig-atiman sa panimalay [homemaker].
Nahinumdom siya:
“Ang Relief Society kinahanglan nga maorganisar, hapsay, ug molihok sa paglig-on
sa mga pamilya ug motabang sa atong mga
panimalay nga mahimong sagrado nga
sanktuwaryo gikan sa kalibutan. Kini akong
nakat-unan mga tuig na ang milabay sa
bag-o pa kong naminyo. Ang akong mga

ginikanan, kinsa akong mga silingan, mipahibalo nga mamalhinay sila ngadto sa laing
dapit sa kalibutan. Ako kanunay nga nagsalig
sa maalimahon, maalamon, ug makadasig
nga ehemplo sa akong inahan. Karon mawala
na siya sa dugayng panahon. Nahitabo kini
nga wala pa ang e-mail, mga fax machine, cell
phone, ug mga Web camera, ug ang pagpadala sa sulat grabe ka dugay moabut. Usa ka
adlaw sa wala pa siya mobiya, naglingkod
ko nga nagbakho uban kaniya ug nangutana,
‘Kinsa man unya ang akong mama?’ Si mama
naghunahuna pag-ayo, ug uban sa Espiritu
ug gahum sa pagpadayag nga moabut sa mga
babaye nga ingon niini nga matang, miingon
siya kanako, ‘Kon dili na ko mobalik, kon
ikaw dili na makakita kanako, kon ako dili
na makatudlo kanimo og laing butang, ipahiluna ang imong kaugalingon ngadto sa Relief
Society. Ang Relief Society maoy mahimo
nimong inahan.’
“Si mama nahibalo nga kon magkasakit ako,
ang mga sister moatiman kanako, ug kon anaa
ang akong mga anak, motabang sila kanako.
Apan ang pinakadakong panghinaut sa akong
mama mao nga ang mga sister sa Relief Society
mahimo nga gamhanan, espirituhanong mga
lider ngari kanako. Akong gisugdan nianang
panahona ang pagkat-on og mas daghan gikan
sa mga babaye nga may baruganan ug hugot
nga pagtuo.” 21
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Ang Padayon nga Nagkadako
nga Sirkulo sa mga Sister
Sa unang higayon nga mihisgot ni Presidente Boyd K. Packer sa publiko kabahin sa
iyang kasinatian uban sa
mga sister sa Relief Society
didto sa Czechoslovakia,
namulong siya panahon sa
kinatibuk-ang miting sa
Relief Society niadtong 1980.
Boyd K. Packer
Miingon siya, “Akong nakita ang panan-awon
sa usa ka dako nga sirkulo sa mga sister.” 22
Niadtong 1998 gipaambit niya pag-usab
ang maong kasinatian, niining panahona sa
pagpamulong sa kinatibuk-ang komperensya
alang sa tibuok Simbahan. Nakamatikod siya,
“Ang Relief Society labaw pa sa usa ka sirkulo
karon; labaw pa kini sa usa ka de laso nga
panapton nga mikatap tabok sa mga
kontinente.” 23
Ang mga sister sa Relief Society mga kabahin sa dinasig sa Dios nga organisasyon nga
giestablisar ni Propeta Joseph Smith ubos sa
awtoridad sa priesthood. Samtang ang mga
babaye moapil sa Relief Society ug mopahinungod sa ilang kaugalingon niini, padayon silang
maghatag og kapasilongan ug sisterhood ug
mamahimong gamhanang mga impluwensya
sa pagkamaayo. Si Presidente Packer misaad
og talagsaong mga panalangin ngadto sa mga
sister nga nagserbisyo niini nga katuyoan:
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“Ang inyong matag panginahanglan matuman, karon, ug sa kahangturan; ang matag
walay pagpakabana mapapas; ang tanang
pang-abuso pagakorihian. Kining tanan mahimong moabut kaninyo, ug daling moabut, kon
inyong ipahinungod ang inyong kaugalingon
sa Relief Society.
“Ang pagserbisyo diha sa Relief Society
magpalambo ug magbalaan sa matag usa ka
sister. Ang inyong pagkasakop sa Relief Society
kinahanglan nga kanunayng maanaa kaninyo.
Kon inyong ipahinungod ang inyong kaugalingon ngadto sa Relief Society ug organisahon
kini ug gamiton kini ug moapil niini, inyong
gisuportahan ang katuyoan nga mopanalangin
sa matag babaye kinsa anaa nga maabut sa
impluwensya niini.” 24

Paglig-on sa Sisterhood pinaagi
sa mga Pagpahayag sa Gugma
nga Putli
Sa usa ka pakigpulong alang sa mga sister sa
Relief Society, si Presidente Thomas S. Monson
mipakigbahin sa mga hunahuna kon sa unsang
paagi ang pagpahayag sa gugma nga putli
makapalig-on sa bugkos sa sisterhood diha
sa Relief Society:
“Akong gikonsiderar ang gugma nga putli—o
‘tiunay nga gugma ni Kristo’—nga usa ka
kaatbang sa pagpanaway ug paghukom. Sa
paghisgot kabahin sa gugma nga putli, sa

pagkakaron wala sa akong hunahuna ang
paghupay sa pag-antus pinaagi sa paghatag sa
atong kabtangan. Kana, sa tinuod, kinahanglanon ug tukma. Karon, hinoon, ania sa akong
hunahuna ang gugma nga putli nga makapakita sa iyang kaugalingon kon kita masinabuton ngadto sa uban ug matugtanon sa ilang
mga binuhatan, ang matang sa gugmang putli
nga mopasaylo, ang matang sa gugmang putli
nga mapailubon.
“Ania sa akong hunahuna ang gugma nga
putli nga modala kanato sa pagkamabination,

manggiloy-on, ug puno sa kalooy, dili lamang
sa mga panahon sa sakit ug mga kasakit ug
kasagmuyo apan usab sa mga panahon sa
kahuyang o kasaypanan sa uban.
“Adunay dili tiaw nga pangingahanglan sa
gugmang putli nga naghatag og pagtagad
niadtong wala matagad, paglaum alang sa
mga nawad-an og kadasig, tabang alang sa
mga nagkasakit. Ang matuod nga gugmang
putli mao ang gugma inubanan sa buhat.
Ang panginahanglan sa gugmang putli anaa
bisan asa.

Ang gugmang putli mabati pinaagi sa pagdapit nga “Dali—tapad kanamo.”
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“Ang gikinahanglan mao ang gugmang
putli nga dili matagbaw lamang sa pagpaminaw o sa pagsubli sa mga report sa dautang
palad nga miabut sa uban, gawas lang kon
ang paghimo niini, makaayo sa tawo nga
nahitaboan. . . .
“Ang gugmang putli mao ang pagbaton og
pailub ngadto sa tawo nga mipasakit kanato.
Mao kini ang pagbatok sa pagbati nga daling
masilo. Mao kini ang pagdawat sa kahuyang
ug mga kasaypanan. Mao kini pagdawat sa
mga tawo kon unsa gayud sila. Mao kini ang
pagtan-aw lapas sa pisikal nga panagway
ngadto sa mga hiyas nga dili mapalong paglabay sa panahon. Mao kini ang pagbatok sa
pagbati nga adunay palabihon.
“Ang gugmang putli, ang tiunay nga gugma
ni Kristo, ikapakita kon ang pundok sa mga
batan-ong babaye gikan sa singles ward magbiyahe og gatusan ka mga milya aron pagtambong sa mga funeral service alang sa inahan sa
usa sa ilang mga sister sa Relief Society. Ang
gugmang putli ikapakita kon ang mapahinunguron nga mga visiting teacher mobalik sa
matag bulan, sa matag tuig sa mao gihapon
nga walay interes, may pagkahinawayon nga
sister. Makita kini kon ang usa ka tigulang na
nga biyuda mahinumduman ug madala ngadto
sa mga kalihokan sa ward ug sa mga kalihokan
sa Relief Society. Mabatyagan kini kon ang
sister nga nag-inusarang naglingkod sa Relief
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Society makadawat sa imbitasyon nga, ‘Dali—
tapad kanamo.’
“Sa gatusan ka ginagmayng mga paagi, tanan
kamo nagsul-ob sa kupo sa gugma nga putli.
Walay perpekto nga kinabuhi alang kanatong
tanan. Imbis nga magmahukmanon kita ug
hinawayon sa usag usa, unta magbaton kita sa
tiunay nga gugma ni Kristo alang sa atong isig
ka tigbiyahe niini nga panaw sa kinabuhi. Unta
kita makamatikod nga ang matag usa naghimo sa tanan aron maatubang ang mga hagit
nga moabut sa iyang agianan, ug unta atong
paningkamutan ang paghimo sa atong pinakamaayo sa pagtabang.
“Ang gugmang putli nangahulugan isip ang
‘pinakataas, pinakahalangdon, pinakalig-ong
matang sa gugma,’ ang ‘tiunay nga gugma ni
Kristo . . . ; ug bisan kinsa nga makaplagan
nga anaa niini sa katapusan nga adlaw, kini
makaayo [kaniya].’
“‘Ang gugma nga putli dili gayud mopakyas.’
Unta kining taas og lahutay nga motto sa Relief
Society, kining walay utlanan nga kamatuoran,
mogiya sa tanan ninyong buhaton. Unta kini
mosulod diha gayud sa inyong mga kalag ug
mopadayag diha sa tanan ninyong mga
hunahuna ug mga buhat.” 25

KAPITULO 7

“Relihiyon nga Putli”
Mainampingon nga Pagbantay
ug Pangalagad pinaagi sa
Visiting Teaching
Gilibutan kita niadtong nanginahanglan sa atong
pagtagad, atong pagdasig, atong suporta, atong
paghupay, atong kamabination. . . . Kita ang mga
kamot sa Ginoo dinhi sa yuta, uban sa mando
nga moserbisyo ug motabang sa Iyang mga anak.
Nagdepende Siya sa matag usa kanato.
Thomas S. Monson

KAPITULO 7

“Relihiyon nga Putli”
Mainampingon nga Pagbantay ug
Pangalagad pinaagi sa Visiting Teaching
Dihang si Jesukristo dinhi pa sa yuta, Iyang
gipakita kanato ang paagi unsaon nato sa
pagpakabuhi. “Gibutangan Niya og timailhan
ang agianan ug migiya sa dalan,” si Sister
Eliza R. Snow misulat.1 Gipakita Niya kanato
kon unsaon sa pagpangalagad—unsaon sa
pagbantay ug paglig-on sa usag usa. Ang Iya
mao ang pagpangalagad sa mga indibidwal, sa
tinagsa-tagsa. Iyang gitudlo nga kinahanglan
kitang mobiya sa nubenta y nuwebe aron pagluwas sa usa nga nawala.2 Iyang gipang-ayo ug
gitudloan ang mga indibidwal, gani migahin
og panahon sa matag tawo diha sa baga nga
2,500 ka mga tawo, nagtugot sa matag usa
aron makadawat og personal nga pagsaksi sa
Iyang kabalaan.3
Ang Manluluwas mitawag sa Iyang mga
disipulo nga motabang Kaniya sa Iyang pangalagad, naghatag kanila og oportunidad sa
pagserbisyo sa uban ug mas mahisama Kaniya.
Sa Relief Society, ang matag sister adunay
oportunidad sa pagbantay ug paglig-on
sa mga sister sa tinagsa pinaagi sa visiting

teaching. Si Sister Julie B. Beck, ikakinse nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,
miingon, “Tungod kay kay kita nagsunod sa
ehemplo ug mga pagtulun-an ni Jesukristo,
atong gimahal kini nga sagrado nga buluhaton sa paghigugma, pagkahibalo, pagserbisyo,
pagsabut, pagtudlo, ug pagpangalagad alang
Kaniya.” 4

Mga Sinugdanan sa Visiting
Teaching: Pagpangolekta og mga
Donasyon ug Pag-organisar og
Pagserbisyo
Niadtong 1843, samtang ang populasyon sa
Nauvoo, Illinois, midaghan, ang mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw sa Siyudad gibahin
ngadto sa upat ka ward. Sa usa ka miting nga
gihimo niadtong Hulyo 28 nianang tuiga, ang
mga lider sa Relief Society mipili og visiting
committee nga upat ka sister sa matag ward.
Ang tataw kaayong mga responsibilidad sa mga
visiting committee mao ang pagbana-bana sa
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mga panginahanglan ug pagpangolekta og
mga donasyon.
Ang mga donasyon naglakip sa kwarta,
pagkaon, ug mga sinina. Sa matag semana, ang
mga visiting committee mohatag sa donasyon
nga ilang nakolekta ngadto sa tresurera sa
Relief Society. Ang Relief Society migamit niini
nga mga donasyon sa pagtabang ug sa paghatag og kahupayan sa nanginahanglan.
Sa pagtuman niini nga responsibilidad, usa ka
sister mipahayag sa iyang pagtuo nga ang “atong
kaluwasan [mag] agad sa atong kamabination
ngadto sa mga kabus.” Laing sister ang mipahayag sa iyang pag-uyon, nag-ingon: “Balik-balik
kini nga gipamatud-an sa Ginoo. Nagmaya Siya
sa atong mga buhat sa tiunay nga gugma.” 5
Kini nga buhat nagpadayon hangtud sa
ikabaynte nga siglo. Sa kasagaran ang mga

Pinaagi sa Iyang ehemplo, ang Manluluwas mitudlo
kanato unsaon sa pagbantay ug paglig-on sa usag usa.
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sister nga gi-assign sa pagbisita magdala og
mga basket, modawat og mga butang sama sa
mga posporo, bugas, harina, ug mga binotelyang prutas. Kadaghanan niini nga mga
donasyon gigamit sa pagtabang sa lokal nga
mga panginahanglan, apan ang uban gigamit
sa pagtabang sa mga panginahanglan nga
anaa sa liboan ka mga milya ang gilay-on.
Sama pananglit, human sa Ikaduhang Gubat
sa Kalibutan, gitigom, gilain-lain, gipang-ayo,
ug gipamutos sa mga sister sa Relief Society sa
Estados Unidos ang kapin sa 500,000 ka mga
sinina ug gipadala kini ngadto sa Uropa.
Agi og dugang sa pagpangolekta og mga
donasyon, ang mga tigbisita nga mga komite
mibanabana sa mga panginahanglan diha sa
mga panimalay nga ilang gibisitahan. Gireport
nila ang ilang mga obserbasyon ngadto sa mga
lider sa Relief Society, kinsa miorganisar og
mga paningkamot sa pagtabang.
Si Presidente Joseph F. Smith, ang ikaunom
nga Presidente sa Simbahan, naghisgot sa usa
ka panahon dihang nakita niya ang mga sister
sa Relief Society nga mihimo og dili hinakog,
sama kang Kristo nga paghigugma ngadto sa
usa ka pamilya:
“Akong pribilehiyo dili pa lang dugay ang
pagbisita sa usa sa among mga pamuy-anan
sa layo nga Stake sa Zion diin sa maong
panahon grabe nga sakit ang mighugpa,
ug bisan kami nagbiyahe sulod sa daghang

“Himoa nga kita adunay
pagkamanggiloy-on diha
sa matag-usa, ug tuguti
nga ang mga lig-on
mabination nga moamuma sa mga huyang
ngadto sa pagkalig-on,
ug himoa nga kadtong
makakita mogiya sa buta
hangtud nga sila makakita sa agianan sa ilang
mga kaugalingon.”
Brigham Young
Ang mga komite sa visiting nangolekta og mga donasyon aron
itabang sa lokal nga mga panginahanglan.

Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan:
Brigham Young (1997), 256.

adlaw ug nangabut sa pamuy-anan nga gabii na kaayo,
gihangyo kami sa pagkuyog sa presidente sa pagbisita og pipila sa nagkasakit. Nakakita kami og usa ka
sister nga luya kaayong naghigda, sa grabe kaayo nga
kahimtang. Ang iyang bana naglingkod sa iyang tapad
nahasol kaayo sa grabing sakit sa iyang asawa kinsa
usa ka inahan sa daghang gagmay nga mga bata nga
mialirong. Ang pamilya maingon og kabus kaayo og
kahimtang.
“Usa ka buotan nga babaye sa wala madugay misulod sa balay, nagbit-bit og usa ka basket nga gisudlan
sa sustansyadong mga pagkaon ug pipila ka kinaham
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nga pagkaon nga magamit sa nag-antus nga
pamilya. Sa pagpangutana among nahibaloan
nga siya gipili sa Relief Society sa ward nga
maoy mobantay ug mangalagad sa babaye
nga masakiton hangtud sa tibuok gabii. Didto
andam siya sa pag-atiman sa mga bata, sa
pagsiguro nga sila maayo nga pagkahugas ug
mapakaon ug mapakatulog; sa paglimpyo sa
balay ug paghimo sa tanan nga komportable
kutob sa mahimo alang sa nasakit nga inahan
ug sa iyang pamilya. Nahibaloan usab namo
nga laing buotan nga sister ang gipili sa paghupay kaniya sa sunod nga adlaw; ug padayon
sa matag adlaw, kining kabus, nag-antus nga
pamilya nakadawat sa pinakamabinationg
pag-alima ug pagtagad gikan sa mga sister sa
Relief Society hangtud mabalik ang kalagsik
sa masakiton.
“Usab among nahibaloan nga kini nga
Relief Society organisado kaayo ug disiplinado nga ang tanang masakiton diha sa
pamuy-anan nakadawat sa susama nga pagtagad ug pangalagad alang sa ilang kahupayan. Wala pa ako makakita sa ingon ka tin-aw
nga pagpakita sa kamapuslanon ug katahum
niining lapad nga organisasyon sama sa
ehemplo nga among nasaksihan dinhi, ug sa
akong hunahuna pagkabulahan gayud nga
ang Ginoo midasig ni Propeta Joseph Smith
sa pag-establisar og ingon niini nga organisasyon sa Simbahan.” 6
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Visiting Teaching isip usa ka
Espirituhanong Pangalagad
Samtang ang mga visiting teacher kanunay
nga naglantaw sa temporal nga mga panginahanglan sa mga indibidwal ug mga pamilya,
sila usab adunay mas taas nga katuyoan. Si
Sister Eliza R. Snow, ang ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang Relief Society, mitudlo:
“akong gikonsiderar ang katungdanan sa
visiting teacher nga usa ka taas ug balaan nga
katungdanan. Nanghinaut ko nga dili maghunahuna ang mga sister nga puro lang kini
pagpangayo alang sa mga kabus. Kamo buot
nga mapuno sa Espiritu sa Dios, sa kaalam, sa
pagpaubos, sa gugma, aron kon sila walay ikahatag dili sila mahadlok sa inyong pag-abut.”
Si Sister Snow nanghinaut nga ang mga
sister “makakita sa kalainan sa ilang mga panimalay” human sa usa ka pagbisita.7 Mitambag
siya sa mga visiting teacher sa pag-andam
sa ilang mga kaugalingon sa espirituhanong
paagi sa dili pa mamisita aron masiguro nila ug
makab-ot ang espirituhanong panginahanglan
ingon man ang mga temporal: “Ang visiting
teacher . . . kinahanglan nga magbaton og hilabihan sa Espiritu sa Ginoo, kon siya mosulod
sa balay aron mahibalo kon unsa nga espiritu
ang iyang mahimamat didto. . . . Pangaliyupo
sa Dios ug sa Espiritu Santo nga makabaton [sa
Espiritu] aron mahimo ninyo ang paghimamat
niana nga espiritu nga maoy nagpatigbabaw

niana nga balay . . . ug basin bation ninyo nga
mamulong sa kalinaw ug kahupayan, ug kon
makita ninyo ang sister nga kulang na og kadasig, gaksa siya diha sa imong dughan sama
sa imong buhaton sa pagpainit sa bata diha sa
imong dughan.” 8
Si Sarah M. Kimball, kinsa miserbisyo isip
presidente sa Relief Society sa ward sa
katapusan niadtong mga
1860, mipakigbahin og
susamang tambag uban sa
mga sister sa iyang ward:
“Katungdanan sa matag
visiting teacher ang pagbisita
Sarah M. Kimball
sa [gi-assign nga mga sister] kanila kausa sa
usa ka bulan, sa pagsusi sa kalamboan ug
kalipay sa mga miyembro. Katungdanan nila
ang pagpamulong sa pulong sa kaalam, sa
paghupay ug kalinaw.” 9 Ang mga lider sa
Relief Society mipasabut gayud nga ang mga
visiting teacher “dili lamang mangolekta og
mga magamit apan sa pagtudlo ug
pagpatin-aw sa mga baruganan sa ebanghelyo.” 10 Niadtong 1916, ang mga visiting
teacher pormal nga gihangyo sa paghisgot og
usa ka hilisgutan sa ebanghelyo matag bulan
ingon man sa paghatag og temporal nga
serbisyo. Niadtong 1923, ang kinatibuk-ang
kapangulohan sa Relief Society mipaila og
managsama nga binulang mensahe nga
ipakigbahin sa tanang visiting teacher.

Ang mga visiting teacher kanunayng naningkamot sa
pagkab-ot sa espiritwal ug temporal nga panginahanglan
sa ilang mga gibisitahan.

“Ang Pagkahibalik sa Visiting
Teaching”—“Usa ka Matahum
nga Kasinatian alang sa mga
Babaye”
Niadtong 1944, walo ka tuig human giimplementar ang Church’s welfare plan (tan-awa
sa kapitulo 5), si Sister Amy Brown Lyman,
ang ikawalo nga kinatibuk-ang presidente sa
Relief Society, misugod sa pagtuki kabahin
sa tradisyonal nga responsibilidad sa mga
visiting teacher sa pagpangolekta og mga
donasyon. Human sa pagtuon niini nga isyu,
siya ug ang iyang mga magtatambag mirekomendar ngadto sa Presiding Bishopric nga
“ang pagpangolekta og pundo . . . kinahanglan
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hukman sa mga General Authority imbis sa
Relief Society.”
Si Presiding Bishop LeGrand Richards
midala sa rekomendasyon ngadto sa Unang
Kapangulohan. Unya mireport siya nga ang
Unang Kapangulohan ug ang Bishopric mibati
nga “mas maayo nga ihunong sa Relief Society
ang pagpangolekta pinaagi sa mga visiting
teacher og pundo alang sa charity.” 11
Si Sister Belle S. Spafford, kinsa nagserbisyo isip ikaduhang magtatambag ni Sister
Lyman nianang higayona, mipakigbahin og
personal nga asoy niining kausaban sa visiting
teaching:

Mga visiting teacher sa central Africa nagbiyahe aron sa
pagbisita sa ilang mga sister
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“Ang Kaigsoonan miingon, ‘Wala nay pagpangolekta og pundo alang sa charity sa mga visiting teacher sa Relief Society. Mamahimo kamo
nga tigserbisyo nga organisasyon, dili tighatag
og puhunan nga organisasyon sa charity alang
sa kahupayan.’
“. . . Nakahinumdom kaayo ko nga miapil
usa ka adlaw sa miting uban sa mga sakop sa
kapangulohan sa Relief Society ug sa secretary
ug sa duha o tulo ka mga board member, dihang ang usa sa mga sister miingon, ‘Ila nang
gipalanog ang kamatayon sa visiting teaching.
Kon dili na sila mahimo nga mangolekta alang
sa mga kabus, kinsa pa man kaha ang ganahan
nga manuktok sa matag pultahan aron lang sa
pagbisita?’ . . . Mibarug ako og miingon, ‘dili ko
motuo nga kini mao ang kamatayon. Nagtuo
ako nga mao kini ang pagkahibalik sa visiting
teaching. Ug nagtuo ako nga kadtong dili maihap nga mga babaye kinsa mibalibad sa pagserbisyo isip mga visiting teacher malipay na
karon kon sila mangadto isip mahigalaong mga
bisita aron sa pagpaniid sa mga kahimtang sa
panimalay diin anaa ang panginahanglan nga
wala na kinahanglana ang social welfare nga
imbistigasyon; kon dili sila ganahang tan-awon
nga morag nagpakilimos. Masayud sila nga sila
mangadto sa pagtukod sa espiritu sa panimalay.
Ug mamahimo kining usa ka matahum nga
kasinatian alang sa mga babaye nga magkinahanglan niini. . . . Dili ko motuo bisan usa

ka minuto nga kini mao na ang kamatayon sa
visiting teaching.’
“Wala kini magpakita nga ingon niana. Sukad
niadto ang programa nagsugod sa paglambo
ug ang mga babaye kinsa wala makaserbisyo
kaniadto mihangyo nga mahimong mga visiting teacher.” 12
Si Sister Spafford sa wala madugay miserbisyo isip ikasiyam nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society. Nakakita siya og dili
maihap nga mga ehemplo sa kaayohan nga
ikadalit sa visiting teaching ngadto sa mga
kinabuhi sa tanang sister sa Relief Society.
Siya mipamatuod:
“Pipila sa maayo kaayong mga nahimo mao
ang mga hinimo sa atong mga visiting teacher
ug sa atong mga presidente sa Relief Society,
tungod kay nangadto sila ubos sa espiritu
sa ilang calling ug sila mga representante sa
Relief Society. . . . Mga inahan sila, ug sila
adunay tawhanong panabut sa ubang mga
babaye ug sa ilang mga kasub-anan. Busa dili
nato pagamyan ang atong konsepto sa social
welfare kabahin sa mga gigutom o sa mga
kabus. Ang Manluluwas miingon kanato sa
paghinumdom sa mga kabus sa espiritu, dili
ba? Ug ang mga adunahan di ba magkasakit
usab, sama sa mga kabus; ug di ba maglisud
sila sa pagpangita ug makaatiman kanila?
. . . Karon mao kana ang angayng buhaton
sa Relief Society. Makasugilon ako kaninyo

ug sumpay-sumpay nga mga istorya diin ang
mga visiting teacher mihimo og mga buhat sa
kahanas sa paghupay sa kasamok sa usa ka
panimalay, bisan diha ra sa katungdanan sa
ilang calling.” 13

Usa ka Pribilehiyo, Katungdanan,
ug Pasalig: Pagpakigbahin sa
Panan-awon sa Tibuok Kalibutan
nga Visiting Teaching
Si Presidente Henry B. Eyring, magtatambag
sa Unang Kapangulohan, mipamatuod nga
ang visiting teaching usa ka bahin sa plano
sa Ginoo pagtabang sa mga tawo sa tibuok
kalibutan:
“Ang bugtong sistema nga makahatag og
tabang ug kahupayan tadlas sa usa ka simbahan nga dako kaayo diha sa kalibutan nga
nagkadaiya mao ang pinaagi sa tagsa tagsa ka
sulugoon duol sa mga tawo nga nanginahanglan. Ang Ginoo nakakita niana nga nagagikan
sa sinugdanan sa Relief Society.
“Siya mipahimutang og tarung nga sumbanan. Duha ka sister sa Relief Society nagdawat
sa ilang tahas nga mobisita sa lain isip tawag
gikan sa gikan sa Ginoo. Ingon na niana gikan
sa sinugdanan. . . .
“Ang mga sakop sa Relief Society kanunay
nga saligan sa lokal nga magbalantay nga
priesthood. Ang matag bishop ug branch
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president dunay usa ka presidente sa Relief
Society nga saligan. Siya adunay mga visiting
teacher, nga nasayud sa mga pagsulay ug sa
panginahanglan sa matag sister. Siya makahimo,
pinaagi kanila, nga masayud sa kasingkasing sa
tagsa-tagsa ka mga tawo ug sa pamilya. Makatabang siya sa mga panginahanglan ug makatabang sa bishop sa iyang tawag sa pag-amuma
sa tagsa-tagsa nga mga tawo ug sa pamilya.” 14
Sa namatikdan ni Presidente Eyring, ang
visiting teaching haum kaayo alang sa tibuok
kalibutan nga paglambo sa Simbahan. Pinaagi
niini nga sistema sa pag-amuma, ang matag
Santos sa Ulahing Adlaw nga babaye adunay
oportunidad nga mahimong instrumento sa
mga kamot sa Ginoo.
Ang mga sister sa Relief Society nagkugi sa
pagtinabangay sa pag-establisar sa visiting
teaching sa tibuok kalibutan. Sama pananglit, sa bag-o pa lang ang Simbahan sa Brazil,
kadaghanan sa mga branch walay mga Relief
Society o walay kabangkaagan kon unsaon sa
pag-establisar niini. Tungod kay ang lokal nga
mga lider dili man pamilyar sa Relief Society, si
William Grant Bangerter, ang mission president nianang panahona, mitawag sa iyang
asawa, si Geraldine Bangerter, nga mahimong
presidente sa Relief Society sa mission. Dili
pa siya pamilyar sa nasud, dili pa siya sinati
sa pinulongan, ug bag-o pa lang natawo ang
ilang ikapito nga anak. Bisan pa, gisugdan niya
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Si Sister Geraldine Bangerter, ubos sa wala, uban
sa Brazilian nga mga sister kinsa mitabang nga 
maestablisar ang Relief Society sa ilang dapit

ang pagtrabaho kauban sa mga magtatambag
ug secretary. Uban sa tabang sa sister nga mga
misyonaryo kinsa mibarug isip mga tighubad,
kini nga mga sister mihukom nga “ang unang
butang nga gikinahanglan nilang buhaton mao
ang pagtudlo sa mga babaye unsaon sa pagbisita sa usag usa ug sa pagkahibalo sa ilang mga
panginahanglan. Mao nga miingon sila, ‘Magtudlo kita mahitungod sa visiting teaching.’ . . .
“Mihukom sila nga sugdan sa gamay nga
branch [sa] São Paulo sa industriyal nga bahin
sa siyudad, kansang mga lumulupyo kadaghanan kabus. Ang kapangulohan mipahibalo daan
sa pipila ka mga sister sa branch, nag-ingon,

‘Palihug magkita kita niining gabhiona niining
orasa sa building nga atong giabangan.’”
Si Sister Bangerter ug usa sa iyang mga
matatambag “mibiyahe latas sa siyudad nga
may dose ka milyon nga mga tawo. Miabut sila
sa branch, diin . . . adunay pito ka mapainubsanong mga babaye.”
Dihang gisugdan sa mga sister ang miting
pinaagi sa pagkanta ug pag-ampo, usa sa
magtatambag ni Sister Bangerter mibarug
sa pagtudlo mahitungod sa visiting teaching.
“Naggunit siya og gamayng papel; nangurog
gayud siya nga naggunit sa papel. Mibarug ug
gibasa niya ang mensahe. Midangat kini og
lima ka minutos.
“Milingkod siya, ug silang tanan mitan-aw
kang [Sister Bangerter], kinsa miingon, ‘dili
man ko kasulti og Portuguese.’ Apan gusto nila
nga siya ang motudlo. Walay usa sa kwarto nga
makasulti og Iningles. Mibarug siya ug gigamit
ang tanang pulong nga Portuguese nga iyang
nahibaloan. Nahimo ang usa ka paragraph nga
may upat ka sentence:
“‘Eu sei que Deus vive.’ Nasayud ako nga
ang Dios buhi.
“‘Eu sei que Jesus é o Cristo.’ Nasayud ako
nga si Jesus mao ang Kristo.
“‘Eu sei que esta é a igreja verdadeira.’ Nasayud ako nga kini ang tinuod nga simbahan.
“‘Em nome de Jesus Cristo, amém.’ Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

“Kadto ang pinakaunang miting sa Relief
Society nga gihimo niana nga branch—lima ka
minuto nga pakigpulong kabahin sa visiting
teaching gikan sa usa ka sister nga wala pa mabisitahi og visiting teacher, makakita og visiting
teacher, o mahimo nga visiting teacher, [gisundan sa] pagpamatuod sa ebanghelyo.
“. . . Gikan nianang gamay nga pundok ug
uban pang sama kanila mibuswak ang usa ka
talagsaon, madasigon, puno sa pagtuo nga
pundok sa mga babaye sa nasud sa Brazil. May
mga talento sila, edukado, intelehente, talagsaong mga lider, ug dili gayud sila maingon niana
kon wala ang ebanghelyo ni Jesukristo ug ilang
hugot nga pagtuo.” 15
Ang visiting teaching nahimo nga pamaagi
sa mga Babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw sa
tibuok kalibutan sa paghigugma, pag-alima, ug
pagserbisyo—sa “paglihok sumala sa pagbati
nga gitisok sa Dios diha sa inyong mga dughan,” sigon sa gitudlo ni Joseph Smith.16
Ang mapahinungurong mga visiting teacher
misanong sa tawag gikan sa mga propeta sa
Ulahing Adlaw sa paghatag og sama kang
Kristo nga pagserbisyo. Si Presidente Spencer W. Kimball, ikadose nga Presidente sa
Simbahan, mitudlo: “Ang Dios nakakita kanato,
ug nagbantay kanato. Apan kasagaran nga
pinaagi sa ubang tawo nga iyang mahatag ang
atong mga panginahanglan. Busa, importante
kaayo nga moserbisyo kita sa usag usa sa
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gingharian.” 17 Si Presidente Thomas S. Monson,
ikadise-sais nga Presidente sa Simbahan, miingon: “Gilibutan kita niadtong nanginahanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, atong
suporta, atong paghupay, atong kamabination.
. . . Kita ang mga kamot sa Ginoo dinhi sa yuta,
uban sa mando nga moserbisyo ug motabang
sa Iyang mga anak. Nagdepende Siya sa matag
usa kanato.” 18

Ang Visiting Teaching Karon:
Usa ka Padayon nga
Paningkamot sa Pagsunod
kang Jesukristo
Ang istorya kabahin sa visiting teaching
nagpadayon sa kinabuhi sa mga sister bisan
asa, samtang ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nagtuman sa ilang pakigsaad sa
pagsunod ni Jesukristo. Si Presidente Dieter F.
Uchtdorf, magtatambag sa Unang Kapangulohan, miingon: “Kamo matahum nga mga sister
pag-alagad sa kapuangod sa uban sa mga
hinungdan nga molabaw sa personal nga mga
kaayohan. Niini inyong gisunod ang Manluluwas, kinsa, bisan kon hari, wala magtinguha og
posisyon, ni Siya nahingawa kon nabantayan
ba Siya sa uban. Wala Siya mabalaka sa pakigkompetensya sa uban. Ang Iyang mga hunahuna anaa kanunay sa pagtabang sa uban. Siya
nagtudlo, nang-ayo, nakigpulong, ug naminaw
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sa uban. Nasayud siya nga ang kabantugan
gamay ra og mahimo sa gawasnon nga mga
timailhan sa pagkabulahan o posisyon. Siya
nagtudlo ug nagpuyo subay niini nga doktrina: ‘Ang labing daku kaninyo, mainyo siyang
sulogoon.’” 19
Sulod sa katuigan, ang mga sister nakakat-on
nga ang visiting teaching nagkinahanglan sa
pasalig, dedikasyon, ug sakripisyo. Nakakat-on
sila nga nagkinahanglan sila sa Espiritu sa
paggiya kanila sa mga pagbisita. Ilang nakita
ang gahum nga moabut pinaagi sa pagtudlo sa
kamatuoran ug sa pagpamatuod, sa paghatag
og tabang nga temporal uban sa gugma, ug sa
kaandam nga magbangutan kauban sa uban,
mohupay, ug mopas-an sa mga palas-anon sa
ilang mga sister.

