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Mga Tabang alang sa Magtutudlo

Pormat sa Leksyon Paggamit sa mga Materyal

Palihug hibaloi nga kap-atan ug upat ka mga leksyon ang ania niini nga
manwal. Bisan pa niana, adunay daghan pang mga sugilanon ,mga
kalihokan, mga kinutlo sa kasulatan, ug audiovisual nga mga tabang nga
gilakip alang sa matag leksyon. Ikaw mahimong mogahin og dugang nga
panahon sa pipila ka mga leksyon. Mahimo kini nimong buahton. Pipila ka
mga leksyon adunay igo nga materyal nga magamit sa tibuok duha ka mga
semana nga tagal sa klase.

Tinguhaa ang giya sa Espiritu sa pagtino pila sa gisugyot nga materyal ang
kinahanglang gamiton. Planoha ang inyong leksyon sumala sa mga
panginahanglan ug panahon sa mga sakop sa imong klase.. Ang tanang
kasayuran sa leksyon dili kinahanglan nga gamiton. Sunda ang Espiritu ug
gamita ang mga kasulatan sa pagpili sa kasayuran nga gamiton. Hinumdumi
nga ang mga kasulatan mao ang labing mahinungdanon nga kapanguhaan
alang sa mga sakop sa klase, ug ang paghisgot niini kinahanglan nga mao
kanunay ang unang himoon kon magplano sa imong mga leksyon.

Tun-i pag-ayo pag-usab ang matag leksyon. Pundoka ug andama ang tanang
gikinahanglan nga mga materyal. Ikaw tingali kinahanglan nga makigsabut
nga mokuha sa mao nga butang sama sa mga hulagway ug tisas, ug papas ug
gikan sa imong librarya sa balay-tigumanan. Kon ikaw nagplano nga
mogamit og gilis sa mga pulong (wordstrip) o mga poster kay sa pisara,
andama kini nianang semanaha sa dili pa ang imong leksyon.

Ikaw mahimong mosusi sa tibuok tun-anan sa dili pa ikaw magsugod sa
pagtudlo. Siguroha ang pagplano sa imong panahon aron nga ang mga
kinabuhi sa ulahing mga propeta mahatagan og igong pagtagad.

Kini nga manwal gihimo uban sa kayano sa hunahuna ug nagsunod sa
sumbanan nga pormat alang sa tanang mga tun-anan sa Pang-Domingo nga
Tulunghaan. Palihug hinumdumi ang mosunod.

1. Ang mga materyal naglakip usab sa usa ka videocassette, Testimonies of the
Presidents of The Church Of JesusChrist Of Latter-day Saints (53242)., nga
naglangkob sa mubo kaayo nga mga pagpamatuod sa siyam ka mga
Presidente. Kini gituyo aron sa pagpalambo sa inyong pagtudlo.

2. Ang gisugyot nga mga kalihokan sa lawak-klasehanan gidugangan. Ang mga
sakop sa klase ingon og makat-on og maayo kon sila maapil sa leksyon. Pipila
niini nga mga kalihokan gihimo aron ang mga sakop sa klase mobarug ug
molihok. Sa kasagaran ang pisikal nga paglihok makahatag og igong kausaban
sa pagtudlo sa leksyon nga ang pagtagamtam ug kaikag mosangpot. Ang pag-
apil sa klase usahay naglakip sa pagbasa sa mga buluhaton nga ghimo sa
balay ug mga taho. Kini kinahanglan nga ihatag og sayo aron sa paghatag sa
mga sakop sa klase og kahigayunan sa pagpangandam.
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3. Mabinantayong pagtagad ang gihimo alang niini nga manwal sa pagpaapil
sa mga sakop sa klase uban sa mga kasulatan. Ang labing maayo nga paagi
sa paghimo niini mao ang paggiya sa klase ngadto sa Manluluwas pinaagi sa
mga kasulatan. Himoa nga sila makasinati sa kinaugalingon sa kasulatan.
Awhaga sila sa pagdala kanunay sa ilang kaugalingong mga kasulatan uban
kanila nganha sa klase ug sa pagbasa, sa pagmarka, ug pagtandi sa
pakisayran niini diha sa klase ug sa panimalay. (Kamo kinahanglan nga
mosiguro nga igong mga kopya sa mga kasulatan anaa aron magamit sa
klase. Susiha ang inyong librarya sa balay-tigumanan alang sa dugang nga
mga kopya.) Sa mainampingong paagi hunahunaa ang imong klase, ang
ilang kahanas sa pagbasa, ug ilang pagsabut sa mga kasulatan kon motawag
kanila sa pagbasa sa mga tudling diha sa klase. Usa sa imong mga
katungdanan mao ang pagtabang kanila sa pagpalambo og usa gugma ug
pagsabut sa mga kasulatan. Kini mahimong nagpasabut sa paghatag kanila
og mubo-mubo nga mga kasulatan pagsayo aron ang usa ka batan-ong
lalaki og babaye makasabut ug komportable sa pagbasa sa usa ka kasulatan
nganha sa klase.

4. Usa ka kolor nga seksyon sa katapusan sa manwal naglakip sa usa ka
hulagway sa matag Presidente sa Simbahan. Usa ka mubo nga biyograpiya
sa likod sa hulagway sa matag Presidente nga naglista sa pipila ka
mahinungdanong mga petsa, mga nahimo ug mga pamahayag niana nga
Presidente. Ang kolor nga seksyon naglakip usab og usa ka hulagway ni
Kristo ug usa ka hulagway sa Sunflowers ni Claude Monet. Pipila ka itom ug
puti nga mga hulagway gilakip diha sa mga leksyon. Ang ubang mga
hulagway mahimong makita diha sa librarya sa balay-tigumanan ug
mailhan pinaagi sa ilang mga numero sa aytem. Kadaghanan niini nga mga
hulagway makita usab diha sa Mga Hulagway sa Ebanghelyo; ang ilang mga
numero gilakip usab. Sama pananglit: Jesus sa may Pultahan (62170 [ang
numero sa aytem sa balay-tigumanan]; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 237).

5. Pahinumdom: Kon adunay bag-ong propeta nga paluyohan tungod sa
kamatayon sa usa ka propeta, gamita ang mga artikulo sa Ensign nga sa dili
madugay mosunod pagkahuman sa pagka-orden ni bisan kinsang bag-ong
Presidente sa Simbahan ug paghimo og leksyon nga mosunod sa katapusan
nga leksyon.

Mga Sugyot 
sa Pagtudlo Upat ka Sukaranang mga Baruganan sa Kalidad nga Pagtudlo

1. Ang imong espirituhanong pagpangandam kinahanglan gayud nga mag-
una. Samtang ikaw magtuon ug mag-andam, himoa ug lig-una ang imong
kaugalingong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo. Gamita ang
pagpamatuod niadtong anaa sa imong palibot. Ang mga magtutudlo sa
Pang-Domingo nga Tulunghaan kinahanglan magtambayayong sa
pagmagtuto sa espirituhanong paagi sa matag usa.

2. Ang panudlo sa lawak-klasehanan mahinungdanon kaayo.
Mahinungdanon usab ang kinasingkasing, mahigugmaong tinguha sa
matag sakop sa klase. Paningkamot nga mahimong usa ka tawo nga
moamuma sa matag kinabuhi sa matag sakop sa klase.
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3. Aron sa pagtabang sa paghimo og relasyon sa gugma uban sa mga sakop sa
klase, pagplano og makahuluganon nga mga kasinatian uban kanila. Usa
ka kinasingkasing nga pakigsulti uban sa usa ka batan-on kinsa adunay
mga problema o ang imong nagpadayon nga pag-abag sa ilang mga
kalihokan sa simbahan o tulunghaan tingali dako og mahimo kay sa
daghang mga leksyon nga imong giandam.

4. Kanunay timbang-timbanga uban sa imong mga sakop sa klase unsa ang
inyong nakat-unan. Sama pananglit, pangutana: Unsa ang inyong gibati?
Unsa ang kahulugan sa kasinatian nganha kaninyo? Sa unsa nga paagi nga
ang kasinatian sa propeta nga atong gitun-an makatabang kanato sa pag-
atubang sa inadlaw-adlaw nga mga hagit?

Kining upat ka mga baruganan mao ang pipila sa mga sekreto sa kalidad nga
pagtudlo.

Hinumdumi ang mga pulong ni Pablo ngadto ni Timoteo: “Kay ang Dios
wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum, ug sa
gugma, ug sa kabuotan. . . . Ug nagtawag kanato sa balaan nga pagtawag, dili
sumala sa atong mga buhat, kon dili sumala sa iyang kaugalingong tuyo ug
gracia nga gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga katuigan
nga walay kinutuban” (2 Timoteo 1:7, 9).

Ikaw gitawag ngadto sa “usa ka balaan nga tawag.” Samtang ikaw nagtinguha
og tabang gikan sa atong Amahan sa Langit, ang gahum sa pagtudlo moabut;
samtang ikaw mohatag og panahon ug pag-alagad, gugma alang sa imong
mga sakop sa klase motubo; samtang ikaw magtuon ug mag-andam, ang
imong pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo makapanalangin sa imong
kinabuhi. Sa pagkatinuod, samtang ikaw modawat niining kapangakohan sa
pagtudlo ikaw makahibalo sa pagkabalaan sa imong tawag ug sa talagsaon
mga panalangin niini.
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Ang Atong Pagpili sa 
Pagsunod ni Kristo

Tumong Ang mga sakop sa klase makaamgo nga sila mipili sa kinabuhi nga wala pa
dinhi sa yuta sa pagsunod ni Kristo ug nga sila buot mopili pag-usab dinhi
niini nga kinabuhi sa pagsunod kaniya

Pagpangandam 1. Gikan sa mga ginikanan, pagkuha og usa ka hulagway sa matag sakop sa
klase sa diha nga siya bata pa kaayo, o pakisayud og usa ka sugilanon
mahitungod sa sayong kinabuhi sa matag sakop sa klase.

2. Pangandam sa paggamit sa mga balota sa pagbotar nga makita sa
katapusan sa leksyon.

3. Kon ikaw nagtuo nga aduna pay panahon, uban sa pagtugot sa obispo o
presidente sa sanga, pagdapit og usa ka sakop sa kapangulohan sa Pang-
Domingo nga Tulunghaan sa purok o ang kaobispohan ug usa ka sakop sa
kapangulohan sa Kapunongan sa Kahupayan o Batan-ong mga Babaye diha
sa purok sa pagsulod sa klase ug sa mubo nga paagi mopahayag sa unsa
nga paagi nga ang ilang pagpili sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Kristo
nakaapekto sa ilang mga kinabuhi.

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pasiuna

Gamita ang mga hulagway o mga sugilanon nga imong gikolekta mahitungod
sa mga sakop sa klase sa paghinumdom sa miaging mga hitabo. Hisguti kon
unsa ang ilang hitsura ug ang mga butang nga ilang gihimo sa diha nga sila
mga batan-on pa. Paningkamuti ang pagpaapil sa matag sakop sa klase.

• Unsa kon kamo makahimo sa paghinumdom sa panahon sa wala pa ang
inyong pagkatawo—gikan sa inyong kinabuhi uban sa atong Amahan sa
Langit? Unsa kaha ang pipila ka mga butang ang inyong gisulti ug gihimo
didto? (Giyahe ang klase ngadto sa panaghisgutan kon sa unsa nga paagi nga
sila mihimo og pasalig—ligdong nga mga saad—sa ilang kinabuhi nga wala
pa dinhi sa yuta sa pagsunod ni Kristo didto ug dinhi sa yuta.)

Sa Atong Kinabuhi nga Wala pa Dinhi sa Yuta Kita Mipili sa Pagsunod 
ni Jesukristo

Basaha ang mosunod nganha sa klase:

Sa wala pa kita mopuyo dinhi niini nga yuta—sa wala pa maporma kini nga
yuta—kita nagpuyo uban sa atong Amahan sa Langit. Kita iyang espiritu nga
mga anak. Gani ang tanang mga tawo kinsa nakapuyo dinhi sa yuta mga
espiritu nga mga anak sa atong Amahan sa Langit.

Kalihokan ug 
panaghisgutan
sa klase

Leksyon

1
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Ang unang natawo nga espiritu nga anak nga lalaki sa atong Amahan mao si
Jesukristo. Siya mao ang atong Magulang nga Igsoong Lalaki. Siya nahimong
sakop sa Diosnong Kapangulohan samtang siya didto sa langit, sa wala pa
siya moanhi niini nga yuta.

Ang atong Amahan sa Langit buot sa iyang tanang espiritu nga mga anak nga
mahimong sama kaniya, nga ilang Amahan. Ang Iyang laraw sa pagtabang sa
iyang espiritu nga mga anak nga mahimaya gitawag nga laraw sa kaluwasan.

Sa konseho sa langit ang Amahan mipahayag niini nga plano. Kini alang
kanato, nga iyang espiritu nga mga anak, sa pag-anhi sa yuta ug pag-angkon
og usa ka lawas sa unod ug dugo. Kita pagasulayan samtang kita halayo gikan
sa iyang atubangan, aron makita kon kita matinud-anon ug mosunod ba sa
mga sugo sa Amahan.

Ang laraw nagkinahanglan og usa ka manluluwas. Ang Langitnong Amahan
nasayud nga kita makahimo og mga sala samtang kita ania sa yuta nga
gisulayan. Tungod kay walay balaan nga butang o makasasala nga makapuyo
sa atubangan sa Amahan, usa ka manluluwas mao lamang ang bugtong paagi
nga kita matubos, nagtugot kanato sa pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan
ug mahimong sama kaniya. Usa ka manluluwas motubos sa mga sala sa mga
katawhan kinsa naghinulsol ug nagsunod sa mga sugo sa Amahan.

Sa diha nga ang Langitnong Amahan mipahayag sa laraw sa kaluwasan, siya
miingon, “Kang kinsa Ako mopadala?” si Jesus miingon. “Ania ako, ipadala
ako” (Abraham 3:27). Apan laing espiritu nga anak sa Langitnong Amahan,
nga ginganlan og Lucifer, miingon, “Ania ako, ipadala ako” (Abraham 3:27.
Siya miingon. “Ipadala ako, ako mahimo nga imong anak, ug ako motubos 
sa tanan nga mga katawhan nga walay usa ka kalag nga mawala, ug sa
pagkatinuod ako mobuhat niini; busa ihatag kanako ang imong dungog”
(Moises 4:1). Apan si Jesus miingon, “Amahan, ang imong pagbuot mao ang
matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan” Moises 4:2).

Ang Langitnong Amahan miingon, “Ako mopadala sa una” (Abraham 3:27).
Dayon si Lucifer nasuko. Siya misukol batok sa Dios, “ug niana nga adlaw,
daghan ang misunod kaniya” (Abraham 3:28). Ang Ginoo misulti kang
Joseph Smith nga “ang ikatulo nga bahin sa mga panon sa langit siya
mipabiya gikan kanako” (D&P 29:36)

Ang tanang matinud-anong mga anak nagbarug sa kiliran sa atong Amahan
sa Langit ug ni Jesus ug batok kang Lucifer ug sa mga espiritu kinsa misunod
kang Lucifer (tan-awa sa Pinadayag 12:7).

Si Lucifer gisalikway gikan sa langit nganhi sa yuta, ug siya gitawag nga
Satanas, ang yawa. Ang tanang mga espiritu kinsa miuban kaniya batok sa
Langitnong Amahan ug ni Jesus gisalikway usab uban kaniya (tan-awa sa
Pinadayag 12:9).

Ang tanan nga natawo dinhi sa yuta mipili sa pagsunod sa Langitnong
Amahan ug ni Kristo kay sa yawa. Ang yawa ug ang tanang mga espiritu
kinsa gisalikway gikan sa langit nganhi sa yuta uban kaniya dili gayud
makaangkon og mga lawas, ug sila dili na gayud makabalik ngadto sa atong
Amahan sa Langit.
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Kita, sa laing bahin, mipili sa pagsunod ni Kristo ug ania dinhi sa yuta uban
sa pisikal nga lawas. Kita makabalik ngadto sa atong Amahan sa Langit kon
kita mopadayon sa pagsunod ni Kristo.

Karon nga kita ania dinhi sa yuta kita sa gihapon anaa sa pagpakiggubat
batok kang Satanas. Sa unsa nga paagi kita nagbarug alang kang Kristo ug
batok kang Satanas? Pinaagi sa mga butang nga atong gihunahuna ug gisulti
ug gibuhat. Pinaagi sa mga higala nga atong gipili, sa mga sine nga atong
gitan-aw, sa mga pulong nga gisulti, sa pag-alagad nga atong gihatag ngadto
sa ubang mga tawo. Pinaagi sa atong pagsunod sa Pulong sa Kaalam,
pagbayad sa atong ikapulo, pagtambong sa atong mga tigum, pagtahud sa
pagkapari, pagsunod sa atong mga ginikanan, ug pagsunod sa tanang mga
sugo sa Dios.

• Unsa ang inyong pilion? Mopili ba kamo sa pagsunod ni Kristo karon,
sama sa inyong gihimo sa diha nga kamo didto sa langit? Mopili ba kamo
sa pagbarug batok sa yawa karon, sama sa inyong gihimo didto sa langit?

Ang Kalibutan Puno sa mga Pagsulay ug mga Tintasyon

Basaha ug hisguti uban sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug mga
pagtulun-an ni Presidente Ezra Taft Benson:

A. Doctrina ug mga Pakigsaad 1:35.
B. Pinadayag 12:17.
C. 2 Timoteo 3:1–7.
D. 2 Timoteo 3:13.
E. Ezra Taft Benson: “Samtang ako nagtinguha sa direksyon gikan sa Ginoo,

ako mipamatuod pag-usab diha sa akong hunahuna ug kasingksing sa
pamahayag sa Ginoo sa ‘ayaw pagsulti og lain apan paghinulsol ngadto
niini nga kaliwatan.’ (D&P 6:9; 11:9). Kini mao ang tema sa matag
propeta sa ulahing adlaw, uban sa ilang pagpamatuod nga si Jesus mao
ang Kristo ug nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios.

“Ang paghinulsol mao ang gisangyaw sa atong kanhi ug bantugang
propeta, nga si Spencer W. Kimball. Kini nga tema mikatap sa iyang 
mga pakigpulong ug mga pahina sa iyang mga sinulat, sama sa iyang
talagsaong basahon The Miracle of Forgiveness. Ug kini kinahanglan nga
mao ang atong isangyaw karon, ngadto sa sakop ug ngadto sa dili mga
sakop—paghinulsol.

“Magbalantay—unsa man ang sa gabii? Kita kinahanglan gayud nga
motubag pinaagi sa pagsulti nga ang tanan nga dili maayo sa Zion. 
Sama sa gitambag ni Moroni, kita kinahanglan gayud nga molimpyo sa
sulod sa sudlanan (tan-awa sa Alma 60:23), sugod pag-una sa atong mga
kaugalingon, dayon sa atong mga banay, ug sa katapusan sa Simbahan”
(sa Conference Report, Apr. 1986, p3; o Ensign, May 1986, p. 4).

Kalihokan Sultihi ang mga sakop sa klase nga matag adlaw hapit ang tanan nga atong
gisulti o gibuhat usa ka pagpili sa pagsunod ni Kristo o sa pagsunod ni
Satanas. Kini nga mga pagpili sama sa inadlaw nga pagbotar alang sa maayo
og dautan.

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Makapahunahuna
nga mga
pangutana
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Iapud-apod ug hisguti ang mga balota nga imong giandam. Pangutan-a ang
mga sakop sa klase unsa nga pagbotar ang matag pagpili.

Mga bisista sa klase Hangyoa ang hamtong nga mga bisista sa paghisgot sa unsa nga paagi nga
ang pagpili sa pagsunod ni Kristo nakaimpluwensya sa ilang mga kinabuhi.

Pagpamatuod ug Hagit

Sultihi ang mga sakop sa klase nga ang tanang mga propeta ug mga apostoles
nakapamatuod bahin ni Jesukristo. Basaha ang Ether 12:41; dayon basaha
ang pagpamatuod ni Presidente Spencer W. Kimball:

“Sa mga pagpamatuod niining bantugang mga tawo ug mga apostoles sa
karaan—ang atong mga kaigsoonan sa pangalagad sa sama nga Ginoo—ako
modugang sa akong kaugalingong pagpamatuod. Ako nasayud nga si
Jesukristo mao ang Anak sa buhi nga Dios ug nga siya gilansang sa krus alang
sa mga sala sa kalibutan.

“Siya akong higala, akong Manluluwas, akong Ginoo, akong Dios” (sa
Conference Report, Oct. 1978, p. 110; o Ensign, Nov. 1978, p. 73).

Hagita ang klase sa pagpili sa pagsunod ni Kristo niini nga kinabuhi, sama sa
ilang gipili sa pagsunod kaniya sa kinabuhi nga wala pa sa yuta. Sila makapili
sa pagsunod ni Kristo pinaagi sa pagpili sa matarung, ug dili pagpili sa
dautan; sa ilang mga pagpili nga ilang himoon matag adlaw.

Ihatag ang imong pagpamatuod nganha sa klase.
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Ang Adlaw-adlaw nga Pagbotar nga Atong Gihimo
Usa ka Pagbotar sa Pagsunod ni Kristo

Pagtambong sa tigum sa sakramento.

Pag-ampo matag adlaw.

Paggamit sa ngalan sa Ginoo uban sa balaan 
nga pagtahud.

Pagtabang sa uban.

Pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw.

Pagmatinud-anon ug pagbaton og kaligdong.

Usa ka Pagbotar sa Pagsunod ni Satanas

Dili pagtambong sa mga tigum sa 
sakramento.

Pagdumili sa pag-ampo.

Pagpasipala sa ngalan sa Ginoo.

Pagkahakog.

Pagbasa ug pagtan-aw og dili maayo nga 
mga basahon o mga salida.

Pagpamakak, pagpangawat, pagpanikas.

Ang Adlaw-adlaw nga Pagbotar nga Atong Gihimo
Usa ka Pagbotar sa Pagsunod ni Kristo

Pagtambong sa tigum sa sakramento.

Pag-ampo matag adlaw.

Paggamit sa ngalan sa Ginoo uban sa balaan 
nga pagtahud.

Pagtabang sa uban.

Pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw.

Pagmatinud-anon ug pagbaton og kaligdong.

Usa ka Pagbotar sa Pagsunod ni Satanas

Dili pagtambong sa mga tigum sa 
sakramento.

Pagdumili sa pag-ampo.

Pagpasipala sa ngalan sa Ginoo.

Pagkahakog.

Pagbasa ug pagtan-aw og dili maayo nga 
mga basahon o mga salida.

Pagpamakak, pagpangawat, pagpanikas.

Ang Adlaw-adlaw nga Pagbotar nga Atong Gihimo

Usa ka Pagbotar sa Pagsunod ni Kristo

Pagtambong sa tigum sa sakramento.

Pag-ampo matag adlaw.

Paggamit sa ngalan sa Ginoo uban sa balaan 
nga pagtahud.

Pagtabang sa uban.

Pagtuon sa mga kasulatan matag adlaw.

Pagmatinud-anon ug pagbaton og kaligdong.

Usa ka Pagbotar sa Pagsunod ni Satanas

Dili pagtambong sa mga tigum sa 
sakramento.

Pagdumili sa pag-ampo.

Pagpasipala sa ngalan sa Ginoo.

Pagkahakog.

Pagbasa ug pagtan-aw og dili maayo nga 
mga basahon o mga salida.

Pagpamakak, pagpangawat, pagpanikas.



Ang mga Kasulatan—Usa 
ka Siguro nga Giya alang 

sa Ulahing mga Adlaw

Tumong Ang pagsabut sa panan-awon ni Lehi sa gunitanan nga puthaw makaawhag sa
mga sakop sa klase sa paggamit sa mga kasulatan isip usa ka siguro nga giya
sa ilang mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Basaha ang 1 Nephi 8 ug 1 Nephi 11 ug sinatia ang panan-awon ni Lehi ug
Nephi ug ang kahulugan.

2. Pag-andam sa paggamit sa hulagway sa damgo ni Lehi diha sa leksyon.

3. Siguroha nga ang mga sakop sa klase adunay kopya sa Basahon ni Mormon
(susiha sa inyong librarya sa balay-tigumanan alang sa mga kopya).

4. Paghimo og mga kopya sa duha ka mga sugilanon diha sa leksyon ug
ihatag kini sa mga sakop sa klase aron makaandam sa pagbasa nganha sa
klase.

5. Pag-andam og taptap sa mata ug lambo.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Sugilanon Taptapi ang mata sa usa ka sakop sa klase. Tuyoka siya og kausa o kaduha ug
hangyoa siya sa paglakaw ngadto sa layo nga bahin sa lawak. Siya tingali
magkarapkarap ug mapandol sa mga butang sa agianan. (Pagbantay nga
walay usa nga maunsa.) Karon hatagi siya og lambo aron kagunitan. Balika
ang paagi, karon pagunita siya sa lambo tabok sa lawak. Ipasabut nga ang
mga kasulatan sama sa usa ka lig-on nga giya nga kagunitan sa usa ka tawo.

