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Iyang matubsanong sakripisyo.11 Ang 
pag- apil niining bag- ong ordinansa 
magmatuod sa tanan sa balaanong 
pagdawat kang Jesus isip ang gisaad 
nga Kristo ug tibuok kasingkasing nga 
kaandam sa pagsunod Kaniya ug pag-
tuman sa Iyang mga sugo. Niadtong 
momatuod ug mopahimutang sa ilang 
kinabuhi, ang espirituhanong kamata-
yon “molabay” kanila, ug ang kinabu-
hing dayon masiguro.

Sa mga oras og mga adlaw nga mi-
sunod, si Jesus misulod sa Getsemani, 
gidala sa Kalbaryo, ug madaugong 
mibiya sa lubnganan sa taga-Arimatea. 
Human sa Iyang pagbiya kanila, ang 
matinud- anong mga disipulo ni Jesus 
sa sulod ug sa duol sa Jerusalem 
nagtigum sa unang adlaw sa semana 
aron sa “pagpikas- pikas sa tinapay” 12 
ug “milahutay” sa pagbuhat sa ingon.13 
Sigurado, ila kadtong gibuhat dili la-
mang sa paghinumdom sa mibiya nila 
nga Ginoo apan sa pagpadayag usab 
og pasalamat ug hugot nga pagtuo sa 
Iyang talagsaong Pagtubos kanila.

Sa talagsaong paagi, sa dihang si 
Jesus mibisita sa Iyang mga disipulo 
sa Amerika, mipasiugda usab Siya sa 
sakrament taliwala kanila.14 Sa pagbu-
hat niini, Siya miingon: “Kini kamo sa 
kanunay maninguha sa pagtuman” 15 
ug “Kini mao ang usa ka pagpama-
tuod ngadto sa Amahan nga kamo 
sa kanunay mahinumdom kanako.” 16 
Usab, sa pagsugod sa Pagpahiuli, ang 
Ginoo mipasiugda sa ordinansa sa 
sakrament, naghatag og mga panudlo 
ngari kanato susama sa Iyang gihatag 
sa Iyang mga disipulo kaniadto.17

Ang ordinansa sa sakrament 
gitawag nga “usa sa pinakabalaan ug 
sagradong ordinansa sa Simbahan.” 18 
Kinahanglan kining mas balaan ug 
sagrado sa matag usa kanato. Si 
Jesukristo Mismo ang mipasiugda sa 
ordinansa aron sa pagpahinumdom 
kanato kon unsay Iyang gibuhat aron 
matubos kita ug sa pagtudlo kanato 
unsaon paggamit sa Iyang Pagtubos 
nga malampuson ug sa ingon mag-
puyo pag- usab uban sa Dios.

Gamit ang gipikas- pikas nga 
tinapay, mimatuod kita nga kita 
nahinumdom sa pisikal nga lawas ni 
Jesukristo—lawas nga miantus sa mga 

“Buhata ninyo kini sa paghandum 
kanako.” 9

Niining yano apan tiunay nga paagi, 
gipasiugdahan ni Jesus ang bag- ong 
ordinansa alang sa mga tawo sa pakig-
saad sa Dios. Wala nay dugo sa hayop 
nga paagason o unod sa hayop nga su-
nugon agig paghulat sa matubsanong 
sakripisyo ni Kristo kinsa moabut pa.10 
Hinoon, ang mga simbolo sa gipikas- 
pikas nga unod ug gipaagas nga dugo 
ni Kristo kinsa miabut na pagakuhaon 
ug pagakan- on agig paghinumdom sa 
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Sa gabii sa wala pa ang panghi-
tabo sa Getsemani ug sa Kal-
baryo, si Jesus mipundok sa 

Iyang mga Apostoles sa katapusang 
higayon aron sa pagsimba. Ang dapit 
mao ang lawak sa taas sa balay sa 
usa ka disipulo didto sa Jerusalem, ug 
kasaulogan kadto sa Pagpalabay.1

Sa ilang atubangan mao ang 
tradisyunal nga pagkaon sa Pagpala-
bay, nga naglangkob sa gisakripisyo 
nga karnero, bino, ug wala gipatubo 
nga tinapay, mga simbolo sa miaging 
pagluwas sa Israel gikan sa pagkau-
lipon ug kamatayon2 ug sa umaabut 
nga katubsanan nga mahitabo pa.3 
Sa dayong tapos sa pagpangaon, 
mikuha si Jesus og tinapay, mipana-
langin ug mipikas- pikas niini,4 ug mi-
hatag niini sa Iyang mga Apostoles, 
nga nag- ingon, “Kumuha ug kumaon 
kamo.” 5 “Kini mao ang akong lawas 
nga gihatag alang kaninyo: buhata 
ninyo kini sa paghandom kanako.” 6 
Sa samang paagi, Siya mikuha sa 
kopa sa bino, mihalad og panalangin 
niini, ug mipasa ngadto sa naglibut 
Kaniya, nga nag- ingon: “Kining kopa 
mao ang bag- ong pakigsaad diha 
sa akong dugo,” 7 “nga igaula alang 
. . . sa kapasayloan sa mga sala.” 8 