Pasalig, Dedikasyon, ug Sakripisyo
Si Presidente Kimball mipasabut nga ang
mga visiting teacher nagkinahanglan sa hingpit nga pasalig ug dedikasyon. Siya miingon:
“Ang inyong mga katungdanan sa daghang
paagi sama kaayo sa mga [home] teacher, sa
minubo mao ang ‘pagbantay diha sa simbahan sa kanunay’—dili bayente minutos sa usa
ka bulan apan sa kanunay—‘ug makig-uban
ug maglig-on kanila’—dili panuktok sa pultahan, apan makig-uban kanila, ug mobayaw
kanila, ug maglig-on kanila, ug tugahan sila sa
gahum, ug lig-unon sila—’ug pagtan-aw nga

walay kadautan sa simbahan, . . . ni kapintas, . . . paglibak, ni pagsulti og dautan.’ ” 20 Nakita ni Presidente
Kimball ang ingon nga dedikasyon sa iyang asawa, si
Camilla, kinsa miingon sa mga mosunod mahitungod
sa iyang mga paningkamot isip usa ka visiting teacher:
“Naningkamot ko nga dili mapugngan ang paghatag
og bisan unsang mabinationg mga pulong o buhat.” 21
Ang visiting teaching usa ka padayon nga buluhaton;
wala gayud kini kahumanan. Ang mga visiting teacher
sagad nga nagkinahanglang mosakripisyo ug mobatok
sa mga pagkaluya. Tinuod kini ilabi na kon ang ilang
mga paningkamot maingon og walay kahimoan, sama
sa istorya kabahin ni Cathie Humphrey:
“Sa una pa lang nga ako gitawag pagka- visiting
teacher, gi-assign ako og usa ka batan-ong babaye nga
wala gayud magsimbahan. . . . Nagmatinud-anon ako
sa pagbisita kada bulan ug manuktok sa iyang pultahan. Ablihan man tuod niya ang sulod nga pultahan

“Kinsa, bisan sa labihan
nga paghunahuna, ang
makatugkad sa dili
maihap nga buhat sa
tiunay nga paghigugma
nga gihimo, sa pagkaon
nga gibutang sa walay
sulod nga mga lamesa,
ang hugot nga pagtuo
nga gialimahan atol sa
makahadlok nga mga
panahon sa sakit, sa mga
samad nga gitambalan,
ang mga kahapdos nga
natambalan sa mapinanggaong mga kamot
ug sa maanindot ug
makahupay nga mga
pulong, sa kahupayan
nga gikahatag sa panahon sa kamatayon ug sa
susamang mga
kasub-anan?”
Gordon B. Hinckley
Ensign, Mar. 1992, 4

Sa paghimo og pag-alagad sa kalooy, gisunod sa mga sister sa
Relief Society ang ehemplo ni Jesukristo.
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Ang mga visiting teacher ug ang ilang mga giserbisyuhan
makalig-on ug makabayaw sa usag usa.

apan pabiling sirado ang screen nga pultahan.
. . . Wala siyay isulti. Magbarug lamang siya
didto. Malipayon akong tan-awon ug moingon, ‘Hi, ako si Cathie, ang imong visiting
teacher.’ Ug kay dili siya magtingog, ‘moingon
ko, ‘Sige, ang atong leksyon karon anaa sa . . .’
ug maningkamot nga makasulti og gamay nga
makabayaw ug mahigalaon. Kon mahuman
na ko, moingon siya, ‘Salamat,’ ug isarado
ang pultahan.
“Dili ko ganahan nga moadto. . . . Apan
miadto ko kay gusto ka nga magmasulundon.
Human sa mga pito o walo ka bulan nga ingon
niini, may tawag ako gikan sa bishop.
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“‘Cathie,’ miingon siya, ‘ang batan-ong
babaye nga imong gibisitahan bag-o lang nanganak pero ang bata nabuhi lamang og pipila
ka adlaw. Siya ug ang iyang bana mohimo og
usa ka graveside service , ug mihangyo siya
kanako sa pagsusi kon ikaw makaadto ba
ug makig-uban niya didto. Miingon siya nga
ikaw ra kuno ang iyang higala.’ Miadto ko sa
sementeryo. Ang batan-ong babaye, ang iyang
bana, ang bishop, ug ako didto sa lubnganan.
Mao kadto ang tanan.
“Makita lang nako siya kausa sa usa ka bulan
sulod sa pipila ka minuto sa matag bisita. Wala
gani nako makita lahus sa screen nga pultahan
nga hapit na diay siya manganak, bisan pa ang
akong walay pulos apan malaumon nga pagbisita nakapanalangin namong duha.” 22

Pagtinguha sa Espirituhanong Giya
Sa pagdagan sa panahon, ang matinudanong mga visiting teacher nagtinguha ug
nakadawat sa espirituhanong giya. Usa ka
sister sa Relief Society sa Brazil miasoy og usa
ka panahon dihang nakadawat siya og tabang
sa Ginoo:
“Walay paagi nga akong matawagan ang
mga sister sa telepono. Wala kami mga telepono. Mao nga ako miluhod sa pag-ampo
aron mahibalo kon kinsa ang mga sister nga
nagkinahanglan kanako nianang semanaha.
Wala gayud kini mapakyas. [Sama pananglit],

Mga
Pangutana nga
Ikapangutana sa mga
Visiting Teacher
Ang mosunod nga matang sa mga pangutana makagiya sa mga visiting teacher
ngadto sa mga oportunidad sa paghatag
og kahupayan, pagpakigbahin sa tukmang
mga pagtulun-an sa ebanghelyo, ug paghatag og makahuluganong serbisyo.
Unsa man ang anaa kaninyo nga mga
kahasol o kahingawa?
Unsa ang inyong mga pangutana mahitungod sa ebanghelyo o sa Simbahan?
Mosugot ka ba nga motabang kami
kaninyo 		 ?
Kon mangutana man og sama niini, ang
mga visiting teacher kinahanglan nga
motanyag og tabang sa piho nga paagi,
sama sa pag-atiman sa mga bata sa
mubo nga panahon, pag-abag sa mga
buluhaton sa panimalay, o pagtabang
sa dinaliang mga buluhaton. Dili kaayo
makatabang ang pag-ingon, “Tawaga
lang ko kon may kinahanglan ka.”

duna kami pinalangga nga batan-ong babaye
sa among ward nga walay mga sinina alang
sa bag-o niyang anak. Wala ko masayud kon
kanus-a siya manganak apan nahibalo ko nga
hapit na. Akong gitapok ang usa ka pundok sa
mga sister ug naghimo kami og pipila ka sinina

alang sa bata. Dili kami gustong mopauli siya
nga puston lang og newspaper ang iyang anak.
Dili namo matawagan sa telepono ang usag
usa mao nga ako nag-ampo ug ako gitubag
kon kanus-a ko moadto sa ospital dala niining
mga parisan sa [mga sinina sa bata]. Sa dihang
miabut ako sa ospital bag-o pa lang gayud
siyang nanganak ug akong nahatag kaniya ang
mga sinina nga gikan sa mga sister sa Relief
Society.” 23
Tungod kay managlahi man ang mga kahimtang sa matag sister, ang mga visiting teacher
nagkinahanglan og piho nga giya gikan sa
Espiritu Santo aron sila masayud unsay pinakamaayong itabang sa matag usa. Si Florence
Chukwurah sa Nigeria nakadawat sa ingon
nga giya dihang siya “gi-assign sa pagbisita sa
usa ka sister kinsa adunay problema sa iyang
kaminyoon ug sa iyang panimalay, hinungdan
nga sa merkado ra sila mag-abut alang sa
pagbisita. Human mabati ug mapanid-an ang
mga hagit niini nga sister, si Sister Chukwurah nangayo sa iyang bana og panalangin sa
priesthood aron mahibalo siya kon unsaon
pagtabang sa nagkaproblema nga sister. Human sa panalangin gibati niya ang paghisgot
ngadto sa sister sa importansya sa ikapulo.
‘Nagluha siyang miingon kanako nga wala
siya makabayad og ikapulo tungod kay dili
igo ang iyang kwarta,’ [na]hinumdom si Sister
Chukwurah. ‘Misugyot ko nga maghisgot kami
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sa Malaquias 3:10 ug buhaton namo kini didto
sa akong balay aron makarelaks ug kami rang
duha alang sa diskusyon. Misugot siya. Human sa among diskusyon siya akong giawhag
sa paggamit sa iyang pagtuo ug pagbayad sa
ikapulo pinakaminos unom ka bulan. Akong
gihatag ang pagpamatuod ngadto kaniya pinaagi sa Espiritu.’
“. . . Sulod sa pipila ka bulan niini nga miting,
klaro kaayo ang kausaban sa kahimtang niini
nga sister. Ang iyang anak nga babaye nadawat
nga eskolar sa pagkompleto sa iyang edukasyon sa high school, ang iyang bana mitrabaho
uban sa bishop aron maaktibo ug makadawat
og calling, ang magtiayon nagtinabangay sa
pagpalambo sa ilang pinansyal nga kahimtang

Samtang ang mga visiting teacher mopakigbahin sa mga
kamatuoran ug magpamatuod, ilang gitabangan ang
uban nga makasunod sa Manluluwas.
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ug relasyon, ug sa katapusan nahimo silang
inspirasyon sa uban.” 24

Pagtudlo sa mga Kamatuoran ug Paghatag
og Pagpamatuod
Si Presidente Kimball mitudlo nga kon ang
mga visiting teacher mopakigbahin sa ebanghelyo ug sa ilang mga pagpamatuod, makatabang sila sa ilang mga sister sa pagsunod sa
Manluluwas:
“Pagkamahimayaon sa pribilehiyo sa duha ka
sister nga mangadto sa usa ka panimalay. . . .
“Walay gihimong pagpamugos niini nga programa sa akong tan-aw. Gumikan lamang kini
sa pag-awhag ug sa gugma. Makatingala kon
pila ka tawo ang atong makabig uban sa gugma
ug madasig uban sa gugma. Kinahanglan kita
nga ‘magpasidaan, magpatin-aw, mag-awhag,
ug magtudlo, ug magdapit . . . sa pagduol ngadto
kang Kristo’ (D&P 20:59), sumala sa giingon sa
Ginoo sa iyang pagpadayag. . . .
“Dili kita matagbaw sa pagbisita lamang,
sa pagpakighigala; kana, dayag lang, adunay
kaugalingong luna. . . . Ang pagpakighigala, sa tinuod lang, maoy importante, apan
unsa kaha ka maayo ang inyong pagpakighigala kay sa pagtudlo og tawo sa walay
katapusang mga baruganan sa kinabuhi ug
kaluwasan? . . .
“Ang inyong pagpamatuod usa ka maayo
kaayo nga pamaagi. . . . Dili kinahanglan nga

imo kining isulti sa pinakapormal nga paagi;
daghan kaayong paagi sa paghimo niini. . . .
“. . . Ang mga visiting teacher . . . kinahanglan nga molabaw ang kalagsik, ug panan-awon,
ug kamainampingon—ug sa pagpamatuod.” 25
Usa ka batan-ong inahan mipasalamat sa
mga visiting teacher nga nakatabang kaniya
nga makabalik sa pagsunod sa ebanghelyo:
“Nagpasalamat ako niining adlawa sa akong
mga visiting teacher tungod kay nahigugma
sila kanako ug sila wala mohukom kanako. Sila
sa tinuoray mipabati kanako ingon nga ako
importante gayud ug nga ako adunay luna sa
Simbahan.
“Nangadto sila sa among balay ug manglingkod ug kami mag-istoryahay . . . , ug magbilin
sila og mensahe matag bulan.
“Ug kon mangadto sila matag bulan, akong
bation nga ako daw importante gayud ug nga
daw nahingawa gayud sila kanako ug nga daw
sila nahigugma gayud kanako ug nagdayeg
kanako.
“Pinaagi sa ilang pagbisita ug pakigkita
kanamo, nakahukom ako nga oras na aron
mobalik ako sa simbahan. Sa akong pagtuo
dili lang gyud ko kahibalo unsaon sa pagbalik,
ug pinaagi sa ilang pagbisita ug pagtabang
kanako, gihimo nila ang paagi aron ako
makabalik.
“Kinahanglan natong maamguhan nga ang
Ginoo nahigugma kanato bisan kinsa kita, ug

Ang mga visiting teacher makadawat og giya gikan sa
Espiritu Santo samtang mag-ampo og tabang.

ang akong mga visiting teacher nakatabang
kanakong makakita nga kini ang husto.
“Karon ako ug ang akong bana na-sealed na
sa templo.” 26
Ang visiting teaching usa ka paagi aron
madala ang ebanghelyo ni Jesukristo ngadto
sa mga kinabuhi sa mga sister ug sa ilang
mga pamilya. Si Sister Mary Ellen Smoot, ang
ikatrese nga kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, namahayag: “Ang akong tinguha mao
ang paghangyo sa atong mga sister sa dili
pagkabalaka mahitungod sa pagpanawag sa
telepono o matag tulo ka bulan o binulan nga
pagbisita, ug mahimo ba kaha kini, ug hinoon
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maghunahuna sa pag-alima sa malumo nga
mga kalag. Ang atong responsibilidad mao
ang pagsusi nga ang kalayo sa ebanghelyo
padayong mosanag sa kahayag. Ang atong
buluhaton mao ang pagpangita sa nawala nga
karnero ug tabangan silang mobati sa gugma
sa Manluluwas.” 27
Si Presidente Kimball mitudlo:
“Adunay daghang sister nga nagkagidlay
lang—nagkagidlay sa pagkaespirituhanon. May
katungod sila sa matahum nga mga kupo, espirituhanong mga kupo. . . . Inyong pribilehiyo
ang pag-adto sa mga panimalay ug ilisan ang
nagkagidlay nga mga kupo. . . .
“. . . Makaluwas kamo og mga kalag, ug kinsay nasayud nga daghan sa maayo og aktibong
mga miyembro karon nahimong aktibo tungod

kay didto kamo sa ilang mga panimalay ug mihatag kanila og bag-ong mga panglantaw, usa
ka bag-ong panan-awon. Inyong giwaling ang
tabil. Inyong gipalapdan ang ilang palibut. . . .
“Tan-awa, kamo wala lamang magluwas niini
nga mga sister, apan tingali usab sa ilang mga
bana ug ilang panimalay.” 28

Paghatag og Temporal nga Tabang inubanan
sa Gugma
Ang gugmang putli anaa sa kinahiladman
sa temporal nga pagserbisyo ug pag-atiman nga gihatag sa mga visiting teacher. Sa
kasagaran ang sister ug ang iyang pamilya
adunay pisikal nga panginahanglan nga lisud
o imposible nilang masulbad sa kaugalingon.
Tingali mahitabo kini kon may bag-ong bata

Mary Ellen Smoot

Ikatrese nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Nagkinahanglan kita sa usag usa. Nagkinahanglan kita
og mga visiting teacher . . . kinsa tinuoray nga interesado sa ilang mga bisitahan ug nahibalo sa importansya sa ilang mga calling samtang naningkamot sila sa
pagtabang sa usa.”

Ensign, Peb. 2002, 47
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“[Kita kinahanglan]
mopakaon sa gigutom,
mosinina sa hubo,
mosangkap sa biyuda,
mopahid sa luha sa ilo
[walay ginikanan],
mohupay sa masakiton,
maanaa dinhi sa simbahan, o bisan asa, o bisan
sa walay simbahan, bisan
asa [kita makakaplag]
kanila.”
Ang mapahinguron nga mga visiting teacher nagsunod sa “relihiyon
nga putli” (Santiago 1:27).

nga matawo o kon ang sakit o kamatayon moabut sa
sakop sa pamilya. Sama sa unang mga sister sa Relief
Society sa Nauvoo ug sa panaw padulong sa kasadpan sa Walog sa Salt Lake, ang mga visiting teacher sa
modernong mga adlaw sagad mao kanunay ang maguna sa pagtabang. Si Sister Silvia H. Allred, unang
magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Relief
Society, miingon:
“Ako nahibulong samtang ako nagsaksi sa dili maihap
nga mga buhat sa gugmang putli nga gihimo kada
adlaw sa mga visiting teacher sa tibuok kalibutan kinsa
sa walay paghinakog nangalagad sa mga panginahanglan sa kada sister ug sa ilang mga pamilya. Ngadto
niining matinuorong mga visiting teacher, ako moingon,

Joseph Smith
Mga Pagtulun-an sa mga
Presidente sa Simbahan:
Joseph Smith, (2007), 516

141

Pinaagi sa visiting teaching, ang mga sister sa Relief
Society nahibalo nga aduna silay mga higala nga
naghunahuna kanila.

pinaagi sa gagmay nga mga lihok sa gugmang
putli, kamo nagsunod sa Manluluwas ug kamo
naglihok isip himan sa Iyang mga kamot samtang kamo nagtabang, nag-amuma, nagbayaw,
naghupay, naminaw, nag-awhag, nagmatuto,
nagtudlo, ug naglig-on sa mga sister ubos sa
inyong pag-amuma. Tuguti akong makigbahin og [duha] ka mubo nga mga ehemplo sa
maong pagpangalagad.
“Nag-antus si Rosa sa makaluya nga diabetes ug ubang mga sakit. Mipasakop siya sa
Simbahan pipila ka tuig na ang milabay. Siya
usa ka inahan nga walay bana nga may bayongbayong nga anak. Kanunay siya nga ipaospital
sulod sa pipila ka adlaw matag karon ug unya.
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Ang mabination niyang mga visiting teacher dili
lamang modala niya sa ospital, apan mobisita
ug mohupay niya sa ospital samtang nagbantay
usab sa iyang anak nga lalaki sa panimalay ug
sa eskwelahan. Ang iyang mga visiting teacher
nagbarug isip iyang mga higala ug pamilya.
“Human sa unang pila ka mga pagbisita
ngadto sa usa ka sister, nadiskubrehan ni Kathy
nga kini nga sister dili kahibalo nga mobasa
apan gusto nga makakat-on. Mitanyag si Kathy
sa pagtabang niya bisan siya nasayud nga
kini nagkinahanglan og panahon, pailub, ug
pag-unong.” 29

Pagbangutan uban Niadtong mga
Nagbangutan, Paghupay, ug Pagtabang
sa Pagpas-an sa mga Palas-anon
Si Sister Elaine L. Jack, ang ikadose nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,
mitudlo: “Diha sa visiting teaching atong gitabangan ang usag usa. Sa kasagaran ipamulong
kini sa mga kamot kon ang pulong dili makahimo. Ang mainitong nga paggakos nagpalanog sa mensahe. Ang pagpangatawa naghiusa
kanato. Ang panahon sa pagpakigbahin nagbag-o sa atong mga kalag. Dili kita kanunay
makapagaan sa palas-anon sa nagproblema
nga tawo, apan kita makatabang kaniya aron
mas maayo ang iyang pagsulbad niini.” 30
Usa ka sister nga bag-o lang nabiyuda
mapasalamaton sa mga visiting teacher kinsa

nagbangutan uban kaniya ug mihupay kaniya.
Siya misulat: “Hilabihan ang akong panginahanglan og tawo kinsa akong maduol; usa ka
tawo nga maminaw kanako. . . . Ug sila naminaw. Sila mihupay kanako. Mibakho sila uban
kanako. Ug sila migakos kanako . . . [ug] mipagawas kanako gikan sa kawalay paglaum ug
kasubo sa unang mga bulan sa pag-inusara.” 31
Laing babaye ang mi-summarize sa iyang
pagbati dihang nadawat niya ang tinuod nga
gugmang putli gikan sa usa ka visiting teacher:
“Nahibalo ako nga labaw pa ako kay sa numero
lang nga naa sa mga record book nga iyang

bisitahanan. Nahibalo ako nga naghunahuna
siya kanako.” 32

Sa Unsang Paagi ang Visiting
Teaching Makapanalangin sa
mga Visiting Teacher
Kon ang mga sister moserbisyo sa uban
isip mga visiting teacher, makadawat sila
og mga panalangin sa ilang kaugalingon. Si
Sister Barbara W. Winder, ang ikaonse nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society,
mitudlo: “Mahinungdanon nga ang matag

Pinaagi sa visiting teaching, ang mga sister sa Relief Society makakaplag og kalipay sa pagserbisyo sa usag usa.
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sister adunay mga visiting teacher—aron sa
paghatag og pagbati nga siya gikinahanglan,
nga adunay nahigugma ug naghunahuna kaniya. Apan ang sama kaimportante mao ang
paagi nga ang visiting teacher maglambo diha
sa gugma nga putli. Pinaagi sa pag-assign sa
atong mga babaye sa visiting teaching, sila
atong gihatagan sa oportunidad nga makapalambo sa tiunay nga gugma ni Kristo, nga
mamahimong talagsaon nga panalangin sa
ilang kinabuhi.” 33
Usa ka sister naghisgot sa mga panalangin
nga gibu-bu ngadto kaniya samtang miserbisyo siya sa iyang mga sister:
“Wala madugay human kami naminyo, ako
ug ang akong bana namalhin sa New Jersey.
Isip first-year nga estudyante sa pagka-doktor,
panagsa ra nga makauli ang akong bana nga
dili pa mag-alas 11:30 sa gabii. . . . wala dayon
ako makakita og mga higala. Kini nga pagbalhin mingaw ug lisud para nako.
“Ang bishop sa bag-o nakong ward mihangyo nga akong pangulohan ang programa
alang sa mga miyembro nga Spanish ang
pinulongan. Nagpasabut kini sa paghubad
panahon sa miting sa sakrament, pagtudlo
sa klase sa doktrina sa ebanghelyo, ug pagatiman sa Relief Society. Gawas sa lumad nga
mga Spanish nga mamumulong, ako lamang
ang babaye sa among ward nga makasulti og
tarung nga Spanish.
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“Dugang sa akong mga responsibilidad, ang
presidente sa Relief Society mihatag kanako
og lista sa bisitahanan nga 12 ka mga sister sa
usa ka barangay tabok sa lungsod. Motug-an
ko nga wala ko mahimuot sa bag-o nakong
assignment. Nagkapuliki ako sa uban nakong
mga calling, ug nahadlok ko nga dili makahibalo unsaon sa pagtabang. . . . Apan mihimo
ako og mga appointment nga mag-visiting
teaching, ug wala lang nako damha didto na
ako naglingkod sa sala sa mga Dumez.
“‘Ikaw ang among visiting teacher?’ Si Sister
Dumez nangutana sa iyang pagsulod sa kwarto.
‘Welcome sa akong panimalay. Wala akoy
visiting teacher sulod na sa duha ka tuig.’ Naminaw siya pag-ayo sa mensahe, nag-istorya
kami, ug balik-balik nga nagpasalamat kanako
sa pagbisita.
“Sa wala pa ko mobiya iyang gitawag ang
lima niya ka anak og gipakanta sa ‘I Am a
Child of God’ sa Spanish. Iya akong gigakos
ug gikumot ang akong kamot. . . .
“Ang tanan nga nahitabo nianang una nga
pagbisita maayo kaayo kay sa akong gilauman.
Hangtud sa misunod nga mga bulan, samtang
ang mga sister midawat kanako sa ilang mga
panimalay, kanunay na akong maghunahuna
sa akong mga pagbisita. Apan dili ako andam
sa pagpaminaw sa mga trahedya ug kalisdanan nga akong nadungog samtang nagkadugang ang akong nahibaloan kabahin niining

matahum nga mga babaye. Nakahukom ako
nga maningkamot nga himoon ang kinabuhi
nga mas komportable alang niini nga mga
sister ug sa ilang mga pamilya, kadaghanan
kanila naglisud sa pinansyal. Akong gisugdan
ang pagdala og mga kaserola kon mobisita ko.
Akong gidala ang mga pamilya sa mga outing.
Ihatod nako sila sa ilang pagpadoktor ug sa
mga grocery store.
“Dali nakong nakalimtan ang kaugalingon
nakong kamingaw samtang miserbisyo sa uban.
Ang mga sister nga sa una gikonsidera nakong
lahi kaayo sa akong kaugalingon sa kadugayan
nahimo nakong suod nga mga higala. Maunungon sila, tinuoray nga mga higala kinsa
mapasalamaton bisan sa pinakagamayng butang
nga akong gihimo kanila. Ug ilang gilantaw ang
akong panginahanglan: Kanunay akong makadawat og mga tawag ug mga gasa nga gikan sa
kasingkasing. Usa ka sister migansilyo og mga
panghapin alang sa akong lamesa. Lain ang micompose og balak alang sa akong birthday.
“Bisan pa man, paglabay sa pipila ka bulan sa
akong mga calling, nasagmuyo ako sa akong
walay kasarang sa paghimo sa kinabuhi nga
mas luwas o mas komportable alang sa akong
mga higala. . . .
“Usa ka gabii akong gibati ang labihan nga
pagkasagmuyo. Miluhod ako sa pag-ampo,
nangamuyo sa Ginoo nga ipakita kanako ang
direksyon nga pagasubayon. Akong gibati nga

Unsaon
sa mga Visiting
Teacher sa Paghigugma,
Pagbantay, ug Paglig-on
ang usa ka Sister
Pag-ampo kanunay alang kaniya ug sa
iyang pamilya.
Tinguhaa ang inspirasyon nga makaila
kaniya ug sa iyang pamilya.
Bisitahi siya kanunay sa pagpangumusta ug sa paghupay ug paglig-on
kaniya.
Kanunaya ang pakigkita pinaagi sa
pagbisita, pagpanawag, pagsulat, e-mail,
pag-text, ug ginagmayng buhat sa
kamabination.
Timbayaha siya sa mga miting sa
Simbahan.
Tabangi siya panahon sa mga emerhensya, sakit, o ubang dinaliang
panginahanglan.
Itudlo kaniya ang ebanghelyo gikan sa
mga kasulatan ug sa mga mensahe sa
visiting teaching.
Dasiga siya pinaagi sa pagpakita og
maayong ehemplo.
I-report ngadto sa lider sa Relief
Society ang gibuhat nilang serbisyo
ug ang espirituhanon ug temporal nga
kaayohan sa sister.
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gusto sa Ginoo nga akong tabangan kini nga
mga sister nga mas mapaningkamuton sa kaugalingon ug magserbisyo sa usag usa. Akong
giangkon nga nagduhaduha ako nga ang mga
tawo nga nagpas-an og ingon ka bug-at nga
mga palas-anon duna pay kalig-on nga gikinahanglan aron pagbayaw sa usag usa, apan
nahibalo ko nga kinahanglan nakong sundon
ang pag-aghat.
“Akong gisugdan pinaagi sa pag-organisar og
usab sa programa sa visiting teaching ngadto sa
mga Spanish og pinulongon nga Relief Society.
Usa sa matinud-anon nakong higala, si Sister
Moreira, miboluntaryo sa pagbisita mismo sa

“Kon kamo anaa sa pagserbisyo sa inyong mga
isigkatawo kamo anaa lamang sa pagserbisyo sa
inyong Dios” (Mosiah 2:17).
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unom ka mga sister. Ang akong tubag mao
ang pagsupak, ‘Dili siguro nimo mahimo kana
nga rota kon walay sakyanan. Layo kaayo
kana nga lakawon!’ Apan nahinumdom ko sa
akong impresyon nga tugutan ang mga sister
nga moserbisyo sa usag usa. Akong gibutang
ang tanang unom ka sister ngadto sa lista nga
bisitihanan ni Sister Moreira.
“Sa pagbalik niya sa iyang marathon nga visiting teaching, si Sister Moreira mitawag kanako,
nga puno sa Espiritu. . . . Nanakit ang iyang
mga tiil, apan gipagaan sa Ginoo ang iyang
gipas-an ug iyang kasingkasing.
“Human sa pipila pa ka dugang nga pagbisita,
si Sister Moreira nakaagni pa og usa ka sister
nga mokuyog sa iyang lakaw. . . .
“Sa dihang akong gisugdan sa pagtan-aw,
akong nakita ang tanang pamaagi sa pagtabang
niini nga mga sister nga motabang sa ilang mga
kaugalingon ug sa usag usa. . . .
“Sa mao gayud nga panahon dihang akong
nakita ang dakong espirituhanon nga kalamboan tali sa mga miyembro sa akong ward,
nakadawat ko og pahibalo nga ang akong bana
ug ako mobalhin . . . Dili gani ako gustong
mohunahuna mahitungod sa pagbiya sa
talagsaon nakong mga higala. Nangandoy pa
akong moserbisyo kauban nila—ang paghinatagay namo sa usag usa labihan kaayo. Apan
ang importante mao nga akong nakita nga ang
katuyoan sa ebanghelyo nag-uswag sa ingon

ka dako sa ilang kinabuhi, ug nag-atiman na
sila sa usag usa. Ako, kinsa nga nagpanagana
sa paghago sa umahan, mipauli nga nagpas-an
sa mga binugkos.” 34
Si Presidente Lorenzo Snow, ang ikalima nga
Presidente sa Simbahan, mitudlo nga ang mga
sister sa Relief Society
mohimo nga ehemplo sa
relihiyon nga putli. Miingon
siya: “Si Apostol Santiago
miingon nga ‘ang relihiyon
Lorenzo Snow
nga putli ug dili bulingon sa
atubangan sa Dios . . . mao kini: Ang pagduaw
sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga
pagkaguol, ug ang pag-amping sa kaugalingon
nga dili mahugawan sa kalibutan.’ Midawat
niana nga tinuod, ang mga sakop sa Relief
Society siguradong mihimo nga ehemplo sa
putli ug dili bulingon nga relihiyon diha sa
ilang kinabuhi; kay sila nangalagad niadtong
mga naguol, ilang gilikos ang ilang mga kamot
sa gugma libot sa mga ilo ug sa mga babayeng
balo, ug ilang giampingan ang kaugalingon
nga dili mahugawan sa kalibutan. Makapamatuod ako nga walay mas putli ug mas mahadlukon sa Dios nga mga babaye sa kalibutan kay
sa anaa sa pundok sa Relief Society.” 35
Ang putli ug mahadlukon sa Dios nga mga
sister diha sa mga pundok sa Relief Society
nagbantay ug naglig-on sa usag usa sukad sa
sinugdanang mga adlaw sa Nauvoo hangtud

karon, pinaagi sa mahigugmaon ug dinasig nga
visiting teaching. Pangalagad kini nga gipakigbahin sa tinagsa, kasingkasing ngadto sa
kasingkasing.
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KAPITULO 8

