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

Ang Unang Kapangulohan ug Konseho  
sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni  

Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

 KAmi, ANg UNANg KApANgUlohAN ug Konseho sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa maligdong nga paagi mopa-
hayag nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka baba-
ye gi-orden sa Dios ug ang pamilya mahinungdanon ngadto sa 
plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa 
iyang mga anak.

ANg TANAN NgA mgA TAwo—lalaki ug babaye—gilalang di-
ha sa hitsura sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga 
anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa 
ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug ka-
lagmitan nga mahimong usa ka dios. Ang pagkalalaki ug pag-
kababaye usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa 
kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa wa-
lay katapusan nga pag-ila ug katuyoan.

SA KiNAbUhi NgA wAlA pA DiNhi SA yUTA, ang espiritu nga mga 
anak nga lalaki ug babaye nakaila ug nagsimba sa Dios ingon 
nga ilang Amahan sa Kahangturan ug midawat sa iyang plano 
nga naghatag og higayon sa iyang mga anak nga makaangkon 
og pisikal nga lawas ug makaangkon og yutan-on nga kasina-
tian sa paglambo ngadto sa kahingpitan ug sa katapusan ma-
kakab-ot sa ilang walay katapusan nga kapalaran ingon mga 
manununod sa kinabuhing dayon. Ang balaan nga plano sa ka-
lipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon 
human sa kamatayon. Sagrado nga mga ordinansa ug mga 
pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makapahimo 
alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios 
ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kahangturan.

ANg UNANg SUgo nga gihatag sa Dios ngadto ni Adan ug Eva 
mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip bana ug 
asawa nga mahimong mga ginikanan. Kami mopahayag nga 
ang sugo sa Dios alang sa iyang mga anak sa pagdaghan ug 
pagpuno sa yuta nagpabilin nga ipatuman. Kami sa dugang 
mopahayag nga ang Dios misugo nga ang sagrado nga mga ga-
hum sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki ug babaye, 
kinsa legal nga naminyo isip bana ug asawa.

KAmi mopAhAyAg sa mga paagi diin ang mortal nga kinabuhi 
gilalang nga gipahimutang sa Dios. Kami mopamatuod sa pag-
kabalaan sa kinabuhi ug sa iyang pagkamahinungdanon diha sa 
walay katapusan nga plano sa Dios.

ANg bANA Ug ASAwA adunay ligdong nga kapangakohan 
sa paghigugma ug pag-amuma sa usag usa ug alang sa ilang 
mga anak. “Ang mga kabataan mao ang panulundon sa ginoo” 

(mga Salmo 127:3). Ang mga ginikanan adunay sagrado nga 
katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigug-
ma ug pagkamatarung, sa pagsangkap alang sa ilang pisikal ug 
espirituhanon nga mga panginahanglan, ug sa pagtudlo kanila 
sa paghigugma ug pag-alagad sa usag usa, pagsunod sa mga 
sugo sa Dios, ug kinsa mosunod sa mga balaod sa ilang nasud 
bisan asa sila magpuyo. mga bana ug mga asawa—mga inahan 
ug mga amahan—adunay tulubagon sa atubangan sa Dios sa 
pagtuman niini nga mga kapangakohan.”

ANg pAmilyA gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug 
babaye mahinungdanon ngadto sa iyang walay katapusan nga 
plano. Ang mga anak adunay katungod nga matawo ngadto sa 
mga ginikanan kinsa naminyo, ug maamumahan sa usa ka ama-
han ug sa usa ka inahan nga nagtahud sa mga panaad sa kamin-
yoon uban sa hingpit nga pagkamaunungon. Ang kalipay diha 
sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha 
sa mga pagtulun-an sa ginoong Jesukristo. malampuson nga 
mga kaminyoon ug mga pamilya natukod ug napadayon diha 
sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinul-
sol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong 
makalingaw nga mga kalihokan. pinaagi sa balaan nga plano, 
ang mga amahan mao ang mangulo sa ilang mga pamilya diha 
sa gugma ug sa pagkamatarung ug may kapangakohan sa pag-
sangkap sa mga kinahanglanon sa kinabuhi ug sa pagpanalipod 
sa ilang mga pamilya. Ang unang mga kapangakohan sa mga 
inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak. Niining sagra-
do nga mga kapangakohan, ang mga amahan ug mga inahan 
adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga mag-
kauban. Kakulangan, kamatayon, o laing mga kahimtang ma-
himong manginahanglan sa pagsagop o sa pag-usab niini nga 
mga kalihokan sa pag-amuma alang sa pamilya. Ang uban nga 
mga kapamilya kinahanglan nga motabang kon gikinahanglan.

KAmi mopAhimANgNo nga ang tagsa-tagsa kinsa makalapas 
sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa moabuso sa ilang kapikas 
o mga anak, o kinsa mapakyas sa pagtuman sa mga kapanga-
kohan sa pamilya moabut ang adlaw nga mobarug nga adunay 
tulubagon sa atubangan sa Dios. Dugang pa, kami mopahi-
mangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadala sa tagsa-
tagsa, sa mga komunidad, ug sa nasud sa mga katalagman nga 
gipanagna sa karaan ug sa bag-o nga mga propeta.

KAmi NAgTAwAg sa may kapangakohan nga mga lumulupyo 
ug mga opisyal sa gobyerno bisan asa sa pag-awhag sa mga tawo 
sa paghimo niadtong mga butang nga gihimo sa pagpadayon ug 
sa paglig-on sa pamilya isip sukaranan nga yunit sa katilingban.

Ang PAmilyA
UsA kA PAmAhAyAg  

ngAdto sA kAlibUtAn
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