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ANG BASAHON NI MORMON:  
LAIN NGA TUGON  

NI JESUKRISTO



Ang Basahon ni Mormon, nga gipagawas 

pinaagi ni Propeta Joseph Smith, usa ka hubad sa 

karaang mga palid nga “sinulat pinaagi sa sugo, 

ug usab sa espiritu sa pagpanagna ug sa pagpa-

dayag—Gisulat ug gisilyohan, ug gitipigan ngadto 

sa Ginoo, aron unta sila dili malaglag—Motunga 

pinaagi sa gasa ug sa gahum sa Dios ngadto sa 

paghubad niini— . . .

Pinaagi sa Gasa ug sa Gahum sa Dios, ni Simon Dewey

“. . . Diin mao ang pagpakita ngadto sa salin sa 

balay ni Israel unsa nga mahinungdanon nga mga 

butang ang Ginoo mihimo alang sa ilang mga ama-

han; ug nga sila unta mahibalo sa mga pakigsaad 

sa Ginoo, ug nga aron sila dili ipahimulag sa ka-

hangturan—Ug ingon usab sa pagpamatuod ngadto 

sa Judeo ug sa Hentil nga si Jesus mao ang Kristo” 

(ulohan nga pahina sa Basahon ni Mormon).
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SA HAPIN
Sa atubangan: Paghulagway sa litrato pinaagi 
ni John Luke; Nga Unta Ikaw Masayud, ni 
Gary Kapp, sa maayong kabubut-on ni Mr. 
ug Mrs. David Larsen, dili mahimong pako-
pyahan. Sa luyo: Imahe ni Kristo, ni Heinrich 
Hofmann, sa maayong kabubut-on sa C. 
Harrison Conroy Co.

Malipayong Pagbasa Niining Espesyal nga Isyu
Pipila ka mga hilisgutan ang angayang gahinan sa tibuok isyu, apan 

ang Basahon ni Mormon usa niini. Dinhi niini nga isyu, ang mga propeta 
kaniadto ug karon, ingon man ang mga miyembro sa tibuok kalibutan, 
nagpamatuod kabahin niining talagsaon nga basahon sa kasulatan. Ang 
sinugdanan niini katingalahan. Kini makita nga ebidensya sa Pagpahiuli. 
Kini ang sukaranang bato sa atong tinuohan. Ug kini gisulat alang sa atong 
panahon—nagtudlo sa doktrina ni Kristo sa klaro ug yano nga paagi aron  
sa pag-ugmad sa atong pagtuo ug paglig-on sa atong mga pamilya.

Bisan og dili ninyo makit-an ang daghan sa mga bahin nga inyong naan-
dan nga makita sa Liahona, ang Mensahe sa Unang Kapangulohan (pahina 
4) ug ang Mensahe sa Visiting Teaching (pahina 46) ania dinhi. Kini nga mga 
mensahe ug ang uban pa nga mga artikulo nagpakigbahin og mga pagpa-
matuod ug mga pagtulun-an gikan sa Basahon ni Mormon.

Nagdapit kami kaninyo nga magmainampoon sa pagtuon niini nga isyu, 
isulod gayud sa kasingkasing ang mga mensahe, ug ipakigbahin kini—ug 
ang Basahon ni Mormon—sa uban.

MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangu-

lohan: Bililhong mga Saad  
sa Basahon ni Mormon
Ni Presidente Thomas S. Monson

46 Mensahe sa Visiting Teaching: 
Kon Kita Dili Magduha-duha
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LABING IMPORTANTING  
MGA ARTIKULO
6 Ang Propeta nga si  

Joseph Smith: Tighubad  
sa Basahon ni Mormon
Usa ka batan-ong lalaki nga 
walay kinaadman nahimong, pi-
naagi sa gahum sa Dios, dinasig 
nga tighubad sa “labing tukma  
. . . nga basahon dinhi sa yuta.”

10 Unsay Gitudlo sa Basahon 
ni Mormon mahitungod sa 
Gugma sa Dios
Ni Elder Russell M. Nelson
Gusto ba kamo nga matawo 
pag-usab sa espirituhanong 
paagi ug makabaton og gahum 
sa paghigugma sama sa paghi-
gugma sa Dios? Ang Basa-
hon ni Mormon mopasabut 
kon unsaon.

16 Ang Istorya  
sa Basahon  
ni Mormon
Kini nga artikulo 
makatabang kaninyo 
sa pagtudlo sa inyong mga 
anak sa importanting 
mga istorya gikan niining 
basahon sa kasulatan.

20 Ang Dagan sa Panahon 
[Time Line] sa Basahon 
ni Mormon
Usa ka biswal nga kina-
tibuk-ang pagpasabut sa 

mahinungdanon nga mga 
tawo, gikan sa mga Jaredite 
niadtong 2200 B.C. hangtud 
sa katapusan sa sibilisasyon sa 
mga Nephite niadtong A.D. 420.

22 Kinsa ang Misulat sa  
Basahon ni Mormon?
Ang buhat sa karaang mga 
propeta, usa ka dinasig nga 
tigtigum, usa ka tighubad sa 
ulahing mga adlaw nakapa-
tungha sa Basahon ni Mormon.

24 Ang Basahon ni Mormon: 
Usa ka Saksi sa Biblia
Ania ang 14 ka mahinungda-
nong mga doktrina nga gitudlo 
diha sa Biblia diin ang Basa-
hon ni Mormon nagpuno og 
dugang nga pagsaksi.

28 Unsaon Pagtuon  
ang Basahon ni Mormon
Ni Elder D. Todd Christofferson
Tulo ka mga rason ug tulo 
ka mga paagi sa pagtuon 

niining talagsaon nga ba-
sahon sa kasulatan.

32 Damgo ni Lehi:  
Hugot nga Paggunit  
sa Gunitanan
Ni Elder David A. Bednar
Ang damgo ni Lehi nag-
tudlo kanato kon unsaon 
pagkupot og maayo sa 
pulong sa Dios.

38 Ang Basahon ni Mormon: 
Naglig-on sa Atong  
Pagtuo ni Jesukristo
Ni Elder Neil L. Andersen
Ang Basahon ni Mormon nag-
dapit kanato ug sa atong mga 
pamilya sa pagbaton og hugot 
nga pagtuo kang Ginoong  
Jesukristo, nga maoy makata-
bang sa atong mga pamilya  
nga magmalampuson.

47 Musika: Batan-ong  
Manggugubat
Nila ni Bonnie Hart Murray  
ug Janice Kapp Perry

48 Mga Pagtulun-an  
sa Atong Panahon
Ang buhi nga mga propeta ug 
mga apostoles nagpakigbahin 
og mga kamatuoran gikan  
sa Basahon ni Mormon nga 
makagiya kanato karon.

52 Ang Basahon ni Mormon—
Sukaranang Bato sa Atong 
Tinuohan
Ni Presidente Ezra Taft Benson
Kining maayo kaayo nga pakig-
pulong, nga gihatag 25 ka tuig 
na ang milabay, naglangkob og 
walay paglubad nga pagpama-
tuod ug tambag mahitungod sa 
Basahon ni Mormon.

59 Usa ka Sagrado nga Basahon
Ni David A. Feitz
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Daghang mga painting niini nga isyu 
naglakip og hulagway sa Liahona nga 
nadawat ni Lehi. Ang mga Liahona 
wala gitaguan ug mahimong dili 
sama sa usa nga anaa sa ibabaw, 
apan kamo ug ang inyong pamilya 
mahimong malingaw sa pagdiskobre 
kon pila ka mga Liahona ang inyong 
makita sa tibuok isyu.

60 Kon Kamo Gusto Gayud nga 
Masayud, Kamo Masayud
Ni Elder Walter F. González
Upat ka mga paagi nga kamo 
masayud nga ang Basahon  
ni Mormon dinasig sa Dios.

65 Poster: Usa ka Tingog  
gikan sa Abug

66 Kalayo nga Nagdilaab  
sa Akong Kahiladman
Ni Michael R. Morris
Ang adlaw nga si Eduardo 
Contreras nakat-on og basa 
mao usab ang adlaw nga siya 
nakabaton og pagpamatuod  
sa Basahon ni Mormon.

68 Sa Unsang Paagi nga ang 
Basahon ni Mormon Nakapa-
usab sa Akong Kinabuhi
Ang mga miyembro nagpama-
tuod kon sa unsang paagi nga 
ang Basahon ni Mormon na-
katabang kanila nga makit-an 
ang mga tubag, kahupayan,  
ug pagkakabig.

72 Sa Matag Pinulongan  
ug Katawhan
Ni Lia McClanahan
Alang sa mga Santos sa  
Ulahing mga Adlaw sa tibuok 
kalibutan, walay ikatandi  
sa pagbaton og Basahon ni 
Mormon nganha sa ilang  
lumad nga pinulongan.

76 Kasagarang mga Pangu-
tana kabahin sa Basahon  
ni Mormon

80 Usa ka Pagpamatuod, usa ka 
Pakigsaad, ug usa ka Pagsaksi
Ni Elder Jeffrey R. Holland
Ako mopamatuod niini nga 
basahon sa ingon ka sigurado 
sama nga ako, kauban sa 
Tulo ug Walo ka mga Saksi, 
nakakita sa mga palid nga 
bulawan.
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Daghang mga katuigan ang milabay nagbarug ko 
sa kilid sa higdaanan sa usa ka batan-ong ama-
han samtang siya nanlimbasog tali sa kinabuhi 

ug kamatayon. Ang iyang nabalaka kaayo nga asawa ug 
ilang duha ka anak nagbarug sa kiliran. Iyang gikuptan 
ang akong kamot ug, uban sa nagpakiluoy nga panag-
way, miingon, “Bishop, nasayud ko nga ako hapit na 
mamatay. Sultihi ko unsay mahitabo sa akong espiritu 
kon mamatay ko.”

Nag-ampo ko sa hilum alang sa langitnong paggiya ug 
nakabantay diha sa lamesa kilid sa iyang higdaanan og usa 
ka kopya sa triple combination. Gikuha nako ang basahon 
ug gipakli ang mga pahina. Diha-diha dayon akong na-
diskobrehan nga ako, sa walay pagpaningkamot sa akong 
bahin, mihunong sa ika-40 nga kapitulo sa Alma diha sa 
Basahon ni Mormon. Akong gibasa kining mga pulong 
ngadto kaniya:

“Tan-awa, kini gipahibalo ngari kanako pinaagi sa usa 
ka anghel, nga ang espiritu sa tanan nga mga tawo, sa 
diha-diha nga sila mobiya gikan niining mortal nga lawas, 
. . . dad-on sa panimalay ngadto niana nga Dios kinsa 
mihatag kanila sa kinabuhi.

“Ug . . . ang mga espiritu niadto kinsa mga matarung 
pagadawaton ngadto sa kahimtang sa kalipay, diin gita-
wag og paraiso, usa ka kahimtang sa kapahulayan, usa ka 
kahimtang sa kalinaw, diin sila mopahulay gikan sa tanan 
nila nga mga kasamok ug tanan nga kabalaka, ug kasubo” 
(Alma 40:11–12).

Samtang nagpadayon ko sa pagbasa kabahin sa Pagka-
banhaw, ang kasanag nakita sa iyang panagway ug pahi-
yum diha sa iyang ngabil. Sa pagtapos sa akong pagbisita, 
nanamilit ko niining buotang pamilya.

Sunod nakong nakita ang asawa ug mga anak diha 
na sa haya. Naghunahuna ko kabahin niadtong gabii 
sa dihang ang batan-ong amahan mihangyo alang sa 

kamatuoran ug, gikan sa Basahon ni Mormon, nakadu-
ngog sa tubag sa iyang pangutana.

Sa Basahon ni Mormon naggikan ang uban pang bilil-
hong mga saad, lakip na ang mga saad sa kalinaw, kaga-
wasan, ug mga panalangin kon kita “moalagad sa Dios sa 
yuta, kinsa si Jesukristo” (Ether 2:12).

Gikan sa mga pahina niini moabut ang mga saad nga 
“walay katapusan ang kalipay” ug “niadto nga naghupot 
sa mga sugo sa Dios. Kay tan-awa, sila bulahan sa ta-
nan nga mga butang, sa temporal ug sa espirituhanon” 
(Mosiah 2:41).

Gikan sa mga pahina niini moabut ang mga saad sa 
“dili matukib nga hingpit nga kalipay” niadtong kinsa nga 
nahimong “[mga] himan diha sa mga kamot sa Dios” sa 
pagluwas sa Iyang bililhong mga anak nga lalaki ug anak 
nga mga babaye (Alma 28:8; 29:9).

Gikan sa mga pahina niini moabut ang mga saad nga 
ang nagkatibulaag nga Israel mapundok—usa ka buhat 
diin kita nalakip pinaagi sa atong talagsaong misyonaryo 
nga mga paningkamot sa tibuok kalibutan (tan-awa sa 
3 Nephi 16: 21–22).

Gikan sa mga pahina niini moabut ang saad nga kon 
kita mag-ampo ngadto sa Amahan sa sagradong pangalan 
ni Jesukristo, ang atong pamilya mapanalanginan (tan-awa 
sa 3 Nephi 18:21).

Gikan sa pagtuon niining mga pahina moabut ang katu-
manan sa propetikanhon nga saad nga “moabut sa inyong 
kinabuhi ug sa inyong panimalay ang dugang giya sa Es-
piritu sa Ginoo, usa ka lig-on nga desisyon sa pagsunod sa 
Iyang mga sugo, ug usa ka mas lig-on nga pagpamatuod 
nga buhi gayud ang Anak sa Dios.” 1

Ug gikan sa mga pahina sa Basahon ni Mormon moabut 
ang saad ni Moroni nga pinaagi sa pag-ampo, matinud-
anong tinguha, ug hugot nga pagtuo kang Kristo, kita ma-
himong masayud sa kamatuoran niining mga saad “pinaagi 

Bililhong mga Saad 

Ni Presidente 
Thomas S. Monson

M E N S A H E  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N

SA BASAHON NI MORMON



 O k t u b r e  2 0 1 1  5

sa gahum sa Espiritu Santo” (tan-awa sa Moroni 10:4–5).
Kauban sa uban pang moderno nga mga propeta, ako 

mopamatuod sa katinuod niining “labing tukma sa bisan 
hain nga basahon dinhi sa yuta,” 2 gani ang Basahon ni 
Mormon, lain nga tugon ni Jesukristo. Ang mga mensahe 
niini mokatap sa kalibutan ug modala sa mga mambabasa 
niini ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Kini ang akong 
pagpamatuod nga ang Basahon ni Mormon makapausab 
sa kinabuhi. Unta ang matag usa kanato mobasa niini ug 
mobasa niini pag-usab. Ug unta kita malipayong mopakig-
bahin sa atong mga pagpamatuod sa talagsaong mga saad 
niini ngadto sa tanang mga anak sa Dios. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa Gordon B. Hinckley, “A Testimony Vibrant and True,” 

Liahona, Ago. 2005, 6.
 2. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith 

(2007), 75.

PAGTUDLO GIKAN NIINI  
NGA MENSAHE
Sa kasulatan “atong makita ang mga baru-
ganan sa kamatuoran nga makasulbad sa 
tanang kalibug ug sa tanang problema nga 
atubangon sa tawhanong pamilya” (Pag-
tudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon nga 
Tawag [1999], 51). Samtang kamo mopakig-
bahin sa mensahe ni Presidente Monson uban 
sa inyong pamilya, dapita sila sa pagpaminaw 
sa “bililhong mga saad” nga iyang gipang-
hinganlan sa Basahon ni Mormon. Mahimo 
usab nga mopakigbahin kamo og saad diha 
sa Basahon ni Mormon nga makahuluganon 
alang kaninyo.
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A ng Basahon ni Mormon usa ka talagsaon 
nga basahon sa kasulatan. Bisan tuod og 
karaang mga propeta ang misulat niini, 

wala kini moabut kanato sama sa Biblia. Ang 
Biblia narekord diha gayud sa mga papel-linukot 
[scroll] sa Karaang Kalibutan isip lahi-lahi nga mga 
basahon ug gikopya sa mga tigsulat sulod sa mga 
siglo. Sa ikaupat nga siglo lamang human kang 
Jesukristo nga kining lahi-lahi nga mga basahon 
gihiusa ug magamit na isip usa ka basahon nga 
atong nailhan isip ang Balaang Biblia.

Ang Basahon ni Mormon, agig pagtandi, gire-
kord pinaagi sa karaang mga propeta sa Bag-ong 
Kalibutan diha sa metal nga mga palid, giminubo 
ang dakong bahin niini sa usa ka propeta—si  
Mormon (mao nga kini ang nahimong ulohan)—
sa ikalimang siglo a.d. ngadto sa usa ka rekord 
diha sa bulawan nga mga palid. Ang iyang anak,  
si Moroni, sa kaulahian milubong sa mga palid, 
diin kini nagpabilin hangtud niadtong 1827, sa 
dihang si Moroni, isip usa ka nabanhaw nga tawo, 
mihatag niini ngadto sa usa ka batan-ong lalaki 
nga ginganlan og Joseph Smith. 

Unsay sunod mao ang istorya kon giunsa ni 
Joseph pagdawat, paghubad, ug pagmantala ang 
rekord karon nga giulohan og ang Basahon ni 
Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo. Ang Man-
luluwas mismo mipamatuod nga ang basahon 
tinuod (tan-awa sa D&P 17:6).

Ang 
Propeta nga si  
Joseph 

Smith:  
TIGHUBAD SA  
BASAHON NI  
MORMON
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1. Niadtong 1820 ang usa ka 
14 anyos nga batang lalaki 
nga ginganlan og Joseph 
Smith nagpuyo duol sa  
Palmyra, New York. Bisan  
tuod og bata pa, nabalaka  
siya kalabut sa iyang kahim-
tang atubangan sa Dios ug 
naglibog sa mga pag-angkon 
sa nagkadaiyang Kristiyano 
nga mga relihiyon nga nagpa-
ngita og mga kinabig pinaagi 
sa pagdaut sa mga pag-ang-
kon sa uban. Nadasig pinaagi 
sa iyang pagtuon sa Biblia, si 
Joseph nakahukom sa pagti-
nguha og kaalam pinaagi sa 
pagpangutana sa Dios, kinsa 
“nagapanghatag ngadto sa 
tanang mga tawo sa mada-
gayaon gayud, ug sa walay 
pagpamoyboy” (Santiago 1:5). 
Miadto siya sa kakahoyan 
duol sa iyang panimalay aron 
mag-ampo.

2. Samtang si Joseph miluhod ug nag-ampo, usa ka sanag kaayo 
nga gilis sa kahayag ang mikunsad nganha kaniya. Diha niini 
iyang nakita ang duha ka mga Personahe. Ang Langitnong 
Amahan namulong ug miingon, “Kini ang Akong Hinigugmang 
Anak. Paminaw Kaniya!” (Joseph Smith—Kasaysayan 1:17). Ang 
Ginoo misulti kang Joseph nga dili moapil sa bisan unsa sa mga 
simbahan tungod kay walay usa niini ang tinuod, apan gisaaran 
siya “nga ang kahingpitan sa Ebanghelyo sa umaabut nga pana-
hon ipahibalo ngadto [kaniya].” 1

3. Tulo ka tuig ang milabay, 
nianang panahona si Joseph 
Smith mipakigbahin sa iyang 
kasinatian sa uban—ug 
gigukod tungod niini. Siya mi-
report: “Bisan pa ako gikasila-
gan ug gigukod sa pag-ingon 
nga ako nakakita og usa ka 
panan-awon, apan kini ti-
nuod; ug . . . ako gitultulan sa 
pag-ingon sa akong kasingka-
sing: Ngano nga gigukod ako 
sa pagsulti sa kamatuoran? 
Ako tinuod gayud nga naka-
kita og usa ka panan-awon; 
ug kinsa ako nga makaharong 
sa Dios, o ngano nga ang ka-
libutan naglaraw sa paghimo 
kanako nga molimud kon 
unsa ang akong tinuod nga 
nakita? Kay ako nakakita og 
usa ka panan-awon; ako nasa-
yud niini, ug ako nasayud nga 
ang Dios nasayud niini, ug ako 
dili makalimud niini” (Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:25).
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6. Sama sa kadaghanan sa 
mga tawo sa layo nga mga lu-
gar niadtong mga panahona, 
si Joseph Smith wala kaayo 
ma-edukar. Aron matabangan 
siya sa paghubad, ang Dios 
mihatag kaniya og usa ka ka-
raang instrumento sa paghu-
bad nga gitawag og Urim ug 
Thummim. Napanalanginan 
usab siya pinaagi sa tabang 
sa mga tigsulat kinsa misulat 
sa iyang gidiktar samtang nag-
hubad siya. Apil niini nga mga 
tigsulat mao ang iyang asawa, 
si Emma; Martin Harris, usa ka 
mauswagon nga mag-uuma; 
ug Oliver Cowdery, usa ka 
magtutudlo. Ang gidak-on sa 
buhat sa paghubad nahuman 
nga wala kaabti og tulo ka bu-
lan human si Oliver misugod 
og tabang isip tigsulat.

Si Emma mihulagway sa 
unsay nahitabo samtang 
nagserbisyo isip tigsulat ni 
Joseph: “Walay tawo ang ma-
kadiktar sa mga sinulat diha 
sa manuskrito gawas kon siya 
dinasig; tungod kay, sa dihang 
[ako] nagsilbing iyang tigsulat, 
si [Joseph] modiktar ngari 

Sukad niadtong 1830 minilyon ka mga tawo ang naka-
basa sa Basahon ni Mormon ug mipasakop sa Ang Sim-

bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
tungod sa pagsaksi sa Basahon ni Mormon sa Manluluwas. 

4. Pagka-Septyembre 21, 1823, 
si Joseph nag-ampo sa dihang 
ang kahayag milukop sa iyang 
higdaanan sa taas ug usa ka 
anghel nga ginganlan og  
Moroni ang mipakita. Si 
Moroni misulti kang Joseph 
kalabut sa mga sinulat sa pi-
pila ka karaang mga propeta. 
Ang rekord, nga gikulit diha 
sa bulawan nga mga palid, gi-
lubong sa duol nga bungtod. 
Si Joseph gipahibalo nga siya 
ang mohubad sa rekord.

5. Sa katapusan, pagka-Septyembre 22, 1827, gisalig ngadto 
kang Joseph ang mga palid, gihabwa kini gikan sa usa ka kahon 
nga ginama sa bato nga gilubong ubos sa usa ka dako nga bato 
diha sa bungtod duol sa Palmyra, New York.

Ang basahon ebidensya usab nga si Joseph Smith usa ka 
propeta sa Dios ug nga ang Manluluwas nangulo sa Iyang 
Simbahan karon. Minilyon ka mga tawo ang misulay ug 
nakakaplag nga tinuod ang saad ni Moroni ngadto sa 
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7. Panahon sa 18 ka bulan nga 
anaa kaniya ang mga palid, 
dili lamang si Joseph ang 
bugtong tawo nga nakakita o 
nakahikap niini. Tulo ka mga 
tawo—sila si Oliver Cowdery, 
David Whitmer, ug Martin 
Harris—ang pormal nga mipa-
matuod nga si anghel Moroni 
mipakita kanila sa bulawang 
mga palid ug nga sila nasayud 
nga ang mga palid “gihubad 
pinaagi sa gasa ug gahum sa 
Dios, kay ang iyang tingog mi-
padayag niini ngari kanamo.” 
Walo ka laing mga tawo ang 
mipamatuod usab nga sila 
nakakita ug nakahikap sa 
bulawan nga mga palid.4

8. Pagka-Agosto 1829, nakon-
trata ni Joseph ang tigmantala 
nga si Egbert B. Grandin sa 
Palmyra, New York, sa pag-
imprinta sa basahon. Si Martin 
Harris miprenda sa iyang 
umahan aron mabayaran ang 
pag-imprinta sa basahon, ug 
pagka-Marso 26, 1830, ang Ba-
sahon ni Mormon mapalit na.

9. Pagka-Abril 6, 1830, mga 
60 ka tawo ang nagpundok 
sa usa ka balay nga ginama 
sa troso didto sa Fayette, New 
York. Didto, sigun sa gimando 
ni Ginoong Jesukristo, si 
Joseph Smith pormal nga 
mi-organisar sa Simbahan sa 
Manluluwas, gipahiuli sama  
sa orihinal niini nga pagka-
organisar ug gipangulohan sa 
mga apostoles ug mga pro-
peta, nga awtorisadong ma-
mulong alang sa Dios. Ulahing 
pinadayag ngadto ni Joseph 
Smith mihatag sa Simbahan sa 
pangalan niini: Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw (tan-awa 
sa D&P 115:4). ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Joseph Smith, sa History of the 

Church, 4:536.
 2. Interbyu kang Emma Smith 

pinaagi ni Joseph Smith III, Peb. 
1879, sa Saints’ Herald, Okt. 1, 
1879, 290.

 3. Mga Pagtulun-an sa mga Presi-
dente sa Simbahan: Joseph Smith 
(2007), 71–72.

 4. Tan-awa sa “Ang Pagpamatuod 
sa Tulo ka mga Saksi” ug “Ang 
Pagpamatuod sa Walo ka mga 
Saksi,” sa pasiuna sa Basahon  
ni Mormon.

tanang matinuoron nga mga nagpangita sa kamatuoran: 
“Ako moawhag kaninyo nga kamo mangutana sa Dios, ang 
Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, kon kini nga 
mga butang dili ba tinuod; ug kon kamo mangutana sa 

kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hu-
got nga pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatuoran 
niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo” 
(Moroni 10:4).

kanako matag karon ug unya; 
ug inigbalik human og kaon, 
o human sa mga pagkabalda, 
mobalik siya kon diin siya mo-
hunong, nga dili magtan-aw 
sa manuskrito o ipabasa ang 
bisan asa nga bahin niini 
ngadto kaniya.” 2 

Si Joseph mipasabut sa 
kamahinungdanon sa pag-
abut sa Basahon ni Mormon: 
“Pinaagi sa gahum sa Dios 
akong gihubad ang Basahon 
ni Mormon gikan sa sinulat 
sa karaang Ehipto [hierogly-
phics], ang kahibalo nga 
nawala sa kalibutan, diin ang 
talagsaong hitabo nagbarug 
akong nag-inusara, usa ka  
batan-on nga walay kinaad-
man, sa pagpakig-away sa 
kaalam sa kalibutan ug sa 
daghang ignorante sa ikana-
pulog walo nga siglo, uban sa 
bag-ong pagpadayag.” 3
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Kadaghanan sa mga Kristiyano pamilyar 
sa mga kinaiya ni Jesukristo sama sa gi-
ingon diha sa Biblia. Nahibulong sila sa 

gugma nga Iyang gipakita alang sa mga kabus, 
mga masakiton, ug sa mga gisakit. Kadtong 
nagkonsiderar sa ilang kaugalingon nga Iyang 
mga disipulo naningkamot usab sa pagsundog 
sa Iyang ehemplo ug pagsunod sa pag-awhag 
sa Iyang minahal nga Apostol: “Maghigug-
maay kita ang usa sa usa: kay ang gugma iya 
sa Dios; ug siya nga nagahigugma gipanganak 
sa Dios, ug nakaila sa Dios. . . . Kay ang Dios 
gugma man” (1 Juan 4:7–8).

Kini nga konsepto giklaro sa Basahon ni 
Mormon. Kini naghulagway sa unsang pa-
agi nga ang tawo gipanganak sa Dios ug sa 
unsang paagi nga mabatunan sa tawo ang 
gahum sa paghigugma sama sa Iyang gihimo. 
Kini nagpaila og tulo ka mahinungdanong 
mga baruganan nga nagdala sa gahum sa 
gugma sa Dios ngari sa atong kinabuhi.

Una, ang Basahon ni Mormon nagtudlo 
nga ang paggamit og pagtuo diha ni Kristo 
ug ang pagsulod ngadto sa usa ka pakig-
saad uban Kaniya nga mosunod sa Iyang 

mga sugo mao ang yawe sa pagpakatawo 
pag-usab sa espirituhanong paagi. Ngadto 
sa mga tawo sa Basahon ni Mormon nga 
naghimo og ingon niana nga pakigsaad, si 
Haring Benjamin namahayag, “Ug karon, 
tungod sa pakigsaad diin kamo nakahimo 
kamo pagatawgon nga mga anak ni Kristo, 
iyang anak nga mga lalaki, ug iyang anak 
nga mga babaye; kay tan-awa, niining ad-
lawa siya sa espirituhanon nga paagi nanga-
nak kaninyo; kay kamo nag-ingon nga ang 
inyong mga kasingkasing nausab pinaagi 
sa hugot nga pagtuo diha sa iyang ngalan; 
busa, kamo natawo kaniya ug nahimo nga 
anak nga mga lalaki ug iyang anak nga mga 
babaye” (Mosiah 5:7).

Ikaduha, ang Manluluwas mismo nag-
tudlo nga ang gahum aron mas mahisama 
Kaniya naggikan sa pagdawat sa mga ordi-
nansa sa ebanghelyo: “Karon mao kini ang 
sugo: Paghinulsol, kamong tanan nga mga 
lumulupyo sa yuta, ug duol ngari kanako ug 
magpabunyag diha sa akong ngalan, aron 
kamo mahimo nga pagasantoson pinaagi sa 
pagdawat sa Espiritu Santo, aron mobarug 

UNSAY GITUDLO SA BASAHON NI 
MORMON MAHITUNGOD SA GUGMA SA 

Ni Elder  
Russell M. Nelson
Sa Korum sa Napulog  

Duha ka mga Apostoles

Pipila sa makapadasig kaayong mga ehemplo sa gugma  
sa Ginoo narekord diha sa Basahon ni Mormon.

DIOS

SI
 K

RI
ST

O
 M

IPA
KI

TA
 S

A 
KA

SA
DP

AN
G

 B
AH

IN
 S

A 
KA

LIB
UT

AN
, N

I A
RN

O
LD

 F
RI

BE
RG

 ©
 1

99
5 

IR
I



12 L i a h o n a

 

nga walay lama sa akong atubangan sa 
katapusan nga adlaw” (3 Nephi 27:20).

Ikatulo, Siya nag-awhag kanato sa pagsu-
nod sa Iyang ehemplo: “Unsa nga matang sa 
mga tawo kamo mahisama?” nangutana Siya 
sa maayo nga pagkasulti. Ang Iyang tubag: 
“Sa pagkatinuod Ako moingon nganha ka-
ninyo, gani sama nga Ako mao” (3 Nephi 
27:27). Sa pagkatinuod, gusto Niya nga kita 
mahimong mas mahisama Kaniya.

Pipila sa labing makapadasig nga mga 
ehemplo sa Iyang gugma narekord diha sa 
Basahon ni Mormon. Kini nga mga ehemplo 
magamit sa kaugalingon natong kinabuhi 
samtang maningkamot kita nga mas mahi-
sama sa Ginoo.

Ang Iyang gugma kang Lehi ug sa pamilya 
ni Lehi—ug ang ilang gugma Kaniya—mao 
ang nagdala kanila ngadto sa Amerika, ang 
ilang yuta nga saad, diin sila miuswag.1

Ang gugma sa Dios alang kanato mao ang 
nag-aghat Kaniya mga siglo na ang milabay 
sa pagmando sa Nephite nga mga propeta 
sa paghupot og sagrado nga rekord sa ilang 
katawhan. Ang mga leksyon gikan niana nga 
rekord adunay kalabutan sa atong kaluwasan 
ug kahimayaan. Kini nga mga pagtulun-an 
anaa sa Basahon ni Mormon. Kining sagrado 
nga mga pulong nagbarug isip makita nga 
ebidensya sa gugma sa Dios sa tanan Niyang 
mga anak sa tibuok kalibutan.2

Ang gugma ni Kristo sa Iyang “laing kar-
nero” mao ang nagdala Kaniya ngadto sa 
Bag-ong Kalibutan.3 Gikan sa Basahon ni 
Mormon atong nakat-unan nga ang grabeng 
mga kalamidad sa kinaiyahan ug ang tulo 
ka adlaw nga kangitngit nahitabo didto sa 
Bag-ong Kalibutan human sa kamatayon sa 
Ginoo didto sa Daang Kalibutan. Dayon ang 

USA KA PROPETA NAGPAMATUOD
“Ang Basahon ni Mormon miabut pinaagi 
sa gasa ug gahum sa Dios. Namulong kini 
ingon nga tingog gikan sa abug sa pagpa-
matuod sa Anak sa Dios. Naghisgot kini sa 
Iyang pagkatawo, sa Iyang pangalagad, sa 

Iyang Pagkalansang ug Pagkabanhaw, ug sa Iyang pagpa-
kita ngadto sa mga matarung sa yuta sa Bountiful didto  
sa Amerika.

“Mahikap kini, mabasa kini, masulayan. Kini adunay 
usa ka saad sa balaanong gigikanan niini. Minilyon karon 
ang misulay sa saad ug nakakita nga kini tinuod ug sa-
grado nga rekord.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “Ang Pinakaimportanteng  
mga Butang nga Gipadayag sa Dios,” Liahona, Mayo 2005, 81–82.

ANG PAGKASAYUD MAO ANG PAGKASAYUD SA GUGMA

Bag-o ko nga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, ug alang kanako ang Basahon ni Mormon dili lamang usa ka basahon. Lig-on 

kini nga ebidensya nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanato. Ebidensya kini nga 
ang nag-una nga mga Santos nahigugma kanato ug gusto nga kita makapauli. Ebidensya 
kini nga ang plano sa kalipay sa Dios anaa ug hingpit.

Ang pagkasayud nga kini nga basahon tinuod mao ang pagkasayud nga ang Langitnong 
Amahan ug ang Iyang Anak buhi. Kini ang pagkasayud nga ang kinabuhi matahum ug 
mahangturon. Kini ang pagkasayud nga hangtud nga kamo padayon nga naningkamot sa 
paghimo sa inyong labing maayo ug maghinulsol kon kamo masayop, nan kamo kanunay 
nga pasayloon. Kini ang pagkasayud sa tinuod nga kahulugan sa pamilya. Kini ang pag-
kasayud nga dili gayud mawala kaninyo ang inyong minahal, kay siya maghulat kaninyo. 
Kini ang pagkasayud sa mga panalangin sa Langitnong Amahan. Kini ang pagkasayud sa 
kahupayan nga bisan unsa pa nga mga problema ang moabut kaninyo, kamo makasuga-
kod niini, kay kini alang sa inyong kaayohan. Kini ang pagkasayud nga ang Espiritu Santo 
mao ang inyong kanunay nga kauban. Sa lintunganay, kini ang pagkasayud sa gugma diha 
sa tanan niini nga mga pagpahayag.
Emma Adesanya, Ireland
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nahimaya ug nabanhaw nga Ginoo mikanaog 
gikan sa langit ug nangalagad taliwala sa 
katawhan sa Bag-ong Kalibutan.

“Ako ang kahayag ug ang kinabuhi sa 
kalibutan,” miingon Siya kanila, “ug Ako 
nakainom gikan sa pait nga kopa nga gihatag 
sa Amahan ngari kanako, ug gihimaya ang 
Amahan sa akong pagpas-an sa mga sala sa 
kalibutan” (3 Nephi 11:11).

Dayon mihatag Siya og usa sa labing 
halandumon nga mga kasinatian nga mabatu-
nan ni bisan kinsa uban Kaniya. Siya midapit 
kanila sa paghikap sa samad sa Iyang kilid ug 
sa mga agi sa mga lansang diha sa Iyang mga 
kamot ug mga tiil, nga sila masayud gayud 
nga Siya mao “ang Dios sa Israel, ug ang Dios 
sa tibuok yuta, nga gipatay tungod sa mga 
sala sa kalibutan” (3 Nephi 11:14).

Dayon si Jesus mihatag sa Iyang mga 
disipulo og awtoridad sa pagbunyag, sa 
paghatag sa gasa sa Espiritu Santo, ug sa 
pagpahigayon sa sakrament. Gihatag Niya 
kanila ang gahum sa pag-establisar sa Iyang 

Simbahan taliwala kanila, nga gidumala sa 
napulog duha ka mga disipulo.