Mga Panalangin
sa Priesthood
alang sa Tanan

Ang Dili Mahimong Bulagon
nga Koneksyon sa Priesthood
Adunay kalig-on ug talagsaong kapasidad sa mga
babaye niini nga Simbahan. Adunay pagpangulo ug
direksyon, usa ka piho nga diwa sa pagka-independente,
ug gani dakong katagbawan ang pagkahimong bahin
niini, sa gingharian sa Ginoo, ug sa pakigtambayayong
sa priesthood aron magpadayon kini.
Gordon B. Hinckley

KAPITULO 8

Mga Panalangin sa
Priesthood alang sa Tanan
Ang Dili Mahimong Bulagon nga
Koneksyon sa Priesthood

Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang
priesthood sa Dios gipahiuli dinhi sa yuta sa
kinatibuk-an niini. Ang priesthood mao ang
mahangturon nga gahum ug awtoridad sa Dios
diin Siya mopanalangin, motubos, ug mohimaya sa Iyang mga anak, sa pagpahinabo “sa
pagka-imortal ug kinabuhing dayon sa tawo.” 1
Ang takus nga anak nga mga lalaki sa
Langitnong Amahan i-orden ngadto sa mga
office sa priesthood ug i-assign ngadto sa piho
nga mga katungdanan ug responsibilidad.
Gihatagan sila sa katungod sa paglihok sa
Iyang ngalan sa pagbantay sa Iyang mga anak
ug sa pagtabang kanila nga makadawat sa mga
ordinansa ug mohimo ug motahud sa mga
pakigsaad. Ang tanang mga anak sa Langitnong Amahan managsama nga panalanginan
samtang sila mosalig sa gahum sa priesthood.
Sa usa ka kinatibuk-ang komperensya, si
Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mitudlo: “Samtang kita
usahay mag-refer ngadto sa mga naghupot sa

priesthood isip ‘mao ang priesthood,’ kinahanglang dili nato hikalimtan nga wala kini panagiyaha o pormaha sa naghupot niini. Gihuptan
kini pinaagi sa sagradong pagsalig nga gamiton
alang sa kaayohan sa mga lalaki, mga babaye,
ug sa mga bata usab.” 2 Si Elder Oaks dayon
mikutlo kang Elder John A. Widtsoe, kinsa miserbisyo usab isip sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles: “Ang mga lalaki dili
makaangkon og labaw kay sa mga babaye sa
mga panalangin nga gikan sa pagkapari [priest
hood] ug nag-uban sa iyang pagpanag-iya.” 3

“Mga Mag-aambit sa Hingpit sa
Espirituhanong mga Panalangin
sa Priesthood”
Daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga mga babaye misaksi sa mga panalangin sa
priesthood sa ilang kinabuhi. Si Sister Elaine L.
Jack, ikadose nga kinatibuk-ang presidente
sa Relief Society, mipahayag sa mga pagbati
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sa ubang mga sister sa Relief Society. “Ako
adunay lig-ong pagpamatuod sa gahum sa
priesthood sa kinabuhi sa tanang miyembro sa
Simbahan,” miingon siya. “Sa Doktrina ug mga
Pakigsaad kita . . . gisultihan nga ang Melchizedek Priesthood naggunit sa ‘mga yawe sa
tanan nga espirituhanon nga mga panalangin
sa simbahan’ (D&P 107:18). Nasayud ako nga
kini gahum ug awtoridad sa Dios dinhi sa yuta
sa pagpanalangin sa atong kinabuhi ug pagtabang nga masumpay ang atong yutan-ong mga
kasinatian ngadto sa kahangturan. Kon atong
madawat ang mga panalangin sa priesthood,
atong giangkon ang gahum ug grasya sa Dios.”
Si Sister Jack mipadayon:
“Makahuluganon alang kanako nga ang mga
babaye giorganisar ubos sa awtoridad sa priest
hood. Among gisuportahan ang priesthood ug
gisuportahan kami sa gahum niini. Ang mga
sister sa Simbahan . . . mibahandi sa among
oportunidad nga mahimong mag-aambit sa
hingpit sa espirituhanong mga panalangin sa
priesthood.
“Ang matag usa kanato matudloan ug
mapanalanginan sa atong mahangturon nga
pag-uswag pinaagi sa pagdawat niini nga mga
panalangin. Ang mga ordinansa, pakigsaad, mga
sealing, ug gasa sa Espiritu Santo mahinungdanon alang sa kahimayaan. Ingon man adunay
daghang indibidwal nga mga panalangin sa
priesthood. Ang mga panalangin sa Priesthood
152

naghatag kanato og direksyon; nagbayaw
sa atong mga panan-aw, kini nag-awhag ug
nagdasig kanato; kini nagpahinumdom sa atong
pasalig. Tanan kita mahimong mag-aambit niini
nga espirituhanong mga panalangin.” 4
Si Sister Sheri L. Dew, kinsa miserbisyo isip
magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa
Relief Society, mipalanog niini nga mga pagtulun-an: “Mga Sister, ang uban maningkamot sa
pag-agni kaninyo nga tungod kay kamo wala
i-orden ngadto sa priesthood, kamo giilad. Sila
sayop kaayo, ug sila wala makasabut sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang mga panalangin sa
priesthood madawat sa tanang matarung nga
mga lalaki ug mga babaye. Kitang tanan mahimong makadawat sa Espiritu Santo, makadawat
og personal nga pagpadayag, ug makadawat sa
endowment sulod sa templo, diin kita mogula
nga ‘sinangkapan’ og gahum. Ang gahum sa
priesthood moayo, manalipod, ug molaban sa
tanang matarung batok sa mga gahum sa kangitngit. Labing mahinungdanon, ang kahingpitan sa priesthood nga nalakip diha sa pinakataas
nga mga ordinansa sa balay sa Ginoo madawat
lamang nga kauban ang lalaki ug babaye.” 5

Mga Ordinansa, Pakigsaad,
ug mga Panalangin
Dihang giorganisar ni Joseph Smith ang
Relief Society sa Nauvoo, Illinois, sa tingpamulak niadtong 1842, ang mga miyembro niini

Samtang ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mohimo ug
maghupot sa mga pakigsaad, ang Ginoo molig-on kanila sa
pagserbisyo sa Iyang gingharian.

mao ang mga babaye kinsa napanalanginan na sa pipila
ka mga ordinansa sa priesthood ug mga pakigsaad.
Nabunyagan na sila alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nakadawat na sila sa gasa sa Espiritu Santo, naghatag
kanila sa katungod sa padayong pakig-uban sa Espiritu ug sa katakus nga magiyahan pinaagi sa personal
nga pagpadayag. Nakaambit na sila sa sakrament agi
og paghinumdom kang Jesukristo ug sa ilang mga
pakigsaad. Nadawat na nila ang mga gasa sa Espiritu
Santo. Ang pipila nakadawat na og patriyarkal nga mga
panalangin, nagkat-on sa ilang tinagsa nga gasa ug mga
potensyal ug sa ilang pagkasakop sa balay sa Israel. Ang
Ginoo miayo na kanila, mihupay kanila, ug mitudlo

“Kon mosulod kamo sa
templo ug mopahigayon
sa mga ordinansa nga
may kalabutan sa balay
sa Ginoo, adunay
moabut nga mga
panalangin nganha
kaninyo. . . . Kamo
makadawat sa yawe sa
kahibalo sa Dios. (Tanawa sa D&P 84:19.)
Kamo makakat-on sa
paagi unsaon nga kamo
mahisama Kaniya.
Bisan ang gahum sa
pagkadiosnon ipakita
diha kaninyo. (Tan-awa
sa D&P 84:20.)”
Ezra Taft Benson
Ensign, Ago. 1985, 10
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kanila sumala sa ilang gikinahanglan, ilang
hugot nga pagtuo, ug sa Iyang kabubut-on.
Si Sister Elizabeth Ann Whitney, kinsa
mitambong sa pinakaunang miting sa Relief
Society, nakakat-on mahitungod sa gipahiuli nga
ebanghelyo 12 ka tuig nang
milabay, niadtong 1830. “Sa
diha nga akong nadungog
Elizabeth Ann
Whitney
ang Ebanghelyo sigon sa
gisangyaw sa mga Elder,” sa ulahi miingon
siya, “nahibalo ako nga tingog kini sa Maayong Tigbalantay.” Siya “nabunyagan dayon,”
ug ang iyang bana, si Newel K. Whitney,
nabunyagan pipila ka adlaw ang milabay.6
Sa paghinumdom niini nga kasinatian, misulti
siya sa mga panalangin nga iyang nadawat
pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood sa
pagbunyag ug pagkumpirma:
“Kon aduna may mga baruganan nga nakahatag kanako og kalig-on, ug nga pinaagi niini
nakakat-on ako nga magkinabuhi sa tinuoray
nga usa ka mapuslanong kinabuhi, ako makapanghinaut sa pagpaambit niini nga kamaya
ug kalig-on ngadto sa uban; sa pagpahibalo
kanila kon unsa ang ebanghelyo ngari kanako,
sukad nga ako mihangop niini ug nagkat-on
sa pagsunod sa mga balaod niini. Usa ka bag-o
nga pagpadayag sa Espiritu matag adlaw, usa
ka pagbukas sa mga misteryo nga wala makita
kaniadto, lawom, wala mapasabut ug wala
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Si Amanda nag-ampo alang sa tabang sa pag-atiman sa
iyang anak.

matugkad; usa ka tiunay nga pagtuo sa balaang
gahum, sa walay kinutuban nga kamatuoran
nga gikan sa Dios nga Amahan.” 7

Mga Gasa sa Espiritu Santo
Niadtong Abril 28, 1842, si Joseph Smith
namulong sa miting sa Female Relief Society
sa Nauvoo. Ang usa ka bahin sa iyang pakigpulong gibase sa mga pagtulun-an ni Apostol
Pablo sa 1 Mga Taga-Corinto 12–13 mahitungod sa mga gasa sa Espiritu. Si Joseph Smith
mipasabut nga “kini nga mga timailhan, sama
sa pag-ayo sa masakiton, pag-abug sa mga

dautan ug uban pa kinahanglang mosunod
ngadto sa tanan nga motuo.” 8
Tungod kay ang mga Babaye nga Santos
sa Ulahing Adlaw nakadawat man sa Espiritu
Santo, makapangita sila ug mapanalanginan pinaagi sa espirituhanong mga gasa sama sa “gasa
sa mga pinulongan, pagpanagna, pagpadayag,
mga panan-awon, pagpang-ayo, pagpanghubad
sa mga pinulongan, ug uban pa.” 9 Sa tibuok
kasaysayan sa Simbahan, ang mga Babaye nga
Santos sa Ulahing Adlaw nakadawat og mga
gasa sa Espiritu ug migamit niini sa pagpanalangin sa ilang mga pamilya ug sa uban.
Si Amanda Barnes Smith mitambong niadtong Abril 28, 1842, dihang gitudlo ni Joseph
Smith sa Relief Society ang mahitungod sa mga
gasa sa Espiritu. Nasayud siya sa kamatuoran
sa iyang mga pagtulun-an, kay siya napanalanginan og gasa sa pagpadayag mga upat ka tuig
na ang milabay dihang siya nagkinahanglan og
tabang sa Ginoo sa pagluwas sa iyang anak.
Sa ulahing bahin sa Oktubre niadtong 1838,
si Amanda ug ang iyang bana, si Warren, uban
sa ilang mga anak ug ubang mga miyembro
sa Simbahan, nagpadulong ngadto sa Far West,
Missouri. Mihunong sila sa usa ka galingan
aron mag-ayo sa ilang karwahe. Samtang didto
sila, usa ka panon sa mangugubot misulong
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa
nagtrabaho didto sa galingan, mipatay og 17 ka
mga lalaki ug mga batang lalaki ug misamad og

15. Si Amanda, kinsa nakatago atol sa pag-atake,
mibalik sa pagpangita kang Warren ug sa ilang
anak nga si Sardius sagol sa mga patay. Lain
pang anak nga lalaki, si Alma, dunay grabe nga
samad. Nabungkag ang iyang bat-ang tungod
sa pagpusil. Si Amanda sa ulahi miasoy kabahin
sa personal nga pagpadayag nga iyang nadawat
aron mamaayo ang iyang anak:
“[Didto] ako, sa tibuok panahon, nianang
makahahadlok nga gabii, uban sa akong mga
patay ug sa akong mga samaran, ug walay lain
kondili ang Dios ra ang among magtatambal
ug tabang.
“O akong Langitnong Amahan, misinggit ako,
unsay akong buhaton? Imong nakita ang akong
makalolooy nga batang samaran ug nasayud
sa akong kawalay kasinatian. O Langitnong
Amahan tudloi ako unsay buhaton!

Templo sa Nauvoo Illinois
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Mga ordinance worker sa Templo sa hagdanan sa Templo sa Salt Lake, 1917

“Ug ako gitudloan ingon nga may tingog nga
namulong kanako.”
Si Amanda gisugo sa paghimo og usa ka
lehiya, o solusyon nga panghugas, gikan
sa mga abo aron ilimpyo sa samad. Dayon
gitudloan siya sa paghimo og hampol gikan
sa panapton ug dangog nga dahon nga
ibutang sa samad. Sa pagkasunod adlaw
nakakita siya og lana ug gibu-bu kini ngadto
sa samad aron paghupay sa sakit sa samad
ni Alma.
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“‘Alma, anak,’ miingon ko, ‘ikaw ba mituo
nga ang Ginoo mihimo sa imong bat-ang?’
“‘Oo, ma.’
“‘Nan, ang Ginoo makahimo og mga butang
alang diha sa imong bat-ang, di ba mituo ka
nga makahimo siya, Alma?’
“‘Sa imong hunahuna makahimo kaha ang
Ginoo, ma?’ nangutana ang bata, sa ingon
niana ka yano .
“‘Oo, anak,’ mitubag ako, ‘iya kanang gipakita kanako pinaagi sa panan-awon.’

“Dayon siya gitarung nako sa pagpayaob, ug miingon:
‘Karon higda lang nga ingon niana, ug ayaw paglihok,
ug ang Ginoo mohimo kanimo og laing bat-ang.’
“Mao nga si Alma naghigda nga nagkulob sulod sa lima
ka semana, hangtud nga hingpit siyang naayo—usa ka
mapiko-piko nga gahing ugat ang mitubo puli sa nawala
nga mga lutahan, . . . katingalahan alang sa mga doktor.
“Sa adlaw nga siya nakalakaw pag-usab didto ako sa
gawas sa balay naghakot og binalding tubig, dihang nakadungog ko og hugyaw sa mga bata. Nagdagan pauli,
sa kakulba, misulod ko, ug didto si Alma sa salog, nagsigi og sayaw, ug ang mga bata naninggit sa katingala ug
kalipay.” 10
Pinaagi sa espirituhanong gasa sa pagpadayag, ang
Ginoo mitudlo kang Sister Smith unsaon sa pag-atiman
ang iyang anak. Siya, sama ni Elizabeth Ann Whitney ug
sa daghan pang uban, nakadawat og “kalipay ug kalig-on”
ug “bag-o nga pagpadayag sa Espiritu” 11 tungod sa iyang
kamatinud-anon.

“Ang bugtong dapit sa
yuta diin kita makadawat sa kahingpitan sa
mga panalangin sa
priesthood anaa sa sulod
sa balaang templo. Kana
ang bugtong dapit diin,
pinaagi sa balaang
mga ordinansa, atong
madawat ang makahimo
kanatong sarang alang
sa kahimayaan sa
celestial nga
gingharian.”
Harold B. Lee
Stand Ye in Holy Places
(1974), 117

Mga Panalangin sa Templo
Usa sa mga katuyoan sa Ginoo sa pag-organisar sa
Relief Society mao ang pag-andam sa Iyang anak nga
mga babaye alang sa mas dagko pang panalangin sa
priesthood nga anaa sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo. Ang unang mga sister sa Nauvoo
nagpaabut sa pagkahuman sa templo uban ang tumang
kahinam, kay sila nasayud, sigon sa gisaad ni Propeta
Joseph Smith kang Mercy Fielding Thompson, nga ang
endowment modala kanila “paggawas sa kangitngit
ngadto sa hilabihang kahayag.” 12
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Sagrado
nga Saput
Mihangyo si Joseph Smith sa matinud-anong mga babaye sa Nauvoo sa
paghimo og sagradong mga sinina nga
gamiton alang sa mga ordinansa sa
templo. Ang pagpanahi og mga saput
alang sa templo nagpabiling responsibilidad sa Relief Society sulod sa daghang
katuigan. Karon, ang mga sister padayon
nga adunay nag-una nga buluhaton nga
may kalabutan sa mga saput sa templo
ug sa temple garment. Nanudlo sila
mahitungod sa pagtahud ug pag-atiman
nga angayang buhaton sa maong saput.
Nagtudlo usab sila kabahin sa tarung
nga sininaan nga mapadayon pinaagi sa
pagsul-ob sa temple garment. Ang presidente sa Relief Society sa matag ward
o branch makatubag sa mga pangutana
mahitungod sa paggamit ug pag-atiman
sa sagradong mga saput, gamit ang bagong handbook sa Simbahan. Ang pagpakita og respeto sa sagradong mga saput
usa ka timailhan sa balaang pagtahud
alang sa mga panalangin sa templo.

Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Ginoo
mipadayag sa mosunod ngadto sa mga Santos sa Ulahing Adlaw sa Kirtland, Ohio: “Ako
mohatag nganha kaninyo og sugo nga kamo
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kinahanglang motukod og usa ka balay, diin ang
mao nga balay Ako molaraw aron sa pagtuga
niadto kinsa Ako mipili uban sa gahum gikan
sa kahitas-an.” 13 Misaad siya nga mohatag sa
matinud-anong mga Santos og “pinilo-pilo nga
mga panalangin,” 14 ug Siya mipahayag nga ang
templo mamahimo nga “usa ka dapit sa pagpasalamat alang sa tanan nga mga santos, ug . . .
usa ka dapit alang sa pagpanudlo niadtong
tanan kinsa gitawag ngadto sa buluhaton sa pangalagad diha sa ilang tanang daghan nga mga
balaan nga tawag ug mga katungdanan; aron sila
mahimo nga hingpit diha sa pagsabut sa ilang
pagpangalagad, sa teyoriya, sa baruganan, ug sa
doktrina, sa tanan nga mga butang mahitungod
sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.” 15
Didto sa Nauvoo, ang Ginoo misugo na usab
sa mga Santos sa pagtukod og templo, nagingon nga Siya mopahiuli sa “kahingpitan sa
pagkapari [priesthood]” ug “mopadayag sa
[Iyang] mga ordinansa” didto.16
Ang mga sister sa Relief Society mitabang
sa matag usa sa pagpangandam alang niini
nga mga ordinansa ug sa nag-uban niini nga
mga pakigsaad. Mitabang sila sa pagtukod sa
templo, nagkat-on gikan sa Propeta ug gikan
sa usag usa sa mga miting sa Relief Society,
manggiloy-ong miserbisyo sa usag usa, ug
nagtinguha sa pagpakabuhi nga mas balaan.
Sa hapit na mahuman ang templo, 36 ka
mga babaye ang gitawag sa pagserbisyo sa

templo isip mga ordinance worker. Si Elizabeth
Ann Whitney, usa sa nag-una nga mga ordinance worker, nahinumdom: “Akong gitugyan
ang akong kaugalingon, akong panahon ug
atensyon niana nga misyon. Mitrabaho ako
matag adlaw sa Templo nga walay hunong
hangtud sa pagsarado niini.” 17
Sa mga ordinansa sa mas taas nga priest
hood nga nadawat sa mga Santos didto sa
Templo sa Nauvoo, “ang gahum sa pagkadiosnon [na] pakita.” 18 Samtang gihuptan sa mga
Santos ang ilang mga pakigsaad, kini nga gahum mipalig-on ug misuporta kanila lahus sa
ilang mga pagsulay sa mga adlaw ug katuigan
nga moabut (tan-awa sa kapitulo 3).

Sa Simbahan karon, ang matinud-anong
mga babaye ug mga lalaki sa tibuok kalibutan
padayong nagserbisyo sa
templo ug nakakaplag og
kalig-on sa mga panalangin
nga madawat lamang pinaagi
sa mga ordinansa sa templo.
Joseph Fielding
Smith
Sigon sa gipahayag ni
Presidente Joseph Fielding Smith, ang ikanapulo nga Presidente sa Simbahan, “Anaa ra
sulod sa pribilehiyo sa mga sister niini nga
Simbahan ang pagdawat og kahimayaan sa
gingharian sa Dios ug makadawat og awtoridad ug gahum isip mga rayna ug kapariang
mga babaye.” 19

Si Adan ug si Eva adunay hiniusa nga relasyon sa pakigsaad.
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Priesthood sa Panimalay
Ang Relief Society motabang sa mga sister
sa paglig-on sa mga panimalay ug mga pamilya, sa ingon nagtabang sa pagtuman sa usa
sa mahinungdanong mga katuyoan sa priesthood. “Ang awtoridad sa priesthood gipahiuli
na,” miingon si Elder Russell M. Nelson sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,
“aron ang mga pamilya mabugkos sa kahangturan.” 20 Si Elder Richard G. Scott, usab sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,
mitudlo: “Ang pamilya ug ang panimalay mao
ang pundasyon sa matarung nga kinabuhi.
Ang priesthood mao ang gahum ug ang liderato sa priesthood mao ang paagi nga gihatag
sa Ginoo aron pagsuporta sa pamilya.” 21 Ang
Relief Society moabag niini nga buhat pinaagi

sa pagtabang sa mga babaye ug sa ilang mga
pamilya nga magsunod sa ebanghelyo sa paagi
nga sila makadawat sa gisaad nga mga panalangin sa priesthood.

Bana ug Asawa
Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles miingon: “Ang katapusan ug kinatas-ang pagpahayag kabahin
sa pagkababaye ug pagkalalaki mao ang bag-o
ug walay katapusang pakigsaad sa kaminyoon
tali sa lalaki ug sa babaye. Kini lamang nga
relasyon ang makaabut ngadto sa kahimayaan.
Sumala sa gitudlo ni Apostol Pablo, ‘Wala ang
lalaki kon wala ang babaye, wala usab ang
babaye kon wala ang lalaki, diha sa Ginoo.’” 22
Ang karaang mga kasulatan nagpamatuod

Barbara B. Smith

Ikanapulo nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Uban sa padayon nga tambag sa priesthood ug sa mga
lider sa Relief Society kinsa gitawag sa Ginoo pinaagi
sa inspirasyon, ang mga babaye sa Simbahan adunay
balaang tinubdan sa direksyon alang sa buhat nga ilang
buhatunon, ug ang Society naghatag og paagi unsaon
sa pagtuman niana nga buhat.”

Ensign, Mar. 1983, 23
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Ang Relief Society nagsuporta sa mga babaye samtang
ilang gialimahan ang ilang mga anak.

niini sa mga asoy kabahin sa mga pakigsaad
sa kaminyoon tali ni Abraham ug ni Sara, Isaac
ug ni Rebecca, ug ni Jacob ug ni Raquel. Ang
mga ordinansa sa pagbugkos nagbugkos sa
bana ug asawa sa usag usa, sa ilang mga anak,
ug sa ilang Amahan sa Langit. “Sa ingon,”
mipadayon si Elder Oaks, “ang komon nga katuyoan . . . sa atong mga korum sa priesthood
ug . . . sa atong mga Relief Society mao ang
pagdala sa mga lalaki ug mga babaye ngadto
sa sagradong kaminyoon ug mga relasyon sa
pamilya nga naggiya padulong sa kinabuhing
dayon, ‘ang mahinungdanon sa tanan nga
mga gasa sa Dios.’” 23

Kon ang bana ug asawa mapanalanginan og
mga oportunidad nga mahimong mga ginikanan, ilang giambitan ang sagradong responsibilidad sa pagtabang sa ilang mga anak aron
makasabut ug makadawat sa mga ordinansa
ug mga pakigsaad sa priesthood.24 Ang una
natong mga ginikanan, si Adan ug si Eva, mipakita og ehemplo sa usa ka nagkasinaligay ug
nagkahiusa nga relasyon dihang gitudloan nila
ang ilang mga anak. Si Elder Bruce R. McConkie (1915–85) sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles mitudlo:
“Dili lamang si Adan, ang may labut niining
mga butanga. . . .
“Si Eva usa ka aktibo nga partisipante. Iyang
nadungog ang tanang gisulti ni Adan. Namulong siya kabahin sa ‘atong mga kalapasan,’
kabahin ‘sa kalipay sa atong katubsanan,’ sa
‘binhi’ nga ilang mabatunan, ug sa ‘kinabuhing
dayon’ nga dili moabut kon sila mag-inusara,
apan kanunay nga gigahin alang sa magkauban nga lalaki ug babaye.
“Siya ug si Adan nag-ampo; silang duha
napanalanginan sa pangalan sa Ginoo; sila
mitudlo sa ilang mga anak; sila nakadawat og
pagpadayag; ug ang Ginoo misugo nilang duha
sa pagsimba ug pagserbiyso sa pangalan ni
Jesukristo hangtud sa hangtud.”s 25
Ang mga propeta ug mga apostoles sa
Ulahing mga Adlaw miawhag sa mga bana ug
mga asawa sa pagsunod niini nga sumbanan
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nganha sa ilang mga panimalay: “Pinaagi sa
balaan nga plano, ang mga amahan mao ang
mangulo sa ilang mga pamilya diha sa gugma
ug sa pagkamatarung ug may kapangakohan
sa pagsangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa ilang mga pamilya.
Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan
mao ang pag-alima sa ilang mga anak. Niining
sagrado nga mga kapangakohan o responsibilidad, ang mga amahan ug mga inahan adunay
katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon
nga magkauban. Kakulangan, kamatayon, o
laing mga kahimtang mahimong manginahanglan sa indibidwal nga pagsagop niini. Ang
uban nga mga kapamilya kinahanglan nga
motabang kon gikinahanglan.” 26
Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
tibuok kalibutan misunod niini nga tambag sa
yano apan puno sa gahum nga mga paagi. Ang
mga bana ug asawa mopundok sa ilang mga
anak aron sa pag-ampo ug pagbasa sa mga kasulatan. Sa daghang mga panimalay, ang mga
ginikanan moestablisar og usa ka espesyal nga
dapit—tingali usa ka yano nga butanganan og
libro—nga adto ibutang ang ilang mga kasulatan ug ubang mga kapanguhaan sa Simbahan.
Magtudlo sila sa ebanghelyo pinaagi sa ilang
mga pulong ug sa ilang mga ehemplo. Tabangan nila ang ilang mga anak nga maandam
sa pagdawat sa mga panalangin sa templo,
pagserbisyo og full-time nga misyon, pagtukod
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og kaugalingong panimalay, ug padayon nga
magserbisyo sa Simbahan. Sama nila ni Adan
ug ni Eva, ilang giambitan ang mga responsibilidad sa pagtudlo, pag-ampo, pagserbisyo,
ug pagsimba sa Ginoo.
Sa pipila ka sitwasyon, ang bana o asawa
mobati nga nag-inusara niini nga mga responsibilidad tungod kay ang ilang kaparis wala
makahimo og mga pakigsaad o nahisalaag
gikan sa mga pakigsaad nga gihimo. Bisan pa
niini nga mga kahimtang, ang matinud-anong
mga miyembro dili angay nga mobati nga
nag-inusara. Napanalanginan sila ug nalig-on
pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood nga
ilang nadawat ug sa mga pakigsaad nga ilang
gihuptan. Makatawag usab sila og suporta gikan sa ubang mga kapamilya ug sa ubang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Single nga mga Sister ug ang Priesthood
Daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
wala gayud maminyo. Ang uban mga single
tungod sa pagkamatay sa kaparis, pagbiya, o diborsyo. Sama sa tanang miyembro sa Simbahan,
kini nga mga miyembro mapanalanginan kon
magpabilin silang matinud-anon sa ilang mga
pakigsaad ug mohimo sa tanan sa pagpaninguha alang sa maayo nga pagpakabuhi sa usa
ka mahangturon nga pamilya. Matagamtam
nila ang mga panalangin, kalig-on, ug impluwensya sa priesthood diha sa ilang kinabuhi

ug mga panimalay pinaagi sa mga ordinansa nga ilang
nadawat ug sa pakigsaad nga ilang gihuptan.
Si Elder Dallin H. Oaks naghisgot sa kamatinud-anon
sa iyang inahan, kinsa nabiyuda sa bata pa nga pangidaron. Tungod kay nabugkos siya sa iyang bana sulod
sa templo, wala niya isipa ang iyang kaugalingon nga
single; bisan pa, kinahanglan niyang alimahan ang tulo
ka anak nga siya ra. Nahinumdom si Elder Oaks:
“Namatay ang akong papa sa pito pa ang akong edad.
Ako ang kinamagulangan sa tulo ka gagmayng bata
nga gipanlimbasugan nga buhion sa nabiyuda namong
inahan. Sa dihang gi-orden ako nga deacon, miingon
siya nga nalipay kaayo siya nga adunay naghupot sa
priesthood diha sa panimalay. Apan si mama padayong

“Ako nag-ampo nga
[ang] espiritu sa paghiusa mokatap sa tibuok
Simbahan, nga mahimo
kini nga hiyas sa mga
Kapangulohan sa Stake
ug mga High Council,
sa Bishopric, [mga
Home Teacher], ug ilabi
na sa mga korum ug
mga auxiliary sa Simbahan, nga silang tanan
mahiusa, sa pagkutlo sa
Manluluwas, sama nga
siya ug ang iyang
Amahan usa ra.”
David O. McKay
Sa Conference Report,
Abr. 1937, 121–22; nag-refer
ngadto sa Juan 17:21

Ang pagbati nga nahisakop sa Relief Society “kinahanglan nga mapasiugdahan diha sa kasingkasing sa matag babaye” (Boyd K. Packer).
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nagtudlo sa pamilya, lakip ang pagtawag kon
kinsa kanamo ang mag-ampo kon kami mangluhod na sa matag buntag. . . .
“Sa pagkamatay ni papa, ang akong mama ang
nangulo sa among pamilya. Wala siyay office sa
priesthood, apan isip naglahutay nga ginikanan
sa iyang kaminyoon nahimo siya nga tigdumalang opisyal sa iyang pamilya. Sa samang higayon, kanunay ang iyang hingpit nga pagtahud sa
awtoridad sa priesthood sa among bishop ug sa
ubang mga lider. Nangulo siya sa iyang pamilya,
apan sila nangulo sa Simbahan. . . .
“Ang matinud-anong biyuda nga inahan
kinsa nagpadako kanamo wala malibug sa
kamahangturon sa pamilya. Kanunay gayud
gitahud niya ang gibarugan sa among namatay

nga amahan. Gihimoan niya siya og dapit sa
among panimalay. Naghisgut siya mahitungod
sa mahangturong kalungtaran sa ilang kaminyoon sa templo. Kanunay siyang nagpahinumdom kanamo sa unsay gusto sa among amahan
nga buhaton namo aron matinuod ang saad
sa Manluluwas nga mahimo kaming usa ka
pamilya hangtud sa hangtud.” 27
Laing tawo naghisgot sa iyang inahan
nga nangulo sa panimalay: “Samtang ako
nangandam sa pagserbisyo og full-time nga
misyon, ang akong papa mibiya sa among
pamilya ug sa Simbahan. Ubos niini nga mga
kahimtang, lisud kanako ang pagbiya sa balay
sulod sa duha ka tuig, apan miadto ako. Ug
samtang nagserbisyo ako sa Ginoo sa layo nga

Barbara W. Winder

Ikaonse nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Gusto gayud ako, ug nagtinguha gayud, nga kita
mahiusa, usa kauban sa priesthood, magserbisyo ug
magtukod sa gingharian sa Dios dinhi karon ug sa
pagpakatap sa hingpit nga kalipay sa ebanghelyo
niadtong mga nanginahanglan kaayo niini. Kini Iya
nga gingharian. Kita adunay dakong responsibilidad
sa pagpakigbahin niini.”