Ang Gunitanan nga Puthaw sa mga Kasulatan Mogiya Kanato ngadto 
sa Ginoo

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga sugilanon:

Pipila ka mga tuig na ang milabay, sa usa ka klinika sa taas nga bahin sa
kabukiran sa Habagatang America duol sa equator, usa ka batang masuso
natawo ngadto nila ni Pedro ug Nancy Cantos. Siya ingon normal sa
sinugdanan, apan sa wala madugay siya nagpakita og timailhan sa grabe 
nga sakit. Ang iyang pagkalibang dili kaayo maayo ug siya adunay sakit sa
kasingkasing. Ang mga ginikanan nawad-an na og duha ka mga anak tungod
sa grabe nga mga sakit ug naguol nga mawala na usab kanila ang batang
Pedrito. Sila nag-ampo kanunay.

6

Leksyon

2
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“Usa ka gabii niana, sa diha nga si Pedrito hapit na magnapulo ka mga bulan,
si Nancy nagdamgo nga siya nakakita diha sa bintana sa iyang kusina—imbis
sa kasagaran nga nagdasok nga mga gambalay—usa ka matahum, nga dako
nga nataran nga moabut kutob sa iyang makita. Sa layolayo usa ka tawo
nagkalot sa yuta. Siya miduol kaniya, ‘Unsa ang imong gibuhat?’

“ ‘Ako nagtanom og mga tanom aron itambal sa sakit sa tawo,’ siya mitubag.

“Dayon si Nancy nakakita og dili kasagaran nga kahoy sa duol. ‘Unsa ang
kapuslanan niana nga kahoy?’ siya nangutana.

“ ‘Ang kahoy adunay tambal nga makaayo sa sakit ni Pedrito,’ tubag sa tawo.

“ ‘Sultihi ako,’siya mahinamong nangutana, ‘unsaon nako paghatag sa
tambal sa kahoy ngadto sa akong anak?’

“Sa wala pa ang tawo makatubag, si Nancy nakakita og tawo didto sa
layo. . . . Diha-diha kining tawo ug laing tawo. . .miduol kaniya. . . . [Sila
misulti kaniya,] ‘Kami gipadala sa Dios aron sa pagtabang kanimo tungod sa
imong hugot nga pagtuo ug kakugi sa pagtuon sa Biblia ug nagtinguha sa
pulong sa Dios.’. . . Si Nancy nahigmata. Ang damgo nagpabilin nga tataw sa
[iyang] mga hunahuna.

“Usa ka semana ang milabay, duha ka mga misyonaryo mituktok sa pultahan
sa mga Cantose. Nianang gabhiona sila [mitudlo sa banay] sa unang
panaghisgutan.

“Sa wala pa sila mobiya, ang mga elder mihatag sa banay og usa ka Basahon
ni Mormon, human mamarkahi pag-una. . .ang mga tudling nga ilang
gihisgutan. . . . Sila usab mibati og kadasig sa paglinya sa mga tudling kalabut
sa damgo ni Lehi bahin sa kahoy sa kinabuhi—usa ka butang nga wala nila
mabuhat kaniadto.

“Unya, samtang ni Nancy mibasa. . .sa damgo ni Lehi, siya nalipay. Kini
susama kaayo sa iyang damgo! Siya nasayud diha sa iyang kasingkasing nga
kini mao ang tubag sa ilang mga pag-ampo. . . .

“[Sa wala madugay human niana, ang banay nga Cantos nabunyagan.
Panalangin sa pagkapari gihatag alang sa batang Pedrito ug siya nagsugod sa
pagkaayo. Bisan pa niana, siya nasakit pag-usab ug ang operasyon sa
kasingkasing iyang gikinahanglan. Ikaduhang panalangin sa pagkapari mao
ang nakaingon nga siya nakalahutay niining pagsulay, ug sa wala madugay si
Pedrito] nagdagan-dagan ug nagdula sama sa ubang batang lalaki” (Vira H.
Blake, “A Mother’s Dream,” Ensign, Mar. 1986, pp. 53–54).

Ang kahoy sa damgo ni Nancy sa pagkatinuod mao ang tinubdan sa usa ka
talagsaon nga milagro alang sa iyang banay.

Hulagway Ipakita ang hulagway sa damgo ni Lehi nganha sa klase.

Basaha uban sa klase 1Nephi 8:5–35.

• Unsa ang gisulti sa kasulatan nga girepresentaran sa kahoy sa damgo ni
Lehi? (Ang kahoy sa damgo ni Lehi nagrepresentar sa gugma sa Dios 
[1 Nephi 11:25].)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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• Nakasulay na ba kamo sa usa ka dapit nga ngitngit kaayo nga imposible
nga makakita sa inyong agianan? Hunahunaa nga kamo diha sa usa ka
lawom nga langub o minahan nga walay suga. Unsa ka mahinungdanon
nga adunay barandilya nga mogiya kaninyo paingon sa gawas sa langub?
Unsa ka mahinungdanon ang gunitanan nga puthaw diha sa damgo ni
Lehi? (Mga tubag magkalainlain. Tan-awa sa 1 Nephi 8:23–24.)

• Unsa ang nahitabo sa mga tawo kinsa wala mogunit pag-ayo sa gunitanan
nga puthaw? Unsa ang nahibaloan ni Nephi nga girepresentaran sa
gunitanan nga puthaw? (Tan-awa sa 1 Nephi 11:25.) Sa unsa nga mga paagi
nga ang mga kasulatan mahimong usa ka gunitanan nga puthaw?

Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga kasulatan, maggiya sa klase ngadto
sa katapusan nga ang pagtuon sa kasulatan mahinungdanon kaayo:

Deuteronomio 6:6–7
Mga Buhat 17:10–11
2 Timoteo 3:15–17
2 Nephi 4:15
Alma 37:8
Doktrina ug mga Pakigsaad 33:16

Tapusa ang panaghisgutan pinaagi sa pagbasa sa saad sa Dios mahitungod sa
gunitanan nga puthaw sa 1 Nephi 15: 23–24.

Ang mga Kasulatan Makatabang Kanato sa mga Problema Karon

Panaghisgutan Si Presidente Ezra Taft Benson sa usa ka tigum sa pagpangulo sa pagkapari
miingon:

“Kon ang tagsatagsa nga mga sakop ug mga banay mopatuhop sa ilang mga
kaugalingon diha sa mga kasulatan kanunay ug sa makanunayon nga paagi,
kining laing mga bahin sa kalihokan [kalihokan sa Simbahan, pagtambong sa
tigum sa sakramento, gidaghanon sa mga misyonaryo, mga kaminyoon sa
templo] moabut ra. Ang mga pagpamatuod motubo. Ang pasalig malig-on.
Ang mga banay mapanalipdan. Personal nga pagpadayag moabut” (sa Ensign,
May 1986, p. 81).

• Sa unsa nga paagi nga ang mga kasulatan nakatabang kaninyo ug sa inyong
banay o sa inyong mga higala? Unsa sa inyong pagtuo nga ang pagbasa ug
pagtuon sa mga kasulatan makatabang kaninyo sa mga paagi nga gisaad ni
Presidente Benson? (Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Sugilanon Ipabasa sa gitudlo nga sakop sa klase ang mosunod nga sugilanon. Hunong
human sa sugilanon ug pangutan-a ang klase sa unsa nga paagi ang mga
kasulatan nakatabang sa tawo diha sa sugilanon.

Si Janet, usa ka batan-ong tin-edyer sa Tinipong Bansa, misulod sa iyang klase
sa siyensya sa ikapitong ang-ang nga nakamatikod sa iyang magtutudlo “nga
tataw nga adunay gikasuk-an. . . . 

“Siya misugod sa leksyon nianang adlawa, dili sa siyensya, apan mahitungod
sa kamatuoran nga ang Tinipong Bansa nag-atubang og dakong krisis sa
kasundalohan. Ang Soviet Union nagpadala og mga barko nga gikargahan og

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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mga misil ngadto sa Cuba. Ang atong presidente [ang presidente sa Tinipong
Bansa] mihimo og babag aron sa pagpahunong kanila.

“ ‘Kini nagpasabut nga gubat,’ ang akong magtutudlo miingon, mipukpok sa
lamesa aron mahatagan og gibug-aton. ‘Ang kalibutan sa ingon niini matapos
sa moabut nga tunga sa oras. Nakahibalo ba kamo unsa ang gubat nuclear
mahisama? Kini mao ang katapusan sa kalibutan!’. . . ako nalisang.. . . Ang
nahibilin sa adlaw walay klaro.

“Ako naglakaw pauli gikan sa tulunghaan nianang adlawa nga nagbalikbalik
sa akong hunahuna ang mga pulong sa akong magtutudlo. ‘Ang kalibutan
matapos sa moabut nga tunga nga oras!’ . . . Human sa panihapon ako
nagsugod sa paghimo. . . sa akong homework. . . . Pagkataudtaud ako gikapoy
sa homework. . . . Sa luyo sa papel mao ang lista sa basahono alang nianang
tuiga. Ako wala gayud makamatikod sa lista kaniadto . . . ako nakahukom sa
pagsugod sa pagbasa og gamay nga butang diha sa lista—ang Basahon sa
Mateo ingon nga gihubad ni Joseph Smith, nga nahimutang diha sa Perlas
nga Labing Bilihon.

“Sa wala madugay mga luha mipahanap sa akong panan-aw ug usa ka pagbati
sa kainit nga kalma mituhop kanako samtang ako nagbasa sa ika-23 nga
bersikulo: ‘Ug kamo usab makadungog og mga gubat, ug mga hungihong sa
mga gubat; tan-awa nga kamo dili masamok, kay ang tanan nga Ako misulti
kaninyo kinahanglan gayud mahinabo; apan ang katapusan wala pa’ (Joseph
Smith—Mateo 1:23). . . .

“Ang kahadlok ug kalisang nga akong gibati nianang adlaw didto sa klase sa
siyensya nawala. Ako nasayud nga ang atong Langitnong Amahan nakahibalo
kanato ug nga ang mga hitabo sa kalibutan magpadayon sumala sa panagna.
Ako dili kinahanglan nga mahadlok” (Janet Thomas, “The End Is Not Yet,”
New Era, July 1986, p. 18).

Pagpamatuod ug Hagit

Idugang ang imong personal nga saksi sa kamatuoran ug sa ka biliihon sa
mga kasulatan. Hagita ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa mga kasulatan
matag adlaw. Hangyoa sila sa pagsulti sunod semana sa unsa nga paagi nga
ang pagbasa sa mga kasulatan nakaapekto kanila.





Pagpadayag ngadto sa Buhi 
nga mga Propeta Mibalik 
Pag-usab nganhi sa Yuta

Tumong Ang mga sakop sa klase magpasalamat sa daghang panalangin sa pagpadayag
sa ulahing adlaw.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Biblia ug sa Perlas
nga Labing Bililhon (susiha ang inyong librarya sa balay-tigumanan alang
sa mga kopya).

2. Pag-andam og papel nga baso o laing mga baso alang sa matag sakop sa
klase.

3. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway sa usa ka makililimos nga may usa ka
baso sa katapusan sa leksyon.

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pasiuna

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbasa sa mga kasulatan matag adlaw sa
miaging semana nakaapekto kaninyo? (Pangayo og mubo nga mga tubag
gikan ni bisan kinsa nga misunod sa hagit sa miaging semana ug kinsa
buot mopakigabahin sa ilang mga pagbati.)

Espirituhanong Kagutom Moresulta gikan sa Kakulang sa Pagdawat 
sa Pulong sa Dios

Basaha ang Amos 8:11–12. Kini nga kasulatan nagtandi sa kakulang sa
pagpadayag ngadto sa kagutom.

• Unsa ang mga sangputanan sa usa ka kagutom? (Dunay gamay o walay
pagkaon, ang mga tawo mag-antus sa kagutom ug sakit, ug ang uban
mamatay.)

• Hangtud kanus-a kamo mabuhi nga walay pagkaon? (Dawata ang lain-laing
mga tubag.)

• Diha ba sa usa ka sitwasyon diin walay pagkaon nga makuha ug kamo
napugos nga magpagutom sulod sa usa ka higayon? (Dawata ang lain-laing
mga tubag.)

• Unsa ang inyong gibati? (Dawata ang lain-laing mga tubag.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Kita Kinahanglan Gayud nga Mopakaon sa Atong mga Espiritu

Basaha ang Juan 6:35. Ipasabut nga si Jesus naghisgot mahitungod sa
espirituhanong pagkaon, nga sama ka mahinungdanon ngadto sa atong mga
espiritu sama sa pan ug tubig alang sa atong mga lawas.

Paghulagway Usa ka batang babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw misulti sa usa ka higayon
nga siya mibati og kagutom alang sa espirituhanon nga pagkaon. Siya
mihulagway sa iyang pagbisita ngadto sa Alemanya isip kabahin sa programa
sa estudyante sa klase sa sekondarya nga motungha didto. Siya malipayong
gidawat ngadto sa panimalay nga iyang puy-an. Bisan pa niana, sa katapusan
sa iyang unang adlaw, siya nakamatikod sa iyang kaugalingon nga nagsubo
sa iyang bag-ong palibot.

“Human sa tibuok adlaw nga kalihokan ako mibati nga nawala diha sa akong
dili sinati ug bag-o nga lawak katulganan nga nag-inusara. Ako mihigda sa
nagburot sa kahumok nga higdaanan. . . .

“Ang kakapoy sa jet-lag nagsugod sa pag-apekto kanako ug ako nagsugod sa
paghilak. Kon magkadugay ang akong paghilak, magkakusog ang akong
hilak. Tinuod, ako nahilayo gikan sa akong banay, apan ako makakita kanila
pag-usab sa usa ka bulan lamang. Ang akong bag-ong banay mitagad kanako
ingon nga usa ka prinsesa, apan sa gihapon ako mibati nga haw-ang ug ako
nakamatikod nga adunay nawala nianang adlawa. Samtang ako naghigda
nga naghilak, mibati nga walay mahimo ug nahigawad, ako nahinumdom:
Karon Domingo. Oo. Ako nakalimot, apan ang akong kasingkasing wala, ug
kini naningkamot sa pagpahibalo kanako sa tibuok adlaw. Ako buot gayud
unta moadto sa simbahan, apan ulahi na kaayo. Busa ako mipiyong sa akong
mga mata ug sa mihimo sa naandam nga Domingo sa amo: pag-ampo sa
banay, pagsulat sa inadlaw nga talaan, dungan nga panihapon, mga klase, ug
tigum sa sakramento. . . .

“Karong adlawa walay naandan nga mga kalihokan sa Simbahan, walay
sakramento, ug ako mibati nga haw-ang kaayo kon wala kini. Ako nasayud
nga ako nagkinahanglan nianang higayona. Ako miluhod ug gipatuhop nako
sa unlan ang mga luha samtang ako mihangyo sa Langitnong Amahan sa
kahigayunan sa pagtambong sa simbahan sa SUA sa sunod Domingo”
(Kirsten Christensen, “A Sunday without the Sacrament,” New Era,Jan. 1986,
p. 49). Ang banay nga Alemanya ni Kirten mitabang kaniya sa pagpangita og
Simbahan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw pagkasunod Domingo.

Panaghisgutan • Kon kamo magpakabuhi nga walay mga panalangin sa ebanghelyo sulod sa
daghang mga tuig, o sa tibuok kinabuhi, unsa ang inyong labing
kamingawan? (Dawata ang lain-laing mga tubag.)

Kita Makaambit sa Panalangin gikan sa Pag-ampo ni Joseph Smith

Ang mga panalangin sa ebanghelyo gikuha gikan sa yuta sulod sa daghang
mga katuigan tungod kay kadaghanan sa mga tawo ug mga pangulo sa
nagkalain-laing mga simbahan sa yuta mipili sa dili pagdawat niini. Sa
ulahing mga adlaw, ang Ginoo miandam og usa ka nasud, ang Tinipong
Bansa sa America, kansang panggobyerno mitugot sa kagawasan nga

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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gikinahanglan alang sa ebanghelyo nga masangyaw. Ang Ginoo mipadala
pag-usab sa iyang bililhon nga mga gasa ngadto sa mga katawhan sa yuta.
Siya nagsugod sa pagtubag sa pag-ampo sa usa ka mapainubsanon batan-ong
lalaki nga mag-uuma sa tuig 1820.

• Kinsa ang maong batan-on? (Joseph Smith.)

Si Joseph nakakita sa espirituhanong kagutom sa iyang dapit. Siya mibati og
kagutom mismo ug nalibog sa nagkalahi nga mga tambag nga gihatag sa mga
simbahan sa iyang panahon. Sila matag usa nag-awhag kaniya sa pagpangita
sa Dios sa lain-laing mga paagi. Siya nagsubo. Sa usa sa asoy sa iyang
kinabuhi siya misulat:

“Sa ingon gikan sa edad nga dose ngadto sa kinse anyos ako namalandong
sa daghang mga butang sa akong kasingkasing mahitungod sa sitwasyon sa
kalibutan sa mga katawhan, sa mga panagbingkil ug mga panagbahin, sa
pagkadautan ug mga salawayon ug sa kangitngit nga misulod sa mga
hunahuna sa katawhan. Ang akong hunahuna nagsubo pag-ayo, kay ako
nadani sa akong mga sala, ug pinaagi sa pagsiksik sa mga kasulatan akong
nakaplagan nga ang katawhan wala moduol ngadto sa Ginoo apan nga sila
mibiya gikan sa tinuod ug buhi nga pagtuo” (Joseph Smith, “Kirtland Letter
Book,” 1829–1835, pp. 1–6, Historical Department, The Church of Jesus
Christ of Latter-Day Saints).

Ipasabut nga si Joseph nakat-on pinaagi sa mga kasulatan nga ang Dios
motubag sa iyang mga pag-ampo kon siya mangutana pinaagi sa hugot nga
pagtuo. Siya mituo sa saad sa Dios ug nagpakita og hugot nga pagtuo
samtang siya nagluhod didto sa kakahoyan duol sa iyang panimalay ug sa
matinugahaon nga paagi nag-ampo ngadto sa Dios.

Kasulatan Basaha uban sa klase ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:1–26.

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka papel nga baso o usa ka baso sa
bisan unsang matang. (Kon ikaw mogamit og papel nga mga baso, ikaw
mahimong molakip og usa ka mensahe sama sa “Pun-a uban sa
Espirituhanong Pagpahimsog,” ug tuguti ang mga sakop sa klase sa pagdala sa
mga baso sa panimalay.) Ipakita ang hulagway sa usa ka makililimos nga
adunay baso.

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga sa daghang mga bahin sa
kalibutan ang usa ka baso gunitan sa gutom nga mga tawo aron
magpakilimos alang sa kwarta alang sa pagkaon.

• Pananglit kamo usa ka tawo kinsa walay nahibaloan bahin sa ebanghelyo
ni Jesukristo ug kamo gigutom alang sa espirituhanon nga pagkaon. Kon si
Joseph Smith mosulti kaninyo bahin sa iyang pag-ampo ug sa pagpakita sa
Amahan ug sa Anak, unsa nga mga butang sa espirituhanong pagkaon ang
anaa sa inyong “baso”? (Ilista ang mga tubag sa pisara. Sila mahimong
maglakip sama sa: Kasiguroan nga ang Dios buhi. Kasiguroan nga ang Dios
naghunahuna kanato. Kasiguroan nga ang atong mga pag-ampo
mahimong matubag. Usa ka pagsabut nga ang Dios mao ang atong
Amahan ug kita gilalang sama sa iyang dagway.)

Panaghisgutan 
sa pisara

Kalihokan 
ug hulagway
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Pagpamatuod ug Hagit

Isip mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw, kita buhong nga gipanalanginan sa daghan nga espirtuhanong mga
gasa ug uban sa buhong nga pagkaon alang sa atong espirituhanong pagtubo.

Ang uban nga atong nailhan o nakaila mahimong gigutom alang niini nga
mga gasa. Sa pagkatinuod ang Ginoo mahimuot kon kita makigbahin unsa
ang iyang gihatag kanato uban niadtong wala kaayo, kinsa sa tinuoray
gigutom tungod sa kakulang sa espirituhanong pagkaon.

Hagit ang klase sa pagpalig-on sa ilang mga pagpamatuod sa pagpahiuli sa
ebanghelyo pinaagi sa pagbasa ug pag-ampo mahitungod sa pagpamatuod ni
Joseph Smith diha sa Perlas nga Labing Bililhon (tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:1–26). Hagita sila sa pag-andam sa pagpakigbahin niini nga
pagpamatuod ngadto sa uban kon adunay maayo nga kahigayunan.

Hatagi og kasiguroan ang klase nga ikaw nasayud nga ang Dios maminaw ug
motubag sa ilang mga pag-ampo ug nga siya mogiya kanila kon sila
magtinguha sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.
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4
Kamo Gitawag sa 
Pagtukod sa Zion

Tumong Aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga makaangkon og usa ka tinguha
nga mahimong putli ang kasingkasing.

Pagpangandam 1. Pagdala og mga materyal nganha sa klase sama sa brush, gamay nga
silhig, paspas. og iglilimpyo.

2. Pagkuha ug pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni Jesus diha Pultahan
(62170; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 237).

3. Basaha ang Alma 17–19.

Gisugyot nga
Kalamboan sa 
Leksyon Pasiuna

Elder Vaughn J. Featherstone misaysay sa mosunod nga sugilanon:

“Pipila na ka tuig ang milabay, usa ka amahan mipakigbahin sa mosunod nga
sugilanon uban kanako. Ang iyang kamagulangan nga anak nga lalaki
nagtungha sa Unibersidad sa Brigham Young mga usa na ka tuig human sa
iyang misyon. Nianang tuiga siya na-engage na ug nag-andam nga maminyo.
Mga usa ka semana sa wala pa ang iyang kasal, siya miadto sa Dakbayan sa
Salt Lake aron mogahin og usa ka gabii uban sa iyang banay. Ang amahan
miingon, ‘Siya ingon og seryoso na kaayo. Siya sa kanunay malipayon kaayo
ug puno sa kadasig. Makalingaw gayud siya nga ikauban. Human sa mga tunga
sa oras, ang anak nga lalaki miduol sa iyang amahan ug nangutana, ‘Pa,
mahimo bang makaistorya nimo didto sa lawak-tun-anan?’ Sa kasagaran, ang
amahan modala sa iyang anak nga lalaki ngadto sa lawak-tun-anan. Ang anak
nga lalaki naghulat hangtud ang amahan nakasulod, dayon gisirhan niya ang
pultahan (ang butang nga sa kasagaran himoon sa amahan). Dayon ang anak
nga lalaki mipadulong ug milingkod sa dako nindot nga lingkuranan, ang
amahan diha maglingkod sa gahi nga lingkuranan. Ang amahan miingon nga
nabali na ang papel, ug siya natingala unsay sayop nga iyang nabuhat. Siya
miingon, ‘Ako mibati nga sama sa anaa sa ubos sa usa ka mahayag nga suga.’
Dayon ang anak nga lalaki miingon, ‘Pa, ikaw nasayud nga ako maminyo na
sa sunod semana.’

“Ang amahan mahigugmaon nga naghunahuna sa mahigugmaong paagi
mahitungod sa kasal sa iyang anak nga lalaki ug mitubag, ‘Oo, ako nasayud
niana, Anak.’

“Dayon mitubag ang anak nga lalaki, ‘Pa, nagtuo ko nga ikaw ug si Mama
buot masayud kon ako ba limpyo ug putli sama sa adlaw nga kamo midala
kanako niini nga kinabuhi.’ Mga luha migawas sa iyang mga mata, dayon
mga luha migawas sa mga mata sa amahan. Siya miduol ngadto sa iyang



17

anak, migakos kaniya, ug mihalok kaniya sa aping. Siya dili makasulti
tungod kay ang iyang kasingkasing napuno” (Purity of Heart [Salt Lake City:
Desret Book Co. 1982], pp. 42–43).

Paghupot og usa ka Balaan nga Templo

Ipakita ang mga materyal sa panglimpyo nganha sa klase.

• Kon adunay usa ka espesyal nga bisita nga moanha sa inyong balay,
unsaon ninyo paggamit kini nga mga materyal? Kon kini usa ka pagbisita
sa usa ka espesyal kaayo nga bisita, manglimpyo ba kamo pag-ayo? (Itugot
ang lain-laing mga tubag.)

Basaha ang Helaman 4:24, maghatag og gibug-aton nga ang Espiritu sa Ginoo
dili mopuyo sa dili balaan nga mga templo.

• Unsa ang gipasabut sa bersikulo sa “mga templo”? (Ilang mga kalag—lawas
ug espiritu.)