Gihatag Niya ngadto kanila ang pipila 
sa mahinungdanon nga mga pagtulun-an 
nga Iyang gihatag sa Iyang mga disipulo 
sa Daang Kalibutan. Giayo Niya ang ilang 
mga masakiton. Miluhod Siya ug nag-ampo 
sa Amahan sa mga pulong nga hilabihan 
ka gamhanan ug ka sagrado nga kini dili 
mahimong irekord. Hilabihan ka gamha-
nan ang Iyang pag-ampo nga kadtong mga 
nakadungog Kaniya napuno sa kalipay. 
Napuno sa Iyang gugma alang kanila ug 
sa ilang hugot nga pagtuo Kaniya, si Jesus 
mismo mihilak. Nanagna Siya kalabut sa 
buhat sa Dios sulod sa mga siglo paingon 
sa gisaad nga sinugdanan sa Iyang Ikadu-
hang Pag-anhi.4

Dayon misugo Siya kanila sa pagdala sa 
ilang mga bata ngadto Kaniya.

“Ug siya mikuha sa ilang gagmay nga mga 
bata, sa tinagsa, ug mipanalangin kanila, ug 
nag-ampo ngadto sa Amahan alang kanila.

Ang Manluluwas 
mismo nagtudlo 
nga ang gahum 
aron mahimong 
mas mahisama 
Kaniya naggikan 
sa pagdawat sa 
mga ordinansa  
sa ebanghelyo.

SI
 A

LM
A 

N
AM

UN
YA

G
 D

IH
A 

SA
 K

AT
UB

IG
AN

 S
A 

M
O

RM
O

N
, N

I A
RN

O
LD

 F
RI

BE
RG



14 L i a h o n a

 

“Ug sa diha nga siya nakahimo na niini 
siya mihilak pag-usab;

“Ug siya namulong ngadto sa pundok sa 
mga katawhan, ug miingon ngadto kanila: 
Tan-awa ang inyong gagmay nga mga bata.

“Ug samtang sila mipunting sa ilang mga 
mata paingon sa langit, ug sila nakakita sa 
langit nga naabli, ug sila nakakita sa mga 
anghel nanaog gikan sa langit nga ingon og 
diha sa taliwala sa kalayo; ug sila nanaog ug 
gialirongan kadtong gagmay nga mga bata, 
. . . ug ang mga anghel nangalagad ngadto 
kanila” (3 Nephi 17:21–24).

Ingon niana ang kaputli ug gahum sa 
gugma sa Dios, sama sa gipadayag diha sa 
Basahon ni Mormon.

Niining ulahing mga adlaw kita kinsa adu-
nay kahigayunan nga makabaton og Basa-
hon ni Mormon, mahimong mga miyembro 
sa Simbahan sa Ginoo, makabaton sa Iyang 
ebanghelyo, ug makatuman sa Iyang mga 
sugo masayud kabahin sa dili masukod nga 
gugma sa Dios. Nasayud kita kon unsaon 
pag-angkon sa Iyang gugma. Sa atong pag-
kahimong tinuod Niya nga mga disipulo, kita 

PAG-ILA SA GAHUM SA IYANG GUGMA

Sa dihang mipasakop ko sa Simbahan atol sa akong unang tuig sa kolehiyo, nindot ang 
akong gibati mahitungod sa mga kausaban nga akong gihimo sa akong inadlaw nga 

pagpakabuhi ug nakita unsa ka dako ang nahimo sa ebanghelyo sa akong kinabuhi. Bisan pa 
niana, gibati nako sa wala madugay nga ang akong nangagi mibabag sa bisan unsa nga ka-
lamboan nga akong himoon. Unsaon sa Langitnong Amahan paggamit kanako sa pagtabang 
og tukod sa Iyang gingharian nga nakahimo man ko og ingon ka bati nga mga pagpili?

Dayon usa ka adlaw akong giablihan ang akong Basahon ni Mormon sa kinatapusan nga 
pahina. Akong gibasa ang mga pulong sa pagpanamilit ni Moroni: “Oo, duol ngadto kang 
Kristo, ug paghingpit diha kaniya, . . . ug kon kamo molimud sa inyong mga kaugalingon sa 
tanan nga dili diosnon, ug mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna 
ug kusog, niana ang iyang grasya igo alang kaninyo, nga pinaagi sa iyang grasya kamo ma-
himo nga hingpit diha kang Kristo; ug kon pinaagi sa grasya sa Dios kamo mahingpit diha ni 
Kristo, kamo dili makahimo sa paglimud sa gahum sa Dios” (Moroni 10:32). Akong gituto-
kan kadto nga mga pulong. Gibati nako ang Espiritu nga nagsulti kanako nga kini tinuod. 
Akong naamguhan nga akong gilimitahan ang gahum sa Dios pinaagi sa paghunahuna nga 
Siya dili makagamit kanako sa bisan unsa nga paagi nga Iyang nakita nga angay.

Nakahukom ko nga gikan niana dili na ko “molimud sa gahum sa Dios” apan dawaton 
ang akong nangagi ug molantaw sa akong umaabut. Sa dihang mas mi-focus ko sa akong 
umaabut imbis sa akong nangagi ug misalig sa makapabalaan nga grasya ni Jesukristo, mas 
gibati nako ang gugma sa akong Manluluwas alang kanako ug mas malipayon ko sa akong 
kaugalingon.
Christy Pettey, Washington, USA

makaangkon og gahum sa paghigugma sama 
sa Iyang gihimo. Sa atong pagsunod sa Iyang 
mga sugo, kita mas mahisama Kaniya. Atong 
mapalambo ang atong personal nga sirkulo 
sa paghigugma sa pagtabang sa mga tawo  
sa matag nasud, kaliwat, ug pinulongan.

Sa dakong pasalamat alang sa Iyang sulun-
don nga kinabuhi, kita makahimo niini nga 
kasulatan nga atong sumbanan: “Pag-ampo 
ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa 
kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini 
nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan 
kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang 
Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo 
nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut 
kita mahisama kaniya, kay kita makakita ka-
niya nga mao gihapon” (Moroni 7:48).5 ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa 1 Nephi 17:35–44; Mosiah 7:20;  

Alma 9:9–11; 3 Nephi 5:20–22.
 2. Tan-awa sa Ulohan nga pahina sa Basahon  

ni Mormon; 1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 33:4;  
Mosiah 1:2–7; Mormon 8:13–41.

 3. Tan-awa sa Juan 10:16; 3 Nephi 15:11–24.
 4. Tan-awa sa 3 Nephi 11–14; 18–20.
 5. Itandi sa 1 Juan 3:1–3.

Dayon misugo 
Siya kanila sa 
pagdala sa ilang 
mga bata ngadto 
Kaniya. “Ug siya 
mikuha sa ilang 
gagmay nga mga 
bata, sa tinagsa, 
ug mipanalangin 
kanila, ug nag-
ampo ngadto sa 
Amahan alang 
kanila.”

SI
 JE

SU
KR

IS
TO

 M
IB

IS
ITA

 S
A 

AM
ER

IK
A,

 N
I J

O
HN

 S
CO

TT



 

SI
 JE

SU
KR

IS
TO

 M
IB

IS
ITA

 S
A 

AM
ER

IK
A,

 N
I J

O
HN

 S
CO

TT



11 22 33 44

16 L i a h o n a

 

Ang Istorya 

Unsa ang mga panghi-
tabo diha sa Basahon 
ni Mormon? Gamita 
kining mga litrato 
aron sa pagkat-on  
kabahin sa mga 
propeta ug mga is-
torya niining talag-
saon nga basahon 
sa kasulatan.

Gipabalik ni Lehi ang iyang 
mga anak nga lalaki sa 
pagkuha sa mga kasulatan 
nga gisulat sa mga palid nga 
tumbaga. Kining mga palid 
adunay kasaysayan sa ilang 
mga kaliwatan ug sa ubang 
mga butang nga gisugo sa 
Ginoo nga ilang isulat. Giam-
pingan nila ni Lehi ug Nephi 
kining mga palid. Gisulat 
usab nila sa mga palid nga 
metal kon unsa ang nahitabo 
sa ilang pamilya. (Tan-awa sa 
1 Nephi 3–5.)

Ang Ginoo mihatag kang 
Lehi og usa ka kompas nga 
gitawag og Liahona aron sa 
paggiya sa iyang pamilya 
sa kamingawan ngadto sa 
yuta nga saad. (Tan-awa sa 
1 Nephi 16.)

Ang Ginoo misugo kang 
Nephi sa paghimo og barko 
aron modala sa pamilya ni 
Lehi ngadto sa yuta nga saad. 
Si Nephi mituman sa iyang 
amahan ug sa Ginoo, apan 
sila si Laman ug Lemuel wala. 
(Tan-awa sa 1 Nephi 17.)

Ang Basahon ni Mormon 
nagsugod sa usa ka propeta 
nga ginganlan og Lehi. Iyang 
gipasidan-an ang dautan 
nga mga tawo sa Jerusalem 
sa paghinulsol, apan ang 
mga tawo wala maminaw. 
Ang Ginoo misugo kang Lehi 
sa pagdala sa iyang pamilya, 
naglakip sa iyang asawa, si 
Sariah, ug ilang mga anak 
nga lalaki nga sila si—Laman, 
Lemuel, Sam, ug Nephi—
ngadto sa kamingawan. 
(Tan-awa sa 1 Nephi 1–2.)

SA BASAHON  
NI MORMON
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Si Haring Benjamin nagtu-
kod og tore aron sa pag-
tudlo sa iyang katawhan sa 
ebanghelyo. (Tan-awa sa 
Mosiah 2–6.)

Ang dautan nga hari nga 
ginganlan og Noah misugo 
nga ipapatay ang propeta 
nga si Abinadi. Apan ang 
mga pagtulun-an ni Abinadi 
nakakabig sa usa sa mga pari 
ni Noah nga si Alma. (Tan-
awa sa Mosiah 11–17.)

Si Alma nakaeskapo sa korte 
ni Haring Noah, mitudlo sa 
ubang mga tawo kabahin sa 
ebanghelyo, ug mibunyag ka-
nila. (Tan-awa sa Mosiah 18.)

Sila si Laman ug Lemuel  
nagpadayon nga dili mo-
tuman sa ilang amahan ug 
sa Ginoo. Ang ilang mga 
kaliwatan naila nga mga 
Lamanite. Si Nephi nagpa-
dayon sa pagsunod sa iyang 
amahan ug sa Ginoo. Ang 
iyang mga kaliwat gitawag 
og mga Nephite. (Tan-awa  
sa 2 Nephi 4–5.)

Pagkamatay nila ni Lehi ug 
Nephi, ang ubang mga tawo, 
sama sa igsoon nga lalaki ni 
Nephi nga si Jacob, mao ang 
gisangunan sa pagsulat sa 
importanting mga pagtu-
lun-an ug mga panghitabo 
diha sa mga palid. (Tan-awa 
sa Jacob 1.)

Si Enos nag-ampo aron  
mapasaylo sa iyang mga 
sala, ug siya napasaylo.  
(Tan-awa sa Enos 1.)

Si Lehi ug ang iyang pamilya 
milawig padulong sa yuta 
nga saad sakay sa barko nga 
ilang gihimo. (Tan-awa sa 
1 Nephi 18.)

Ang anak ni Alma nga si 
Alma nga Batan-on masi-
nupakon. Siya ug ang iyang 
mga higala, mga anak nga 
lalaki ni Mosiah, mga dau-
tan. Dayon usa ka anghel 
ang misugo kanila sa paghi-
nulsol. Si Alma ug ang anak 
nga mga lalaki ni Mosiah 
naghinulsol ug naggahin sa 
nahabilin nilang panahon 
sa kinabuhi sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo. (Tan-awa sa 
Mosiah 27–28.)
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Gisulat ni Kapitan Moroni 
ang bandila sa kalingkawa-
san ug nakig-away sa pag-
depensa sa kalingkawasan 
sa iyang katawhan. (Tan- 
awa sa Alma 46, 48.)

Si Helaman nangulo sa 
kasundalohan nga may 2,000 
ka matarung nga batan-ong 
mga lalaki. (Tan-awa sa Alma 
53, 56–58.)

Usa ka propeta nga Lamanite 
nga ginganlan og Samuel 
nanagna nga si Jesukristo  
sa dili madugay matawo.  
(Tan-awa sa Helaman 13–16.)

Usa ka 10 anyos nga batang 
lalaki nga ginganlan og  
Mormon ang napili nga  
mosulat sa mga palid inig  
ka dako niya. Sa edad nga  
24 siya nagsugod sa paghi-
usa sa labing importante  
nga mga istorya gikan sa 
tanang mga rekord nga  
nasulat diha sa mga palid 
nga metal. (Tan-awa sa  
Mormon 1.)

Sa wala pa mamatay si 
Moroni, iyang gilubong ang 
mga palid sa dapit nga gita-
wag og Cumorah. Mga 1,400 
ka tuig human gilubong ni 
Moroni ang mga palid, ang 
14-anyos nga batang lalaki 
nga ginganlan og Joseph 
Smith nag-ampo aron masa-
yud kon asa nga simbahan 
ang tinuod. (Tan-awa sa 
Joseph Smith—Kasaysayan 
1:5–16.)

Ang Langitnong Amahan  
ug si Jesukristo mibisita  
kang Joseph Smith ug 
miingon kaniya nga wala 
niining mga simbahan ang 
tinuod ug hingpit. Si Joseph 
motabang sa pagpahiuli sa 
tinuod nga Simbahan ni  
Jesukristo. (Tan-awa sa 
Joseph Smith—Kasaysayan 
1:17–20.)

Ang anak nga lalaki ni  
Mosiah nga si Ammon 
mikabig og daghang mga 
Lamanite human miprotekta 
sa panon sa mga hayop ni 
Haring Lamoni ug naangkon 
ang iyang pagsalig. (Tan-awa 
sa Alma 17–19.)

Sa wala pa mamatay si  
Mormon, iyang gihatag  
ang mga palid ngadto sa 
iyang anak nga lalaki nga  
si Moroni. Si Moroni mao 
ang heneral sa kasundalo-
han. Siya ang katapusang 
Nephite nga naluwas sa 
dakong gubat tali sa mga 
Lamanite ug mga Nephite. 
(Tan-awa sa Mormon 6, 8.)
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Sa layo nga dapit, sa Beth-
lehem, natawo si Jesukristo. 
Siya mitudlo sa Iyang 
ebanghelyo, miayo ug mi-
panalangin sa mga tawo, ug 
mitukod sa Iyang Simbahan. 
Dayon Siya gilansang sa krus 
ug nabanhaw. (Tan-awa sa 
3 Nephi 1, 8–10.)

Si Moroni mibisita kang  
Joseph Smith ug misulti 
kaniya kabahin sa gilubong 
nga mga palid. Inigka dako 
ni Joseph Smith, iyang 
kuhaon ang mga palid ug 
hubaron kini. (Tan-awa sa 
Joseph Smith—Kasaysayan 
1:27–54.)

Sa dihang si Joseph Smith 
21 anyos na, siya miadto sa 
Bungtod sa Cumorah ug gi-
kuha ang mga palid sa dapit 
diin gilubong kini ni Moroni. 
(Tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:59.)

Pinaagi sa gahum sa Dios, 
gihubad ni Joseph Smith 
ang sinulat diha sa mga 
palid. Iyang gimantala kining 
paghubad. Kini gitawag og 
Basahon ni Mormon. (Tan-
awa ang ulohan nga pahina 
ug pasiuna sa Basahon ni 
Mormon.) ◼

Human sa Iyang 
Pagkabanhaw, Siya 
mibisita sa matarung 
nga mga Nephite ug 
mga Lamanite. Siya 
mitudlo kanila sa 
Iyang ebanghelyo, 
miayo kanila, ug 
mipanalangin kanila, 
sama gayud sa Iyang 
gibuhat sa Jerusalem. 
(Tan-awa sa 3 Nephi 
11–28.)
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1  MGA JAREDITE
Kini nga grupo mibiya sa 
Tore sa Babel ug miabut 
sa Amerika mga 2200 
B.C. Sila milambo kutob 
sa mga 600 B.C., sa 
dihang ang mga gubat 
milaglag sa tanan gawas 
kang Coriantumr. (Tan-
awa sa Ether 1–15.)

ANG DAGAN SA PANAHON [TIME LINE]  
SA BASAHON NI MORMON

6  ZENIFF
Mga 200 B.C. Si Zeniff, 
usa ka Nephite, midala 
og usa ka grupo ngadto 
sa habagatan aron sa 
pagkuha og balik sa ka-
yutaan sa mga Nephite. 
Sa dihang si Zeniff ug 
ang iyang grupo miabut, 
ang mga Lamanite miuli-
pon kanila. Sa wala ma-
dugay, si Haring Mosiah2 
mipadala kang Ammon 
sa pagpangita sa grupo, 
ug nakabig ni Ammon si 
Haring Limhi. (Tan-awa 
sa Mosiah 7: 9–22.)

5  MOSIAH1
Mga 225 B.C. ang mga 
Nephite nahimong 
mga dautan, busa si 
Mosiah1 midumala og 
grupo sa matarung nga 
mga Nephite ngadto sa 
Zarahemla ug nakighiusa 
sa mga Mulekites. Ilang 
gitawag ang ilang kauga-
lingon nga mga Nephite. 
Si Mosiah1 nahimo nilang 
usa ka matarung nga 
hari. Si Haring Benjamin 
mao ang iyang anak nga 
lalaki. (Tan-awa sa Omni 
1:12–23.)

4  MGA MULEKITE
Si Mulek, anak nga lalaki 
ni Haring Zedekiah, 
migiya og usa ka grupo 
gikan sa Jerusalem mga 
587 B.C. ug miabut sa 
Amerika. Ilang nakapla-
gan si Coriantumr. (Tan-
awa sa Omni 1:14–21.)

3  MGA 
LAMANITE
Human sa kamatayon 
ni Lehi, ang dautan 
nagpabilin uban 
sa iyang anak nga 
lalaki nga si Laman 
ug nailhan nga mga 
Lamanite. (Tan-awa 
sa 2 Nephi 5.)

2  MGA NEPHITE
Grupo ni Lehi nga mibiya 
sa Jerusalem mga 600 
B.C. ug miabut sa Ame-
rika. Sa hinay-hinay ang 
iyang kaliwatan nabahin. 
Pagkamatay ni Lehi, ang 
mga matarung misunod 
sa iyang anak nga lalaki 
nga si Nephi sa amiha-
nan. Sila nailhan nga 
mga Nephite. (Tan-awa 
sa 1 Nephi 1–22; 2 Nephi 
1–5.)
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ANG DAGAN SA PANAHON [TIME LINE]  
SA BASAHON NI MORMON

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I T

AI
A 

M
O

RL
EY

11  ANG MGA NE-
PHITE NALAGLAG
Sa hinay-hinay ang ka-
dautan mibalik, ang mga 
gubat migrabe, ug ang 
mga Nephite nalaglag. 
Ang bugtong naluwas, si 
Moroni, mitago sa mga 
rekord sa Nephite ug 
dayon gilubong kini sa 
wala pa siya mamatay. 
(Tan-awa sa 4 Nephi 
1:24–28; Mormon 8:1–8; 
Moroni 10.)

10  JESUKRISTO
Human sa Iyang Pag-
kabanhaw sa Jerusa-
lem, ang Manluluwas 
mipakita sa Amerika, 
nangalagad sa mga 
tawo, mitudlo sa Iyang 
ebanghelyo, ug miorga-
nisar sa Iyang Simbahan. 
Mga 200 ka tuig human 
sa Iyang pagbisita, ang 
katawhan nagpuyo nga 
malinawon. (Tan-awa sa 
3 Nephi 11–28.)

9  MGA TULISAN  
NI GADIANTON
Ang impluwensya niining 
mabunoong tinago nga 
pundok lig-on kaayo 
kon ang katilingban 
dautan kaayo ug huyang 
kon ang katilingban 
matarung. Mga A.D. 350 
ilang gihulga ang kalu-
wasan [safety] sa tanang 
katawhan. (Tan-awa sa 
Helaman 2; 6; 4 Nephi 
1:42–46.)

8  SI ALMA2 UG ANG 
MGA ANAK NGA 
LALAKI NI MOSIAH2
Isip batan-ong mga 
lalaki, si Alma2 ug ang 
mga anak nga lalaki ni 
Haring Mosiah2 midaut sa 
Simbahan. Usa ka anghel 
ang mibadlong kanila, ug 
sila naghinulsol. Si Alma2 
nahimong usa ka mata-
rung nga lider. (Tan-awa sa 
Mosiah 27–29.) Ang anak 
nga mga lalaki ni Mosiah2 
nahimong mga misyo-
naryo ngadto sa mga 
Lamanite. Human sa dag-
hang kalampusan, sila ug 
si Alma2 nagkita pag-usab 
ug nagmaya. (Tan-awa sa 
Alma 17–26.)

7  ALMA1
Natawo diha sa kataw-
han ni Zeniff, si Alma1 
nahimong usa sa dautan 
nga mga pari ni Haring 
Noah. Si propetang  
Abinadi gipatay human 
siya manawagan kang 
Haring Noah sa paghinul-
sol. Apan si Alma1 mituo  
sa mga pagtulun-an ni 
Abinadi ug milayas ku-
yog sa grupo sa mga tu-
mutuo, sa wala madugay 
mitipon sa mga Nephite. 
(Tan-awa sa Mosiah 11; 
17–18; 23–24.)
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KINSA ANG MISULAT SA BASAHON NI MORMON?

Mga rekord ni Moroni (tan-
awa sa Mormon 9:30–37; mga 
A.D. 385 hangtud A.D. 421)

Ang daan nga mga propeta, mga historian, ug mga 
lider mikulit sa ilang mga pagpamatuod ug kasaysa-
yan sa mga palid nga bulawan. Sa wala madugay, 
si Propeta Joseph Smith, pinaagi sa gasa ug gahum 
sa Dios, mihubad sa minubo niadtong orihinal nga 
mga palid.

Mga Tigsulat o mga Tinubdan 
sa Orihinal nga Karaang mga 
Rekord

Lehi (tan-awa sa 2 Nephi 
1:1–4, 11; D&P 3, pasiuna sa 
seksyon); Benjamin (tan-awa 
sa Omni 1:12–23; Mga Pulong 
ni Mormon 1:16–18; Mosiah 
1–6); Mosiah2 (tan-awa sa 
Omni 1:23–25; Mosiah 6:3); 
Alma nga Batan-on, Mga 
Anak nga Lalaki ni Mosiah, 
Helaman2, Pahoran, Kapitan 
Moroni, Nephi3, Nephi4

Mga Rekord nga  
Naglangkob sa  
mga Palid

Nephi1, Jacob, Enos, Jarom, 
Omni, ug uban pa

Mormon

Moroni

Gagmay nga mga palid ni  
Nephi (mga rekord nga espiri-
twal; mga 600 B.C. hangtud  
sa 130 B.C.)

Mga Pulong ni Mormon (nag-
sumpay sa gagmay nga mga 
palid ug sa minubo sa dagko 
nga mga palid ni Nephi; tan-
awa sa mga bersikulo 1–18)

Dagko nga mga palid ni  
Nephi (rekord sa temporal ug 
kasaysayan sa relihiyon; mga 
130 B.C. hangtud A.D. 321)

Mga rekord ni Mormon (mga 
A.D. 345 hangtud A.D. 385)

Basahon ni Ether,  
gi-edit nga mga rekord 
sa Jaredite (mga 2400 B.C 
hangtud 600 B.C.)

Mga rekord sa Jaredite diha sa 
24 ka mga palid, naglakip sa 
mga sinulat ni Ether (tan-awa 
sa Ether 1:1–5)

Mormon

Mga palid nga tumbaga ni Laban 
(tan-awa sa 1 Nephi 5:10–14)

Zeniff
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Niadtong pagkagabii sa Septyembre 21, 1823, 
si anghel Moroni mipakita sa batan-ong Joseph 
Smith ug misulti kaniya kabahin sa mga palid nga 
bulawan nga pagahubaron nga mahimong Basahon 
ni Mormon. Upat ka tuig ang milabay, nakuha ni 
Joseph Smith ang mga palid aron kini pagahubaron 
(tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:27–54).

Ang mga Palid nga Bulawan Gihatag 
ngadto kang Propeta Joseph Smith  
pinaagi ni Anghel Moroni niadtong  
Septyempre 22, 1827

Ulohan nga Pahina*
1 Nephi
2 Nephi
Jacob
Enos
Jarom
Omni
Mga Pulong ni Mormon
Mosiah
Alma
Helaman
3 Nephi
4 Nephi
Mormon
Ether
Moroni

Mga palid ni Mormon  
(mga rekord nga gihiusa ug giminubo  

nila ni Mormon ug Moroni)

Gisilyo nga bahin  
(wala mahubad)

Ang impormasyon niini nga tsart 
gihiusa gikan sa pasiuna [preface]  
ug sa teksto sa Basahon ni Mormon.

Ang Basahon ni Mormon

*Si Joseph Smith mipasabut,  
“Ang ulohang pahina sa Basahon  
ni Mormon usa ka literal nga pag-
hubad, nga gikuha gikan sa kata-
pusang pahina, sa wala nga bahin 
sa koleksyon o sa basahon sa mga 
palid” (History of the Church, 1:71).

Ang orihinal nga manuskrito 
sa paghubad nakompleto ni-
adtong 1829, ang manuskrito 
sa tig-imprinta nakompleto 
niadtong 1829–30, ug ang 
unang 5,000 ka mga kopya  
sa Basahon ni Mormon 
gimantala niadtong 1830.



+
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Sa pag-uyon uban sa biblikanhon nga 
balaod nga “ang bisan unsa nga sum-
bong kinahanglan paluyohan sa pag-

panghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi” 
(2 Mga Taga-Corinto 13:1), ang Basahon 
ni Mormon ug ang Biblia nagpamatuod ni 
Jesukristo ug nagtudlo sa mga baruganan 
sa Iyang ebanghelyo. Si Elder Russell M. 
Nelson sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mitudlo nga ang “mga saksi sa 
kasulatan nagpamatud-anay sa usag usa. 
Kini nga konsepto gipasabut dugay na sa 
dihang ang usa ka propeta misulat nga ang 

ANG BASAHON NI MORMON  

Usa ka Saksi sa Biblia

Ang Plano sa 
Dios alang 
Kanato
Ang Biblia ug ang 
Basahon ni Mormon 
nagtudlo nga ang 
Dios mao ang atong 
Langitnong Amahan. 
Sa ingon, giandam 
Niya ang “plano sa 
kaluwasan” (Alma 
24:14) diin kita 
mahimong maluwas 
pinaagi sa Pag-ula  
ni Jesukristo.

Mahigugmaong Amahan sa Langit

Biblia: “Kay diha kaniya kita nangabuhi,  
ug nagalihok, ug nagalungtad; ug matud 
pa usab gani sa inyong magbabalak, Kay sa 
pagkatinuod kita iyang kaliwat” (Mga Buhat 
17:28; tan-awa usab sa Mga Salmo 82:6; Mga  
Hebreohanon 12:9).

Basahon ni Mormon: “Ako nasayud nga [ang 
Dios] nahigugma sa iyang mga anak” (1 Nephi 
11:17; tan-awa usab sa 1 Nephi 17:36).

Kamatayon ug ang Kalibutan sa Espiritu

Biblia: “Ug ang abug mobalik nganhi sa yuta 
ingon sa kaniadto: ug ang espiritu mobalik 
ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini” 
(Ecclesiastes 12:7; tan-awa usab sa 1 Pedro 
3:19–20; 4:6).

Basahon ni Mormon: “Ang mga espiritu sa ta-
nan nga mga tawo, bisan sila maayo o dautan, 
dad-on sa panimalay ngadto niana nga Dios 
kinsa mihatag kanila sa kinabuhi” (Alma 40:11; 
tan-awa usab sa mga bersikulo 12–14).

Pagkabanhaw

Biblia: “Ug sa tapus ang akong panit kining 
lawas ko gayud malaglag, unya sa wala ang 
akong unod makita ko ang Dios” ( Job 19:26; 
tan-awa usab sa Ezequiel 37:12; 1 Mga Taga-
Corinto 6:14; 15:54).

Basahon ni Mormon: “Ako nasayud nga kamo 
nasayud nga ang atong unod madunot ug ma-
matay; bisan pa niana, sa atong mga lawas kita 
makakita sa Dios” (2 Nephi 9:4; tan-awa usab 
sa 2 Nephi 9:12; Alma 11:43–45; 40:23).

Basahon ni Mormon ‘gisulat sa tuyo nga 
kamo mahimo nga motuo [sa Biblia]; ug kon 
kamo motuo [sa Biblia] kamo motuo usab 
[sa Basahon ni Mormon]’ [Mormon 7:9]. Ang 
matag basahon nagpasabut sa usag usa. Ang 
matag basahon nagbarug nga ebidensya nga 
ang Dios buhi ug namulong ngadto sa Iyang 
mga anak pinaagi sa pagpadayag ngadto sa 
Iyang mga propeta.” 1

Sa ubos mao ang listahan sa mahinungda-
nong mga doktrina nga gitudlo diha sa Biblia 
diin ang Basahon ni Mormon naghatag og 
dugang pagsaksi.
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USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Ayaw pagsalig sa 
inyong kaugalingon, 
apan pagtuon sa labing 
maayong mga basahon 
—ang Biblia ug ang 
Basahon ni Mormon—
ug kuhaa ang tanang 
mga impormasyon 
nga inyong makuha, 
ug dayon pagmatinud-
anon ngadto sa Dios ug 
magpabilin sa inyong 
mga kaugalingon nga 
gawasnon gikan sa ka-
dautan ug kahugawan 
sa matag matang, ug 
ang mga panalangin sa 
Hataas Uyamut magau-
ban kaninyo.”
Presidente John Taylor (1808–
87), Mga Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simbahan: John 
Taylor (2001), 181.

Ang mga Sugo 
Nagsangkap  
og Giya
Ang Biblia nagtudlo 
nga ang Dios nag-
hatag sa mga sugo 
ug mopanalangin 
kanato kon kita 
mosunod. Ang mga 
propeta sa Basahon 
ni Mormon mirekord 
ug misunod usab sa 
mga sugo.

Ang mga Panalangin sa Pagkamasulundon

Biblia: “Ug ang Ginoo nagsugo kanamo sa 
pagbuhat niining tanan nga kabalauran, ug 
sa pagkahadlok sa Ginoo nga among Dios, 
alang kanunay sa among kaayuhan, aron nga 
magahatag siya ug kinabuhi kanamo maingon 
karon. . . . Ug kini mamahimong pagkama-
tarung alang kanamo, kong pagabantayan 
namo ang pagtuman niining tibuok nga sugo” 
(Deuteronomio 6:24–25; tan-awa usab sa Mga 
Proverbio 4:4; Juan 14:21).

Basahon ni Mormon: “Siya misaad kaninyo nga 
kon kamo maghupot sa iyang mga sugo kamo 
gayud mouswag dinhi sa yuta; ug siya dili ma-
usab gikan niana diin siya misulti; busa, kon 
kamo maghupot sa iyang mga sugo siya mo-
panalangin kaninyo ug mopauswag kaninyo” 
(Mosiah 2:22; tan-awa usab sa 2 Nephi 1:20).

Ang Napulo ka mga Sugo

Biblia: Ang Ginoo mipadayag sa Napulo ka 
mga Sugo ngadto kang Moises (tan-awa sa 
Exodo 20:1–17).

Basahon ni Mormon: Si Abinadi mitudlo sa 
Napulo ka mga Sugo ngadto sa mga pari ni 
Haring Noah (tan-awa sa Mosiah 12:33–36; 
13:12–24).

Ikapulo

Biblia: “Dad-a ninyo ang tibuok nga ikapulo 
ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adu-
nay kalan-on diha sa akong balay” (Malaquias 
3:10; tan-awa usab sa Levitico 27:30).

Basahon ni Mormon: “Ug kini mao ang sama 
nga Melchizedek diin si Abraham mibayad sa 
ikapulo; oo, gani ang atong amahan si Abra-
ham mibayad sa ikapulo sa ikanapulo nga 
bahin sa tanan nga iyang gipanag-iya” (Alma 
13:15; tan-awa usab sa 3 Nephi 24:8–10).

Bunyag ug Espiritu Santo

Biblia: “Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig 
ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingha-
rian sa Dios” ( Juan 3:5; tan-awa usab sa  
Marcos 16:16; Mga Buhat 2:36–38).

Basahon ni Mormon: “Paghinulsol, kamong 
tanan nga mga lumulupyo sa yuta, ug duol 
ngari kanako ug magpabunyag diha sa akong 
ngalan, aron kamo mahimo nga pagasantoson 
pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo, aron 
mobarug nga walay lama sa akong atubangan 
sa katapusan nga adlaw” (3 Nephi 27:20; tan-
awa usab sa 2 Nephi 9:23; 31:5–9).
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Gipas-an ang Atong mga Kasub-anan

Biblia: “Sa pagkamatuod gipas-an niya ang 
atong kasakitan, ug gipas-an niya ang atong 
mga kasub-anan” (Isaias 53:4; tan-awa usab  
sa Mga Hebreohanon 2:18).

Basahon ni Mormon: “Ug siya magpadayon, 
mag-antus sa mga sakit ug mga kasakit ug 
mga pagtintal sa matag matang; . . . nga siya 
mahimo nga masayud sumala sa unod unsaon 
pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa 
ilang mga kahuyang” (Alma 7:11–12; tan-awa 
usab sa Mosiah 14:3–5).

Mibuntog sa Kamatayon

Biblia: “Apan ang tinuod mao nga si Kristo 
gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang 
gibanhaw sa mga nangamatay.” (1 Mga Taga-
Corinto 15:20; tan-awa usab sa Juan 14:19; 
Mga Buhat 26:23).

Basahon ni Mormon: “Motuo diha kang  
Jesukristo, nga siya mao ang Anak sa Dios, 
ug nga siya gipatay pinaagi sa mga Judeo, 
ug pinaagi sa gahum sa Amahan siya nabuhi 
pag-usab, diin siya nakaangkon og kadaugan 
sa lubnganan” (Mormon 7:5; tan-awa usab sa 
Mosiah 16:7–8; Helaman 14:17).

Ang Misyon  
ni Jesukristo
Ang Biblia ug ang 
Basahon ni Mormon  
nagpamatuod kang 
Jesukristo, ang Anak  
sa Dios, ug sa Iyang  
Pag-ula. Sila nag-
tudlo nga ang 
Manluluwas Mismo 
midala sa atong mga 
sala ug mibuntog  
sa kamatayon.

Ang Bugtong Anak sa Dios

Biblia: “Kay gihigugma gayud sa Dios ang 
kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang 
iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga 
mosalig kaniya dili malaglag, kon dili may 
kinabuhing dayon.” ( Juan 3:16; tan-awa usab 
sa Mateo 16:16; Juan 6:69).

Basahon ni Mormon: “Ako nasayud nga si 
Jesukristo moanhi, oo, ang Anak, ang Bugtong 
Anak sa Amahan, puno sa grasya, ug kalooy, 
ug kamatuoran” (Alma 5:48; tan-awa usab sa 
1 Nephi 11:16–21; Mosiah 3:5–8).

Miula sa Atong mga Sala

Biblia: “Kay kini mao ang akong dugo sa 
pakigsaad, nga igaula alang sa daghan sa ka-
pasayloan sa mga sala” (Mateo 26:28; tan-awa 
usab sa Mga Hebreohanon 9:28; 1 Pedro 3:18).

Basahon ni Mormon: “Tan-awa, siya mihalad 
sa iyang kaugalingon sa usa ka sakripisyo 
alang sa sala, sa pagtuman sa katuyoan sa 
balaod, sa tanan niadto kinsa adunay usa ka 
masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsu-
lon nga espiritu” (2 Nephi 2:7; tan-awa usab sa 
1 Nephi 11:33; Alma 34:8–10; 3 Nephi 11:14).

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Ang Basahon ni 
Mormon . . . mi-
pahayag nga ang 
Biblia tinuod, ug kini 
mipamatuod niini; ug 
ang duha nagpama-
tuod sa usag usa nga 
tinuod.”
Presidente Brigham Young 
(1801–77), Mga Pagtulun- 
an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Brigham Young 
(1997), 142.



 O k t u b r e  2 0 1 1  27

Dugang nga Tun-anan
Kini nga tsart dili kompleto nga lista. Isip 

kabahin sa inyong personal o pamilya nga 
pagtuon sa kasulatan, mahimo kamong 
modugang og mga pakisayran niining tsart 
ug magsiksik og dugang nga mga baruga-
nan nga gitudlo sa Basahon ni Mormon ug 
sa Biblia gamit ang Topical Guide o Giya 
ngadto sa mga Kasulatan ug ang study tools 
sa internet sa scriptures .lds .org. ◼
MUBO NGA SULAT
 1. Russell M. Nelson, “Mga Saksi sa Kasulatan” Liahona, 

Nob. 2007, 43.

Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa 
Karaang mga 
Panahon
Ang Ginoo mitukod 
sa Iyang Simbahan 
sa Jerusalem ug  
sa Amerika. Ang  
Biblia ug ang Basa-
hon ni Mormon mga 
saksi nga Siya nag-
organisar ug naggiya 
sa Iyang mga tawo 
pinaagi sa mga pro-
peta ug apostoles.

Mga Propeta

Biblia: “Sa pagkamatuod ang Ginoong Dios 
dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kong ang 
iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga ala-
gad ang mga manalagna” (Amos 3:7; tan-awa 
usab sa Jeremias 1:7; 7:25).

Basahon ni Mormon: “Pinaagi sa Espiritu ang 
tanan nga mga butang mahimo nga masayran 
ngadto sa mga propeta” (1 Nephi 22:2; tan-
awa usab sa Jacob 4:4–6).

Ang Napulog Duha

Biblia: “Gitawag niya ang iyang mga tinun-an: 
ug gikan kanila iyang gipili ang napulog duha, 
nga iyang ginganlan nga mga apostoles” 
(Lucas 6:13; tan-awa usab sa Mga Taga-Efeso 
2:19–20; 4:11–14).

Basahon ni Mormon: “Bulahan kamo kon 
kamo mopatalinghug sa mga pulong niining 
napulog duha kinsa Ako mipili gikan diha 
taliwala kaninyo sa pagpangalagad nganha 
kaninyo” (3 Nephi 12:1; tan-awa usab sa  
1 Nephi 11:29).

Katungod sa Priesthood

Biblia: “Kamo wala magpili kanako, hinonoa 
ako mao ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo 
kaninyo, aron managpanglakaw kamo ug 
managpamunga, ug magalungtad ang inyong 
bunga” ( Juan 15:16; tan-awa usab sa Mateo 
16:19; Lucas 9:1–2; Mga Hebreohanon 5:4).

Basahon ni Mormon: “Si [Alma] mi-orden og 
mga pari ug mga anciano, pinaagi sa pagpan-
dong sa iyang mga kamot sumala sa kapuno-
ngan sa Dios, aron pagdumala ug pagbantay 
ibabaw sa simbahan” (Alma 6:1; tan-awa usab 
sa 2 Nephi 6:2; Moroni 3).

USA KA PROPETA NAGPAMATUOD
“Sa panahon karon nga ang Biblia gipakaubos sa 
kadaghanan kinsa migamit niini sinagolan og mga 
pilosopiya sa kalibutan uban sa mga kasulatan sa 
Biblia aron sa pagpawala sa tinuod nga kahulugan 
niini, pagkabulahan nga ang atong Langitnong 
Amahan, kinsa sa kanunay naghunahuna sa espi-

rituhanong kaayuhan sa Iyang mga anak, naghatag kanato og kau-
ban niini nga basahon sa mga kasulatan, nailhan nga ang Basahon 
ni Mormon, isip depensa sa mga kamatuoran sa nasulat sa Biblia ug 
gipamulong sa mga propeta sumala sa sugo sa Ginoo. . . .

“. . . Pinaagi niining ikaduha nga saksi kita makasiguro sa kahulu-
gan sa mga pagtulun-an sa daang mga propeta ug, sa tinud-anay, sa 
Agalon ug sa Iyang mga disipulo samtang sila nagpuyo ug nagtudlo 
sa katawhan. Kini makadasig gayud sa tanan nga matinud-anong 
nagsiksik sa kamatuoran sa paggamit niining duha ka sagradong 
mga kasulatan ug sa pagtuon niini isip usa ka basahon, pagsabut, 
sama sa atong gibuhat, sa ilang tinuod nga relasyon.”
Presidente Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), 89, 91.
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Unsaon Pagtuon 

Baynte singko ka tuig ang milabay, si Presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994) midetalye sa “tulo ka 
dagkong hinungdan ngano nga ang mga Santos sa 

Ulahing mga Adlaw kinahanglang mohimo sa pagtuon sa 
Basahon ni Mormon nga tibuok kinabuhi nga buluhaton.” 1 
Ang mga hinungdan mao kini:
•	 Una,	ang	Basahon	ni	Mormon	mao	ang	sukaranang	

bato sa atong tinuohan—ang sukaranang bato sa atong 
pagsaksi ni Jesukristo, sa atong doktrina, ug sa atong 
pagpamatuod.

•	 Ikaduha,	ang	Basahon	ni	Mormon	gisulat	alang	sa	
atong panahon.

•	 Ikatulo,	ang	Basahon	ni	Mormon	nagtabang	kanato	 
nga mas maduol sa Dios.

Kini nga mga hinungdan sa pagtuon sa Basahon ni 
Mormon nagsugyot usab og pipila ka mga paagi nga  
mahimo natong gamiton sa pagtuon niining talagsaon  
nga kasulatan.

Ang Sukaranang Bato sa Atong Tinuohan
Tungod kay ang Basahon ni Mormon mao ang sukara-

nang bato sa atong pagsaksi ni Kristo ug sa kahingpitan 
sa Iyang ebanghelyo, importante sa atong pagtuon nga 
hatagan og espesyal nga pagtagad ang daghang mga pag-
tulun-an ug mga pagpamatuod sa Manluluwas nga anaa sa 
sulod niini. Ang uban naghimo niini pinaagi sa pagbaton og 
bag-o, dili mahal nga kopya sa Basahon ni Mormon ug pag-
marka sa tanang mga bersikulo nga nagpasabut o nagtudlo 
mahitungod sa Manluluwas, sa Iyang Pangalagad, ug sa 
Iyang misyon. Kini nakahatag og mas lawom nga pagsaksi 
kabahin ni Jesus isip Anak sa Dios ug bag-o nga pagdayeg 
sa Iyang nahimo ug padayong gihimo alang kanato.

Gisulat alang sa Atong Panahon
Ang mga tigsulat sa Basahon ni Mormon misulat nga 

naghunahuna sa umaabut nga mga henerasyon, ilabi na  
sa ulahing mga adlaw. Sa pagminubo sa mga rekord sa 
mga Nephite, si Mormon miingon nga dili siya makalakip 
sa “ikagatusan nga bahin” (tan-awa sa 3 Nephi 5:8; tan-awa 
usab sa Mga Pulong ni Mormon 1:5). Si Moroni miingon, 
“Ako namulong nganha kaninyo ingon og kamo ania, ug 
gani kamo wala. Apan tan-awa, si Jesukristo mipakita ka-
ninyo ngari kanako, ug ako nasayud sa inyong binuhatan” 
(Mormon 8:35). Kining duha ka mga tigsulat ug ang uban 
pa, naglihok ubos sa inspirasyon, misulat unsay labing 
makaayo kanato niining ulahing mga adlaw.

Busa kinahanglan kita nga magtuon nga maghunahuna 
niini nga mga pangutana: “Nangong giapil man kini? Sa 
unsang paagi nga kini magamit karon ug ngari kanako?” Si 
Presidente Benson nakaobserbar, sama pananglit, nga diha 
sa Basahon ni Mormon atong makita ang usa ka sumbanan 
alang sa pagpangandam sa Ikaduhang Pag-anhi sa Man-
luluwas. Atong nasayran giunsa sa mga disipulo ni Kristo 
pagpuyo sa panahon sa gubat, pag-atubang sa mga pag-
panglutos ug apostasiya, paghimo sa misyonaryo nga bu-
hat, ug pagsanong sa mga kakuyaw sa pagka-kalibutanon.2 
Sama sa gihimo ni Nephi, kon magtuon kita, kinahanglan 
nga atong “ipahisama” ang mga kasulatan ngari sa atong 
kaugalingon—nga mao, ang pagpaningkamot sa pagdisku-
bre kon unsaon paggamit sa unsay atong makaplagan diha 
sa Basahon ni Mormon (tan-awa sa 1 Nephi 19:23).

Pagpaduol ngadto sa Dios
Gikutlo si Presidente Benson sa makausa pa: “Dili  

lamang nga ang Basahon ni Mormon nagtudlo kanato 
sa kamatuoran, bisan tuod og kini naghimo niana. Dili 

Ni Elder D. Todd 
Christofferson
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles

ANG BASAHON NI MORMON
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PADAYON SA PAGTUON ARON  
PADAYON NGA MAKAT-ON

Ang unang higayon nga akong nabasa 
ang Basahon ni Mormon dili pa ko 

miyembro. Nag-edad ko og 16, ug gibasa 
ko kini sa usa ka semana. Sa hapit na ma-
human ang akong pagbasa, miabut ko sa 
usa ka bersikulo nga nagmatuod nga kon 
ang usa ka simbahan iya ni Kristo, magdala 
kini sa Iyang pangalan (tan-awa sa 3 Nephi 
27:8). Nianang higayuna ang luha mitulo 
sa akong mga aping. Nasayud ko nga ang 
Basahon ni Mormon tinuod, ug midesisyon 
ko nga magpabunyag.

Human sa akong bunyag gibasa nako 
pag-usab ang basahon, apan niining higa-
yuna mipalit ko og pangmarka ug gimar-
kahan ang mga bersikulo o mga tudling 
nga nakapadasig kanako. Sa kaulahian nga 
mga pagbasa mao gihapon ang akong gi-
himo, gawas lang sa akong gidugang nga 
mga sulat diha sa akong gimarkahan nga 
mga bersikulo diha sa mga kilid. Pagkasu-
nod midugang ko og mga pakisayran sa 
may koneksyon nga mga bersikulo, gikan 
man sa Basahon ni Mormon o sa uban nga 
mga kasulatan.

Dayon, pagsugod sa usa ka tuig, mipalit 
ko og bag-o nga kopya sa mga kasulatan, 
kay ang usa nga anaa nako napuno na sa 
mga marka, ilabi na kay gigamit ko na kini 
sa akong misyon ug miandam og daghang 
mga leksyon gamit niini. Niining higayuna 
ang akong pagtuon ug pagmarka gibase 
sa hilisgutan. Mibutang ko og usa ka kolor 
sa piho nga mga hilisgutan—pananglitan, 
orange para sa hugot nga pagtuo, green 
para sa paghinulsol, ug uban pa.

Pinaagi sa padayon nga pagtuon sa Ba-
sahon ni Mormon gamit kining nagkalain-
laing mga pamaagi, akong nakat-unan nga 
ang usa ka pagbasa sa Basahon ni Mormon 
dili paigo. Makat-on kita og pagtulun-an 
human sa usa ka pagtulun-an samtang 
kita magpadayon sa pagtuon. Nakat-unan 
usab nako nga bisan pila pa ka higayon 
nga kita nakabasa, sa kanunay adunay usa 
ka butang nga makaingon kita, “Nganong 
wala man nako kana makit-i sa una? Anaa 
ra man kini dinhi.”

Ang mga kasulatan—ilabi na ang Basa-
hon ni Mormon—nagtudlo kanato mahitu-
ngod ni Jesukristo ug mahitungod sa atong 
Amahan sa Langit. Ang pagtuon sa mga 
kasulatan mas nakapaduol kanako ngadto 
Kanila.
Cristina Vergara Ramírez, Chile

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 S

A 
LIT

RA
TO

 P
IN

AA
G

I N
I C

RA
IG

 D
IM

O
N

D



30 L i a h o n a

lamang nga ang Basahon ni Mormon nagpa-
matuod ni Kristo, bisan tuod og kini nag-
himo usab niana. Apan adunay butang nga 
mas labaw pa. Adunay gahum niana nga 
basahon nga mosugod sa pagdagayday sa 
inyong mga kinabuhi sa higayon nga sug-
dan ninyo ang tinuoray nga pagtuon  
sa basahon.” 3

Sa pagkatinuod, ang pagtuon sa Basahon 
ni Mormon nagdapit sa Espiritu, ug ang  
Espiritu mao ang instrumento sa pagpadayag. 

ka gitakda nga gidaghanon sa mga bersikulo 
o mga pahina kada adlaw.

Mga Tabang sa Pagtuon
Bulahan kita karon nga adunay daghang 

mga gamit nga makatabang kanato sa atong 
pagtuon sa Basahon Mormon. Ang uban na-
lakip na sa atong mga kasulatan—ang Topical 
Guide, Bible Dictionary, ug indeks sa Iningles 
nga mga kasulatan ug ang Giya ngadto sa 
mga Kasulatan sa lain nga mga pinulongan. 
Ug kita adunay daghang mga footnote ug mga 
cross-reference diha sa matag pahina sa mga 
edisyon sa mga kasulatan sa Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.

Ang uban nga mga tabang sa pagtuon nga 
giimprinta naglakip sa Giya sa Pagtuon sa 
Sakop sa Klase sa Sunday School, ang Giya 
sa Estudyante sa Pagtuon sa Seminary, ug ang 
Manwal sa Estudyante sa Institute. Ang bag-o 
sa atong panahon mao ang pagdaghan sa 
elektronik nga mga himan, nga gihulagway 
diha sa kilid nga bahin sa pahina 31.

Instrumento sa Pagkabig
Ang Basahon ni Mormon usa ka dili hi-

tupngan nga bahandi ug ang instrumento 
sa pagkabig nga gituyo ug gihatag sa Ginoo 
alang sa atong dispensasyon. Akong giila kini 
isip pundasyon sa akong kaugalingong pagpa-
matuod kang Jesukristo, sa propetikanhon nga 
tawag ni Joseph Smith, ug sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law nga mao “ang gingharian sa Ginoo nga sa 
makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta.” 4 
Ako malipayong molakip sa akong pagpama-
tuod uban sa pagpamatuod ni Jesukristo nga 
“samtang ang imong Ginoo ug ang imong 
Dios buhi kini tinuod” (D&P 17:6). Unta ang 
inyong tibuok kinabuhi nga pagtuon sa Basa-
hon ni Mormon mopalawom sa inyong pag-
kakabig ug modala kaninyo sa usa ka diretso 
nga dalan ngadto sa kinabuhing dayon. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon—Keystone 

of Our Religion,” Ensign, Nob. 1986, 5–7. Kining walay 
paglubad nga pakigpulong giimprinta og usab dinhi 
niini nga isyu sa mga pahina 52–58.

 2. Tan-awa sa Ezra Taft Benson, Ensign, Nob. 1986, 6–7.
 3. Ezra Taft Benson, Ensign, Nob. 1986, 7.
 4. Pasiuna sa Basahon ni Mormon.

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Nagsugod ko og basa sa Basahon  
ni Mormon sa wala pa ko masakto sa 
pangidaron nga mahimong deacon,  
ug nagbasa na ko niini sukad niana,  

ug nasayud ko nga kini tinuod. . . .
“. . . Alang kanako bisan kinsa nga miyembro niini 

nga Simbahan dili gayud matagbaw hangtud nga iyang 
mabasa ang Basahon ni Mormon matag karon ug unya, 
ug pamalandongan kini og maayo aron siya makahatag og 
pagsaksi nga kini usa gayud ka rekord nga adunay inspiras-
yon sa Labawng Makagagahum nganha niini, ug nga ang 
kasaysayan niini tinuod.”
Presidente Joseph Fielding Smith (1876–1972), sa Conference Report,  
Okt. 1961, 18.

Nagsugyot kini nga kita magtuon sa mahu-
nahunaon, mahinuklugon nga paagi—ma-
malandong, mag-ampo, ug gani maglista 
samtang kita magbasa. Nagbutang kini ka-
nato sa kahimtang aron makadawat og du-
gang nga kahayag ug pagsabut, mahitungod 
sa unsay atong gitun-an ug mahitungod sa 
ubang mga butang. Usahay makatabang ang 
pagbasa sa tibuok nga Basahon ni Mormon 
sa mubo ra nga panahon aron makuha ang 
dagan sa istorya ug mensahe. Apan kasaga-
ran labing maayo nga mo-focus sa paghatag 
og igong panahon kada adlaw sa pagtuon sa 
basahon agig sukwahi sa pagbasa og pipila 



ANG MGA KASULATAN NGA ANAA SA INTERNET UG MOBILE NGA MGA DEVICE
Agig dugang sa sayon nga pagpangita sa mahinungdanon nga pulong ug pag-cross-reference, ang mga kasulatan nga  
anaa sa internet (scriptures .lds .org) ug ang mobile nga mga device (mobile .lds .org) naghatag og bag-o nga mga function  
nga makatabang kaninyo sa inyong personal nga pagtuon:

My Study Notebook (notebook .lds .org)
Kining anaa sa internet nga study notebook nagtanyag og daghang susama nga mga 
himan nga mahimo ninyong gamiton sa tradisyonal nga pagtuon—sama pananglit, 
sa pagmarka, pagsulat, ug pag-cross-reference —apan nagtugot kini kaninyo sa 
paggamit ug pagkopya niini sa elektronik nga paagi. Dugang pa, mahimo kamong 
“mo-tag” o mo-kategoriya sa inyong mga sinulat ug sa uban pang mga sulod kon 
kini maanaa. Tungod sa inyong pag-log in sa My Study Notebook gamit ang inyong 
LDS account, ang inyong mga kausaban sa notebook magpabilin nga updated bisan 
pila pa ka buok nagkalain-laing mga device ang inyong gamiton sa pagsulod niini. 
Kini nga mga himan nagtugot kaninyo sa pagmugna og inyong kaugalingong 
talagsaon nga topical archive alang sa pagtuon ug pagtudlo sa ebanghelyo.

Han-ay ug mga Pinulongan sa mga Kasulatan (scriptures .lds .org)
Ang elektronik nga text ug mga audio recording sa mga kasulatan anaa na karon sa 
LDS.org ug alang sa mga mobile device sa daghang mga pinulongan ug anaa sa 
proseso ang uban pa nga mga pinulongan.

Agig dugang sa pagbasa ug pagpaminaw diha sa internet, maka-download usab 
kamo ug makagamit sa audio, ePub, ug PDF nga mga file nga offline. Ang kinabag-
ohan nga site sa mga kasulatan sa Simbahan nga naa sa internet nagtanyag usab  
og sayon nga pagpakigbahin sa mga tudling ug personal nga mga sinulat ngadto  
sa uban gamit ang e-mail ug social media nga mga himan.

Ang mga kasulatan diha sa LDS.org kasamtangan nga magamit sa 21 ka mga 
pinulongan; ang mobile device nga paggamit anaa sa gibana-bana nga 10 ka mga 
pinulongan, depende sa platform.

LDS Scripture Citation Index (scriptures .byu .edu)
Kini nga kapanguhaan, nga gihimo sa Iningles sa duha ka mga magtutudlo sa 
Brigham Young University, nagkonektar sa mga bersikulo sa kasulatan ngadto sa 
mga pamahayag gikan sa bag-ong mga propeta ug mga apostoles. Sama pananglit, 
kon gusto ka nga masayud kon kinsa ang nagkutlo sa 1 Nephi 3:7 sa kinatibuk-ang 
komperensya. I-klik ang link sa Basahon ni Mormon sa wala nga bahin sa screen ug 
i-scroll paubos ngadto sa 1 Nephi 3; didto inyong makit-an ang tubag.

General Conference Topics Index (conference .lds .org)
Laing kapanguhaan nga motabang kaninyo sa pagkonektar sa pagtuon sa kasulatan 
ngadto sa mga pulong sa buhing mga propeta, conference .lds .org nagpakita og mga 
lista nga gibase sa hilisgutan alang sa matag kinatibuk-ang komperensya. Panangli-
tan, kon kamo nagtuon sa Pag-ula diha sa mga kasulatan, makakita kamo og lima  
ka mga pakigpulong nga naghisgut niana nga hilisgutan sa Abril 2011 nga 
komperensya.



Damgo ni Lehi  
Ni Elder  
David A. Bednar
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles

HUGOT NGA PAGGUNIT SA GUNITANAN
Ang nagpatigbabaw nga tema sa Basahon ni Mormon—pagdapit  

sa tanan sa pagduol ngadto kang Kristo—mao ang mahinungdanong  
butang diha sa panan-awon ni Lehi.
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Ganahan kaayo ko sa Basahon ni Mormon. Pipila sa 
akong pinakaunang mga handumanan sa ebang-
helyo mao ang pagbasa sa akong inahan ngari ka-

nako gikan sa Book of Mormon Stories for Young Latter-day 
Saints, ni Emma Marr Petersen. Niadto nga mga kasinatian 
sa bata pa ug panahon sa tibuok kinabuhi nga padayong 
personal nga pagtuon ug pag-ampo, ang Espiritu Santo 
balik-balik nga nagpamatuod ngari sa akong kalag nga ang 
Basahon ni Mormon pulong sa Dios.

Ako mopamatuod nga ang Basahon ni Mormon mao 
ang lain nga tugon ni Jesukristo. Nasayud ko nga si Pro-
peta Joseph Smith mihubad sa Basahon ni Mormon uban 
ug pinaagi sa gahum sa Dios. Ug ako mosaksi nga ang 
Basahon ni Mormon mao “ang labing tukma sa bisan hain 
nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranang bato sa 
atong tinuohan, ug ang tawo labi nga [ma]duol sa Dios 
pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain 
nga basahon.” 1

Mahinungdanon nga mga Simbolo  
sa Damgo ni Lehi

Ang kaimportante sa pagbasa, pagtuon, pagsiksik, ug 
pamalandong sa mga kasulatan sa kinatibuk-an ug ilabi  
na ang Basahon ni Mormon gihatagan og gibug-aton diha  
sa pipila ka mga elemento sa panan-awon ni Lehi kabahin 
sa kahoy sa kinabuhi (tan-awa sa 1 Nephi 8).

Ang labing mahinungdanon nga butang diha sa 
damgo ni Lehi mao ang kahoy sa kinabuhi—usa ka 
representasyon sa “gugma sa Dios” (tan-awa sa 1 Nephi 
11:21–22). “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, 
nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, 
aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kon 
dili may kinabuhing dayon” ( Juan 3:16). Sa ingon, ang 
pagkatawo, kinabuhi, ug maulaong sakripisyo ni Gino-
ong Jesukristo mao ang kinadak-an nga mga pagpakita 
sa gugma sa Dios alang sa Iyang mga anak. Sama sa 
gipamatuod ni Nephi, kini nga gugma mao “ang labing DA
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madanihon sa tanan nga mga butang” ug, 
sama sa gipamahayag sa anghel diha sa iyang 
panan-awon, “labing hingpit nga kalipay 
ngadto sa kalag” (1 Nephi 11:22–23; tan-awa 
usab sa 1 Nephi 8:12, 15). Ang kapitulo 11 sa 
1 Nephi nagpresentar og detalyadong pag-
hulagway sa kahoy sa kinabuhi isip simbolo 
sa kinabuhi, pangalagad, ug sakripisyo sa 
Manluluwas—“sa pagpakig-angay sa Dios” 
(1 Nephi 11:16).

Ang bunga sa kahoy mao ang simbolo sa 
mga panalangin sa Pag-ula. Ang pagkaon sa 
bunga sa kahoy nagrepresentar sa pagdawat 
sa mga ordinansa ug mga pakigsaad diin ang 
Pag-ula mahimong hingpit nga moepekto sa 
atong kinabuhi. Ang bunga gihulagway nga 
“madanihon sa paghimo sa usa nga malipa-
yon” (1 Nephi 8:10) ug naghatag og dakong 
kalipay ug tinguha sa pagpakigbahin niana 
nga kalipay ngadto sa uban.

Labi na, ang nagpatigbabaw nga tema 
sa Basahon ni Mormon—pagdapit sa tanan 
sa pagduol ngadto kang Kristo—mao ang 
mahinungdanong butang diha sa panan-
awon ni Lehi. Labaw pa nga makapainteres 
mao ang gunitanan nga puthaw paingon 
ngadto sa kahoy (tan-awa sa 1 Nephi 8:19). 

Ang gunitanan nga puthaw mao ang pulong 
sa Dios.

Nanggunit itandi sa Hugot nga Paggunit 
sa Gunitanan nga Puthaw

Si Amahang Lehi nakakita og upat ka mga 
grupo sa mga tawo diha sa iyang panan-awon. 
Tulo sa mga grupo nagpadayon ngadto sa 
higpit ug pig-ot nga dalan nga nagtinguha nga 
makakab-ot sa kahoy ug sa bunga niini. Ang 
ikaupat nga grupo wala magtinguha sa kahoy, 
apan nagtinguha hinoon sa dako ug lapad nga 
gambalay isip ilang katapusang padulngan 
(tan-awa sa 1 Nephi 8:31–33).

Sa 1 Nephi 8:21–23 atong nahibaloan ang 
mahitungod sa unang grupo sa mga tawo nga 
misugod og lakaw diha sa dalan paingon sa 
kahoy sa kinabuhi. Bisan pa niana, samtang 
ang mga tawo nakasugat sa gabon sa kangit-
ngit, nga nagrepresentar sa “mga pagtintal sa 
yawa” (1 Nephi 12:17), nawala sila sa ilang 
agianan, nahisalaag, ug nangawala.

Timan-i nga wala hisguti dinhi niini nga 
mga bersikulo ang kabahin sa gunitanan nga 
puthaw. Kadtong mibaliwala o wala kaayo 
mohatag og pagtagad sa pulong sa Dios wala 
makagamit nianang balaan nga kompas nga 

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Ako mopamatuod 
kaninyo nga ang 
Basahon ni Mormon 
tinuod gayud nga Pu-
long sa Dios, nga ang 
komunikasyon tali sa 
yuta ug sa langit na-
ablihan na usab, ug 
nga ang tinuod nga 
dalan sa Ginoo gipa-
dayag ngadto sa mga 
tawo dinhi sa yuta, 
nagpakita sa mga pa-
maagi diin ang tanan 
nga gikinahanglan 
nga kahibalo ug mga 
panalangin madawat 
sa matag tinuod nga 
tumutuo ni Kristo.”
Presidente David O. McKay 
(1873–1970), “Marks Point-
ing to Authenticity of Book 
of Mormon,” Instructor, Okt. 
1952, 318.

WALA MAMINAW KANILA

Sa tibuok nakong kinabuhi, akong nabatunan ang espirituhanong kalig-on gikan sa 
hugpong sa mga pulong nga “kami wala maminaw kanila” (1 Nephi 8:33). Sa 1 Nephi 

ang uban nga mga naglakaw paingon ngadto sa kahoy sa kinabuhi wala maminaw sa mga 
tingog sa pagbugal-bugal. Ang mga tudlo sa pagbiay-biay nanagtulisok ngadto kanila, apan 
wala sila maluya. Wala sila maminaw. Sa samang paagi, makadungog kita og daghang la-
nog, makapadani nga mga tingog karon. Usahay mahimo nga usa ka tinuoray nga panlim-
basug ang dili pagpaminaw niadto nga mga tingog, apan gipakita ni Lehi nga posible kini.

Akong nahibaloan nga akong mapahilum ang kalibutanong mga tingog kon ako motam-
bong sa templo, magbasa sa akong mga kasulatan, moadto sa simbahan, ug mosunod sa 
propeta. Sa akong paghimo niining yano nga mga butang, akong madungog ang tingog sa 
Espiritu Santo. Kana nga tingog ang angay nga paminawon. Ug samtang maminaw ko sa 
tingog sa Espiritu, makabaton ko og dugang nga kalig-on sa pagsagubang sa tintasyon.

Kon kita mosunod sa ehemplo ni Lehi ug “dili . . . maminaw kanila,” makapabilin kita 
diha sa higpit ug pig-ot nga dalan ug makapadayon sa pag-ambit sa gugma sa Dios.
Melissa Heaton, Utah, USA
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nagpunting sa dalan paingon sa Manluluwas. 
Hunahunaa nga kini nga grupo nakalakaw sa 
dalan ug nagpadayon sa unahan, nagpakita og 
gidak-on sa pagtuo kang Kristo ug espirituha-
nong konbiksyon, apan nalingla sila sa mga 
pagtintal sa yawa ug nangawala.

Sa 1 Nephi 8:24–28 atong mabasa ang ma-
hitungod sa ikaduhang grupo sa mga tawo nga 
nakalakaw diha sa higpit ug pig-ot nga dalan 
paingon ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Kini nga 
grupo “mipadayon paingon sa unahan lahus 
sa gabon sa kangitngit, nanggunit sa gunitanan 
nga puthaw, hangtud nga sila miabut ug mi-
kaon sa bunga sa kahoy” (bersikulo 24). Bisan 
pa niana, sa dihang ang nindot og mga sinina 
nga anaa sa dako ug halapad nga gambalay 
mibugal-bugal niining ikaduhang grupo sa mga 
tawo, “sila nangaulaw” ug “nangahulog ngadto 
sa gidili nga mga dalan ug nangawala” (bersi-
kulo 28). Palihug timan-i nga kini nga grupo 
gihulagway nga “nanggunit sa gunitanan nga 
puthaw” (1 Nephi 8:24; empasis gidugang).

Mahinungdanon nga ang ikaduhang grupo 
mipadayon sa unahan nga adunay hugot nga 
pagtuo ug pasalig. Sila usab adunay gidugang 
nga panalangin sa gunitanan nga puthaw, ug 
sila nanggunit niini! Bisan pa niana, sa dihang 
nakasugat sila og mga pagpanglutos ug kalis-
danan, nangahulog sila ngadto sa gidili nga 

mga dalan ug nangawala. Bisan adunay hugot 
nga pagtuo, pasalig, ug pulong sa Dios, kini 
nga grupo sa katapusan nangawala—tingali 
tungod kay sila panagsa ra nga nagbasa o 
nagtuon o nagsiksik sa mga kasulatan. Ang 
paggunit sa gunitanan nga puthaw alang ka-
nako nagsugyot sa panagsa ra nga “paghimo” 
sa pagtuon o dili kanunay nga pagtuon imbis 
kanunay, padayon gayud nga pagtuon sa 
pulong sa Dios.

Sa bersikulo 30 atong mabasa ang mahi-
tungod sa ikatulong grupo sa mga tawo nga 
mipadayon sa unahan “nga sa kanunay nag-
gunit sa gunitanan nga puthaw, hangtud nga 
sila miabut ug natumba ug mikaon sa bunga 
sa kahoy.” Ang mahinungdanon nga hugpong 
sa mga pulong niini nga bersikulo mao ang 
kanunay nga naggunit sa gunitanan nga 
puthaw.

Ang ikatulo nga grupo mipadayon usab 
sa unahan nga adunay hugot nga pagtuo ug 
konbiksyon; bisan pa niana, walay timailhan 
nga sila nahisalaag, nangahulog ngadto sa 
gidili nga mga dalan, o nangawala. Tingali 
kining ikatulong grupo sa mga tawo maka-
nunayong nagbasa ug nagtuon ug nagsiksik 
sa mga kasulatan. Tingali ang kakugi ug 
debosyon ngadto sa daw “gagmay ug yano 
nga [butang]” (Alma 37:6) ang nakaluwas sa 

Bisan adunay hugot 
nga pagtuo, pasalig, 
ug pulong sa Dios, ang 
ikaduha nga grupo nga 
nagpadayon ngadto 
sa higpit ug pig-ot 
nga dalan, nanggu-
nit sa gunitanan nga 
puthaw, sa katapusan 
nangawala—tingali 
tungod kay sila pa-
nagsa ra nga nagbasa 
o nagtuon o nagsiksik 
sa mga kasulatan.
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ikatulong grupo gikan sa pagkalaglag. Tingali 
“ang kahibalo kabahin sa Ginoo” ug “ang 
kahibalo sa kamatuoran” (Alma 23:5, 6) nga 
naangkon pinaagi sa matinud-anong pagtuon 
sa mga kasulatan ang naghatag og espiritu-
hanong gasa sa pagkamapaubsanon— 
kon ngano nga kining grupo sa mga tawo 
“natumba ug mikaon sa bunga sa kahoy”  
(1 Nephi 8:30; empasis gidugang). Tingali 
ang espirituhanon nga pag-amuma ug ka-
lig-on nga gihatag nga padayon nga “magbu-
sog sa pulong ni Kristo” (2 Nephi 31:20) ang 
nakapahimo niini nga grupo nga dili mami-
naw sa pagbiay-biay ug pagbugal-bugal sa 
mga tawo nga anaa sa dako ug halapad nga 
gambalay (tan-awa sa 1 Nephi 8:33). Kini ang 
grupo nga kinahanglang paningkamutang 
apilan ninyo ug nako.

Ang igsoong mga lalaki ni Nephi nangu-
tana, “Unsa ang gipasabut sa gunitanan nga 
puthaw diin nakita sa atong amahan, nga 
nagpaingon sa kahoy?

“Ug si [Nephi] miingon ngadto kanila nga 
mao kadto ang pulong sa Dios; ug si kinsa 
kadto nga mopatalinghug sa pulong sa Dios, 
ug mogunit niini, dili gayud sila malaglag; ni 
ang mga pagtintal ug ang nagdilaab nga mga 
panâ sa kaaway makabuntog kanila ngadto sa 
pagkabuta, sa pagdala kanila sa kalaglagan” 

(1 Nephi 15:23–24; empasis gidugang).
Nan, unsa man ang kalainan tali sa nang-

gunit ug hugot nga nanggunit sa gunitanan 
nga puthaw? Pasugyota ko nga ang hugot 
nga paggunit sa gunitanan nga puthaw nag-
lakip, labi na gayud, sa mainampoon, maka-
nunayon, ug kinasingkasing nga paggamit 
sa balaang mga kasulatan isip sigurado nga 
tinubdan sa gipadayag nga kamatuoran ug 
isip masaligan nga giya sa panaw diha sa 
higpit ug pig-ot nga dalan paingon ngadto 
sa kahoy sa kinabuhi—gani ngadto ni  
Ginoong Jesukristo.

“Ug nahinabo nga ako nakakita sa gu-
nitanan nga puthaw, nga nakita sa akong 
amahan, nga mao ang pulong sa Dios,  
nga nagpaingon ngadto sa tuburan sa buhi 
nga tubig, o ngadto sa kahoy sa kinabuhi”  
(1 Nephi 11:25).

Ang Basahon ni Mormon  
Alang Kanato Karon

Ang Basahon ni Mormon nagpakita og mga 
kamatuoran nga may kalabutan ug mahinung-
danon sa atong panahon ug alang sa atong 
mga kahimtang. Ang espirituhanon ug prakti-
kal nga kalabutan sa Basahon ni Mormon sa 
atong kinabuhi gipasabut og maayo ni Moroni: 
“Tan-awa, ako namulong nganha kaninyo 

Ang hugot nga paggu-
nit sa gunitanan nga 
puthaw naglakip, labi 
na gayud, sa mainam-
poon, makanunayon, 
ug kinasingkasing nga 
paggamit sa balaang 
mga kasulatan isip 
masaligan nga giya sa 
panaw paingon ngadto 
sa kahoy sa kinabuhi—
gani ngadto ni Ginoong 
Jesukristo.
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ingon og kamo ania, ug gani kamo wala. Apan 
tan-awa, si Jesukristo mipakita kaninyo ngari 
kanako, ug ako nasayud sa inyong binuhatan” 
(Mormon 8:35). Nakakita sa atong panahon ug 
mga kahimtang nga nahibaloan nang daan sa 
Dios, ang nag-unang mga tigsulat sa Basahon 
ni Mormon mituyo gayud og lakip sa mga 
hilisgutan ug mga ehemplo nga labing mahi-
nungdanon ngadto sa mga lumulupyo sa yuta 
sa ulahing mga adlaw.

Dapiton ko kamo sa paghunahuna sa 
mainampingon ug mainampoong paagi sa 
mosunod nga pangutana: Unsa nga mga 
leksyon ang mahimo ug kinahanglan na-
kong makat-unan gikan sa panan-awon 
ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi ug gikan 
sa baruganan nga kanunay maggunit sa 
gunitanan nga puthaw nga makapahimo 
kanako nga lig-ong mobarug sa espiri-
tuhanong paagi dinhi sa kalibutan nga 
atong gipuy-an karon?

Samtang kamo makugihong nagbuhat  
ug nagtinguha sa inspirasyon aron sa pagtu-
bag niining importante nga pangutana, mas 
masabtan ninyo og maayo pinaagi sa gahum 

sa Espiritu, diha sa inyong kasingkasing  
ug sa inyong hunahuna, ang kaimportante 
sa kanunay nga paggunit sa gunitanan  
nga puthaw. Ug panalanginan kamo sa 
paggamit niadto nga mga leksyon uban sa 
hugot nga pagtuo ug kakugi diha sa in-
yong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug sa inyong 
panimalay.

Unta kitang tanan adunay mga mata aron 
makakita ug mga dunggan aron makadu-
ngog sa dugang nga mga leksyon gikan sa 
panan-awon ni Lehi nga makatabang kanato 
nga “mopadayon sa unahan uban ang pag-
kamakanunayon kang Kristo, magbaton  
sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, 
ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga 
mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon  
sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, 
ug molahutay hangtud sa katapusan,  
tan-awa, sa ingon miingon ang Amahan: 
Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon” 
(2 Nephi 31:20). ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: 

Joseph Smith (2007), 75.