Sa Conference Report, Abr. 1984, 79; o Ensign, Mayo 1984, 59
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yuta, akong nahibaloan ang kalig-on sa akong
mama didto sa panimalay. Iyang gikinahanglan
ug gipasalamatan ang espesyal nga pagtagad
nga iyang nadawat gikan sa mga lalaki nga
naghupot sa priesthood—sa iyang amahan ug
mga igsoong lalaki, sa iyang mga home teacher,
ug sa ubang mga lalaki sa ward. Hinoon, ang
pinakadako niya nga kusog naggikan sa Ginoo
mismo. Dili siya kinahanglan nga maghulat
nga bisitahan aron panalanginan sa priesthood
ang iyang panimalay, ug kon mobiya na ang
mga bisita, kadto nga mga panalangin wala
mokuyog sa ilang pagbiya. Tungod kay siya
matinud-anon man sa mga pakigsaad nga
iyang gihimo sa mga tubig sa pagbunyag ug
sa templo, kanunay nga anaa kaniya ang mga
panalangin sa priesthood sa iyang kinabuhi.
Ang Ginoo mihatag kaniya og inspirasyon ug
kalig-on lapas sa kaugalingon niyang kapasidad, ug nagpadako siya og mga anak kinsa
karon naghupot sa sama nga mga pakigsaad
nga nakasuporta kaniya.” 28
Kini nga mga babaye nakasabut nga nadawat
nila ang dugang nga kalig-on ug tabang pinaagi
sa mga pakigsaad nga ilang gihimo ug gihuptan.

Pagserbisyo diha sa Simbahan
Ang tanan kinsa nagserbisyo sa opisyal nga
kapasidad sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mihimo

Sa Simbahan, ang mga lalaki ug mga babaye nagkahiusa
sa paglihok.

niini ubos sa pagdumala ug awtoridad niadtong nanaghupot sa mga yawe sa priesthood,
sama sa mga bishop ug presidente sa stake. Sa
Relief Society, kini nga sumbanan giestablisar
atol sa pinakaunang miting sa Relief Society.
Sumala sa gitudlo ni Propeta Joseph Smith,
si Elder John Taylor sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mipatong sa iyang
mga kamot sa mga ulo nila ni Sister Emma
Smith ug sa iyang mga magtatambag, si Sister
Sarah M. Cleveland ug Elizabeth Ann Whitney,
sa tinagsa. Siya mipanalangin kanila aron
magiyahan sa ilang pagserbisyo. Sukad niadto,
ang mga sister nga nakaserbisyo og mga calling sa Relief Society, sa uban pang tanan nga
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mga calling sa Simbahan, ug isip mga visiting
teacher miserbisyo ubos sa awtoridad niadtong
nanaghupot sa mga yawe sa priesthood.
Si Presidente Boyd K. Packer sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles namahayag:
“Ang Relief Society naglihok ubos sa pagdumala sa Melchizedek Priesthood, kay ang
‘ang tanan nga lain nga mga kagamhanan o
mga buhatan diha sa simbahan mao ang mga
sumpay niini nga pagkapari.’ Giorganisar kini
‘subay sa sumbanan sa priesthood.’ . . .
“Ang mga Kaigsoonan nahibalo nga sila
nahisakop sa korum sa priesthood. Daghan
kaayong mga sister, bisan pa, nagtuo nga
ang Relief Society usa lamang ka klase nga
pagatambungan. Ang susama nga pagbati nga
nahisakop sa Relief Society kay sa pagtambong
lamang og klase kinahanglan nga mapasiugdahan diha sa mga kasingkasing sa matag
babaye.” 29
Ang mga korum sa priesthood naorganisar sa
mga lalaki nga usa ka panag-igsoonay sa paghatag og serbisyo, sa pagkat-on ug sa pagtuman
sa ilang mga katungdanan, ug sa pagtuon sa
mga doktrina sa ebanghelyo. Ang Relief Society
nakapatuman niining sama nga mga katuyoan
alang sa mga babaye sa Simbahan. Ang tanang
babaye sa Simbahan sakop sa Relief Society,
bisan og sila dunay laing mga responsibilidad
nga naghimong lisud kanila sa pagtambong sa
tanang miting sa Relief Society. Padayon sila
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“Anaa ang kalig-on ug dakong kapasidad sa mga babaye
niini nga Simbahan ” (Gordon B. Hinckley).

nga gibantayan ug gitudloan pinaagi sa panagigsoonay sa Relief Society.

Panaghiusa: “Kinahanglan Gayud nga
Maghiusa ang Tanan nga Molihok”
Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mga lalaki
ug mga babaye kinahanglan nga maglig-on ug
moabag sa usag usa ug magtinabangay diha sa
panaghiusa. Ang Ginoo miingon, “Paghiusa; ug
kon kamo dili magkahiusa kamo dili ako.” 30
Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “Kinahanglan gayud nga maghiusa ang tanan nga

molihok, o walay butang nga mahimo.” 31 Ug
mipakita siya og ehemplo sa pagtrabaho nga
nakighiusa sa uban. Si Sister Eliza R. Snow
nahinumdom ug gipangga kini nga ehemplo
sa tibuok niyang kinabuhi. Gipakigbahin niya
kini ngadto sa lokal nga mga lider sa Simbahan dihang ang Relief Society giestablisar
og usab didto sa Utah. Gitudlo niya nga ang
mga bishop kinahanglan nga “may sama nga
relasyon” ngadto sa mga Relief Society sa ward
sama sa gibuhat ni Joseph Smith sa Relief
Society sa Nauvoo. Gitudlo usab niya nga “ang
matag kapunongan . . . dili makapadayon kon
walay pagtambag [sa bishop].” 32
Dihang si Sister Bathsheba W. Smith miserbisyo isip ikaupat nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, iyang nahinumduman
ang mga pagtulun-an ug ehemplo ni Joseph
Smith. Iyang gitudloan ang mga sister sa Relief
Society nga makigtambayayong sa mga lider
sa priesthood. Miingon siya: “Mapaubsanon
kaming nagtinguha sa pagbuhat sa among mga
calling nga gihatag sa Ginoo kanamo, ug aron
mahimo kini, among gikinahanglan ang hugot
nga pagtuo ug suporta sa Unang Kapangulohan sa Simbahan, sa mga Apostoles, sa mga
presidente sa Stake ug mga Bishop, kinsa kanunay namong gisuportahan, ug kinsa among
tinguha nga ikatambayayong.” 33
Kini nga sumbanan milahutay hangtud sa
mga dekada. Si Presidente Henry B. Eyring,

magtatambag sa Unang Kapangulohan, miingon, “Usa ka talagsaon nga bahin sa panulundon sa Relief Society tataw diha sa pamaagi
diin ang priesthood kanunay nga nagpakita
og pagtahud ug midawat niini gikan sa Relief
Society.” 34
Dihang si Sister Barbara W. Winder nagsugod sa iyang pagserbisyo isip ikaonse nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, si
Presidente Gordon B. Hinckley, nga kaniadto
nagserbisyo isip magtatambag sa Unang
Kapangulohan, mihangyo kaniya sa paghiusa
sa mga sister nga nagserbisyo sa Relief Society,
Young Women, ug sa Primary ubos sa priest
hood. Nahibaloan ni Sister Winder nga ang
panaghiusa diay “dili lang kay basta ang mga
sister magtinabangay, apan kita mga kasangga
sa mga kaigsoonan sa priesthood. Managkauban kita sa buhat.” 35
Miingon si Sister Winder nga wala madugay
human sa iyang pagkatawag nga moserbisyo
isip kinatibuk-ang presidente, si Elder Dallin H.
Oaks mihangyo nga makigkita kaniya. Gihangyo siya sa pag-andam og pahayag alang
sa Simbahan sa usa ka importante nga isyu, ug
iyang gibati nga kinahanglan siyang makakuha
og ideya gikan sa mga babaye nga lider sa Simbahan. Gipakita niya ang pagtahud ug pasalamat sa kahibalo ni Sister Winder, mga opinyon,
ug inspirasyon pinaagi sa pagpangutana ug
paggamit sa iyang tabang.
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Gitudlo ni Sister Winder sa wala madugay
nga ang mga lalaki ug mga babaye sa Simbahan
nagkinahanglan sa usag usa diha sa buluhaton.
“Akong nakat-unan nga kon dapiton man kamo
og usa ka miting, ” mipasabut siya, “wala kamo
dapita sa pag-adto ug moreklamo mahitungod
sa inyong mga problema, apan gidapit kamo
sa pag-adto dala ang mga solusyon. Dayon
hisgutan ang mga ideya sa pagsusi unsa ang
maayong buhaton. Ang priesthood nga mga
kaigsoonan naglaum ug nagkinahanglan sa
panglantaw sa mga babaye sa Simbahan. Kinahanglan nga andam ug moabag kita kanila.” 36
Kini nga kahiusahan sa katuyoan makita
diha sa mga miting sa council sa Simbahan.
Samtang ang mga lalaki ug babaye niini nga
mga council maminaw sa usag usa, magtinguha sa giya sa Espiritu, ug maghiusa,
makadawat sila og inspirasyon aron mahibalo
unsaon sa pagkab-ot ang mga panginahanglan
sa mga indibidwal ug mga pamilya. Ang Ginoo
miingon, “Diin duha o tulo nagpundok nga
naghiusa diha sa akong ngalan, nga naghisgot
sa usa ka butang, tan-awa, Ako anaa diha sa
taliwala kanila.” 37
Si Presidente Thomas S. Monson, ang ikadisesais nga Presidente sa Simbahan, mipakigbahin
og usa ka ehemplo kon unsay mahitabo kon ang
mga sister sa Relief Society ug ang priesthood
nga mga igsoon magtinabangay sa pagserbisyo
sa Ginoo:
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“Niadtong Agosto 24, [1992,] ang Bagyo nga
Andrew mikuso-kuso didto sa baybay sa Florida sa habagatan sa Miami. Ang gikusgon sa
hangin molabaw pa sa duha ka gatus ka milya
matag oras. . . . Otsenta y siyete ka libo nga
mga balay ang nangaguba, nagbiya og 150,000
nga wala nay kapuy-an. . . .
“Ang lokal nga mga lider sa priesthood ug sa
Relief Society dali kaayong nakaorganisar aron
sa pagtabang sa mga nasamdan ug nangaguba
ug sa pagtabang sa pagpanglimpyo. Tulo ka
dagkong hut-ong sa mga boluntaryo nga mga
miyembro, mikabat og kapin sa lima ka libo,
mitabang sa naapektuhan nga mga residente,
mitabang og ayo sa tulo ka libo nga mga balay,
usa ka sinagoga sa Judeo, usa ka simbahan sa
Pentecostal, ug duha ka eskwelahan.” 38

“Nakigtambayayong sa mga Priesthood”:
Dinasig nga mga Tambag gikan sa mga
Propeta sa Ulahing Adlaw
Ang mga propeta nga Santos sa Ulahing Adlaw namulong kabahin sa mga panalangin nga
moabut sa Simbahan ug sa mga pamilya kon
ang matinud-anong mga priesthood nga mga
igsoon ug matinud-anong mga sister sa Relief
Society magtinabangay.
Si Presidente Spencer W. Kimball, ikadose
nga Presidente sa Simbahan, miingon, “Adunay gahum niini nga organisasyon [sa Relief
Society] nga wala pa magamit sa hingpit sa

paglig-on sa mga panimalay sa Zion ug pagtukod sa Gingharian sa Dios—gani kini dili
magamit sa hingpit hangtud ang mga sister ug
ang priesthood makakuha sa panan-awon sa
Relief Society.” 39
Gi-summarize ni Presidente Joseph Fielding
Smith ang relasyon tali sa Relief Society ug sa
mga korum sa priesthood:
“Sila [ang mga sister] dunay kaugalingon nga
mga miting, sama sa Relief Society, diin sila
gihatagan og gahum ug awtoridad sa paghimo
og daghang dagkong mga butang. . . .
“Ang Ginoo pinaagi sa iyang kaalam mitawag sa mga sister nga mahimong mga abag sa
Priesthood. Tungod sa ilang maloloy-ong pagbati, kalumo sa kasingkasing, ug kamabination,
ang Ginoo nagtan-aw kanila ug mihatag kanila
sa mga katungdanan ug responsibilidad nga
mahimong mga tigpangalagad sa mga nanginahanglan ug sa masakiton. Gitudlo niya ang
dalan nga angay nilang subayon, ug siya mihatag kanila niining talagsaon nga organisasyon
diin sila adunay awtoridad sa pagserbisyo
ubos sa pagdumala sa mga bishop sa ward ug
sa pakig-alayon sa mga bishop sa ward, nga
maglantaw sa espirituhanon ug temporal nga
kinahanglanon sa atong mga tawo.” 40
Dihang si Presidente Gordon B. Hinckley
nagserbisyo isip ikakinse nga Presidente sa
Simbahan, gipakigbahin niya ang mosunod
ngadto sa mga sister sa Relief Society:

“Moingon ako kaninyo mga sister nga dili
ikaduhang dapit ang inyong gihuptan diha
sa plano sa Amahan alang sa mahangturong
kalipay ug kaayohan sa Iyang mga anak. Kamo
mga mahinungdanon gayud nga bahin niana
nga plano.
“Kon wala kamo ang plano dili makalihok. Kon
wala kamo ang tibuok programa mapakyas. . . .
“Matag usa kaninyo anak nga babaye sa Dios,
gitugahan sa balaang katungod sa pagkatawo.
Wala kamo manginahanglan og depensa niana
nga baruganan. . . .
“. . . Anaa ang kalig-on ug dakong kapasidad sa mga babaye niini nga Simbahan. Anaa
ang pagpangulo ug direksyon, piho nga diwa
sa pagka-independente, ug gani ang dakong
katagbawan nga mahimong bahin niini, sa
gingharian sa Ginoo, ug sa pakigtambayayong
sa priesthood aron magpadayon kini.” 41
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KAPITULO 9

“Mga Tigbalantay
sa Pamilya ”
Pag-establisar, Pag-alima,
ug Pagpanalipod sa Pamilya

Ang pagkahimong matarung nga babaye sa panahon
sa katapusang dispensayon niini nga yuta, sa dili
pa ang ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas, usa ka
talagsaong halangdon nga calling. . . . Siya gibutang
dinhi aron makatabang sa paglambo, sa pagpanalipod,
ug sa pagbantay sa panimalay—nga mao ang
pinakahalangdon nga institusyon sa katilingban.
Spencer W. Kimball

KAPITULO 9

“Mga Tigbalantay sa Pamilya ”
Pag-establisar, Pag-alima,
ug Pagpanalipod sa Pamilya

Niadtong Sepyembre 23, 1995, si Presidente
Gordon B. Hinckley, ikakinse nga Presidente sa
Simbahan, mibarug atubangan sa mga babaye
sa Simbahan sa kinatibuk-ang miting sa Relief
Society. Iyang gipasalamatan ang kamatinudanon ug kakugi sa mga Babaye nga Santos sa
Ulahing Adlaw—mga bata ug tigulang, mga
minyo ug dili minyo, may mga anak ug walay
anak. Nahibalo sa dili tiaw nga mga hagit nga
ilang giatubang, iyang gitanyag ang pag-awhag,
pagtambag, ug pagpasidaan aron matabangan
silang makatuman sa ilang mga responsibilidad
ug makakaplag og kalipay sa kinabuhi. Dapit sa
katapusan sa iyang pakigpulong, siya miingon:
“Uban sa daghang hiwi nga pangatarungan
nga gipakatap nga maoy tinuod, uban sa
daghang panglingla kabahin
sa mga sumbanan ug mga
hiyas, uban sa daghang
pangdani ug tintasyon nga
anam-anam nga nagmantsa
Gordon B. Hinckley sa kalibutan, among gibati
nga mopasidaan ug mopahimangno. Sa

pagpadayon niini kami sa Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa Napulog Duha ka mga
Apostoles karon mopagawas niini nga pamahayag ngadto sa Simbahan ug sa kalibutan isip
usa ka pamahayag ug pagpalanog pag-usab sa
mga sumbanan, mga doktrina, ug mga buhat
nga may kalabutan sa pamilya diin ang mga
propeta, mga manalagna, ug tigpadayag niini
nga simbahan mibalik-balik sa pagpahayag
niini sa tibuok kasaysayan.” 1 Dayon iyang
gibasa ang “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag sa
Kalibutan.” Mao kini ang unang higayon nga
ang pamahayag gibasa diha sa kadaghanan.
Diha sa pamahayag, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles namahayag nga “ kalipay diha
sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot
kon gipasikad diha sa mga pagtulun-an ni
Ginoong Jesukristo.” Sila sa “sa maligdong
nga paagi mopahayag nga ang kaminyoon tali
sa usa ka lalaki ug usa ka babaye gi-orden sa
Dios ug ang pamilya mahinungdanon ngadto
sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan
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nga destinasyon sa Iyang mga anak.” Ilang
Si Sister Barbara Thompson, kinsa sa wala
gipahinumduman ang mga bana ug asawa sa
madugay gitawag nga moserbisyo isip magtailang “sagradong responsibilidad sa paghitambag sa kinatibuk-ang
gugma ug pag-amuma sa usag usa ug sa ilang
kapangulohan sa Relief Society,
mga anak.” 2
didto sa Tabernacle sa Salt
Lake dihang si Presidente
Sumala sa gihatagan og gibug-aton sa
Hinckley didto mibasa sa
ulohan sa pamahayag, gimantala kini isip “Usa
Barbara Thompson
pamahayag. “Usa kadto ka
ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”—nagpahitalagsaon nga okasyon,” nahinumdom siya.
numdom sa tanang tawo, lakip sa mga lider sa
“Akong gibati ang kamahinungdanon sa mensahe.
kanasuran, sa mahangturon nga importansya
Ako usab naghunahuna nga, ‘Kini maoy usa ka
sa pamilya. Walo ka bulan human sa pagpremahinungdanon kaayo nga giya alang sa mga
sentar sa pamahayag, si Presidente Hinckley
ginikanan. Kini usab dako kaayo nga responsibinamulong sa usa ka press conference sa Tokyo,
lidad alang sa mga ginikanan.’ Naghunahuna
Japan. Miingon siya: “Nganong aduna man kita
ko sa makadiyot nga kini wala kaayo magtumong
niini karon nga pamahayag sa pamilya? Tungod
kanako kay wala man ko maminyo ug walay mga
kay ang pamilya anaa ubos sa pagpang-atake.
anak. Pero ingon ako kadali nga naghunahuna,
Sa tibuok kalibutan ang mga pamilya nagka‘Apan kini may kalabutan kanako. Ako sakop sa
bungkag. Ang dapit nga maoy sinugdanan sa
pamilya. Ako anak nga babaye, usa ka igsoon nga
paglambo sa katilingban mao ang panimalay.
Ang mga anak mobuhat, sa kadaghanang bahin, babaye, usa ka iyaan, usa ka ig-agaw, usa ka
pag-umangkon, ug usa ka apo nga babaye. Ako
unsa ang natudlo kanila. Naningkamot kita sa
aduna niini nga mga responsibilidad—ug mga
paghimo sa kalibutan nga mas maayo pinaagi
sa paghimo sa pamilya nga mas lig-on.” 3
panalangin—tungod kay ako usa ka miyembro sa
Ang mga pagpamatuod sa mga sister sa
pamilya. Bisan kon ako lang ang buhi nga
Relief Society nagpakita nga agi og dugang sa
miyembro sa akong pamilya, ako miyembro
pagkahimo sa pamahayag sa tibuok kalibutan,
gihapon sa pamilya sa Dios, ug ako adunay
kini nga pahayag sa doktrina adunay kahuluresponsibilidad nga motabang sa paglig-on ang
gan sa matag pamilya ug matag indibidwal sa
ubang pamilya.’” 4
Simbahan. Ang mga baruganan sa pamahayag
Si Sister Bonnie D. Parkin, kinsa sa wala
mitandog sa kasingkasing sa mga sister sa
madugay miserbisyo isip ikakatorse nga kinatanang kahimtang.
tibuk-ang presidente sa Relief Society, didto
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“Ang mga inahan mao man ang kasingkasing ug kalag sa bisan
unsang pamilya ” (James E. Faust).

usab sa Tabernakulo sa dihang gibasa ni Presidente
Hinckley ang pamahayag. Nahinumdom siya: “Ang
kahilum didto sa kongregasyon ingon man ang pagbati
sa kahinam, usa ka reaksyon nga ‘Oo—nagkinahanglan
kami sa tabang sa among pamilya!’ Akong nahinumduman ang pagbati nga husto kaayo kadto. Mga luha
miagas sa akong mga aping. Samtang mitan-aw ko sa
mga sister nga naglingkod duol nako, ingon pareho
sab ang ilang mga gibati. Adunay daghan kaayo diha sa
pamahayag nga dili nako mahulat ang pag-angkon og
kopya ug matun-an kini. Ang pamahayag nagpamatuod
sa dignidad sa mga babaye. Ug ilabi nga gihatag kini
og una ngadto sa mga babaye sa Simbahan panahon sa
kinatibuk-ang miting sa Relief Society.” 5

“Nanawagan kami sa
mga ginikanan sa
paggahin sa ilang
pinakamaayong paningkamot sa pagtudlo ug
pagpatubo sa ilang mga
anak diha sa mga
baruganan sa ebanghelyo nga maoy magdala
kanila paduol sa Simbahan. Ang panimalay
mao ang basihan sa usa
ka matarung nga
kinabuhi, ug walay
laing himan ang makahulip sa dapit niini og
makatuman sa importanting mga gamit niini
sa pagpadayon niining
hinatag sa Dios nga
responsibilidad.”
Unang Kapangulohan
(Gordon B. Hinckley,
Thomas S. Monson,
James E. Faust)
Ensign, Hunyo 1999, 80
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Si Presidente James E. Faust, ikaduhang magtatambag ni Presidente Hinckley, midugang
sa mosunod nga pagpasabut: “Tungod kay kamong mga inahan mao man ang kasingkasing
ug kalag sa bisan unsang pamilya, tukma lang
nga [ang pamahayag] gibasa og una panahon
sa kinatibuk-ang miting sa Relief Society.” 7

Ngano nga ang Unang Kapangulohan mipili
man nga ipahibalo ang pamahayag sa pamilya
didto sa kinatibuk-ang miting sa Relief Society?
Pagkahuman og basa ni Presidente Hinckley
niini, iyang nahatag ang tubag niana nga
pangutana. “Kamo ang tigbalantay sa pamilya,”
giingnan niya ang mga sister. “Kamo ang mga
tigdala og mga bata. Kamo ang nag-alima kanila ug magtisok diha kanila og mga kinaiya sa
ilang kinabuhi. Walay laing buhat ang miabut
nga duol kaayo sa pagkabalaan kay sa pagalima sa mga anak sa Dios.” 6

Usa ka “Pagpanghimatuod sa
mga Sumbanan, mga Doktrina,
ug mga Binuhatan ”

Ang mga anak sa mga Anti-Nephi-Lehi nakabaton og
hugot nga pagtuo pinaagi sa mga pagtulun-an sa ilang
mga inahan (tan-awa sa Alma 56:47).

Ang mga pagtulun-an nga naa sa pamahayag
sa pamilya dili bag-o niadtong 1995. Sumala
sa gipahayag ni Presidente Hinckley, kini mga
“pagpanghimatuod sa mga sumbanan, mga
doktrina, ug mga binuhatan.” 8 Kini nahimo na
nga “mahinungdanon sa plano sa Tiglalang”
bisan sa wala pa Niya himoa ang yuta.9
Si Sister Julie B. Beck, ikakinse nga presidente sa Relief Society mitudlo: “Dinhi sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, kita adunay teyolohiya sa
pamilya nga gibasi sa Paglalang, sa Pagkapukan,
ug sa Pag-ula. Ang Paglalang sa yuta naghatag
og dapit diin ang mga pamilya makapuyo. . . .
Ang Pagkapukan mihatag og paagi alang sa
pamilya nga motubo. . . . Ang Pag-ula nagtugot
sa pamilya nga ma-sealed sa kahangturan. ” 10
Ang matinud-anong mga babaye ug lalaki
nagmatinud-anon niini nga teyolohiya sa

pamilya ug misunod niini nga mga sumbanan,
mga doktrina, ug mga binuhatan kon kanus-a
ania ang ebanghelyo sa yuta. “Ang atong
mahimayaon nga si Mama Eva” ug ang atong
“Papa Adan” mga lider alang sa ilang mga
anak, nagtudlo kanila “sa hingpit nga kalipay
sa katubsanan, ug sa kinabuhing dayon nga
ihatag sa Dios ngadto sa tanang magmasulundon.” 11 Si Rebekah ug Isaac mipaniguro nga
ang mga pakigsaad sa priesthood ug ang mga
panalangin dili mawala sa ilang pamilya.12 Ang
biyuda sa siyudad sa Zarepta nakahimo sa pagatiman sa iyang anak tungod kay anaa kaniya
ang hugot nga pagtuo sa pagsunod sa propeta
nga si Elijah.13 Dos mil saysiyenta ka batan-ong
manggugubat isug nga nakig-away sa pagpanalipod sa ilang pamilya, misalig sa saad sa ilang
mga inahan nga “ang Dios moluwas kanila.” 14
Isip usa ka batan-on, si Jesukristo “mitubo sa
kaalam ug sa gidak-on ug sa kahimuot kaniya
sa Dios ug sa tawo,” gialimahan pinaagi sa
gugma ug kahingawa sa Iyang inahan, si Maria,
ug sa iyang bana, si Jose.15
Uban sa pagpahiuli sa ebanghelyo, ang una
nga mga miyembro sa Simbahan mitubo sa
ilang panabut sa importansya sa pamilya.16
Nakat-unan sa mga Santos nga pinaagi sa
gahum sa priesthood, ilang madawat ang mga
ordinansa sa templo ug mga pakigsaad nga
mobugkos sa ilang mga pamilya hangtud sa
hangtud. Kini nga saad milig-on sa mga Santos

Si Rebekah, kauban sa sulugoon ni Abraham, nakasabut sa
importansya sa kaminyoon diha sa pakigsaad (tan-awa sa
Genesis 24:1–28).

sa Ulahing mga Adlaw sa pagtuman sa ilang
mga tahas isip mga anak sa Dios.
Ang una nga mga lider sa Relief Society
miawhag sa mga babaye sa paghimo sa ilang
mga pamilya nga maoy mahinungdanon nga
katuyoan sa ilang kinabuhi. Sister Eliza R. Snow,
Ikaduha nga kinatibuk-ang presidente sa Relief
Society, wala gayud manganak. Bisan pa, iyang
giila ang importansya sa impluwensya sa usa
ka inahan. Gitambagan niya ang mga sister sa
Relief Society, “Himoa nga ang una ninyong
buhaton mao ang paghimo sa inyong mga katungdanan sa panimalay.” 17 Si Sister Zina D. H.
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Young, ang ikatulo nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, mitudlo sa mga sister sa
“paghimo sa panimalay nga sentro sa atraksyon,
diin ang espiritu sa gugma, kalinaw ug paghiusa maanaa, ug ang matam-is nga gugmang
putli nga dili maghunahuna og dautan mao ang
kanunay nga kauban.” 18
Si Mary Fielding Smith mipakita og ehemplo
isip usa ka lig-on, mahigugmaong inahan. Ang
anak niyang si Joseph F. Smith, kinsa nahimong ikaunom nga Presidente sa Simbahan,
nahinumdom:
“Akong mahinumduman ang akong inahan
sa mga panahon didto sa Nauvoo. Akong

nahinumduman nga nakakita kaniya ug sa
iyang makalolooy nga mga anak nga paspas nga gibalhin ngadto sa usa ka lapad nga
sakayan dala ang pipila lamang ka mga butang
kutob sa iyang madala gikan sa balay atol sa
pagsugod og bomba sa siyudad sa Nauvoo
pinaagi sa manggugubot nga panon. Akong
mahinumduman ang mga kalisdanan sa
Simbahan didto ug sa pagpadulong sa Winter Quarters, didto Suba sa Missouri, ug sa
unsa nga paagi siya nag-ampo pag-ayo alang
sa iyang mga anak ug pamilya diha sa iyang
makaluya nga biyahe. . . . Akong mahinumduman ang tanang mga pagsulay nga adunay

Bonnie D. Parkin

Ikakatorse nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
“Kon makapahinabo man ako og usa ka butang alang sa
mga ginikanan ug mga lider niini nga Simbahan, kini
mao nga sila mobati sa gugma sa Ginoo diha sa ilang
kinabuhi matag adlaw samtang sila nag-atiman sa mga
anak sa Langitnong Amahan. . . . Ako modapit kaninyo,
sa tanan ninyong gibuhat, sa pagsul-ob sa kupo sa
kamanggiloy-on, sa pagputos sa inyong pamilya sa
tiunay nga gugma ni Kristo.”

Ensign, Hunyo 2006, 93, 97
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kalabutan sa among mga paningkamot sa
pagbalhin uban sa Kampo sa Israel, pag-anhi
niini nga mga walog sa kabukiran nga walay
mga pundok sa mga baka nga igo aron sa pagbira sa among mga karwahe, ug kay walay mga
kahimanan aron makabaton niadtong gikinahanglan nga mga pundok sa mga baka, iyang
gipapas-an ang iyang mga baka ug mga nati,
ug mihigot og tingub sa duha ka mga karwahe,
ug nagsugod kami sa pag-adto sa Utah niining
dili maayo ug makalolooy nga kahimtang, ug
ang akong inahan miingon—‘Ang Ginoo moabli sa dalan;’ apan kon unsaon Niya sa pagabli sa dalan walay usa nga nasayud. Gamay pa
ako nga bata nianang higayuna, ug maoy nagdala sa pundok sa mga baka. Nahinumdom ko
nga naabtan siyang naghimo sa iyang tago nga
pag-ampo aron matabangan siyang matuman
ang iyang misyon. Wala ba ninyo mahunahunai
nga kining mga butanga nakahimo og impresyon diha sa hunahuna? Sa inyong hunahuna
makalimot ba ko sa ehemplo sa akong inahan?
Dili; ang iyang hugot nga pagtuo ug ehemplo
kanunay gayud nga hayag sa akong panumduman. Unsa man ang akong gihunahuna! Matag
ginhawa nga akong giginhawa, matag pagbati
sa akong kalag modangat ngadto sa Dios diha
sa pagpasalamat Kaniya nga ang akong inahan
usa ka Santos, nga siya usa ka babaye sa Dios,
putli ug matinud-anon, ug nga siya moantus
sa kamatayon kaysa mobudhi sa pagsalig nga

gisangun ngadto kaniya; nga siya moantus sa
kakabus ug kakapoy didto sa kamingawan ug
maningkamot sa paghugpong sa iyang pamilya
kay sa magpabilinsa Babelon. Mao kana ang
espiritu nga mipuno kaniya ug sa iyang mga
anak.” 19

Temporal nga mga
Responsibilidad ug
Mahangturong mga Tahas
Uyon sa walay utlanan nga mga baruganan
mahitungod sa sagradong kinaiyahan sa panimalay ug pamilya, ang mga korum sa Melchizedek Priesthood mitabang sa mga lalaki nga
matuman ang ilang mga responsibildad isip mga
anak, mga igsoon, mga bana, ug mga amahan.
Ang Relief Society nakatabang sa mga babaye
sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad
isip mga anak, mga sister, mga asawa, ug mga
inahan. Ang mga sister sa Relief Society kanunay
nga nagsuporta sa usag usa sa paningkamot sa
paglig-on sa mga pamilya, pagkat-on og mapuslanon nga mga kahanas nga makapalambo sa
ilang mga panimalay, ug mohimo sa ilang mga
panimalay nga dapit diin ang Espiritu makapuyo.