Hangyoa ang klase sa paghunahuna sa ilang kaugalingong kalag ug unsa kini
kalimpyo. Hangyoa sila sa paghukom sa ilang mga kaugalingon kon sila
limpyo ba sama sa ilang paglimpyo sa ilang mga balay kon ang propeta o ang
Ginoo mismo ang mobisita.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Pinadayag 3:20 samtang imong ibutang
ang hulagway ni Kristo nga nagtuktok sa pultahan. Hangyoa ang klase sa
paghunahuna mahitungod kon sila andam ba sa pagdapit sa Ginoo nganha
sa ilang mga kasingkasing. Basaha ang Mateo 5:8.

Ang Ginoo Nagtinguha og usa ka Putli nga mga Katawhan

Hulagway ug panaghisgutan

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 97:21 ug isulat ang Zion—Ang Putli og
Kasingkasing diha sa pisara. Pangutan-a ang mga sakop sa klase unsa ang ilang
nahibaloan mahitungod sa Zion. Tun-i pag-usab ang mosunod sa pagpasabut
nga ang Ginoo sa kanunay buot motukod sa Zion dinhi sa yuta:

1. Sa mga adlaw ni Enoch, sa wala pa ang lunop, dihay mga tawo kinsa
nahimong putli kaayo nga ang Ginoo mikuha kanila ngadto sa langit (tan-
awa sa Moises 7:18–21; Mga Hebreohanon 11:5).

2. Si Juan Bautista gipadala aron sa “pag-andam sa mga katawhan alang sa
Ginoo” (Lucas 1:17).

3. Human ang Ginoo nakabisita sa mga katawhan sa America, sila nahimong
matarung ug putli nga mga katawhan sulod sa mga duha ka gatus ka mga
tuig (tan-awa sa 4 Nephi 1:1–49).

4. Sa katapusang mga adlaw, ang Ginoo misulti kanato sa “pagtinguha sa
pagdala ug pagtukod sa kahimoan sa Zion” (D&P 6:6).

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo buot sa mga katawhan nga
mahimong putli sa kasingkasing? (Ang mga tubag mahimong

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Hulagway ug 
mga kasulatan

Kalihokan ug
panaghisgutan
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magkalainlain; hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan gayud nga putli
og kasingkasing aron makabalik ngadto sa iyang atubangan.)

Panaghisgutan Isaysay ang sugilanon ni Ammon (Alma 17:19–19:36; tan-awa ilabi na sa
19:33).

Si Ammon miadto ngadto sa yuta sa mga Lamanite aron sa pagsangyaw sa
ebanghelyo. Siya nadakpan ug gidala ngadto sa hari sa Lamanite , nga si
Hari Lamoni. Si Ammon misulti kang Hari Lamoni nga siya buot nga
mahimong iyang sulugoon ug motrabaho alang kaniya. Si Ammon miluwas
sa mga panon sa hari gikan sa pagkakawat ug miluwas sa mga sulugoon sa
hari gikan sa pagkapatay. Sa diha nga si Hari Lamoni nakadungog
mahitungod sa kaisug ni Ammon, iyang gipakuha siya. Si Ammon mitudlo
kang Hari Lamoni sa ebanghelyo. Pinaagi sa gahum sa Espiritu, ang Ginoo
miusab sa kasingkasing ni Hari Lamoni.

Sa Unsa nga Paagi Kita Mahimong Putli sa Kasingkasing?

Basaha ang Alma 19:33.

• Unsa ang gipasabut nga mahimong putli sa kasingkasing karon? (Dawata
ang lain-laing mga tubag.)

• Sa unsa nga paagi kita mahimong putli sa kasingkasing? Unsa ang pipila ka
mga pagpili nga atong himoon nga makaapekto kon unsa ka putli ang
atong kasingkasing? (Giyahi ang klase sa paghisgot sa matag usa sa
mosunod ug isulat kini diha sa pisara. Gamita ang mga kasulatan nga
gihisgutan sa paghatag og gibug-aton kon sa unsa nga paagi ang Ginoo
mihatag kanato sa mga sumbanan nga sundon.)

Pagpili og takus nga mga higala (tan-awa sa D&P 38:42; Alma 5:57).

Pagtuon sa mga kasulatan (tan-awa sa D&P 26:1; Mosiah 1:7; D&P 11:21–22).

Pag-ampo (tan-awa sa D&P 31:12).

Paglikay bisan sa dagway sa dautan (tan-awa sa 1 Mga Taga-Tesalonica 5:22).

Pagpili og maayo nga mga basahon, mga magasin, mga programa sa
telebisyon, musika, mga sine (tan-awa sa D&P 88:118).

Pagmalimpyo sa hunahuna ug mga aksyon (tan-awa sa D&P 121:45).

• Sa unsa nga paagi kini makatabang kanato nga mahimong putli? (Ang mga
tubag magkalainlain.)

Sa Unsa nga Paagi nga ang Matag Usa Kanato Makatukod sa Zion?

Panaghisgutan ug pisara

• Sa unsa nga paagi kita makatukod og Zion? Unsa ang mga butang ang
atong mahimo? (Isulat ang mubo nga mga tubag diha sa pisara. Kini
kinahanglan maglakip sa mosunod):

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Panaghisgutan 
sa pisara ug
kasulatan

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Pagpamatuod ug Hagit

Hagita ang klase sa paghunahuna mahitungod sa mga butang nga ilang
gihimo matag adlaw ug dayon sa pagbuhat niadtong mga butang sa paagi
nga makatabang kanila nga mahimong putli ang kasingkasing. Hagita sila sa
pag-ampo ug pagpangayo sa Langitnong Amahan sa panabang aron
mahimong putli ang kasingkasing.

Ihatag ang imong pagpamatuod mahitungod sa kamahinungdanon ug mga
panalangin sa pagkaputli sa kasingkasing.

Sa Unsa nga Paagi Ako Makatukod og Zion?

Pagmaputli sa kasingkasing.

Pagpakita og panig-ingnan.

Pagmisyon.

Pag-alagad diha sa Simbahan.

Pag-amuma og matarung nga banay.

Pagbaton og personal nga kaligdong.

Pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad.

Paghiguma sa banay ug sa uban.
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Leksyon

5
Pagpaminaw ngadto sa 

usa ka Propeta Karon

Tumong Ang mga sakop sa klase makasabut ngano nga kita adunay buhi nga propeta ug
makahibalo nga ang pagsunod sa mga pulong makahatag kanato og kalipay.

Pagpangandam 1. Pag-andam og mga hulagway sa—

a. Usa ka gamay nga bata gikan nimo o mga hulagway o hulagway sa sakop
sa banay sa klase 62307 gikan sa librarya sa balay-tigumanan.

b. Ang propeta karon sa Simbahan.

2. Pag-andam og gilis nga mga pulong alang sa “Unsa ang usa ka Propeta?”

3. Kopyaha o pakopyahi ang drama sa sugilanon ni Hugh B. Brown. Mga usa
ka semana sa dili pa ang klase, pagtudlo og duha ka sarang nga mga sakop
sa klase sa pag-andam niini alang sa klase.

4. Pagpili og usa ka bag-o nga pakigpulong sa propeta karon gikan sa
Conference Report o sa Ensign. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagbasa
niini ug pagtaho sa mga panudlo nga gihatag sa propeta. (Pagtugot og dili
mosobra sa lima ka mga minuto alang niini nga taho diha sa leksyon.)

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leskyon Pasiuna

Ipakita ang hulagway sa gamay nga bata ug dayon basaha o isaysay ang
mosunod:

Pagpakaaron-ingnon nga kini nga bata inyong igsoong lalaki (o igsoong
babaye), nga inyong gihigugma pag-ayo. Kamo may kapangakohan kaniya
niining hapona ug nakigdula kaniya diha sa nataran. Sa pikas bahin sa
nataran usa ka bise nga dalan diin ang mga sakyanan nagdagan; sa pikas
bahin mao ang lawom nga kanal nga adunay nagdagayday nga tubig. Kamo
dili buot sa gamay nga bata nga magdula o moadto ngadto sa dalan, ug siya
karon magdula sa daplin sa kanal. Kon imo siyang dad-on balik ngadto sa
tunga-tunga sa nataran, siya mosinggit ug mopatid ug nagpakita sa iyang
kasuko kanimo. Mosugot ba kamo? Motugot ba kamo nga siya magdula sa
daplin? Nganong dili kamo mosugot? (Kamo nasayud sa kakuyaw nga siya
bata pa kaayo nga makahibalo, ug kamo nabalaka kaayo ug nahigugma
kaniya.)

• Kinsa ang anaa dinha aron ang mga tin-edyer dili magdula sa daplin sa
kakuyaw? Kinsa moingon: “Ayaw pag-adto sa bayolinte o imoral nga mga
sine,” Pahilayo gikan sa mga drugas,” “Pauli og sayo,” “Ayaw pakig-date
hangtud kamo mag-edad og napulog unom”? (Mga ginikanan, mga
magtutudlo, ug mga pangulo sa Simbahan.)

Hulagway ug
panaghisgutan
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• Kinsa ang magpahilayo sa mga ginikanan, ug mga pangulo sa Simbahan
gikan sa “daplin”? (Ang ilang kasinatian, ang giya sa Espiritu Santo, ug ang
propeta sa Dios.)

Ang atong Langitnong Amahan nahigugma sa iyang tanang mga anak ug
magsangkap kanila. Siya mogiya sa iyang mga propeta, kinsa motambag sa
mga anak sa Dios. Siya maghatag og giya sa mga ginikanan, mga magtutudlo,
ug mga pangulo sa Simbahan kinsa makagiya niadtong kinsa walay
kasinatian o kahibalo nga masayud sa tanang mga kakuyaw sa kinabuhi.

• Ang mga ginikanan, mga magtutudlo, ug mga pangulo sa Simbahan nasayud
ba sa tanan? (Wala. Sila nagkinahanglan sa giya sa Espiritu Santo ug sa buhi
nga propeta usab. Ang mga propeta magtudlo ug magpasidaan kanato.)

Karon kita maghisgot mahitungod sa ka mahinungdanon nga adunay buhi
nga propeta.

Ang usa ka Propeta mao ang Tigpama-ba sa Dios

Hulagway Ipakita ang hulagway sa propeta karon.

• Unsa ang usa ka propeta? (Ang mga sakop sa klase tingali moingon nga
siya mao ang tawo kinsa managna o motag-an sa umaabot. Kana mao ang
usa sa iyang mga kasarang. Ipagawas diha sa panaghisgutan, ang
pagbutang sa gilis sa mga pulong o pagsulat sa matag usa diha sa pisara
kon kini mahisgutan.)

Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod:

Elder Bruce R. McConkie:

“Ang usa ka tinuod nga propeta mao ang usa ka tawo kinsa adunay
pagpamatuod bahin ni Jesus, ang tawo kinsa nakaila pinaagi sa personal nga
pagpadayag nga si Jesukristo mao ang Anak sa buhi nga Dios, ug nga siya
ilansang—o gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalibutan; ang tawo kinsa
gipakigsultihan sa Dios ug kinsa nakahibalo sa gamay, ligdong nga tingog sa
Espiritu. Ang usa ka tinuod nga propeta mao ang tawo kinsa naghupot sa
balaan nga pagkapari; kinsa mao ang legal nga administrador; kinsa adunay
gahum ug pagtugot gikan sa Dios sa pagrepresentar kaniya dinhi sa yuta. Ang

Unsa ang Usa ka Propeta?

Siya mao ang tigpama-ba sa Dios.

Siya nagtudlo sa Dios ug kang Jesukristo.

Siya nagsaway sa sala ug nagpahayag og silot.

Siya nagsangyaw og pagkamatarung.

Siya nagtawag kanato sa paghinulsol.

Siya naghubad sa kasulatan.

Siya mao ang administrador sa lagda karon sa Simbahan.

Gilis sa mga
pulong o pisara 
ug panaghisgutan
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usa ka tinuod nga propeta mao ang usa ka magtutudlo sa pagkamatarung
ngadto diin ang mga kamatuoran sa ebanghelyo gipadayag ug kinsa
mipahayag niini ngadto sa iyang isig ka tawo aron sila mahimong
manununod sa kaluwasan sa labing taas nga langit. Ang usa ka tinuod nga
propeta mao ang usa ka saksi, usa ka buhi nga saksi, ang tawo kinsa nasayud,
ug ang tawo kinsa nagpamatuod. Ang mao nga tawo, kon gikinahanglan,
managna sa umaabot ug mopadayag nganha sa mga tawo unsa ang gipadayag
sa Ginoo nganha kaniya” (The Mortal Messiah, 4 vols. [Salt Lake City: Deseret
Book Co. 1980], 2:169).

Kita Nagkinahanglan og Buhi nga Propeta

Sine sa Magbabasa Himoa nga ang gitudlo nang daan nga mga sakop sa klase mopasundayag sa
sine sa magbabasa:

MAGTTUDLO: Si Presidente Hugh B. Brown, kinsa usa ka Apostol ug sakop 
sa Unang Kapangulohan, mitaho nga nakigsulti sa kanhi maghuhukom sa
“labawng hukmanan sa Britanya.” Siya mihangyo ni Elder Brown sa
pagpasabut sa pipila ka hugpong sa mga pulong sa pagtuo sa Mormon,
magsayasay niini ingon og siya adunay kaso diha sa korte.

HURISTA: “Unsa ang imong gisulti kanako mahitungod kang Joseph Smith
ingon og talagsaon. . . .”

ELDER BROWN: “Tingali kita makakita og sama nga pagtuo. . . .Mahimo
bang mopadayon ako, sir,sa pagtuo nga ikaw usa ka Kristiyano?”

HURISTA: “Ako usa ka Kristiyano.”

ELDER BROWN: “Ako nagtuo nga ikaw mituo sa Biblia—sa Daan ug Bag-ong
Tugon?”

HURISTA: “Ako mituo!”

ELDER BROWN: “Motuo ba ikaw sa pag-ampo?”

HURISTA: “Ako mituo!”

ELDER BROWN: “Ikaw miingon nga ang akong pagtuo nga ang Dios
nakigsulti sa tawo niining panahona talagsaon ug dili katuohan?”

HURISTA: “Ngari kanako, mao kana.”

ELDER BROWN: “Mituo ba ikaw nga ang Dios nakigsulti gayud ngadto sa usa
ka tawo?”

HURISTA: “Oo, sa tibuok Biblia kita adunay ebidensya niana.”

ELDER BROWN: “Nakigsulti ba siya ngadto ni Adan?”

HURISTA: “Oo.”

ELDER BROWN: “Ngadto ni Enoch, Noe, Abraham, Moises, Jacob, ug ngadto
sa ubang mga propeta?”

HURISTA: Ako nagtuo nga siya nakigsulti ngadto sa matag usa kanila.”
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ELDER BROWN: “Nagtuo ba ikaw nga ang kontak tali sa Dios ug tawo
mihunong sa dihang si Jesus nagpakita dinhi sa yuta?”

HURISTA: “Wala gayud. Ang mao nga pagpakigsultihanay miabut sa iyang
kinatumyan, sa iyang labing taas nga punto nianang panahona.”

ELDER BROWN: “Nagtuo ba ikaw nga si Jesus sa Nazaret mao ang Anak sa
Dios?”

HURISTA: “Siya Anak sa Dios.”

ELDER BROWN: “Nagtuo ba ikaw, sir, nga human sa pagkabanhaw ni Kristo,
ang Dios nakigsulti pag-usab ngadto ni bisan kinsang tawo?”

HURISTA: “Ako nahinumdom. . .ni Saulo sa Tarso kinsa nagpaingon ngadto
sa Damasco aron sa paggukod sa mga santos, ug kinsa nakakita og usa ka
panan-awon, nabuta, gani, ug nakadungog og usa ka tingog.”

ELDER BROWN: “Kang kinsa nga tingog ang nadungog ni [Saulo]?”

HURISTA: “O,. . .ang tingog miingon ‘Ako si Jesus nga imong gigukod. . . .’ ”

ELDER BROWN: “Nan , [sir], ako mosugyot kanimo sa ka seryoso kaayo nga
kana mao ang sumbanan nga pamaagi sa panahon sa Biblia alang sa Dios sa
pagpakigsulti ngadto sa tawo.”

HURISTA: “Tingali ako modawat niana, apan kini nahunong sa unang
gatusan ka mga tuig sa panahon sa Kristiyano.”

ELDER BROWN: “Ngano sa imong hunahuna nga kini nahunong?”

HURISTA: “Ako dili makasulti.”

ELDER BROWN: “Nagtuo ba ikaw nga ang Dios wala nakigsulti sukad niana?”

HURISTA: “Wala ako makahibalo.”

ELDER BROWN: “Ako mosugyot og pipila ka posible nga mga katarungan
ngano nga siya wala na makigsulti. Tingali tungod kay siya dili makasulti.
Siya wala nay gahum.”

HURISTA: “. . .Dayag lang nga kana panamastamas.”

ELDER BROWN: “Nan, kon mao, nga dili ikaw modawat niana, tingali siya
wala na makigsulti ngadto sa mga tawo tungod kay siya wala na mahigugma
kanato. Siya dili na interesado sa mga kalihokan sa mga tawo.”

HURISTA: “Dili. . .ang Dios nahigugma sa tanang mga tawo, ug siya walay
pinalabi sa mga tawo.”

ELDER BROWN: Nan, kon mao,. . .ang bugtong posible nga tubag sa akong
pagtuo nga kita wala na magkinahanglan kaniya. Kita adunay kusog kaayo nga
pag-uswag sa edukasyon ug siyensya nga kita dili na magkinahanglan sa Dios.”

HURISTA: “. . .Mr. Brown, wala gayuy panahon sa kasaysayan sa kalibutan
nga ang tingog sa Dios gikinahanglan kay sa karon. Tingali ikaw makasulti
kanako nganong siya wala makigsulti.”
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ELDER BROWN: “Siya makigsulti, siya nakigsulti, apan ang mga tawo
kinahanglan og hugot nga pagtuo sa pagpaminaw kaniya.” (Gikuha gikan sa
Conference Report, Oct. 1967, pp. 117–18; o Improvement Era, Dec. 1967, pp.
36–37; tan-awa usab sa “The profile of a Prophet,” sa Speeches f the Year
[Provo: Brigham Young University Press, 1956], pp. 3–5.)

Panaghisgutan • Ngano nga kita nagkinahangkan og buhi nga propeta? (Hatagi og higayon
ang mga sakop sa klase sa pagtubag; ang mga tubag magkalainlain.)

Si Presidente John Taylor mipasabut niini nga paagi:

“Ang pagpadayag ni Adan wala magsugo ni Noe sa paghimo sa iyang arka; ni
ang pagpadayag ni Noe nagsulti ni Lot sa pagbiya sa mga anak sa Israel gikan
sa Ehipto. Silang tanan adunay ilang kaugalingong mga pagpadayag, ug mao
usab ni Isaias, Jeremias, Ezequias, Jesus, Pedro, Pablo, Juan, ug Joseph. Ug
kita mao usab gayud, o kita magsakay sa usa ka barko nga walay giya” (John
Taylor, The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [Salt Lake City: Bookcraft,
1943], p. 34).

Ang propeta sa Daang Tugon nga si Amos miingon, “Sa pagkatinuod ang
Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kon ang iyang tinago
ipadayag niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna” (Amos 3:7). Ug ang
Ginoo sa atong panahon, naghisgot sa iyang mga propeta, miingon:

“Busa, nagpasabut sa simbahan, ikaw maminaw ngadto sa tanan niya nga
mga pulong ug mga sugo diin siya mihatag nganha kanimo ingon nga siya
nakadawat kanila, maglakaw sa tanan nga pagkabalaan diha sa akong
atubangan; Kay ang iyang pulong ikaw makadawat, ingon og gikan sa akong
kaugalingon nga ba-ba, sa tanan nga pagpailub ug hugot nga pagtuo” (D&P
21:4–5; tan-awa usab sa D&P 1:38).

• Kon alang kanato, kinsa nga propeta ang ingon ka mahinungdanon sama
ni Moises, Abraham, Nephi, o ni bisan kinsang laing karaang propeta?
(Ang propeta karon, tungod kay siya naggiya kanato karon.)

• Ngano sa inyong hunahuna daghang mga tawo adunay kalagmitan sa
pagtahud sa karaang mga propeta, kadtong anaa sa Bibilia pananglit, labaw
kay niadtong buhi karon? (Ang mga tawo ingon og labaw nga kritikal sa
mga sayop sa tawo niadtong kinsa buhi pa. Ang mga tubag magkalain-lain.)

Ang mga Propeta sa Ulahing mga Adlaw Maghatag Kanato sa
Gikinahanglan nga Tambag

Isaysay ang mosunod nga hitabo: Usa ka batan-ong misyonaryo nagpasabut
ngadto sa usa ka kontak nga ang atong Simbahan gigiyahan sa usa ka
propeta sa Ginoo kinsa nakadawat og pagpadayag alang sa Simbahan ug
alang sa kalibutan. Ang tawo interesado kaayo ug nangutana sa elder unsa
ang gisulti sa propeta. Ang misyonaryo, bisan pa niana, wala makahunahuna
og bisan unsang piho nga butang nga isulti sa tawo.

“Nan, unsa ang labing bag-ong butang nga gipahayag sa inyong propeta?”
ang tawo nangutana. Sa gihapon ang misyonaryo mikanga ug dili
makatubag; wala gayud siya masayud.

Panig-ingnan ug
panaghisgutan

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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• Ang matag usa ba kanato makahimo og labaw pang maayo kay sa naulaw
nga misyonaryo? Unsa nga mga panudlo ang gihatag sa atong propeta?
(Dawata ang nagkalain-laing mga tubag. Kini maglakip sa tambag sa
pagtuon sa Basahon ni Mormon, sa pagsulat sa inadlaw nga talaan,
mahimong mga misyonaryo ug mga pasidaan batok sa mao nga mga
butang sama sa aborsyon, law-ay nga mga talan-awon, pakiglambigit sa
managsam og sekso ug ubang seryoso nga mga sala karon.)

Taho Ipataho sa gitudlo nga sakop sa klase ang mahinungdanong panudlo nga
iyang nakita sa pakigpulong sa propeta.

Kita Kinahanglan nga Maminaw sa Atong Propeta

Ang atong Langitnong Amahan nagpasidaan kanato sa mga dautan niini nga
kalibutan ug sa unsa nga paagi kita maluwas gikan sa mga sangputanan sa
pagsunod sa kalibutan: Ang atong labing dako nga panginahanglan mao ang
pagpaminaw sa tinuoray ug dayon sa pagsunod sa tambag sa propeta sa Dios
karon. Sama sa giingon ni Presidente J. Reuben Clark, Jr., “Kita wala
magkulang og propeta, unsa ang kulang nato mao ang mga tawo nga
maminaw ug sa determinasyon sa pagsunod sumala sa gisugo sa Dios” (sa
Confernece Report, Oct. 1948, p. 80).

Ang uban nga mga tawo nagtuo sa pagsunod sa propeta sa tanan nga ilang
gihunahuna nga husto. Bisan pa niana, kon sila nagtuo nga ang tambag dili
husto o dili makapahimuot kanila, sila mahimong propeta sa ilang
kaugalingong . Sila mohukom unsa ang gusto sa Ginoo ug unsa ang dili gusto
sa Ginoo. Sa panahon nga kita mohukom nga kita dili mohupot o mosunod
sa pipila ka mga sugo. Kita nagkuha sa balaod sa Ginoo diha sa atong
kaugalingong mga kamot ug nahimong propeta sa atong mga kaugalingon.
Kita mahimong mahisalaag. Kadtong kinsa mosunod sa buhi nga propeta kon
kini sayon lamang nahimong mini nga mga propeta ngadto sa ilang mga
kaugalingon.

• Naghunahuna ba kita nga kita makasunod o makapili unsa nga sugo ang
sundon? Kita naghunahuna ba sa usa ka propeta nga dili propeta kon siya
motambag og sukwahi sa butang nga gusto natong buhaton? (Patubaga
ang mga sakop sa klase.)

Basaha ang gikan sa Mga Hebreohanon 13:17.

“Sunod kanila nga adunay pagmando ibabaw kaninyo, ug itugyan ang
inyong mga kaugalingon: kay sila nagbantay alang sa inyong mga kalag. . . .”

Panaghisgutan • Sa diha nga si Joseph Smith mitaho sa iyang pagpadayag bahin sa Pulong
sa Kaalam ug mitambag sa mga Santos sa dili paggamit sa tabako, tsa, ug
kape, ingon man usab sa alkohol, ang tanan ba midawat niini nga
kasaligan ug mahinungdanon nga tambag? (Wala. Dawata ang mga
komentaryo sa klase ug ipasabut nga miabut og labaw sa usa ka gatus ka
mga tuig alang sa kalibutan nga makahibalo nga ang tambag tinuod
pinaagi sa siyensya. Bisan ang mga doktor sa kasagaran moingon nga ang
tabako, tsa, ug kape dili makadaot sa lawas. Kadtong kinsa naminaw sa
propeta nakadawat og daghang mga panalangin sa kahimsog.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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• Unsa nga mga matang sa risgo ang anaa sa mga tawo kinsa dili maminaw sa
mga pagtulun-an sa propeta bahin sa kalimpyo ug sa kaputli ug moralidad?
(Ang mga tubag mahimong maglakip: pagkawala sa hugot nga pagtuo ug
pagpamatuod, naungkag nga mga banay, mga sakit sama sa AIDS, pagkawala
sa pagkasakop sa Simbahan, ug pagkawala sa mahangturong mga
panalangin.)