Ang Sakrament  
ug ang Pag- ula
Ang ordinansa sa sakrament kinahanglang mas balaan ug 
sagrado sa matag usa kanato.
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kasakit, kalisdanan, ug mga tintas-
yon sa tanang matang,19 lawas nga 
mipas- an sa kabug- at sa kagul- anan 
nga igong makapadugo sa matag 
lungag sa panit,20 lawas kansang unod 
nasamdam ug kansang kasingkasing 
gisakit atol sa paglansang sa krus.21 
Kita mimatuod sa atong pagtuo nga 
samtang kanang samang lawas gipa-
himutang sa kamatayon, nabuhi kini 
pag- usab gikan sa lubnganan, nga dili 
na gayud masakit, madunot,  
o mamatay.22 Ug sa pagkaon sa tina-
pay, atong giila nga, sama sa mortal 
nga lawas ni Kristo, ang atong mga 
lawas mahaw- as gikan sa mga higot 
sa kamatayon, madaugong mobangon 
gikan sa lubnganan, ug mapahiuli sa 
atong mahangturong espiritu.23

Gamit ang gamay nga kopa sa tu-
big, kita mimatuod nga kita nahinum-
dom sa dugo nga gipaagas ni Jesus ug 
sa espirituhanong pag- antus nga Iyang 
gilahutay alang sa tanang katawhan. 
Atong gihinumduman ang kasakit 
nga maoy hinungdan sa dagkong tulo 
sa dugo nga miagas sa Getsemani.24 
Atong gihinumduman ang pagbunal 
ug pagsakit nga Iyang nalahutay sa 
mga kamot sa nagdakop Kaniya.25 
Atong gihinumduman ang dugo nga 
Iyang gipaagas gikan sa Iyang mga ka-
mot, mga tiil, ug kilid samtang didto sa 
Kalbaryo.26 Ug atong gihinumduman 
ang Iyang personal nga mga pama-
landong kalabut sa Iyang pag- antus: 
“Unsa ka sakit ikaw wala masayud, 
oo, unsa kalisud sa pag- antus ikaw 
wala masayud.” 27 Sa pag- inom sa tu-
big, atong giila nga ang Iyang dugo ug 
pag- antus miula sa atong mga sala ug 
nga Siya motubos sa atong mga sala 
samtang kita mohangup ug modawat 
sa mga baruganan ug mga ordinansa 
sa Iyang ebanghelyo.

Sa ingon, gamit ang tinapay ug 
tubig, kita mapahinumduman sa 
Pagtubos ni Kristo kanato gikan sa 
kamatayon ug sala. Ang han- ay nga 
tinapay ang una ug ang tubig ikaduha 
importante. Sa pagkaon sa tinapay, 
kita mapahinumduman sa atong 
mahitabo nga personal nga pagka-
banhaw, nga naglangkob sa labaw pa 
kay sa pagpahiuli sa lawas ug espiritu. 
Pinaagi sa gahum sa Pagkabanhaw, 

kitang tanan makabalik sa atubangan 
sa Dios.28 Kana nga kamatuoran maoy 
makapaatubang nato sa importante 
nga pangutana sa atong kinabuhi. Ang 
sukaranang pangutana nga giatubang 
natong tanan dili kay mabuhi ba kita 
apan kinsa may atong kauban sa 
kinabuhi human kita mamatay. Sam-
tang ang matag usa nato mobalik sa 
atubangan sa Dios, dili tanan nato ang 
magpabilin uban Kaniya.

Pinaagi sa mortalidad, kitang tanan 
mahugawan sa sala ug kalapasan.29 
Kita dunay mga hunahuna, mga 
pulong, ug mga buhat nga dili mahiya-
son.30 Sa ato pa, kita mahugaw. Ug ang 
sangputanan sa kahugaw sa atubangan 
sa Dios, giklaro gayud ni Jesus: “Walay 
mahugaw nga butang nga makapuyo 
didto . . . sa iyang atubangan.” 31 Kana 
nga kamatuoran naklaro ngadto kang 
Alma nga Batan- on kinsa, dihang 
gikompronta sa balaang anghel, grabe 
nga gisakit, naglisud, ug gihasol sa 
iyang kahugaw nga siya nagtinguha 
nga “dili na igkita lakip ang kalag ug 
lawas, nga [siya] unta dili dad- on aron 
mobarug sa atubangan sa . . . Dios.” 32

Sa pag- inom sa tubig sa sakrament, 
gitudloan kita kon unsaon nga kita 
malimpyohan sa sala ug kalapasan ug 
sa ingon makabarug sa atubangan sa 
Dios. Pinaagi sa pagpaagas sa Iyang 
walay sala nga dugo, si Jesukristo 
mitagbaw sa gipangayo sa kaangayan 
alang sa matag sala ug kalapasan. Siya 
mitanyag dayon nga limpyohan kita 
kon magbaton kita og pagtuo diha 
Kaniya nga igo aron maghinulsol;  
modawat sa tanang mga ordinansa  
ug mga pakigsaad sa kaluwasan,  
magsugod sa bunyag; ug modawat  

sa Espiritu Santo. Inigdawat na nato sa 
Espiritu Santo, kita malimpyohan ug 
mabalaan. Si Jesus miklaro og maayo 
niini nga doktrina:

“Walay mahugaw nga butang nga 
makasulod didto sa gingharian sa 
[Dios]; . . . walay makasulod sa iyang 
kapahulayan gawas niadto kinsa na-
kahugas sa ilang mga saput sa akong 
dugo. . . .