Pag-amuma sa mga Pamilya
Sister Zina D. H. Young usa ka mahigugmaon,
maalimahon nga inahan, ug iyang gitudloan ang mga sister sa Relief Society sa mga
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Ang Relief Society nakatabang sa mga ginikanan sa ilang
sagradong mga responsibilidad.

baruganan nga naggiya sa kaugalingon niyang
paningkamot diha sa panimalay. Mitambag
siya: “Kon duna man dinhi usa ka inahan
karon nga wala magtudlo sa iyang mga anak sa
tukmang paagi, . . . hangyoon ko kamo sa pagbuhat niini. Paalironga ang inyong mga anak . . .
ug pag-ampo uban nila. . . . Pahimangnoi ang
mga bata sa mga kadautan nga naglibut kanato
. . . aron dili sila mahimong biktima niini nga
mga dautan, apan magtubo sa kabalaan ug sa
kaputli atubangan sa Ginoo.” 20 Mitudlo usab
siya: “Pagmakugihon sa tanang katungdanan
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sa kinabuhi, isip mga inahan ug mga asawa. . . .
Magmainampingon kita nga makapamulong
uban sa kaalam atubangan sa atong gagmayng
mga bata, maglikay sa pagpangita og sayop, . . .
ug mag-ugmad og mas taas nga mga hiyas
sa atong kinaiyahan, nga makabayaw, makahashas ug makapaputli sa kasingkasing. . . .
Kinahanglan nga mobuhat kita sa tumang
kakugi sa pagtudlo sa mga anak sa Zion sa
pagmatinuoran, mahiyason, matarung ug dili
maglangay sa ilang mga katungdanan ; ug usab
sa pagkamakugihon ug pagbalaan sa adlawng
Igpapahulay. . . . Ang mga inahan kinahanglan
nga dili mamulong og makadaot sa tinguha
sa amahan atubangan sa mga anak, kay sila
maayong tigpaniid. Ipugas ang maayong mga
liso diha sa linghod ug malumo nga mga hunahuna, ug palabiha kanunay ang baruganan
kaysa pamaagi, sa ingon makatigum kamo og
bahandi sa langit.” 21
Sa dihang si Sister Bathsheba W. Smith
miserbisyo isip ikaupat nga kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society, nakita niya ang
panginahanglan sa paglig-on sa mga pamilya,
mao nga giestablisar niya ang mga leksyon sa
pag-edukar sa mga inahan alang sa mga sister
sa Relief Society. Ang mga leksyon naglakip
sa tambag alang sa kaminyoon, pag-amping
panahon sa pagmabdos, ug pag-atiman sa
anak. Kini nga mga leksyon misuporta sa mga
pagtulun-an ni Presidente Joseph F. Smith

mahitungod sa pagtabang sa Relief Society sa
tahas sa mga babaye diha sa ilang panimalay:
“ Bisan asa nga walay kasayuran o bisan
lamang sa kakulang sa panabut kabahin sa
pamilya, buluhaton sa pamilya, kalabut sa
mga obligasyon nga kinahanglan nga maanaa
diha ug nga sa matinuorong paagi maanaa
tali sa bana ug asawa ug tali sa mga ginikanan ug mga anak, anaa kini nga organisasyon
diha o anaa ra sa duol,ug pinaagi sa tinuod
nga mga pagtuga o pagdasig nga gipanag-iya
sa organisasyon sila andam sa paghatag og
panudlo kalabut niadtong mahinungdanon
nga mga buluhaton. Bisan asa nga adunay usa
ka batan-ong inahan, nga walay kasinatian
nga kinahanglan unta nga siya aduna aron sa
pagpadako ug sa pag-atiman sa iyang anak, o
sa paghimo sa iyang balay nga maanindot ug
matahum ug kahimut-an sa iyang kaugalingon
ug sa iyang bana, kini nga organisasyon anaa,
diha sa pipila ka bahin niini nga organisasyon,
aron sa paghatag og panudlo ngadto nianang
batan-on nga inahan, ug tabangan siya sa paghimo sa iyang buluhaton ug sa pagtarung og
himo niini. Ug bisan asa nga adunay kakulang
sa kasinatian sa paghatag og natural ug makapahimsog ug saktong pagkaon ngadto sa mga
anak, o kon adunay panginahanglan sa paghatag og saktong espirituhanong pagpanudlo ug
espirituhanong pagkaon ngadto sa mga anak,
anaa diha sa dakong mga organisasyon sa mga

Female Relief Society sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
ug mga organisasyon sa mga inahan ug mga
anak nga babaye sa Zion, kadto kinsa andam
sa paghatag niana nga pagpanudlo.” 22
Ang katakus sa pag-alima dili limitado
ngadto sa mga babaye nga adunay kaugalingong mga anak. Si Sister Sheri L. Dew
nakamatikod: “Tungod sa mga hinungdan nga
nasayran sa Ginoo, ang pipila ka babaye nagkinahanglan pa nga maghulat aron makaanak.
Kini nga pagkalangay dili sayon alang sa matarung nga mga babaye. Apan ang panahon sa
Ginoo alang sa matag usa kanato dili makapaubos sa atong kinaiyahan. Pipila kanato, niana,
kinahanglan lang nga mangitag laing paagi nga
mainahan. Ug anaa sa tibuok natong palibut
mao kadtong nagkinahanglan nga higugmaon
ug magiyahan.” 23
Ang mga sister sa Simbahan adunay mga
oportunidad sa pag-alima kon makadawat sila
og mga calling isip mga lider ug mga magtutudlo ug kon sila magserbisyo isip mga visiting
teacher. Ang pipila ka mga sister naghatag og
inahanon nga paghigugma ug impluwensya
ngadto sa dili nila mga anak. Ang single nga
mga sister kanunay nga mag-una nini nga
mga paningkamot, nagpanalangin sa kinabuhi
sa mga bata kinsa nagkinahanglan sa impluwensya sa matarung nga mga babaye. Usahay
kini nga pag-alima magpadayon sulod sa mga
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Ang mga inahan ug mga apohan makaandam sa ilang anak nga mga babaye ug apo nga babaye sa pagkahimong
mga tig-alima.

adlaw, mga semana, ug mga tuig. Pinaagi sa
dili hinakog nga pagserbisyo ug kaugalingong
hugot nga pagtuo, ang mga babaye nakaluwas
og daghang mga bata gikan sa emosyonal,
espiritwal ug sa pisikal nga kapeligro.

Paghimo sa Panimalay nga Sentro sa
Kalig-on
Sukad sa unang mga adlaw sa Relief Society
sa Nauvoo, Illinois, ang mga sister nanagpundok sa pagkat-on mahitungod sa ilang
kamanggiloy-on ug mapuslanon nga mga
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responsibilidad. Ilang gigamit ang ilang mga
kahanas sa pagtabang nga molambo ang
ilang pagtuo ug personal nga pagkamatarung,
paglig-on sa ilang mga pamilya ug paghimo sa
ilang mga panimalay nga sentro sa espirituhanong kalig-on, ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Gigamit nila ang mga baruganan sa
madaginuton nga pagpuyo ug sa espirituhanon
ug temporal nga pagpaningkamot sa kaugalingon. Napalambo usab nila ang sisterhood
ug panaghiusa samtang nagtudlo sila sa
usag usa ug kauban nga nagserbisyo. Kini

nga pagbansay mipanalangin sa mga sister sa tanang
sirkumstansya. Si Sister Bonnie D. Parkin miasoy kon sa
unsang paagi kini nga mga miting milig-on kaniya:
“Isip sakop sa Relief Society sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, atong
panalangin og responsibilidad ang pag-alima ug pagsuporta sa yunit sa pamilya. Ang tanan sakop sa usa ka
pamilya, ug ang matag pamilya nagkinahanglan nga
palig-unon ug maprotektahan.
“Ang pinakadako nakong tabang sa pagkahimong
tig-atiman sa panimalay naggikan una sa kaugalingon
nakong mama ug sa akong lola ug sunod gikan sa mga
sister sa Relief Society sa lain-laing mga ward diin kami
nagpuyo. Nakakat-on ako og mga kahanas; nakakita
ako og modelo sa hingpit nga kalipay gumikan sa
paghimo og usa ka panimalay nga mao ang gusto sa
uban. . . . Ang mga lider sa Relief Society, nagsiguro nga
ang mga miting ug mga kalihokan nga inyong planohon makalig-on sa panimalay sa tanan ninyong mga
sister.” 24
Si Sister Barbara W. Winder, ang ikaonse nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, mipahinumdom sa
mga babaye kabahin sa espirituhanong mga panalangin
nga moabut kon ipabilin nila ang kalimpyo ug kahapsay
sa ilang mga panimalay: “Adunay abilidad sa pagkahimong usa ka tig-atiman sa panimalay. Alang sa atong
kaugalingon ug sa atong mga pamilya, importante nga
kita adunay sanktuwaryo—usa ka dapit nga kapasilongan
nga layo sa kalibutan diin atong mabatyagan ang kakomportable ug diin, kon moabut man ang uban, sila, usab,
mobati sa kakomportable.” 25

“Sa higayon . . . ang mga
pagtintal nahimong
pinakamadanihon ug
hilabihan nga makatintal
ngari kanako, ang unang
hunahuna nga moabut sa
akong kalag mao kini:
Hinumdumi ang gugma sa
imong inahan. Hinumdumi
kon giunsa niya sa pagpaningkamot alang sa imong
kaayohan. Hinumdumi kon
unsa siya ka andam sa
pagsakripisyo sa iyang
kinabuhi alang sa imong
kaayohan. Hinumdumi
unsa ang iyang gitudlo
kanimo sa imong pagkabata.
. . . Kini nga pagbati ngadto
sa akong inahan nahimong
usa ka panalipod, usa ka
babag tali kanako ug sa
tintasyon.”
Joseph F. Smith
Mga Pagtulun-an sa mga
 residente sa Simbahan:
P
Joseph F. Smith (1998), 42.
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Ang mga inahan ug mga amahan adunay sagradong responsibilidad sa pagtudlo ug pag-alima sa ilang mga anak.

Sa tinagsa o sa dinaghan, ang mga sister
sa Relief Society mga ehemplo sa usag usa sa
paningkamot aron paglig-on sa mga panimalay ug mga pamilya. Si Sister Belle S. Spafford,
ang ikasiyam nga kinatibuk-ang presidente sa
Relief Society, mipakigbahin sa iyang pagpamatuod sa balaanong sinugdanan sa Relief
Society ug sa tahas niini sa pagtabang sa mga
babaye nga matuman ang ilang mga tahas isip
mga asawa ug inahan. “Nagtuo ako nga aduna
kini dakong impluwensya alang sa kaayohan
sa panimalay,” siya miingon. “Kon ang usa
dunay maayo nga inahan siya dunay maayo
nga panimalay, ug kon siya adunay maayo nga
mama nga Relief Society, makapaniguro siya
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og kaalam ug ang maayo nga impluwensya
mokuyanap sa panimalay.” 26
Ang tanang sister mopakigbahin sa responsibilidad sa pag-alima, o sa “pagka-mama.” Si
Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mitudlo: “Mga Sister,
kami, inyong mga kaigsoonan, dili makahimo
sa buluhaton nga balaanong giplano nga
ipabuhat kaninyo sa wala pa ang pundasyon
sa kalibutan. Mahimo kaming mosulay, apan
kami dili gayud makalaum nga makakopya sa
talagsaon ninyong mga gasa. Walay ania niini
nga kalibutan nga ingon ka personal, ingon
ka maalimahon, o makapausab sa kinabuhi
sama sa impluwensya sa usa ka matarung nga
babaye. . . . Ang tanang babaye aduna niini
nga balaanong kinaiya nga dala sa pagkatawo nga talento ug sa pagkatinugyanan
sa pagkainahan.” 27
Ang pulong nga pagkainahan nagpasabut
sa mahangturong buluhaton sa mga babaye;
naghulagway kini sa ilang kinaiyahan isip
mga tig-alima. Ang pag-alima usa ka mahinungdanon nga pulong. Nagpasabut kini sa
pagbansay, pagtudlo, pag-edukar, pagpasiugda
og kalamboan, pagpatubo, ug sa pag-amuma
o pagpakaon. Ang mga babaye gihatagan og
dakong pribilehiyo ug responsibilidad sa pagalima sa tanan nga gipasabut niini nga pulong,
ug ang Relief Society adunay responsibilidad sa
pagtudlo ug pagsuporta sa mga babaye sa ilang

balaanon nga pagka-orden, importanting mga
tahas isip mga inahan ug mga tig-alima.28
Si Sister Julie B. Beck mitudlo mahitungod sa
tahas sa pag-alima: “Ang pag-alima nagpasabut
og pag-ugmad, pag-atiman, ug pagpatubo. Busa,
ang mga inahan [kinahanglan] nga magmugna
og usa ka palibut alang sa espirituhanon ug temporal nga paglambo diha sa ilang mga panimalay.
Laing pulong sa pag-alima mao ang homemaking.
Ang homemaking naglakip sa pagpangluto, pagpanglaba ug panghugas sa plato, ug paghimong
hapsay kanunay sa panimalay. Ang panimalay
mao ang dapit diin ang mga babaye mas dako og
gahum ug impluwensya ; busa, ang mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga mga babaye kinahanglan nga maoy pinakamaayong tig-atiman
sa panimalay dinhi sa kalibutan. Ang pagtrabaho
kauban sa mga bata sa mga buluhaton sa balay
makahatag og oportunidad sa pagtudlo ug sa
pag-umol og mga kalidad nga angay sundon sa
mga bata. Ang tig-alima nga mga inahan mga
maalamon, apan ang tanang edukasyon nga makab-ot sa mga babaye walay pulos kanila kon sila
walay kahanas sa paghimo og usa ka panimalay
nga maghimo og palibut alang sa espirituhanong
paglambo. . . . Ang pag-amuma nagkinahanglan
og paghan-ay, pailub, gugma, ug trabaho. Ang
pagtabang sa kalamboan nga mahitabo pinaagi
sa pag-alima sa tinuoray puno sa gahum ug impluwensyal nga tahas nga gitugyan diha sa mga
babaye.” 29

Pagpanalipod sa Pamilya ug Pagkainahan
Dugang sa paglig-on sa mga panimalay nga
manukad sa sulod, ang Relief Society misangkap og dili matarug nga panalipod batok sa
mga impluwensya nga moatake sa pamilya nga
manukad sa gawas. Si Presidente Howard W.
Hunter, ang ikakatorse nga Presidente sa Simbahan, miingon:
“Maingon og alang kanako adunay dakong
panginahanglan sa paghiusa sa mga babaye sa
Simbahan sa pagbarug kauban sa mga Kaigsoonan ug alang sa pagpahunong sa bul-og sa
dautan nga nagpalibut kanato ug sa pagpadayon sa buhat sa atong Manluluwas. . . .
“. . . Busa kami mohangyo kaninyo sa
pagpangalagad uban sa gamhanan ninyong
impluwensya alang sa kaayohan sa paglig-on
sa atong mga pamilya, sa atong simbahan, ug
sa atong mga komunidad.” 30
Ang mga lider sa Relief Society kanunay nga
namulong batok sa mga paningkamot sa pagpahuyang sa tradisyonal nga mga pamilya ug
mopaubos sa sagradong mga tahas sa asawa
ug sa inahan. Si Sister Amy Brown Lyman,
ang ikawalo nga kinatibuk-ang presidente
sa Relief Society, mihatag og gibug-aton sa
panginahanglan alang sa mga inahan nga
makig-uban sa ilang mga anak. Miserbisyo
siya isip presidente panahon sa Ikaduhang
Gubat sa Kalibutan, dihang ang gobyerno ug
ang mga lider sa publiko miawhag sa mga
185

babaye sa pagpanarbaho gawas sa panimalay
aron makasuporta sa nasudnon nilang ekonomiya samtang tua sa gubat ang ilang mga
bana. Ang pipila ka mga sister kinahanglan
nga manarbaho sa gawas sa panimalay aron
makasangkap sa panginahanglan sa pagpakabuhi alang sa ilang pamilya. Bisan gidawat ni
Sister Lyman kini nga mga hagit, sa gihapon
iyang giawhag ang mga babaye sa paghimo sa

tanan nga anha ra sa panimalay ug motudlo sa
ilang mga anak.
Ang mensahe ni Sister Lyman nagsubay sa
mga pagtulun-an sa Unang Kapangulohan,
kinsa mipahinumdom sa mga miyembro sa
Simbahan sa “sagrado nga dedikasyon” sa
pagkainahan.31 Si Presidente Heber J. Grant,
ang ikapito nga Presidente sa Simbahan, ug
ang iyang mga magtatambag, sila si Presidente

Julie B. Beck

Ikakinse nga Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society

“Ang abilidad sa pagkasarang alang sa, pagkadawat, ug sa
pagbuhat sa personal nga pagpadayag mao lamang ang
pinakaimportante nga kahanas nga mahimong angkunon
niining kinabuhia. . . . Nagkinahanglan kini og mahunahunaong paningkamot aron maminusan ang mga pagsamok,
apan ang pagkaadunay espiritu sa pagpadayag naghimong
posible nga makabatok sa oposisyon ug makapadayon sa
hugot nga pagtuo latas sa lisud nga mga adlaw ug mahinungdanong inadlaw nga mga buluhaton. . . . Kon nahimo
nato ang pinakamaayo, makasinati gihapon kita og mga
kasagmuyo, apan dili kasagmuyo sa atong kaugalingon.
Bation nato ang kasigurado nga ang Ginoo nalipay kon
kita mobati sa Espiritu nga naglihok pinaagi kanato.”

Sa Conference Report, Abr. 2010, 9–10; o Ensign,
Mayo 2010, 11–12
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J. Reuben Clark Jr. ug si David O. McKay,
namahayag:
“Ang pagkainahan duol ra sa pagkabalaan.
Kini ang pinakataas, pinakabalaang pagserbisyo nga giabaga sa katawhan. Nagpahimutang kini kaniya kinsa mitahud sa balaang
tawag niini ug serbisyo nga sunod sa mga
anghel. Kaninyo mga inahan sa Israel moingon
kami nga ang Dios manalangin ug manalipod
kaninyo, ug mohatag kaninyo og kalig-on ug
kaisug, sa hugot nga pagtuo ug kahibalo, sa
balaan nga paghigugma ug pagpahinungod
sa katungdanan, nga makahimo kaninyo sa
pagpuno ngadto sa kinatas-ang sukod sa inyong sagradong calling. Kaninyo mga inahan
ug umaabut nga mga inahan kami moingon:
Pagmahiyason, pagmaputli, pagpakabuhi nga
matarung, nga ang inyong kaliwatan hangtud
sa katapusang henerasyon motawag kaninyo
nga bulahan.” 32
Sulod sa mga dekada human sa Ikaduhang
Gubat sa Kalibutan, dili maayong mga impluwensya sa mga pamilya ug panimalay ang
midagsang. Dihang si Presidente Spencer W.
Kimball, ang ikadose nga Presidente sa Simbahan, mi-set apart ni Sister Barbara B. Smith
sa pagserbisyo isip ikanapulo nga kinatibukang presidente sa Relief Society, si Sister
Smith mibati og “usa ka lawom nga impresyon sa responsibilidad . . . sa pagpanalipod
sa panimalay ug sa panag-uban sa babaye

Ang batan-ong mga sister sa Relief Society makakat-on
og mga kahanas sa homemaking gikan sa mas haniti
nga mga sister.

nianang sagrado nga sirkulo sa pamilya.” 33 Sa
tibuok panahon sa iyang pagka-presidente,
iyang gipanalipdan ang gipadayag nga mga
kamatuoran mahitungod sa balaang tahas sa
mga babaye ug sa panalangin sa mahangturong mga pamilya. Samtang siya, ang iyang
mga magtatambag, ug mga lider sa priesthood
nagkugi sa pagtuon sa sosyal nga mga isyu
sa ilang panahon, ilang nakita nga ang mga
inisyatibo nga gipasiugdahan sa daghan dili
makapanalipod sa mga pribilehiyo sa mga
babaye sa ilang mga tahas isip mga asawa
ug mga inahan ug makapahuyang sa mga
pamilya.
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Usa ka reporter sa newspaper mi-summarize
sa gibalik-balik nga mensahe ni Sister Smith:
“‘Ipataas ang inyong mga ulo, kamo mga asawa,
mga inahan, mga tig-atiman sa panimalay.
Nagmugna kamo og kinabuhi ug nagpalambo
niini. Ayaw ibaylo kanang mohangtud nga
gahum alang sa dali rang mawala, nagsidlak
nga mga alahas. Panggaa kini, palamboa kini,
patuboa kini. Naggunit kamo og talagsaong
katungdanan.’ Mao kana ang mensahe sa
lider sa Mormon nga mga babaye, Barbara B.
Smith.” 34
Ang mga pagpang-atake sa kabalaan sa
pagkainahan ug sa pamilya nagkadaghan
sukad sa panahon sa kapangulohan ni Sister
Smith. Apan uban sa hugot nga pagtuo
sa Dios ug sa panabut sa mahangturon
nga kahulugan sa ilang mga responsibilidad, ang mga sister sa Relief Society sa
tanang kapanahunan padayon nga misuporta ug nanalipod sa mga kamatuoran nga
nagpalig-on sa mga panimalay ug sa mga
pamilya. Ilang gipanalipdan ang kabalaan
sa pamilya sa nagkalainlaing mga tahas: isip
mga inahan ug mga apohan, isip mga anak
ug mga igsoon, isip mga iyaan, ug isip mga
magtutudlo ug mga lider sa iyang Simbahan.
Sa matag higayon nga ang babaye maglig-on
sa pagtuo sa usa ka bata, iyang gidugangan
ang kalig-on sa usa ka pamilya—karon ug sa
umaabut.
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Mga Pagtulun-an sa mga
Propeta sa Ulahing mga Adlaw
mahitungod sa Pamilya
Usa ka amahan ug inahan kausa nangutana sa ilang mga anak kon unsa ang ilang
naganahan sa bag-ohay lang nga kinatibukang komperensya. Ang ilang 16-anyos
nga anak nga babaye miingon: “Ganahan
kaayo ko adto! Ganahan kong maminaw sa
dinasig, maalamon nga mga propeta ug mga
lider nga mipamatuod sa pagkainahan.” Sa
kinahiladman sa iyang mga pagbati, kining
batan-on nga babaye kaniadto pang gusto
nga mahimong inahan, apan nahingawa
usab siya kay ang pagkainahan dili popular
gani gipakaubos sa kadaghanan sa kalibutan. Nahupay siya dihang nadungog niya
ang mga propeta ug mga apostoles nga
misuporta sa kamaayo sa iyang mga mithi.35
Ang buhat sa Relief Society sa paglig-on sa
panimalay ug pamilya kanunay nga nahiusa sa mga pagtulun-an sa mga propeta sa
ulahing adlaw.
Si Presidente David O. McKay, ang ikasiyam nga Presidente sa Simbahan, mitudlo
kanunay nga “walay laing kalampusan ang
ikahulip sa kapakyasan sa panimalay.” 36
Si Presidente Harold B. Lee, ang ikaonse
nga Presidente sa Simbahan, sa samang paagi
mitambag, “Ang labing importante nga buhat
sa Ginoo nga imo gayud nga pagabuhaton

“Ang kaminyoon tali sa lalaki ug sa babaye giorden sa Dios” (Unang
Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles).

mao ang anaa sa sulod sa mga bongbong sa imong
kaugalingon nga panimalay.” 37
Nahingawa mahitungod sa padayong pagpang-atake
sa pamilya, si Presidente Spencer W. Kimball nanagna
ug mipahimangno:
“Daghang sosyal nga mga pagpugong sa nangagi
nakatabang sa pagpalig-on ug pagsuporta sa pamilya
nga nag-anam og kawala. Moabut ang panahon nga
kadto lang nagtuo og maayo ug aktibo sa pamilya ang
makapreserba sa ilang mga pamilya gikan sa dautan nga
nag-alirong kanato.

“Mga inahan sa Zion,
ang inyong hinatag sa
Dios nga mga tahas
mahinungdanon kaayo
sa kaugalingon ninyong
kahimayaan ug sa
kaluwasan ug kahimayaan sa inyong pamilya.
Ang anak nagkinahanglan og inahan labaw pa
sa tanang butang nga
mapalit sa kwarta. Ang
paggahin og panahon
uban sa inyong mga
anak mao ang pinakamahinungdanon nga gasa
sa tanan.”
Ezra Taft Benson
The Teachings of Ezra Taft
Benson (1988), 515.
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“. . . Adunay uban nga naghatag og kahulugan sa pamilya sa dili tradisyonal nga paagi nga
ila kining gihatagan og kahulugan nga walay
basihan. . . .
“Kita sa tanang mga tawo . . . dili angay
nga motuo sa sayop nga mga argumento nga
ang yunit sa pamilya mora og may kalabutan
ngadto sa usa ka piho nga bahin sa kalamboan nga gisagubang sa usa ka moral nga
katilingban. Kita gawasnon sa pagbuntog
niadtong mga kalihokan nga makapakunhod
sa kaimportante sa pamilya ug makapasaka sa
kaimportante sa hinakog nga pagkaindibidwal. Kita nasayud nga ang pamilya magmahangturon. Nasayud kita nga kon dili maayo

Ang matarung nga mga babaye makahimo sa ilang mga
panimalay nga luwas nga kapasilongan diin ang Espiritu
maanaa.
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ang nanghitabo sa pamilya, dili usab maayo
ang manghitabo sa ubang mga institusyon sa
katilingban.” 38
Subay niining gipanghingusgan nga
pahimangno, ang mga propeta sa ulahing
mga adalw mipakigbahin og mga pulong
sa paglaum alang sa matinud-anong mga
ginikanan kansang mga anak nahisalaag gikan
sa dalan sa ebanghelyo. Si Presidente James E.
Faust miingon: “Ngadto sa mga ginikanan
nga nagbangutan kinsa matarung, makugihon,
ug mainampoon sa pagtudlo sa ilang masinupakong mga anak, kami moingon kaninyo,
ang Maayong Magbalantay nagtan-aw kanila.
Nasayud ang Dios ug nakasabut sa inyong
hilabihang kasubo. Adunay paglaum.” 39
Si Presidente Gordon B. Hinckley mipahayag
sa iyang pagsalig nga ang mga Babaye nga
Santos sa Ulahing Adlaw, nga gilig-on pinaagi
sa ilang pakig-uban sa Relief Society, makatabang sa ilang mga pamilya nga makasugakod
sa mga pagpang-atake sa panimalay. Iyang
gipasabut nga ang mga sister sa Relief Society
mahimong maghiusa sa pagpanalipod sa
pamilya:
“Importante gayud kaayo nga ang mga
babaye sa Simbahan mobarug nga malig-on ug
dili matarug niana nga sakto ug tukma ubos sa
plano sa Ginoo. Nakombinsir ako nga walay
laing organisasyon bisan asa nga makatupong
sa Relief Society niini nga Simbahan. . . . Kon

sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Kon moluwas kamo og usa
ka batang babaye, miluwas kamo og henerasyon. Magtubo siya sa kalig-on ug pagkamatarung. Magminyo siya sa balay sa Ginoo. Tudloan
niya ang iyang mga anak sa mga paagi sa kamatuoran. Magsubay sila sa iyang mga dalan ug
motudlo usab sa ilang mga anak. Maayong mga
apohan anaa aron mohatag og pag-awhag.” 40

“Mga Daklit nga Pagkakita sa
Langit”

Ang matarung nga mga inahan modala sa ilang mga
anak diha sa kahayag sa ebanghelyo.

sila maghiusa ug mamulong uban sa usa ka
tingog, ang ilang kusog dili masukod.
“Gitawag namo ang mga babaye sa Simbahan
sa pagbarug alang sa pagkamatarung. Kinahanglang sugdan nila sa ilang kaugalingong
mga panimalay. Matudlo nila kini sa ilang mga
klase. Masulti nila kini sa ilang mga komunidad.
“Kinahanglan gayud nga sila mga titser
ug mga magbalantay sa ilang mga anak nga
babaye. Kadtong mga anak nga babaye kinahanglang tudloan diha sa Primary ug diha
sa mga klase sa Young Women sa mga hiyas

Usa ka tawo kausa nangutana kang Presidente Spencer W. Kimball, “Nakaadto ka na
ba sa langit?” Agi og tubag niini nga pangutana, si Presidente Kimball miingon nga siya
daklit nga nakakita sa langit niana gayud nga
adlaw dihang mipahigayon siya sa pagbugkos
sa usa ka magtiayon, usa kanila mao ang katapusan sa 8 ka anak nga makadawat niining
sagrado nga ordinansa. “Ang mga putli og
kasingkasing tua didto,” si Presidente Kimball
miingon. “Ang langit tua didto.” Gihisgutan
usab niya ang panahon dihang daklit niyang
nakita ang langit didto sa usa ka panimalay
sa presidente sa stake. Ang balay gamay, apan
ang pamilya dako. Ang mga anak nagtinabangay sa pagpahimutang sa lamesa, ug ang
gamayng bata mihalad sa kinasingkasing
nga pag-ampo sa wala pa manihapon. Si
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Presidente Kimball miingon nga daklit niyang
nakita ang langit dihang nakig-istorya siya sa
magtiayon kinsa wala gayud makabaton og
anak apan “mipuno sa ilang panimalay” og
18 ka mga ilo. Gipaambit niya ang ubang mga
kasinatian dihang daklit niyang nakita ang langit sa mga kinabuhi sa matinud-anong mga
Santos sa Ulahing nga Adlaw kinsa mipahayag sa ilang mga pagpamatuod sa ilang mga
pulong ug sa ilang mga buhat. “Ang langit
usa ka dapit,” si Presidente Kimball mitudlo,
“apan usa usab ka kahimtang; kini mao ang
panimalay ug ang pamilya. Pagsinabtanay

kini ug pagkamabination. Pagsinaligay kini ug
dili hinakog nga kalihokan. Kini malinawon,
makatarungan nga pagpakabuhi; personal nga
pagsakripisyo, tinuoray nga kamaabi-abihon,
kinasingkasing nga paghunahuna sa uban.
Pagsunod kini sa mga sugo sa Dios nga walay
pagpakita o pagpakaaron-ingnon. Kini walay
paghinakog. Kini mahitungod kanatong tanan.
Gikinahanglan lamang nato nga makamaong
moila niini samtang kini atong hikaplagan ug
matagamtam. Oo, minahal kong igsoon, ako
dunay daghang daklit nga mga pagkakita sa
langit.” 41

“Ang pagkahimong matarung nga babaye niining ulahing adlaw nga mga kapanahunan sa yuta . . . hilabihan ka halangdon
nga calling” (Spencer W. Kimball).
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Sa tibuok kalibutan, ang mga sister sa Relief
Society ug ilang mga pamilya mipaduol sa
langit sa pamaagi sa ilang pagpakabuhi.
Usa ka sister sa Estados Unidos miatiman
sa himatyon niyang inahan sulod sa 3 ka tuig.
Wala kaabut og usa ka tuig human niadto, ang
iyang anak nakaangkon og dili kasagaran nga
sakit sa panglawas. Kini nga mapahinunguron
nga inahan miatiman sa iyang anak sa matag
adlaw sulod sa 10 ka tuig hangtud nga ang
batan-ong babaye namatay sa edad nga 17.
Usa ka single nga inahan sa Tonga adunay
simple nga panimalay diin nag-alima siya og
daghang mga bata. Ang pinakadako niyang
tinguha mao nga ang iyang mga anak makaserbisyo sa Ginoo ug molambo ang ilang kinabuhi. Makanunayon niini nga mga prayoridad,
gitabangan niya ang iyang mga anak nga makaestablisar og mga sumbanan sa ebanghelyo
sa ilang kinabuhi. Ubos sa iyang pagpangulo,
nakakuha sila og maayong edukasyon. Nagampo sila, nagtuon sa mga kasulatan, mitrabaho, ug magkauban nga nagsimba.
Usa ka sister sa Estados Unidos dunay 8 ka
anak nga ubos sa 14 anyos. Ang matag adlaw
nahimo nga usa ka pisikal, mental, espiritwal,
intelektwal, ug emosyonal nga hagit alang
kaniya, apan giatiman niya ang hustong mga
butang. Iyang gisuportahan ang iyang bana
sa iyang panerbisyo sa Simbahan ug sa iyang
paningkamot sa pagsuporta sa ilang pamilya.