Ang Atong Pagkamasulundon ngadto sa Propeta Usa ka Sukod sa Atong
Pagkamatinud-anon

Si Jacob, ang igsoong lalaki ni Nephi, miingon:

“O kanang maliputon nga laraw sa usa ka dautan! O ang pagkakawang, ug
ang pagkahuyang, ug ang kabuang sa mga tawo! Kon sila makinaadmanon
sila nagtuo nga sila maalamon, ug sila dili mopatalinghug ngadto sa tambag
sa Dios, kay sila misalikway niini, nagdahum nga sila nasayud sa ilang mga
kaugalingon, busa, ang ilang kaalam mga binuang ug kini dili nila
mapahimuslan. Ug sila malaglag. Apan ang makinaadmanon maayo kon sila
mopatalinghug ngadto sa mga tambag sa Dios” (2 Nephi 9:28–29).

Dayag lang, ang matag usa kanato aduna sa atong kabubut-on; kita
makadumili sa pagsunod. Kon kita mohimo, bisan pa niana, kita kinahanglan
gayud nga modawat sa mga sangputanan sa atong pagpili. Usahay kita dili
motimbangtimbang pag-ayo sa mga sangputanan tungod kay pipila sa atong
labing malisud nga mga pagpili mao ang tali sa tambag sa atong mga higala
ug sa tambag sa mga propeta.

• Unsa sa inyong pagtuo ang gipasabut sa Ginoo sa diha nga siya miingon 
sa Lucas 6:46. “Ug nganong nagatawag kamo kanako, Ginoo, Ginoo ug dili
kamo magabuhat sa akong ginaingon?” (Siya nag-akusar kanila nga
tigpakaaron-ingnon. Unsa ang iyang gibati mahitungod sa tigpakaaron-
ingnon?)

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ngadto sa pagkamahinungdanon sa
pagsunod sa usa ka buhi nga propeta. Hagita ang klase sa pag-amping sa
ilang mga kaugalingon nga walay buling gikan sa kalibutan, sa paghinulsol
kon gikinahanglan, ug sa matag paagi sa pagtabang sa gingharian sa Dios
dinhi sa yuta. Ang usa ka tinuod nga Santos sa Ulahing mga Adlaw
magpaluyo sa propeta, ug ang pagpaluyo sa propeta mao kita kinahanglan
gayud nga mosunod kaniya.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Leksyon

6
Ang Propeta Joseph Smith—
Usa ka Kahayag diha sa 
Kangitngit
Natawo: 23 sa Disyembre 1805 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1832–1844

Tumong Sa paghimo og usa ka tinguha diha sa mga sakop sa klase sa pagkaplag alang
sa ilang mga kaugalingon nga si Joseph Smith usa ka propeta.

Pagpangandam 1. Sa dili pa ang leksyon, hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa
Joseph Smith—Kasaysayan 1:13–26 ug sa pag-andam sa pagtaho sa ilang
mga pagbati mahitungod niini nganha sa klase. Ang pagbasa ug paghisgot
niini nga kasulatan mao ang labing mahinungdanong mga bahin sa
leksyon. Paghatag og panahon alang niini bisan og adunay kinahanglan
nga biyaan.

2. Pag-andam og handout sa “Ang Kamahinungdanon ni Joseph Smith ngari
Kanako” alang sa matag sakop sa klase (sa katapusan sa leksyon).

3. Pag-andan og usa ka globe (o dako nga bola nga nagrepresentar sa
kalibutan). Tabuni kini og itom nga panapton sa atubangan sa klase.

4. Siguroha nga ang mga sakop sa klase adunay kopya sa Basahon ni Mormon
ug Perlas nga Labing Bilihon. Susiha sa librarya sa balay-tigumanan alang
sa dugang mga kopya kon gikinahanglan.

5. Pagkuha og mga hulagway ni Joseph Smith gikan sa librarya sa balay-
tigumanan: Ang Unang Panan-awon (62470; Mga Hulagway sa Ebanghelyo
403), Moroni Nagpakita ngadto kang Joseph Smith sa Iyang Lawak (62492;
Mga Hulagway sa Ebanghelyo 404), ug Pagpahiuli sa Melchzedek nga
Pagkapari (62371; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 408).

6. Pangayo og pagtugot gikan sa obispo o presidente sa sanga sa paghangyo
og usa ka tawo sa purok o sanga kinsa nanglimbasog sa pag-angkon og
pagpamatuod sa pagpasabut nganha sa klase sa unsa nga paagi siya
nakaangkon og pagpamatuod.

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pasiuna

Poster o pisara Isulat ang mosunod nga mga pangutana diha sa poster o sa pisara:
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Ipakita ang poster ug hangyoa ang klase sa pagbasa niini.

Pahinumdom: Ang mosunod nga panaghisgutan kinahanglan makatabang sa
mga sakop sa klase sa paglig-on sa ilang mga pagpamatuod. Ang lig-on nga
pagtuo ug pagsalig diha sa kamatuoran sa usa ka magtutudlo makatabang sa
pagdasig sa mga sakop sa klase. Itudlo nga tungod kay si Josephg Smith
misulti sa kamatuoran kini mahinungdanon alang kanato, ilabi na isip mga
sakop sa Simbahan, nga makabaton og pagpamatuod sa kamatuoran.

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa handout “Ang
Kamahinungdanon ni Joseph Smith ngari Kanako” (tan-awa ang kopya nga
nagsunod sa katapusan sa leksyon).

Ang Kamahinungdanon ni Joseph Smith ngari Kanako

Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbasa sa unang ginumerohan nga
pamahayag diha sa handout: “Ako nakakat-on diin gikan ang akong espiritu
sa wala pa ako matawo, nganong ania ako sa yuta, ug asa ako moadto human
niini nga kinabuhi.” Sultihi ang klase nga ang bag-ong mga pagpadayag
mahinungdanon tungod kay walay usa sa Kristohanong kalibutan sa 1820
ang aduna sa hingpit nga kamatuoran.

• Ngano nga sila wala masayud sa kamatuoran? Ang mga propeta sa ubang
mga panahon nakahibalo ug mitudlo sa hingpit nga kamatuoran. (Tungod
sa pagkadautan, daghan nga “yano ug bililhon nga mga bahin sa mga
kasulatan ang gikuha [tan-awa sa 1 Nephi 13:20–29].)

Ipasabut nga tungod ni Joseph Smith kita nasayud kinsa kita ug diin kita
gikan. Kita nasayud nga kita makabalik ngadto sa atubangan sa Amahan
pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. Bisan pa niana, ang mga katawhan
sa kalibutan sa kinatibuk-an sa gihapon wala masayud niini. Kita adunay
kahibalo sa pag-ila sa bakak nga doktrina, ug kon kita mosunod sa Dios ug sa
iyang mga propeta, kita makabaton sa kalig-on sa pagbatok sa tanang
doktrina sa yawa ug kadtong iyang giilad.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang ikaduhang pamahayag sa handout:
“Ako nakahibalo nga ang Langitnong Amahan usa ka tinuod nga tawo kinsa
maminaw ug motubag sa akong mga pag-ampo.”

Handout ug
panaghisgutan

Unsaon nako pagkahibalo alang sa akong kaugalingon
nga si Joseph Smith usa ka propeta?

Unsaon nako pagkahibalo nga siya nakakita ug
nakadungog unsa ang iyang giingon nga iyang nakita?

Unsa ang kahulugan niini ngari kanako ang
pagkahibalo sa mga tubag niini nga mga pangutana?
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• Unsa ang pagtuo sa mga simbahan sa kalibutan mahitungod sa Dios ug ni
Kristo? (Ipasabut nga hapit tanan nga mga simbahan nagtuo nga ang Dios
ug si Kristo mga espiritu o usa ka espirituhanong kahimtang nga walay
pisikal nga lawas. Talagsaon nga masayud sa kamatuoran—nga ang Dios
ang Amahan sa Kahangturan ug si Jesukristo mga nahimaya, mahikap nga
mga binuhat, uban sa nabanhaw nga mga lawas kansang dagway kita
gilalang, ug nga si Jesukristo sa tinud-anay mao ang Bugtong Anak sa
Amahan dinhi sa unod. Paningkamuti ang pagtabang sa mga sakop sa klase
nga makakita sa pagkamahinungdanon sa pagkahibalo unsa nga matang
ang Dios ug si Kristo ug sa pagkahibalo unsa ang laraw sa Ginoo alang sa
mga katawhan.)

Dad-a ang pagtagad ngadto sa globe (o sa bola) nga gitabunan og itom nga
panapton nga nagrepresentar sa kalibutan. Ipasabut nga ang kalibutan sa
1820 diha sa kahimtang nga espirituhanon nga kangitngit. Bisan og daghang
mga tawo nagsiksik aron makaila mahitungod sa Dios, wala ang mga propeta
ni ang awtoridad. Walay simbahan nga motudlo sa kamatuoran, ug dihay
daghang kaayong dili husto nga mga pagtulun-an ug mga doktrina nga dihay
dako kaayong kalibog.

Dayon ang Ginoo, pinaagi sa batan-ong Joseph Smith, nakahimo sa pagpadala
sa kamatuoran, bag-ong pagsabut, awtoridad, ug pagpadayag, o sa laing mga
pulong kahayag ngadto sa kalibutan. Kini mao ang nabuhat sa Ginoo pinaagi
sa mga propeta sa biblia sama ni Moises. Kuhai sa tabon ang globe.

Ipaklaro nga ang kapaigoan nga ang kalibutan kinahanglan maandam alang
sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo miabut na. Kita aduna sa ebanghelyo, usa ka
gasa sa dako nga bili. Kita mahimong makigbahin niini sa uban kana kon
kita nakat-on sa kamatuoran sa atong mga kaugalingon sa iyang pagkatinuod
og dako nga bili.

Panaghisgutan Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang ikatulo nga pamahayag sa handout:
“Ako nakakat-on nga ang tinuod nga Simbahan ania sa yuta ug ako usa ka
sakop niini.”

Hatagi og kasiguroan pag-usab ang klase nga sila makapalig-on sa ilang mga
pagpamatuod ug sigurado nga masayud, kon sila wala masayud karon, nga
ang Simbahan tinuod ug nga si Joseph Smith usa ka propeta.

Kasulatan Basaha pagdungan ang Moroni 10:4.

Ibutang ang tsart sa “Paagi sa Pag-angkon og Pagpamatuod (nga walay mga
pulong diha sa mga lakang) diha sa pisara o sa usa ka dako nga poster. Isulat
ang pulong Pagpamatuod sa ibabaw nga linya o sa lakang.

Pisara ug
panaghisgutan

Leksyon nga 
may praktikal 
nga paghulagway
sa Leksyon
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• Unsa nga paagi nga kinahanglan nga agian sa usa ka tawo aron
mahibaloan kon si Joseph usa ba ka propeta o nga ang Simbahan tinuod?
(Kon ang husto nga tubag gihatag, isulat kini sa bisan unsang linya
hangtud ang tsart makompleto.)

Pagpamatuod Kon ikaw nakadawat og pagtugot gikan sa obispo og presidente sa sanga,
himoa nga ang tawo nga imong gihangyo diha sa purok o sanga kinsa
nanglimbasog sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod sa pagpahayag nganha
sa klase sa unsa nga paagi siya nakaangkon niana nga pagpamatuod.

Pagdugang sa Atong Panabut ug Pagtamud ni Joseph Smith

Panaghisgutan Sultihi ang klase nga ang pagkat-on mahitungod sa batan-ong Joseph Smith
ug unsa ang iyang mga pagbati kaniadto makatabang nga madugangan ang
atong pagtamud ug panabut bahin kaniya.

• Sa unsa nga mga paagi nga si Joseph sama kaninyo? (Siya sama og edad.
Siya nahigugma sa iyang banay. Siya nabalaka mahitungod sa pagpangita
og kabuhian, mahitungod sa paghimo unsa ang matarung. Siya
naningkamot nga mahimong maayo. Siya buot masayud sa kamatuoran.
Siya tingali nahadlok sa pipila ka mga butang, sama sa pagkapakyas ug
pagkasakit [kaniadto walay antibiotics, anesthetics, o mga bakuna sama
nga ania kanato karon ug siya dihay usa ka sakit kaayo nga kamayo sa
bukog sa iyang tiil sa diha nga siya bata pa]. Siya adunay buluhaton sa
balay aron sa pagtabang sa banay. Siya gusto og dula. Siya mobati og
kasakit kon siya masakitan. Siya nag-ampo.)

Ipakita ang mga hulagway ni Joseph Smith, ilabi na sa Sagrado nga
Kakahoyan. Tun-i pag-usab sa daklit (o ipasaysay sa usa ka sakop ang
mahitungod) sa mga pagbati ni Joseph nga maoy midala kaniya ngadto sa
Sagrado nga Kakahoyan.

Ang Pagtuon mahitungod sa Unang Panan-awon Makapalig-on sa Atong
mga Pagpamatuod

Basaha ang Joseph Smith—Kasaysayan 1:13–26 samtang ang mga sakop sa
klase mosunod sa ilang kaugalingong mga kasulatan. Basaha paghinay.

Basaha ug hisguti
ang kasulatan

Mga hulagway ug
pagtuon pag-usab

Paagi sa Pag-angkon og Pagpamatuod

Tinguha

Pag-ampo

Pagtuon

Paghinulsol

Pagkamasulundon

Pagpamauod
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Sultihi ang mga sakop sa klase nga dili mobalda hangtud ang tibuok nga
tudling nabasa.

Pagkahuman sa pagbasa, ipangutana ang pipila sa mosunod nga mga
pangutana:

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Satanas misulay sa pagsanta ni Joseph
sa pagsinati niini nga kasinatian? (Tungod kay si Satanas nasayud nga ang
kamatuoran ug kahayag sa ebanghelyo ug ang gahum ug awtoridad sa
pagkapari dad-on pagbalik nganhi sa yuta pag-usab. Si Satanas kaaway
niining tanan; siya makig-away batok niini.)

• Ngano sa inyong hunahuna nga si Satanas wala makabuntog ni Joseph?
(Ang gahum sa Dios mas lig-on kay sa kang Satanas. Siya dili motugot nga
si Satanas molaglag ni Joseph.)

• Unsa sa inyong pagtuo ang mga pagbati ni Joseph?

• Kanus-a sa inyong hunahuna nga siya mihunong sa pagkahadlok? (Ang
kasiguroan sa kalinaw ug ang espiritu sa Espiritu Santo mihupay kaniya
sama nga kini mohupay sa matag usa kanato kon kita makaangkon sa
mao nga kasinatian. Kini usa ka malipayon nga kasinatian.)

• Ngano nga si Joseph “walay kusog” human sa panan-awon? (Kini nga
kasinatian makapawala sa iyang kusog.)

Ipasabut nga ang usa ka tawo “nga nabalhin sa espirituhanon nga paagi” o
nalig-on ug napanalipdan pinaagi sa Espiritu sa Dios, sama ni Joseph, aron
makabarug sa gahum ug himaya sa atubangan sa Ginoo. Kondili, walay
mortal nga lalaki o babaye ang “makakita sa Dios sa bisan unsa nga panahon
diha sa unod, gawas siya mabalhin sa espirituhanon nga paagi pinaagi sa
Espiritu sa Dios” (D&P 67:11).

Taho Ipataho sa gitudlo nang daan nga sakop sa klase ang iyang mga pagbati o
pagpamatuod mahitungod sa kasinatian ni Joseph Smith didto sa Sagrado
nga Kakahoyan.

Pagpamatuod ug Hagit

Balik ngadto sa tsart sa “Paagi sa Pag-angkon og Pagpamatuod” sa pisara o sa
poster ug hagita ang klase sa pagbuhat unsa ang gibuhat ni Joseph. Siya
nagtinguha ug nakadawat og pagpamatuod, ug kita makadawat usab.
Dugang ngadto sa mga pangutana sa ebanghelyo, matag adlaw kita
nagkinahanglan og kaalam aron sa pag-atubang sa mga problema sa
pagdumala sa mga butang nga atong giatubang, sama sa tulunghaan, banay,
mga higala, salapi, o unsaon sa paglihok. Kita kinahanglan gayud nga
mangutana sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo, uban sa tinuod nga
katuyoan. Kita makadawat og mga tubag. Kita makahibalo unsa ang
buhaton.

Basaha ang Santiago 1:5–6. Ihatag ang imong pagpamatuod.Kasulatan ug
pagpamatuod
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Ang Kamahinungdanon ni
Joseph Smith Ngari Kanako

Si Joseph Smith tinuod nga propeta. Unsa ang buot ipasabut niana ngari kanako karon?

1. Ako nakakat-on diin gikan ang akong espiritu sa wala pa ako matawo, ngano nga ako
ania sa yuta, ug asa ako paingon human niini nga kinabuhi. (Tan-awa sa Abraham 3:22;
D&P 45: 56–59; 76.)

2. Ako nakakat-on nga ang Langitnong Amahan tinuod nga tawo kinsa maminaw ug
motubag sa akong mga pag-ampo. (Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:16–20.)

3. Ako nakakat-on nga ang tinuod nga Simbahan ania sa yuta ug ako usa ka sakop niini.
(Tan-awa sa D&P 20:1.)
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Leksyon

7
Pagpalig-on sa Pagpamatuod 
bahin ni Joseph Smith

Tumong Ang mga sakop sa klase makapadugang sa ilang mga pagpamatuod nga si
Joseph Smith nakakita sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo.

Pagpangandam 1. Pag-andam og usa ka kopya sa handout “Pagtabang sa usa Ka Higala nga
Makasabut sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith” alang sa matag sakop
sa klase gikan sa sumbanan sunod sa leksyon.

2. Pag-andam sa pagsulat og usa ka tsart o diha sa pisara sa “Pagsabut sa Juan
1:18“ o pag-andam og gilis sa mga pulong sa hugpong sa mga pulong ug
mga pakisayran sa kasulatan.

3. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Biblia. Susiha sa
librarya sa balay-tigumanan alang sa dugang mga kopya kon
gikinahanglan.

Gisugyot nga 
Kalamboan sa 
Leksyon Pasiuna

Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon:

Si John usa ka sakop sa Simbahan nga nag-edad og napulog upat ka mga
tuig. Usa ka adlaw niana si Paul, ang iyang dili sakop nga higala, mitug-an
kaniya: “Ang pipila ka mga misyonaryo gikan sa inyong simbahan nakigsulti
sa akong banay. Kami nagtuo nga kamo adunay maayo nga simbahan ug nga
kini nagtudlo og maayo nga mga butang, apan ang akong amahan ug ako
dili makatuo sa sugilanon mahitungod ni Joseph Smith nga nakakita og
panan-awon ug nakakaplag sa bulawan nga mga palid.”

Kita Makatubag sa mga Pangutana mahitungod ni Joseph Smith

• Unsa ang nakasamok ni Paul bahin sa panan-awon ni Joseph? Unsa ang
masulti ni John sa iyang higala nga makatabang kaniya? (Si John
makapasabut nga bisan og ang panan-awon ni Joseph talagsaon sa iyang
panahon, kini kasagaran alang sa usa ka propeta. Ang Ginoo sa tibuok
kasaysayan namulong ngadto sa iyang mga propeta, makadaghan
“nawong sa nawong.”)

• Kinsa ang ubang mga propeta nga inyong nahunahunaan kinsa nakakita 
ug nakigsulti sa Ginoo? (Kamo mahimong mohisgot sa pipila sa mosunod:
Adan [tan-awa sa Genesis 3:8–13; D&P 107:54–55; ug Moises 6:22], Enoch
[Genesis 5:22,34; D&P 107:49; ug Moises 7:41] Noe [Genesis 6:9; Moises
8:27], Abraham [Genesis 12:7; 18:1 Abraham 2:6], Isaac [Genesis 26:2],
Moises [Exodo 24:1, 9–11; 33:11], Isaias [Isaias 6:1], Ezequias [Ezequias 1:1;

Panaghisgutan ug
mga kasulatan



34

44:4], Esteban [Mga Buhat 7:55–56] ang igsoong lalaki ni Jared [Ether
3:6–15],Nephi [2 Nephi 11:2–6] Jacob [2 Nephi 11:3], Mormon [Mormon
1:15], ug Joseph Smith [Joseph Smith—Kasaysayan 1:17].)

Dugang niini, daghang laing mga propeta ang nakakita sa Ginoo.

• Unsa kaha kon si Pablo mohisgot sa Juan 1:18, nga nag-ingon nga walay
tawo nga nakakita sa Dios? (Si John makapasabut nga ang dugang nga mga
kasulatan ug ang mga propeta sa Ginoo makatabang kanato nga masayud
sa mosunod: [Isulat ang tulo ka hugpong sa mga pulong ug mga
pakisayran sa kasulatan diha sa pisara o ipapilit ang giandam nga gilis nga
mga pulong.])

Pisara

(Alang sa ubang mga kasulatan nga naghisgot sa Dios nga nagsulti uban sa
iyang mga propeta ug sa uban, tan-awa sa Giya ngadto sa mga Kasulatan,
“Mga Pagpakita ni Jesukristo,Kinabuhi nga wala pa dinhi sa Yuta” ug
“Jesukristo, Mga Pagpakita ni Jesukristo human sa Kinabuhi dinhi sa Yuta.”)

Ipapangita sa klase ang mosunod nga mga kasulatan ug basaha pagdungan
kini: Genesis 12:7, Exodo 24:9–10, ug Exodo 33:11. Kini ug ubang laing mga
kasulatan nagpakita nga ang matarung nga mga tawo nakakita sa Dios.

• Unsa nga mga kondisyon ang gikinahanglan alang sa mao nga pagpadayag
aron mahitabo?

1. Kinahanglan gayud nga adunay panginahanglan. Sama pananglit, sa
panahon ni Joseph Smith ang ebanghelyo kinahanglan gayud nga
ipahiuli.

2. Ang tawo kinahanglan nga takus.

3. Ang panan-awon kinahanglan gayud nga moabut sa gusto sa Ginoo, dili
lamang tungod kay ang tawo naghandom niini.

• Sa inyo bang hunahuna kamo karon makasulti sa usa ka higala sa sayon,
yano nga paagi ngano nga ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith laing
panig-ingnan sa dugay nang sumbanan sa pagpakigsandurot sa Ginoo
uban sa iyang mga propeta?

Handout Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa handout “Pagtabang og
usa ka Higala nga Makasabut sa Unang Panan-awon ni Joseph Smith (sa

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Pagsabut sa Juan 1:18 (Tan-awa usab
sa Hubad ni Joseph Smith 1:19)

1. Walay usa nga makakita sa Dios nga wala malig-on ug
mapanalipdi pinaagi sa gahum ug espiritu sa Dios (tan-awa sa D&P
67:11).

2. Kadto lamang kinsa takus ang adunay kahigayunan sa pagkakita sa
Dios (tan-awa sa Juan 6:46 ug D&P 93:1).

3. Ang Ginoo magpakita sa iyang kaugalingon kanus-a, asa, ug ngadto
kang kinsa sa iyang pagbuot (tan-awa sa Exodo 33:20 ug itandi kini
ngadto sa Hubad ni Joseph Smith, Exodo 33:20).

Panaghisgutan ug
kutay sa kasulatan
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katapusan sa leksyon). Dapita ang usa ka sakop sa klase sa pagpasabut ngano
nga ang Panan-awon ni Joseph Smith kasagaran.

Pahinumdom ngadto sa magtutudlo: Ang kahon nga bato uban sa bulawan
nga mga palid kasagaran ug dili talagsaon. Metal nga mga palid uban sa
mahinungdanong mga talaan diha niini dili talagsaon sa karaang panahon.
Ang mga arkelohiyo sa atong panahon nakakaplag nga ang metal nga mga
palid sa tanang matang gigamit sa pagtala og gisulat nga mga dokumento.
(Tan-awa sa H. Curtis Wright, “ Ancient Burials of Metal Documents in Stone
Boxes,” Journal of Library History, Foundation for Ancient Research and
Mormon Studies, WR-1981.)

Pagtabang sa Uban nga Makapalambo sa Ilang Kaugalingong mga
Pagpamatuod

• Unsa ang labing mahinungdanong paagi nga kita makatabang og usa ka
higala sama ni Paul nga makahibalo sa iyang kaugalingon nga si Joseph
Smith nagsulti sa kamatuoran? (Giyahi ang mga sakop sa klase ngadto sa
usa ka panaghisgutan bahin sa Espiritu Santo.)