AYAW OG BIYA NIINI NGA DALAN!

Ang akong igsoong babaye mipaila-ila nako sa Simbahan, ug ganahan kaayo ko niini nga 
sa wala madugay nabunyagan ko.

Bisan tuod dili ko kahibalong mobasa, akong ablihan ang Basahon ni Mormon ug pakli-paklion 
kini. Dako ang akong tinguha sa pagbasa sa mga pulong diha sa mga pahina niini. Ang akong 
bana, nga wala pa mabunyagi nianang higayuna, naintriga nga nagtan-aw kanako nga naglingkod 
didto nga nagtan-aw lang sa basahon, ug miingon siya nga nag-usik-usik ra ko sa akong oras.

Naglisud og maayo ug uban sa tabang sa akong mga sister sa Relief Society ug sa akong 
mga anak, misugod ko sa pagsulay og basa. Mao kadto kanunay ang akong tumong nga  
mobasa sa Basahon ni Mormon.

Atol sa usa ka grabe ka lisud nga panahon, sa dihang ako adunay negatibo nga mga pagbati, 
klaro nakong nadungog kini nga mga pulong: “Ayaw og biya niini nga dalan!” Milingi-lingi ko 
aron sa pagtan-aw kon aduna bay tawo didto, apan walay tawo.

Usa ka adlaw giingnan nako ang akong anak nga babaye nga nagsugod na ko nga maka-
basa nga ako ra. Wala siya motuo kanako ug mihangyo kanako nga pakit-on siya. Sa dihang 
gihimo nako, nalipay kaayo siya.

Ang akong tumong mao ang pagbasa sa Basahon ni Mormon gikan sa sinugdanan hangtud  
sa katapusan. Hinay ang akong pagbasa, apan nakasabut ko, ug ang mas importante, makabat-
yag ko sa Espiritu pinaagi niining talagsaon nga basahon.
Edite Feliciano de Paula, São Paulo, Brazil





 O k t u b r e  2 0 1 1  39

G ipundok gikan sa mga pagtulun-an sa 
mga propeta sa pipila ka mga siglo, 
ang Basahon ni Mormon gisulat alang 

sa umaabut nga panahon nga ang pagpahiuli 
sa mga yawe sa priesthood, uban sa dakong 
pagpundok sa balay sa Israel, moandam sa 
kalibutan alang sa pagbalik sa Manluluwas 
nganhi sa yuta (tan-awa sa 2 Nephi 25; 27; 
3 Nephi 21). Si Nephi mihulagway sa sagrado 
nga basahon isip “tingog sa usa nga nagsinggit 
gikan sa abug” (2 Nephi 33:13). Mipahayag 
si Moroni: “Tan-awa, ako namulong nganha 
kaninyo ingon og kamo ania, ug gani kamo 
wala. Apan tan-awa, si Jesukristo mipakita 
kaninyo ngari kanako” (Mormon 8:35).

Ang Basahon ni Mormon gisulat alang sa 
atong panahon ug alang sa mga adlaw nga 
moabut. Mga usa ka milyon ka mga kopya sa 
Basahon ni Mormon ang naimprinta sa unang 
100 ka tuig human sa Pagpahiuli. Lakip niini 
ang 15 ka mga pinulongan, usa ka katinga-
lahan nga buluhaton. Pagkasunod 50 ka tuig 
(1930–80), kapin sa 25 ka milyon ka mga 
kop ya ang naimprinta sa 41 ka mga pinulo-
ngan. Sukad nianang higayuna 30 ka tuig na 
ang milabay, 125 ka milyon ang dugang nga 

mga kopya sa Basahon ni Mormon ang na-
imprinta sa 107 ka mga pinulongan, lakip na 
ang Mga Pinili gikan sa Basahon ni Mormon. 
Ang impluwensya ug epekto sa Basahon ni 
Mormon magpadayon sa pagtubo samtang 
ang gingharian sa Dios gidala ngadto sa matag 
nasud, kaliwat, pinulongan, ug katawhan.

Ang ulohan nga pahina, nga si Moroni gyud 
ang nagsulat, nagpadayag sa labing mahinung-
danon nga mga katuyoan sa basahon. Ang 
unang katuyoan piho nga gipamulong alang sa 
mga kaliwatan sa mga anak ni Lehi. Ang kata-
pusan nga katuyoan mao ang “pagpamatuod 
ngadto sa [tanang mga tawo] nga si Jesus mao 
ang Kristo, ang Dios sa Kahangturan” (ulohan 
nga pahina sa Basahon ni Mormon).

Importante alang sa Atong Panahon
Ngano nga ang laing tugon ni Jesukristo 

importante man kaayo alang sa atong pana-
hon? Ngano nga ang Ginoo mopagawas man 
og laing saksi aron paglig-on sa gamhanan 
nga mga pamahayag sa Biblia?

Nagpuyo kita sa usa ka panahon nga lahi 
sa uban. Ang kalamboan sa siyensya nagtugot 
sa medikal nga pag-amuma, transportasyon, 

ANG BASAHON NI MORMON 

Ni Elder  
Neil L. Andersen
Sa Korum sa Napulog 

Duha ka mga Apostoles

Ang Basahon ni Mormon nagdapit kanato ug sa atong mga  
pamilya sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo,  

ug nagpakigbahin kini sa mga baruganan nga makatabang  
sa atong mga pamilya nga magmalampuson.

Naglig-on sa Atong  
Pagtuo ni Jesukristo
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kakomportable, ug kaharuhay nga dili gayud 
mahulagway sa mga henerasyon nga nag-una 
kanato. Ang yuta napuno sa impormasyon 
ug teknolohiya, paglambo sa buhat sa family 
history ug sa pagpakigbahin sa ebanghelyo 
apan pagkuyanap usab sa pornograpiya, 
grabeng pang-abuso, ug uban nga “mga da-
utan ug sa mga laraw [nga] anaa diha sa mga 
kasingkasing sa dautan nga mga tawo” (D&P 
89:4). Kasagaran sa kalibutan, nagpuyo kita 
sa panahon nga adunay dakong tinguha sa 
pag-angkon sa materyal nga mga butang.

Kini nga mga kahimtang, kon dili kita 
mag-amping, makabalda o makadani ka-
nato sa pagpalayo gikan sa mga baruganan 
nga mahangturon ug tinuod alang sa matag 
henerasyon.

Sa batan-on pa ko nga misyonaryo didto 
sa Europe sayo sa mga 1970, among sug-
dan ang kadaghanan sa among pagtudlo 
sa pagpasabut mahitungod sa Apostasiya, 
tungod kay ang kabalaan ni Jesukristo gida-
wat sa kadaghanan. Sa dihang mibalik ko 
isip usa ka presidente sa misyon 20 ka tuig 
ang milabay, among sugdan ang among mga 

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Ang tanang kabatid 
sa tanang tawo ubos 
sa langit dili gayud ma-
kahimo ug makapakita 
sa kalibutan og usa ka 
basahon nga sama sa 

Basahon ni Mormon. Ang mga baruga-
nan niini balaanon—gikan kini sa Dios. 
Dili gayud kini moabut sa hunahuna sa 
usa ka impostor, o gikan sa hunahuna 
sa usa ka tawo nga nagsulat og nobela. 
Ngano man? Tungod kay ang mga saad 
ug mga panagna niini natuman na nga 
nakita sa tibuok yuta.”
Presidente Wilford Woodruff (1807–98), Mga  
Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan:  
Wilford Woodruff (2004), 132.

Sa kalibutan 
karon, ang aro-
gante nga mga 
argumento ni 
Korihor, ang  
anti-Kristo, 
nakabaton og 
daghang mga 
tigpaminaw. 
Apan ang hugot 
nga pagtuo diha 
ni Jesukristo, kon 
lig-on nga nati-
sok sa atong mga 
kalag, makaha-
tag og tinuod nga 
pagkakabig.
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panagsultihanay sa lahi nga paagi, tungod kay ang pagtuo 
diha ni Jesukristo isip Anak sa Dios, nga mihatag sa Iyang 
kinabuhi alang sa atong mga sala ug nabanhaw sa ikatu-
long adlaw, nag-anam gayud og kawala.

Sa kalibutan karon, ang arogante nga mga argumento 
ni Korihor, ang anti-Kristo, nakabaton og daghang mga 
tigpaminaw:

“Ngano nga nangita kamo og usa ka Kristo? Kay walay 
tawo nga nasayud sa bisan unsa nga moabut.

“Tan-awa, kini nga mga butang nga inyong gitawag og 
mga panagna . . . binuang nga mga tradisyon sa inyong 
mga amahan.

“. . . Kamo dili masayud sa mga butang nga kamo dili 
makakita. . . .

“. . . Matag tawo mouswag sumala sa iyang [kaugali-
ngong] kinaadman, ug . . . makadaug sumala sa iyang 
[kaugalingong] kusog” (Alma 30:13–15, 17).

Nagkinahanglan kita sa atong kaugalingong sigurado 
ug dili matarug nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo, ug 
nagkinahanglan kita og tabang sa paglig-on sa atong mga 
pamilya aron kining pagtuo modagayday ngadto sa mga 
kasingkasing sa atong mga anak ug mga apo. Ang hugot 
nga pagtuo diha ni Jesukristo, kon lig-on nga natisok sa 
atong mga kalag, makahatag og tinuod nga pagkakabig, 
ug sa pagkadasig niini moabut ang paghinulsol, matinu-
oron nga pagkadisipulo, mga milagro, espirituhanon nga 
mga gasa, ug malungtaron nga pagkamatarung. Impor-
tante kini nga bahin sa balaan nga misyon sa Basahon ni 
Mormon.

Isip batan-ong misyonaryo, ako adunay maanindot 
kaayo nga panaghisgut uban sa usa ka pari. Giingnan 
mi niya nga dili siya makadawat sa Basahon ni Mormon 
tungod kay dayag kaayo kini nga naghisgut kabahin ni 
Jesukristo, naggamit sa Iyang pangalan ug mga panghitabo 
sa Iyang kinabuhi gatusan ka tuig sa wala pa Siya matawo. 
Iyang nakita nga kini nga pagkamadayagon lahi sa sumba-
nan sa Daang Tugon nga mipasabut sa Manluluwas sa mas 
tulugkaron nga paagi.

Alang kanako ang dayag nga pagpahayag kabahin ni 
Jesukristo mao gayud ang gahum sa Basahon ni Mormon. 
Siyempre, kinahanglan gayud kita nga makadawat og espi-
rituhanon nga pagsaksi nga ang basahon iya sa Dios. Apan 
sa higayon nga maangkon kana, ang mga katuyoan ni 
Kristo, ang katinuod sa Iyang kinabuhi ug Pagkabanhaw, 
ug ang katin-aw kon unsay gikinahanglan sa pagsunod 
Kaniya ug pagbaton og kinabuhing dayon uban Kaniya 
kahibulongang ipakita sa atong atubangan.

Ang Pagpamatuod kang Jesukristo
Inubanan sa gahum sa Espiritu Santo, ang pagbasa ug 

pagpamalandong sa maanindot nga mga wali kabahin 
ni Jesukristo diha sa Basahon ni Mormon makahatag og 

ANG TANAN TUNGOD SA  
BASAHON NI MORMON

Unom na kadto ka bulan sukad ko 
nabunyagan, ug wala koy lig-on nga 

pagpamatuod sa Basahon ni Mormon. Usa 
ka adlaw sa dihang wala koy tinguha nga 
mobasa sa mga kasulatan, akong nahinum-
duman ang akong magtutudlo sa Mga Ba-
ruganan sa Ebanghelyo nga nag-ingon, “Sa 
higayon nga dili kamo mobati og tinguha 
nga mobasa, kini tungod kay si Satanas dili 
ganahan nga kamo mobasa sa mga kasu-
latan.” Tungod niana nga pasidaan, akong 
giabli ang Basahon ni Mormon. Akong 
nabasa, “Kinsa kaha ang magdahum nga 
ang atong Dios magmaloloy-on kaayo 
ingon sa pagsakmit kanato gikan sa atong 
makahahadlok, makasasala, ug mahugaw 
nga kahimtang?” (Alma 26:17). Kadto 
nga mga pulong mipuno sa akong kalag 
og hingpit nga kalipay tungod kay akong 
nahinumduman ang akong kahimtang sa 
wala pa mahimong miyembro sa tinuod 
nga Simbahan ni Jesukristo. Ang Espiritu sa 
Ginoo mipamatuod sa akong kasingkasing 
mahitungod sa kamatuoran sa Basahon ni 
Mormon.

Dili ko ganahan nga mahimong full-time 
nga misyonaryo, apan human nianang 
adlawa ang tanan nausab. Akong gibati 
sa hilabihan gayud nga ang kalibutan 
kinahanglan nga masayud sa kamatuoran, 
ug misugod ko sa pag-andam sa akong 
kaugalingon. Miadto ko sa akong mga 
lider ug misulti kanila sa akong tinguha 
nga moserbisyo. Akong gipasabut ang 
akong mga ginikanan, kinsa nagpuyo sa 
laing siyudad ug dili mga miyembro sa 
Simbahan. Dayon akong gibaligya ang 
tanan nga anaa kanako ug mipalit og mga 
sinina alang sa akong misyon. Ang resulta 
mao nga miserbisyo ko og misyon gikan 
niadtong 2003 hangtud sa 2005.

Karon, ang akong pamilya—lakip na sa 
akong asawa ug sa among anak nga ba-
baye—nabugkos hangtud sa kahangturan. 
Kini nga panalangin miabut usab tungod 
sa akong pagpamatuod mahitungod sa 
Basahon ni Mormon. Ako nasayud nga 
ang Basahon ni Mormon tinuod, kay kini 
nagpamatuod ni Ginoong Jesukristo, ug 
nahimo akong duol sa Dios kon mobasa 
ko niining sagrado nga rekord.
Adilson Lucero dos Santos, Paraná, Brazil
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piho nga pagsaksi sa kamatuoran niini. Gusto 
ko nga mohinay-hinay og pakli sa Basahon 
ni Mormon nga magbusog sa gamhanan nga 
mga doktrina ni Kristo: Ang panan-awon ni 
Nephi kabahin sa kahoy sa kinabuhi, nga  
ang anghel nangutana, “Nasayud ka ba sa 
pagpakig-angay sa Dios?” (1 Nephi 11:16);  
ang pagpamatuod ni Lehi nga ang “katub-
sanan moabut pinaagi sa atong Balaan nga 
Mesiyas; kay siya puno sa grasya ug kamatu-
oran” (2 Nephi 2:6); ang pagdugang ni Jacob 
nga Siya mao ang “magbalantay sa ganghaan 
. . . ug wala siya mogamit og sulugoon didto” 
(2 Nephi 9:41).

Dayon atong sundan si Haring Benjamin 
nga nagtudlo kanato kabahin sa mga kinaiya 
sa pagkadisipulo, gamit ang iyang dili ma-
paling nga pamahayag nga “walay lain nga 
ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan 
ni mga paagi diin ang kaluwasan modangat 
ngadto sa mga katawhan, lamang diha ug 
pinaagi sa ngalan ni Kristo” (Mosiah 3:17).

Hapit na kita moabut ni Abinadi, nga hapit 
na mohatag sa iyang kinabuhi alang sa unsay 
iyang gituohan:

“Apan adunay usa ka pagkabanhaw, busa 
ang lubnganan walay kadaugan, ug ang 
kahapdos sa kamatayon gituhop diha kang 
Kristo.

“Siya mao ang kahayag ug ang kinabuhi 
sa kalibutan; oo, usa ka kahayag nga walay 
katapusan, nga dili gayud mahimo nga mo-
ngitngit” (Mosiah 16:8–9).

Si Alma nagdala og maanindot nga mga 
doktrina kabahin sa Pag-ula, kaangayan, ug 
kalooy ngadto sa kinabuhi: “Ang laraw sa ka-
looy dili mapadangat gawas nga usa ka pag-
ula kinahanglan pagahimoon; busa ang Dios 
sa iyang kaugalingon miula sa iyang dugo 
alang sa mga sala sa kalibutan, aron pagpa-
dangat sa laraw sa kalooy, pagtagbaw sa mga 
gipangayo sa kaangayan, nga ang Dios unta 

mahimo nga usa ka mahingpit, makiangayon 
nga Dios, ug usa ka maloloy-on nga Dios 
usab” (Alma 42:15).

Dayon moadto kita sa maanindot nga 
pagbisita sa Manluluwas ngadto sa mga anak 
ni Lehi. Bation usab nato ang Iyang gugma, 
Iyang kalooy, Iyang pagtulun-an, Iyang kauga-
lingong pagpamatuod:

“Kini mao ang ebanghelyo diin Ako miha-
tag nganha kaninyo—nga Ako mianhi dinhi sa 
kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubut-on sa 
akong Amahan. . . .

“Ug ang akong Amahan mipadala kanako 
nga Ako unta ituboy nganha sa krus . . . nga 
Ako unta makadala sa tanan nga mga tawo 
ngari kanako, nga ingon nga Ako gituboy sa 
mga tawo mao usab ang mga tawo ituboy 
pinaagi sa Amahan, sa pagbarug sa akong 
atubangan, aron pagahukman sa ilang mga 
buhat, bisan kon sila matarung o kon sila dau-
tan” (3 Nephi 27:13–14).

Sa katapusan ang panapos nga pangali-
yupo nila ni Mormon ug Moroni: “Hibaloi 
ninyo nga kamo kinahanglan . . . maghinulsol 
sa tanan ninyong mga sala ug mga kadautan, 
ug motuo diha kang Jesukristo, nga siya mao 
ang Anak sa Dios” (Mormon 7:5). “Oo, duol 
ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha ka-
niya, ug ilimud ang inyong mga kaugalingon 
sa tanan nga dili diosnon; ug kon kamo moli-
mud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga 
dili diosnon, ug mohigugma sa Dios uban sa 
tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, 
niana ang iyang grasya igo alang kaninyo, nga 
pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga 
hingpit diha kang Kristo” (Moroni 10:32).

Gipahayag diha sa mga Asoy kabahin sa 
mga Pamilya

Kining gamhanan, makapakumbinsir sa 
espirituhanong paagi nga pagpamatuod 
nga si Jesukristo mao gayud ang gisaad nga 

Ang pagbasa ug 
pagpamalan-
dong sa maa-
nindot nga mga 
wali kabahin ni 
Jesukristo diha  
sa Basahon ni 
Mormon maka-
hatag og piho 
nga pagsaksi 
sa kamatuoran 
niini.

Panan-awon ni Nephi Pagpamatuod ni Lehi Wali ni Haring Benjamin Pagsaksi ni Abinadi
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Mesiyas—ang dinihogan nga Anak sa Dios, gipadala 
nganhi sa yuta aron sa pagpahinabo sa pagkabanhaw sa 
tanang mga tawo ug sa espirituhanong paglimpyo niad-
tong maghinulsol ug mosunod Kaniya—gipahayag diha sa 
mga asoy sa mga kasaysayan kabahin sa mga pamilya.

Ang Basahon ni Mormon nagsugod sa usa ka pamilya, 
usa ka amahan ug inahan, anak nga mga lalaki ug anak 
nga mga babaye nga nagapatalinghug sa pinadayag sa 
ilang amahan nga propeta nga mobiya sa ilang kalibuta-
nong mga kabtangan ug mosunod sa tambag sa Ginoo. 
Ang mga asoy sa basahon puno sa mga ginikanan nga 
nagtinguha nga masilsil sa ilang mga anak ang saad ug 
paglaum diha ni Jesukristo. Sa usa ka higayon akong 
gikuha gikan sa mga pahina niini ang piho nga tambag gi-
kan sa mga amahan ngadto sa ilang anak nga mga lalaki—
misumada kini og 52 ka mga pahina nga gi-type. Diha sa 
Basahon ni Mormon, atong makita kon giunsa pagtudlo 
sa mga ginikanan ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo ug 
pagsunod sa mga sugo sa Dios ngadto sa mga anak nga 
masulundon gikan sa ilang pagkabata ug ngadto sa mga 
anak nga kinahanglang mangita og paagi nga makabalik—
usahay diha sa sama ra nga pamilya. Kini usa ka leksyon 
alang sa atong panahon, alang sa atong mga anak, alang 
sa atong mga pamilya.

Ang piho nga buluhaton sa mga babaye ug sa anak 
nga mga babaye sa pipila ka hinungdan wala hisguti, 
nga maoy sagad sa karaan nga sinulat. Apan magtan-aw 
lapas pa sa makita, atong makita ang ilang mahangtu-
ron ug malungtaron nga impluwensya. Atong gihambin 
ang bililhon nga mga tipik nga naghisgut kabahin sa 
mga babaye ug mga inahan, sama sa dihang ang ilang 
mga pagbati gihulagway nga “malumo ug putli ug hu-
yang sa atubangan sa Dios” ( Jacob 2:7) o sa dihang si 
Helaman mihulagway sa kamaayo sa iyang batan-ong 
mga sundalo nga giimpluwensyahan sa ilang matarung 
nga mga inahan:

“Sila mituman ug naninguha sa pagbuhat sa matag 
pulong sa sugo nga walay pagkasayop niini; oo, ug gani 
sumala sa ilang hugot nga pagtuo kini nahimo ngadto 
kanila; ug ako nahinumdom sa mga pulong diin sila 
misulti ngari kanako nga ang ilang mga inahan mitudlo 
kanila. . . .

DUHA KA MGA BASAHON, USA 
KA MAHANGTURONG PAMILYA

Ang akong bana padulong na nga mo-
pauli sa dihang nakakita siya og bag 

diha sa dalan. Sa iyang katingala, diha sa 
sulod mao ang usa ka kopya sa Basahon 
ni Mormon. Iya kining gidala sa balay ug 
gipakita kini kanako. Iya kining gibasa og 
taud-taud, nakita nga makapainteresado 
kini, apan sa katapusan mihipos ra niini.

Wala madugay human niana, namatay 
siya. Miadto ko sa usa ka simbahan ug 
dayon ngadto na usab sa lain nga nangita 
og kahupayan ug nagtinguhang masayud 
kon magpadayon ba ang kinabuhi human 
sa kamatayon. Napuno ko sa pagduha-
duha, nga adunay daghang wala matu-
bag nga mga pangutana.

Dayon sa akong pagpadulong sa 
trabaho, nakakita ko og basahon nga 
akong nailhan diha sa daplin sa dalan—
ang Basahon ni Mormon. Kini akong 
gidala tungod kay ang pagkakita niini 
mipabalik sa mga handumanan sa akong 
pinalangga nga bana. Akong nahisgutan 
ang akong nadiskobrehan sa usa ka tawo 
kinsa misugyot nga basahon nako kini.

Milabay ang mga adlaw, ug usa ka ga-
bii mibisita ko sa akong igsoong babaye, 
kinsa usa ka Santos sa Ulahing mga Ad-
law. Ang full-time nga mga misyonaryo 
anaa didto, ug nanganta sila sa himno 
nga “Ako Anak sa Dios.” Ako nasayud 
dayon diha-diha nga ang mga misyonaryo 
makatubag sa akong mga pangutana.

Human madawat ang mga panaghis-
gutan ug nakabaton og pagpamatuod, 
nabunyagan ko. Karon ako makapama-
tuod sa tanang kasiguroan nga si Joseph 
Smith nakakita sa Amahan ug sa Iyang 
Anak, si Jesukristo.

Ako nagtuo nga dili kadto sulagma 
nga ang akong bana ug ako nakakita sa 
Basahon ni Mormon. Bisan tuod nga ang 
akong bana wala mabunyagi sa panahon 
sa iyang kinabuhi, malipayon ko nga, 
tungod sa mga ordinansa sa templo, siya 
ug ako ug ang among duha ka bililhong 
mga anak mahimong magkauban isip usa 
ka pamilya sa tibuok kahangturan. Ang 
Basahon ni Mormon mihiusa kanamo ug 
nagdala og kalinaw sa among mga kalag.
María Mash, Guatemala
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Ang mga asoy 
sa Basahon ni 
Mormon puno sa 
mga ginikanan 
nga nagtinguha 
nga masilsil sa 
ilang mga anak 
ang saad ug  
paglaum diha  
ni Jesukristo.
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KARAAN NGA MGA PANGHITABO, 
MODERNO NGA MGA PAGGAMIT

Kanunay kong makakita og mga tubag 
diha sa Basahon ni Mormon. Nagkat- 

on ko og daghang mga butang gumikan 
sa pagtuon niini, ug akong gibati nga 
nausab ko sa maayong mga paagi.

Bag-ohay lang akong naghunahuna 
kon unsay buhaton karon nga ang akong 
unom ka mga anak nagdako. Naghuna-
huna ko kon unsay gitinguha sa Langit-
nong Amahan nga akong buhaton.

Sa akong regular nga pagtuon sa 
kasulatan, akong nasugatan ang usa sa 
mga istorya sa gubat diha sa Basahon ni 
Mormon. Natandog ko sa panawagan 
ni Moroni nga molihok sa pagpanalipod 
sa mga pamilya, lakip sa uban pang mga 
butang (tan-awa sa Alma 46:12). Ang 
mga Nephite determinado sa pagpa-
nalipod sa ilang mga pamilya. Samtang 
nagbasa ko niana nga istorya, nakahu-
kom ko nga bisan unsa pa ang mahitabo, 
ganahan ko nga makabaton niana nga 
samang katuyoan sa akong kinabuhi, sa 
pagpakigbatok alang sa pamilya. Kadto 
personal, makapatandog nga kasinatian.

Ako nasayud nga ang Basahon ni 
Mormon gisulat alang sa atong panahon. 
Mapasalamaton ko nga makadangup  
ko niini nga basahon alang sa direksyon 
sa akong kinabuhi; tinuod gayud kini  
nga gunitanan nga puthaw (tan-awa  
sa 1 Nephi 8).
Eun Jung, Korea

“Karon kini mao ang hugot nga pagtuo niini kinsa ako 
nakapamulong; sila mga batan-on, ug ang ilang mga hu-
nahuna mga lig-on, ug sila mibutang sa ilang pagsalig diha 
sa Dios sa kanunay. . . .

“. . . Sila gitudloan sa ilang mga inahan, nga kon sila dili 
magduha-duha, ang Dios moluwas kanila.

“Ug sila misaysay pagbalik ngari kanako sa mga pulong 
sa ilang mga inahan, nga nag-ingon: Kami wala magduha-
duha nga ang among mga inahan nasayud niini” (Alma 
57:21, 27; 56:47–48).

Dapiton ko kamo sa pagpamalandong niini nga mga 
pangutana sa pagtabang kaninyo sa pagpahisama sa mga 
pagtulun-an sa Basahon ni Mormon nganha sa inyong 
pamilya:
•	 Unsa	nga	mga	tudling	diha	sa	Basahon	ni	Mormon	ang	

nagtudlo kanato nga ang mga anak kinahanglan nga 
makakita sa integridad ug pagkamatarung diha sa hugot 
nga pagtuo sa ilang mga ginikanan?

•	 Unsa	nga	tambag	sa	mga	amahan	diha	sa	Basahon	ni	
Mormon ang gihatag ngadto sa ilang anak nga mga 
lalaki nga gusto natong ipakigbahin sa atong mga anak?

•	 Unsa	ang	atong	makat-unan	mahitungod	sa	atong	mga	
paningkamot ngadto sa mga anak nga dili masulundon?

•	 Sa	unsang	paagi	nga	ang	mga	ginikanan	diha	sa	Ba-
sahon ni Mormon nagpakigbahin sa ilang lawom nga 
mga gituohan ngadto sa ilang mga anak?

•	 Unsa	ang	atong	makat-unan	mahitungod	sa	hugot	nga	
pagtuo samtang ipasa kini gikan sa usa ka henerasyon 
ngadto sa lain?

Walay lain pa nga mas mahinungdanon nga ipakig-
bahin ngadto sa uban kay sa hugot nga pagtuo diha ni 
Ginoong Jesukristo. Naghatag kini og pagsabut sa mga 
hagit niini nga kinabuhi, kalipay taliwala sa kalisud, ug 
kinabuhing dayon didto sa kalibutan nga moabut.

Adunay daghang kalibutanon nga mga impluwensya 
nga mobitad kanato ug sa atong mga pamilya gikan 
niining labing mahinungdanon nga hugot nga pag-
tuo. Ang Basahon ni Mormon nagdapit kanato ug sa 
atong mga pamilya sa pagbaton og hugot nga pagtuo 
ni Ginoong Jesukristo, ug nakigbahin kini sa mga ba-
ruganan nga makatabang sa atong mga pamilya nga 
magmalampuson.

Ako mopamatuod nga ang Basahon ni Mormon ti-
nuod ug sa pagkatinuod gayud nga gihatag kini ngadto 
ni Propeta Joseph Smith pinaagi ni anghel Moroni, ubos 
sa mando ni Ginoong Jesukristo. Kini alang sa atong 
panahon, alang sa atong mga anak ug mga apo. Sa atong 
pag-abli niini kada adlaw uban sa hugot nga pagtuo, ako 
mosaad nga ang Espiritu sa Ginoo maanaa kanato ug  
ang atong mga pamilya mapanalanginan hangtud sa  
kahangturan. ◼SI
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Gikan sa mga Kasulatan
Alma 53: 56–58

Kon Kita Dili 
Magduha-duha

Tun-i kini nga materyal ug, kon angay, hisguti kini uban sa mga sister 
nga inyong bisitahan. Gamita ang mga pangutana aron pagtabang 
kaninyo sa paglig-on sa inyong mga sister ug sa paghimo sa Relief 
Society isip aktibong bahin sa inyong kaugalingon nga kinabuhi.

Unsa Ang 
Akong 
Mahimo?
1. Sa unsang 
paagi nga ma-
katabang ko  
sa akong mga 
sister sa pag- 
ila ug paglihok  
diha sa gahum 
nga anaa  
kanila sa pag- 
impluwensya 
sa bag-ong 
henerasyon?

2. Unsa nga 
inspirasyon ang 
akong makita 
diha sa Basahon 
ni Mormon sa 
pagtubag sa mga 
hagit nga akong 
giatubang karon?

Hugot nga Pagtuo • Pamilya • Kahupayan

Diha sa Basahon ni Mormon atong mabasa ang 
mahitungod sa sulundon nga batan-ong mga 

lalaki nga hilabihan ka maisugon, ug ka lig-on. 
“Oo, sila mga tawo sa kamatuoran ug kaligdong, 
kay sila gitudloan sa paghupot sa mga sugo sa Dios 
ug sa paglakaw sa matarung sa iyang atubangan” 
(Alma 53:21). Kining matinud-anon nga batan-ong 
mga lalaki mipasidungog sa ilang mga inahan—
ilang mga ehemplo ug mga magtutudlo.

Ang mga inahan sa mga manggugubat ni  
Helaman nagpuyo sa panahon nga dili sama sa 
atong panahon. Ang ilang mga kahimtang malisud 
ug makuyaw, ug ang mga kabatan-onan gitawag 
aron sa pagpanalipod sa pisikal ug espirituhanong 
kagawasan. Karon nagpuyo kita sa kalibutan diin 
ang atong “pakigdumog dili batok sa mga binuhat 
nga unod ug dugo, kondili batok sa mga punoan, 
batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng 
agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, 
batok sa dautan nga espirituhanong panon diha sa 
mga dapit sa kalangitan” (Mga Taga-Efeso 6:12).

Ang mahagiton nga panahon nanawagan og 
lig-on nga mga ginikanan ug mga ehemplo nga 
motudlo sa kamatuoran nga ang mga manggugu-
bat ni Helaman nasayud: “Kon sila dili magduha-
duha, ang Dios moluwas kanila” (Alma 56:47). Ang 
pagtudlo ug pagpakita niini nga kamatuoran karon 
nagkinahanglan og pagkamabinantayon. Hinoon, 
dili kita kinahanglang mahadlok. Kon kita nasayud 
kon si kinsa kita ug si kinsa ang Dios ug mihimo 
kita og mga pakigsaad ngadto Kaniya, kita—sama 
niining mga inahan sa mga manggugubat—adunay 
dakong impluwensya alang sa kaayohan.

Kasagaran, matag usa sa 2,060 nga mga mang-
gugubat ni Helaman naimpluwensyahan sa usa ka 
inahan. Apan kini nga mga inahan wala molihok 
nga nag-inusara. Kauban sa laing matarung nga 
mga lalaki ug mga babaye, kini nga mga inahan 
tingali mihiusa sa ilang hugot nga pagtuo ug ehem-
plo sa pagtudlo sa gahum sa mga pakigsaad. Ang 
mga batan-on nianang panahona nakasabut sa 
pakigsaad nga gihimo sa ilang mga ginikanan nga 
dili na moapil sa gubat. Ug bisan kon kini morag 
imposible, ang usa ka mahigugmaong Langitnong 
Amahan mihatag og paagi niini nga mga ginikanan 
aron matuman ang ilang pakigsaad—ug mapreser-
bar ang ilang kagawasan (tan-awa sa Alma 56:5–9). 
Kita usab kinahanglan gayud nga motahud sa atong 
mga pakigsaad aron ang mga bata ug ang mga 
kabatan-onan—ang atong kaugalingong mga anak 
ug kadtong anaa sa atong ward, mga branch, mga 

M E N S A H E  S A  V I S I T I N G  T E A C H I N G

Alang sa dugang 
nga impormasyon, 
adto sa www  
.reliefsociety .lds .org .

kasilinganan, ug mga komunidad—makasabut 
ug mosuporta sa pagtuman sa pakigsaad.

Kon kita motahud sa atong mga pakigsaad, 
ang Langitnong Amahan makaandam og paagi 
alang kanato. Kinahanglan nga atong tumanon 
ang atong mga pakigsaad diha sa katukma. 
Pananglitan, kita mahimong tukma diha sa  
pag-ampo, sa pagtuon sa mga kasulatan, sa 
paghupot og bag-o nga temple recommend,  
sa pagsinina og tarung, sa pagtamud sa Igpapa-
hulay. Kon buhaton nato kini, ang atong mga 
anak masayud ug makaingon nga, “Kami wala 
magduha-duha nga ang among mga inahan 
nasayud niini” (Alma 56:48).

Ang mga babaye nga mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw nga nakahibalo nga ang ilang 
kalig-on naggikan sa Pag-ula sa Ginoo dili 
mohunong sulod sa malisud ug makapawala sa 
paglaum nga mga panahon. Isip mga tigtuman 
sa pakigsaad, kita naghimo sa labing maayo 
sa paghupot, pag-amuma, ug pagpanalipod sa 
mga anak ug mga kabatan-onan aron usa ka 
adlaw kita makaingon kalabut niining bag-ong 
henerasyon nga, “Sukad wala pa ako makakita 
og hilabihan nga kaisug, wala, wala sa tanan” 
(Alma 56:45). ◼

Julie B. Beck, kinatibuk-ang presidente  
sa Relief Society.
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Mga Pagtulun-an  
sa Atong Panahon

Ang Ginoo  
Naghunahuna 
Kanato
“Napahinumduman 
ako sa mga pulong 
sa Ginoo nga makita 
diha sa basahon ni 
Ether sa Basahon ni 
Mormon. Miingon 
ang Ginoo, ‘Kamo dili 
makatabok niining 
dako nga lawod 
gawas kon Ako 
moandam kaninyo 
batok sa mga balud 
sa dagat, ug sa mga 

hangin nga molabay 
ngadto, ug sa mga 
lunop nga moabut’ 
[Ether 2:25]. Akong 
mga kaigsoonan, Siya 
nag-andam kanato. 
Kon kita maminaw 
sa Iyang mga pulong 
ug magsunod sa mga 
sugo, kita makaluha-
tay niining panahon 
sa pagkamatuguton 
ug pagkadautan— 
panahon nga ma-
tandi ngadto sa mga 
balud ug sa mga 
hangin ug sa mga 
baha nga makalaglag. 
Naghunahuna Siya 
kanunay kanato. Na-
higugma Siya kanato 
ug mopanalangin 
kanato samtang kita 
nagbuhat unsa ang 
matarung.” 
Presidente Thomas S.  
Monson, “Panapos nga  
Pakigpulong,” Liahona, 
Nob. 2009, 109.