Naghiusa, sila nag-ampo alang sa matag bata
ug naghunahuna og mga paagi sa pagtabang sa
matag usa nga molambo uban ang personal nga
mga responsibilidad ug mga tumong. Sa iyang
panimalay, ang gidaghanon sa pagluto, pagdumala, paghunahuna, ug pag-ampo hilabihan
kaayo alang niini nga sister. Dugang pa, gidawat
niya ang responsibilidad sa visiting teaching ug
miatiman sa mga sister sa iyang ward kinsa nagkinahanglan nga mabayaw. Nag-ampo siya para
kanila, nahingawa kanila, mibisita kanila, ug
misusi kanila sa daghang higayon matag bulan.
Usa ka matinud-anong pamilya sa Mexico
nagpuyo sa usa ka busy, langas nga siyudad sa
usa ka panimalay luyo sa lapad nga bongbong
ug puthaw nga gate. Sa sulod sa bongbong,
ang mama mi-drawing og usa ka matahum
nga hardin, mga kahoy, bulak, ug usa ka busay.
Sulod sa balay, ang pamilya nagbutang og mga
basahon diha sa tungtunganan ug mihimo
og mga dapit nga pundukanan, tun-anan, ug
dulaanan.
Usa ka sister sa Ghana miatiman sa iyang
umahan sa pamilya. Sa gawas sa koral, nagpatubo siya og mga tanom. Sulod sa koral, namuhi
siya og mga kanding nga gisulod og tangkal.
Duna usab siyay tanom nga mga lubi nga iyang
himoon og lana aron ibaligya sa lokal nga merkado. Ang tanan diha sa limpyo niya nga palibut
nagpakita sa iyang gugma alang sa iyang pamilya. Mag-rake siya, manglimpyo, ug manilhig
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sa nataran. Ilawom sa punoan sa mangga, dunay
hinimo nga lingkuranan ang pamilya diin adto
sila mag-family home evening ug sa uban pang
panagpundok sa pamilya.
Usa ka single nga sister nga adunay pisikal
nga kakulangan nagpuyo sa ika-80 nga andana
sa taas nga building sa Hong Kong. Nag-inusara
siyang nagpuyo ug siya lang ang miyembro sa
Simbahan sa iyang pamilya, apan naghimo siya
og panimalay nga usa ka dalangpanan diin siya
ug ang iyang mga bisita mobati sa impluwensya
sa Espiritu. Sa usa ka gamay nga butanganan sa
mga libro, anaa ang iyang mga kasulatan, ang
iyang manwal sa Relief Society, ug ang iyang
hymnbook. Iyang gisiksik ang iyang mga katigulangan ug mibiyahe sa templo sa pagpahigayon
sa mga ordinansa alang kanila.
Usa ka sister sa India mitabang sa pagestablisar og usa ka branch sa iyang siyudad.
Ang iyang bana mao ang presidente sa branch,
ug siya ang presidente sa Relief Society sa
grupo nga dunay mga 20 ka miyembro. Nagpadako sila og tulo ka matinud-anong anak
nga mga babaye, uban sa mga baruganan sa
ebanghelyo nga nagbantay kanila didto sa
balaan nilang panimalay.
Usa ka inahan sa Brazil nagpuyo sa panimalay nga hinimo sa red brick sa usa ka nataran
sa pula nga yuta nga gilibutan sa koral nga red
brick. Ang mga kanta sa Primary mipuno sa palibut, ug ang mga ginunting nga litrato gikan sa
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Liahona sa mga templo, mga propeta sa Dios, ug
sa Manluluwas mitabon sa mga bongbong. Siya
ug ang iyang bana misakripisyo aron mabugkos
sa templo aron ang ilang mga anak matawo sa
pakigsaad. Ang kanunay niyang giampo mao
nga ang Ginoo motabang ug mohatag kaniya og
kusog ug inspirasyon igo nga iyang madala ang
mga bata sa kahayag, kamatuoran, ug kalig-on
sa ebanghelyo aron sila makatuman sa mga
pakigsaad nga gisakripisyohan niya ug sa iyang
bana nga aron ikahatag kanila.
Kini nga mga sister, nagrepresentar sa
daghan pa, sa tinuoray, sumala sa giingon ni
Presidente Gordon B. Hinckley, “mga tigbalantay sa pamilya.” 42 Mga angay kanila kini
nga mga pulong nga gipamulong ni Presidente
Spencer W. Kimball:
“Ang pagkahimong matarung nga babaye usa
ka mahimayaon nga butang sa bisan unsang panahon. Ang pagkahimong matarung nga babaye
sa panahon sa katapusang dispensayon niini
nga yuta, sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa
atong Manluluwas, usa ka talagsaon halangdon
nga tawag. Ang kalig-on ug impluwensya sa
matarung nga babaye karon mahimong napulo
ka pilo nga tingali anaa sa mas malinawon nga
mga panahon. Siya gibutang dinhi aron makatabang sa pagpalambo, sa pagpanalipod, ug sa
pagbantay sa panimalay—nga mao ang una ug
labing halangdon nga institusyon sa katilingban. Ang ubang mga institusyon sa katilingban

tingali mausab ug gani mapakyas, apan ang
matarung nga babaye makatabang sa pagluwas
sa panimalay nga tingali mao ang katapusan ug
bugtong sanktuwaryo nga nailhan sa pipila ka
mortal taliwala sa unos ug kagubot.” 43

sa mga katuigan nga moabut, ako mapaubsanong nag-ampo.” 44

“Unta Kamo Malig-on alang
sa mga Hagit sa karon nga
Panahon”
Sa makasaysayan nga gabii dihang gibasa ni
Presidente Hinckley ang pamahayag sa pamilya,
iyang gitapos ang iyang pakigpulong uban sa
usa ka panalangin ngadto sa mga babaye sa
Simbahan:
“Unta ang Ginoo manalangin kaninyo,
minahal kong mga sister. . . . Unta kamo
malig-on alang sa mga hagit sa karon nga
kapanahunan. Unta kamo matugahan og
kaalam lapas sa inyong kaugalingon sa pagdala
sa mga problema nga padayon ninyong
giatubang. Unta ang inyong mga pag-ampo
ug mga pangamuyo matubag uban sa mga
panalangin diha sa inyong mga ulo ug diha sa
mga ulo sa inyong mga minahal. Among ibilin
diha kaninyo ang among gugma ug among
panalangin, nga ang inyong kinabuhi mapuno
sa kalinaw ug kalipay. Mamahimo kini. Daghan
kaninyo makapamatuod nga nahimo kini. Ang
Ginoo manalangin kaninyo karon ug hangtud
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Ang Pamilya

Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan
Ang Unang Kapangulohan ug Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Kami, ang Unang Kapangulohan ug Konseho sa
Napulog Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan

ilang walay katapusan nga kapalaran ingon mga

ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,

manununod sa kinabuhing dayon. Ang balaan nga

sa maligdong nga paagi mopahayag nga ang

plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa

kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye

pamilya nga magpadayon human sa kamatayon.

gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon

Sagrado nga mga ordinansa ug mga pakigsaad nga

ngadto sa plano sa Tiglalang alang sa walay katapu-

anaa sa balaan nga mga templo makapahimo alang

san nga destinasyon sa Iyang mga anak.

sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa

Ang tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—
gilalang diha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hi-

Dios ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa
kahangturan.

nigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa

Ang unang sugo nga gihatag sa Dios ngadto ni

langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang matag

Adan ug Eva mao ang mahitungod sa posibilidad

usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmi-

alang kanila isip bana ug asawa nga mahimong

tan nga mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki ug

mga ginikanan. Kami mopahayag nga ang sugo

pagkababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya

sa Dios alang sa Iyang mga anak sa pagdaghan ug

sa tagsa-tagsa sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa

pagpuno sa yuta nagpabilin nga ipatuman. Kami sa

yuta, sa pagkamortal, ug sa walay katapusan nga

dugang mopahayag nga ang Dios misugo nga ang

pag-ila ug katuyoan.

sagrado nga mga gahum sa paglalang pagagami-

Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, ang
espiritu nga mga anak nga lalaki ug babaye nakaila
ug nagsimba sa Dios ingon nga ilang Amahan
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sa kahingpitan ug sa katapusan makakab-ot sa

ton lamang tali sa lalaki ug babaye, kinsa legal nga
naminyo isip bana ug asawa.
Kami mopahayag sa mga paagi diin ang mortal

sa Kahangturan ug midawat sa Iyang plano nga

nga kinabuhi gilalang nga gipahimutang sa Dios.

naghatag og higayon sa Iyang mga anak nga

Kami mopamatuod sa pagkabalaan sa kinabuhi

makaangkon og pisikal nga lawas ug makaangkon

ug sa iyang pagkamahinungdanon diha sa walay

og yutan-on nga kasinatian sa paglambo ngadto

katapusan nga plano sa Dios.

Ang bana ug asawa adunay ligdong nga kapanga-

ug may kapangakohan sa pagsangkap sa mga

kohan sa paghigugma ug pag-amuma sa usag usa

kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa

ug alang sa ilang mga anak. “Ang mga kabataan mao

ilang mga pamilya. Ang unang mga kapangakohan

ang panulundon sa Ginoo” (Mga Salmo 127:3). Ang

sa mga inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga

mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan

anak. Niining sagrado nga mga kapangakohan, ang

sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma

mga amahan ug mga inahan adunay katungdanan

ug pagkamatarung, sa pagsangkap alang sa ilang

sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban.

pisikal ug espirituhanon nga mga panginahanglan,

Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang

ug sa pagtudlo kanila sa paghigugma ug pag-alagad

mahimong manginahanglan sa pagsagop o sa pag-

sa usag usa, pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug kinsa

usab niini nga mga kalihokan sa pag-amuma alang

mosunod sa mga balaod sa ilang nasud bisan asa sila

sa pamilya. Ang uban nga mga kapamilya kina-

magpuyo. Mga bana ug mga asawa—mga inahan ug

hanglan nga motabang kon gikinahanglan.

mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa

Kami mopahimangno nga ang tagsa-tagsa kinsa

Dios sa pagtuman niini nga mga kapangakohan.”

makalapas sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moa-

Ang pamilya gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon

buso sa ilang kapikas o mga anak, o kinsa mapak-

tali sa lalaki ug babaye mahinungdanon ngadto sa

yas sa pagtuman sa mga kapangakohan sa pamilya

Iyang walay katapusan nga plano. Ang mga anak

moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay

adunay katungod nga matawo ngadto sa mga

tulubagon sa atubangan sa Dios. Dugang pa, kami

ginikanan kinsa naminyo, ug maamumahan sa usa

mopahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya

ka amahan ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa

makadala sa tagsa-tagsa, sa mga komunidad, ug sa

mga panaad sa kaminyoon uban sa hingpit nga

nasud sa mga katalagman nga gipanagna sa karaan

pagkamaunungon. Ang kalipay diha sa kinabuhi sa

ug sa bag-o nga mga propeta.

pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa

Kami nagtawag sa may kapangakohan nga mga

mga pagtulun-an sa Ginoong Jesukristo. Malampu-

lumulupyo ug mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa

son nga mga kaminyoon ug mga pamilya natukod

pag-awhag sa mga tawo sa paghimo niadtong mga

ug napadayon diha sa mga baruganan sa hugot

butang nga gihimo sa pagpadayon ug sa paglig-on

nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo,

sa pamilya isip sukaranan nga yunit sa katilingban.

pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong makalingaw nga mga kalihokan. Pinaagi sa balaan nga
plano, ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang
mga pamilya diha sa gugma ug sa pagkamatarung

Kini nga pamahayag gibasa ni Presidente Gordon B.
Hinckley isip bahin sa iyang mensahe sa Kinatibukang Miting sa Relief Society nga gihimo niadtong
Septyembre 23, 1995, sa Siyudad sa Salt Lake, Utah.
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KAPITULO 10

“Magpakabuhi
Subay sa Inyong
Pribilehiyo”
Kamo karon nahimutang sa sitwasyon diin kamo
makalihok pinasubay niadtong mga maloloy-ong
pagbati nga gitanom sa Dios diha sa inyong mga
dughan. Kon kamo mopuyo sumala niini nga mga
baruganan, unsa ka dako og kamahimayaon!—
kon kamo mopuyo sumala sa inyong mga pribilehiyo,
ang mga anghel dili mapugngan nga mahimo
ninyong mga kauban. . . . Kon kamo putli,
walay makababag.
Joseph Smith

KAPITULO 10

“Magpakabuhi Subay sa
Inyong Pribilehiyo”
Sa usa sa mga miting sa Female Relief
Society sa Nauvoo, si Joseph Smith mipahimangno sa mga sister sa “pagpakabuhi subay
sa [ilang] pribilehiyo.” 1 Uban niana nga pagawhag isip pundasyon, ang mga sister sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitudloan sa pagpakabuhi

Ang Dios mipanalangin sa Iyang anak nga mga babaye
uban sa talagsaong kapasidad sa paghigugma ug pag-alima.

subay sa ilang balaan nga potensyal pinaagi
sa pagtuman sa mga katuyoan sa Dios alang
kanila. Kon sila makasabut na kon si kinsa
gayud sila—anak nga mga babaye sa Dios,
uban sa dala sa pagkatawo nga tiunay nga
katakus sa paghigugma ug pag-alima—sila
makakab-ot sa ilang potensyal isip balaang
mga babaye. Uban sa gugmang putli diha sa
ilang mga kasingkasing, matuman nila ang
mga katuyoan sa Relief Society: sa pagpalambo sa pagtuo ug personal nga pagkamatarung, paglig-on sa mga pamilya ug mga
panimalay, ug sa pagpangita ug pagtabang
sa nanginahanglan.
Giestablisar isip mahinungdanong bahin
sa Pagpahiuli, ang Relief Society mitabang sa
mga Babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw nga
magpakabuhi subay sa ilang mga pribilehiyo.
Pinaagi niini nga organisasyon, ang mga sister
makadawat og panan-awon ug kasiguroan sa
ilang pangalan isip anak nga mga babaye sa
Dios. Makadawat usab sila og mga oportunidad sa pagserbisyo ug sa direksyon ug awtoridad nga ilang gikinahanglan sa pagtuman
niana nga mga responsibilidad.
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Anak nga mga Babaye sa Dios
Si Joseph Smith mitudlo sa mga sister sa Relief
Society sa ilang dungog isip mga anak sa Dios,
nagtabang kanilang makasabut nga ang Dios
nahigugma kanila ug adumay dagko kaayong
mga katuyoan nga ilang tumanon. Ang mga
babaye sa Simbahan naggunit og mahinungdanong mga tahas sa plano sa Langitnong Amahan
alang sa kaluwasan. Ang Ginoo mitugyan sa
mga babaye og dala sa pagkatawo nga tinguha
sa pagserbisyo ug pagpanalangin sa uban, ug sila
Iyang gisaligan og sagradong responsibilidad sa
paggamit niini nga mga gasa aron makatabang
sa pagluwas sa Iyang mga anak.
Ang mga babaye usahay makalimot sa tinuod nilang pagkadungganan ug mosanong sa
mga kalingawan ug mga tintasyon sa kalibutan.
Nahingawa mahitungod niini nga kahimtang,
si Sister Mary Ellen Smoot, ang ikatrese nga
kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, ug
ang iyang mga magtatambag, sila si Sister
Virginia U. Jensen ug Sheri L. Dew, mibati sa
panginahanglan nga motabang sa mga babaye
sa Simbahan nga makahinumdom sa ilang
pangalan. Sa usa ka kinatibuk-ang miting sa
Relief Society, ilang gipahayag kon unsay ipasabut sa pagkaanak nga babaye sa Dios:
“Kita mga hinigugmang espiritu nga mga
anak sa Dios, ug ang atong kinabuhi adunay
kahulugan, katuyoan, ug direksyon. Isip usa
ka tibuok kalibutan nga sisterhood, naghiusa
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kita sa atong debosyon kang Jesukristo, atong
Manluluwas ug Ehemplo. Mga babaye kita sa
hugot nga pagtuo, hiyas, panan-awon, ug sa
tiunay nga gugma kinsa:
“Nagpalambo sa atong mga pagpamatuod
kang Jesukristo pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan.
“Nagsiksik sa espirituhanong kalig-on pinaagi sa pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu
Santo.
“Nagpahinungod sa atong mga kaugalingon
sa paglig-on sa kaminyoon, mga pamilya, ug
mga panimalay.
“Nangita sa dungog sa pagkainahan ug hingpit nga kalipay sa pagkababaye.
“Nagmaya diha sa pagserbisyo ug maayong
mga buhat.
“Nahigugma sa kinabuhi ug sa pagkat-on.
“Mobarug sa kamatuoran ug pagkamatarung.
“Mosuporta sa priesthood isip awtoridad sa
Dios dinhi sa yuta.
“Nagmaya sa mga panalangin sa templo,
nakasabut sa atong balaan nga padulngan, ug
naningkamot alang sa kahimayaan.” 2
Ang mga lider sa Priesthood mipahinumdom
usab sa mga babaye sa balaanon nilang kinaiyahan ug sagradong mga responsibilidad. Si Elder
M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles miingon: “Mituo kami ug misalig sa inyong kamaayo ug sa inyong kalig-on,
sa inyong kamahiligon sa hiyas ug kaisug, sa

“Gikutlo ako nga misulti,
‘Buhata ang kutob sa
imong mahimo.’ Pero
ipasabut nako nga kana
mao gayud ang pinakamaayo. Dali ra kitang
matagbaw sa ordinaryo
nga buhat. Makahimo
kita og mas maayo pa.”
Gordon B. Hinckley
Tibuok Kalibutan nga
Pagbansay sa Pagpangulo,
Ene. 10, 2004, 23

Samtang ang mga babaye magpakabuhi subay sa ilang potensyal
isip anak nga mga babaye sa Dios, giandam nila ang ilang kaugalingon alang sa mga panalangin sa kinabuhing dayon.

inyong kamabination, inyong kalig-on ug kamasinabuton.
Mituo kami sa inyong misyon isip mga k ababayen-an sa
Dios. . . . Nagatuo kami nga ang Simbahan sa tinuoray
walay mabuhat sa angay buhaton kon wala ang inyong
hugot nga pagtuo ug kamatinud-anon, sa inyong dala sa
pagkatawo nga kalagmitan sa pagbuhat og una alang sa
uban kay sa inyong kaugalingon, ug sa inyong espirituhanong kalig-on ug pagkamaunungon. Ug kami mituo
nga ang plano sa Dios mao ang pagkahimo ninyong
mga rayna ug sa pagkadawat sa pinakataas nga mga
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panalangin nga madawat ni bisan kinsang babaye niini nga panahon o sa kahangturan.” 3
Kon ang mga babaye magpakabuhi subay
sa ilang mga pribilehiyo ug potensyal isip
mga anak nga babaye sa Dios, giandam nila
ang ilang kaugalingon alang sa panalangin sa
kinabuhing dayon. Mao kini ang mahimayaong padulngan nga giandam sa Dios alang sa
matinud-anon Niyang anak nga mga babaye.

Ang Tiunay nga Gugma, usa
ka Kabilin nga Gipasa gikan
sa Kasingkasing ngadto sa
Kasingkasing
Si Propeta Joseph Smith mitudlo, “Natural
sa mga babaye nga adunay pagbati sa tiunay
nga gugma.” Uban sa pagkaestablisar sa Relief
Society, giingnan niya ang mga sister, “Kamo
karon nahimutang sa sitwasyon diin kamo makalihok pinasubay niadtong mga maloloy-ong
pagbati nga gitanom sa Dios diha sa inyong
mga dughan.” 4 Aron ang tiunay nga gugma
mamuswak diha sa ilang mga kasingkasing,
ang mga babaye kinahanglan nga mohiusa sa
dala sa pagkatawo nila nga kamanggiloy-on
uban sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug
sa Iyang Pag-ula. Si Presidente Henry B. Eyring,
magtatambag sa Unang Kapangulohan, mipasabut nga kining tinuod nga gugma mao ang
kabilin sa Relief Society:
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“Mamulong ako kaninyo . . . sa talagsaong
kabilin gikan sa nanag-una kaninyo sa Relief
Society nga gipasa diha kaninyo. Ang bahin . . .
nga alang kanako ingon og pinakaimportante
ug makanunayon mao nga ang tiunay nga
gugma anaa sa kasingkasing sa kapunongan
ug kinahanglan nga mosulod sa kasingkasing,
aron mahimong bahin sa kinaiyahan gayud, sa
matag miyembro. Ang gugmang putli alang
kanila mas labaw pa kay sa pagbati og kalooy. Ang gugmang putli resulta sa hugot nga
pagtuo kang Ginoong Jesukristo ug epekto
sa Iyang Pag-ula nga naglihok diha sa mga
kasingkasing sa mga miyembro. . . .
“Kini nga kapunongan naglangkob sa mga
babaye kansang pagbati sa tiunay nga gugma
nagtubod gikan sa mga
kasingkasing nga nausab
pinaagi sa pagpasarang ug
paghupot sa mga pakigsaad
nga gitanyag lamang diha
sa tinuod nga Simbahan sa
Henry B. Eyring
Ginoo. Ang ilang pagbati sa tiunay nga
gugma naggikan Kaniya pinaagi sa Iyang
Pag-ula. Ang ilang buhat sa tiunay nga gugma
gigiyahan sa Iyang ehemplo—ug naggikan sa
pagkamapasalamaton alang sa Iyang walay
kinutuban nga gasa sa kalooy—ug sa Iyang
Espiritu Santo, nga Iyang gipadala aron
makig-uban sa Iyang mga sinugo sa ilang
mga misyon sa kalooy.” 5

Kini nga kabilin sa tiunay nga gugma nagsugod didto sa mga sister sa Nauvoo, kinsa
nanginlabut sa mga giorganisar nga mga
buhat sa tiunay nga gugma ug midawat sa
mga pakigsaad sa templo. Nagpadayon kini
didto sa Winter Quarters ug subay sa lisud
nga agianan ngadto sa Walog sa Salt Lake.
Nakasuporta kini sa Babaye nga Santos sa
Ulahing Adlaw samtang mipahiluna sila sa
utlanan nga mga komunidad, milahutay sa
politikal nga pangpanggukod ug mga gubat sa
kalibutan, ug nagbaton og paglaum panahon
sa ekonomikanhong kalisud. Nagdasig kini

og mabinationg paghigugma sa panimalay ug
tibuok kalibutan nga paningkamot sa pagtabang. Nagdasig kini sa mga sister sa Relief
Society samtang nagserbisyo sila sa mga ospital
ug samtang nagtabang sila sa pagpangsagop,
pagtipig og mga trigo, makatawhanong tabang,
ug kaayohan. Ang tiunay nga gugma ni Kristo
padayong nagdasig sa mga sister sa Relief
Society karon samtang nagpundok sila sa pagtudlo ug pagserbisyo sa usag usa ug samtang
sila naglig-on ug nagbantay sa usag usa.
Ang matag Babaye nga Santos sa Ulahing
Adlaw nahimo nga bahin niini nga kabilin sa

“Ang kasaysayan sa Relief Society narekord pinaagi sa mga pulong ug mga numero, apan ang panulundon gipasa kini
gikan sa kasingkasing ngadto sa kasingkasing” (Henry B. Eyring).
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gugma ug adunay responsibilidad ug pribilehiyo sa pagpakigbahin niini nga kabilin ngadto
sa uban.
Usa ka kasaysayan sa pamilya naghulagway
kon sa unsang paagi kini nga panulundon sa
Relief Society gipasa gikan sa inahan ngadto
sa anak sulod sa mga henerasyon. Ang matag
anak nga babaye mihangop sa motto sa Relief
Society nga, “Ang gugmang putli dili gayud
mopakyas.”
Ang kabilin nagsugod kang Elizabeth Haven
Barlow, kinsa mipasakop sa Simbahan niadtong 1837. Si Elizabeth nahimong sakop sa
Female Relief Society sa Nauvoo niadtong

Ang tiunay nga gugma ni Kristo nagpadayon sa pagdasig
sa mga sister sa Relief Society samtang sila magtudlo ug
magserbisyo sa usag usa.
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Abril 28, 1842, ug nakadungog siya ni Propeta
Joseph Smith nga nagtudlo sa pasiunang mga
baruganan sa organisasyon. Kini nga mga pagtulun-an nagsuporta kaniya sa tibuok kinabuhi
lakip sa pagkahimong biktima sa pagpanggubot ug pagpanggukod, pagsabak panahon
sa biyahe ngadto sa Walog sa Salt Lake, ug
pag-atiman sa bag-ong pamilya samtang ang
iyang bana nagmisyon. Miserbisyo siya isip
presidente sa Relief Society sa Bountiful, Utah,
gikan 1857 hangtud 1888, tulo ka tuig sa wala
pa siya mamatay sa edad nga 81.
Ang istorya nagpadayon uban sa iyang anak
nga si Pamela Barlow Thompson. Si Pamela
ug ang iyang bana gitawag nga manimuyo sa
Panaca, Nevada, diin siya nahimong presidente
sa Relief Society. Gitudloan niya ang mga
sister sa mga kahanas sa homemaking, lakip
sa unsaon sa paggamit sa bag-ong mekanikal
nga butang: ang makina nga pangtahi. Dihang
didto sila namuyo sa Nevada, gipatay ang iyang
bana. Siya ug ang dako niyang pamilya namalhin ngadto sa Bountiful, Utah, diin gitawag na
usab siya nga moserbisyo sa kapangulohan sa
Relief Society.
Gipasa ni Pamela kini nga kabilin ngadto sa
iyang anak si Theresa Thompson Call. Human
dayon sa pagkaminyo ni Theresa, siya ug ang
iyang bana namalhin ngadto sa Mexico. Sa
kadaghanan sa iyang kinabuhi, dungan niyang
giserbiyuhan ang pagka presidente sa Relief

Society ug sa kapangulohan sa Primary. Nailhan kaayo siya sa iyang pag-alagad sa kalooy,
paghatud og mga pagkaon ngadto sa nanginahanglan. Gibatasan niya ang pagpadala og
mga cake sa tigulang na niyang mga silingan
panahon sa ilang mga birthday. Kausa niana
nga okasyon, nalimtan niya ang birthday sa
iyang silingan hangtud human sa panihapon.
Matinud-anon sa baruganan nga “ang gugmang putli dili gayud mopakyas,” gipasiga niya
og balik ang stove ug gisugdan ang paghimo
og cake. Sa dihang siya miabut sa pultahan
gabii na kaayo, ang sister nakahilak ug miingon,
“Tibuok adlaw kong naghulat kanimo, ug hapit
na ko moingon nga imo kong nakalimtan
niining panahona.”
Ang anak nga babaye ni Theresa nga si
Athelia Call Sears nagmahal usab sa Relief
Society. Magdali siya aron mahuman ang
pagpamalantsa matag Martes sa buntag aron
makatambong siya sa miting sa Relief Society
sa Martes sa hapon. Sa edad niya nga mga 70,
gitawag siya sa pagserbisyo isip presidente sa
Relief Society sa ward. Diha nga ang mga ward
gisugo sa pagtigom og pundo alang sa mga
gamit ug sa mga kalihokan, gipangulohan niya
ang mga sister sa Relief Society sa pagtigom og
kwarta nga igong ikapalit og mga gamit sa kusina alang sa meetinghouse, nga may dugang
pa nga $1,000 nga magamit sa bishop alang sa
ubang panginahanglan sa ward.

Ang mga inahan makapakigbahin sa panulundon sa
Relief Society uban sa ilang anak nga mga babaye.

Si Athelia Sears Tanner, anak ni Sister Sears,
isip batan-ong inahan gitawag nga mahimong
presidente sa Relief Society sa ward. Daghan
sa iyang mga pag-alagad sa kalooy naglakip
sa pag-andam og pagdala og mga pagkaon
ngadto sa mga inahan nga bag-ong nanganak.
Usa ka natural nga magtutudlo nga may ligong pagpamatuod ni Jesukristo, iyang giatiman
ang 13 niya ka anak ug miserbisyo usab sa
uban ug miluwas og mga kalag sa lain-laing
mga kapasidad diha sa Relief Society sa tibuok
niyang kinabuhi.
Ang panulundon sa tiunay nga gugma nagpadayon niini nga pamilya. Tanang anak nga babaye ni Sister Tanner matinud-anong miserbisyo
sa Relief Society, ug ang iyang mga apo nga
babaye misunod sa ehemplo sa ilang inahan.6
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Ang mahigugmaon nga pagserbisyo usa ka
espirituhanong kabilin sa matag sakop sa Relief
Society. Sigon sa gipasabut ni Presidente Eyring:
“ Gipasa ninyo kini nga kabilin samtang nagtabang kamo sa uban sa pagdawat sa gasa sa
gugmang putli diha sa ilang mga kasingkasing.
Mahimo dayon nila ang pagpasa niini ngadto sa
uban. Ang kasaysayan sa Relief Society narekord pinaagi sa mga pulong ug mga numero,
apan ang panulundon gipasa kini gikan sa
kasingkasing ngadto sa kasingkasing.” 7

“Panahon Nako sa Pagserbisyo”
Human sa paghinumdom sa daghang ehemplo sa mga tawo nga may talagsaong pagtuo, si
Apostol Pablo miingon, “Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganud
sa mga saksi, iwakli ta ang tanang kabug-at
ug ang sala nga nagpiit paglikos kanato, ug
dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga
atong ginaapilan, magatutok kang Jesus nga
mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa
atong pagtuo.” 8
Ang mga babaye sa Simbahan gilibutan
sa bagang pundok sa mga saksi, lakip na “sa
atong mahimayaon nga si Mama Eva” ug
“daghan sa iyang matinud-anong anak nga
mga babaye kinsa [naka] puyo sa mga katuigan
ug misimba sa tinuod ug buhi nga Dios.” 9 Ang
matinud-anong anak nga mga babaye sa Dios
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nagpakabuhi subay sa ilang pribilehiyo pinaagi
sa pagsunod sa mga tunob niini nga mga saksi,
mihikling sa mga problema ug mga tintasyon
nga nagsamok kanila ug sa paghuman sa mga
buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanila.
Ang matag henerasyon adunay dungganon,
manggiloy-on, matinud-anon, halangdong mga
babaye. Bisan og diyutay ra ang ngalan niini nga
mga babaye ang marekord sa kasaysayan, ang
ilang Langitnong Amahan nakaila kaayo kanila.
Ug kini, sama sa giingon ni Eliza R. Snow, maoy
importante sa katapusan: “Adunay daghan sa
mga sister kansang mga paghago wala mahibaloi gawas sa kaugalingon nilang gipuy-an ug
tingali wala mapasidunggi didto, pero unsay
kalainan niana? Kon ang inyong mga paghago madawat sa Dios, bisan unsa ka yano sa
katungdanan, kon matinud-anong gipahigayon,
dili ka angay mawad-an sa paglaum.” 10
Ang nagsunod nga istorya usa sa dili maihap
nga mga ehemplo sa impluwensya sa matinudanong mga sister sa Relief Society. Niini nga
sitwasyon, pipila ka mga babaye mitandog sa
kinabuhi sa usa ka young adult nga ginganlan
og Lynne. Tungod kay si Lynne nakakita niini
nga mga sister nga nagserbisyo, determinado
siyang mohimo sa samang butang kon mahimo na unya siyang sister sa Relief Society.
Dihang si Lynne hapit na mag-bayente
anyos, nahibaloan niya ug sa iyang mama
nga grabeng kadaot ang gidangatan sa iyang

ama-ama sa layo nga siyudad. Dali silang misakay og
eroplano sa pagbisita kaniya, apan patay na siya sa wala
pa sila moabut. Si Lynne sa ulahi miasoy unsay nahitabo
sa ilang pagpauli:
“Samtang ang akong mama ug ako, gikapoy ug anaa
sa kasubo, nanganaog gikan sa eroplano, [usa ka] lalaki
ug babaye nagbarug sa may tugpahanan miduol ug migakos kanamo. Ang presidente sa branch kadto ug ang
presidente sa Relief Society. . . .
“Mga adlaw kadto nga makapalibug samtang nanglimbasug kami sa pag-atubang sa kamatuoran nga
ang [akong ama-ama] patay na. . . . Apan kanunay nga

“Mituo ako nga kon kita
motino sulod sa atong
mga kasingkasing nga
pinaagi ug uban sa mga
panalangin sa Dios nga
atong Langitnong
Amahan makatuman
kita og piho nga buluhaton, ang Dios mohatag
sa abilidad sa pagtuman
sa buluhaton ; apan kon
kita mohunong, kon kita
mawad-an sa paglaum,
kon kita motan-aw sa
tumoy sa bungtod ug
moingon nga imposible
ang pagkat-kat sa tumoy
niana, samtang wala
kitay gihimong paningkamot dili gayud kini
makab-ot.”
Heber J. Grant
Teachings of Presidents of
the Church: Heber J. Grant
(2002), 37

“Sa maingon niini nga panahona” (Ester 4:14)
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naay sister didto, hilum nga nagpaabut—sa
paghatud sa mensahe, sa pag-abli sa pultahan,
sa pagkupot sa among mga kamot samtang
nanawag kami sa among mga pamilya ug mga
higala. Didto sila sa pagtabang kanamo, sa
tanan nga kinahanglan namong buhaton.
“Pinaagi niining tanan akong napalambo
ang usa ka pagbati sa pasalamat nga dili nako
mahunahuna kon unsaon nga ako makabayad
sa minahal nga mga sister. Gipaningkamutan

gayud nakong makahunahuna og paagi, apan
ang paghunahuna nagpaluya hinoon.”
Mga tuig ang milabay, dihang naminyo na si
Lynne may tulo na ka gagmayng anak, gitawag
siya nga moserbisyo sa kapangulohan sa Relief
Society. Usahay maghunahuna siya kon mahimo ba kaha niya ang mga buluhaton sa iyang
calling. Apan unya iyang nahinumduman ang
serbisyo nga iyang nadawat sa pagkamatay sa
iyang ama-ama. “Karon,” iyang nahunahuna,

Sa matag bag-ong henerasyon, ang mga sister sa Relief Society makasulti nga, “Karon panahon na nato sa pagserbisyo.”
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“panahon na nako.” Gipaambit niya ang mosunod nga mga kasinatian:
“Usa ka babaye sa ward namatyan sa iyang
katorse anyos nga anak nga babaye. Ang inahan mihangyo nako sa pagpalit og matahum
nga gown ug ilisan ang iyang anak agi og pagpangandam sa lubong. Nahimo ko kini—ug
nakita kini nga puno sa pagbati nga kasinatian.
Panahon na nako kadto sa pagserbisyo, sama
sa pagserbisyo kanako sa [ubang mga sister].
“Usa ka gulangon na nga babaye sa ward nga
nag-inusara na lang sa pagpuyo na-overdose
sa tambal ug diha sa lisud nga kahimtang
sulod sa tulo ka adlaw. Ang laing magtatambag ug ako nakakita nga buhi pa siya didto sa
iyang apartment ug gilimpyuhan siya sa wala
pa moabut ang ambulansya. Nagpabilin kami
sa paglimpyo sa apartment—mga bongbong
ug salog—gibutangan og mga pangpatay sa
kagaw. Panahon ko na usab.
“Usa ka batan-on inahan sa ward, usa
sa akong mga higala, sa kalit namatyan sa
bugtong niyang anak, usa ka matahum nga 3
ka tuig nga babaye, sa usa ka impeksyon nga
mikutlo sa iyang kinabuhi sa wala pa mahibaloi sa doktor nga grabe diay kaayo ang iyang
sakit. Ang laing magtatambag ug ako miadto
sa balay diha dayon sa among pagkadungog sa
pagkamatay sa gamay nga si Robin. Samtang
nagkaduol kami sa may screen nga pultahan
sa may biranda, among nadungog ang amahan

(kinsa dili miyembro sa Simbahan) nagbakho
samtang nakig-istorya sa iyang mama sa long
distance. Mihangad, nakita niya kami ug, nagbakho gihapon, miingon ngadto sa telepono:
‘Walay problema, Ma. Ang Mormon nga mga
babaye dia na diri.’ Panahon ko na usab.”
Si Lynne sa wala madugay mikomentaryo
nga kon ang mga tawo mangutana kaniya unsay iyang hunahuna sa Relief Society, iya silang
istoryahan mahitungod sa iyang mga kasinatian nga nagdawat ug naghatag og serbisyo.
Miingon siya: “Ingon niana ang akong pagbati
mahitungod sa Relief Society sa kinahiladman
gayud. Ug ngano.” 11
Sa tibuok kalibutan, ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga mga babaye mibati sa
sama niana mahitungod sa Relief Society, “sa
kinahiladman gayud.” Sama kang Lynne, nakabenipisyo sila gikan sa pagserbisyo sa Relief
Society, ug nahibalo sila nga karon panahon na
nila sa pagserbisyo uban ang gugma nga putli
ug hugot nga pagtuo. Ihatag nila kini nga serbisyo sa lain-laing mga kapasidad—isip anak
nga mga babaye, mga asawa, mga inahan, mga
tiya, mga visiting teacher, mga lider sa Relief
Society, mga silingan, ug mga higala. Ang uban
sa ilang pagserbisyo moabut isip tubag sa mga
buluhaton gikan sa mga lider sa Simbahan, ug
pipila sa ilang mga serbisyo moabut agi og
tubag sa hilum nga pag-aghat nga gikan sa
Espiritu Santo. Nakita nga “ gilibutan sila sa
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mabagang panganud sa mga saksi,” andam
na nilang “dalaganon nga malahutayon ang
lumba nga [ilang] ginaapilan.”