Kita makapasabut nga diha sa Basahon ni Mormon, sa Moroni 10:4, ang
propeta nga si Moroni nagsulti kanato nga kon kita sa matinuoron nga paagi
buot masayud sa kamatuoran, kita makapangutana sa Dios sa ngalan ni
Kristo. Kon kita sa kinasingkasing magbaton og hugot nga pagtuo diha kang
Kristo, kita makakat-on sa kamatuoran pinaagi sa Espiritu Santo.

Basaha ang Moroni 10:4–5 nganha sa klase.

Kita usab makasulti sa atong higala mahitungod sa pagpamatuod ni Joseph
Smith sa Unang Panan-awon (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:5–26).
Kita makasugyot nga siya mibasa niini uban sa usa ka mainampoon nga
kinaiya ug dayon sa kinasingkasing nangutana sa Dios. Siya usab mobati sa
kamatuoran “pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo” (Moroni 10:4).

Pagpamatuod ug Hagit

Ipamatuod ang imong kaugalingong pagtuo nga si Joseph Smith sa tinud-
anay nakakita sa Amahan ug ni Jesukristo. Hagita ang klase sa pag-angkon
niini nga kahibalo sa ilang mga kaugalingon.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Pagtabang sa usa ka Higala
nga Makasabut sa Unang Panan-

awon ni Joseph Smith
1. Ang Dios sa kasagaran makigsulti nawong sa nawong uban sa iyang mga propeta. Ang

Langitnong Amahan o ang Manluluwas nakigsulti nawong sa nawong uban sa mosunod
nga mga propeta:

Adan (Genesis 3:8–13; Isaias (Isaias 6:1)
D&P 107:54–55; Moises 6:22) Ezequias (Ezequias 1:1; 44:4)

Enoch (Genesis 5:22, 24; Esteban (Mga Buhat 7:55–56)
D&P 107:49; Moises 7:4) Igsoong Lalaki ni Jared (Ether 3:6–15)

Noe (Genesis 6:9; Moises 8:27) Nephi (2 Nephi 11:2–6)
Abraham (Genesis 12:7; 18:1; Jacob (2 Nephi 11:3)

Abraham 2:6) Mormon (Mormon 1:15)
Isaac (Genesis 26:2) Joseph Smith (Joseph 
Moises (Exodo 24:1, 9–11; 33:11) Smith—Kasaysayan 1:17)

2. Kon ang tawo mangutana sa Dios, uban sa tinuod nga katuyoan, aron masayud sa
kamatuoran, ang Ginoo mopadayag niini ngadto kaniya pinagi sa gahum sa Espiritu Santo
(tan-awa sa Moroni 10:5).
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8
Pagpadayag

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on sa paggamit sa gahum sa pagpadayag sa
ilang kaugalingong mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Tun-i ang pakigpulong ni Elder Dallin H.Oaks nga gihatag sa debosyonal
sa Unibersidad sa Brigham Young 29 sa Septyembre 1981, samtang siya usa
ka maghuhukom sa Utah Sumpreme Court ug sa wala pa ang iyang tawag
isip usa ka Apostol. (Ang pakigpulong gi-imprinta diha sa New Era,
September 1982, pages 38–46.)

2. Pag-andam og mga poster o pag-andam sa paggamit sa pisara ingon nga
gisugyot niini nga leksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Isaysay ang mosunod nga sitwasyon sa imong kaugalingong mga pulong:

Usa ka kauban sa klase misulti kanimo nga usa ka matahum nga pribado nga
linaw diin ikaw ug ang imong higala makalangoylangoy. Adunay sirado nga
pultahan ug adunay karatula nga Walay Molapas, apan siya misulti kaninyo nga
kini dili problema tungod kay adunay yawe ilawom sa lapad nga bato duol sa
pultahan ug ang tanan naggamit sa linaw. Ikaw ug imong higala nakahukom sa
pag-adto. Ang imong kauban sa klase nagsulti sa tinuod; kini usa ka matahum
mainit nga linaw. Ikaw nalingaw sa paglangoylangoy. Sa inyong pagpauli, bisan
pa niana, ang imong panit nagsugod sa pagkatol ug nausab ang kolor ngadto sa
pagkaabuhon. Sa imong pag-abut sa balay uban sa imong higala dihay dagko
nga mga luto ninyong duha. Ang inyong kondisyon nagkinahanglan nga kamo
madala sa ospital ug ikaw hapit mamatay.

Ang imong kauban sa klase napakyas sa pagsulti kanimo, o wala masayud,
nga ang linaw nahugawan sa makahilo nga hugaw nga kemikal.

Panaghisgutan • Unsay inyong bation bahin sa usa ka tawo kinsa mihimo niini nganha
kaninyo? Unsa kon siya nasayud unsa ang mahitabo? (Pahisguta ang mga
sakop sa klase niini og dugay-dugay.)

Kini mao ang gibuhat ni Satanas. Siya sa kasagaran mohimo og dagko nga
mga saad, maglingla kaninyo sa paghunahuna nga ang sangputanan maayo,
apan siya dili mosulti unsa ang tinuod nga mga sangputanan.

• Sa unsa nga paagi nga si Satanas sa kasagaran molingla kanato? (Pinaagi sa
pagsulti kanato nga ang mao nga butang sama sa pagpangawat sa
tindahan, pagpanabako, imoralidad, mga drugas, ug uban pa mga maayo.)
Unsa ang malagmit iyang gisaad sa matag usa niini, ug unsa ang mga
sangputanan niini nga mga kalihokan? (Itugot ang lain-laing mga tubag.)
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Pisara o poster Ipakita ang poster o isulat ang mosunod sa pisara:

Si Satanas dili ang hinungdan sa tanan natong mga problema niini nga
kinabuhi. Kita ania dinhi aron makat-on ug masulayan. Unsa ang pipila ka
mga pagsulay ug mga problema nga kinahanglan gayud nga atong
atubangon? (Dili maayo nga panglawas, kamatayon sa mga sakop sa banay o
mga higala, mga aksidente, mga problema sa panalapi, mga higala nga
nagkaaway sa usag usa, mga kalisud sa pagkuha og edukasyon, ug uban pa.)

Bulahan kita, ang Langitnong Amahan nakakita ug nasayud sa atong mga
panginahanglan. Siya buot nga kita magmalampuson ug mihatag kanato og
talagsaon nga mga gasa aron kita makabatok sa mga pagtintal ni Satanas.
Usa sa labing mahinungdanon niini nga mga gasa mao ang pagpadayag.

Pisara Isulat sa pisara: “Pagpadayag mao ang komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa
tawo.” (Dallin H. Oaks.)

Ang Pagpadayag Adunay Daghang mga Katuyoan

Si Dallin H. Oaks, kinsa karon usa ka Apostol, misugyot nga kitang tanan
nakadawat na og mga pagpadayag ug nga kita makadawat pa og dugang (tan-
awa sa “Revelation,” New Era, Sept. 1982, pp. 38–46). Ang komunikasyon
gikan sa Dios ngari kanato matag adlaw tinuod gayud. Kini nahitabo.

Ang Pagpadayag Usa ka Komunikasyon

gikan sa

Dios

ngadto sa

tawo

Mga Paagi ni Satanas sa Paglingla Kanato

Sala

Pagpangawat sa
tindahan

Abuso sa drugas

Imoralidad

Tintasyon ni Satanas

Dali nga madato

Dihadiha nga kalipay
sa pagkainila

Katagbawan sa kaugalingon

Mga Sangputanan

Pagkawala sa dungog,
rekord sa pagkakriminal,
prisohan

Adiksyon, kadaot sa utok,
masakiton, kamatayon

Pagkawala sa hiyas ug
pagtamud sa kaugalingon,
pagkamabdos nga wala
maminyo, sakit
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Samtang ang mosunod nga mga katuyoan ibutang diha sa pisara (o gamit og
usa ka poster), hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghunahuna sa mga
panig-ingnan sa pagpadayag nga ilang nadawat na.

(Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpangutana ug pagpakigabhin sa
espirituhanong mga kasinatian sa ilang kaugalingon samtang nagpadayon ang
leksyon. Ang matag usa sa walo ka mga katuyoan ania sa matag usa kanato.)

Lingini ang “Sa pagpamatuod” diha sa pisara.

Si Elder Oaks miingon nga “ang pagpamatuod o saksi sa Espiritu Santo nga si
Jesus mao ang Kristo ug nga ang ebanghelyo tinuod usa ka pagpadayag gikan
sa Dios” (New Era, Sept. 1982, p. 40).

Kita kinahanglan gayud nga mangayo sa Langitnong Amahan alang niini nga
kahibalo.

Lingini ang “Sa pagpanagna.”

Ang pagpadayag makasulti sa mga butang nga moabut. Si Elder Oaks
miingon, “Human matawo ang among ikalima nga anak, ang akong asawa ug
ako wala na makabaton og dugang pang mga anak. Human sa labaw sa 10 ka
mga tuig kami nakaingon nga ang among banay dili na modako, nga
nakapasubo kanamo. Dayon sa usa ka adlaw, samtang ang akong asawa didto
sa templo, ang Espiritu mihunghong ngadto kaniya nga siya makabaton sa
laing anak. Kana nga mapanagnaon nga pagpadayag natuman mga usa ka
tuig ug tunga ang milabay uban sa pagkatawo sa among ikaunom nga anak,
nga among gihulat sa 13 ka mga tuig” (New Era, Sept. 1982, p. 40).

Lingini ang “Sa paghupay.”

“Ang uban,” miingon si Elder Oaks, “nahupay tungod sa mga panan-awon
sa mibiya nga minahal o pinaagi sa pagbati sa ilang pagkaanaa. . . .Ang uban
nahupay sa pagdawat sa pagkawala sa trabaho o sa kaayohan sa negosyo o
gani sa usa ka kaminyoon. . . .Usa ka pagpadayag sa kahupayan moabut usab
sa koneksyon uban sa usa ka panalangin sa pagkapari. . . .

“Laing matang sa makahupay nga pagpadayag mao ang kasiguroan sa
pagdawat nga ang usa ka sala gipasaylo” (New Era, Sept. 1982, p. 40).

Ang mga Katuyoan sa Pagpadayag

1. Sa pagpamatuod

2. Sa pagpanagna

3. Sa paghupay

4. Sa pagbayaw

5. Sa pagpahibalo

6. Sa pagpugong

7. Sa pagkumpirma

8. Sa pagdasig

Pisara ug
panaghisgutan
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Lingini ang “Sa pagbayaw.”

“Sa pipila ka panahon sa atong mga kinabuhi ang matag usa kanato
kinahanglan nga mabayaw gikan sa usa ka depresyon, gikan sa pagbati nga
adunay dili maayo nga mahitabo o pagbati sa pagkakulang, o gikan lamang
sa patag sa espirituhanon nga pagkaordinaryo,” miingon si Elder Oaks (New
Era, Sept 1982, p. 41).

Lingini ang “Sa pagpahibalo.”

“Sa pipila ka mga sagrado nga mga okasyon, ang kasayuran gihatag nawong
sa nawong nga panagsultihanay uban sa langitnong mga personahe, sama sa
mga panan-awon nga may kalabutan sa karaan ug bag-ong kasulatan. Sa
laing mga higayon, ang gikinahanglan nga kasayuran gisulti pinaagi sa
mahilom nga mga paghunghong sa Espiritu. [Niini nga mga higayon] ang
Espiritu Santo naglihok sa iyang buhatan isip usa ka magtutudlo ug
tigpadayag,” miingon si Elder 

Oaks (New Era, Sept. 1982, p. 41).

Lingini ang “Sa pagpugong.”

Si Nephi mihatag kanato og usa ka panig-ingnan sa pagpadayag nga gigamit
sa pagpugong, “Ug karon ako. . .dili na makasulti og daghan; ang Espiritu
mipahunong sa akong pagpamulong” (2 Nephi 32:7).

Si Elder Oaks misaysay sa mosunod nga kasinatian nga nahitabo sa panahon
sa iyang pag-alagad isip presidente sa Unibersidad sa Brigham Young:

Daghang mga tuig na ang milabay akong gikuha ang usa ka pen sa akong
opisina sa BYU aron sa pagpirma sa usa ka papel nga giandam alang sa akong
pirma, usa ka butang nga akong himoon sa dili moubos usa ka dosena ka
mga higayon matag adlaw. Kana nga dokumento nakapapugos sa Unibersidad
ngadto sa usa ka piho nga angay nga aksyon nga among nahukman nga
sundon. Ang tanan nga buhat sa kawani nahuman na, ug nakita nga ang
tanan han-ay na. Apan sa dihang ako na untang pirmahan ang dokumento,
ako napuno sa negatibo nga mga hunahuna ug tilimad-on nga kini akong
gibutang sa daplin ug mihangyo nga ribyohon pag-usab. Ug kini giribyu, ug
sulod sa pipila ka mga adlaw dugang nga mga kamatuoran nakaplagan nga
nagpakita nga ang gisugyot nga angay nga aksyon nakahatag unta og seryoso
nga mga problema sa Unibersidad sa umaabot” (New Era, Sept. 1982, p. 42).

Lingini ang “Sa pagkumpirma.”

Si Elder Oaks mikutlo kang Bruce R. McConkie: “ ‘Kita gipaabut sa paggamit
niini nga mga gasa ug mga talento ug nga abilidad, sa pagbati ug paghukom
ug kabubut-on diin kita gitugahan. . . .[Ang paghangyo pinaagi sa hugot nga
pagtuo nga kita mohimo sa tanan sa atong gahum sa pagtuman sa tumong
nga atong gitinguha. . . .Kita gipaabut sa paghimo sa tanan sa atong gahum
nga atong mahimo, ug dayon sa pagtinguha sa tubag gikan sa Ginoo, usa ka
silyo sa pagkumpirma nga kita nakakab-ot sa husto nga paghukom’ ”(New
Era, Sept. 1982, p. 43).
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Sa kasagaran kita gisugo sa Ginoo sa paghimo og mga desisyon, ug siya
nagsugo nga kita mopakumpirma lamang niadtong mga desisyon uban
kaniya. Kini mao ang pagkabutang kon kita tawagon ngadto sa mga
katungdanan sa Simbahan ug kinahanglan gayud nga mopili og mga
magtatambag o mga tigtabang sa mao nga sumbanan (tan-awa sa New Era,
Sept. 1982, p. 43).

Lingini ang “Sa pagpugos.”

Kini nga matang sa pagpadayag makapahimo kanato sa paghimo og aksyon
bisan og kita wala magtinguha og tambag.

Ang mosunod nga asoy ni Elder Oaks mao ang usa ka panig-ingnan sa
pagpadayag nga nagpugos kanato:

“Isip usa ka batan-ong babaye, ang akong apohang babaye si Chasty Olsen
Harris adunay [usa ka] kasinatian. Siya nag-atiman sa pipila ka mga bata kinsa
nagdula sa usa ka uga nga sapa duol sa ilang balay sa Castle Dale, Utah. Diha-
diha siya nakadungog og usa ka tingog nga mitawag kaniya sa ngalan ug
misugo kaniya sa pagkuha sa mga bata gikan sa sapa ug moadto sa taas nga
bahin sa sapa. Hayag ang maong adlaw ug walay timailhan sa ulan. Siya wala
makakita og katarungan sa pagpaminaw sa tingog ug nagpadayon sa pagdula.
Ang tingog misulti kaniya pag-usab, nga nagdali. Niining higayona siya
naminaw sa pasidaan. Diha-diha siya mipundok sa mga bata, siya nagdali nga
midagan ngadto sa daplin. Sa ilang pag-abot niini, usa ka dako nga bul-og sa
tubig, nga naggikan sa nabungkag nga panganod didto sa bukid daghang mga
milya didto sa layo, mibanlas sa canyon ug nagdahunog padulong diin ang
mga bata nagdula. Kon wala pa kining mapugsanon nga pagpadayag, siya ug
ang mga bata nangamatay unta” (New Era, Sept. 1982, p. 44).

Ang Propeta Joseph Smith miingon:

“Ang usa ka tawo makakuha og kaayohan pinaagi sa pagkamatikod sa unang
timailhan sa espiritu sa pagpadayag; sama pananglit, kon kamo mobati og
lunsay nga kaalam nga miabut nganha kaninyo, kini makahatag kaninyo og
kalit nga mga pagdasig sa mga ideya, aron pinaagi sa pagkamatikod niini
kamo makahibalo nga kini natuman sa sama nga adlaw o dili madugay;
(pananglit) kadtong mga butang nga gipresentar nganha sa inyong mga
hunahuna pinaagi sa Espiritu sa Dios, mahinabo; ug sa ingon pinaagi sa
pagkat-on sa Espiritu sa Dios ug pagsabut niini, kamo mahimong mouswag
ngadto sa baruganan sa pagpadayag” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
sel. Joseph Fielding Smith [Salt Lake City:Deseret Book Co. 1938], p. 151).

Sa ilang balaang mga tawag sa Simbahan, ang batan-ong mga lalaki ug batan-
ong mga babaye makadawat og pagpadayag nga nagpugpos kanila sa
pagtuman sa ilang mga kapangakohan sa maayo nga paagi. Ang mao nga
pagpadayag ug giya sa kanunay sumala sa natukod nga doktrina ug lagda sa
Simbahan ug kini dili gayud mahisupak sa mga baruganan sa ebanghelyo.
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Kinsa ang Takus?

Ang pagpadayag usa sa talagsaong mga gasa sa Espiritu.

• Kinsa ang takus sa mao nga bililhon nga gasa? (Patubaga ang mga sakop sa
klase ug dayon basaha sa Doktrina ug mga Pakigsaad 46:8–9 nganha sa
klase. Hatagi og gibug-aton ang mosunod gikan sa bersikulo 9: “Kini [ang
mga gasa sa Espiritu] gihatag alang sa kaayohan niadtong kinsa nahigugma
kanako ug naghupot sa akong mga sugo, ug kaniya nga nagtinguha sa
pagbuhat sa ingon” [italiko gidugang].)

• Unsa ang kahulugan sa “nagtinguha sa pagbuhat sa ingon” nganha kaninyo?
(Paninguhaa ang pagpatubag sa mga sakop sa klase sa ilang kaugalingong
paagi, apan giyahi sila nga makasabut nga ang “pagtinguha sa pagbuhat sa
ingon” nagpasabut nga siya naningkamot uban sa iyang kasingkasing.)

Busa, ang pagpadayag,mao ang usa sa mga gasa sa Espiritu nga ania kanatong
tanan kinsa nahigugma sa Ginoo ug naningkamot sa paghupot sa iyang mga
sugo. Kamo adunay kahigayunan nga makaangkon sa tabang sa Ginoo matag
adlaw sa pagtabang kaninyo sa pagbuhat sa matarung nga mga butang.

Pagpamatuod ug Hagit

Hagita ang mga sakop sa klase sa pagbantay sa mga higayon nianang
umaabot nga semana sa diha nga ang Ginoo naningkamot sa pagpakigsulti
uban kanila. Hangyoa sila sa paghunahuna mahitungod sa mga matang sa
pagpadayag ni Elder Oaks sa pagpamatuod, sa pagpanagna, sa paghupay, sa
pagbayaw, sa pagpahibalo, sa pagpugong, sa pagkumpirma, ug sa pagpugos.

Ipamatuod ang gahum sa pagpadayag sa inyong kaugalingong kinabuhi.

Panaghisgutan 
ug kasulatan
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9
Pagsunod-sunod diha 
sa Kapangulohan

Tumong Aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa unsa nga paagi
nga ang Presidente sa Simabahan pilion.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa mga hulagway ni Joseph Smith ug Brigham
Young nga anaa sa kolor nga seksyon.

2. Pagkuha og mga hulagway sa bag-ong Unang Kapangulohan ug sa Korum
sa Napulog Duha gikan sa librarya sa balay-tigumanan o sa katapusang isyu
sa komperensya sa Ensign.

3. Sa pisara o sa giandam nga poster, ipakita ang Unang Kapangulohan ug
ang Korum sa Napulog Duha kon kini anaa sa adlaw sa imong pagtudlo
niini nga leksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panaghisgutan Sa dihang si Joseph Smith gipatay sa Hunyo 1844, kini usa ka makalilisang nga
hitabo ngadto sa mga sakop sa Simbahan. Dili lamang nga sila nawad-an sa
ilang minahal nga propeta apan usab sila wala gayud makasinati og panahon
nga dili si Joseph ang Propeta ug ang Presidente sa Simbahan. Sila wala gayud
makasinati og kausaban sa Kapangulohan sa Simbahan. Kadaghanan kanila
tingali wala gayud maghunahuna mahitungod sa unsa nga paagi nga ang usa
bag-o nga Presidente pilion.

• Sa unsa nga paagi ang bag-o nga Presidente sa Simbahan pilion?

Basaha ang Isaias 55:8. Ipasabut nga ang Ginoo mopili sa tawo kinsa
mahimong Presidente sa Simbahan. Ang Ginoo mitukod sa husay nga paagi
alang sa pag-usab sa pagpangulo sa Simbahan.

Basaha ang Jeremias 1:5. Ipasabut ngadto sa klase nga sa kinabuhi nga wala
pa dinhi sa yuta ang Dios mipili kang Jeremias nga mahimong propeta bisan
sa wala pa matawo si Jeremias. Ang Dios mipili ug mi-orden sa tanang mga
propeta sa wala pa sila matawo. Ang tanang mga Presidente sa Simbahan
gipili sa Ginoo nga mahimong Presidente sa Simbahan sa wala pa sila
matawo. (Tan-awa usab sa Abraham 3:22–23 ug D&P 138:53–56.)

Ang Unang Kapangulohan

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:22. Ipasabut nga kining
Kapangulohan sa Simbahan gitawag nga ang Unang Kapangulohan ug
naglangkob sa Presidente, kinsa mao ang propeta, ug ang iyang duha ka
magtatambag. (Usahay dugang nga mga magtatambag ang tawagon.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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• Kinsa ang magdumala sa Simbahan kon ang Presidente sa Simbahan
mamatay?

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 107:23–24. Ipasabut nga kon ang
Presidente sa Simbahan mamatay, ang Unang Kapangulohan mawala, ang
mga magtatambag mobalik ngadto sa Korum sa Napulog Duha sumala sa
ilang petsa sa pagka-orden, ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
dayon modumala sa Simbahan hangtud adunay usa ka bag-o nga Pesidente
ug Unang Kapangulohan nga mapili.

Ang Matag Apostol Usa ka Propeta, Manalagna, ug Tigpadayag

Mga Hulagway Ipakita ang mga hulagway sa karon nga Unang Kapangulohan ug sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles. Ipasabut nga ang matag tawo kinsa gi-orden
nga usa ka Apostol gi-orden nga usa ka propeta, manalagna, ug tigpadayag.
Kita mopaluyo kanila diha sa komperensya isip mga propeta, mga manalagna,
ug mga tigpadayag. Ipasabut nga ang matag Apostoles tungod sa iyang pagka-
orden isisp usa ka Apostol naghupot sa mga yawe nga mahimong Presidente sa
Simbahan. Bisan pa niana, siya dili makagamit niini hangtud siya mahimong
senyor nga buhi nga Apostol (senyor sumala sa gidugayon isip Apostol). Sa
kamatayon sa propeta, siya modumala sa Simbahan isip Presidente sa Konseho
sa Napulog Duha hangtud ang Unang Kapangulohan maorganisar pag-usab.
Nianang higayona siya mahimong bag-o nga Presidente ug propeta sa
Simbahan.

Sa matag higayon nga ang Presidente sa Simbahan mamatay, ang Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ang nagdumala sa Simbahan. Usahay sila
nagdumala sulod sa daghang mga tuig sa dili pa mapili ang bag-o nga
Presidente. Sa diha nga si Wilford Woodruff mao ang Presidente sa Simbahan,
bisan pa niana, siya misulti sa mga Apostoles nga sa umaabot ang Ginoo
buot nga ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mopili og bag-ong
Presidente diha-diha human sa kamatayon sa Presidente sa Simbahan.

Panaghisgutan • Kon ang Presidente sa Simbahan mamatay karon, kinsa ang sunod nga
Presidente sa Simbahan? (Ipasabut nga ang senyor nga buhi nga Apostol
mao ang sunod nga Presidente. Kini mao ang natukod nga pamaagi, ug
ang pagpadayag lamang gikan gayud sa Ginoo ang makausab niini. Sultihi
sila sa ngalan niining sakop sa Korum sa Napulg Duha ug ipasabut nga kini
nga Apostol mao ang tawo kinsa mao ang labing dugay nga Apostol, sunod
sa karon nga Presidente sa Simbahan. Pahinumdumi sila nga sa kamatayon
sa usa ka Presidente sa Simbahan ang iyang mga magtatambag mobalik
ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sumala sa mga petsa
sa ilang pagka-orden ngadto sa pagkaapostol.)