Si Jesus Mao  
ang Kristo. 
“Ang Basahon ni 
Mormon mao ang 
labing gamhanan nga 
sinulat nga pagpa-
matuod nga anaa 
kanato nga si Jesus 
mao ang Kristo. Unsa 
ang giingon ni Nephi 
nga mao ang basi-
han sa pagdawat sa 
Espiritu Santo? Hugot 
nga Pagtuo diha ni 
Ginoong Jesukristo. 
Ang pagbasa ba sa 
Basahon ni Mormon 
karon ug hangtud sa 
hangtud makasiguro 
og hugot nga pagtuo 
diha sa Ginoo nga si 
Jesukristo? Dili kamo 
magsalig lang niini 

kon kamo mabinan-
tayong mobasa sa 
Nephi. Siya miingon 
kini ‘mao ang gasa 
. . . niadtong tanan 
kinsa makugihong 
nagtinguha kaniya.’ 
Ang pagkamaku-
gihon siguradong 
nagpasabut og maka-
kanunayon. Ug kini 
siguradong nagpasa-
but og pagpamalan-
dong ug pag-ampo. 
Ug ang pag-ampo 
siguradong naglakip 
sa matinguhaong 
paghangyo aron ma-
sayud sa kamatuoran. 
Ang bisan unsa nga 
butang nga ubos pa 
niini lisud kaayong 
isipon nga makugi-
hon. Ug ang bisan 
unsa nga butang nga 
ubos pa niini dili 
paigo alang kaninyo 
ug kanako.”
Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan, 
“Going Home,” sa Brigham 
Young University 1986–87 
Devotional and Fireside 
Speeches (1987), 77–78.

Usa ka Pamahayag 
sa Ebanghelyo
“Ang mahinungdanon 
nga mga elemento sa 
mensahe sa ebang-
helyo makit-an sa ta-
nang balaan nga mga 
kasulatan apan kini 
tataw nga gihatag ka-
nato diha sa Basahon 
ni Mormon ug diha 
sa mga pinadayag 
ngadto ni Propeta  
Joseph Smith. Dinhi si 
Jesus Mismo yanong 
mipahayag sa Iyang 
doktrina ug sa Iyang 
ebanghelyo, diin ang 
mga anak sa Dios ki-
nahanglan mosunod 
aron ‘makaangkon og 
kinabuhing dayon’ 
(D&P 14:7).”
Presidente Dieter F.  
Uchtdorf, Ikaduhang  
Magtatambag sa Unang  
Kapangulohan, “Wala Ba 
Kita’y Rason nga Maglipay?” 
Liahona, Nob. 2007, 19.



K ita nakat-on gikan sa daang mga propeta nga ang Basahon ni Mormon naglang-
kob og daghang mga “yano ug bililhong mga butang” nga gipreserbar aron sa 
pagtudlo kanato sa atong panahon (tan-awa sa 1 Nephi 13:40; 19:3). Kining mga 

kamatuoran naghatag og katin-awan ug dugang pagsabut sa kahingpitan sa ebanghelyo 
ni Jesukristo ug nagtabang sa mga estudyante sa Basahon ni Mormon nga makasagubang 
sa mga hagit sa kinabuhi uban sa paglaum ug kalig-on. Sa mosunod nga mga kinutlo, 
ang modernong mga propeta ug mga apostoles nagpamatuod niining mahinungdanong 
mga pagtulun-an.

DUHA KA  
SUNGKOD  
NAHIMONG USA

Hapit sukad sa akong 
pagkatawo kanu-

nay anaa gayud akoy 
Biblia, hangtud nga ako 
nakadawat og kopya sa 
Basahon ni Mormon,  
dili ko pamilyar sa 
tanang mga baruganan 
sa ebanghelyo. Akong 
nadiskobrehan nga ang 
hingpit nga ebanghelyo 
ni Jesukristo madawat 
lamang uban sa kahibalo 
niining ikaduha nga 
“sungkod” (tan-awa sa 
Ezequiel 37:15–17). Sa 
dihang ang duha akong 
nakaplagan, kini nagha-
tag kanako og kasinatian 
nga makapausab sa kina-
buhi—dugang nga pag-
sabut kon si kinsa ako ug 
sa akong potensyal nga 
mahimong kabahin sa 
mahangturong pamilya 
sa Dios. Kining panagna 
nga magkausa— 
“sila mahimo nga usa 
ka sungkod diha sa 
imong kamot” (bersikulo 
17)—nahimong posible 
tungod kay duha ka 
matinuorong misyonaryo 
nga mga sister mihuna-
huna ug mibilin kanako 
og kopya sa ikaduha nga 
sungkod.

Sa una, naglakaw 
ko gamit ang hayag 
sa kandila; karon ang 
tanang dapit ug kal-ang 
nahayagan sa kahingpi-
tan sa mga panalangin 
sa ebanghelyo. Mibati 
ko nga nadugangan 
ang hinulaman ko nga 
kinabuhi.
Ary Sala, British Columbia, 
Canada

Bunyag sa  
Gagmayng  
mga Bata
“[Pipila ang nagtuo] 
nga ang gagmay nga 
mga bata gipanam-
kon sa sala ug mo-
sulod sa mortalidad 
sa usa ka kahimtang 
nga may kinaiyan-
hong kadautan. Kana 
nga doktrina sayop!

“‘Kon ako nasa-
yud sa kamatuoran,’ 
si Mormon misulat, 
‘dihay mga panagla-
lis diha kaninyo ma-
hitungod sa bunyag 
sa inyong gagmay 
nga mga bata.’  
(Moroni 8:5).

“Iyang gitawag 
kining panaglalis nga 
‘dakong sayop’ ug 
misulat: . . .

“‘Paminaw sa mga 
pulong ni Kristo, 
imong Manunu-
bos, imong Ginoo 
ug imong Dios. 

Tan-awa, ako mianhi 
sa kalibutan dili sa 
pagtawag sa mga ma-
tarung apan sa mga 
makakasala ngadto 
sa paghinulsol; ang 
himsog nga lawas 
wala magkinahang-
lan sa mananambal, 
apan sila nga mga 
masakiton; busa, ang 
gagmay nga mga 
bata walay sala, kay 
sila dili makahimo 
sa pagpakasala; 
busa ang tunglo ni 
Adan gikuha gikan 
kanila, nga kini 
walay gahum ibabaw 
kanila; . . .

“‘Ug sa ingon niini 
nga paagi gipatin-aw 
sa Espiritu Santo ang 
pulong sa Dios ngari 
kanako; busa, akong 
hinigugma nga anak, 
ako nasayud nga  
usa ka maugdang  
pagbiay-biay sa atu-
bangan sa Dios, nga 
kamo kinahanglan 
mobunyag sa gag-
may nga mga bata’ 
(Moroni 8:7–9). . . .

“Basaha ang iyang 
tibuok sulat. Kini 
tinuod nga doktrina.”
Presidente Boyd K. Packer, 
Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga 
Apostoles, “Little Children,” 
Ensign, Nob. 1986, 17.

Mga Pasidaan  
gikan sa Basahon  
ni Mormon
“Lakip sa mga  
leksyon nga atong  
makat-unan sa Basa-
hon ni Mormon mao 
ang hinungdan ug 
epekto sa gubat ug sa 
unsa nga mga kondis-
yon nga kini makata-
runganon. Naghisgut 
kini mahitungod sa 
mga kadautan ug 
kapeligro sa tinago 
nga mga kalihokan, 
nga gitukod aron ma-
kaangkon og gahum 
ug bintaha sa ubang 
mga tawo. Naghisgot 
kini mahitungod sa 
katinuod ni Satanas 
ug naghatag og mga 
timaan sa pipila ka 
mga paagi nga iyang 
gigamit. Nagtambag 
kini kanato mahitu-
ngod sa sakto nga 
paggamit sa katigu-
yanan. Naghisgot kini 

kanato mahitungod 
sa yano ug bililhon 
nga mga kamatuoran 
sa ebanghelyo ug sa 
katinuod ug sa ka-
balaan ni Jesukristo 
ug sa Iyang maulaon 
nga sakripisyo alang 
sa tanang kataw-
han. Nagsulti kini 
kanato mahitungod 
sa pagpanagpundok 
sa balay ni Israel sa 
ulahing mga adlaw. 
Nagsulti kini kanato 
mahitungod sa katu-
yoan ug mga baru-
ganan sa misyonaryo 
nga buhat. Nagpahi-
mangno kini kanato 
batok sa garbo,  
sa dili pagpanumba-
ling, pag-unya-unya, 
sa mga kapeligro  
sa dili gusto nga  
mga tradisyon,  
pagpakaaron-ingon, 
ug pagkamalaw-ay.

“Karon anaa 
ra gyud nato ang 
pagtuon sa Basa-
hon ni Mormon ug 
magkat-on sa mga 
baruganan niini ug 
gamiton kini sa atong 
mga kinabuhi.”
Elder L. Tom Perry sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, “Mga Panala-
ngin Tungod sa Pagbasa 
sa Basahon ni Mormon,” 
Liahona, Nob. 2005, 8.
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ANG USA KA PAMILYA MAHANGTURON

Akong nabasa ang Basahon ni Mormon sukad sa 
akong bunyag niadtong 1995. Apan sa dihang na-

minyo nako ang pagbasa kabahin sa panaw sa anak nga 
mga lalaki ni Lehi padulong ug paggawas sa Jerusalaem 
nahimong makahuluganon alang kanako para sa akong 
kaugalingong pamilya.

Ingon og ang Ginoo gusto nga si Lehi makabaton og 

mahangturon nga pamilya. Una Iyang giingnan si Lehi  
sa pagbiya sa tanang mga butang ug luwason ang iyang 
kasamtangan nga pamilya pinaagi sa pagdala kanila 
ngadto sa yuta nga saad. Samtang diha sila sa kaminga-
wan, ang Ginoo misugo kang Lehi sa pagpabalik sa iyang 
anak nga mga lalaki aron sa pagkuha sa rekord sa iyang 
mga katigulangan. Pagkuhaman niana, Iya silang gipaba-
lik aron sa pagkuha ni Ishmael ug sa iyang anak nga  

Ang Tanang mga 
Butang Ipahiuli 
“Ang katinuod ug 
kamalukpanon 
nga kinaiyahan sa 
pagkabanhaw klaro 
nga gihulagway sa 
Basahon ni Mormon. 
Si propetang Amulek 
mitudlo:

“‘Ang kamatayon 
ni Jesukristo mohu-
bad sa mga higot ni-
ini nga temporal nga 
kamatayon, nga ang 
tanan pagabanhawon 
gikan niini nga tem-
poral nga kamatayon.

“‘Ang espiritu ug 
ang lawas pagahiusa-
hon pag-usab diha sa 
iyang hingpit nga ka-
himtang; ang mga ba-
hin sa lawas ug ang 
lutahan mapahiuli 
sa iyang tukma nga 

bayanan, gani sama 
kanato karon niini 
nga panahon; . . .

“‘Karon, kini nga 
pahiuli modangat sa 
tanan, tigulang ug 
batan-on, ulipon ug 
gawasnon, lalaki ug 
babaye, dautan ug 
matarung; ug gani 
walay buhok sa ilang 
mga ulo nga mawala; 
apan ang matag bu-
tang ipahiuli ngadto 
sa iyang hingpit 
nga bayanan’ (Alma 
11:42–44).

“Si Alma mitudlo 
usab nga inigka-
banhaw ang ‘tanan 
nga butang ipahi-
uli ngadto sa ilang 
tukma ug hingpit 
nga bayanan’ (Alma 
40:23). . . .

“Makahupay kaayo 
nga masayran nga 
ang tanan nga may 
kakulangan sa pang-
lawas niining kina-
buhia . . . mabanhaw 
sa ‘tukma ug hingpit 
nga bayanan.’”
Elder Dallin H. Oaks sa 
Korum sa Napulog Duha  
ka mga Apostoles, “Resur-
rection,” Liahona, Hulyo 
2000, 17.

Mga Peligro  
sa Tinago nga  
mga Kalihokan
“Ang Basahon ni 
Mormon nagtudlo 
nga ang tinago nga 
mga kalihokan nga 
naghimo sa pagpatay 
usa ka seryuso nga 
hagit, dili lamang 
isip indibidwal ug 
mga pamilya apan sa 
tibuok sibilisasyon. 
Ang pipila sa tinago 
nga mga kalihokan 
karon mao ang mga 
gang, pagpayuhot 
og mga drugas, 
ug pag-organisar 
og krimen sa mga 
pamilya. Ang tinago 
nga mga kalihokan 

karon naglihok sama 
gayud sa mga tulisan 
ni Gadianton sa pa-
nahon sa Basahon ni 
Mormon. . . . Usa sa 
ilang mga katuyoan 
mao ang ‘makabuno, 
ug makapanglung-
kab, ug makapanga-
wat, ug makabuhat 
sa malaw-ay nga mga 
buhat ug sa tanan 
nga matang sa pag-
kadautan, supak sa 
mga balaod sa ilang 
nasud ug usab sa 
mga balaod sa ilang 
Dios’ [Helaman 6:23].

“Kon kita dili mag-
bantay, ang tinago 
nga mga kalihokan 
karon makaangkon 
og gahum ug im-
pluwensya sa ingon 
ka dali ug ingon ka 
hingpit sama sa na-
hitabo sa panahon sa 
Basahon ni Mormon.” 
Elder M. Russell Ballard sa 
Korum sa Napulog Duha  
ka mga Apostoles, “Stand-
ing for Truth and Right,”  
Ensign, Nob. 1997, 38.

Ang mga pagpa-
matuod kabahin 
sa Basahon ni 
Mormon gikan sa 
ubang mga sakop 
sa Korum sa Napu-
log Duha ka mga 
Apostoles makita 
niini nga isyu sa 
mga pahina 10, 28, 
32, 38, ug 80.



 O k t u b r e  2 0 1 1  51

NAGPADAYON SA UNAHAN 
UBAN SA KAHAYAG

Sa kapitulo 2 sa Ether atong 
mabasa nga ang igsoong lalaki 

ni Jared nabalaka tungod kay walay 
kahayag sa ilang mga barko. Sa 
dihang siya nangutana sa Ginoo 
kabahin niini, ang Ginoo mitubag 
uban sa usa ka pangutana: “Unsa 
ang buot nimo nga Ako kinahang-
lan moandam alang kaninyo nga 
kamo mahimo nga makabaton og 
kahayag? (bersikulo 25).

Naghunahuna ko pag-ayo 
kabahin sa unsang paagi nga ang 
igsoong lalaki ni Jared mitubag 
sa pangutana sa Ginoo. Una siya 
misaka sa usa ka bukid, diin siya 
“mitunaw gikan sa usa ka bato og 
16 ka gagmay nga mga bato” (Ether 
3:1). Iyang gidala kining mga bato 
ngadto sa ibabaw sa bukid, diin siya 
nag-ampo. Iyang gisugdan pinaagi 
sa pagpaubos sa iyang kaugalingon 
sa atubangan sa Ginoo. Siya na-
ngayo og kalooy, ug iyang giila ang 
gahum nga ang Ginoo kinahanglan 
motubag sa iyang pag-ampo. Dayon 
siya mipakita sa iyang hugot nga 
pagtuo pinaagi sa pag-ingon, “Kami 
nasayud nga ikaw makapakita 
ngadto og dako nga gahum” (Ether 
3:5). Ang igsoon nga lalaki ni Jared 
mihangyo sa Ginoo sa paghikap sa 
mga bato aron kini makahatag og 
kahayag sa mga barko.

Kini nga kasulatan nakapausab 
sa akong pamaagi sa pag-ampo. 
Sa una, kanunay kong maghangyo, 
“Amahan, unsa man ang Imong 
gusto nga akong buhaton?” Sa pag-
katinuod daghang mga sitwasyon 
ang nagkinahanglan sa akong pa-
malandong, pagtimbang-timbang sa 
akong mga kapanguhaan, paghimo 
og plano, dayon moduol sa Ama-
han ug mangutana Kaniya kon ang 
plano OK ba—pagkahuman mag-
ampo alang sa mga milagro nga dili 
nako mahimo kon ako lang. 
Elena Gómez de Santurión, Uruguay

mga babaye. Kini mao ang pag-andam alang sa ilang kaliwatan.
Ang pagsumpay tali sa karon, sa nangagi, ug sa umaabut sa atong 

mahangturong pamilya usa ka importante nga responsibilidad nga 
kinahanglan nakong hatagan og bili—sama sa gibuhat ni Lehi. Tingali 
kining mga kasinatian nakatabang sa pag-andam ni Lehi alang sa  
panan-awon sa kahoy sa kinabuhi ug sa pagsabut nga ang gugma  
sa Dios kinahanglang amumahon diha sa mahangturong pamilya.
Salote Malani Maiwiriwiri, Hawaii, USA

Pagsulbad sa mga 
Hagit sa Kinabuhi
“Ang Basahon ni 
Mormon naglangkob 
og mga mensahe nga 
balaanong gibutang 
didto aron ipakita 
kon sa unsang paagi 
ikorihir ang implu-
wensya sa sayop nga 
tradisyon ug unsaon 
sa pagdawat og 
kahingpitan sa kina-
buhi. Kini nagtudlo 
kanato kon unsaon 
sa pagsulbad sa mga 
problema ug mga 
hagit nga atong giatu-
bang karon. . . . [Ang 
Ginoo] nag-andam og 
paagi sa pagkorihir sa 
dagkong mga sayop 
sa kinabuhi, apan 
ang giya niini walay 
bili kon kini magpa-
bilin nga natago sa 
sirado nga basahon.”
Elder Richard G. Scott sa 
Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apsotoles, “True 
Friends That Lift,” Ensign, 
Nob. 1988, 76.

Usa ka Pahinum-
dom sa Atong  
mga Pakigsaad
“Kita gipahinumdu-
man gikan sa Basa-
hon ni Mormon nga 
ang atong bunyag 
usa ka pakigsaad nga 
‘mobarug ingon nga 
mga saksi sa Dios [ug 
sa Iyang gingharian] 
sa tanan nga mga pa-
nahon ug diha sa ta-
nan nga mga butang, 
ug diha sa tanan nga 
mga dapit nga kamo 
mahimo nga maa-
naa, bisan hangtud 
sa kamatayon, nga 
kamo mahimo nga 
matubos sa Dios, ug 
malakip uban niadto 
nga diha sa unang 
pagkabanhaw, nga 
kamo makabaton og 
kinabuhi nga dayon’ 
(Mosiah 18:9; empa-
sis gidugang).”
Elder Robert D. Hales sa 
Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “The 
Covenant of Baptism: To Be 
in the Kingdom and of the 
Kingdom,” Liahona, Ene. 
2001, 7.

Mga Panalangin sa 
Pagkamasulundon
“Sa daghang mga da-
pit diha sa Basahon 
ni Mormon, ang mga 
katawhan gisaaran 
nga sila mouswag sa 
yuta kon sila mosu-
nod sa mga kasugoan 
[tan-awa sa 1 Nephi 
2:20; 2 Nephi 4:4]. 
Kini nga saad sa ka-
sagaran giubanan og 
pasidaan nga kon sila 
dili mosunod sa mga 
kasugoan sa Dios, 
sila isalikway gikan 
sa Iyang atubangan 
[tan-awa sa Alma 
36:30].” ◼
Elder Quentin L. Cook sa 
Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Hinaut 
nga Ikaw Nahibalo, Kami 
Naglisud Gayud,” Liahona, 
Nob. 2008, 104.
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A kong hinigugmang mga kaigsoonan, karon 
ganahan kong mamulong kabahin sa usa 
sa labing mahinungdanon nga gasa nga 

gihatag nganhi sa kalibutan sa modernong pana-
hon. Ang gasa nga akong gihunahuna mas impor-
tante kaysa bisan unsa nga inbensyon nga nahimo 
sa kapanahunan sa industriya ug teknolohiya. Kini 
nga gasa mas bililhon sa katawhan kaysa bisan 
unsa nga talagsaong mga kauswagan nga atong 
nakita sa modernong medisina. Kini mas bililhon ngadto 
sa katawhan kaysa kalambuan sa paglupad sa eroplano o 
ang pagbiyahe sa kawanangan. Ako naghisgut kabahin sa 
gasa sa Basahon ni Mormon, nga gihatag ngadto sa kataw-
han mga 156 ka tuig ang milabay.

Kini nga gasa giandam pinaagi sa kamot sa Ginoo sobra 
sa usa ka libo ka tuig, dayon Iyang gitago aron mapre-
serba ang kaputli niini para sa atong henerasyon. Tingali 
walay laing makapamatuod nga mas klaro sa kaimportante 
niining modernong basahon sa kasulatan kaysa unsa ang 
gisulti sa Ginoo Mismo kabahin niini.

Sa Iya mismong baba Siya mipamatuod (1) nga kini 
tinuod (D&P 17:6), (2) nga kini naglangkob sa kamatuoran 
ug sa Iyang mga pulong (D&P 19:26), (3) nga kini gihubad 
pinaagi sa gahum sa kahitas-an (D&P 20:8), (4) nga kini 
naglangkob sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo 

(D&P 20:9; 42:12), (5) nga kini gihatag pinaagi 
sa pagpadayag ug gisiguro pinaagi sa pagpanga-
lagad sa mga anghel (D&P 20:10), (6) nga kini 
naghatag og ebidensya nga ang balaang mga ka-
sulatan tinuod (D&P 20:11), ug (7) niadtong kinsa 
modawat nga may hugot nga pagtuo makadawat 
og kinabuhi nga dayon (D&P 20:14).

Ang ikaduha nga gamhanang pagpamatuod 
sa kaimportante sa Basahon ni Mormon mao ang 

paghatag og gibug-aton kon kanus-a gipatungha kini sa 
Ginoo sumala sa dagan sa panahon sa pagsugod sa Pag-
pahiuli. Ang bugtong nga butang nga nag-una niini mao 
ang Unang Panan-awon. Nianang talagsaon nga pagpakita, 
si Propeta Joseph Smith nakat-on sa tinuod nga kinaiya sa 
Dios ug nga ang Dios adunay buluhaton para kaniya. Ang 
pagtungha sa Basahon ni Mormon mao ang sunod nga 
butang nga nahitabo.

Hunahunaa kana kon unsa ang gipasabut niini. Ang 
pagtungha sa Basahon ni Mormon nag-una sa pagpahiuli 
sa priesthood. Kini namantala mga pipila lamang ka ad-
law sa wala pa matukod ang Simbahan. Ang mga Santos 
gihatagan og Basahon ni Mormon aron basahon sa wala 
pa sila mahatagi sa mga pagpadayag nga naglatid sa talag-
saong mga doktrina sama sa tulo ka gingharian sa himaya, 
celestial nga kaminyoon, o buhat alang sa mga patay. Kini 

ANG BASAHON NI MORMON 

Si Ezra Taft Benson nahimong ika-13 nga Presidente sa Simbahan  
niadtong Nobyembre 10, 1985. Siya nahinumduman tungod sa iyang lig-on nga  

pagpamatuod sa gahum sa Basahon ni Mormon ug sa iyang paghatag og gibug-aton  
sa kaimportante sa pagbasa sa kasulatan matag adlaw, misyonaryo nga buhat, ug  

pagtudlo sa ebanghelyo. Kini nga tuig nagtimaan sa ika-25 nga anibersaryo  
niining pamulong sa Oktubre 1986 sa kinatibuk-ang komperensya.

Ni Presidente 
Ezra Taft Benson 

(1899–1994)
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miabut sa wala pa ang mga korum sa pries-
thood ug ang organisasyon sa Simbahan. Dili 
ba kini adunay buot nga ipaabut ngari kanato 
kon sa unsang paagi ang Ginoo naglantaw 
niining sagradong buhat?

Kon kita makaamgo kon unsa ang gibati 
sa Ginoo kabahin niini nga basahon, dili 
nato angayang ikatingala nga gihatagan usab 
ta Niya og sagradong pasidaan kon unsaon 
nato sa pagdawat niini. Human sa pagpasa-
but nga kadtong kinsa nga modawat sa Ba-
sahon ni Mormon uban sa hugot nga pagtuo, 
magbuhat og pagkamatarung, makadawat 
og korona sa kinabuhi nga dayon (tan-awa 
sa D&P 20:14), gisundan kini sa Ginoo uban 
sa pasidaan: “Apan kadto nga nagpatig-a sa 
ilang mga kasingkasing sa pagkawalay pag-
tuo, ug nagsalikway niini, kini mosumbalik 
ngadto sa ilang kaugalingon nga panghima-
raut” (D&P 20:15).

Niadtong 1829, ang Ginoo mipasidaan nga 
ang mga Santos dili magtiaw-tiaw sa sagrado 
nga mga butang (tan-awa sa D&P 6:12). Sigu-
rado ang Basahon ni Mormon usa ka sagrado 
nga butang, apan daghan ang nagtiaw-tiaw 
niini, o sa laing pagkasulti, gibaliwala, gitratar 
kini nga ingon og dili kaayo importante.

Niadtong 1832, ang pipila sa nag-una nga 
mga misyonaryo miuli gikan sa ilang misyon, 
ang Ginoo nasuko kanila sa pagbaliwala sa 
Basahon ni Mormon. Isip resulta niadto nga 
kinaiya, siya miingon, ang ilang mga huna-
huna nawad-an sa kahayag. Dili lamang ang 
pagbaliwala niining sagrado nga basahon 
ang nakapawala og kahayag sa ilang kaugali-
ngon, kini usab nakapahimo sa tibuok Sim-
bahan nga mabutang ubos sa panghimaraut, 
gani ang tanang mga anak sa Zion. Ug dayon 
ang Ginoo miingon, “Ug sila magpabilin ubos 
niini nga panghimaraut hangtud nga sila 
maghinulsol ug mahinumdom sa bag-o nga 
pakigsaad, gani ang Basahon ni Mormon” 
(D&P 84:54–57).

Ang kamatuoran ba nga anaa na kanato 
ang Basahon ni Mormon sulod sa sobra sa 
usa ka siglo ug tunga nakapahimo niini nga 
dili na kaayo importante kanato karon? Ato 
bang nahinumduman ang bag-o nga pakig-
saad, gani ang Basahon ni Mormon? Sa Biblia 
kita adunay Daang Tugon ug Bag-ong Tu-
gon. Ang pulong nga tugon mao ang pag-
hulagway sa Iningles sa pulong nga Greek 

nga mahimong hubaron usab nga pakigsaad. 
Mao ba kini ang gipasabut sa Ginoo sa di-
hang Iyang gitawag ang Basahon ni Mormon 
nga “bag-o nga pakigsaad”? Kini sa tinuoray 
mao ang lain nga tugon o saksi ni Jesus. Kini 
mao ang usa sa mga rason nganong bag-
ohay lang natong gidugang ang mga pulong 
“Lain nga Tugon ni Jesukristo” ngadto sa 
ulohan sa Basahon ni Mormon.

Kon ang nag-una nga mga Santos gibad-
long sa pagbaliwala sa Basahon ni Mormon, 
kita ba mahatagan og gamay nga panghima-
raut kon buhaton usab kini nato? Ang Ginoo 
Mismo nagpamatuod nga kini adunay ma-
hangturon nga kahulugan. Ang gamayng na-
tong gidaghanon makapahimo ba sa tibuok 
Simbahan nga mahimaraut tungod kay kita 
nagtiaw-tiaw sa sagradong mga butang? Unsa 
man unya ang atong isulti panahon sa Paghu-
kom kon kita mobarug atubangan Kaniya ug 
makita ang iyang mausisahon nga pagtutok 
kon kita usa niadtong gihulagway nga nakali-
mot sa bag-ong pakigsaad? 

Adunay tulo ka mahinungdanon nga mga 
rason nganong ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kinahanglang magtuon sa Basa-
hon ni Mormon sa tibuok kinabuhi.

Ang una mao nga ang Basahon ni  
Mormon mao ang sukaranang bato sa atong 
tinuohan. Kini mao ang pahayag ni Propeta 
Joseph Smith. Siya mipamatuod nga “ang Ba-
sahon ni Mormon mao ang labing tukma sa 
bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang 
sukaranan sa atong tinuohan.” 1 Ang sukara-
nan nga bato mao ang tunga-tunga nga bato 
sa usa ka arko. Kini ang mopugong sa uban 
pang mga bato sa lugar niini, ug kon tangta-
ngon, ang arko malumpag.

Adunay tulo ka mga pamaagi diin ang 
Basahon ni Mormon mao ang sukaranang 
bato sa atong tinuohan. Kini mao ang su-
karang bato sa atong pagsaksi kang Kristo. 
Kini mao ang sukarang bato sa atong dok-
trina. Kini mao ang sukarang bato sa atong 
pagpamatuod.

Ang Basahon ni Mormon mao ang sukara-
nang bato sa atong pagsaksi kang Jesukristo, 
kinsa Siya Mismo mao ang bato sa pamag-
ang sa tanan nato nga buhaton. Kini nagsaksi 
sa Iyang pagkatinuod uban sa gahum ug 
katin-aw. Dili sama sa Biblia, nga miagi sa 
daghang mga henerasyon nga mga tigkopya 

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“[Ang Basahon ni  
Mormon] mao ang 
pulong sa Dios. Kini 
gamhanan nga ikadu-
hang saksi ni Kristo. 
Ug, sigurado, ang ta-
nan nga mga tumutuo 
kinsa nahigugma sa 
Manunubos modawat 
og dugang ebidensya 
sa iyang kabalaan.

“Kining dinasig nga 
basahon wala gayud 
usaba sa mga walay 
katungod nga mga 
maghuhubad o dili 
patas nga mga theolo-
gians apan miabut sa 
kalibutan nga lunsay 
ug gikan gayud sa mga 
tigsaysay ug tigpa-
mubo. Ang basahon 
dili ang gisulayan 
[trial]—ang mga tig-
basa hinoon.”
Presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. 
Edward L. Kimball (1982), 133.



 O k t u b r e  2 0 1 1  55

[copyists], mga tighubad, ug malimbungon 
nga mga relihiyonista kinsa miusab sa teksto, 
ang Basahon ni Mormon naggikan sa tigsulat 
ngadto sa tigbasa sa usa lang ka dinasig nga 
paagi sa paghubad. Busa, ang pagpamatuod 
sa Agalon klaro, lunsay, ug puno sa gahum. 
Apan kini makahimo og mas daghan pa. 
Kadaghanan sa kalibutan sa Kristiyano karon 
nagsalikway sa kabalaan sa Manluluwas. Ilang 
gikwestyon ang Iyang milagroso nga pagka-
tawo, Iyang hingpit nga kinabuhi, ug ang ka-
tinuod sa Iyang mahimayaong Pagkabanhaw. 
Ang Basahon ni Mormon nagtudlo sa yano 
ug dili masayop nga mga termino kabahin sa 
kamatuoran sa tanan niadtong butanga. Kini 
naghatag usab sa labing kompleto nga pag-
pasabut sa doktrina sa Pag-ula. Sa tinuoray, 
kining balaanong dinasig nga basahon mao 
ang sukaranang bato sa pagpamatuod ngadto 
sa kalibutan nga si Jesus mao ang Kristo.2

Ang Basahon ni Mormon mao usab ang 
sukaranang bato sa doktrina sa Pagkabanhaw. 
Sama sa gihisgut kaganina, ang Ginoo Mismo 
mipahayag nga ang Basahon ni Mormon  
naglangkob sa “kahingpitan sa ebanghelyo  
ni Jesukristo” (D&P 20:9). Kana wala magpa-
sabut nga kini naglangkob sa tanang  
pagtulun-an, sa tanang doktrina nga gipa-
dayag. Hinoon, kini nagpasabut nga diha 
sa Basahon ni Mormon kita makakaplag sa 

kahingpitan niadtong mga doktrina nga giki-
nahanglan sa atong kaluwasan. Ug kini gi-
tudlo sa yano ug simple nga paagi aron bisan 
ang mga bata makakat-on sa mga pamaagi sa 
kaluwasan ug kahimayaan. Ang Basahon ni 
Mormon nagtanyag og daghan kaayo nga ma-
kapalapad sa atong pagsabut sa mga doktrina 
sa kaluwasan. Kon wala kini, kadaghanan sa 
gipangtudlo sa ubang mga kasulatan dili hapit 
mahimong yano ug bililhon.

Sa katapusan, ang Basahon ni Mormon 
mao ang sukaranang bato sa atong pagpama-
tuod. Sama nga ang arko malumpag kon tang-
tangon ang sukaranang bato, mao usab ang 
tanan diha sa Simbahan mobarug o mapukan 
uban sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon. 
Ang mga kaaway sa Simbahan klarong na-
kasabut kaayo niini. Mao kini nganong sila 
naningkamot pag-ayo sa pagpawala sa kama-
tuoran sa Basahon ni Mormon, kay kon kini 
mapamatud-an nga dili tinuod, malakip usab 
si Propetang Joseph Smith. Mao usab ang 
atong pag-angkon sa mga yawe sa priesthood, 
ug pagpadayag, ug pagpahiuli sa Simbahan. 
Apan sa sama nga paagi, kon ang Basahon 
ni Mormon tinuod—ug minilyon karon ang 
nagpamatuod nga sila adunay saksi sa Espiritu 
nga kini gayud tinuod—dayon ang tawo kina-
hanglan nga modawat sa mga pangangkon sa 
Pagpahiuli ug sa tanan nga nag-uban niini.

Oo, akong mga kaigsoonan, ang Basahon 
ni Mormon mao ang sukaranang bato sa atong 
tinuohan—ang sukaranang bato sa atong 
pagpamatuod, ang sukaranang bato sa atong 
doktrina, ug ang sukaranang bato sa pagpa-
matuod sa atong Ginoo ug Manluluwas.

Ang ikaduha nga mahinungdanong rason 
nganong kinahanglan natong himoon ang 
Basahon ni Mormon nga sentro sa pagtuon 
tungod kay kini gisulat alang sa atong pana-
hon. Ang mga Nephite wala gyud niini nga 
basahon; ni ang mga Lamanite sa karaang pa-
nahon. Kini gitagana alang kanato. Si Mormon 
misulat sa hapit na sa pagtapos sa sibilisas-
yon sa Nephite. Ubos sa inspirasyon sa Dios, 
kinsa nakakita sa tanang mga butang gikan sa 
sinugdanan, iyang gipamubo ang mga rekord 
sa daghang mga siglo, nagpili sa mga istorya, 
pamulong, ug panghitabo nga makatabang 
kaayo kanato.

Ang matag mahinungdanong mga tigsulat 
sa Basahon ni Mormon nagpamatuod nga siya 

Sa Basahon ni 
Mormon atong 
makaplagan 
ang kahingpitan 
niadtong mga 
doktrina nga 
gikinahanglan sa 
atong kaluwasan. 
Ug kini gitudlo sa 
yano ug simple 
nga paagi aron 
bisan ang mga 
bata makakat-on 
sa mga pamaagi 
sa kaluwasan ug 
kahimayaan.
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misulat alang sa umaabut nga mga heneras-
yon. Si Nephi miingon: “Ang Ginoong Dios 
nagsaad ngari kanako nga kini nga mga 
butang diin ako misulat ampingan ug tipi-
gan, ug ihatag ngadto sa akong binhi, gikan 
sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan” (2 Nephi 
25:21). Ang iyang igsoon nga lalaki nga si 
Jacob, kinsa mipuli kaniya, misulat sa susama 
nga mga pulong: “Kay [si Nephi] miingon 
nga ang kasaysayan sa iyang mga katawhan 
kinahanglan nga ikulit diha sa iyang uban 
nga mga palid, ug nga ako kinahanglan mo-
tipig niini nga mga palid ug mohatag kanila 
ngadto sa akong mga binhi, gikan sa kali-
watan ngadto sa kaliwatan” ( Jacob 1:3). Sila 
si Enos ug Jarom nagpasabut nga sila usab 
nagsulat dili para sa ilang mga katawhan 
apan alang sa umaabut nga mga henerasyon 
(tan-awa sa Enos 1:15–16; Jarom 1:2).

Si Mormon mismo miingon, “Oo, ako ma-
mulong nganha kaninyo, kamo nga salin sa 
balay ni Israel” (Mormon 7:1). Ug si Moroni, 
ang katapusan sa dinasig nga mga tigsulat, sa 
tinuoray nakakita sa atong panahon. “Tan-
awa,” siya miingon, “ang Ginoo nakapakita 
ngari kanako niini nga mahinungdanon ug 
kahibulongan nga mga butang mahitungod 
niana nga sa dili madugay moabut, ug niana 
nga adlaw sa panahon nga kini nga mga 
butang moabut diha kaninyo.

“Tan-awa, ako namulong nganha kaninyo 
ingon og kamo ania, ug gani kamo wala. 
Apan tan-awa, si Jesukristo mipakita kaninyo 
ngari kanako, ug ako nasayud sa inyong 
binuhatan” (Mormon 8:34–35).