“Magdumala sa Kalibutan . . .
Diha sa Tanan nga Dalaygon”
Si Presidente Joseph F. Smith, ikaunom nga
Presidente sa Simbahan, miawhag sa mga Babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw nga “modumala sa kalibutan ug modumala labi na ngadto
sa mga babaye sa kalibutan, diha sa tanan nga
dalaygon, sa tanan nga sama sa Dios, sa tanan
nga makapadasig ug makapaputli.” Miingon
siya, “Gitawag kamo pinaagi sa tingog sa Propeta sa Dios sa paghimo niini, nga mahimong
naa sa pinakataas, pinakabantugan ug pinakamaayo, sa pinakatiunay ug pinakamaunungon
sa matarung.” 12
Sa tibuok kasaysayan sa gipahiuli nga
Simbahan sa Ginoo, ang babaye nga mga disipulo ni Kristo nagpakabuhi subay niini nga
sumbanan. Sama ni Ester, nagmatinud-anon
sila ug maisugon atubangan sa lisud nga mga
hagit. Nakaplagan nila ang katuyoan sa ilang
kinabuhi, sama sa nahimo ni Ester dihang
ang iyang ig-agaw nga si Mardocheo nangutana kaniya, “kinsay nahibalo kong ikaw wala
pa mahiabut sa gingharian sa maingon niini
nga panahona?” 13 Sama kang Nehemias sa
Daang Tugon, wala sila mosimang gikan sa
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sagrado nilang mga responsibilidad. Dihang ang mga kaaway ni Nehemias misulay
sa pagtintal kaniya nga malayo gikan sa
iyang katungdanan sa pagtukod og usab sa
bongbong sa Jerusalem, mitubag siya, “ako
nagabuhat og usa ka dakong buhat, mao nga
ako dili makaanha: Nganong hunongon ang
buhat, samtang biyaan ko kini, ug moanha
kaninyo?” 14 Ang iyang mga kaaway padayon
sa pagtintal kaniya, apan nagpabilin siyang
lig-on ug matinuoron sa iyang importante
nga buhat. Ang kalibutan naningkamot sa
pag-aghat sa mga babaye sa Simbahan sa
pagbiya sa ilang hinatag sa Dios nga mga
misyon, apan ang matinud-anong mga sister
sa Relief Society wala “moanha.”
Ang sugo sa pagpangulo sa tanang butang
nga takus dayegon, sama sa Dios, makabayaw,
ug makapaputli maoy usa ka lisud nga butang.
Kaniadto pang ingon niana. Apan ang tinagsa
nga mga sister sa Relief Society wala maginusara sa pagdawat niini nga sugo. Kabahin
sila sa usa ka dakong organisasyon, gitukod
pinaagi sa awtoridad sa priesthood ug gilig-on
pinaagi sa mga pagtulun-an ug pamahayag
sa mga propeta. Sila hinigugmang mga anak
nga mga babaye sa Dios nga may sagradong
mga responsibilidad. Mga katawhan sila sa
pakigsaad sa Kordero, “gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga
himaya.” 15 Samtang nakighiusa sila sa ubang

matinud-anong mga Santos ug nagkat-on
gikan sa mga ehemplo sa mga nanag-una,
makabatok sila sa mortal nga mga hagit.
Makatabang sila sa pagtukod sa gingharian
sa Dios sa tibuok kalibutan ug sa ilang mga
panimalay. Makaingon sila nga, “Karon ato na
nga panahon—ato nang panahon sa pagserbisyo ug mohimo og kapitulo sa mga pahina sa
kasaysayan sa Relief Society.” Uban sa kasiguroan sa gugma sa Langitnong Amahan alang
kanila ug sa pagpamatuod sa gahum sa Pag-ula
ni Jesukristo, malapawan nila ang ordinaryong
mga hunahuna ug mga ambisyon ug mamahimo nga bahin sa “talagsaon nga butang.” 16
Ang mga saad sa Ginoo sigurado samtang
ang mga sister mosunod sa tambag nga Iyang
gihatag ngadto sa unang presidente sa Relief
Society: Sa pagkatinuod Ako moingon nganha
kanimo, tanan kadto kinsa nakadawat sa akong
ebanghelyo sila anak nga mga lalaki ug anak
nga mga babaye sa akong gingharian. . . . Isalikway ang mga butang niini nga kalibutan, ug
pangitaa ang mga butang nga maayo. . . . hupot
ngadto sa mga pakigsaad nga ikaw mihimo.” 17
Dihang si Propeta Joseph Smith miingon sa
mga sister sa Relief Society sa “pagpakabuhi
subay sa [ilang] pribilehiyo,” iyang gihiusa
kana nga pag-awhag inubanan og saad: “ang
mga anghel dili mapugngan nga mahimo ninyong mga kauban. . . . Kon kamo putli, walay
makababag.” 18
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I M P O R TA N T I N G M G A PA N G H I TA B O S A

Kasaysayan sa Relief Society
Abril 6, 1830

Ang Simbahan naorganisar.

1830

Pebrero 1846

Ang mga Santos nagsugod sa
pagpamiya sa Nauvoo.

1872

Ang Relief Society misuporta sa
pagmantala sa Woman’s Exponent.

Si Joseph Smith nakadawat
og pagpadayag alang sa
iyang asawa nga si Emma
(tan-awa sa D&P 25).

Marso 17, 1842

Ang Female Relief Society sa
Nauvoo giorganisar; si Emma
Smith gipili nga presidente.

1846

Ang Templo
sa Nauvoo
gipahinungod.

Hulyo 1847
1843

Si Emma Smith ug
ang iyang mga magtatambag mipili og mga
visiting committee sa
mga ward sa Nauvoo,
Illinois.

Hunyo 27, 1844

Si Propeta Joseph Smith ug ang
iyang igsoong si Hyrum gimartir
didto sa Carthage Jail.
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Ang unang pundok sa
pioneer nangabut sa
Walog sa Salt Lake.

1873

Ang mga sister sa Relief Society
giawhag sa pagdawat og
pagbansay sa pagpanambal.

1867

Si Brigham Young mitawag sa mga
bishop sa pag-etablisar og balik sa
Relief Society sa matag ward.

1870

Ang Young Ladies Department
sa Cooperative Junior and Senior
Retrenchment Association giestablisar alang sa mga young women.

1876

Ang Deseret Silk Association
giestablisar, nga si Zina D. H.
Young isip presidente.

1878

Ang organisasyon
sa Primary giestablisar
alang sa mga bata.

1913

Ang “Gugmang
putli dili gayud
mopakyas” nahimo
nga motto sa Relief
Society.

1936

Ang Unang Kapangulohan mi-establisar
sa Church welfare program.

1915

Ang Relief Society nagsugod sa pagmantala sa Relief Society Magazine.

1882

Ang Relief Society miestablisar sa
Deseret Hospital.

1944

Ang mga visiting teacher mihunong na
sa pagpangolekta og mga donasyon ug
mihatag og pagtagad sa pagpangalagad
sa mga sister nga ilang gibisitahan.

1954
1916
1890

Si Wilford Woodruff nakadawat og pagpadayag
hinungdan sa paghunong
sa gihimo nga dinaghan
nga kaminyoon.

1893

Ang Templo sa Salt Lake
gipahinungod.

Ang mga visiting
teacher nagsugod sa
paghisgot sa mensahe
sa ebanghelyo ngadto sa
mga sister matag bulan.

Si Belle S. Spafford nangulo sa delegasyon sa Estados Unidos sa International
Council of Women.

1918

Ang Relief Society
nagbaligya og 200,000
ka gantang nga trigo
ngadto sa gobyerno
sa Estados Unidos.

1921

Ang Relief Society
mi-establisar sa ospital
sa pagpanganak.

1956

Ang Building sa Relief Society gipahinungod didto sa Siyudad sa Salt Lake.
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1969

Ang Social Service Department
sa Relief Society giusa ngadto sa
Church Welfare ug Social Services.

1971

1992

Ang mga sister nagsaulog sa ika-150
nga anibersaryo sa Relief Society
pinaagi sa pag-apil sa mga service
project sa ilang mga komunidad.

2004

Ang kinatibuk-ang mga presidente
sa Relief Society, Young Women, ug
Primary miapil sa unang tibuok kalibutan nga miting sa pagbansay sa
pagpangulo alang sa mga auxiliary.

Ang Relief Society Magazine
gihunong ug gipulihan sa Ensign.

2009
Septyembre 23, 1995
1978

Ang Monumento sa Women
Memorial Garden gipahinungod
didto sa Nauvoo.

Si Presidente Gordon B. Hinckley
mibasa sa “Ang Pamilya:
Usa ka Pamahayag
ngadto sa Kalibutan”
sa usa ka kinatibuk-ang
miting sa Relief Society

Ang mga sakop sa Relief Society miabut sa gidaghanon nga 6 ka milyon.

Ang mga sister sa kinatibuk-ang
miting sa Relief Society

2011

Ang Simbahan mipasidungog sa
ika-75 nga anibersaryo sa programa
sa welfare.

Septyembre 16, 1978

Ang unang kinatibuk-ang miting sa
Relief Society gipahigayon.

1987

Usa ka binulan nga mensahe alang
sa visiting teaching gilakip sa internasyonal nga magasin (karon mao
ang Liahona) ug ang Ensign.
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1997

Ang mga Relief Society, mga
high priest group, ug mga elders
quorum nagsugod sa pagtuon
gikan sa pareho nga kurikulum
sa matag Dominggo.

Mga
Kinatibuk-ang
Kapangulohan sa Relief Society
Presidente: Emma Hale Smith, 1842–44. Unang
Magtatambag: Sarah Marietta Kingsley Cleveland,
1842–44. Unang Magtatambag: Elizabeth Ann
Smith Whitney, 1842–44.
Presidente: Eliza Roxcy Snow, 1880–87. Unang
Magtatambag: Zina Diantha Huntington Young,
1880–88. Ikaduhang Magtatambag: Elizabeth
Ann Smith Whitney, 1880–82.
Presidente: Zina Diantha Huntington Young,
1888–1901. Unang Magtatambag: Jane Snyder
Richards, 1888–1901. Ikaduhang Magtatambag:
Bathsheba Wilson Smith, 1888–1901.
Presidente: Bathsheba Wilson Smith, 1901–10.
Unang Magtatambag: Annie Taylor Hyde, 1901–9.
Ikaduhang Magtatambag: Ida Smoot Dusenberry,
1901–10.
Presidente: Emmeline Woodward B. Wells, 1910–21.
Unang Magtatambag: Clarissa Smith Williams,
1910–21. Ikaduhang Magtatambag: Julina
Lambson Smith, 1910–21.
Presidente: Clarissa Smith Williams, 1921–28.
Unang Magtatambag: Jennie Brimhall Knight,
1921–28. Ikaduhang Magtatambag: Louise Yates
Robison, 1921–28.
Presidente: Louise Yates Robison, 1928–39. Unang
Magtatambag: Amy Brown Lyman, 1928–39.
Ikaduhang Magtatambag: Julia Alleman Child,
1928–35; Kate Montgomery Barker, 1935–39.
Presidente: Amy Brown Lyman, 1940–45. Unang
Magtatambag: Marcia Knowlton Howells, 1940–
45. Ikaduhang Magtatambag: Donna Durrant
Sorensen, 1940–42; Belle Smith Spafford, 1942–45.

Presidente: Belle Smith Spafford, 1945–74. Unang
Magtatambag: Marianne Clark Sharp, 1945–74.
Ikaduhang Magtatambag: Gertrude Ryberg
Garff, 1945–47; Velma Nebeker Simonsen, 1947–56;
Helen Woodruff Anderson, 1957–58; Louise Wallace
Madsen, 1958–74.
Presidente: Barbara Bradshaw Smith, 1974–84.
Unang Magtatambag: Janath Russell Cannon,
1974–78; Marian Richards Boyer, 1978–84.
Ikaduhang Magtatambag: Marian Richards
Boyer, 1974–78; Shirley Wilkes Thomas, 1978–83;
Ann Stoddard Reese, 1983–84.
Presidente: Barbara Woodhead Winder, 1984–90.
Unang Magtatambag: Joy Frewin Evans, 1984–90.
Unang Magtatambag: Joanne Bushman Doxey,
1984–90.
Presidente: Elaine Low Jack, 1990–97. Unang
Magtatambag: Barbara Woodhead Winder, 1990–97.
Unang Magtatambag: Aileen Hales Clyde, 1990–97.
Presidente: Mary Ellen Wood Smoot, 1997–2002.
Unang Magtatambag: Virginia Urry Jensen,
1997–2002. Unang Magtatambag: Sheri L. Dew,
1997–2002.
Presidente: Bonnie Dansie Parkin, 2002–7. Unang
Magtatambag: Kathleen Hurst Hughes, 2002–7.
Unang Magtatambag: Anne Clark Pingree, 2002–7.
Presidente: Julie Bangerter Beck, sugod niadtong
2007. Unang Magtatambag: Silvia Henríquez
Allred, sugod niadtong 2007. Ikaduhang Magtatambag: Barbara Thompson, sugod niadtong 2007.
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tahas ug potensyal sa, 202–04; sa
Bag-ong Tugon, 3–7
Bag-ong Tugon, mga babaye sa, 3–7
Ballard, M. Russell: sa dala sa pagkatawo nga gasa sa mga sister
sa pag-alima, 184; sa kalig-on
ug balaanong padulngan sa mga
sister, 202; sa pakigsaad sa mga

Bangerter, Geraldine, nagtrabaho kauban sa Brazilian nga mga sister sa
pag-establisar og visiting teaching
sa Brazil, 132–34
Barlow, Elizabeth Haven, mipasa
sa panulundon sa Relief Society
ngadto sa iyang pamilya, 206
Beck, Julie B.: sa mga sister sa Relief
Society isip mga disipulo ni
Kristo, 8; sa mga visiting teacher
nga nagsunod sa ehemplo ni
Jesukristo, 125; sa pag-alima ug
pag-atiman sa panimalay, 185; sa
pagdawat og kalig-on gikan sa
iyang Relief Society sa bag-o pa
siya nga inahan, 117, sa pagdawat
ug paglihok subay sa personal nga
pagpadayag, 186; sa pagpalihok
sa Relief Society sa paglig-on sa
mga pamilya, 117; sa teyolohiya sa
Simbahan kabahin sa pamilya, 176
Benson, Ezra Taft: sa gahum sa
pagkadiosnon nga makita diha sa
templo, 153; sa mga inahan nga
naggahin og panahon uban sa
ilang mga anak, 189
Biereichel, Hedwig, isip usa ka ehemplo sa kaisug ug hugot nga pagtuo,
94–95
Brown, Hugh B., sa mga ehemplo sa
gugmang putli panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, 93
Building sa Relief Society, 105

C
Call, Theresa Thompson, mipasa sa
panulundon sa Relief Society
ngadto sa iyang pamilya, 206–07

Chukwurah, Florence, nakadawat og
inspirasyon isip usa ka visiting
teacher, 137–38
Clark, J. Reuben Jr., nakighimamat
sa ubang mga lider sa Simbahan
aron sa paghisgot kabahin sa
pagpasayon sa mga programa ug
mga kalihokan, 89
Cleveland, Sarah M., gi-set apart isip
sakop sa kapangulohan sa unang
Relief Society, 16
Cook, Margaret, ug ang mga sinugdanan sa Relief Society, 13, 30
council sa Simbahan, mga, 168

D
Deseret Hospital, 67
Dew, Sheri L.: sa mga panalangin sa
priesthood nga anaa alang sa tanang matinud-anon nga mga miyembro sa Simbahan, 152; sa walay
anak nga mga babaye nga nangitag
paagi nga manginahan, 181
Dinaghan nga kaminyoon: gipanalipdan sa nag-unang Santos sa
Ulahing Adlaw nga mga babaye,
55–59; Gobyerno sa Estados
Unidos mipasar og balaudnon
batok sa, 56
Dios nga Amahan. Tan-awa sa Langitnong Amahan
Disipulo, mga: tali sa mga babaye
karon, xi, 7, 125, 212; tali sa mga
babaye sa Bag-ong Tugon, xi, 3
Douglas, Ellen, naghatag ug nagdawat
sa tiunay nga gugma panahon sa
panginahanglan, 29–30
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Dudley, Matilda, nag-organisar sa
mga babaye aron sa pag-atiman sa
nanginahanglan nga mga American Indian, 43

E
Ensign magasin, 69
Espirituhanong mga gasa. Tan-awa sa
Gasa sa Espiritu Santo, mga
Espiritu Santo: gasa sa, 153; giya ug
kahupayan gikan sa, 55; nagsunod
sa mga pag-aghat sa, sa visiting
teaching, 134, 136–38; padayon
nga pakig-uban sa, 153; personal
nga pagpadayag pinaagi sa, 152
Ester, isip usa ka ehemplo sa hugot
nga pagtuo ug kaisug, 212
Eva: ug ang matinud-anong anak nga
mga babaye, nagsimba sa Dios,
208; ug si Adan, nagtudlo sa ilang
mga anak, 161, 177; ug si Adan,
relasyon sa pakigsaad ni, 161
Eyring, Henry B.: agig pagtagad tali sa
mga sister sa Relief Society ug sa
nanaghupot sa priesthood, 167; sa
dinasig nga sumbanan sa visiting
teaching, 132; sa gugmang putli ug
sa Pag-ula ni Jesukristo, 204–05; sa
pagpakigbahin sa gugmang putli,
ang kabilin sa Relief Society, 103,
204–05, 208

F
Faust, James E.: ngano nga ang
pamahayag sa pamilya gipresentar
man atol sa kinatibuk-ang miting
sa Relief Society, 176; sa paghupay
alang sa mga ginikanan nga adunay badlungon nga mga anak, 190
Febe, isip usa ka sulugoon sa Simbahan sa kapanahunan sa Bag-ong
Tugon, 7
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G

H

Gasa sa Espiritu, mga babaye nakadawat sa mga, 154–57

Hendricks, Drusilla Dorris, sa mga
sakit sa mga pioneer nga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, 39

Grant, Heber J.: mipasalig pagusab
ni Louise Y. Robison human sa
pagtawag kaniya nga moserbisyo
sa kinatibuk-ang kapangulohan
sa Relief Society, 85; misuporta
sa pag-establisar sa Relief Society
Social Service Department, 81;
sa pagbuntog sa pagkawalay
kadasig, 209; sa unang katuyoan sa
programa sa welfare, 86; ug mga
magtatambag, kabahin sa mga
baruganan sa pagpaningkamot sa
kaugalingon, 83; ug mga magtatambag, kabahin sa pagkainahan
nga duol ra sa pagkabalaan, 186–87
Gregersen, Eva M., sa mga Santos
nga Danish nga nagtabang sa mga
Norwegian panahon sa Ikaduhang
Gubat sa Kalibutan, 93–94
Gubat, pagpakabuhi nga malinawon
panahon sa, 76–81
Gugmang Putli: ang Ginoo nagmaya
sa, 126; diha sa panimalay, 22, 177;
gipakita pinaagi sa ehemplo nila
ni Emma ug Joseph Smith, 29;
gipakita pinaagi sa pagserbisyo,
208–11; gitudlo ni Joseph Smith,
28; isip panulundon sa Relief
Society, 103, 204–08; isip pasiunang baruganan sa Relief Society,
53, 75, 85, 201; isip usa ka makasuporta nga gahum atol sa gubat
ug kalinaw, 76–77; mga ehemplo
sa, panahon sa mga pagsulay,
81–84, 89–95; mga ehemplo sa,
tali sa nag-unang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, 25–30, 37–45;
naglig-on sa sisterhood, 118–20;
paghulagway sa, ni Thomas S.
Monson, 118–20; sa motto sa
Relief Society, 75, 206; sa visiting
teaching, 138–43; Silvia Allred
nakakat-on, gikan sa iyang inahan,
110; ug sa Pag-ula ni Jesukristo,
204–05. Tan-awa usab sa Pagtabang
niadtong nanginahanglan

Hinckley, Gordon B.: mitanyag og
panalangin sa mga babaye sa Simbahan, 195; nagbasa sa pamahayag
sa pamilya sa usa ka kinatibuk-ang
miting sa Relief Society, 173–76; sa
kalig-on sa mga babaye nga nakigtambayayong sa mga kaigsoonan
sa priesthood, 149; sa mga babaye
nga nagbarug nga lig-on ug dili
matarug alang sa pagkamatarung,
190; sa mga babaye nga tigbalantay sa pamilya, 175–76, 194; sa
pagbuhat sa atong pinakamaayo,
203; sa panginahanglan alang sa
pamahayag sa pamilya, 174; sa
serbisyo nga nahatag, 135; sa talagsaong kapasidad ug mahinungdanong dapit sa mga sister diha
sa plano sa Langitnong Amahan,
168–69; ug mga magtatambag, sa
panimalay nga maoy sukaranan sa
matarung nga kinabuhi, 175
Homemaking: abilidad sa, 183; ug
pag-alima, 185
Hugot nga Pagtuo: diha sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo,
xi, 3, 20–21, 35–39, 62, 85, 188,
204–06; nag-usbaw, isip pasiunang
baruganan sa Relief Society, xi, xiii,
8, 20–21, 100, 182, 201; ug kaisug
sa pag-atubang sa mga hagit, 62
Humphrey, Cathie, nakat-on sa
iyang impluwensya isip visiting
teacher, 135
Hunter, Howard W.: sa balaanon nga
katungod sa pagkatawo sa anak
nga mga babaye sa Dios, 101; sa
paglig-on sa mga pamilya, 185

I
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan., 89,
90, 92, 94, 105, 126, 185, 187
Inahan, mga, pagkainahan: espirituhanong tahas sa, 89; impluwensya
sa batan-ong mga manggugubat
diha sa Basahon ni Mormon, 177;
kabahin sa mahangturon nga kinaiyahan sa mga babaye, 184; mga
babaye giawhag nga anha ra sa
panimalay, 89; nanalipod, 185–88.
Tan-awa usab sa Pamilya
Indian student placement program,
90–91
Isaac ug Rebekah, naniguro nga ang
mga pakigsaad dili mawala, 177
Istorya, mga: Amanda Barnes Smith
nakadawat sa gasa sa pagpanagna
aron sa pag-atiman sa iyang anak
nga lalaki, 154–57; Ang mga Santos nakadawat og mga panalangin
sa templo sa wala pa mobiya sa
Nauvoo, 35–37; Belle S. Spafford
misunod sa tambag ni George
Albert Smith sa paghimo nga
mabatyagan ang iyang impluwensya, 106–09; Boyd K. ug si Donna
Packer mibisita sa usa ka Relief
Society sa Czechoslovakia, 100–02;
Dallin H. Oaks nakigtambag uban
ni Barbara W. Winder sa mga isyu
kabahin sa mga babaye sa Simbahan, 167; Danish nga mga Santos
mipakigbahin og pagkaon ngadto
sa Norwegian nga mga Santos, 93;
duha ka sister nadasig sa pagkasayud unsaon sa pagtabang sa uban
nga nanginahanglan, 136–38;
Elizabeth Ann Whitney nakabig
sa gipahiuli nga ebanghelyo, 154;
Eliza Partridge Lyman nakadawat
ug nakahatag og kahupayan sa kamatayon sa mga bata, 39–41; Ellen
Douglas nakahatag og nakadawat
sa gugmang putli panahon sa mga
panginahanglan, 29–30; Emily S.
Richards nakabaton og pagsalig
isip mamumulong sa publiko,
59–60; Emma Andersen Liljenquist
nakadawat og inspirasyon isip usa
ka nurse, 66–67; Ester mipakita

sa hugot nga pagtuo ug kaisug
sa pagluwas sa iyang katawhan, 212; Geraldine Bangerter
nakigtambayayong sa mga sister
nga Brazilian sa pag-establisar sa
visiting teaching sa Brazil, 132–33;
Gertrude Zippro nagserbisyo isip
presidente sa Relief Society bisan
sa mga pagsulay ug kapeligro,
92–94; Heber J. Grant mipaniguro
kang Louise Y. Robison dihang
gitawag siya nga moserbisyo sa
kinatibuk-ang kapangulohan
sa Relief Society, 85; Hedwig
Biereichel naghatag og pagkaon
ngadto sa mga Russian nga mga
piniriso, 94–95; Hilda Alvarenga
nag-alima sa mga sister sa Relief
Society sa iyang branch, 110–11;
inahan ni Dallin H. Oaks nangulo
sa iyang pamilya pagkamatay
sa iyang bana, 163; Jesukristo
nagdapit kang Marta ug Maria nga
mahimo Niya nga mga disipulo,
3–4; Joseph F. Smith nakakita sa
mga sister sa Relief Society nga
nagserbisyo sa usa ka pamilya
nga nanginahanglan, 126–28;
Joseph Smith nag-organisar sa the
Female Relief Society sa Nauvoo,
14–17; Julie B. Beck, isip batan-ong
inahan, nakadawat og suporta
gikan sa Relief Society, 117; Lucy
Meserve Smith nangulo sa ubang
mga sister sa paghatag og tabang
alang sa mga pioneer nga nagkariton, 44–45; Mary Fielding Smith
nangulo ug nag-alima sa iyang
mga anak, 178–79; Matilda Dudley
nangulo sa ubang mga sister sa
pagserbisyo sa nanginahanglan
nga mga American Indian, 43;
mga babaye midonar og mga
petticoat dihang ilang nadungog
ang pag-antus sa mga pioneer nga
nagkariton, 44–45; mga babaye ug
mga lalaki nagtinabangay agi og
tubag sa kusog nga bagyo, 168–69;
mga ehemplo sa pagpakabuhi sa
ebanghelyo sa Santos sa Ulahing
mga Adlaw nga mga panimalay,
191–95; Mga Santos mibilin og
mensahe sa bongbong sa Templo

sa Nauvoo, 37; mga sinugdanan
sa Relief Society, 13–14; mga sister
naghisgot sa ilang pasalamat sa
mga visiting teacher, 142–43; mga
sister nga taga-Armenia mihatag
og serbisyo bisan sa ilang kakabus,
83; mga visiting teacher nagserbisyo sa mga sister nga nanginahanglan, 141; Nehemias mibalibad
nga mobiya sa iyang buhat sa
pagtukod og balik sa Jerusalem,
212–13; Olga Kovářová nakabig
sa ebanghelyo ug nagserbisyo sa
gingharian, 111–15; Relief Society
nga mga sister nagserbisyo sa pagsaulog sa ika-150 nga anibersaryo
sa organisasyon, 115–16; Relief
Society nga mga sister nanalipod
sa buhat nga dinaghan nga kaminyoon, 55–59; Sally Randall nakakita og kahupayan diha sa mga
pagbunyag sa patay, 24–25; Spencer W. Kimball naghisgot sa mga
panahon nga daklit niyang nakita
ang langit, 191; Theresa Thompson
Call midala og cake ngadto sa usa
ka higala nga nagsaulog sa birthday, 206–07; Thomas S. Monson
nakigkita og usa ka babaye kinsa
nakadawat og kaayohan gikan
sa paningkamot sa Relief Society
kabahin sa literasiya, 116; usa ka
batan-ong babaye mipasalamat sa
mga pagtulun-an sa mga propeta
kabahin sa pagkainahan, 188; usa
ka dili mahinangpon nga sister
nangayo og suporta sa iyang visit
ing teacher, 135; usa ka pamilya
mipakigbahan sa panulundon sa
Relief Society sulod sa mga henerasyon, 204–08; usa ka presidente
sa Relief Society mitabang sa iyang
mga sister human sa usa ka linog,
103–04; usa ka single nga inahan
nalig-on pinaagi sa mga pakigsaad
nga iyang gihimo, 163–65; usa ka
sister milambo sa paghigugma sa
daghan niyang giserbisyuhan nga
mga sister isip visiting teacher,
143–47; usa ka sister nakakat-on
nga ang baga nga habol nga iyang
gihimo nakatabang og tawo sa
lain nga dapit, 79; usa ka sister sa
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Relief Society mitino nga iya na
usab nga higayon sa pagserbisyo,
208–11

J
Jack, Elaine L.: sa mga panalangin sa
priesthood, 151–52; sa pagpasiugda sa literasiya [pagkat-on sa
pagbasa ug pagsulat], 116; sa pagtabang pinaagi sa visiting teaching,
142; sa serbisyo nga gipahigayon
sa pagsaulog sa ika-150 nga anibersaryo sa Relief Society, 115–16;
sa sisterhood sa Relief Society, 110
Jesukristo: ang pagpamatuod ni,
naggiya sa atong panan-awon, 70;
debosyon sa mga sister sa Relief
Society ngadto, 202; gialimahan sa
pagkabata nila ni Maria ug ni Jose,
177; mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo, 208; mga
pagtulun-an ni, modangat ngadto
sa kalipay sa kinabuhing pamilya,
173, 197; mortal nga pangalagad
ni, 3–5; nagdapit kang Marta ug
ni Maria nga mamahimo Niya nga
mga disipulo, 4–5; nagsunod sa
ehemplo ni, 125, 134; nagtabang
sa uban nga mobati sa gugma
ni, 140; nagtabang sa uban nga
mosunod, 115, 138–40; talagsaong
paghigugma ug paghunahuna ni,
alang sa mga babaye, 3. Tan-awa
usab sa Disipulo, mga; Gugmang
Putli; Hugot nga Pagtuo; Pag-ula
ni Jesukristo