Kon ang usa ka sakop sa Korum mamatay, kadtong mga petsa sa pagka-orden
sunod niadtong kinsa namatay mosaka; sa ingon ang ikanapulog duha
mahimong ikanapulog usa ug padayon. Kon ang usa ka tawo mapili nga
mahimong usa ka Apostol, ang iyang petsa sa pagka-orden naghatag kaniya
sa gitudlo nga dapit sa Korum sa Napulog Duha. Ang bag-o nga Apostol mao
ang mahimong ikanapulog duha nga sakop sa Korum.
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Ipasabut nga ang Ginoo nasayud sa tanang mga tawo kinsa ang mahimong
mga Presidente sa Simbahan. Ang Ginoo motawag kanila nga mahimong mga
Apostoles, ug dayon kon siya andam na alang kanila nga mahimong
Presidente sa Simbahan sila nag-alagad na isip senyor nga Apostol diha sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Sa wala pa siya mahimong Presidente sa Simbahan, si Spencer W. Kimball
miingon, “Hingpit nga pagpangandam ang gihimo sa Ginoo alang sa
kausaban. Karon adunay napulog upat ka mga apostoles nga naghupot sa
mga yawe sa paghulat, ang napulog duha ug ang duha ka mga magtatambag
ngadto sa Presidente, nga pagagamiton kon ug nga ang kahigayunan
motugot, ang tanang na-orden ngadto sa pagpangulo sa ilang turno samtang
sila magpadayon diha sa pagkasenyor.

“Adunay mga kawaloan ka mga apostoles nga natugahan sukad ni Joseph
Smith, bisan og napulog usa lamang ang nabutang sa dapit sa Presidente sa
Simbahan, tungod kay kadaghanan namatay, ug tungod kay ang kamatayon
sa iyang mga sulugoon anaa sa gahum ug pagkontrol sa Ginoo, siya nagtugot
nga mopahimutang sa unang dapit kadto na-orden lamang nga orden nang
daan sa pag-angkon nianang pagpangulo. Ang kamatayon ug kinabuhi
nahimong mao ang nagkontrol. Ang matag bag-o nga apostol usab gipili sa
Ginoo ug gipadayag ngadto sa buhi nga propeta kinsa mo-orden kaniya” (sa
Conference Report, Oct. 1972, p. 29; o Ensign, Jan. 1973, p. 34).

Ang Mantol sa Propeta

Sugilanon Human sa pagkapatay ni Propeta Joseph Smith, ang Napulog Duha ka mga
Apostoles midumala sa Simbahan. Daghang mga sakop sa Simbahan wala
masayud unsaon pagpili ang bag-o nga Presidente sa Simbahan.

Si Sidney Rigdon nahimong magtatambag ni Presidente Joseph Smith sulod
sa napulog usa ka mga tuig ug nakatabang kang Joseph sa daghang mga
paagi. Si Sidney Rigdon naghunahuna nga siya mao ang sunod nga
Presidente sa Simabahan. Siya wala mouyon nga ang Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles mao ang modumala sa Simbahan ug buot nga mapili
sa mga katawhan nga mahimong Presidente.

Si Sidney Rigdon mipatawag og usa ka tigum aron ang mga tawo mohukom
kinsa ang modumala sa Simbahan. Sa diha nga si Brigham Young, ang senyor
nga Apostol, ug ubang mga Apostoles mipauli gikan sa ilang mga misyon sa
ulahing bahin sa Agosto 1844, unom ka mga semana human ang Propeta
Joseph Smith gipatay, ang tigum gihimo sa Nauvoo. Si Sidney Rigdon ug
Brigham Young namulong sa tigum.

Laing tigum ang gitawag sa 10:00 sa buntag pagkasunod adlaw. Usa ka
katingalahang butang nahitabo niana nga tigum. Sa diha nga si Brigham
Young mibarug aron mamulong, sa mubo nga higayon siya nakita ug
nadungog nga sama ni Joseph Smith.

Mga Hulagway Ipahimutang ang mga hulagway ni Joseph Smith ug ni Brigham Young.

Si Wilford Woodruff, kinsa sa wala madugay nahimong Presidente sa
Simbahan, miingon: “Ako nakadungog sa duha o tulo sa mga kaigsoonan nga
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nagpamatuod mahitungod ni igsoong Young sa Nauvoo. Ang matag lalaki ug
matag babaye niana nga katiguman, nga tingali ang gidaghanon moabut og
mga libo, makahatag sa sama nga pagpamatuod. Ako didto, ang napulog
Duha didto, ug daghan pang laing maayo nga mga tawo, ug ang tanan
makahatag og sama nga pagpamatuod. Ang pangutana tingali mapangutana,
ngano nga ang dagway ni Joseph Smith gihatag ngadto kang Brigham Young?
Tungod kay ania si Sidney Rigdon ug ubang mga tawo nga misupak ug nag-
angkon nga maoy mga pangulo sa Simbahan, ug ang mga lalaki nagbarug,
ingon og anaa sa tungatunga, wala masayud asa paingon. Apan sa diha nga si
Brigham Young mibarug niana nga katiguman, ang iyang nawong mao kang
Joseph Smith—ang mantol ni Joseph diha kaniya, ang gahum sa Dios nga
diha kang Joseph diha kaniya, siya aduna sa tingog ni Joseph, ug kini mao
ang tingog sa magbalantay. Walay tawo niana nga katiguman, lakip ni Sidney
Rigdon, nga wala matagbaw sa iyang kaugalingong hunahuna nga si Brigham
Young mao ang pangulo nga propeta sa mga katawhan, kay siya wala
magkinahanglan nga i-presentar ang iyang ngalan, pinaagi sa iyang
kaugalingong pag-uyon, human mahatag kana nga sermon. Adunay
katarungan alang niini diha sa hunahuna sa Dios; kini nakapadani sa mga
katawhan. Sila nakakita ug nakadungog sa ilang mga kaugalingon, ug kini
pinaagi sa gahum sa Dios” (sa Journal of Discourses, 15:81).

Si Emmeline B. Wells diha usab sa mao nga tigum. Siya miingon: “Ako
nagbarug diha sa kahon sa karomata, aron ako dili na kinahanglan nga
mobarug, apan kadtong kinsa naglingkod mibarug ug mihimo niana nga
pamahayag. Ako nakakita pag-ayo, ug ang matag usa kanila nagtuo nga si
Propeta Joseph Smith nabanhaw gikan sa mga patay. Apan human si Brigham
Young nakapamulong og pipila ka mga pulong, ang kaguliyang nahunong ug
ang mga tawo nakahibalo nga dili si Propeta Joseph, apan ang Presidente sa
korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Kadto mao ang labing talagsaon nga
pagpakita, sa akong hunahuna, nga akong nahibaloan o nakita, ug ako nakakita
og daghan kaayo” (Emmeline B. Wells, “My Testimony,” in Preston Nibley,
comp., Faith-Promoting Stories [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1943], p. 137).

Ang Ginoo mipakita sa mga tawo nga si Brigham Young, ang senyor nga
Apostol sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mao ang sunod nga
Presidente sa Simbahan.

Ang Kausaban sa Pagpangulo Husay

Panaghisgutan Ang Simbahan karon nagsunod sa sistema nga gitukod sa Ginoo alang sa
husay nga kausaban sa pagpangulo.

• Nakabantay o nakamatikod ba kamo sa mga kausaban nga mahitabo diha
sa Kapangulohan sa Simbahan sa kamatayon sa Presidente?

Basaha ang asoy ni Presidente N. Eldon Tanner sa unsa nga paagi nga si
Presidente Spencer W. Kimball gitawag nga mahimong Presidente sa
Simbahan ug propeta sa Ginoo. “Pagkahuman sa lubong ni Presidente Lee, si
Presidente Kimball [Presidente sa Konseho sa Napulog Duha] mipatawag og
tigum sa tanang mga Apostoles sa Domingo, Disyembre 30, sa alas 3 sa
hapon sa Konseho nga Lawak sa Templo sa Salt Lake. Si Presidente Romney
ug ako [kinsa diha sa Unang Kapangulohan] mipahiluna diha sa among
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tagsatagsa nga mga dapit sa pagkasenyor diha sa konseho, mao nga dihay
napulog upat kanamo nga mitambong.

“Pagkahuman sa usa ka kanta, ug sa pag-ampo ni Presidente Romney, si
Presidente Kimball, sa lawom nga pagpaubos, mipadayag sa iyang mga
pagbati ngari kanamo. Siya miingon nga siya migahin sa Biyernes sa gabii sa
templo sa pagpakigsulti ngadto sa Ginoo, ug mipaagas og daghang mga luha
samtang siya nag-ampo alang sa giya sa pagsunod sa iyang bag-ong mga
kapangakohan ug sa pagpili sa iyang mga magtatambag.

“Nagsul-ob sa mga kupo sa balaan nga pagkapari, kami naghimo sa pag-ampo
nga nagliyok; si Presidente Kimball mihangyo kanako sa pagpahigayon niini
ug si Elder Thomas S. Monson sa pagtanyag sa pag-ampo. Pagkahuman niini,
si Presidente Kimball mipasabut nga ang katuyoan sa tigum ug mitawag sa
matag sakop sa korum sunod sa pagkasenyor, sugod ni Elder Ezra Taft
Benson, sa pagpadayag sa iyang mga pagbati kon ang Unang Kapangulohan
ba i-organisar pag-usab nianang adlawa o kon kita mopadayon ba isip
Konseho sa Napulog Duha. Ang matag usa miingon, ‘Kita kinahanglan ma-
organisar karon,’ ug daghang maanindot nga mga butang ang gisulti bahin ni
Presidente Kimball ug sa iyang buhat uban sa Napulog Duha.

“Dayon si Elder Ezra Taft Benson mituboy kang Spemcer W. Kimball nga
mahimong Presidente sa Simbahan. Kini gisundan ni Elder Mark E. Petersen
ug giaprobahan sa tanan. Si Presidente Kimball dayon mituboy ni N. Eldon
Tanner isip Unang Magtatambag Marion G. Romney isip Ikaduhang
Magtatambag, nga ang matag usa mipadayag sa pagkaandam sa pagdawat sa
katungdanan ug mogahin sa iyang tibuok panahon ug kusog sa pag-alagad
niana nga kapasidad.

“Sila giuyunan sa tanan. Dayon si Elder Mark E. Petersen, ikaduha nga senyor
diha sa Napulog Duha, mituboy kang Ezra taft Benson, ang senyor nga sakop
sa Napulog Duha, isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha. Kini giuyunan
sa tanan.

“Niining higayona ang tanang mga sakop nga mitambong mipandong sa
ilang mga kamot diha sa ulo ni Spencer W, Kimball, ug si Presidente Ezra
Taft Benson mao ang mihatag sa panalangin, nag-orden, ug naggahin kang
Spencer W. Kimball isip ikanapulog duha nga Presidente sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw” (sa Conference Report,
Oct. 1979, pp. 62–63 o Ensign, Nov. 1979, pp. 43–44).

Ipakita ang giandam nga poster o sa lista sa pisara sa karon nga Unang
Kapangulohna ug sa Konseho sa Napulog Duha sa ilang husto nga han-ay.
(Sa pagtabang niini nga buluhaton, pagkuha og usa ka hulagway nga tsart
sa tanang Mga Kinatibuk-ang mga Awtoridad. Kini sa kasagaran imantala
makausa sa usa ka tuig sa Ensign o sa Church News. Ang almanaki sa
Simbahan makatabang usab.) Ipasabut kon sa unsa nga paagi ang karong
nga han-ay sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha nahimo.

Panaghisgutan Ang matag usa kanato adunay usa ka kapangakohan kon adunay bag-ong
napili ug gipahibalo nga Presidente sa Simbahan. Kita kinahanglan gayud
magtinguha sa usa ka pagpamatuod nga ang Presidente, ang propeta sa
Ginoo, gipili sa Ginoo.

Pisara o poster ug
panaghisgutan
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Pagpamatuod ug Hagit

• Sa unsa nga paagi kita makaangkon og pagpamatuod? (Tuguti ang klase sa
pagtubag.)

Hagita ang mga sakop sa klase nga makahibalo sa ilang mga kaugalingon nga
ang pinili nga sulugoon sa Ginoo, ang propeta, napahiluna pinaagi sa
gipadayag nga pamaagi.

Ihatag ang imong pagpamatuod nga ang Presidente sa Simbahan ang matag
usa gidihogan nga mga propeta sa Dios, iyang pinili sa paggiya sa Simbahan.
Ihatag ang imong pagpamatuod bahin sa propeta ug Presidente sa Simbahan
karon.
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Leksyon

10
Brigham Young—Sa
Pagkatinuod usa ka
Tinun-an
Natawo: 1 sa Hunyo 1801 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1847–1877

Tumong Ang matag sakop sa klase makapalambo og dako nga determinasyon nga
magmatinud-anon nga tinun-an ni Jesukristo pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi
ni Brigham Young.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Bag-ong Tugon ug
sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

2. Pagkuha og mga lapis ug bisan unsang gikinahanglan nga materyal gikan
sa librarya sa balay-tigumanan.

3. Pag-andam og mga kopya sa handout “Mga Pangutana sa Pagsiksik sa
Pulong ni Brigham Young” ug “Pagsiksik sa Tanghaga sa Pulong ni
Brigham Young.”

4. Pagkuha ug pag-andam sa pagpakita sa mga hulagway: Pagtawag sa
Mangingisda (62496; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 209); si Brigham Young
sa kolor nga seksyon; ang propeta karon; ug Sunflowers ni Claude Monet
diha sa kolor nga seksyon.

5. Sa dili pa ang klase pagtudlo og unom ka mga sakop sa klase sa paghatag
og unom ka mubo nga mga taho sa sakop sa klase kalabut sa kinabuhi ni
Brigham Young. Kon ikaw adunay gamay pa sa unom ka mga sakop, ikaw
mahimong mohatag sa pipila ka mga taho sa imong kaugalingon o
motudlo og labaw sa usa ngadto sa sakop sa klase. Pakophayi o isulat ang
mga taho gikan sa leksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Isulat ang mosunod nga mga letra sa pisara ug hangyoa ang mga sakop sa
klase sa paghunahuna unsang mahinungdanong pulong ang mahimo niini
nga mga letra (tubag: TINUN-AN)

Pisara ug
panaghisgutan
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• Unsa ang gipasabut sa pulong tinun-an? (Usa ka sumusunod ni Jesukristo.)

Hulagway Ipakita ang hulagway sa Pagtawag sa mga Mangingisda.

Ipapakli sa mga sakop sa klase ang Bag-ong Tugon ngadto sa Juan 8:31 ug
ipabasa kini

• Sa unsa nga paagi nga kita mahimong sumusunod ni Jesukristo? (Pinaagi sa
pagpadayon [sa pagkat-on ug pagsunod sa iyang pulong [mga sugo].)

Hulagway Ibutang ang hulagway ni Brigham Young sunod ngadto sa Pagtawag sa mga
Mangingisda ug isulat sa ibabaw o ubos sa hulagway ni Brigham Young ang
pulong Tinun-an. Dayon basaha o isulti sa imong kaugalingong mga pulong
ang mosunod:

Karon kita magtuon sa kinabuhi ni Brigham Young—kinsa usa ka tinuod nga
tinun-an. (Niining panahona ihatag ang kopya sa handout ug usa ka lapis
ngadto sa matag sakop sa klase.) Kita magsugod sa unom ka mubo nga mga
taho. Paminaw pag-ayo ug tubaga ang mga pangutana diha sa mga handout
kutob sa inyong mahimo human sa matag taho. Kita mogamit sa mga tubag
ngadto niini nga mga pangutana unya sa usa ka kalihokan sa pundok.
Paminaw usab sa mga panig-ingnan gikan sa matag taho kon sa unsa nga
paagi nga si Brigham Young usa ka tinun-an ni Jesukristo.

Padayon sa unom ka mga taho.

Nakakat-on sa Pagpaubos sa Iyang Unang mga Tuig

Taho 1 Si Brigham Young natawo sa 1 sa Hunyo 1801 sa Whitingham, Vermont,
ngadto sa usa ka maayo nga banay kinsa kabus. Siya adunay napulog usa
lamang ka mga adlaw sa pormal nga pagtungha. Sa iyang ulahing mga tuig
siya miingon, “Kami walay kahigayunan gayud sa pagkat-on gikan sa pormal
nga tulunghaan diha sa among pagkabatan-on, apan kami adunay
kahigayunan sa paggunit og brush, pagputol og mga kahoy, pagpaligid og mga
troso, ug pagtrabaho uban sa mga kamot ug mangapangos ang among mga
bitiis, mga tiil ug mga kumagko. [Siya usab nakakat-on sa paghimo og pan,
pagpanghugas sa plato, paggatas sa mga baka, ug paghimo og mantikilya.]”
(Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work [Salt Lake City: Deseret
Book Co. 1936], p. 1).

Mga pangutana 
sa pagsiksik sa
pulong

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Nakakaplag og usa ka Talagsaon nga Basahon

Taho 2 Sa 1828 si Brigham Young mibalhin ngadto sa Mendon, New York, duol
lamang diin ang Simbahan ma-organisar. Sa 1830 siya mibasa sa usa ka kopya
sa Basahon ni Mormon. Si Samuel Smith, ang igsoong lalaki ni Joseph Smith,
diha sa iyang unang misyon ug mibaligya og kopya ngadto ni Phineas Young,
igsoong lalaki ni Brigham Young. Si Phineas mibasa sa basahon ug nadani
niini pag-ayo. Iyang gihatag kini ngadto sa iyang amahan, kinsa mibasa
niini, mituo sa pagtulun-an niini, ug mihatag niini ngadto ni Brigham. Si
Brigham mituon niini pag-ayo ug mitaho ngadto sa iyang igsoong lalaki nga
siya mibati nga adunay maayo sa Mormonismo.

Si Brigham Young miingon sa kaulahian,” Akong gitimbangtimbang pag-ayo
kining butanga sulod sa hapit duha ka mga tuig. . .sa wala pa ako mohukom
sa pagdawat niana nga Basahon. Gitan-aw nako ang tanang bahin niini. . .
hangtud ako miabut sa piho nga kahibalo sa iyang kamatuoran. . . . Ako
naglaum og igo-igong panahon sa pagmatuod sa tanang mga butang sa
akong kaugalingon’ ” (Susa Young Gates and Leah D. Widtsoe, The Life Story
of Brigham Young [New York: Macmillan Company, 1930], p. 9). Siya
gibunyagan sa 1832.

• Unsa ang pipila ka mga hitabo nga nakapaandam ni Brigham Young nga
mahimong usa ka propeta? (Dawata ang lain-laing mga tubag sama sa
pagkat-on sa pagtrabaho, gitudloan og disiplina, gigiyahan sa Ginoo sa
pagbalhin ngadto sa New York aron sa pagdawat sa Basahon ni Mormon.)

Nahigugma kang Propeta Joseph

Taho 3 Walay mortal nga tawo nga nakaapekto pag-ayo sa kinabuhi ni Brigham Young
sama sa nahimo ni Joseph Smith. Ang panagkita niining duha ka inila nga mga
tawo karon nahitabo sa Septyembre 1832, lima ka mga bulan human sa bunyag
ni Brigham ug paglabay sa pipila ka mga semana human sa kamatayon sa iyang
unang asawa, nga si Miriam Works. Si Brigham Young, kinsa uban sa iyang
igsoon nga si Joseph ug ang iyang higala nga si Heber C. Kimball mibiyahe
ngadto sa Kirtland, Ohio, mitala sa iyang mga hunahuna mahitungod niini
nga tigum. Si Brigham miingon, “Among nakita ang Propeta, ug ang iyang
duha o tulo ka igsoong mga lalaki, nga nagbugha ug naghakot og kahoy. 
Dinhi ang akong hingpit nga kalipay tugob sa pagpakiglamano sa kamot sa
Propeta sa Dios, ug nakadawat og sigurado nga pagpamatuod, pinaagi sa
Espiritu sa panagna, nga siya ang tanan nga ang bisan kinsang tawo makatuo
kaniya, isip usa ka tinuod nga Propeta” (“History of Brigham Young,” Millenial
Star 25 [11July 1863]; 439).

Si Brigham Young usa ka maunungon nga higala ug sumusunod sa Propeta
Joseph Smith gikan sa panahon niini nga tigum. Unya siya miingon, “Ako
mibati nga nagsinggit og Hallelujah, sa tanang higayon, kon ako
maghunahuna nga ako nakaila kang Joseph Smith” (Brigham Young,
Discourses of Brigham Young [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 458).

Ipasabut nga si Brigham Young andam sa paghimo sa bisan unsa nga
gihangyo kaniya sa Ginoo ug sa Propeta Joseph Smith.

Panaghisgutan 
sa pisara
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Nag-alagad isip usa ka Misyonaryo sa England

Taho 4 Sa dakbayan sa Nauvoo ang mga kondisyon sa pagpuyo dili maayo tungod sa
mga kalapokan duol sa Suba sa Mississippi, ug daghan sa mga Santos nasakit
sa malaria tungod sa mga lamok. Niining higayona, si BrighamYoung ug ang
iyang kaubang mga Apostoles gitawag sa Ginoo sa pagbiya sa ilang mga
banay ug sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa England. Sila dili lamang
masakiton, apan mibiya sa ilang mga banay nga masakiton usab. Si Brigham
Young mitaho: Ang akong panglawas dili gayud maayo ako dili makahimo sa
paglakaw og mga 160 ka mga metro agi sa suba nga walay tabang. . . .akong
gibiyaan ang akong asawa nga masakiton, uban sa usa ka batang masuso nga
nag-edad pa lamang og napulo ka mga adlaw, ug ang tanan nakong mga anak
masakiton ug dili makahimo sa pagtabang sa usag usa” (“History of Brigham
Young,” Millennial Star 25 [10 Oct. 1863]: 646). Apan siya mibiya sa iyang
mga minahal diha sa pag-atiman sa Ginoo, kansang sulugoon siya, nga
adunay kasiguroan nga sila pagaatiman.

Siya didto sa England napulog duha ka mga bulan ug napulog unom ka mga
adlaw. Isip presidente sa misyon, siya ug ang iyang kauban “mibunyag og
mga pito ug walo ka libo ka [mga tawo], miimprinta og lima ka libo nga mga
Basahon ni Mormon, 3,000 ka mga Basahon sa Himno, 2,500 ka mga
bolumen sa Millennial Star [usa ka publikasyon sa misyon sa British], ug
50,000 ka mga basahon nga ighahatag” (Milennial Star 26 [2 Jan. 1864]: 7).
Ahensya sa panakayan natukod usab ug liboan ka mga kinabig mibalhin
ngadto sa Nauvoo (tan-awa sa Millennial Star 26:7).

Panaghisgutan Si Brigham Young nag-alagad isip usa ka misyonaryo sa pag-alagad sa
Simbahan hapit walay hunong sulod sa napulo ka mga tuig human
magpasakop sa Simbahan.

• Sa unsa nga paagi nga kini nga kasayuran sa kinabuhi ni Brigham Young
nagpakita sa iyang pagkamatinud-anon? (Siya hingpit nga may pasalig sa
pagsunod sa Propeta ug nagtuman sa tanang balaang mga tawag gikan sa
Ginoo.)

Nanalipod kang Propeta Joseph

Taho 5 Si Brigham mitala:

“Sa usa ka okasyon kadaghanan sa Napulog Duha, ang mga saksi sa Basahon
ni Mormon, ug ang uban sa mga Awtoridad sa Simbahan, mihimo og usa ka
konseho sa taas nga lawak sa Templo sa [Kirtland]. [Sila nagtigum tungod kay
pipila ka mga tawo, lakip sa pipila ka Kinatibuk-ang mga Awtoridad, supak
ngadto sa Propeta Joseph Smith ug buot mopapahawa kaniya ug motudlo
kang David Whitmer isip Presidente sa Simbahan.] Si Papa Smith, igsoong
Heber C. Kimball ug uban. . .supak sa mao nga paagi. Ako mibarug [si
Brigaham Young miingon], ug sa usa ka yano ug makusganon nga paagi
misulti kanila nga si Joseph usa ka Propeta, ug ako nasayud niini, ug nga sila
mahimong magbagulbol pag-ayo ug mopakaulaw kaniya kutob sa ilang
mahimo, sila dili makaguba sa pagkatudlo sa Propeta sa Dios, sila makaguba
lamang sa ilang kaugalingong awtoridad, moputol sa pisi nga nagbugkos
kanila ngadto sa Propeta ug ngadto sa Dios ug motambog sa ilang mga
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kaugalingon ngadto sa impyerno. Daghan ang nasuko pag-ayo [miingon si
Brigham] sa akong nahukman nga pagpakigbatok sa ilang paagi. . . . Kini nga
tigum nahuman nga ang mga mibiya sa kamatuoran wala makahimo sa
paghiusa sa bisan unsang nahukman nga paagi sa kaatbang” (Manuscript
History of Brigham Young, 1801–1844, ed. Elden Jay Watson [Salt Lake City:
Smith Secretarial Service, 1968], pp. 15–16).