Kon sila nakakita sa atong panahon ug 
mipili niadtong mga butang nga bililhon 
kaayo alang kanato, dili ba angayan lang nga 
ingon niana ang atong pagtuon sa Basahon 
ni Mormon? Kinahanglan nga kanunay na-
tong pangutan-on ang atong kaugalingon, 
“Ngano man ang Ginoo nagdasig ni Mormon 
(o Moroni o Alma) sa paglakip niana sa iyang 
rekord? Unsa nga leksyon ang atong makat-
unan gikan niana nga makatabang kanako sa 
pagpakabuhi niining panahona?

Ug adunay daghang mga ehemplo kon sa 
unsa nga paagi kana nga pangutana matu-
bag. Pananglit, sa Basahon ni Mormon kita 
makakita og sumbanan sa pagpangandam sa 
Ikaduha nga Pag-anhi. Usa ka dakong ba-
hin sa basahon nagtumong sa pipila ka mga 

dekada sa wala pa ang pagbisita ni Kristo 
sa Amerika. Pinaagi sa mabinantayon nga 
pagtuon niana nga panahon, kita makatino 
nganong ang uban gipanglaglag sa grabe nga 
paghukom sa wala pa ang Iyang pag-abut 
ug unsa ang nakapahimo sa uban nga moba-
rug sa templo didto sa yuta sa Bountiful ug 
mihikap sa mga samad sa Iyang mga kamot 
ug tiil.

Gikan sa Basahon ni Mormon kita  
makakat-on kon sa unsang paagi nagpa-
kabuhi ang mga disipulo ni Kristo sa mga 
panahon sa gubat. Gikan sa Basahon ni 
Mormon atong makita ang mga kadautan sa 
tinago nga mga kalihokan nga gihulagway 
nga tataw ug makahahadlok nga reyalidad. 
Sa Basahon ni Mormon kita makakaplag  
og mga leksyon nga naghisgut kabahin  
sa pagpanglutos ug sa apostasiya. Kita  
makakat-on og daghan kon unsaon sa pag-
himo ang misyonaryo nga buhat. Ug labaw 
sa tanan, atong makita diha sa Basahon ni 
Mormon ang kapeligro sa pagkakalibutanon 
ug pagtinguha sa atong mga kasingkasing sa 
mga butang sa kalibutan. Aduna bay mag-
duhaduha nga kini nga basahon gitagana 
alang kanato ug sulod niini kita makakaplag 
og dakong gahum, dakong kahupayan, ug 
dakong proteksyon?

Ang ikatulo nga rason nganong ang Ba-
sahon ni Mormon bililhon ngadto sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw makita diha sa 
sama nga pahayag ni Propeta Joseph Smith 
nga nakutlo kaganina. Siya miingon, “Ako mi-
sulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni 
Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain 
nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukara-
nan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga 
maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang 
mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon.” 
Kana mao ang ikatulo nga rason sa pagtuon 
sa basahon. Kini makatabang kanato nga mas 
mapaduol sa Dios. Aduna bay usa ka butang 
sulod sa atong kasingkasing nga naghandom 
nga mas mapaduol ngadto sa Dios, mas 
mahisama Kaniya sa atong matag adlaw nga 
pagpakabuhi, mobati sa Iyang presensya 
kanunay? Kon mao, ang Basahon ni Mormon 
makatabang gayud kanato sa pagbuhat niini 
kaysa uban pang basahon. 

Ang Basahon ni Mormon wala lamang 
magtudlo kanato sa kamatuoran, bisan 

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Ang Basahon ni Mor-
mon usa ka sagrado 
nga rekord nga nag-
langkob og impormas-
yon nga dili makita sa 
lain nga mga basahon. 
Ang Ginoo nagsugo 
kanato sa pagpakig-
bahin sa tanan niyang 
mga anak ang mga ka-
matuoran sa mahang-
turong Ebanghelyo nga 
gipadayag aron sa pag-
andam kanila alang sa 
usa ka luna sa Celestial 
nga gingharian. . . .

“Nalipay ang akong 
kasingkasing nga ma-
sayud nga ang matag 
tawo nga mobasa [sa 
Basahon ni Mormon] 
sa mainampoong 
paagi, ang matag tawo 
kinsa magtinguha nga 
masayud kon kini Iya 
ba sa Ginoo o dili adu-
nay saad, dili gikan ni 
Joseph Smith o ni bisan 
kinsa nga tawo, apan 
saad sa atong Langit-
nong Amahan nga sila 
mahimong masayud sa 
kasiguroan nga kini Iya 
sa Dios.”
Presidente George Albert 
Smith (1870–1951), sa Con-
ference Report, Abr. 1936, 
13–14, 15.
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tuod naghimo kini niana. Ang Basahon ni 
Mormon wala lamang magpamatuod kang 
Kristo, bisan tuod naghimo kini niana, usab. 
Apan adunay mga butang nga mas labaw pa. 
Adunay gahum sa basahon nga magsugod 
sa pagdagayday sa inyong mga kinabuhi sa 
higayon nga sugdan ninyo ang tinuoray nga 
pagtuon sa basahon. Makaplagan ninyo ang 
mas dako nga gahum sa pagpakigbatok sa 
pagsulay. Makaplagan ninyo ang gahum sa 
paglikay sa panglingla. Makaplagan ninyo 
ang gahum nga magpabilin sa higpit ug 
pig-ot nga dalan. Ang mga kasulatan mao 
ang gitawag og “mga pulong sa kinabuhi” 
(tan-awa sa D&P 84:85), ug walay laing mas 
tinuod pa kay sa Basahon ni Mormon. Kon 
kamo magsugod sa pagkagutom ug pag-
uhaw niadto nga mga pulong, kamo maka-
kaplag sa kinabuhi nga mas mabungahon.

Ang atong pinalanggang igsoon, si Presi-
dente Marion G. Romney . . . mipamatuod 
sa mga panalangin nga moabut sa kinabuhi 
niadtong mobasa ug magtuon sa Basahon ni 
Mormon. Siya miingon:

“Akong gibati ang kasigurado nga kon, sa 
atong mga panimalay, ang mga ginikanan 
mainampoon ug kanunay nga mobasa gikan 
sa Basahon ni Mormon, kanilang duha ug 
kauban sa ilang mga anak, ang diwa nianang 
talagsaon nga basahon moabut aron mopuno 

sa atong mga panimalay ug sa tanan nga nag-
puyo didto. Ang diwa sa balaan nga pagtahud 
molambo; pagtahud ug ang konsiderasyon sa 
usag usa molambo. Ang diwa sa panagbingkil 
mopalayo. Ang mga ginikanan motambag sa 
ilang mga anak uban sa mas dako nga gugma 
ug kaalam. Ang mga anak mas mosanong ug 
manunuton sa tambag sa ilang mga ginikanan. 
Ang pagkamatarung molambo. Hugot nga 
pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli—ang 
tiunay nga gugma ni Kristo—maanaa sa atong 
mga panimalay ug kinabuhi, makahimo sa 
ilang pagmata nga adunay kalinaw ug hingpit 
nga kalipay.” 3

Kini nga mga saad—dugang nga gugma 
ug panagsinabtanay sa panimalay, dakong 
pagtahud tali sa ginikanan ug anak, pag-
lambo sa espiritwalidad ug pagkamatarung—
dili kawang nga mga saad, apan sama sa 
gipasabut ni Propeta Joseph Smith sa dihang 
siya miingon nga ang Basahon ni Mormon 
makatabang kanato nga mas mapaduol 
ngadto sa Dios.

Mga kaigsoonan, dasigon ko kamo uban sa 
akong tibuok kasingkasing nga inyong ikonsi-
derar uban sa dakong kabalaan ang kaimpor-
tante sa Basahon ni Mormon diha kaninyo sa 
personal nga paagi o sa tibuok Simbahan.

Sobra sa 10 ka tuig ang milabay mihimo 
ko sa mosunod nga mga pahayag kabahin sa 
Basahon ni Mormon:

“Ang mahangturon ba nga mga sangputa-
nan nag-agad sa atong pagsanong niini nga 
basahon? Oo, alang man sa atong panalangin 
o sa atong kalautan.

“Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kinahanglang magtuon niini nga basahon isip 
usa ka buluhaton sa tibuok kinabuhi. Kay 
kondili iyang gibutang ang iyang kalag sa 
kakuyaw ug nagsalikway niadtong makahatag 
og espiritwal ug intelektwal nga panaghiusa sa 
iyang tibuok kinabuhi. Adunay kalainan tali sa 
usa ka kinabig kinsa natukod sa bato ni Kristo 
pinaagi sa Basahon ni Mormon ug nanggunit 
pag-ayo sa gunitanan nga puthaw, ug sa tawo 
nga wala.” 4

Akong imatuod kini nga mga pulong ka-
ninyo karong adlawa. Dili kita magpabilin 
ubos sa paghimaraut, uban sa hampak ug 
paghukom, pinaagi sa pagbaliwala niining 
talagsaon ug kahibulongan nga gasa nga 
gihatag sa Ginoo ngari kanato. Hinoon, atong 

Aduna bay tawo 
nga magduha-
duha nga kining 
basahon gitagana 
alang kanato ug 
nga kita maka-
kaplag gikan niini 
og talagsaong 
gahum, talagsa-
ong kahupayan, 
ug talagsaong 
proteksyon?
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SULOD SA 25 KA TUIG

Bisan tuod og ako usa ka matinud-anon 
nga miyembro sa Simbahan sukad 

1965, usa ka panghitabo niadtong 1986 
milig-on sa akong pagpamatuod sa gipa-
hiuli nga ebanghelyo labaw kaysa bisan 
unsa nga panghitabo.

Pagka Oktubre niadtong tuiga mi-
simba ko sa Cornwall, England, aron 
sa pagtan-aw sa sibya sa kinatibuk-ang 
komperensya. Human makapaminaw sa 
mahinungdanong pamulong ni Presidente 
Ezra Taft Benson nga “The Book of  
Mormon—Keystone of Our Religion,” 
nasayud ko nga mapalambo nako ang 
akong pagbasa sa Basahon ni Mormon.

Nianang gabhiuna miuli ko, nag-ampo, 
ug nakigsaad sa Ginoo nga dili na gayud 
nako ibaliwala ang Basahon ni Mormon. 
Karon, 25 ka tuig ang milabay, ako maka-
report nga wala koy palta sa pagbasa sa 
Basahon ni Mormon matag adlaw.

Ang mga panalangin nga akong 
nadawat gumikan niini nga desisyon 
hilabihan kadaghan. Adunay espesyal nga 
diwa diha sa Basahon ni Mormon nga 
dili ninyo makaplagan bisan asa pa, dili 
gani sa ubang mga basahon sa kasulatan. 
Gibati nako nga ang Espiritu Santo duol, 
nagtabang kanako nga makasinati og usa 
ka pagbati sa kahupayan sa tanang mga 
hagit sa kinabuhi, ilabi na sa dihang ang 
akong asawa nga hapit na mo-50 nama-
tay niadtong Pebrero 2007.
Alistair Joseph Welsh, Scotland

daugon ang mga saad nga nalakip sa pagba-
handi niini sa atong mga kasingkasing.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad, seksyon 84, 
bersikulo 54 hangtud 58, atong mabasa:

“Ug ang inyong mga hunahuna sa mga pa-
nahon nga nangagi nangitngit tungod sa wa-
lay pagtuo, ug tungod kay kamo mibaliwala sa 
mga butang nga kamo nakadawat—

“Kansang garbo ug walay pagtuo midala sa 
tibuok simbahan ubos sa paghukom.

“Ug kini nga panghimaraut anaa diha sa 
mga anak sa Zion, gani sa tanan.

“Ug sila magpabilin ubos niini nga pang-
himaraut hangtud nga sila maghinulsol ug 
mahinumdom sa bag-o nga pakigsaad, gani 
ang Basahon ni Mormon ug ang kaniadto nga 
mga sugo diin Ako mihatag ngadto kanila, 
dili lamang sa pag-ingon, apan sa pagbuhat 
sumala ngadto niana nga Ako misulat—

“Nga sila unta makadala og bunga nga 
angay alang sa gingharian sa ilang Amahan; 
kon dili adunay magpabilin nga hampak ug 
paghukom nga ibu-bu diha sa mga anak sa 
Zion.”

Sukad sa pinakabag-o kinatibuk-ang kom-
perensya nga akong natambungan, ako naka-
dawat og daghang sulat gikan sa mga Santos, 
batan-on o tigulang, gikan sa tibuok kalibutan 
kinsa midawat sa hagit sa pagbasa ug pagtuon 
sa Basahon ni Mormon.

Ako nalipay pag-ayo sa ilang mga istorya 
kon sa unsang paagi nga ang ilang mga kina-
buhi nausab ug sa unsang paagi nga sila mas 
naduol sa Ginoo isip resulta sa ilang pasalig. 
Kining mahimayaong mga pagpamatuod 
nagmatuod sa akong kalag sa mga pulong 
ni Propeta Joseph Smith nga ang Basahon ni 
Mormon tinuod gayud “nga sukaranang bato 
sa atong tinuohan” ug ang usa ka lalaki ug 
babaye “labi nga maduol sa Dios pinaagi sa 
pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan 
hain nga basahon.”

Kini mao ang akong pag-ampo, nga ang 
Basahon ni Mormon mahimong sukaranang 
bato sa atong mga kinabuhi. ◼
Ang spelling ug capitalization gi-estandard.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Pasiuna sa Basahon ni Mormon.
 2. Tan-awa sa ulohang pahina sa Basahon ni Mormon.
 3. Marion G. Romney, “The Book of Mormon,” Ensign, 

Mayo 1980, 67.
 4. Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon Is the Word 

of God,” Ensign, Mayo 1975, 65.

Adunay ga-
hum niana nga 
basahon nga 
magsugod sa 
pagdagayday 
sa inyong mga 
kinabuhi sa 
higayon nga 
sugdan ninyo 
ang tinuoray 
nga pagtuon  
sa basahon. 
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Usa ka gabii ang akong misyonaryo nga 
kompanyon ug ako nanuktok sa pulta-
han sa usa ka batan-ong lalaki nga usa 

ka international student nga nag-eskwela sa 
usa sa daghang mga unibersidad sa London. 
Gipasulod mi niya, ug among gipasabut nga 
kami mga misyonaryo sa Ang Simbahan ni  
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. Morag gusto kaayo siya nga makat-on 
pa og dugang mahitungod sa Pagpahiuli sa 
ebanghelyo, busa mipamatuod kami kabahin 
ni Propeta Joseph Smith ug misulti kaniya 
mahitungod sa usa ka sagrado nga basahon 
gikan sa atong Langitnong Amahan nga gita-
wag og Basahon ni Mormon. Among gipasa-
but og maayo nga sagrado kini tungod kay 
nagpamatuod kini kang Jesukristo.

Among gipasabut nga mahimo siyang masa-
yud sa iyang kaugalingon sa kamatuoran niini 
ug mihatag kaniya og usa ka kopya. Sa dihang 
akong gitunol ngadto kaniya ang Basahon 
ni Mormon, mibarug siya sa iyang gilingku-
ran ug mibiya sa lawak nga wala magtingog. 
Gigunitan nako ang Basahon ni Mormon sa 
makadiyot, ug ang akong kompanyon ug ako 
nagtinan-away nga natingala sa hilum, nag-
hunahuna unsay angay nga buhaton. Akong 
gibutang ang basahon sa lamesa.

Among nakita ang among batan-ong higala 
diha sa kusina nga nanghugas sa iyang mga ka-
mot ug gitrapohan kini sa limpyong tualya aron 
mauga. Mibalik siya og sulod sa lawak ug gipu-
nit ang Basahon ni Mormon gikan sa lamesa ug 
miingon lang, “Ang akong katawhan kanunay 
nga manghugas sa ilang mga kamot sa dili pa 
mohikap sa usa ka butang nga sagrado.” Mitulo 
ang mga luha sa akong mga mata samtang  
nagtan-aw ko niining batan-ong lalaki nga nag-
abli sa Basahon ni Mormon sa unang higayon 
ug mipakli sa sagrado nga mga pahina niini 
gamit ang iyang limpyo nga mga kamot.

Si Alma mitudlo nga ang mga kasulatan 
sagrado ug gipreserbar aron sa pagdala sa 
mga kalag ngadto sa kaluwasan. Namahayag 
siya ngadto sa iyang anak nga lalaki nga si 
Helaman, “Ang Dios mitugyan kanimo uban 
niini nga mga butang, diin mga sagrado, diin 
siya miamping nga sagrado, ug usab diin siya 
moamping ug mopatunhay alang sa usa ka 
maalamon nga katuyoan diha kaniya, nga siya 
makapakita sa iyang gahum ngadto sa umaa-
but nga mga kaliwatan” (Alma 37:14).

Gipadala ko sa misyon aron itudlo ang 
gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, apan 
ako ang natudloan niining batan-ong lalaki 
sa iyang limpyo nga mga kamot. Sa daghang 
mga kultura—lakip na ang akong kultura—
dili kinahanglan nga manghugas sa among 
mga kamot sa dili pa mobasa sa mga kasu-
latan, apan ang iyang yano nga pagpakita sa 
pagrespeto mao ang usa ka balaang pagtahud 
ug gamhanang pahinumdom sa kasagrado sa 
Basahon ni Mormon. ◼

Usa ka Sagrado  
nga Basahon
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Madawaton 
siya sa tanan 
nga among 
gitudlo. Apan 
nganong 
wala man 
niya dawata 
ang Basahon 
ni Mormon 
sa dihang  
gihatag ko 
kini kaniya?

Ni David A. Feitz
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Nag-edad ko og 18 sa dihang namiyembro 
ko sa Simbahan. Ang Basahon ni Mormon 
adunay mahinungdanong bahin sa akong 

pagkakabig. Nianang higayuna, nangita ko og 
bag-ong mga ideya nga makapasabut kabahin 
sa kalibutan sa akong palibut. Akong nahinum-
duman ang akong mga propesor sa kolehiyo 
nga migamit sa kalibutanong mga paagi sa ilang 
pagtudlo. Misugod ko og salig sa dili matuohon 
nga mga ideya mahitungod sa presensya sa 
Dios.

Usa ka adlaw akong namatikdan ang usa 
ka sky-blue nga basahon nga gibilin sa duha 
ka mga misyonaryo sa among panimalay mga 
unom ka tuig na ang milabay. Kadto mao ang 
Basahon ni Mormon. Kauban sa basahon, 
nagbilin sila og usa ka pamphlet mahitungod 
ni Propeta Joseph Smith ug pipila usab ka 
mga instruksyon kon unsaon sa pag-ampo 
ngadto sa Dios.

Misugod ko sa pagbasa sa Basahon ni  
Mormon. Mga pipila pa lamang ko ka mga 
bersikulo sa basahon, sa 1 Nephi, sa dihang 
mibati ko og lahi. Misugod ko sa pakiglantugi 
tali sa akong mga pagbati ug sa akong kahi-
balo. Busa nakahukom ko sa pagpangutana  
sa Dios diha sa pag-ampo.

Mao kadto ang unang higayon sa akong  
kinabuhi nga nag-ampo ko nga nagluhod. 
Ang kasinatian nga misunod nahimong usa  

sa labing sagrado sa akong kinabuhi. Ang 
pagbati sa ingon niana nga hilabihan nga 
kalipay mipuno kanako nga ako nasayud 
sa akong kasingkasing nga ang Basahon ni 
Mormon labaw pa sa usa ka basahon. Usa kini 
ka basahon nga adunay balaanong gigikanan. 
Pulong gayud kini sa Dios. Wala madugay 
akong nasabtan nga ang pagbati mao ang Es-
piritu nga nagpamatuod sa kamatuoran niini.

Bisan kon ang uban adunay susama nga 
mga kasinatian, adunay lain-laing mga paagi 
nga ang usa ka tawo masayud nga ang Basa-
hon ni Mormon tinuod.

Unsaon Ninyo Pagkasayud?
1. Ang uban masayud pinaagi sa pagpami-

naw. Tingali usa kamo niadtong kinsa masa-
yud pinaagi lamang sa pagpaminaw sa unsay 
gitudlo sa basahon. Ang Basahon ni Mormon 
naghisgut mahitungod sa liboan ka mga  
tawo nga naminaw sa anak nga mga lalaki  
ni Mosiah nga nagtudlo sa ebanghelyo ni 
Jesukristo ug “nakabig ngadto sa Ginoo”  
(tan-awa sa Alma 23:5–6). Ang mga mis-
yonaryo karon nagtudlo nianang sama nga 
ebanghelyo nga makita diha sa Basahon ni 
Mormon. Ang uban masayud nga ang Basa-
hon ni Mormon pulong sa Dios pinaagi la-
mang sa pagpaminaw sa uban nga nakigbahin 
sa mga pagtulun-an niini.

Ni Elder  
Walter F. González
Sa Kapangulohan  
sa Seventy

Gibati nako ang walay katapusan nga pasalamat 
tungod sa Basahon ni Mormon. Nakapausab kini 
sa akong kinabuhi sa kahangturan, ug nasayud 
ko nga kini makapausab sa inyong kinabuhi.

Kamo Masayud
KON KAMO 

GUSTO GAYUD 
NGA MASAYUD, 
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2. Ang uban masayud pinaagi sa pagbasa. 
Tingali usa kamo niadtong kinsa masayud 
pinaagi lamang sa pagbasa sa Basahon ni 
Mormon nga adunay tinud-anay nga tinguha 
nga masayud sa kamatuoran. Ingon niana ang 
nahitabo sa akong asawa. Nag-edad siya og 12 
sa dihang kinasingkasing niyang gidawat ang 
instruksyon sa pagbasa sa basahon gikan sa 
sinugdanan hangtud sa katapusan. Samtang gi-
himo niya kini, iyang nasayran nga kini tinuod. 
Hilabihan ka kusog sa pagbati nga, samtang 
nagbasa siya, nakahukom siya nga mosunod 
sa Manluluwas hangtud sa kahangturan. Nag-
pabilin siyang matinud-anon sa iyang gibati.

3. Ang uban masayud pinaagi sa pag-
buhat. Tingali usa kamo niadtong masayud 
pinaagi lamang sa pagbuhat sa mga butang 
nga gitudlo sa basahon. Ang ubang mga tawo 
nakaangkon sa ilang mga pagpamatuod pi-
naagi sa pagbuhat (tan-awa sa Juan 7:17). Si 
Nephi, usa ka propeta sa Basahon ni Mormon, 
nakasabut kaayo niini nga baruganan. Misulat 
siya nga aron “labaw nga makadani kanila 
sa hingpit sa pagtuo diha sa Ginoo nga ilang 
Manunubos . . . ako mipahisama sa tanan nga 
mga kasulatan ngari kanato, nga kini unta 
mahimo alang sa atong kaayohan ug sa atong 
pagkat-on” (1 Nephi 19:23; empasis gidugang). 
Pinaagi sa pagpahisama, o paggamit, sa mga 
pagtulun-an sa Basahon ni Mormon sa inyong 
kaugalingong kinabuhi, kamo usab mahimong 
madani sa balaanong gigikanan niini.

4. Ang uban masayud pinaagi sa pagpa-
ngutana sa Dios. Tingali usa kamo niadtong 
masayud pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni 
Mormon ug dayon sa pagpangutana sa Langit-
nong Amahan diha sa pag-ampo kon ang ba-
sahon tinuod ba. Mao kini ang akong nasinati. 
Mao kini ang makapadasig nga saad nga giha-
tag sa laing propeta sa Basahon ni Mormon, si 
Moroni, ngadto sa tanang tinud-anay nga na-
ngita sa kamatuoran: “Tan-awa, ako moawhag 
kaninyo nga kon kamo mobasa niini nga mga 
butang . . . nga kamo mangutana sa Dios, ang 
Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, 
kon kini nga mga butang dili ba tinuod; ug 
kon kamo mangutana sa kinasingkasing, uban 
sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga 
pagtuo kang Kristo, siya mopakita sa kamatu-
oran niini nganha kaninyo, pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo” (Moroni 10:3–4). Ako mopa-
matuod nga kon kamo mobasa ug mag-ampo PA
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SAAD NI MORONI

Sa katapusan sa Basahon ni Mormon, usa ka propeta nga ginganlan og Moroni 
nagsaad nga kon kita mobasa sa Basahon ni Mormon, mamalandong sa mensahe 

niini diha sa atong mga kasingkasing, ug mangutana sa Dios diha sa pag-ampo kon 
kini tinuod ba, ang Dios motubag kanato pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo (tan-awa 
sa Moroni 10:3–5).

Ang personal nga pagpadayag para sa kaugalingon lamang. Moabut kini sa lain-
laing mga paagi ug sa lain-laing mga panahon ngadto sa matag usa kanato sumala 
sa kabubut-on sa Ginoo. Ang pagsabut sa mosunod nga mga baruganan makatabang 
kaninyo nga masayud sa inyong kaugalingon.

1. Hunahunaa Kini
Sa wala pa modapit kanato sa pag-ampo, si Moroni nagdapit kanato sa pagpa-

malandong. Ang pagpamalandong nagpasabut nga hunahunaon kini og maayo. 
Pangutan-a ang inyong kaugalingon: Unsay akong gibati kon magbasa ko sa Basahon 
Mormon? Nganong gibati ko man kana? Unsay akong nakat-unan? Maayo ba kini?

Ang Ginoo mitudlo niini nga baruganan ngadto ni Oliver Cowdery: “Ikaw wala 
maghunahuna gawas sa pagpangutana kanako. Apan, tan-awa, Ako moingon 
nganha kanimo, nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa imong hu-
nahuna; unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako kon kini husto” (D&P 9:7–8; 
empasis gidugang).

2. Pag-ampo sa Makugihong Paagi
Ang pag-focus sa atong mga hunahuna ug ang paghunahuna og maayo sa hilum 

nga mga tubag sa Espiritu Santo nagkinahanglan og paningkamot sa hunahuna. Ti-
ngali mao kini ang hinungdan nganong si Enos diha sa Basahon ni Mormon naghisgut 
mahitungod sa iyang pag-ampo isip usa ka “pagpakigbisog . . . atubangan sa Dios” 
(Enos 1:2).

Kon kamo magbasa, mamalandong, o mag-ampo, pangita og oras ug dapit nga 
wala kaayoy makabalda kon mahimo. Pangita og kaadtoan nga makatabang kaninyo 
nga makahunahuna og maayo. Ang pag-ampo og kusog makatabang nga ma-focus 
ang inyong mga hunahuna.

3. Pangutana og Husto nga mga Pangutana
Ang Ginoo miingon kang Oliver Cowdery nga dili lang mangutana kondili mangu-

tana kon ang butang nga iyang gihunahuna husto ba. Kasagaran, ilabi na kon kita 
wala pa makasulay sa pagdawat og mga tubag gikan sa atong Langitnong Amahan, 
mas daling masabtan ang tubag sa usa ka yano nga oo o dili nga pangutana.

“Ang yawe sa maayo nga pag-ampo mao ang pagkat-on sa paghimo og husto nga 
mga pangutana,” miingon si Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles.1

4. Unsa ang Inyong Katuyoan?
Usa sa mga yawe ngadto sa saad ni Moroni mao nga kita mangutana uban sa 

“tinuod nga katuyoan.” Sa dihang ang 14 anyos nga si Joseph Smith miadto sa kaka-
hoyan aron mag-ampo, “siya nag-ampo uban sa tuyo nga dili lamang sa pagpaminaw 
apan sa pagtuman,” miingon si Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan. “. . . Ug tungod sa iyang kamatinud-anon, sa mga adlaw ug 
mga bulan ug mga tuig nga miabut ang iyang mga pag-ampo gitubag uban sa hilabi-
hang kahayag ug kamatuoran.” 2

5. Ayaw Kini Palabya
Dili tanan nga pagpadayag katingalahan. Ang uban nga mga tawo adunay mga 

damgo, mga panan-awon, o mga pagbisita. Apan kadaghanan kanato makasinati og 
morag hilum ug tulugkaron, sama sa init, malinawon nga pagbati.

Si Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), ika-12 nga Presidente sa Simbahan, 
mitudlo, “Nagpaabut sa katingalahan, ang usa ka tawo mahimong dili hingpit nga 
makabantay sa makanunayong pagdagayday sa gipadayag nga komunikasyon.” 3

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Richard G. Scott, “Ang Paggamit sa Langitnon nga Gasa sa Pag-ampo,” Liahona, Mayo 2007, 8.
 2. Henry B. Eyring, “Pag-ampo,” Liahona, Ene. 2002, 18.
 3. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball (2006), 300.

USA KA 
PROPETA 
NAGPAMA-
TUOD
“Ang Basahon 
ni Mormon 
pulong sa 

Dios. Kami nagdapit kaninyo sa 
pagbasa niining maanindot nga 
rekord. Kini mao ang labing ta-
lagsaon nga basahon nga anaa 
karon. Basaha kini og maayo ug 
sa mainampoong paagi, ug kon 
buhaton ninyo kana, ang Dios 
mohatag kaninyo og pagpama-
tuod sa kamatuoran niini sama 
sa gisaad ni Moroni (tan-awa sa 
Moroni 10:4).”
Presidente Howard W. Hunter (1907–95), 
The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams (1997), 54.

USA KA 
PROPETA 
NAGPAMA-
TUOD
“Usa ko nga 
nakadawat 
gikan sa Ginoo 

og labing lig-on nga pagpa-
dayag kalabut sa kamatuoran 
sa [Pagpahiuli, lakip na ang 
Basahon ni Mormon]. Kana nga 
pagpakita nagauban kanako 
sa gamhanang paagi matag 
takna; ug bisan unsa man nga 
mga kahimtang nga mahimong 
moabut sa akong kinabuhi, 
hangtud anaa pa ang akong 
panumduman kining hing-
pit nga kahibalo magpabilin 
kanako.”
Presidente Lorenzo Snow (1814–1901),  
sa Conference Report, Okt. 1900, 61.
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UNSAON NAKO SA PAGKASAYUD

Bisan og nabunyagan ko sa edad nga nuybe, ang 
akong pamilya dili aktibo sa Simbahan. Apan sa di-

hang nag-edad ko og 13, ang mga misyonaryo midapit 
kanako sa pagsimba, ug gibuhat nako kini. Mitambong 
usab ako sa seminary. Ang kurso nga tun-anan mao ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad, nga morag nakapalibog ka-
nako. Naglisud gayud ko kabahin ni Joseph Smith ug sa 
Basahon ni Mormon. Gusto kong makakaplag sa Dios, 
apan dili ko sigurado kon unsaon ug asa.

Sa dugay nga panahon nagsige ko og hunahuna ma-
hitungod sa panagsultihanay uban sa mga misyonaryo. 
Naghunahuna ko mahitungod sa seminary. Naghuna-
huna ko mahitungod sa panagsultihanay nako uban sa 
mga miyembro ug sa uban nga Kristohanong mga tinu-
ohan. Usahay nag-ampo ko nga masayud unsay husto, 
apan naglabi ang lumalabay nga hunahuna kay sa 
sinsero nga pangutana. Dayon usa ka gabii nakahukom 
ko nga mag-ampo uban sa “tinuod nga katuyoan.”

Misulti ko sa Langitnong Amahan nga gusto ko 
nga makaila Kaniya ug mahimong kabahin sa Iyang 
tinuod nga Simbahan. Misaad ko: “Kon Ikaw motugot 

mahitungod sa Basahon ni Mormon, nga 
nagsunod sa mga gimando ni Moroni, kamo 
masayud nga kini tinuod.

Ang Dios Misaad nga Kamo Masayud
Kon kamo gusto gayud nga masayud, kamo 

masayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod. 
Ang Dios misaad nga ihatag kini nga kahibalo 
ngadto sa matinud-anon nga mga nangita sa 
kamatuoran, ug Siya mao “ang Dios sa kama-
tuoran, ug dili magbakak” (Ether 3:12).

Ang laing propeta sa basahon ni Mormon, si 
Alma, mitudlo sa iyang anak nga lalaki nga ang 
Dios misaad nga Siya “moamping [niini nga ba-
sahon] alang sa usa ka maalamon nga katuyoan 
diha kaniya, nga siya unta makapakita sa iyang 
gahum ngadto sa umaabut nga mga kaliwatan. 
Ug karon tan-awa, usa ka katuyoan ang iyang 
natuman, gani ngadto sa pagpahiuli sa daghan 
nga mga kaliboan . . . ngadto sa kasayuran sa 
kamatuoran; ug siya mipakita sa iyang gahum 
diha kanila, ug siya usab mopakita gihapon sa 
iyang gahum dinha kanila ngadto sa umaabut 
nga mga kaliwatan; busa [kini nga basahon] 
mopadayon” (Alma 37:18–19).

Kanang sama nga makadani nga gahum 
makit-an karon dinhi niining usa ka volume 
sa kasulatan, ug ang Ginoo mopakita ni-
ini ngadto ni bisan kinsa nga tinuoray nga 
nagtinguha nga masayud. Makasulti ko niini 
uban sa kasiguroan samtang motan-aw ko 
og balik niadtong mga panahon sa dihang 
nagkat-on pa ko mahitungod sa Simbahan. 
Karon, tungod sa makapadani nga gahum sa 
Basahon ni Mormon, ako mopamatuod nga 
ang Basahon ni Mormon pulong sa Dios, nga 
kini nagtudlo nga si Jesus mao ang Kristo, ang 
Balaan nga Mesiyas. Ang basahon makita nga 
ebidensya nga ang Pagpahiuli sa Iyang ebang-
helyo nahitabo ug nga si Joseph Smith usa ka 
propeta sa Dios.

Kon usa kamo niadtong tinuoray nga na-
ngita sa kamatuoran, ang Ginoo misaad nga 
kamo masayud. Mahimo kamong masayud 
pinaagi sa pagpaminaw sa mga pagtulun-an 
sa basahon, pinaagi sa pagbasa sa basahon, 
pinaagi sa pagbuhat unsay gitudlo sa basahon, 
pinaagi sa pag-ampo aron masayud sa kama-
tuoran niini, o pinaagi sa kombinasyon niini 
nga mga elemento. Apan masayud kamo. ◼

kanako nga masayud kon si Joseph Smith tinuod ba 
nga propeta ug kon ang Basahon ni Mormon tinuod, 
akong buhaton bisan unsa nga gusto Nimong ipabuhat 
kanako. Kon Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw mao ang tinuod nga Simbahan, 
mosunod ko niini ug dili gayud moundang niini.”

Walay katingalahan nga pagpakita ngari kanako, 
apan gibati nako ang kalinaw ug dayon natulog. Pipila 
ka oras ang milabay nahigmata ko nga may lahi nga 
hunahuna: “Si Joseph Smith tinuod nga propeta, ug 
ang Basahon ni Mormon tinuod.” Ang hunahuna giu-
banan og dili mahulagway nga kalinaw. Nakatulog ko 
og balik, nga nahigmata na usab nga may sama nga 
hunahuna ug pagbati.

Sukad nianang higayuna, wala na gayud ako  
magduha-duha nga si Joseph Smith tinuod nga 
propeta. Nasayud ko nga kini buhat sa Manluluwas 
ug nga ang Langitnong Amahan motubag sa atong 
sinsero nga mga pangamuyo.

Rodolfo Armando Pérez Bonilla, El Salvador



Ang Basahon ni Mormon nagpahayag og kamatuoran  
nganhi sa kalibutan sa atong panahon. Tuguti kini nga  

magdala og kahayag ug kamatuoran sa inyong kinabuhi.  
(Tan-awa sa Moroni 10:27.)
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“A ng akong lolo kanunayng moingon, ‘Kon kita gusto 
nga mahimong inila nga tawo, kinahanglan kita nga 
makat-on sa pagbasa,’” miingon si Eduardo Contre-

ras. “Husto ang akong lolo.”
Alang ni Eduardo, hinoon, ang dalan sa pagbasa hila-

bihan ka taas. Isip usa sa lima ka mga anak nga gipadako 
sa iyang biyuda nga inahan sa siyudad sa Córdoba,  
Argentina, miundang siya og eskwela sa dihang nag- 
edad siya og otso para motrabaho aron motabang sa  
pagsuporta sa iyang pamilya.

“Kabus kaayo kami,” nahinumdom siya. Sa pagtabang 
nga matubag ang mga panginahanglan, si Eduardo nang-
limpyo og mga sapatos, naghimo og mga brick, namu-po 
og mga patatas, namaligya og mga newspaper, ug nagtra-
baho sa temporaryo nga mga trabaho hangtud, isip usa ka 
batan-ong lalaki, nakakita siya og full-time nga trabaho sa 
gobyerno sa siyudad.