K
Kahiusahan, sa mga lalaki ug mga babaye sa Simbahan, 19, 87, 165–69
Katungod sa mga Babaye sa pagboto, 68
Kimball, Camilla, sa iyang mga
paningkamot isip usa ka visiting
teacher, 134–36
Kimball, Presendia, sa kakulang og
mga lalaki nga motabang sa mga

236

pioneer company nga mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw, 39
Kimball, Sarah M.: sa visiting teach
ing, 129; ug ang mga sinugdanan
sa Relief Society, 13, 30; ug sa paningkamot sa pagtipig ug trigo, 64
Kimball, Spencer W.: nagkumpara sa
visiting teaching sa home teaching,
134; sa daklit nga pagkakita sa
langit sa kinabuhi sa matarung
nga mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, 191; sa Dios nga misangkap sa atong panginahanglan
pinaagi sa laing mga tawo, 133;
sa gamhanang impluwensya sa
matarung, maayong manulti nga
mga sister sa Relief Society, 61–62,
115; sa halangdon nga tawag nga
mamahimong usa ka matarung
nga babaye sa ulahing mga adlaw,
171, 194; sa mga babaye nga
nakadayeg sa mga nangagi, xii;
sa mga sister sa Relief Society
nga nagtuon sa mga kasulatan,
61; sa mga visiting teacher nga
nagtabang sa uban nga mosunod
sa Manluluwas, 138; sa paglambo
sa Simbahan tungod sa impluwensya sa ehemplo sa mga sister,
115; sa pag-ugmad og sama kang
Kristo nga mga kinaiya, 5; sa
pakigbatok sa mga impluwensya
nga nagpahuyang sa pamilya, 189;
sa potensyal nga gahum sa Relief
Society, 168; sa visiting teaching
isip usa ka pamaagi sa pagluwas
og mga kalag, 140
Kovářová, Olga, pagkakabig ug pagserbiyso ni, 111–15

L
Langitnong Amahan: gugma sa, 212;
kinabuhing dayon uban sa, 113;
nagtabang kanato nga makakab-ot
og dagkong mga butang, 209;
nakaila sa Iyang anak nga mga
babaye, xiii, 208; ordinansa sa pagbugkos nagbugkos sa mga pamilya
ngadto sa, 161; pag-ampo ngadto

sa, 55, 66–67, 155–57; plano sa,
alang sa atong kaluwasan ug kalipay, xii, 62, 169, 196, 201. Tan-awa
usab sa Anak nga mga babaye sa
Dios; Hugot nga Pagtuo
Lee, Harold B.: sa kahiusahan tali sa
mga lider sa priesthood ug mga
lider sa Relief Society, 87; sa mga
templo isip bugtong dapit sa yuta
aron madawat ang kahingpitan
sa mga panalangin sa priesthood,
157; sa pagkahimong makasuporta
sa kaugalingon, 61; sa pinaka-importanting buhat nga anha ra sa
panimalay, 188
Liahona magasin, 69
Liljenquist, Emma Andersen, sa pagkat-on mahitungod sa pag-atiman
sa kahimsog, 66–67
Lyman, Amy Brown: isip direktor sa
Relief Society Social Service Department, 81; mihatag og gibugaton sa panginahanglan nga anha
ra sa panimalay ang mga inahan,
185; sa gahum sa pagpamatuod,
94; sa kahiusahan tali sa mga lider
sa Relief Society ug mga lider sa
priesthood, 90; sa katalagsaon
sa Relief Society, 92; sa mga
kasinatian sa pagserbisyo isip lider
sa Relief Society, 94; ug sa mga
kausaban sa orihinal nga pamaagi
sa visiting teaching, 129–31
Lyman, Elizabeth Partridge, sa pagdawat ug paghatag og kahupayan
panahon sa kamatayon sa mga
bata, 39–41

M
Magasin sa Relief Society , 68–69
Manipesto, 57–58
Marta ug Maria, isip mga disipulo ni
Jesukristo, xi, 3–4
Maternity hospital, 84

McConkie, Bruce R., sa relasyon sa
pakigsaad tali nila ni Eva ug ni
Adan, 161
McKay, David O.: mihatag sa pagpahinungod nga pag-ampo alang sa
Building sa Relief Society, 106; sa
kahiusahan sa Simbahan, 163; sa
walay kalampusan nga ikahulip sa
kapakyasan sa panimalay, 188
Medisina ug pag-atiman sa kahimsog,
ang mga sister gidasig sa pagkat-on sa, 65–67
mga korum sa Priesthood, gikumpara
sa mga Relief Society, 166, 179
Monson, Thomas S.: sa mga babaye
ug mga lalaki nga nagtinabangay
sa pagtabang human sa kusog
nga Bagyo nga Andrew, 168–69;
sa mga katuyoan sa programa sa
welfare, 87–88; sa mga pagpahayag sa gugma nga putli, 118–20;
sa pag-angkon og mga milagro
pinaagi sa hugot nga pagtuo, 107;
sa pagserbisyo isip mga kamot
sa Ginoo dinhi sa yuta, 123, 134;
sa paningkamot sa Relief Society
alang sa literasiya, 116
Mormon Battalion, 39
Motto sa Relief Society: giestablisar,
75; gisunod sa mga sister sa mga
panahon sa pagsulay, 75–95. Tanawa usab sa Gugmang Putli

O

Pagmantala, mga, 68–69

Oaks, Dallin H.: nakigtambag uban ni
Barbara W. Winder sa mga isyu kabahin sa mga babaye sa Simbahan,
167; sa kasagrado sa kaminyoon
ug mga relasyon sa pamilya, 160;
sa managsama nga panalangin sa
priesthood ngadto sa mga babaye
ug mga lalaki, 151; sa pagpangulo
sa iyang inahan dihang namatay
ang iyang papa, 163

Pagpadayag, personal, indibidwal nga
katakus sa mga sister nga makadawat, 54–55, 186

Ordinansa, mga panalangin pinaagi
sa, mga, 18, 151–52. Tan-awa usab
sa Pakigsaad, mga; Priesthood

Pagpamulong sa publiko, 59–62

Organisasyon sa Primary, 70

P
Packer, Boyd K.: sa impluwensya
sa usa ka ward o branch family,
104; sa Indian student placement
program, 91; sa mga babaye nga
misagop sa mga hiyas sa Relief
Society, 19; sa mga panalangin
nga moabut sa matinud-anong
mga sister sa Relief Society, 118;
sa pagbati nga nahisakop sa Relief
Society, 166; sa proteksyon sa sisterhood sa Relief Society, 97, 103;
ug asawa, nakighimamat sa sirkulo
sa mga sister didto sa Czechoslovakia, 100–02, 118

Pagpahunong: ang ipasabut sa, 53;
gisangyaw nila ni Brigham Young
ug ni Eliza R. Snow, 54
Pagpamatuod: kalig-on pinaagi sa,
94–95; pagpakigbahin sa, sa mga
miting sa Relief Society, 59–62
Pagpanahi, 63
Pagpaningkamot sa Kaugalingon:
mga ehemplo sa, sa mga sister sa
Relief Society dapit sa katapusan
sa tuig 1800, 62–70; nag-ugmad,
atol sa Grabe nga Kalisud, 85–87;
pagpalambo sa, 62
Pagsalmot sa komunidad, sa mga
sister sa Relief Society, 78, 90–91
Pagtabang niadtong nanginahanglan,
isip pasiuna nga baruganan sa
Relief Society, xii, xiii, 8, 20, 25–30,
100, 182, 201. Tan-awa usab sa
Gugmang Putli; Visiting teaching
Pagtuon niini nga basahon, xii–xv
Pagtuon sa kasulatan, 61, 202

Nauvoo: pagpangbiya gikan sa, 35–37;
Relief Society natukod sa, 14;
serbisyo gihatag sa, 25–30; templo
gitukod sa, 13

Pag-atiman sa panglawas ug medisina: mga programa sa pagbansay
alang sa mga nurse ug tig-abag sa
mga nurse, 82; mga sister gidasig
sa pagkat-on sa, 65–67

Pag-ula ni Jesukristo: nagtabang kanatong malabwan ang ordinaryong
mga hunahuna ug mga ambisyon,
213; nagtugot sa mga pamilya nga
mabugkos sa kahangturan, 176;
pagpamatuod sa, magtabang kanato nga maandam sa pagsulod sa
templo, 25; pagpangita og kalig-on
pinaagi sa, 92; usa ka mahinungdanong bahin sa gugma nga putli,
204–05

Nehemias, isip usa ka ehemplo sa hugot nga pagtuo ug kaisug, 212–13

Pagboto, katungod sa, 68

Pag-usab. Tan-awa sa Pagpahunong

Paggamit niini nga basahon, xii–xv

Nelson, Russell M., sa mga pamilya
nga gibugkos pinaagi sa gahum sa
priesthood, 160

Pagkaginikanan. Tan-awa sa Pamilya

Pakigsaad, mga: gipreserbar, nila ni
Rebekah ug ni Isaac, 177; kalig-on
pinaagi, 18, 152–54, 162–65; matag
sister kinsa nakahimo, adunay
mando sa pagluwas og mga kalag,
30; nagsuporta sa mga pioneer nga
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
atol sa ilang biyahe, 35–37, 40–43;

Pag-alima, ug pag-atiman sa panimalay, 185

N

Pagkainahan: mga babaye nga walay
anak nangita og kahigayunan
alang sa, 181–82; usa ka responsibilidad sa tanang mga babaye, 184
Pagkakalibutanon, pagbiya sa, 53
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Relief Society nagtabang sa pagandam sa mga babaye sa paghimo,
18–19, 157, 159; sa pagsunod kang
Jesukristo, natuman pinaagi sa
visiting teaching, 134; Sister sa
Relief Society isip mga tawo sa pakigsaad, mga, 213; ug ang gahum
sa priesthood, 151
Pamilya: ang pundasyon sa matarung nga kinabuhi, 160, 176; mga
ehemplo sa pagkamatarung diha
sa, 177, 191–95; mga pagpadayag
sa, 21–25; mga pagtulun-an sa,
176–79, 188–91; mga paningkamot
ni Joseph Smith ug sa nag-unang
mga sister sa Relief Society sa
paglig-on sa, 21–25; paghatag og
temporal nga kinahanglanon alang
sa, 62; paglig-on sa, isip pasiunang
baruganan sa Relief Society, xii,
xiii, 8, 20, 21–25, 35, 49, 84–81, 89,
94, 100, 103–04, 117, 140–42, 160,
179–88, 201, 202; paglig-on sa, isip
sukaranang katuyoan sa priest
hood, 160, 179; paglig-on sa, pinaagi sa mga ordinansa sa templo,
23–25; pagpanalipod sa, 185–88;
pamahayag ngadto sa kalibutan sa,
196–97; relasyon sa pakigsaad sa,
tali sa bana ug asawa, 160–62; Relief Society nagtudlo sa mga sister
sa mga responsibilidad sa, 179–88;
ug ang priesthood, 160–65
Pamilya, Ang: Usa ka Pamahayag
ngadto sa Kalibutan: kompleto nga
teksto sa, 196–97; mga obserbasyon mahitungod sa, 173–76
Panimalay: isip sentro sa kalig-on,
182–85; mga ehemplo sa pagkamatarung diha sa, 191–95. Tan-awa
usab sa Pamilya
Parkin, Bonnie D.: sa pagkadawat og
kalig-on diha sa mga miting sa Relief Society, 183; sa pagpalambo og
gugmang putli sa panimalay, 178;
sa pamahayag sa pamilya, 174
Pioneer, mga: kahimtang sa mga pagpanimuyo sa, 37–43; naghupot sa
mga pakigsaad diha sa pagpangbiya sa Nauvoo, 35–37; serbisyo
tali sa, 39–45]
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Pribilehiyo, nagsubay sa, 199, 201
Priesthood: ang pundasyon sa
matarung nga kinabuhi, 160; managpareha nga panalangin sa mga
babaye ug mga lalaki, 151–52; mga
panalangin sa, alang sa matinudanong mga babaye, 18, 151–59;
mobugkos sa mga pamilya alang
sa kahangturan, 160; Relief Society
giorganisar ubos sa awtoridad sa,
14, 17–18, 118, 166

R
Randall, Sally, nakakaplag og kahupayan diha sa pagbunyag sa mga
patay, 24–25
Rebeka ug Isaac, naniguro nga ang
mga pakigsaad dili mawala, 177
Relief Society: balaan nga organisasyon sa, 8, 78–79, 201; gi-establisar
og usab, 49; gikumpara sa mga
korum sa priesthood, 166, 179;
impluwensya sa, sa mga sister
diha sa mga ward ug branch, 117;
isip usa ka dapit nga kasilongan
ug dapit sa impluwensya, 97,
99, 100; kahinam sa nag-unang
mga sister nga moapil, 18; mga
katuyoan sa, xi, xiii, 8, 19–30, 100,
182, 201; mga lider sa, nagserbisyo
ubos sa direksyon sa priesthood,
166; mga miting sa, nagtudlo sa
kamanggiloy-on, kamapuslanon,
ug pangpamilya nga mga responsibilidad, 182; mga sinugdanan sa,
13, 201; misyon sa pagpang-ayo
sa, 100; naghimong ehemplo sa
putli nga relihiyon, 147; naghimo
og butang nga dili kasarangan, xi;
naorganisar ubos sa awtoridad ug
subay sa sumbanan sa priesthood,
14, 17–18, 118, 166; pagtudlo sa
mga responsibilidad sa pamilya,
179; temporaryo nga gipahunong,
35; una nga miting sa, 14–17; usa
ka mahinungdanon nga bahin sa
Pagpahiuli, 1, 7, 201

Rich, Sarah, sa panalangin sa mga
Santos dihang mibiya sila sa
Nauvoo, 36
Richards, Emily S., nakabaton og
pagsalig isip mamumulong sa
kadaghanan, 59–60
Richards, Willard: Didto atol sa
pagmartir kang Joseph ug Hyrum
Smith, 35; mitambong sa unang
miting sa Relief Society, 14
Robison, Louise Y.: kaagi ni, 85–86;
nakadawat og kasiguroan gikan
ni Heber J. Grant human gitawag
nga moserbisyo sa kinatibuk-ang
kapangulohan sa Relief Society,
85; sa pagkakaplag og hingpit nga
kalipay sa pagserbisyo sa Dios, 82;
sa pagpasalamat alang sa serbisyo
nga gihatag sa gobyerno, 86

S
Sagradong saput, 158
Sandberg, Bobbie, nakadawat og
tabang gikan sa presidente sa
Relief Society human sa usa ka
linog, 103–04
Saput, sagrado, 158
Scott, Richard G.: sa pamilya isip pundasyon sa matarung nga kinabuhi,
160; sa priesthood nga nagsuporta
sa pamilya, 160
Sears, Athelia Call, mipasa sa panulundon sa Relief Society ngadto sa
iyang pamilya, 207
Serbisyo. Tan-awa sa Gugmang Putli;
Pagtabang niadtong nanginahanglan; Visiting teaching
Sida, naghimo, 63
Sister, mga, dili minyo: mapanalanginan kon motuman sila sa ilang
mga pakigsaad, 162–65; nangulo
sa ilang mga panimalay, 163–65
Sisterhood sa Relief Society, 94,
99–120, 166, 182, 202

Smith, Amanda Barnes, nakadawat sa
gasa sa pagpanagna sa pag-atiman
sa iyang anak nga lalaki, 155–57
Smith, Barbara B.: sa mga sister sa
Relief Society nga nagsunod sa
tambag sa priesthood ug nagdawat
og inspirasyon, 160; sa pagpanalipod sa pamilya ug sa pagkainahan,
187–88
Smith, Bathsheba W.: nag-establisar og mga leksyon alang sa
edukasyon sa mga inahan, 180; sa
kahiusahan tali sa mga babaye ug
lalaki sa Simbahan, 167; sa mga
pagsulay ug mga panalangin sa
unang mga pioneer nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 41–42;
sa pagkaangkon og pagpamatuod
sa gipahiuli nga ebanghelyo, 40
Smith, Emma: gipili nga unang
presidente sa Relief Society, 14–16;
pagpadayag alang kang, 15–17;
sa iyang tinguha nga magiyahan
pinaagi sa pagpadayag, 14; sa
mga inahan nga nagtudlo sa ilang
anak nga mga babaye, 22; sa Relief
Society nga naghimo og butang
nga dili kasarangan, xi, 16; usa ka
ehemplo sa mahigugmaon nga
pagserbisyo, 29
Smith, George Albert: kang Joseph
Smith nga mihatag sa yawe aron
sa paghimong gawasnon sa mga
babaye, 104; nagtambag kang Belle
S. Spafford sa paghimo sa iyang
impluwensya nga mabatyagan,
106–09; sa kalipay pinaagi sa
pagserbisyo, 91
Smith, Hyrum, pagmartir kang, 35
Smith, Joseph: mga instruksyon ni,
nagdasig sa unang pioneer nga
mga babaye, 42; mga pagpadayag
sa, sa mga responsibilidad sa
pamilya, 21–24; miawhag sa mga
Santos sa pagtabang og tukod sa
Templo sa Nauvoo, 13; naggiya sa
mga paningkamot sa pagtukod sa
Templo sa Kirtland, 25; nagtudlo
sa mga sister sa mga katuyoan sa
Relief Society, 19–30; pagmartir

kang, 35; priesthood gipahiuli
pinaagi sa, 151; sa gahum sa
kamabination, 28; sa kahanas sa
mga sister sa paglihok sumala sa
ilang maloloy-ong mga pagbati,
19, 50, 133, 204; sa kahiusahan sa
Simbahan, 166; sa mga anghel nga
nakig-uban sa mga sister sa Relief
Society, 213; sa mga babaye nga
maoy una ug mag-una sa tanang
maayong buhat, 25–27; sa mga
babaye nga may mga pagbati sa
gugmang putli, 204; sa mga babaye
nga nagdawat sa mga gasa sa
Espiritu, 154; sa mga katungdanan
sa kapangulohan sa Relief Society,
16; sa mga panalangin sa templo,
157–59; sa mga sister sa Relief
Society nga magpakabuhi subay
sa ilang mga pribilehiyo, 199, 201;
sa mga sister sa Relief Society nga
naghupay sa mga kabus ug nagluwas og mga kalag, 20, 28, 75, 99;
sa pag-organisar sa Relief Society,
11, 14–18; sa pagsiksik sa mga kasulatan, 55; sa pagtabang niadtong
nanginahanglan, 26–28, 141; sa
pinadayag diha sa D&P 25, 16; sa
Relief Society isip butang nga mas
maayo, 14; sa Relief Society isip pinili nga kapunongan, 18; sa Relief
Society isip usa ka pagpahiuli sa
karaang sumbanan, 1, 7
Smith, Joseph F.: sa balaanong kinaiya
sa Relief Society, 8, 78–79; sa
ehemplo sa iyang inahan, 178–79;
sa makapanalipod nga impluwensya sa iyang inahan, 183; sa
pagkakita og mga sister sa Relief
Society nga nagserbisyo sa usa
ka pamilya nga nanginahanglan,
126–28; sa Relief Society nga
naggiya sa kalibutan sa dalaygon
nga mga butang, 78–79, 212–13; sa
Relief Society nga nagtudlo sa mga
responsibilidad sa pamilya, 180–82
Smith, Joseph Fielding: sa mga babaye
nga nagdawat og mga panalangin
sa templo, 159; sa relasyon tali sa
Relief Society ug sa mga korum
sa priesthood, 169; sa Relief
Society nga giestablisar pinaagi sa

pagpadayag, 15; sa Relief Society
nga nagtabang sa matinud-anong
mga miyembro nga makabaton og
kinabuhing dayon, 113
Smith, Lucy Mack, sa sisterhood sa
Relief Society, 30
Smith, Lucy Meserve: sa kaandam nga
magpadayon sa pagserbisyo sa
uban, 45; sa paghatag og serbisyo
alang sa unang mga Santos nga
nangabut sa Walog sa Salt Lake,
44–45
Smith, Mary Fielding, ehemplo isip
usa ka inahan, 178–79
Smoot, Mary Ellen: sa mga sister sa
Relief Society nga nagtabang sa
uban nga mobati sa gugma sa
Manluluwas, 139; sa panginahanglan alang sa matinud-anong
mga visiting teacher, 140; ug mga
magtatambag, sa unsay gipasabut
nga mahimong usa ka anak nga
babaye sa Dios, 202
Snow, Eliza R.: gitawag isip ikaduha
nga kinatibuk-ang presidente sa
Relief Society, 53; gitawag isip una
nga secretary sa Relief Society,
19; gitawag sa pagtabang sa mga
bishop nga maestablisar ang mga
Relief Society sa ilang mga ward,
50; gitawag sa pagtudlo sa mga
sister, 52; mihimo og minutes
sa unang mga miting sa Relief
Society, 19–20; nagpreserbar sa
Minutes sa Nauvoo, 52; nagsulat
sa mga lagda alang sa usa ka
kapunongan sa mga babaye sa
pagpanahi, 14; nagtudlo gikan sa
Minutes sa Nauvoo, 52; sa dignidad sa Santos sa Ulahing Adlaw
nga mga babaye, 56; sa halapad
nga impluwensya sa mga sister sa
Relief Society, 47, 52; sa impluwensya sa Espiritu sa usa ka miting sa
Relief Society, 19; sa impluwensya
sa mga visiting teacher, 128; sa
kahiusahan sa mga babaye ug
mga lalaki sa Simbahan, 167–68;
sa kalig-on nga naangkon pinaagi
sa pagpamatuod kang Jesus, 70;
sa langitnong rekord sa gihimo
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nga serbisyo, 99; sa makahashas
ug makabayaw nga impluwensya
sa Relief Society, 50; sa mga sister
nga nag-angkon og edukasyon sa
pagkadoktor, 65, 66; sa mga sister
nga nag-establisar og mga urog sa
sininaan, 63; sa mga sister sa Relief
Society nga nagpahayag sa ilang
mga hunahuna, 59; sa nagkadako
nga buluhaton sa Relief Society,
70; sa pagpahunong, 54; sa pagserbisyo nga wala magkinahanglan
og pasidungog gikan sa publiko,
50, 208; sa pagsunod sa ehemplo
ni Jesukristo, 125; sa panimalay
isip unang prayoridad, 177; sa
personal nga pagpadayag, 54, 55;
sa Relief Society isip usa ka pagpahiuli sa karaan nga sumbanan, 1, 8;
sa Relief Society nga nahisakop sa
organisasyon sa Simbahan, 52
Snow, Lorenzo: sa gahum sa Relief
Society alang sa kaayohan, 23; sa
mga sister sa Relief Society nga
mipakigbahin sa mga paghago ug
mga ganti sa gingharian sa Dios, 8;
sa mga sister sa Relief Society nga
naghimong ehemplo sa putli nga
relihiyon, 147; sa pagsalig sa Dios
ug dili mawad-an og paglaum, 51
Social Service Department: giusa
sa Church Welfare ug sa Social
Services, 89; isip usa ka departamento sa pagserbisyo kaysa usa ka
ahensya nga tighatag og tabang,
81–82; nagtanyag sa pagbansay diha sa family welfare, 82;
nakigtambayayong sa gobyerno sa
Estados Unidos, 86
Spafford, Belle S.: misunod sa tambag
ni George Albert Smith sa paghimo sa iyang impluwensya nga
mabatyagan, 106–09; nagtigom og
mga prutas nga ikapanghatag, 88;
sa Building sa Relief Society, 105;
sa impluwensya sa mga visiting
teacher, 130–31; sa impluwensya
sa usa ka maayong Relief Society
nga inahan, 184; sa mga kausaban
sa orihinal nga pamaagi sa visiting
teaching, 130; sa padayon nga
katuyoan sa Relief Society, 102;
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sa pagpahiluna og mga prayoridad, xiii; ug mga magtatambag,
sa Relief Society nga misyon sa
pagpang-ayo, 100
Speidel, Maria, sa pagsalig sa Ginoo
panahon sa kalisdanan, 92
Stegner, Wallace, sa una nga mga
Santos sa Ulahing adlaw nga mga
babaye, 42–43

T
Tabita, usa ka ehemplo sa mahiyason
nga babaye sa Bag-ong Tugon, 6–7
Talmage, James E., sa gugma sa Manluluwas ug kabalaka alang sa mga
babaye, 3
Tanner, Athelia Sears, mipasa sa panulundon sa Relief Society ngadto sa
iyang pamilya, 207
Taylor, John: didto atol sa pagmartir
nila ni Joseph ug ni Hyrum Smith,
35; miapil sa unang miting sa
Relief Society, 14–16; nagtawag og
kinatibuk-ang mga presidente sa
Young Women ug Primary, 70; sa
pagbati sa hingpit nga kalipay diha
sa organisasyon sa Relief Society,
17; sa pagpasiugda sa kaayohan
sa uban, 77; sa pagtipig og trigo,
64–66
Templo, mga: gahum sa pagkadiosnon
gipakita sa, 153; isip mga dapit
sa pagpasalamat, instruksyon, ug
pagkat-on, 158; mga ordinance
worker sa, 158; mga ordinansa
sa, naglig-on sa mga pamilya,
23–25; mga panalangin alang sa
matinud-anong mga babaye sa,
159; pagpangandam sa pagsulod
sa, 25, 158; Relief Society nagtabang sa mga sister sa pagsulod,
158; Santos, mga, gitugahan og
gahum gikan sa kahitas-an, 158;
unang mga sister sa Relief Society
nagtabang sa pag-andam sa mga
tawo alang sa, 30

Templo sa Nauvoo: liboan ka mga
Santos nakadawat sa mga endowment ug mga pagbugkos didto sa,
35; mensahe gisulat sa bongbong
sa, dihang ang mga Santos namiya
sa Nauvoo, 37; nagtabang sa mga
tigtukod sa, 13
Thompson, Barbara, sa pamahayag sa
pamilya, 174
Thompson, Pamela Barlow, mipasa
sa panulundon sa Relief Society
ngadto sa iyang pamilya, 206
Trigo: Brigham Young nagdasig sa
mga sister sa pagpananom ug sa
pag-ani, 63; Emmeline B. Wells
sa pagpangtipig, 63–64, 64, 80;
gibaligya ngadto sa gobyerno sa
Estados Unidos, 64, 80–81; gigamit
sa paghatag og kahupayan sa
kadaghanan, 64; mga paningkamot sa mga sister sa pagtipig, 64;
tambag ni John Taylor ngadto sa
kaigsoonan mahitungod sa, 64–65

U
Uchtdorf, Dieter F., sa mga sister sa
Relief Society nga nagsunod sa
ehemplo sa Manluluwas, 134
Unang Gubat sa Kalibutan, pagpakabuhi nga malinawon panahon
sa, 76–68

V
Visiting teaching: isip usa ka espirituhanong pangalagad, 128, 139–40;
isip usa ka panalangin alang sa
mga visiting teacher, 143–47; mga
kausaban sa orihinal nga pamaagi
sa, 129–31; mga pagpahayag
sa pasalamat alang sa, 138–40,
142–43; mga pangutana nga ipangutana kon, 137; mga sinugdanan sa, 125–27; mga sugyot alang
sa epektibo nga, 145; pagpangita
og espirituhanong giya sa, 136–38;
pagtudlo ug pagpamatuod sa,

138–40; pasalig gikinahanglan
alang sa, 134–36; ug nagkab-ot sa
temporal nga mga panginahanglan uban sa gugma, 140–42; ug
nagtabang sa uban nga mobati sa
gugma ni Jesukristo, 140; ug nagtabang sa uban nga mosunod kang
Jesukristo, 139–40; ug pagluwas sa
mga kalag, 140

W
Welfare, programa sa: gipahibalo sa
Unang Kapangulohan, 86; mga
tumong sa, 86–87; pagtinabangay
sa, 87; tahas sa presidente sa Relief
Society sa, 87
Wells, Emmeline B.: isip editor sa
Woman’s Exponent, 68; miestablisar
sa motto sa Relief Society uban
sa iyang mga magtatambag, 75;
pagpangandam sa, nga mahimong
presidente sa Relief Society, 75; sa
mga sister nga nagpabiling matinuoron sa mga katuyoan sa Relief
Society, 33, 43–44; sa pagkat-on
gikan sa mga ehemplo sa mga
babaye kaniadto, 76; sa pagserbisyo ni Zina D. H. Young sa natad
sa medisina, 65; sa pagtabang
sa mga babaye nga molambo sa
espirituhanon ug sa edukasyon
nga kalamboan, 68; sa pagtipig og
trigo, 63–64, 64, 80; ug mga magtatambag, sa pagmatinud-anon sa
pasiunang mga baruganan sa Relief Society, 76; ug mga magtatambag, sa pagpuyo nga malinawon sa
kapanahunan sa gubat, 77
Whitney, Elizabeth Ann: gi-set apart
isip sakop sa unang kapangulohan
sa Relief Society, 16; sa iyang pagkakabig, 154–57; sa pagserbisyo
isip temple ordinance worker, 159
Whitney, Helen Mar: sa gugma sa
Dios diha sa nag-unang mga pioneer nga mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw, 42; sa mga babaye
kinsa misunod sa balaod sa dinaghan nga kaminyoon, 58

Widtsoe, John A., sa kahupayan pinaagi sa Relief Society, 30

mga pioneer nga nagkariton, 44;
nagtrabaho og taas nga panahon
sa Templo sa Nauvoo sa pagtabang
sa mga Santos nga makadawat sa
mga ordinansa, 36; nagtudlo sa
mga sister sa pag-establisar sa usa
ka asosasyon sa sida, 63; nagtudlo
sa mga sister sa pagtipig og trigo,
63; pagsalig ni, sa mga babaye sa
Simbahan, 62; sa gugmang putli,
53; sa mga bishop nga nangita og
tabang gikan sa mga Relief Society,
49; sa mga nakab-ot sa mga sister
sa Relief Society, 58; sa mga sister
nga nag-angkon og edukasyon
sa pagkadoktor, 65; sa mga sister
nga nag-establisar og mga urog
sa panapot, 63; sa pag-alagad sa
kalooy, 127; sa pagpakigsaad nga
magasubay sa tanang ordinansa sa
Ginoo, 36; sa pagpalayo gikan sa
kalibutanong mga impluwensya,
53; sa sugo sa Ginoo ngadto sa
Kampo sa Israel, 38–40

Williams, Clarissa S.: andam nga
moserbisyo isip kinatibuk-ang
presidente sa Relief Society, 83;
nabalaka sa, mahitungod sa
kahimtang sa kinabuhi sa mga
babaye ug mga bata, 81, 84; sa mga
nakab-ot sa Relief Society pinaagi
sa gugma, 88; sa pagpalambo sa
kinabuhi sa mga pamilya nga
kabus, 84
Winder, Barbara W.: nagbisita sa Relief
Society sa Czechoslovakia uban sa
iyang bana, 113–15; sa abilidad sa
homemaking, 183; sa kahiusahan
tali sa mga babaye ug lalaki sa
Simbahan, 167–68; sa mga sister
nga miapil sa mga council meeting
sa Simbahan, 168; sa visiting
teaching nga nagapanalangin sa
mga visiting teacher, 143
Winter Quarters, 38
Wirthlin, Joseph L., sa buhat sa welfare sa usa ka presidente sa Relief
Society, 87
Woman’s Exponent, 68
Woodruff, Wilford: sa mga tawo nga
nagtuman sa gipabuhat kanila sa
Dios, 37; sa pagsulat sa Manipesto,
57–58

Young, Zina D. H.: isip presidente sa
Deseret Silk Association, 63; sa
bili sa pagpamatuod, 66; sa mga
responsibilidad sa mga inahan,
179–81; sa paghimo sa panimalay
nga sentro sa atraksyon, 178; sa
tubag sa mga Santos kabahin sa
Manipesto, 58; serbisyo sa, diha sa
natad sa medisina, 65–67
Young Women, organisasyon sa, 70

Y
Young, Brigham: nagapasiugda og
paningkamot sa pag-establisar og
balik sa Relief Society, 49; nagtambag sa mga Santos sa pagbiya sa
Nauvoo, 35; nagtambag sa mga
Santos sa pagpahunong ug sa
pagbag-o, 53; nagtambag sa mga
Santos sa pagtabang niadtong
nanginahanglan, 43, 44; nagtawag
kang Eliza R. Snow sa pagtabang
nga maestablisar pag-usab ang
Relief Society, 50; nagtawag kang
Eliza R. Snow sa pagtudlo sa mga
sister, 52; nagtawag sa mga Santos
sa pagtabang sa natanggong nga

Z
Zippro, Gertrude, nagpakita og
ehemplo sa mapahinunguron nga
pagserbisyo sa Relief Society, 92–93
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