Karon mao kini ang sugo: Paghi-
nulsol, kamong tanan nga mga lumu-
lupyo sa yuta, ug duol ngari kanako 
ug magpabunyag diha sa akong nga-
lan, aron kamo mahimo nga pagasan-
toson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu 
Santo, aron mobarug nga walay lama 
sa akong atubangan sa katapusan nga 
adlaw.” 33

Kini ang doktrina ni Kristo.34 Kon 
dawaton nato kini nga doktrina 
ug magpakabuhi sumala niini, kita 
mahugasan sa dugo ni Kristo ug 
malimpyohan.35

Pinaagi sa mga pag- ampo sa sak-
rament, atong gipahayag ang atong 
pagdawat niining doktrina ni Kristo 
ug ang atong pasalig nga magpaka-
buhi sumala niini. Sa atong pag- ampo 
sa Dios, ang atong Mahangturong 
Amahan, kita namahayag nga kita 
“kanunay mahinumdom” sa Iyang 
bililhong Anak. Una, kita nagsaksi sa 
atong “pagkaandam” nga mahinum-
dom. Dayon kita nagsaksi nga kita 
mahinumdom “gayud”. Sa pagbuhat 
sa ingon, naghimo kita og balaanong 
pasalig nga mopakita og pagtuo kang 
Jesukristo ug sa Iyang Pagtubos ka-
nato gikan sa kamatayon ug sala.

Kita padayong namahayag nga 
kita “maghupot sa iyang mga sugo.” 
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Usa kana ka balaanong pasalig nga 
maghinulsol. Kon ang atong mga hu-
nahuna, mga pulong, o mga lihok dili 
maayo sa milabay nga mga adlaw, kita 
mipasalig og usab sa atong kaugali-
ngon nga mas mopahiangay sa atong 
kinabuhi ngadto sa Iyang kinabuhi sa 
mga adlaw nga moabut.

Sunod, kita namahayag nga kita 
“andam nga modala [ngari kanato] sa 
ngalan sa Anak.” 36 Usa kana ka balaa-
nong pasalig nga mopaubos sa atong 
kaugalingon sa Iyang awtoridad ug sa 
paghimo sa Iyang buhat, nga naglakip 
sa pagdawat sa matag makaluwas nga 
ordinansa ug pakigsaad.37

Kon kita mopasalig ngadto niining 
mga baruganan, kita gisaaran diha 
sa mga pag- ampo sa sakrament nga 
kita sa “kanunay makabaton sa iyang 
Espiritu uban [kanato].” 38 Ang pagda-
wat og usab sa Espiritu usa sa kinatas- 
ang panalangin kay ang Espiritu maoy 
molimpyo ug mobalaan nato gikan sa 
sala ug kalapasan.39

Mga kaigsoonan, ang labing impor-
tante nga hitabo karon ug sa kahang-
turan mao ang Pag- ula ni Jesukristo. 
Siya kinsa mituman sa Pag- ula mihatag 
kanato sa ordinansa sa sakrament aron 
sa pagtabang nato dili lamang sa paghi-
numdom apan sa pag- angkon sa mga 
panalangin niining labing importante 
nga grasya. Ang kanunay ug tinud- anay 
nga pag- apil niining sagrado nga ordi-
nansa makatabang nato nga mahangup 
ug masunod ang doktrina ni Kristo 

human sa bunyag ug sa ingon makapa-
dayon ug makakompleto sa proseso sa 
pagkabalaan. Sa pagkatinuod, ang or-
dinansa sa sakrament makatabang nato 
nga matinud- anong makalahutay sa 
katapusan ug makadawat sa kahingpi-
tan sa Amahan sama kang Jesus, grasya 
ug dugang pa nga grasya.40

Ako mosaksi sa gahum ni Jesu-
kristo sa pagtubos kanatong tanan 
gikan sa kamatayon ug sala ug sa 
gahum sa mga ordinansa sa Iyang 
priesthood, lakip na ang sakrament, 
sa pag- andam kanato nga “makakita 
sa nawong sa Dios, gani sa Amahan, 
ug mabuhi.” 41 Unta atong madawat 
ang sakrament sunod semana, ug sa 
mosunod pa, uban sa mas lawom 
nga tinguha ug mas tinud- anay nga 
katuyoan, ako nag- ampo sa pangalan 
ni Ginoong Jesukristo, amen. ◼
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