Sa pagpanglabay sa katuigan, si Eduardo naminyo ug 
nagsugod og iyang kaugalingong pamilya. Sa dihang ang 
kadaghanan sa iyang lima ka mga anak nagsugod na og 
biya sa panimalay, dili pa gihapon siya kahibalong mo-
basa ug adunay gamay kaayo nga purohan nga makat-on 
unsaon. Kana nausab usa ka adlaw sa dihang iyang gi-
gukod ang pipila ka batan-ong mga lalaki sa ilang dapit 
nga nagbugal-bugal sa duha ka mga misyonaryo nga mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw diha sa atubangan sa iyang 

Kalayo nga 
Nagdilaab 

Sa adlaw nga siya nakat-on sa 
pagbasa mao usab ang adlaw 
nga si Eduardo nakabaton og 
pagpamatuod sa Basahon ni 
Mormon ug sa gahum niini.

panimalay. Iyang gipasulod ang mga misyonaryo, ug wala 
madugay siya ug ang iyang asawa, si María, naminaw sa 
mga hilisgutan.

“Naglisud ko og sabut sa tanan nga ilang gisulti tungod 
kay dili kaayo sila makasulti og Kinatsila,” nahinumdom 
si Eduardo, “apan gipakita ko nila og pamphlet nga adu-
nay mga hulagway sa Manluluwas ug ni Propeta Joseph 
Smith sa Sagrado nga Kakahoyan. Naghunahuna ko nga 
ang mga hulagway nga ilang gipakita kanamo ug ang mga 
butang nga ilang gitudlo kanamo maanindot.”

Wala madugay kadto nga mga misyonaryo napulihan 
og lain, nga naglakip sa usa ka lumad nga Kinatsila ang 
sinultihan. Sila si Eduardo ug María, nga namatyan og 
gamayng anak nga babaye pipila ka tuig na ang milabay, 
natandog sa salida sa Simbahan nga Families Are Forever. 
Sila, kauban ang ilang kinamanghurang anak nga lalaki, si 
Osvaldo, wala madugay nabunyagan.

Sa bunyag ni Eduardo niadtong 1987 miabut ang  
tinguha sa pagpalig-on sa iyang pagpamatuod pinaagi  
sa pagbasa sa Basahon ni Mormon. “Unsaon nako nga  
makat-on og basa?” nangutana siya sa iyang asawa.  
Giingnan siya ni María nga motan-aw sa mga letra, isum-
pay kini sa iyang hunahuna, maningkamot sa paglitok sa 
mga pulong, ug dayon mosulay sa pagbasa og kusog. Pi-
naagi sa pagpraktis, siya mipaniguro kaniya, sa kadugayan 
makat-on ra siya og basa.

Ni Michael R. Morris
Mga Magasin sa Simbahan

Alang kang Eduardo Contreras, gilitratohan sa ibabaw uban 
sa iyang asawa, si María, ang Basahon ni Mormon mao ang 
pultahan ngadto sa kahibalo [literacy]. “Bation nako ang 
Espiritu sa matag higayon nga ablihan ko kini aron magbasa,” 
miingon siya.
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Si Eduardo, nga nianang higayuna 45 anyos, kahibalo sa 
mga tono sa daghang mga letra, apan wala pa siya maka-
sulay sa pagbasa sukad sa pag-undang og eskwela hapit 
upat ka dekada na ang milabay.

Gibati Nako ang Kalayo
Uban sa pag-ampo sa iyang kasingkasing, si Eduardo 

milingkod usa ka adlaw niana sa init nga summer sa lan-
dong nga dapit sa luyo sa iyang panimalay. “Didto,” mii-
ngon siya, “determinado ko nga mosulay.”

Si María miingon nga dili siya katuo sa sunod nga na-
hitabo. Samtang aduna siyay gibuhat sa kusina, naminaw 
siya og putol-putol samtang si Eduardo misulay sa pagli-
tok sa mga letra ug mga pulong. “Sa kalit lang nadunggan 
nako siya nga paspas nga misulti,” miingon siya. “Nami-
naw ko ug nakaamgo nga nagbasa diay siya—maayo 
na kaayo. Wala kaabut og tunga sa oras ang milabay, ug 
nagbasa na siya!”

Si Eduardo hilabihan nga nalingaw sa iyang pagpaning-
kamot nga wala na niya namatikdi nga nagbasa na siya. 
Apan samtang nagbasa siya, nahinumdom siya, “Gibati 
nako ang kalayo nga nagdilaab sa akong kahiladman.” 
Nahadlok ug nahingangha, gitawag ni Eduardo ang iyang 
asawa, “Mami, unsay nahitabo nako?”

“Mao kana ang Espiritu sa Ginoo,” mitubag si María. 
“Maayo na kaayo ka nga mobasa!”

Samtang nahinumdom siya sa kasinatian, miingon 
si María, “Usa kadto ka butang nga dili gayud namo 
ikalimud.”

Midugang si Eduardo, “Sa adlaw nga ako nakat-on sa 
pagbasa mao usab ang adlaw nga ako nakabaton og pag-
pamatuod sa Basahon ni Mormon ug sa gahum niini.”

Sukad niana, si Eduardo momata na og alas 4:00 sa 
buntag aron magbasa sa Basahon ni Mormon sa dili pa 
motrabaho. Dayon gibasa niya ang Doktrina ug mga 
Pakigsaad, sunod ang Biblia. Usa ka librarya ang ma-
kita karon sa panimalay sa mga Contreras, diin adunay 
pipila lamang ka mga basahon nga makit-an sa wala pa 
ang 1987.

Samtang ang kahibalo nila ni Eduardo ug María sa 
ebanghelyo mitubo, mao usab ang ilang mga pagpama-
tuod. Sa dihang ang ilang anak nga lalaki nga si Osvaldo  
namatay human sa usa ka aksidente sa kadalanan 
pagka-2001, ang ilang mga pagpamatuod—inubanan  
sa gamhanan nga espirituhanong mga kasinatian atol  
sa pag-ampo ug didto sa Templo sa Buenos Aires  
Argentina, diin sila ug si Osvaldo nabugkos—nakata-
bang kanila sa pag-atubang sa ilang problema.

“Tingali ang uban nga mga ginikanan mabuang,” 

miingon si Eduardo, “apan gibati namo ang kalinaw nga 
nag-ingon, ‘Maayo ra ang inyong anak.’ Siyempre mihilak 
kami. Buotan siya nga anak, ug gimingaw mi niya. Apan 
nabugkos kami sa templo, ug nasayud kami kon asa siya.”

Ang Kahayag sa Kahibalo [Literacy]
Salamat sa pagtudlo sa usa ka miyembro sa iyang ward, 

si Eduardo nakat-on usab sa pagsulat. “Kaniadto,” miingon 
siya, “Dili gani ko makapirma sa akong pangalan.”

Uban sa kahayag sa kahibalo [literacy], nasabtan ni  
Eduardo ang kamatuoran sa mga pulong sa iyang lolo.

“Ania kita dinhi sa yuta aron kita mouswag og ginag-
may matag adlaw,” miingon siya. Pinaagi sa pagkat-on sa 
pagbasa ug pagsulat, dugang niya, nagpakita siya sa iyang 
mga anak ug mga apo nga dili pa gayud ulahi nga makat- 
on, molambo, ug mahimong unsay gusto sa Dios nga kita 
mahimo. “Tungod kay makabasa na ko, nakat-on ko og 
bag-o nga butang matag adlaw,” miingon siya.

Karon si Brother Contreras makabasa na og bisan unsa 
nga gusto niyang basahon, lakip na ang newspaper nga 
kaniadto iyang gibaligya isip usa ka bata nga dili kahiba-
long mobasa ug mosulat. Ang mga kasulatan nagpabilin 
nga iyang paboritong mga basahon, ilabi na ang Basahon 
ni Mormon. Nabasa na niya kini gikan sa sinugdanan 
hangtud sa katapusan sulod sa walo ka higayon.

“Alang kanako ang Basahon ni Mormon mao ang pulta-
han,” miingon siya, mapasalamaton gihapon kon sa un-
sang paagi nga ang kahibalo [literacy] ug ang ebanghelyo 
nakapausab sa iyang kinabuhi. “Ang Basahon ni Mormon 
mao ang tanan alang kanako. Kini ang tanan alang ka-
nako. Bation nako ang Espiritu sa matag higayon nga 
ablihan ko kini aron magbasa.” ◼

USA KA TINUBDAN  
SA INSPIRASYON  
UG GAHUM
“Unsa ang kahulugan 
sa Basahon ni Mormon 

nganha kaninyo? Nahimo ba kining usa  
ka tinubdan sa inspirasyon ug gahum sa  
inyong kinabuhi? Padayon ba kini nga 
ingon niini?

“Kon kamo wala pa makainom og 
maayo gikan niining tuburan sa lunsay 
nga kamatuoran, sa tibuok nakong kalag 
ako moawhag kaninyo sa pagbuhat niana 
karon. Ayaw himoa nga ang kanunay nga 
pagtuon sa Basahon ni Mormon mahimong 
usa sa mga butang nga gusto ninyong 
buhaton apan wala pa gayud matuman. 
Sugdi karon.”
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog Duha ka  
mga Apostoles, “The Power of the Book of Mormon  
in My Life,” Ensign, Okt. 1984, 11.
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ASA KO 
MAKAKITA SA 
MGA TUBAG?
Sa dihang 21 anyos pa ko, ang mga 

misyonaryo sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw nagtudlo og mga klase sa 
Iningles sa akong dapit sa Russia. Ako 
nagsugod sa pagtambong alang sa 
mga leksyon sa pinulongan, apan sa 
wala madugay nagsugod ko nga mag-
pabilin og dugay alang sa espiritwal 
nga panghunahuna nga ipakigbahin 
sa mga elder human sa klase ug sa 
pagpangutana kanila.

Nagdako ko sa nagdominar nga 
tinuohan sa akong nasud, apan aduna 
koy daghang mga pangutana kabahin 
sa tinuohan nga wala matubag. Ang 
mga misyonaryo ug ang mga miyem-
bro sa Simbahan adunay mga tubag 
sa mga pangutana nga sa una walay 
bisan usa nga nakatubag nga nakapa-
kontento kanako.

Gibati ang kaisug human sa usa ka 
klase sa Iningles, nangayo ko sa mga 
misyonaryo og kopya sa ilang basa-
hon, ang Basahon ni Mormon. Apan 
sa akong pag-abut sa balay, akong 
gibutang kini nga wala basaha diha  
sa estante.

Apan, kini wala magdugay didto. 
Nakadungog ko sa mga miyembro sa 
Simbahan kinsa mitambong sa klase 
sa Iningles nga miingon nga ang mga 
kasulatan adunay solusyon sa mga 
problema. Busa sa dihang nakasi-
nati ko og personal nga mga hagit o 
problema, akong gikuha ang Basahon 
ni Mormon sa estante ug misugod sa 
pagbasa. Sa kanunay, ako makakap-
lag og mga tubag—ang klase sa mga 
tubag nga nagsulti kanako kon unsa 
gayud ang akong gikinahanglan nga 
masayran.

Nianang higayona misugod ko sa 
pagbati nga dili ko mabuhi kon wala 
ang Simbahan. Didto gusto ko nga 
maanaa. Didto mibati ko nga nalakip.

Gihapon, gusto kong makasigurado 

pinaagi sa pagpangutana sa Ginoo. 
Ang problema lang kay ako nagpuyo 
sa usa ka gamay nga kwartong apart-
ment nga kauban nako ang tag-iya, 
usa ka tigulang nga babaye, ug wa-
lay pribado nga lugar alang kanako 
nga mag-ampo. Apan usa ka gabii 
nag-inusara ko sa kusina—dapit nga 
medyo nalayo og gamay—ug nangu-
tana sa Langitnong Amahan kon ang 
Simbahan tinuod ba. Nakadawat ko 
og ingon nga kusog nga pagbati isip 
tubag diin akong nasayran kon unsa 
ang akong kinahanglan nga buhaton.

Sa wala madugay ako nabunyagan, 

ug ang akong panahon isip miyembro 
sa Simbahan nahimong pinakamali-
payong panahon sa akong kinabuhi. 
Diin sa una aduna koy mga pangu-
tana, karon aduna koy mga tubag. 
Diin sa una mibati ko og kahaw-ang, 
karon mibati ko nga puno.

Ako mapasalamaton nga wala 
kita pasagdi sa Langitnong Amahan 
nga walay mga tubag. Ako nasayud 
nga Siya mopadayag kanato, pina-
agi sa pag-ampo ug pinaagi sa mga 
kasulatan. ◼
Olga Ovcharenko, Sverdlovsk Oblast, 
Russia M
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Usa ka gabii nag-inusara ko sa kusina—dapit nga medyo nalayo og gamay 
—ug nangutana sa Langitnong Amahan kon ang Simbahan tinuod ba.

SA UNSANG PAAGI NGA ANG BASAHON NI MORMON NAKAPAUSAB SA AKONG KINABUHI
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GIBATI 
NAKO ANG 
KALAYO SA 
KAHILADMAN
Nagdako ko nga nagtambungan sa 

Sunday School sa usa ka simba-
han tupad sa akong balay sa bata pa 
ko didto sa Michigan, USA. Aduna 
koy maanindot nga magtutudlo nga 
mipuno nako sa gugma alang kang 
Jesukristo.

Matag semana manghatag siya 
og mga kard nga naghulagway sa 
mga panghitabo gikan sa mortal nga 
pangalagad sa Manluluwas, lakip na 
ang mga baruganan nga Iyang gitudlo 
ug mga milagro nga Iyang gihimo. 
Matag semana akong ipapilit ang mga 
kard ngadto sa usa ka scrapbook ug 
basahon og balik ang mga istorya sa 
Biblia. Samtang nagdako ko, padayon 
ko nga nagtuon sa mga Ebanghelyo 
diha sa Bag-ong Tugon.

Katuigan ang milabay, panahon sa 
summer sa 1968, ang mga misyonaryo 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw mibisita 
sa balay sa usa ka sakop sa pamilya. 
Iyang gibalibaran ang pagdapit sa 
mga elder sa pagkat-on mahitungod 
sa Simbahan apan gipaadto sila sa 
akong balay.

Sa among unang panagkita ang 
mga misyonaryo mitudlo kanako nga 
“ang pagsupil” nahitabo sa Simbahan 
nga gitukod ni Jesukristo (tan-awa sa 
2 Mga Taga-Tesalonica 2:3). Unsay 
ilang gitudlo mitukma sa akong perso-
nal nga pagtuon, busa sa dihang na-
ngutana sila kon mahimo ba sila nga 
mobisita nako og balik, miuyon ko.

Sa ilang sunod nga pagbisita, 
aduna koy listahan sa mga pangu-
tana. Ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw namunyag ba pinaagi sa 
pagpaunlod? Mituo ba sila sa awto-
ridad sa priesthood? Mituo ba sila sa 
pagpang-ayo sa mga masakiton? Ang 
ilang mga tubag misuporta sa akong 

nga naglangkob kini og klaro nga 
direksyon alang kanako sa paghalad 
og sakripisyo nga “usa ka masulub-on 
nga kasingkasing ug usa ka mahi-
nulsulon nga espiritu.” Nag-ampo ko 
ug nangamuyo sa akong Amahan 
sa Langit sa pagtabang kanako, nga 
Iyang gihimo. Human nga ang akong 
bana naminaw sa mga panaghisgutan 
sa misyonaryo, mihatag siya sa iyang 
pagtugot nga bunyagan ko.

Pagkamapasalamaton nako sa 
usa ka mahigugmaong Langitnong 
Amahan alang nianang bililhon ug 
gamhanan nga kasinatian nga akong 
nasinati isip usa ka batan-ong inahan 
sa pagbasa sa Basahon ni Mormon. 
Migiya kini kanako sa gipahiuli nga 
ebanghelyo ni Jesukristo. Isip re-
sulta, ang impluwensya sa Espiritu 
Santo nga akong gibati niadtong mga 
gabii sa 1968 karon kanunay na nga 
gasa—nga naggiya kanako panahon 
sa akong kapin sa 40 ka tuig isip 
miyembro sa Simbahan. ◼
Claudia Williams, Florida, USA

gitun-an sa Bag-ong Tugon. Sa pagta-
pos sa pagbisita, gibinlan ko nila og 
basahon nga giingon nila nga nagpa-
matuod kang Jesukristo.

Gibutang nako ang basahon iba-
baw sa TV ug natulog. Apan pagka-
tungang gabii, nahigmata ko sa usa ka 
kusog nga pagbati nga sa kaulahian 
akong nahibaloan nga mao ang Es-
piritu Santo. Gibati nako nga naaghat 
nga mosugod og basa, busa nagbasa 
ko sulod sa usa ka oras ug tunga sa 
wala pa mobalik sa higdaanan. Wala 
madugay human niana, nahigmata na 
usab ako nga adunay sama nga pag-
bati, busa nagbasa ko og dugang.

Kini nga pamaagi nagpadayon 
sulod sa duha ka gabii. Ganahan ko 
sa akong gibasa ug nasayran nga ang 
Basahon ni Mormon nagpamatuod 
kang Jesukristo.

Nakahukom ko nga mangamuyo 
sa Dios alang sa giya. Sa unang higa-
yon sukad kaniadto nga bata pa ko, 
miluhod ko aron mag-ampo. Nanga-
muyo ko sa Langitnong Amahan sa 
pagtabang kanako nga masayud unsay 
buhaton sa kalayo nga akong gibati sa 
akong kahiladman. Sa dihang nahu-
man na ko sa akong pag-ampo, gibati 
nako nga naaghat nga moadto og balik 
sa asoy sa pagkakabig sa mga Lama-
nite diha sa 3 Nephi 9. Akong nabasa 
nga sila “gibunyagan uban sa kalayo ug 
uban sa Espiritu Santo, ug sila wala 
masayud niini” (bersikulo 20).

Ang hugpong sa mga pulong 
nga “sila wala masayud niini” nag-
sulti ngari kanako. Ang hunahuna 
miabut kanako: “Ang Simbahan 
ni Jesukristo ania gayud sa yuta!” 
Naghinam-hinam ko nga makig-
istorya sa mga misyonaryo mahi-
tungod sa unsay akong nabasa ug 
sa unsay akong nasayran karon. 
Apan sa dihang gitubag nila ang 
akong mga pangutana uban sa 
pagdapit nga magpabunyag, gi-
ingnan nako sila nga dili mahimo. 
Ang akong bana dili makasabut.

Sa akong pagpadayon og huna-
huna mahitungod niana nga ber-
sikulo, hinoon, akong naamguhan M
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Gibutang nako  
ang basahon  
ibabaw sa TV  
ug natulog. Apan 
pagka-tungang  
gabii, gibati nako 
nga naaghat  
nga mosugod  
og basa.

SA UNSANG PAAGI NGA ANG BASAHON NI MORMON NAKAPAUSAB SA AKONG KINABUHI
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Sa dihang ang among kinamang-
huran nga anak, si Amanda, dos 

anyos, siya nahiling nga adunay 
leukemia. Ang iyang sakit grabe, 
ug ang iyang kanser wala mous-us 
human sa chemotherapy. Gikinahang-
lan nga butangan og uyok ang iyang 
bukog [bone marrow transplant].

Samtang ang akong bana ug duha 
nako ka anak nga mga lalaki didto 
sa balay sa Utah, akong giubanan 
si Amanda sa laing estado gikan sa 
Septyembre hangtud sa una nga 
bahin sa Enero. Wala kami makasa-
ulog sa Pasko nga magkauban, apan 
sa pagtapos sa follow-up care, kami 
miuli sa balay.

Sa among unang bisita sa ospital 
alang sa check-up human makauli 
sa balay, ang mga doktor nakakita 
na usab og mga leukemia cell sa 
dugo ni Amanda. Ang pagbutang 
og uyok sa bukog [transplant] na-
pakyas. Pagkadungog sa balita, 
mibati ko nga mora og kakuyapon. 
Ang among pamilya nagsagubang 
og daghan kaayong kabalaka, tra-
baho, panaglagyo, ug lisud nga mga 

aron pagtuman sa maloloy-on nga 
laraw sa makagagahum nga Tiglalang, 
gikinahanglan gayud nga adunay 
gahum sa pagkabanhaw. . . .

“O pagkawalay katapusan sa kaayo 
sa atong Dios, kinsa nag-andam og 
paagi aron kita makalingkawas gikan 
sa pagkupot niini nga makalilisang 
nga mangtas; oo, kana nga mangtas, 
kamatayon. . . .

“Ug siya mianhi sa kalibutan aron 
siya moluwas sa tanan nga mga tawo 
kon sila mopatalinghug sa iyang 
tingog; kay tan-awa, siya miantus sa 
mga kasakit sa tanan nga mga tawo, 
oo, ang mga kasakit sa tanan nga mga 
buhi nga binuhat, mga lalaki, mga 
babaye, ug mga bata, nga nahisakop 
sa banay ni Adan.

“Ug siya miantus niini aron maban-
haw ang tanan nga mga tawo, nga 
silang tanan makabarug sa atubangan 
kaniya sa adlaw sa dako nga paghu-
kom” (2 Nephi 9:3–4, 6, 10, 21–22).

Samtang nagbasa ko niini nga 
mga pulong, ang Espiritu Santo mi-
puno sa kwarto. Mibati ko nga ang 
akong Langitnong Amahan nasayud 
sa mga balita nga akong nadungog 
nianang adlawa. Mibati ko nga ang 
mga pulong ni propetang Jacob nga 
gisulat nga labaw sa 2,000 ka tuig 
na ang milabay gisulat alang kanako 
nianang adlawa ug gikan mismo sa 
Manluluwas. Siya nasayud sa kasakit 
ug kaguol nga akong gibati human 
madungog nga ang among anak nga 
babaye mamatay. Ug Siya anaa aron 
sa paghupay sa among pamilya uban 
sa Iyang saad nga Siya nag-andam 
og usa ka paagi ug moabut ang 
adlaw, pinaagi sa gahum sa Pagka-
banhaw, “sa atong mga lawas kita 
makakita sa Dios.” 

Si Amanda nabuhi pa og hapit usa 
ka tuig, apan wala gayud nako kalimti 
ang adlaw sa dihang ang mga pulong 
sa Basahon ni Mormon namulong 
ngari kanako sa akong panginahang-
lan ug ang Ginoo mihatag kanako og 
paglaum, kahupay, ug pagsabut sa 
Iyang plano. ◼
Gina Baird, Utah, USA

panahon. Karon mawala ra gihapon 
ang among anak nga babaye.

Mibalik ko sa balay nianang pag-
kahapon para sa akong duha ka anak 
nga mga lalaki. Samtang nagpaabut 
kami sa akong bana nga mauli gikan 
sa trabaho, among gikuha ang among 
mga kopya sa Basahon ni Mormon 
ug misugod sa pagbasa. Anaa kami 
sa 2 Nephi 9. Samtang kami nagbasa, 
ang mosunod nga mga pulong namu-
long ngari kanako:

“Ako mamulong nganha kaninyo 
niini nga mga butang nga kamo mag-
maya, ug ihangad ang inyong mga 
ulo sa kahangturan, tungod sa mga 
panalangin diin ang Ginoong Dios 
motugyan diha sa inyong mga anak.

“Kay ako nasayud nga kamo 
misiksik pag-ayo, daghan kaninyo, 
aron masayud sa mga butang nga 
umaabut; busa ako nasayud nga 
kamo nasayud nga ang atong unod 
madunot ug mamatay; bisan pa ni-
ana, sa atong mga lawas kita maka-
kita sa Dios. . . .

“Kay tungod ang kamatayon moda-
ngat ngadto sa tanan nga mga tawo, 

Samtang 
nagbasa ko, 
ang Espi-
ritu Santo 
mipuno sa 
kwarto. Mi-
bati ko nga 
ang akong 
Langitnong 
Amahan 
nasayud sa 
mga balita 
nga akong 
nadungog 
nianang 
adlawa.

ANG BASAHON NI MORMON 
NAMULONG KANAKO
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GISULAYAN 
NAKO ANG 
SAAD NI 
MORONI
Pipila ka tuig ang milabay didto 

ko sa balay sa usa ka higala sa 
dihang nahimamat nako ang duha ka 
batan-ong mga lalaki nga maayo og 
sininaan nga mipaila sa ilang kau-
galingon isip mga misyonaryo nga 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Naghunahuna ko nga katingalahan 
kini nga naabut sila sa Italy aron sa 
pagkabig sa mga tawo nga mituo na 
sa Manluluwas.

Unya human niana gihangyo nako 
sila nga moadto sa akong balay. “Kon 
ganahan mo, makaadto kamo kanako 
aron makigbayloay og hunahuna,” 
miingon ko. “Apan ayaw paghuna-
huna nga mag-ilis ko og relihiyon.”

Sa dihang nagkita kami pagka-
sunod gabii, ang mga misyonaryo 
naghisgot kabahin sa Basahon ni 
Mormon. Naghunahuna ko nga lahi 
kini nga wala pa ko sukad maka-
dungog niini. Gidapit nako sila nga 
mobalik, apan human sa ikaduhang 
pagbisita ang akong asawa, si Anna 
Maria, naghunahuna nga nayabag 
sila ug mobiya sa balay atol sa 
among mga panaghisgutan. Ang mga 
misyonaryo morag lahi usab alang 
kanako, apan kuryuso ko nga ma-
sayud unsay ilang isulti ug padayon 
nga nakigkita kanila.

Usa ka gabii sa dihang si Anna  
Maria mipauli sa balay, nakadungog 
siya kanamo nga naghisgut mahitu-
ngod sa mahangturon nga kaminyoon. 
Nakapainteresado kaayo kini kaniya, 
ug nakahukom kami nga among sug-
dan og balik ang hisgutanan. Daghan 
kaayo siya og nahibaloan sa mga ka-
sulatan ug sa kanunay adunay taas nga 
listahan sa mga pangutana. Ang mga 
elder mitubag sa pipila niini diha-diha 
dayon, apan sa uban kinahanglan nga 
mouli una sila ug magsiksik. Matag 

semana walay kapakyas mibalik sila 
nga nagdala og mga tubag, ug matag 
semana si Anna Maria adunay laing 
listahan sa mga pangutana.

Wala madugay human natapos 
ang among mga panaghisgut, gisur-
prisa ko ni Anna Maria pinaagi sa 
pagpangayo nako og pagtugot nga 
magpabunyag. Giingnan nako siya 
nga wala koy supak kon tinuoray siya 
nga nakabig. Mitambong ko sa iyang 
bunyag pagka-Marso 5, 1995, naka-
tagamtam sa maanindot nga pagbati 
atol sa service.

Mipadayon ko sa pagbasa og 
maayo mahitungod sa Simbahan, ug 
ang mga misyonaryo mipadayon sa 
pag-awhag kanako. Sa katapusan 
akong gisulayan ang saad ni Moroni 
(tan-awa sa Moroni 10:4–5). Gusto 
ko nga masayud kon ang Basahon ni 
Mormon gikan ba sa Dios o kon usa 
ba lamang kini ka maanindot nga 
nobela.

Usa ka adlaw pagka-Hunyo 1995 
samtang nag-inusara ko sa balay, 
miluhod ko sa tiilan sa akong hig-
daanan ug nangutana sa Langitnong 
Amahan, “Tinuod ba ang Basahon ni 
Mormon, ug kon mao, kanus-a man 
ko kinahanglang magpabunyag?” 
Sa kalit lang gibati nako sa akong 

kasingkasing ug sa akong hunahuna 
ang usa ka klaro nga tingog nga 
nag-ingon kanako, “Ang Basahon 
ni Mormon tinuod.” Dayon aduna 
koy klaro nga pagbati kon kanus-a 
magpabunyag. Usa ka semana ang 
milabay nag-ampo ko pag-usab ug 
nakadawat sa sama nga tubag. Ang 
akong kasingkasing napuno gayud  
sa kalipay. Nasayud na ako karon nga 
ang Dios namulong ngari kanako: 
ang Basahon ni Mormon dinasig sa 
Dios ug si Joseph Smith tinuod nga 
propeta.

Sa katapusan, pagka-Septyembre 
17, 1995, nabunyagan ko, usa ka  
tuig ug tunga sukad sa akong pakig-
himamat sa mga misyonaryo. Wala 
madugay ang among anak nga ba-
baye, si Aba Chiara, nainteresado  
sa Simbahan ug nabunyagan usab.  
Pagka-Enero 1997 ang among pa-
milya nabugkos didto sa Templo  
sa Bern Switzerland.

Kami nasayud nga kini ang tinuod 
nga Simbahan, gidumala ni Jesukristo 
pinaagi sa usa ka propeta ug sa pries-
thood. Mapasalamaton kami sa Ginoo 
tungod sa Iyang gugma, sa paggiya 
kanamo ngadto sa mga misyonaryo, ug 
sa among kahibalo sa ebanghelyo. ◼
Francesco Ferraresi, Lombardy, Italy

Nangutana ko sa Langitnong Amahan, “Tinuod ba ang Basahon ni Mormon,  
ug kon mao, kanus-a man ko kinahanglang magpabunyag?”
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Sa dihang ang propeta 
sa Basahon ni Mormon 
nga si Alma mitugyan 

sa mga rekord sa iyang 
katawhan ngadto sa iyang 
anak nga lalaki nga si  
Helaman, iyang gisugo 
ang iyang anak nga lalaki 
sa paghinumdom nga ang 
Ginoo adunay “usa ka 
maalamon nga katuyoan” 
sa pagpreserbar sa mga 
kasulatan (Alma 37:12). Siya 
miingon kabahin sa mga re-
kord, “Sila kinahanglan nga 
ampingan ug ihatag gikan sa 
usa ka kaliwatan ngadto sa 
lain . . . hangtud motungha 
ngadto sa matag kanasuran, 
kaliwatan, pinulongan, ug 
mga katawhan” (Alma 37:4).

Niadtong 1827 si Joseph  
Smith nakadawat ni-
adto nga mga rekord ug 
pagka-1829 mihuman sa 
paghubad niini ngadto sa 
Iningles pinaagi sa gasa 
ug gahum sa Dios. Ang 
basahon, nga gimantala 
niadtong 1830, usa ka 
gamhanan nga himan sa 
misyonaryo sa pagkombin-
ser sa mga mambabasa sa 
pagkatinuod sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. Sa sinugdanan 
adunay 5,000 ka mga kopya 

nga gimantala, hinoon, ang 
pagpadala sa Basahon ni 
Mormon “sa matag kanasu-
ran, kaliwatan, pinulongan, 
ug mga katawhan” mora og 
imposible pa.

Gihapon, ang Ginoo 
mimatuod niini nga pagpa-
dayag ngadto kang Joseph 
Smith niadtong 1833, 
nanagna sa adlaw nga “ang 
matag tawo makapaminaw 
sa kahingpitan sa ebang-
helyo sa iyang kaugalingon 
nga dila, ug sa iyang kau-
galingon nga pinulongan” 
(D&P 90:11). Ang Basahon 
ni Mormon, nga “nagla-
kip . . . sa kahingpitan sa 
ebanghelyo ni Jesukristo” 
(D&P 20:9), adunay impor-
tante nga bahin sa katuma-
nan niini nga panagna.

Sa tunga-tunga sa mga 
1800 ang mga misyonaryo 
midala sa ebanghelyo 
ngadto sa Europe. Ang Ba-
sahon ni Mormon gimantala 
sa Danish niadtong 1851, 
gisundan sa mga edisyon sa 
French, German, Italian, ug 
Welsh niadtong 1852. Karon 
ang tibuok Basahon ni  
Mormon anaa na sa 82 ka 
mga pinulongan, uban sa 
pinili nga mga kapitulo sa 

Sa Matag 
Pinulongan  
ug Katawhan

laing 25 ka mga pinulo-
ngan. Ang panagna nga  
ang tanang katawhan ma-
kadungog sa ebanghelyo 
sa iyang kaugalingon nga 
pinulongan nahitabo matag 
tuig ug ang misyonayo nga 
buhat magpadayon.

Ang Buhat sa Paghubad
Ang proseso sa paghu-

bad sa Basahon ni Mormon 
gikan sa Iningles ngadto 
sa usa ka bag-ong pinu-
longan usahay molungtad 
og daghang tuig aron 
makompleto. Ang proseso 
magsugod lamang kon 
ang Unang Kapangulohan 
ug ang Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles 
moaprubar sa proyekto ug 
adunay igong gidaghanon 
sa mga miyembro kinsa 
lumad nga mamulong sa 
pinulongan nga magsilbing 

mga tighubad. Ang mga 
tighubad ug tig-ribyu giha-
tagan og makuti nga mga 
sumbanan ug giawhag nga 
magpabiling duol sa Espi-
ritu samtang sila maghubad. 
Pagkahuman og hubad, ang 
teksto moagi og proseso sa 
ecclesiastical review.

Pagkahuman og man-
tala, ang mga miyembro 
maka-order sa bag-ong 
edisyon pinaagi sa Dis-
tribution Services. Sa una 
kadaghanan niini nga mga 
miyembro adunay pinili 
lamang nga mga kapitulo 
sa Basahon ni Mormon sa 
ilang pinulongan o, ang 
uban, adunay mga pag-
pamatuod lamang sa mga 
misyonaryo.

Ang Basahon ni Mormon 
ug ang Misyonaryo nga 
Buhat

Kon ang lugar unang 
maabli alang sa misyonaryo 
nga buhat, ang mga pinu-
longan mahimong maoy 
dako kaayo nga hagit. Nga 
walay gimantala nga mga 
materyal sa Simbahan sa 
pinulongan niana nga area, 
ang mga misyonaryo kina-
hanglan nga magkat-on sa 
pinulongan ug mopama-
tuod pinaagi sa Espiritu. 
Sa pipila ka mga bahin sa 
kalibutan, daghang mga 
tawo ang mamulong og 
ikaduha nga pinulongan, 
ug ang mga misyonaryo 
makahatag kanila og Basa-
hon ni Mormon niana nga 
pinulongan. Pananglitan, 
sa wala pa ang Basahon 
ni Mormon gimantala sa 
Mongolian, daghang mga 
miyembro sa Mongolia 
nagtuon sa Russian nga 
edisyon.

Ni Lia McClanahan
Mga Magasin sa Simbahan

Ang unang edisyon sa  
Basahon ni Mormon  
adunay 5,000 ka giim-
printa nga mga kopya.
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USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Ako dili makasabut 
nganong adunay pila ka 
intelehenting mga tawo 
nga maghunahuna nga 
adunay makahimo sa Ba-
sahon ni Mormon nga wa-
lay tabang gikan sa Ginoo, 
nga sukad sa una hangtud 
karon sulod sa gatusan 
na ka tuig ug pabilin nga 
mibarug batok sa pagsulay 
sa tanang panahon, bisan 
pa sa mga pagpanaway 
batok niini, sa nagkalain-
lain nga mga hinungdan. 
Karon kana nga basahon, 
gihubad ni Joseph Smith 
isip instrumento sa Ginoo, 
nagpabilin nga halang-
don. Mao kini karon ang 
talagsaon nga misyonaryo 
nga anaa kanato alang sa 
pagsangyaw sa ebang-
helyo; wala nay lain pang 
ikatandi niini.”
Presidente Heber J. Grant (1856–
1945), Gospel Standards, comp. 
G. Homer Durham (1941), 15.

Apan ang ebanghelyo 
masabtan pag-ayo sa ka-
pamilyar ug kaklaro gamit 
ang lumad nga pinulongan 
sa usa ka tawo. Si Eric 
Gemmell, kinsa miser-
bisyo sa Slovenia Ljubljana 
Mission niadtong 2001 
hangtud 2003, mismong 
nakakita sa kalainan nga 
nahimo niini alang sa mga 
miyembro ug mga inves-
tigator nga anaa na ang 
Basahon ni Mormon sa ila 
gayud nga pinulongan. Siya 
nakaserbisyo sa unang 18 
ka bulan sa iyang misyon 
sa wala pa maanaa sa pinu-
longan nga Slovenian ang 
Basahon ni Mormon.

Ang buhat lisud. Ang 
unang branch sa Simba-
han natukod pagkahuman 
lamang sa usa ka dekada. 
Ang Slovenia bag-ohay 
lamang nga nahimong ga-
wasnon ug anaa sa proseso 

sa pagpawala sa daang 
pinulongan sa estado nga 
Serbo-Croatian. Ang mga 
misyonaryo nagdala og 
mga kopya sa Basahon ni 
Mormon sa pinulongan nga 
Serbo-Croatian ug Iningles, 
nga kadaghanang gitun-an 
sa mga batan-on sa eskwe-
lahan. Apan kasagaran, 
ang mga tawo mobalibad 
sa basahon tungod kay dili 
sila makasabut sa bisan 
asa niini nga pinulongan. 
Si Eric nakahinumdom 
kon unsa ka haw-ang nga 
magpamatuod ngadto sa 
mga tawo sa katalagsaon 
ug kaimportante sa Basa-
hon ni Mormon—ug dayon 
mosulti kanila nga siya 
walay kopya niini sa ilang 
pinulongan.