Wala Magtinguha og mga Posisyon

Taho 6 Sayo sa iyang paningkamot, ang kapangakohan miabut kang Brigham Young.
Siya mao ang kapitan sa Kampo sa Zion, usa ka gamay nga pundok sa
kasundalohan nga gi-organisar sa Propeta Joseph sa 1834 aron moadto sa
pagtabang sa mga Santos sa Lalawigan sa Jackson, Missouri, kinsa giabug
gikan sa ilang panimalay. Si Brigham mao ang Presidente sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ug nangulo sa Misyon sa British. Apan siya
wala magtinguha sa mao nga posisyon. Adng iyang bugtong tinguha mao
ang pagpahayag sa mensahe sa napahiuli nga ebanghelyo ug nga matudloan
sa mga misteryo sa Dios pinaagi sa Propeta Joseph Smith. Si Brigham sa iyang
kaugalingon miingon, ‘Ako dili gayud motugot sa kahigayunan nga molabay
sa pagkat-on unsa ang ipakigbahin sa Propeta [Joseph]. Kini mao ang sekreto
sa kalampusan sa inyong mapainubsanon nga sulugoon” (sa Journal
Discourse, 12: 270).

Panaghisgutan • Unsa ang gisulti ni Brigham Young bahin sa pagkat-on gikan sa Propeta?
(Siya “dili gayud motugot sa kahigayunan nga molabay sa pagkat-on unsa
ang ipakigbahin sa Propeta.”)

Si Brigham Young andam sa pagbuhat bisan unsa ang ihangyo kaniya. Siya
nagbarug pag-ayo sa Propeta, nagtabang kaniya sa tanang mga kahimtang.
Siya usab nakat-on unsa ang ilang mahimo gikan sa Propeta.

• Sa unsa nga paagi nga kamo makahulagway sa labing maayo sa usa ka
pamahayag, sa relasyon ni Brigham uban ni Joseph Smith? (Itugot ang
nagkalain-laing mga tubag sama sa: Siya nanalipod sa Propeta).

Kon adunay panahon sa pagtuon pag-usab, ipasabut nga ang mga tubag sa
“Mga Pangutana sa Pagsiksik sa Pulong ni Brigham Young” mao ang gitago
nga tanghaga. Sa pagsulbad sa tanghaga, pangitaa ug lingini ang mga tubag.
Ang mga tubag mahimong nagtindog, pinahigda, diyagonal, o bisan
pinasibog diha sa tanghaga. (Hatagi og mga 10 ka mga minuto sa paghuman
ug pagkorihir sa kalihokan ug padayon dayon ngadto sa sunod nga seskyon
sa leksyon.)

Ang mga Tinun-an Mosunod sa Propeta sa Ginoo

Ipakita ang hulagway sa karon nga propeta ug isulat diha sa pisara sunod
niini ang pulong kanimo.

• Unsa ang gitudlo sa relasyon ni Brigham Young ngadto ni Propeta Joseph
kanato mahitungod unsa ang atong relasyon uban sa propeta karon? (Kita
kinahanglan mosunod, mosuporta, magkat-on gikan niini, ug manalipod
sa propeta.)

Hulagway, pisara,
ug panaghisgutan

Opsyonal nga
tanghaga sa
pagsiksik sa pulong
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Ipabasa sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38. Dayon itudlo ngadto sa
klase nga ang Ginoo miingon nga bisan kon siya o ang iyang mga sulugoon
[ang mga propeta] namulong, kini sama ra.

Hulagway Ipakita ang hulagway sa sunflower samtang ikaw maghisgot sa mosunod:

Ang sunflower gigamit nga simbolo sa pagkamaunungon. “Sumala sa istorya,
kining yano apan matahum nga bulak nagsunod sa adlaw gikan sa sayon
mga takna hangtud sa iyang pag-abut sa labing taas nga bahin sa panganod,
matubayon ug makanunayon sa taas nga kahapunon, ug, samtang ang adlaw
mosalop, nagsunod niini hangtud kini sa katapusan mawala sa panganod”
(Relief Society Courses of Study, 1986, p. 171).

Kit kinahanglan nga mahimong sama sa sunflower ug ni Brigham Young sa
atong pagkamaunungon. Kita kinahanglan nga mosunod ni Jesukristo
pinaagi sa pagsunod sa iyang buhi nga mga propeta. Si Presidente Gordon B.
Hinckley sa Unang Kapangulohan miingon, “Mahimayaon ug talagsaon ang
mga saad sa [Dios] ngadto niadtong kinsa naghupot sa ilang mga pakigsasd
ug naglakaw nga masulundon ngadto sa iyang balaan nga mga sugo” (“Live
Up to Your Inheritance,” Ensign, Nov. 1983, p. 82).

Pagpamatuod ug Hagit

Hagita ang mga sakop sa klase nga mahimong tinuod nga “mga tinun-an” ni
Jesukristo pinaagi sa pagsunod sa iyang buhi nga propeta karon. Ipamatuod
nga kini mao ang Simbahan ni Kristo; siya ang nagdumala ug nangulo sa
iyang Simbahan pinaagi sa usa ka buhi nga propeta karon.

Mga Tubag sa Pagsiksik sa Pulong ni Brigham Young

1. Vermont 2. pagtrabaho pag-ayo 3. Basahon ni Mormon
4. Samuel Smith 5. Joseph Smith 6. Jesus, Propeta
7. hallelujah 8. England 9. Kirtland
10. tinun-an

O L K M E N J H W G O K W A J P
A Y L E J K I R T L A N D O B S
T I A U N G N P Q L R O R M J R
I B A G A H O N N I M J T N J F
N B A S A H O N M I M O R M O N
U E S T P P V O M O J E X G S V
N H A L L E O U J A H E WD E B
A R D T R E R H O P E O S E P H
N MO M S E H A A H S A P U H W
P R O P E T A S S B V M T U S A
H N F D I P E N G L A N D I M G
T R A B A H O P Y T T R O R I R
R S A M U E L S M I T H T R T J
E G R H O W A R E Y D U E G H G
B N E G T S H A L L E L U J A H
B O Y G A W H M N U V S O K L P

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Mga Pangutana sa Pagsisik sa Pulong ni
Brigham Young

Ang mga tubag sa pagsiksik sa pulong anaa natago sa tanghaga sa pagsiksik sa pulong. Basaha ang
matag pamahayag o pangutana ug dayon pangitaa ug lingini ang tukma nga tubag diha sa tanghaga.
Ang mga tubag mahimong pinatindog, pinahigda, diyagonal, o bisan pinasibog diha sa tanghaga,
busa ayoha pagsiksik. Angpagkamaayong tinun-an nagkinahanglan og paningkamot. Human nimo
malingini ang mga tubag, sulati ang bisan unsang mga blangko nga wala ninyo masulata kaniadto.

1. Si Brigham Young natawo sa unsa nga estado?
2. Bisan og siya adunay napulog usa lamang ka mga adlaw sa pormal nga pagtungha, siya

nakakat-on sa kabilihon sa mga leksyon sa kinabuhi gikan sa .
3. Si Brigham Young nakaangkon og pagpamatuod sa ebanghelyo pinaagi sa pagtuon sa

nga gihatag sa iyang banay.
4. , kinsa ang unang misyonaryo sa Simbahan, mihatag sa

basahon nga nakakabig ni Brigham Young.
5. Ang pagpakigkita kang mao ang hitabo nga nakapausab sa

kinabuhi ni Brigham Young human siya nagpasakop sa Simbahan.
6. Si Brigham Young sa kasagaran mohulagway sa iyang kaugalingon isip tinun-an ni

ug Joseph Smith ang .
7. Si Brigham Young miingon sa kasagaran siya mobati nga kasinggiton og kon

siya maghunahuna nga nakaila kang Propeta Joseph Smith.
8. Isip ebidensya sa iyang pagkatinun-an ug pagkamasulundon, si Brigham Young mibiya sa

Tinipong Bansa sa panahon sa mga pagsulay sa diha nga ang Propeta mitawag kaniya sa pag-
adto sa misyon sa .

9. Diha sa unsa nga unang komunidad sa Mormon, sa panahon sa maitom nga mga adlaw sa
pagbiya sa kamatuoran sa dihang ang mga Santos nagduhaduha, nga si Brigham Young
nanalipod ni Joseph Smith? 

10. Unsa nga pulong ang mohulagway sa usa ka tinuod nga “sumusunod” ni Jesukristo ug sa iyang
mga propeta? 

Tanghaga sa Pagsiksik sa Pulong ni Brigham Young
O L K M E N J H W G O K W A J P
A Y L E J K I R T L A N D O B S
T I A U N G N P Q L R O R M J R
I B A G A H O N N I M J T N J F
N B A S A H O N M I M O R M O N
U E S T P P V O M O J E X G S V
N H A L L E O U J A H E W D E B
A R D T R E R H O P E O S E P H
N M O M S E H A A H S A P U H W
P R O P E T A S S B V M T U S A
H N F D I P E N G L A N D I M G
T R A B A H O P Y T T R O R I R
R S A M U E L S M I T H T R T J
E G R H O W A R E Y D U E G H G
B N E G T S H A L L E L U J A H
B O Y G A W H M N U V S O K L P



Brigham Young: Nagtukod
sa Gingharian pinaagi sa

Matarung nga mga Buhat

Tumong Pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi ni Brigham Young, ang matag sakop sa klase
magtinguha sa paghimo sa mga buhat sa matarung tugbang sa iyang
kaugalingong mga kasarang

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Perlas nga Labing
Bililhon ug sa Basahon ni Mormon.

2. Pagtudlo og tulo ngadto sa lima ka mga sakop sa klase sa paghatag sa mga
taho nga gihisgutan. (Ang mga taho makita diha sa materyal sa leksyon ug
kinahanglan nga pakopyahan o isulat sa kamot ug ihatag ngadto sa gitudlo
nga mga sakop sa klase.)

3. Pangayo og pagtugot sa obispo o presidente sa sanga sa paghangyo og usa
ka batan-ong lalaki o batan-ong babaye kinsa nag-andam alang sa usa ka
misyon sa pagtambong ug pagsulti sa klase kon sa unsa nga paagi nga ang
Ginoo mipanalangin kaniya sa pagpangandam. Hangyoa siya sa pagsulti og
piho nga mga hitabo sa tabang. (Kon ang mao nga tawo dili makita,
padayon sa leksyon sumala sa gisulti.)

4. Pangandam sa pagpakita sa hulagway sa beehive diha sa leksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Ipakita ang hulagway sa beehive nga makita sa katapusan niini nga leksyon.
Ipasabut nga:

Kini mao ang usa sa mga simbolo nga gigamit ni Brigham Young ug sa
Mormon nga mga pioneer sa diha nga sila mipuyo sa teritoryo sa Utah. Usa ka
beehive anaa sa matahum nga panimalaly nga gitukod ni Brigham Young ug
ginganlan og Balay sa Beehive. Kini nga simbolo gigamit usab sa Templo sa Salt
Lake, diin ang mga putyukan ug mga balay sa putyukan gipakita diha sa mga
gunitanan sa pultahan. Ang beehive usa usab ka simbolo sa bandila sa Utah.

Panaghisgutan • Unsa ang nagsimbolo sa beehive ngadto kang Brigham Young ug sa
Mormon nga mga pioneer? (Ang beehive ug ang mga putyukan mga simbolo
sa kakugi ug trabaho.)

• Ngano sa inyong pagtuo nga kini nga simbolo mahinungdanon kaayo
ngadto kanila? (Ang simbolo sa mga putyukan nagpahinumdom kanila nga
sila kinahanglan nga motrabaho aron molungtad diha sa mga kabukiran ug
sa mga walog sa Kasadpan. Kini usab nagpahinumdom kanila nga ang Dios

Panaghisgutan
sa hulagway
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adunay trabaho alang kanila nga buhaton. Una nilang gihinganlan ang
ilang bag-ong dapit sa kasadpang Tinipong Bansa nga ang Teritoryo sa
Deseret. Ang Deseret mao ang Jaredire nga ngalan alang sa dugos sa
putyukan [tan-awa sa Ether 2:3]. Sa diha nga ang mga Jaredite miabut
ngadto sa gisaad nga yuta, sila nagdala uban kanila og mga putyukan.)

Itudlo nga ang buhat nga buot sa Dios nga buhaton ni Brigham Young sama
sa buhat nga buot sa Dios nga atong buhaton karon. Ipapakli sa klase ang
Perlas nga Labing Bililhon ug basahon ang Moises 1:39.

• Unsa ang buhat sa Dios ingon man ang usab atong buhat niini nga
kinabuhi? (“Sa pagpahinabo sa pagka-imortal ug kinabuhi nga dayon sa
tawo.”)

Mga taho Ang matag mubo nga taho gihimo aron sa pagdasig sa panaghisgutan ug
gisundan sa mga pangutana aron sa pagtabang sa pagsumpay sa kal-ang tali
ni Brigham Young ug sa mga sakop sa klase karon.

Ang panig-ingnan ni Brigham Young sa trabaho nakadasig ug nakatabang sa
mga Santos sa pag-atubang sa pipila ka malisud kaayo nga mga panahon
samtang sila naningkamot sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Samtang ang
gitudlo nga mga sakop sa klase mohatag sa mubo nga mga taho, hangyoa ang
uban sa pagpaminaw og maayo ug mosusi sa unsa nga paagi kini nga mga
panig-ingnan magamit sa ilang mga kinabuhi.

Paghimo sa dili Praktikal nga Praktikal

Taho 1 Si Brigham Young, sama kang Joseph Smith, usa ka praktikal ug usa ka tawo
sa panan-awon.

Siya determinado sa pagbuhat sa tanan nga mahimo sa pagpahinabo sa
tanan nga buot sa Ginoo nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Si Joseph
mipahimutang sa tukuranan sa gingharian sa Dios, apan ang uban
gikinahanglan sa pagtukod sa ibabaw sa tukuranan. Ang pagkahibalo niini
makatabang kanato nga makasbut ngano nga si Brigham Young mihimo sa
pipila ka mga butang nga iyang gihimo. Gawas kon kita makasabut sa iyang
tahas isip propeta ug manalagna, pipila sa iyang mga aksyon tingali dili
praktikal.

Sama pananglit, sa wala pa ang mga Santos pugsa sa pagbiya sa Nauvoo,
Illinois, si Presidente Young mipugos sa mga Santos sa paghuman sa Templo
sa Nauvoo. Kini nagkinahanglan og igo-igong panahon, salapi, ug talento
bisan og kini tataw nga ang mga Santos dili makagamit sa templo sa taas nga
panahon.

Panaghisgutan • Ngano sa inyong hunhuna nga si Brigham Young mipugos sa mga Santos
sa paghuman sa Templo sa Nauvoo, bisan og sila malagmit dili makagamit
niini sa taas nga panahon? (Siya nasayud nga ang Ginoo misugo kanila sa
pagtukod sa templo [tan-awa sa D&P 124:27], ug bisan kini magamit
lamang sa mubo nga higayon, ang mga Santos makaangkon sa mga
ordinansa nga makatabang kanila nga makalahutay sa mga kalisud nga
ilang atubangon sa panahon sa umaabot nga exodo ngadto sa Kasadpan.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Si Brigham Young Migiya sa mga Santos ngadto sa Kasadpan

Taho 2 Sulod sa tulo ka mga tuig human ang mantol ni Joseph Smith nabalhin diha
kang Brigham Young, siya, uban sa Korum sa Napulog Duha, migiya sa
matinud-anon nga mga Santos ngadto sa Walog sa Dakong Salt Lake. Sila
mitukod og mga tulo ka gatus ka mga panimuyo sa kasadpang Tinipong
Bansa, mitukod sa Dakbayan sa Salt Lake, ug, sama sa gipanagna ni Joseph
Smith, nga mahimong gamhanan nga mga katawhan sa taliwala sa Mga
Kabukiran sa Bato.

Si Brigham Young nakakita og usa ka panan-awon asa ang gusto sa Dios nga
mopuyo ang iyang mga katawhan: “Dinhi mao ang dapit nga gitudlo sa Dios
alang sa iyang mga katawhan. Kita gikuha gikan sa mantikaanan ngadto sa
kalayo, ug gikan sa kalayo ngadto sa tungatunga sa salog, ug ania kita ug
dinhi kita mopuyo. . . . Kita motukod og usa ka dakbayan ug usa ka templo
ngadto sa Labing Halangdong Dios niini nga dapit. . . ug kita motukod og
mga lungsod ug mga dakbayan sa gatusan, ug liboan sa mga Santos
magpundok gikan sa mga nasud sa yuta. . . . Ang halangdon ug maalamon sa
yuta mobisita kanato dinhi” (Biyograpiya sa kaugalingon ni James Brown,
pp. 119–23; kinutlo ni Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1936], pp. 127–28).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi si Brigham mitukod diha sa espirituhanong tukuranan
nga gipahimutang ni Propeta Joseph? (Siya migiya sa mga Santos sa
kasadpan, mikolonya sa dapit, ug mitukod sa Simbahan ni Jesukristo sa
ibabaw sa mga kabukiran.)

• Unsa nga mga baruganan ang nakapahimo niini nga posible alang kang
Brigham Young ug sa mga Santos sa paghimo sa “desierto. . .nga mamulak
sama sa rosas” (Isaias 35:1)? (Hugot nga pagtuo ug trabaho).

Si Brigham Young Nag-awhag og Trabaho, Kultura, ug Edukasyon

Taho 3 “Samtang nagtukod og mga panimalay, nag-ugmad og mga umahan ug
nagtukod sa ilang mga kaugalingon og usa ka panggobyerno, [si Brigham
Young nag-awhag sa mga Santos sa dili] pagbaliwala sa maanindot nga bahin
sa kinabuhi. Edukasyon, relihiyon, arte, drama, ug musika gipasiugdahan
alang sa sosyal [ug mental] nga kalamboan sa mga katawhan. Ang mga Santos
nagtukod sa ilang kaugalingong mga sinehan ug mibansay sa ilang mga anak
sa nagkalain-laing mga siyensya ug sa musika. Dungan sa pagtukod sa pribado
nga mga kapuy-an, ang matag pundok sa kolonista pinaagi sa panigkamot sa
tanan nagtukod og usa ka publiko nga hawanan nga gigamit isip usa ka balay
nga simbahan, usa ka balay nga tulunghaan, ug usa ka dapit diin ang mga
sayaw ug mga drama gihimo” (Milton R. Hunter, Brigham Young the Colonizer
[Salt Lake City: Deseret News Press, 1940], p. 359).

Panaghisgutan • Ngano nga si Brigham Young wala lamang moawhag sa mga Santos sa
pagtrabaho pag-ayo apan sa pagtamud sa kultura nga mga butang sa
kinabuhi sama sa arte, musika, edukasyon, ug drama? (Siya buot nga ang
mga Santos magpadayon sa usa ka balanse nga kinabuhi—sa pisikal,
mental, sosyal, ug sa espirituhanon nga paagi.)
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Usa ka Gihigugma nga Panig-ingnan

Taho 4 “Dili [lamang] ang iyang abilidad sa pagdumala nga si [Brigham Young gimahal
sa iyang banay ug sa mga Santos. Ang pagkaprangka, pagkamabination, ug
pagkamahunahunaon, siya usa ka amahan taliwala kanila. Nagtrabaho uban
kanila, siya mobugha og kahoy, moputol og troso, mihimo og mga taytayan,
mihawan sa mga yuta, ug mihimo og mga dalan. Sa panahon sa exodo [sa
kasadpan] siya mao ang unang magmata sa buntag ug katapusang matulog sa
gabii, molibot kanunay sa pagtan-aw nga ang tanan komportable kutob sa
mahimo. Apan labaw sa tanan, siya usa ka propeta sa Dios. Siya makabadlong,
apan mohigugma ug modasig; mopugos , apan mohatag, mogiya kanunay,
apan mosunod. Ug ang kaisug ug kahimuot diin siya nag-atubang og mga
pagsulay nahimong kalig-on ug usa ka modelo alang sa gipanggukod-gikapoy
nga mga Santos” (“Brigham Young, “ Presidents of the Church [Religion 345
student Manual], 1979, p. 61).

Panaghisgutan • Unsa nga mga hiyas ang makapahimo ni Brigham Young nga gimahal pag-
ayo sa mga Santos? (Ang iyang pagkaandam sa pag-alagad kanila ug ang
iyang pagpakabana ug gugma alang kanila.)

Malahutayon nga Pangulo

Taho 5 “Sulod sa [katloan] ka mga tuig [isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha o
isip Presidente sa Simbahan] siya migiya sa mga [katawhan]. Siya nasayud sa
pagkabalaan ug kapalaran sa buhat. Gikan sa [tukuranan nga gipahimutang
ni Joseph, si Brigham Young] mipadayon sa pagtukod sa gingharian nga
molukop sa tibuok kalibutan ug sa katapusan mousab sa kalibutang ngadto sa
Zion” (Presidents of the Church [Religion 345 student manual], 1979, p. 61).

Panaghisgutan • Unsa nga hiyas nga tingali mao ang labing gamhanan nga kinaiya ni
Brigham Young? (Ang iyang pagkaandam sa pagpadayon, paghimo sa
buhat sa Ginoo bisan pa sa tanang pagbatok.)

Ang Ginoo Motabang Kanato nga Molampos, Sama sa Iyang Gihimo
kang Brigham Young

Ipapakli sa sakop sa klase ang 1 Nephi 3:7. Tun-i pag-usab ang mga
hinungdan sa sugo sa Ginoo nga ang mga anak ni Lehi mobalik ngadto sa
Jerusalem aron sa pagkuha sa tumbaga nga mga palid gikan kang Laban.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang 1 Nephi 3:7 pagkusog.

• Ngano nga si Nephi miingon nga siya moadto ug mohimo unsa ang gisugo
sa Ginoo? (Si Nephi adunay hugot nga pagtuo nga ang Ginoo motabang
kaniya nga makatuman sa buluhaton.)

Hatagi og gibug-aton nga si Brigham Young, sama kang Nephi, nasayud nga
siya naghimo sa buhat sa Ginoo. Siya nagtuo nga kon siya ug ubang mga
mortal mohimo sa tanan kutob sa ilang mahimo sa pagtukod sa gingharian,
ang Dios mohimo sa uban. Tabangi ang mga sakop sa klase nga makasabut nga
kon kita mohimo sa tanan nga atong mahimo, ang Dios motabang kanato.

Panaghisgutan
sa kasulatan
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Bisita Kon ikaw nakakuha og pagtugot gikan sa obispo o presidente sa sanga ug ang
usa ka batan-ong lalaki ug batan-ong babaye kinsa nag-andam alang sa usa ka
misyon sa pag-tambong sa klase, ipasulti niya ang mahitungod sa piho nga
tabang sa Ginoo sa pagpangandam. Kon ang mao nga tawo dili makita,
isunod dayon ang pisara ug panaghisgutan, magtapos uban sa imong
pagpamatuod.

• Unsa ang pipila ka mga panalangin nga moabut kanato gikan sa matarung
nga trabaho? (Ang mga tubag kinahanglan nga ilista diha sa pisara ug
kinahanglan nga maglakip sama sa mga butang nga mosunod: pagsalig sa
kaugalingon, disiplina, hugot nga pagtuo, pag-alagad, kapuangod,
pagpaningkamot sa kaugalingon, kalipay.)

Si Brigham Young sa kanunay mosulti sa mga Santos: “Kon ang [usa ka] tawo
kugihan ug matarung, nan [siya] malipayon” (Discourses of Brigham Young,sel.
John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], p. 253).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod nga kon kita mohimo sa mga butang nga
gisugo sa Ginoo kanato nga atong buhaton, bisan og kini malisud o
imposible, ang Ginoo motabang kanato sa paghimo unsa ang iyang gisugo.
Kamo mahimong makigbahin og usa personal nga sugilanon o kasinatian sa
paghulagway niini nga ideya. Hagita ang mga sakop sa klase sa pagtukod sa
gingharian pinaagi sa matarung nga mga binuhatan.

Pisara ug
panaghisgutan
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Leksyon

12
John Taylor—Tawo sa

Hugot nga Pagtuo
Natawo: sa 1 sa Nobyembre 1808 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1880–1887

Tumong Ang mga sakop sa klase makapalambo sa hugot nga pagtuo diha kang
Jesukristo pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni John Taylor, kinsa
misunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Bag-ong Tugon.

2. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni John Taylor gikan sa kolor nga
seksyon.

3. Pagdala og igbaliog o piraso sa panapton aron magamit sa pagtabon sa
mata diha sa praktikal nga paghulagway leksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panaghisgutan Gamita ang mosunod nga tulo ka mga pangutana aron mosangpot sa
panaghisgutan sa sayong kinabuhi ni John Taylor.

• Kamo aduna na bay damgo, usa ka pagbati, o usa ka impresyon nga kamo
kinahanglan nga mohimo sa usa ka butang?

• Unsa ang inyong gibuhat bahin niini?

• Unsa ang sangputanan sa inyong impresyon?