Unom ka bulan sa wala 
pa mouli si Eric, ang unang 
pagpadala og mga kopya 
sa Slovenian nga Basahon 

ni Mormon miabut. Ang 
branch nag-miting diin ang 
matag miyembro ug misyo-
naryo nakadawat og kopya. 
“Adunay espesyal nga diwa 
sa palibut,” si Eric nakahi-
numdom. Siya mirekord sa 
iyang journal kon unsa ang 
bation nga magkupot sa 
ingon ka talagsaon, dugay 
nang gipaabut nga basahon. 
“Sama kini sa pagkupot 
sa mga palid nga bulawan 
mismo,” siya misulat. Human 
sa miting, ang mga misyo-
naryo midala sa nahibiling 
mga basahon aron gamiton 
sa misyonaryo nga buhat. Si 
Eric ug ang iyang kompan-
yon naghiman-hinam pag-
ayo sa dihang sila miabut sa 
ilang apartment, ilang giabli-
han ang mga karton, gikatag 
ang mga basahon, ug gilitra-
tohan kini sa paghinumdom 
sa hitabo. Dili sila maka-
paabut sa pagpakigbahin 

Samtang ang buhat sa 
paghubad nagpadayon, ang 
mga miyembro sa tibuok 
kalibutan, sama nila ni Lea 
ug Florea Lotric sa Slovenia, 
nakasinati og hingpit nga 
kalipay sa pag-angkon sa 
unang higayon og kopya sa 
Basahon ni Mormon sa ilang 
pinulongan.G
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sa basahon ngadto sa mga 
tawo. Gamit ang Basahon 
ni Mormon sa pinulongang 
Slovenian, wala lamang ma-
himong mas malampuson 
ang mga misyonaryo sa pag-
duol sa katawhan, apan sila 
may paagi usab sa pagbag-o 
sa mga pagpamatuod sa dili 
kaayo aktibo nga mga mi-
yembro sa simbahan kinsa 
wala na mosimba sulod sa 
mga katuigan.

Sa katapusang unom  
ka bulan sa iyang misyon,  
si Eric nakakita nga mi-
lambo ang mga pagpama-
tuod sa mga miyembro nga  
Slovenian. “Sa dihang ilang 
naangkon ang Basahon ni 
Mormon sa ilang lumad nga 
pinulongan,” siya miingon, 
“sila gayud nakasabut niini. 
Kini midulot gayud sa ilang 
mga kasingkasing.” Sa una, 
ang mga mamumulong ug 
ang mga magtutudlo sa 
mga miting sa Simbahan 
kinahanglang mobasa sa 
kasulatan sa Serbo-Croatian 
ug adunay usa ka tawo nga 
mohubad ug mopasabut 
sa pipila ka mga pulong. 
“Mora og kami hinay nga 

nagkat-on gamit ang hinilu-
man nga mga pulong gikan 
sa laing pinulongan,” si Eric 
nakahinumdom. Sa dihang 
ang mga miyembro misu-
god sa pagbasa sa Basahon 
ni Mormon sa ilang lumad 
nga pinulongan, “ang ilang 
pagsabut sa ebanghelyo 
milambo diha-diha dayon,” 
nakahinumdom si Eric.

Sa Ilang Kaugalingon 
nga Pinulongan

Si Mojca Zheleznikar 
mao ang usa niadtong mga 
miyembro kinsa namiyem-
bro sa Simbahan sa Slovenia 
sa wala pa ang Basahon ni 
Mormon sa pinulongan nga 
Slovenian. Ang iyang pag-
pamatuod mahitungod sa 
ebanghelyo miabut pinaagi 
sa pagpaminaw sa mga 
misyonaryo ug sa pagtuon 
sa Basahon ni Mormon sa 
pinulongan nga Croatian 
ug Iningles. Pagkahuman 
sa hubad sa Slovenian, si 
Mojca nagbasa sa gihubad 
nga teksto ug mibati sa 
gahum sa mga pulong sa 
iyang lumad nga pinulo-
ngan. “Akong gibati ang 

USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Adunay gahum niana 
nga basahon nga mag-
sugod sa pagdagayday 
sa inyong mga kinabuhi 
sa higayon nga sugdan 
ninyo ang tinuoray nga 
pagtuon sa basahon. 
Makaplagan ninyo ang 
mas dako nga gahum sa 
pagpakigbatok sa pag-
sulay. Makaplagan ninyo 
ang gahum sa paglikay 
sa panglingla. Makap-
lagan ninyo ang gahum 
nga magpabilin sa higpit 
og pig-ot nga dalan.” 
Presidente Ezra Taft Benson 
(1899–1994), “The Book of  
Mormon—Keystone of Our  
Religion,” Ensign, Nob. 1986, 
4; anaa usab niini nga isyu sa 
pahina 52.

kamatuoran nga mikuyanap 
kanako sa tataw nga kayano 
ug katulukibon nga kalun-
say,” siya nahinumdom. 
“Ingon og ang tingog sa 
akong Tiglalang nakigsulti 
kanako sa akong kaugali-
ngon nga pinulongan, sa 
pinulongan nga gipamu-
long sa akong inahan ngari 
kanako.”

Ang mga miyembro sa 
tibuok kalibutan nakasinati 
og susama nga mga pagbati 
sa dihang ilang nadawat 
ang Basahon ni Mormon sa 
ilang pinulongan. Niadtong 
2003, human nga ang Basa-
hon ni Mormon mahubad 
ngadto sa Kekchi, pinulo-
ngan nga gipamulong sa 
mga katawhan nga Maya sa 
Guatemala ug Belize, ang 
mga tighubad miribyu sa 
hubad uban sa grupo sa lo-
kal nga mga miyembro. Usa 
sa mga tighubad nahinum-
dom, “Among gipundok 
ang usa ka grupo sa mga 
miyembro nga pioneer sa 
Senahú chapel aron sa pag-
basa, ug sa among pagtapos 
sa matag bersikulo, usa 
ka hilum nga may balaan 

Pagkahuman sa paghubad, 
ang mga miyembro sa 
Simbahan kinsa makasulti 
sa pinulongan hangyoon 
sa pagribyu sa teksto.  
Gikan sa wala: Sila si 
Walter Barillas Soto, Mike 
Peck, Sulenny Ruby Cucul 
Sierra, John Bringhurst,  
ug Josefina Cucul Tiul 
nagribyu sa Basahon 
ni Mormon sa pinulo-
ngang Kekchi sa Cobán, 
Guatemala.
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USA KA PROPETA 
NAGPAMATUOD
“Pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios 
nahubad [ni Joseph Smith] kini nga 
basahon (ang Basahon ni Mormon) 
gikan sa orihinal niini nga pinulongan, 
ug gikan sa mga kinulit nga mga palid 

nga bulawan ngadto sa pinulongan nga ato karong 
gibasa sa sulod sa mga tabon niini nga basahon; ug 
naglangkob kini sa kahingpitan sa walay katapusang 
Ebanghelyo. Mogiya kini sa mga tawo ngadto sa pag-
baton og kahibalo sa kamatuoran diin sila mahimong 
maluwas ug madala pagbalik ngadto sa presensya sa 
Dios ug moambit sa Iyang himaya ug walay katapusang 
mga kinabuhi.”
Presidente Joseph F. Smith (1838–1918), Mga Pagtulun-an sa mga  
Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith (1998), 50.

MGA FORMAT NGA ANAA
Ang Basahon ni Mormon anaa usab sa mga format 
gawas sa giimprinta na nga mga pulong, nga haum 
sa lain-laing mga paagi sa mga tawo sa pagtuon ug 
pagkat-on niini.

Mga Edisyon sa Internet ug Cellphone
Ang Basahon ni Mormon karon mahimong mabasa 
diha sa Internet (scriptures .lds .org) ug sa cellphone sa 
(mobile .lds .org). Sa karon, adunay 21 ka mga pinu-
longan nga anaa sa internet ug dugangan pa sa dili 
madugay. Ang cross-referencing gamit ang internet ug 
search features nakahimong posible sa pagtuon sa mga 
kasulatan sa lain-laing mga paagi, resulta sa bag-ong 
mga ideya.

Mga Audio Edition
Sa karon, adunay mga audio  
edition sa Basahon ni Mormon 
sa Iningles, Japanese, Korean, 
Portuguese, ug Spanish. Ma-
himo kamong mo-download 
sa mga rekording gikan sa 
scriptures .lds .org nga walay 
bayad o mopalit og mga CD 
pinaagi sa Distribution Services 
(store .lds .org). Pinili nga mga 
kapitulo anaa usab sa audiocassette sa Cakchiquel, Mam, 
Navajo, Quiche, ug Tzotzil. Ang buhat nagpadayon sa 
paghimo og audio edition sa ubang mga pinulongan.

Uban pang mga Edisyon
Nagpakita og daghang kolor sa mga hulagway ug gi-
payanong teksto sa, Mga Istorya sa Basahon ni Mormon 
naghatag og gibug-aton sa pagkat-on pinaagi sa biswal 
niadtong gustong magkat-on sa pagbasa. Kini giim-
printa nga labaw sa 70 ka 
mga pinulongan. Ang Book 
of Mormon Stories anaa 
usab sa internet sa scriptu-
restories .lds .org.
Anaa usab sa Distribution 
Services mga set sa DVD sa 
American Sign Language, 
usa ka dakong giimprinta 
nga bersyon (sa Iningles, 
Portuguese, ug Spanish), 
ug ang edisyon sa English 
Braille.

nga pagtahud ang nabati 
sa kwarto. Ang pagsabut 
nahingpit, ug ang pagkaa-
naa sa Espiritu gamhanan 
kaayo. Kadto usa ka balaan 
nga kasinatian.” 

Usa sa mga miyembro 
diha sa miting, si Elvira Tzí, 
mapasalamaton sa paghu-
bad sa Basahon ni Mormon 
sa Kekchi tungod sa mga 
panalangin nga mahatag 
niini ngadto sa nagtubo 
nga henerasyon. Siya mii-
ngon nga ang hubad maka-
himo sa mas batan-on nga 
mga miyembro nga “maka-
angkon og mas hingpit nga 
pagsabut sa mga pulong sa 
Ginoo ug may pagtahud sa 
unsa ang gikinahanglan sa 
Ginoo.”

Alang sa mga miyembro 
sa Simbahan, ang pagtuon 
sa Basahon ni Mormon 
sa ilang kaugalingon nga 
pinulongan usa ka tinubdan 
sa dili maihap nga pana-
langin. Samtang ang mga 
miyembro “mainampoon 
nga magkat-on ug magtudlo 
gikan sa mga kasulatan,” 
ang Unang Kapangulohan 
miingon, “ang ilang mga 
pagpamatuod molambo, 
ang ilang kahibalo madu-
gangan, ang ilang gugma 
sa pamilya ug sa uban 

modaku, ang ilang abilidad 
sa pagserbisyo sa uban 
modaku, ug sila makadawat 
og mas dakong kalig-on sa 
pagbuntog sa tintasyon ug 
pagdepensa sa kamatuoran 
ug pagkamatarung.” 1

Hilabihan Ka Daghan 
nga mga Panalangin

Ang daghang panalangin 
nga mahatag sa Basahon ni 
Mormon ngadto sa kinabuhi 
sa mga nagtuon niini more-
sulta ngadto sa kusog nga 
pagdasig sa pagpakigbahin 
sa basahon ngadto sa uban, 
sa padayon nga katumanan 
sa panagna. Matag tuig mga 
upat ka milyon ka mga 
kopya sa Basahon ni  
Mormon ang maapud-apod 
sa tibuok kalibutan sa sobra 
ka 100 ka pinulongan sam-
tang ang tagsa-tagsa, mga 
miyembro ug mga misyo-
naryo mopakigbahin sa 
ilang mga pagpamatuod ni 
Jesukristo. Ang “maalamong 
katuyoan,” nga gipamulong 
ni Alma sa karaang panahon 
natuman diha sa pagkaanaa 
sa Basahon ni Mormon ug 
ang matag usa niini nakapa-
usab sa kinabuhi. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. First Presidency letter, Okt. 15, 
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KASAGARANG MGA PANGUTANA  
KABAHIN SA BASAHON NI MORMON

Unsa ang Basahon ni 
Mormon, ug sa unsang 
paagi kini makompara  
sa Biblia?

Ang Basahon ni Mormon  
usa ka basahon sa kasu-
latan susama sa Biblia. 
Kini ang lain nga tugon ni 
Jesukristo.1 Ang Biblia sa 
kinatibuk-an naghisgot sa 
mga kinabuhi ug mga pag-
tulun-an sa karaang Israel. 
Ang Basahon ni Mormon 
naglangkob og mga sinu-
lat sa pipila ka mga grupo 
kinsa miabut sa America, 
naglakip sa pamilya kinsa 
mibiya sa Jerusalem niad-
tong 600 B.C. Kini nga mga 
katawhan mga kaliwat sa 
balay sa Israel. Sa ingon 
ang Biblia ug ang Basahon 
ni Mormon gisulat sa mga 
tawo og sama nga panu-
lundon apan sa managlahi 
nga bahin sa kalibutan.

Sama sa Biblia, ang 
Basahon ni Mormon la-
baw pa kaysa sa talaan sa 

kasaysayan. Kini naglang-
kob sa “kahingpitan sa 
ebanghelyo ni Jesukristo” 
(D&P 20:9): mga pagtu-
lun-an, mga doktrina, ug 
mga panagna nga nag-
pamatuod sa Dios Ama-
han ug sa Iyang Anak, si 
Jesukristo.

Si Propeta Joseph Smith 
mipasabut nga ang Basa-
hon ni Mormon “nagsulti 
kanato nga ang atong 
Manluluwas nagpakita 
niini nga yuta [sa Amerika] 
human sa Iyang pagka-
banhaw; nga Siya misang-
yaw sa Ebanghelyo dinhi 
sa iyang kahingpitan, ug 
kabuhong, nga ang adlaw 
sa mga Apostoles, mga 
Propeta, mga Magtutudlo, 
ug mga Ebanghelista, sa 
samang pagkahan-ay, sa 
samang priesthood, sa 
samang mga ordinansa, 
mga gasa, mga gahum, 
ug mga panalangin, nga 
natagamtaman sa silangang 

yuta; . . . nga ang katapu-
san sa ilang mga propeta 
nga diha uban kanila nga 
gimandoan sa pagsulat 
og minubo sa ilang mga 
panagna, kasaysayan, uban 
pa, ug sa pagtago niini sa 
yuta, ug nga kini mogawas 
ug mahiusa sa Biblia alang 
sa katumanan sa mga 
katuyoan sa Dios sa kata-
pusang mga adlaw.” 2

Ang mga miyembro 
sa Simbahan nagtuon sa 
Biblia ug sa Basahon ni 
Mormon. Sa pagkatinuod, 
duha sa upat ka tuig sa 
atong kurikulum sa Sunday 
School gipahinungod sa 
pagtuon sa Biblia. (Alang 
sa dugang kabahin niini 
nga hilisgutan, tan-awa sa 
mga pahina 16, 24, ug 52 
niini nga isyu.)

Kinsa ang misulat sa 
Basahon ni Mormon?

Ang karaang mga pro-
peta, sama nila ni Nephi, 

Gikan man  
sa mga higala, 
pamilya, sa 
tinuoray nga 
interesado, o 
sa tigpanaway, 
kitang tanan 
mapangutan- 
an kabahin 
sa Basahon ni 
Mormon. Ania 
ang pipila ka 
posible nga 
mga tubag.
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Jacob, Mormon, ug ang 
anak nga lalaki ni Mormon 
nga si Moroni, mao ang 
nag-una nga mga tigsulat. 
Si Mormon ang nagtigum 
ug nagpamubo sa mga 
rekord nga gitipig sa mga 
propeta kabahin sa ilang 
kasaysayan, mga panagna, 
ug mga pagtulun-an. Iya 
usab nga giapil ang pipila 
sa iyang kaugalingong mga 
kasinatian. Si Mormon ang 
mikulit niini nga rekord  
sa gihiusa nga mga palid 
nga metal—bulawan ang 
kolor—nga sa kanunay 
gipasabut nga mga palid 
nga bulawan.

Human sa kamatayon 
ni Mormon, gihuman ni 
Moroni ang rekord ug 
gilubong kini sa usa ka 
bungtod aron mapreserbar 
kini alang sa atong pa-
nahon. Niadtong 1823 si 
Moroni mipakita isip usa 
ka anghel ngadto kang 
Joseph Smith ug mipakita 
kaniya kon asa gilubong 
ang rekord. Upat ka tuig 
ang milabay si Joseph 
gitugutan sa pagkuha sa 
mga rekord. Iyang “gihu-
bad ang rekord pinaagi sa 
gasa ug gahum sa Dios” sa 
Iningles gikan sa karaang 
pinulongan nga pagka-
sulat niini.3 Iya dayong 
gimantala ug gi-apud-apod 
ang Basahon ni Mormon. 
(Alang sa dugang kabahin 
niini nga hilisgutan, tan-
awa sa mga pahina 22 ug 
72 niini nga isyu.)

Kini nga mga lalaki 
nagbarug isip gamhanang 
mga saksi sa Basahon ni 
Mormon, gani labaw pa 
tungod kay pipila kanila 
nahimong “kaaway ni 
Joseph sulod sa mubong 
panahon,” misiguro si Elder 
Jeffrey R. Holland sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles. Bisan pa, sila 
“mipamatuod diha sa ilang 
kamatayon nga sila naka-
kita og anghel ug nakagunit 
sa mga palid. ‘Gipakita kini 
kanamo pinaagi sa gahum 
sa Dios, ug dili sa tawo,’ sila 
mipahayag. ‘Mao nga kami 
nasayud sa kasiguroan nga 
ang buhat matuod.’” 4

Aduna bay pisikal nga 
ebidensya nga ang Basa-
hon ni Mormon tinuod?

Bisan tuod wala nato 
gibase ang atong hugot nga 
pagtuo sa pisikal nga ebi-
densya, adunay ebidensya 
sa pinulongan [lingquistic], 

Si kinsa 
pa ang 
nakakita 
sa mga 
palid nga 
bulawan?

Unsa ang nahitabo sa 
orihinal nga rekord—ang 
mga palid nga bulawan?

Nakuha ni Joseph Smith 
ang mga palid niadtong 
Septyembre 1827 ug didto 
kini kaniya hangtud sa 
tingpamulak sa 1829. Sa 
dihang iyang gisulat ang 
iyang kasaysayan niadtong 
1838, iyang gipasabut kini 
unsa ang nahitabo sa mga 
palid: “Kanus-a, sumala sa 
gikasabutan, ang sinugo  
[si Moroni] mibawi ka-
nila, ako mitugyan kanila 
ngadto kaniya; ug anaa na 
sila kaniya hangtud niini 
nga adlaw, ikaduha nga 
adlaw sa Mayo, usa ka libo 
walo ka gatus ug katloan 
ug walo” ( Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:60).

Si kinsa pa ang naka-
kita sa mga palid nga 
bulawan?

Dugang kang Joseph 
Smith, daghan pang mga 
lalaki ug mga babaye ang 
nakakita sa mga palid ug 
mipamatuod sa pagkaanaa 
niini. Onse ka mga lalaki 
nga piho gayud, nga nail-
han isip Tulo ka mga Saksi 
ug Walo ka mga Saksi, 
mirekord sa ilang mga pag-
pamatuod nga nakakita sa 
mga palid ug, sa sitwasyon 
sa Walo ka mga Saksi, nga 
nakakupot sa mga palid. 
Ang ilang mga pagpama-
tuod giapil sa atubangan sa 
matag kopya sa Basahon ni 
Mormon.
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kasaysayan, ug arkiyolo-
hiya [archeological] nga 
ebidensya alang sa Basa-
hon ni Mormon. Panangli-
tan, ang ideya sa pagsulat 
sa mga palid nga mga me-
tal kaniadto gibiay-biay, 
apan sa bag-ong katuigan 
daghang sagradong mga 
sinulat ang anaa sa mga 
palid nga metal—ang pipila 
gitagoan sa mga kahon nga 
bato—ang nakit-an.

Ang mga linguist miha-
tag og gibug-aton sa mga 
pulong ug hugpong sa mga 
pulong diha sa Basahon ni 
Mormon nga dili maayo pa-
minawon sa Iningles apan 
sakto kaayong paminawon 
sa Hebreohanon ug may 
kalabutan nga mga pinu-
longan nga tingali nahiba-
loan sa mga tawo diha sa 
Basahon ni Mormon—mga 
pinulongan nga ang batan- 
ong Joseph Smith wala 
masayud.

Apan kini nga mga 
matang sa ebidensya dili 
mao ang makakombinser 

nga ang Dios kanunay 
nagpadayag sa Iyang 
kabubut-on ngadto sa 
Iyang mga anak dinhi 
sa kalibutan ug kanunay 
nga mobuhat niini. Kami 
nagtuo nga ang Biblia 
pulong sa Dios apan wala 
magtuo nga kini naglang-
kob sa tanang mga pagpa-
dayag nga gihatag sa Dios 
o gihatag sa Iyang mga 
propeta. Bisan karon Siya 
nagpadayon sa pagpada-
yag sa Iyang kabubut-on 
ngadto sa buhi nga mga 
propeta ug mga apostoles, 
ang pundasyon sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw (tan-awa sa 
Mga Taga-Efeso 2:20).

Sa dihang si Apostol 
Juan misulat sa basahon 
sa Pinadayag, dili kini mao 
ang katapusang basahon sa 
Biblia. Ang mga Daan ug 
Bag-ong Tugon wala gihi-
usa sa usa ka basahon sa 
kasulatan—nga karon gita-
wag og Biblia—hangtud sa 
ikatulo nga siglo A.D.

Sa samang paagi, ang 
Deuteronomio 4:2 nag-
hisgut kanato nga dili 
modugang ngadto sa mga 
pulong ni Moises. Siyem-
pre, kini nga bersikulo, 
dapit sa sinugdanan sa 
Daang Tugon, wala ma-
kapawala sa katinuod sa 
ubang mga basahon sa 
Biblia. Dili si Moises ni si 
Juan mahimong nagpasa-
but sa pag-usab og usa ka 

kanato sa kamatuoran sa 
Basahon ni Mormon. Kini 
may kalabutan sa hugot 
nga pagtuo ug personal 
nga pagpadayag.

Unsaon nako pagkahi-
balo nga ang Basahon  
ni Mormon tinuod?

Ang bugtong sigurado 
nga paagi nga masayran sa 
inyong kaugalingon mao 
ang pinaagi sa gahum sa Es-
piritu Santo. Ang katapusang 
kapitulo sa Basahon ni Mor-
mon nagdapit ni bisan kinsa 
nga mobasa niini, mama-
landong niini, ug matinud-
anong gusto nga masayud 
kon kini tinuod sa pagpa-
ngutana sa Langitnong Ama-
han sa ngalan ni Jesukristo. 
Kadtong mosunod niini 
nga paagi masayud pinaagi 
sa gahum sa Espiritu Santo 
nga ang basahon tinuod 
(tan-awa sa Moroni 10:3–5). 
Minilyon nga mga miyem-
bro sa Simbahan nag-ampo 
ug nasayud pinaagi sa saksi 
sa Espiritu Santo nga ang 
Basahon ni Mormon tinuod. 
(Alang sa dugang kabahin 
niini nga hilisgutan, tan-awa 
sa mga pahina 4, 60, ug 80 
niini nga isyu.)

Naglibug ko sa Pina-
dayag 22:18–19, diin 
naghisgut nga dili kita 
modugang og bisan 
unsa ngadto sa pulong 
sa Dios.

Usa sa atong mahi-
nungdanong pagtuo mao 

SA PAGKAT-ON  
OG DUGANG  
KABAHIN SA  
BASAHON NI 
MORMON

Adunay daghan kaa-
yong impormasyon 

diha sa internet nga 
anaa sa daghang mga 
pinulongan nga ma-
katabang kaninyo sa 
pagkat-on og daghan 
kabahin sa Basahon ni 
Mormon ug ipakigba-
hin kana nga impor-
masyon uban sa inyong 
pamilya ug mga higala.

• Sa pagbasa  
sa Basahon ni  
Mormon diha sa 
internet, bisitaha 
ang scriptures .lds 
.org/ bm.

• Sa pagkat-on og 
dugang kabahin 
sa Basahon ni 
Mormon, sa pag-
pangutana, o sa 
pakig-chat sa mga 
misyonaryo, adto 
sa mormon .org/ 
book-of-mormon.

• Sa paghangyo og 
libre nga kopya, bi-
sitaha ang mormon 
.org/ free-book-of-
mormon.

• Alang sa dugang 
impormasyon, 
mga artikulo, 
ug mga pagpa-
sabut, tan-awa 
sa lds .org/ study/ 
topics/ book-of-
mormon?lang=eng.
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volume nga wala pa diha; 
hinoon sila nagpasidaan 
batok sa pag-usab sa ti-
nuod nga mga pagtulun-an 
sa ebanghelyo.

Ang Basahon ni  
Mormon, nga naglangkob 
sa kahingpitan sa ebang-
helyo, wala mousab sa 
mga pulong sa Dios apan 
nagmatuod niini. (Alang sa 
dugang kabahin niini nga 
hilisgutan, tan-awa sa mga 
pahina 24 ug 38 niini nga 
isyu.)

Nakadungog ko nga 
adunay mga kausaban 
nga gipanghimo sa Ba-
sahon ni Mormon sukad 
nga una kining giman-
tala. Unsa ang giusab  
ug ngano?

Ang tubag niini nga pa-
ngutana nag-agad sa pag-
sabut og gamay kabahin sa 
proseso sa paghubad ug 
pagmantala sa Basahon ni 
Mormon.

1. Samtang gihubad 
ni Joseph Smith ang mga 
palid nga bulawan pi-
naagi sa gahum a Dios, 
iyang gidiktar ang mga 
pulong ngadto sa usa ka 
tigsulat [scribe]. Ang mga 
tigsulat usahay masayop 
sa spelling ug grammar 
samtang ilang gisulat ang 
iyang mga pulong. Sama 
pananglit, sa 1 Nephi 
7:20 kini nga mga pulong 
“were sorrowful” gisulat 
nga “ware sarraful.” Ang 
mga tigsulat mga edukado, 

niini nga mahiangay ngadto 
sa orihinal nga manuskrito 
samtang gihubad kini sa 
Propeta gikan sa mga palid 
nga bulawan.

5. Ang ubang mga 
kausaban naglakip sa 
bag-ong kapitulo ug 
mga verse break ug mga 
footnote uban sa mga 
cross-references.

Pagpakigbahin og Kopya
Bisan unsa pa ang mga 

pangutana sa katawhan 
kabahin sa Basahon ni  
Mormon, ang basahon 
mismo mao ang pinakama-
ayo nga tigdepensa. Ma-
himo kamong mopamatuod 
sa basahon, mopakigbahin 
og kopya, ug modapit sa 
uban sa pag-ampo kabahin 
niini alang sa ilang kau-
galingon. Kon ang usa ka 
tawo adunay matinguhaong 
kasingkasing ug matinud-
anong mga katuyoan kon 
ang basahon tinuod, ang 
Ginoo “mopakita sa kama-
tuoran niini nganha [niana 
nga tawo] pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo” (Moroni 
10:4). ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa, sama pananglit, 

Boyd K. Packer, “The Book of 
Mormon: Another Testament 
of Jesus Christ,” Liahona, Ene. 
2002, 71.

 2. Mga Pagtulun-an sa mga  
Presidente sa Simbahan: 
Joseph Smith (2007), 75.

 3. Teachings: Joseph Smith, 60.
 4. Jeffrey R. Holland, “Kasiguroan 

alang sa Kalag,” Liahona, Nob. 
2009, 90.

ug ang spelling wala pa 
gi-estandard niadtong 
higayuna.

2. Ang orihinal nga 
sinulat sa kamot nga ma-
nuskrito sa hubad gikopya 
dayon aron sa paghimo og 
bag-ong sinulat sa kamot 
nga manuskrito para sa tig-
imprinta. Niini nga bahin 
sa pag-imprinta, ang pipila 
sa mga sayop sa spelling 
ug grammar gikorihian, ug 
ang punctuation gidugang. 
Apan pipila ka bag-ong 
mga sayop ang hinay- 
hinayng nahimo samtang 
ang mga pulong sayop sa 
pagkakopya.

3. Ang tig-imprinta 
mihimo sa iyang pinaka-
maayo sa pagtukma gayud 
sa pag-type. Apan, usahay 
siya masayop gihapon. 
Pananglitan, sa Alma 57:25 
iyang nasayop og basa ang 
pulong nga “joy” ug gi-type 
ang “foes.”

4. Si Propeta Joseph 
Smith mabinantayong 
nagtan-aw sa unang tulo ka 
mga edisyon sa Basahon 
ni Mormon, ug siya nag-
padayon sa pagtabang og 
pagpawala sa mga sayop 
[refinements] ug pagpahi-
angay. Apan adunay pipila 
gihapon ka mga sayop 
ang wala makit-i hangtud 
sa bag-ong mga edisyon. 
Niadtong 1981 usa ka sayop 
sa tig-imprinta sa Alma 16:5 
sa katapusan nakorihian, gi-
usab ang “whether” ngadto 
sa “whither”—nakahimo 

Unsaon 
nako 
pagkahi-
balo nga 
ang Ba-
sahon ni 
Mormon 
tinuod?



80 L i a h o n a

Ang akong balaanong panghimatuod 
kabahin sa Manluluwas ug sa Iyang 
gipahiuli nga Simbahan una nakong 

naangkon isip usa ka batan-ong lalaki sa 
dihang akong gibasa ang Basahon ni Mormon. 
Nahitabo kini samtang nagbasa ko niining sa-
grado nga rekord diin akong gibati—og balik 
balik—ang dili malimud nga mga paghung-
hong sa Espiritu Santo nga nagpahayag ngari 
sa akong kalag sa pagkatinuod niini.

Ang pagbasa sa basahon mao ang sinugda-
nan sa akong kahayag. Kini mao ang tinubdan 
sa una nakong espirituhanong kasiguroan 
nga ang Dios buhi, nga Siya ang akong La-
ngitnong Amahan, ug usa ka plano sa kalipay 
ang gilatid sa kahangturan alang kanako. Kini 
nakapahimo kanako sa paghigugma sa Balaan 
nga Biblia ug sa ubang balaang kasulatan sa 
Simbahan. Kini nagtudlo kanako sa paghi-
gugma sa Ginoo nga si Jesukristo, sa daklit 
nga paglantaw sa Iyang kamanggiloy-on, ug 
sa paghunahuna sa iyang grasya ug katalag-
saon as Iyang maulaong sakripisyo.

Tungod kay ako mismo nasayud nga ang 
Basahon ni Mormon usa ka tinuod nga saksi—
lain nga tugon ug usa ka bag-ong pakigsaad—
nga si Jesus mao ang Kristo, nasayud usab 
ko nga si Joseph Smith sa una ug karon usa 
ka propeta a Dios. Sama sa gisulti sa apohan 
sa akong mga apohan niadtong unang mga 
adlaw sa Pagpahiuli, “Walay dautan nga tawo ang ma-
kahimo sa pagsulat og ingon ini nga basahon; ug walay 
matarung nga tawo ang makasulat niini, gawas nga kini 
tinuod ug siya gisugo sa Dios sa pagbuhat sa ingon.” 1

Sa akong unang konbiksyon nadugang ang ubang 
makapadasig nga mga higayon ug makapabalaan nga 
mga pagpakita nga karon naghatag og dako kaayo 
nga kahulugan sa akong mga panahon, katuyoan sa 
akong kinabuhi, ug lig-on nga pundasyon sa akong 
pagpamatuod.

Karon, wala ko naglayag uban sa igsoon 
nga lalaki ni Jared. Wala ko makadungog ni 
Haring Benjamin nga nagwali og sama sa ang-
hel. Wala ko didto sa pundok sa mga Nephite 
kinsa mihikap sa mga samad sa nabanhaw 
nga Ginoo, ni naghilak uban ni Mormon ug 
Moroni sa kalaglagan sa sibilisasyon. Apan 
ang akong pagpamatuod niini nga rekord ug 
sa kalinaw nga nahatag niini ngadto sa ka-
singkasing sa tawo—nga gihatag ngari kanako 
pinaagi sa paghunghong sa Espiritu Santo 
sama nga kini gihatag diha kaninyo—ingon 
nga may bili ug klaro kaayo sama sa ilaha. 
Ako mopamatuod niini nga basahon sa ingon 
ka sigurado sama nga ako, kauban sa Tulo ka 
mga Saksi, nakakita kang anghel Moroni o, 
uban sa Walo ka mga Saksi, nga nakakupot sa 
mga palid nga bulawan.

Mopamatuod ako og dugang nga walay usa 
kanato ang tinud-anay nga makabig niining 
buhat sa ulahing adlaw ug diin makakaplag 
sa hingpit nga kalinaw ug kahupay sa atong 
panahon hangtud nga siya modawat sa Basa-
hon ni Mormon ug sa Ginoo nga si Jesukristo, 
kang kinsa kini nagpamatuod. Sama sa gisulti 
ni Mormon ngadto kang Moroni sa usa sa 
ilang malisud kaayo nga panahon, mao usab 
nga mosulti ko dinhi sa atong lisud kaayo 
nga panahon: “Pagpamatinud-anon diha kang 
Kristo. . . . Ug unta ang grasya sa Dios nga 
Amahan, kansang trono anaa sa kahitas-an sa 
mga langit, ug sa atong Ginoong Jesukristo, 
kinsa naglingkod sa tuo nga kamot sa iyang 
gahum . . . , ug magpabilin uban kanimo 
hangtud sa kahangturan” (Moroni 9:25–26).

Ang Basahon ni Mormon usa ka sagrado 
nga pagpahayag sa talagsaon nga katapusang pakigsaad 
ni Kristo uban sa katawhan. Kini usa ka bag-o nga pakig-
saad, usa ka bag-ong tugon gikan sa Bag-ong Kalibutan 
ngadto sa tibuok kalibutan. Ang kahayag nga akong 
gilaktan mao ang Iyang kahayag. Ang Iyang kalooy ug 
kahalangdon migiya kanako—ug kanimo—sa atong 
pagsaksi Kaniya ngadto sa kalibutan. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. George Cannon, kinutlo gikan sa “The Twelve Apostles,” sa Andrew 

Jenson, ed., The Historical Record, 6:175.
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Ako mosaksi nga 
ang Basahon ni 
Mormon usa ka 
bag-o nga pa-
kigsaad, usa ka 
pagpamatuod 
gikan sa Bag-
ong Kalibutan 
ngadto sa tibuok 
kalibutan.



“Aduna ba kamo dihay mga masakiton? Dad-a sila ngari. . . .

“. . . Kay Ako nakakita nga ang inyong hugot nga pagtuo igo 

nga Ako moayo kaninyo.

“Ug nahinabo nga sa diha nga siya nahuman sa pagpamu-

long, ang tanan nga pundok sa mga katawhan, nagkahiusa, ug 

Ug Siya Miayo Kanila Matag Usa, ni Gary Kapp

miduol uban sa ilang mga masakiton ug may mga balatian, ug 

ilang mga bakol, ug uban sa ilang mga buta, ug uban sa ilang 

mga amang, ug sa tanan kanila nga gitakbuyan sa tanan nga 

matang sa sakit; ug siya miayo kanila matag usa kanila nga 

gidala ngadto kaniya” (3 Nephi 17:7–9).



“Karon . . . tanan kamo nga mga lumulupyo  
sa yuta, paminaw kamo ngadto niini nga 
mga pulong ug tuo kamo diha ni Kristo; ug 
kon kamo dili motuo niini nga mga pulong 
tuo diha ni Kristo. Ug kon kamo motuo diha 
ni Kristo, kamo motuo niini nga mga pulong, 
kay sila ang mga pulong ni Kristo, ug . . . sila 
motudlo sa tanan nga mga tawo nga sila 
kinahanglan magbuhat og matarung.

“Ug kon sila dili mga pulong ni Kristo, 
hukmi ninyo—kay si Kristo mopakita 
nganha kaninyo , uban sa gahum ug dako 
nga himaya, nga sila iyang mga pulong, sa 
katapusan nga adlaw” (2 Nephi 33:10–11).
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