Human makahisgot sa mga pangutana (ikaw mahimong mopakigbahin og
usa ka personal nga kasinatian), nga mosangpot ngadto sa mosunod nga
kasayuran mahitungod kang John Taylor.

Hulagway Ipakita ang hulagway ni John Taylor

Ang pagkabata ni John Taylor Espirituhanon

Si John Taylor natawo sa 1 sa Nobyembre 1808 sa Milnthorpe, Westmoreland,
England, usa sa napulo ka mga anak. Bisan og ang iyang banay dili adunahan,
sila nagkahiusa pag-ayo ug relihiyoso, ug ang banay gitudloan sa kabililhon sa
pagtrabaho pag-ayo. Si John nagtrabaho sa uma sa yuta sa banay ug sa
kaulahian nahimong tiglalik, magporma sa mga piraso sa kahoy alang sa lain-
laing kagamitan.

Bisan og si John gibunyagan sa masuso pa, siya wala kaayo magtagad sa
relihiyon sa iyang mga ginikanan. Isip usa ka batan-on siya adunay damgo.
“Siya nakakita, sa usa ka panan-awon, usa ka anghel sa kalangitan, nga
naggunit og trumpeta sa iyang ba-ba, nagsangyaw og mensahe ngadto sa mga

Biyograpiya ug
panaghisgutan
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nasud. Ang kamahinungdanon niini nga panan-awon wala niya masabti
hangtud sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi” (B.H. Roberts, The Life of John
Taylor [Salt Lake City: Bookcraft, 1963], p. 28).

Gipadayag usab ngadto ni John Taylor nga ang iyang na-orden nang daan nga
misyon moabut bisan asa sa England. Sa iyang pagkatin-edyer siya miapil sa
Methodist nga Simbahan. “Usa ka adlaw niana, samtang nagtuman sa usa ka
buluhaton sa pagsangyaw [siya usa ka lokal nga tigsangyaw], siya misulti ngadto
sa usa ka kauban. ‘Ako adunay kusog nga impresyon sa akong hunahuna, nga
ako kinahanglan nga moadto ngadto sa America, aron mosangyaw sa
ebanghelyo!’ ” (Paul Thomas Smith, “John Taylor,” sa The Presidents of the
Church, ed. Leonard J. Arrington [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], p. 77).

Sa 1832 diha siyay kahigayunan sa pagbalhin ngadto sa America. Samtang
nagtabok sa lawod, ang iyang barko nakasugat og unos nga kusog kaayo nga
ang kapitan ug ang mga sakop nahadlok nga malunod ang barko sa dili
madugay. Apan si John Taylor nagpabilin nga wala mahadlok. “Ang tingog sa
Espiritu nagsulti gihapon kaniya, ‘Ikaw kinahanglan gayud nga moadto sa
America ug mosangyaw sa ebanghelyo.’ ‘Ako misalig sa hilabihan sa akong
kapalaran,’ siya misulti, ‘nga miadto ngadto sa salog sa barko sa tungang gabii,
ug taliwala sa makusog nga hangin mibati nga kalma ingon og naglingkod sa
usa ka parlor sa balay. Ako nagtuo nga ako makaabot sa America ug mohimo
sa akong buluhaton’ ” (Roberts,The Life of John Taylor, p. 29).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi ang Ginoo miandam kang John Taylor alang sa iyang
umaabot nga buluhaton? (Ang mga tubag magkalain-lain alang niini ug
ang mosunod nga mga pangutana.)

• Unsa kaha ang mahitabo ni John Taylor kon siya wala pa maminaw ug
mosunod sa mga pag-aghat sa Espiritu?

• Sa unsa nga paagi nga kita, sama kang John Taylor, makapalambo og hugot
nga pagtuo diha kang Jesukristo? (Si John Taylor nasayud nga ang Ginoo
naggiya sa iyang kinabuhi tungod kay siya naminaw sa mga pag-aghat sa
Espiritu. Kita makahimo sa sama nga butang.)

Si John Taylor Adunay Hugot nga Pagtuo nga ang Ginoo Mogiya Kaniya

Taptapi ang mata sa usa ka sakop sa klase ug dayon hangyoa siya sa pagpili
og usa ka sakop sa klase sa paggiya kaniya pinaagi sa pagsulti agi sa nagkatag
nga mga lingkuranan ug libot sa ubang mga sakop sa klase ngadto sa usa ka
piho nga dapit, nga nagrepresentar sa celestial nga gingharian. Samtang ang
napili nga “giya” naggiya sa gitaptapan sa mata nga sakop sa klase, ang
ubang mga sakop sa klase maningkamot sa paggiya sa sayop nga paagi ug
mopahisalaag kaniya. (Sulayi kini, og tan-awa unsa ang mahitabo!) Human
ang sakop sa klase nakaabot sa tumong (ang nagsimbolo nga celestial nga
gingharian), ipangutana kini nga mga pangutana:

• Unsa ang atong makat-unan niining paraktikal nga paghulagway sa
leksyon?

• (Hangyoa ang gitaptapan sa mata nga sakop sa klase): Ngano nga ikaw
mipili sa tawo nga imong gipili sa paggiya kanimo? (Ikaw tingali

Praktikal nga
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panaghisgutan
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kinahanglan nga mopasabut nga kadaghanan sa mga giya gipili tungod kay
kita misalig kanila ug adunay hugot nga pagtuo nga mogiya kanato sa
luwas nga paagi ngadto sa atong tumong.)

• Sa unsa nga paagi nga kining praktikal nga paghulagway sa leksyon
magamit sa atong mga kinabuhi? (Tuguti ang mga sakop sa klase sa
pagpadayag sa ilang mga pagbati.)

Itudlo nga si John Taylor adunay dakong hugot nga pagtuo sa iyang
pagpangita sa kamatuoran ug dayon isaysay o isulti ang mosunod nga
kasinatian ni John Taylor.

Sa diha nga si John Taylor mibiya sa England sa 1832, siya mibalhin ngadto
sa New York, ug dayon paglabay sa pipila ka mga bulan siya miadto sa
Ibabaw sa Canada diin nagpadayon sa pagsangyaw diha Methodist nga
Simbahan. Usa sa mga sakop sa katiguman mao si Leonora Cannon, usa ka
talagsaon nga babaye kinsa giminyoan ni John sa wala madugay. Si John
mipadayon sa pagsangyaw, apan siya mibati og butang nga wala sa iyang
relihiyon. Siya sa wala madugay misulat: “Daghan kanamo nagpundok alang
sa katuyoan sa pagsiksik sa mga Kasulatan; ug kami among nakaplagan nga
adunay mga doktrina nga gitudlo ni Jesus ug sa mga Apostoles, nga wala
gitudlo bisan sa Methodists, Baptist,. . .ni sa bisan unsang pundok sa mga
relihiyon; ug kami nakasulti nga kon ang Biblia tinuod, ang mga doktrina sa
bag-ong mga simbahan sa Kristiyano dili tinuod; o kon sila tinuod, ang Biblia
sayop,. . . Dugang pa. . . , kami nag-ampo ug nagpuasa sa atubangan sa Dios;
ug ang mahinungdanon nga ideya sa among mga pag-ampo mga nga, kon
siya adunayd mga katawhan dinhi sa yuta bisan asa, ug mangalagad kinsa
may awtoridad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, nga siya mopadala kanamo og
usa” (sa Journal of Discourses, 23:30).

• Sa unsa nga paagi nga si John Taylor mipakita sa iyang hugot nga pagtuo
sa iyang hangyo alang sa kamatuoran? (Pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa.)

• Nganon nga si John Taylor nag-ampo ug nagpuasa? (Siya buot nga adunay
usa ka gitugutan nga ministro nga modala kanila sa kamatuoran.)

Ang Ginoo mipadala kang Parley P. Pratt sa misyon ngadto sa Canada ug
mitabang sa pagtubag sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo ni John Taylor.

Ang Hugot nga Pagtuo sa Dios Igo sa mga Panginahanglan ni John
Taylor

• Andam ba kamo nga mosugod og usa ka biyahe nga walay bisan gamay
nga salapi? (Ang kasiguroan sa panalapi mao ang mahinungdanon alang
sa kadaghanan sa mga tawo sa dili pa sila mosugod sa bisan unsang
panimpalad. Apan si John Taylor mihimo sa iyang buluhaton nga walay
hapit salapi.)

Tan-awa ang mga panig-ingnan sa hugot nga pagtuo ni John Taylor sa
mosunod nga kasinatian gikan sa iyang kinabuhi. (Isaysay kini pag-usab sa
imong kaugalingong mga pulong.)

Sugilanon ug
panaghisgutan



Leksyon 12

65

Human magpasakop sa Simbahan, si John Taylor mibalhin sa iyang banay gikan
sa Canada ngadto sa Kirtland, ug dayon ngadto sa Missouri, diin sila giabug
gikan sa ilang panimalay sa panahon sa pagpanggukod sa Missouri. Siya naglisud
sa pagpahimutang sa iyang banay sa Nauvoo, Illinois, ang bag-ong pundukanan
nga dapit sa mga Santos, sa diha nga siya gipadala ngadto sa England aron sa
pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang kauban ni John Taylor mao si Wilford Woodruff.
Samtang nagsangyaw sa ebanghelyo “nga walay puntil o sapin” (walay salapi,) si
John Taylor mitugyan ngadto sa Ginoo sa pagdumala sa iyang panginahanglan
sa salapi, nag-ingon, “ ‘Maayo pa nga ako mohatag sa akong pagsalig sa Ginoo
kay ni bisan kinsang mga hari sa yuta’ ” (Roberts, The Life of John Taylor, p. 71).
Sa diha nga siya miabut sa Dakbayan sa New York, sa wala pa mobiya sa England,
siya adunay usa ka sentimo lamang sa iyang bulsa. Sa gihapon siya wala
moingon nga siya pobre. Kon siya pangutan-on mahitungod sa iyang kahimtang
sa panalapi, siya miingon nga siya adunay “daghang salapi.”

Usa ka adlaw niana si Parley P. Pratt miduol kaniya, “ ‘ Brother Taylor, ako
nakadungog nga ikaw adunay daghang salapi?’. . .’Oo, Brother Pratt, tinuod
kana.’ Kon mao, ako hapit na momantala sa akong “Voice of Warning” ug
“[Millennial] Poems,” ako nagkinahanglan kaayo og salapi, ug kon ikaw
makahatag kanako og duha o tulo ka gatus ka mga dolyares ako mahimuot
kaayo.’. . . ‘Dayon ikaw makaangkon sa tanan nga akong naangkon.’

“Ug mikuot sa iyang bulsa si Elder Taylor mihatag kaniya sa iyang usa ka
sentimo. Misunod ang katawa.

“ ‘Apan ako nagtuo nga ikaw nagpahibalo nga ikaw adunay daghang salapi,’
miingon si Parley.

“ ‘Oo, ug mao nga ako aduna,’ mitubag si Elder Taylor. ‘Ako nasininaan pag-
ayo, ikaw mihatag kanako og daghang makaon ug mainom ug maayong
kapuy-an; niining tanan ug sa usa ka sentimo, ingon nga ako wala makautang,
dili ba kana daghan?’ ” (Roberts, The Life of John taylor, pp. 72–73).

Panaghisgutan • Ang mga misyonaryo gipaabut nga mobayad sa ilang kaugalingong mga
galastohan. Kon kamo nagpuyo sa panahon ni John Taylor ug walay salapi,
unsa sa inyong pagtuo nga kamo motubag ngadto sa usa ka tawag sa
misyon ngadto sa usa ka langyaw nga misyon? (Dawata ang nagkalain-lain
nga mga tubag.)

• Makabiya ba kamo sa inyong materyal nga mga pagpaningkamot aron
mag-andam alang sa usa ka misyon? (Awhaga ang mga sakop sa klase sa
paghunahuna sa ilang mga kaugalingon sa mga butang nga ihangyo kanila
nga ilang biyaan aron mohuman og usa ka misyon.)

• Unsa nga baruganan sa ebanghelyo ang inyong kinahanglan nga ipakita
ngadto sa taas nga kahimtang? (Hugot nga pagtuo.)

Sa dihang si John Taylor miabut sa England, sa iyang unang sermon siya
misaksi sa panan-awon sa usa ka anghel uban sa usa ka trumpeta nga iyang
nakita daghang mga tuig sa wala pa siya magpasakop sa Simbahan. Kana nga
panan-awon natuman. Ang anghel nagpakita ngadto kang Joseph Smith ug
ang ebanghelyo napahiuli (tan-awa sa Pinadayag 14:6–7). Pinaagi sa mga
paningkamot ni John Taylor, daghang mga tawo sa iyang nasud nga England
nagpasakop sa Simbahan.

Makapahunahuna
nga pangutana
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Kita Kinahanglan Gayud nga Magbaton og Hugot nga Pagtuo sa Giya ug
mga Pag-aghat sa Espritu

• Unsa ang pipila ka mga butang sa Simbahan karon nga nagkinahanglan og
hugot nga pagtuo sama sa kang John Taylor? (Ilista ang mga tubag diha sa
pisara. Kini tingali maglakip sa mao nga mga butang sama sa pagbayad sa
ikapulo ug mga halad, pagmisyon, pagpakigdait sa dili kaayo aktibo nga
tawo, paghimo sa pagtudlo sa banay.)

• Unsa nga mga sakripisyo ang atong ikahalad sa pagtukod sa hugot nga
pagtuo ug pagsunod sa Ginoo? (Ang mga tubag magkalain-lain. Sama
pananglit, ang pipila mahimong mohisgot sa pagbiya sa mga kabtangan,
sama sa mga biseklita o mga sakyanan o uso nga mga sinina. Ang uban
mahimong mobiya sa mga higala o molangay sa ilang edukasyon alang sa
mga misyon. Ang uban mahimong mohatag og dugang panahon o
kinitaan ngadto sa pag-alagad sa uban.)

Ipabasa sa klase pagdungan ang Santiago 2:20.

• Unsa ang gisulti ni Apostol Santiago mahitungod sa hugot nga pagtuo?
(Kon wala ang buhat, ang hugot nga pagtuo patay.)

• Sa unsa nga paagi gigamit ni John Taylor kana nga kasulatan? (Itudlo nga
kon kita mohimo sa mga butang nga gisugo sa Ginoo, siya mogiya kanato,
sama sa iyang gihimo ngadto ni John Taylor, pinaagi sa mga pag-aghat sa
Espiritu Santo. Kon kita mohimo sa mga butang nga gisugo sa Ginoo ug
mosakripisyo sa ubang mga tinguha aron labaw nga makaalagad kaniya,
kita mapanalanginan.)

Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagbasa sa mosunod gikan kang Presidente
John Taylor:

“ ‘Adunay mga hitabo sa umaabot, ug dili na layo, nga magkinahanglan sa
atong tanang hugot nga pagtuo, sa atong tanang kalagsik, sa atong tanang
paglaum, sa atong tanang pagsalig sa Dios, aron makapahimo kanato sa
pagpakigbatok sa mga impluwensya nga moabut nga makigbatok batok
kanato. . . .Kita dili makasalig sa atong kaalam; kita dili makasalig sa atong
bahandi; kita dili makasalig sa bisan unsang kahimtang sa palibot diin
naglibot kanato; kita kinahanglan gayud mosalig sa buhing Dios lamang sa
paggiya kanato, sa pag-agak kanato, sa pagtultol kanato, sa pagtudlo kanato
ug sa pagmatuto kanato’ ” (Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1950], p. 479).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod nga kita makapalambo og hugot nga pagtuo
diha kang Jesukristo pinaagi sa pagpaminaw ug pagsunod sa mga pag-aghat
sa Espiritu Santo. Kon kita mosunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, ang
Ginoo mogiya kanato sa atong tanan nga inadlaw nga mga kalihokan. Hagita
ang mga sakop sa klase sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo.

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Panaghisgutan 
sa pisara



John Taylor—Tigpanalipod
sa Hugot nga Pagtuo

Tumong Ang matag sakop sa klase makapalambo og dako nga determinasyon sa
pagpanalipod ug pagpuyo sa mga sumbanan sa gipahiuli nga ebanghelyo
pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi ni John Taylor.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway diha sa manwal sa usa ka gamay nga
kahoy nga aguho nga gilibutan sa usa ka lasang.

2. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Doktrina ug mga
Pakigsaad ug sa Bag-ong Tugon.

3. Pag-andam og kopya sa balak “Maayo nga Kahoy” alang sa matag sakop sa
klase (tan-awa sa katapusan sa leksyon).

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Hulagway ug balak Sultihi ang mga sakop sa klase nga kamo mobasa og usa ka balak uban sa usa
ka mahinungdanon nga mensahe alang kanila. Ipakita ang hulagway sa
gamay nga kahoy sa aguho nga gilibutan sa lasang. Hagda ang mga sakop sa
klase sa pagpaminaw pag-ayo aron sila makahisgot sa mensahe. (Basaha ang
balak “Maayo nga Kahoy” nga makita sa katapusan sa leksyon ug hatagi ang
matag sakop sa klase og usa ka kopya.)

Panaghisgutan • Unsa ang mensahe sa balak? (Giyahi ang usa ka mubo nga panaghisgutan,
magtugot sa mga sakop sa klase sa pagtubag uban sa mensahe nga ilang
nadawat gikan sa balak. Hatagi og gibug-aton nga ang kailig-on magagikan
sa pagbuntog sa kalisdanan.)

• Unsa ang kahulugan sa kalisdanan? (Kini usa ka kondisyon sa pag-antus o
usa ka panahon sa mga kasamok diin kita kinahanglan nga makigbisog
aron magmalampuson.)

• Unsa nga mga kondisyon ang nahisgutan sa balak nga nakapalig-on sa mga
kahoy? (Nakigbisog sa adlaw, panganod, hangin, ug sa kahayag; kusog nga
hangin.)

Ipasabut nga karon ang mga sakop sa klase mopakita kon sa unsa nga paagi
nga ang kalisdanan makahatag og kalig-on ug kinaiya diha sa mga lalaki ug
mga babaye. Sila magtuon sa tulo ka mga panig-ingnan gikan sa kinabuhi ni
John Taylor. Siya nag-atubang og malisud nga mga sitwasyon nga nakapahimo
sa uban nga buot mohunong. Hangyoa ang mga sakop sa pagpaminaw giunsa
niya pag-atubang ang matag sitwasyon. (Basaha ang matag sugilanon o isaysay
kini pag-usab sa inyong kaugalingong mga pulong.)
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Si John Taylor Nanalipod sa Propeta Joseph Smith

Human magpasakop sa Simbahan sa 1836, si John Taylor mibisita sa Kirtland,
Ohio, sa 1837. Mao kini ang panahon nga ang mga tawo kinsa sa makausa
lig-on nga mga mag-aabag sa Simbahan nakigbatok sa Propeta, sa katapusan
mipugos kaniya sa pagbiya sa Kirtland. Ang Propeta mi-orden kang John
Taylor nga usa ka halangdong pari ug mihimo kaniya nga tigbantay sa mga
sanga sa Simbahan sa Canada. Unya, sa usa ka tigum sa Templo sa Kirtland,
sa diha nga ang Propeta wala diha, usa sa mga mibiya sa kamatuoran
‘mihimo og mapintas nga pag-ataki sa kinaiya sa Propeta. . . . Sa hapit na
mahuman ang tigum, si Elder Taylor mihangyo [alang] sa kahigayunan sa
pagpamulong. Gitugutan siya. Siya migamit, sa iyang pangbukas nga
pamahayag, sa karaang mga Israelite, ug sa ilang mga pagbagulbol batok sa
Dios ug kang Moises, ug dayon nangutana:

“ ‘Gikan diin kita nakakuha sa atong kaalam, ug kahibalo sa mga balaod, sa
mga ordinansa ug mga doktrina a gingharian sa Dios? Kinsa ang nakasabut
bisan sa unang mga baruganan sa mga doktrina ni Kristo? Kinsa sa
Kristohanong kalibutan ang nagtudlo niini? Kon kita, uban sa atong nakat-
unan ug kaalam, dili makahibalo sa unang mga baruganan, nga mao ang
nahitabo kanako ug sa ubang minilyon ka mga tawo, unsaon nato pagkaplag
sa mga misteryo sa gingharian? Si Joseph Smith, ubos sa Makagagahum, kinsa
mipalambo sa unang mga baruganan, ug ngadto kaniya kita kinahanglan
gayud nga mangita alang sa dugang mga panudlo’ ” (B. H. Roberts, The Life of
John Taylor [Salt Lake City: Bookcraft, 1963], pp. 40–41).

Panaghisgutan • Unsa nga mga hiyas sa kinaiya ang gipakita ni John Taylor niini nga hitabo
sa kasaysayan sa Simbahan? (Ilista ang mga tubag diha sa pisara. Ang mga
tubag magkalin-lain ug mahimong maglakip sa mga butang sama sa
pagkamaunungon, kaisug, pagkawalay kahadlok, kalig-on sa
pagpamatuod.)

Human ikaw makahisgot sa unang sugilanon, basaha o isaysay pag-usab ang
mosunod nga panig-ingnan. Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pag-ila, pag-
usab, sa kaisug ni John Taylor sa pagpanalipod sa hugot nga pagtuo.

Si John Taylor Mipahunong sa Panghulga sa Pagbutang og Alketran ug
Pagpapilit og Balahibo

Duol sa Columbus, Ohio, usa ka dako kaayo nga pundok sa mga katawhan
nagpundok aron maminaw ni Elder John Taylor nga mamulong. Sa wala pa
magsugod ang tigum, si Elder Taylor gipasidan-an sa mga sakop sa Simbahan
nga pipila ka mga tawo adunay alketran ug mga balahibo nga andam ug
“nanghambog nga sila mopapilit kaniya [sa alketran ug mga balahibo] kon 
siya mopadayon sa pagsangyaw” (Roberts, The Life of John Taylor, p. 53).
Determinado, si John Taylor mitubag nga siya nakahukom sa pagpamulong.

Si Elder Taylor misugod sa pagpahinumdom sa pundok sa mga tawo nga karon
siya nagbarug sa ilang atubangan “ ‘sa mga tawo kansang mga amahan nakig-
away ug nakaangkon sa usa sa labing mahinungdanong mga panalangin nga
gitugyan diha sa tawhanong banay—ang katungod sa paghunahuna,sa
pagpamulong, sa pagsulat. . ., ug sa katungod sa pagsimba sa Dios sumala sa

Panig-ingnan ug
panaghisgutan

Panig-ingnan ug
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pagmando sa ilang kaugalingong mga tanlag—sa tanang sagrado nga
tawhanong mga katungod. . .nga gihatag sa Amerikanhong Batakang Balaod
. . . .’ [Dayon si Elder Taylor maisugong mipahayag,] ‘ako gipahibalo nga kamo
buot mobutang og alketran ug balahibo kanako, tungod sa akong relihiyoso
nga mga opinyon. Mao ba kini [unsay] inyong napanunod gikan sa inyong
mga amahan? Mao ba kini ang panalangin nga ilang gipalit uban sa dugo sa
ilang mga minahal—mao ba kini ang inyong kalingkawasan? Kon mao, kamo
karon aduna nay biktima.’ Dayon siya miabli sa iyang saliko ug miingon: ‘Mga
ginoo dali uban sa inyong alketran ug mga balahibo, ang inyong biktima
andam na. . . . Dali, mga ginoo! Dali, ako nag-ingon, ako andam na!’

“Walay usa nga milihok, walay usa nga namulong. [Si John Taylor] mibarug
nga tisar, kalma apan maisugon—ang batid sa sitwasyon.

“Human sa pagpalabay sa pipila ka mga higayon siya mipadayon sa iyang
pamahayag uban sa tumang kaisug ug gahum sulod sa tulo ka mga oras.
[Human sa tigum,] ang kaigsoonan sa gihapon namugos nga. . .ang tuyo sa
pundok sa mga tawo [mao ang pagbutang og alketran ug balahibo kaniya],
apan sila napahilom tungod sa kaisug ni Elder Taylor (Roberts, The Life of
John Taylor, pp. 54–55).

Panaghisgutan • Ngano sa inyong pagtuo nga ang pundok sa mga tawo wala modagmal kang
John Taylor? (Ang mga tubag mahimong magkalain-lain, apan hatagi og
gibug-aton nga si John Taylor adunay kaisug sa pagbarug unsay iyang
nahibaloan nga husto. Sa dihang ang mga hangin sa pagpanggukod miabut,
siya nakagamot na pag-ayo [usa ka pagpamatuod] sa pagpakigbatok niini.)

Si John Taylor Milig-on sa mga Sakop sa Simbahan sa mga Panahon sa
Pagpanggukod

Ang mosunod nga hitabo nahitabo sa panahon sa kritikal nga mga tuig sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa 1854 “usa ka talagsaon nga tawag gikan kang
Presidente Young . . . misugo kang [Elder Taylor] sa pag-adto ngadto sa Dakbayan
sa New York aron sa pag-organisar ug pagmantala sa usa ka pamantalaan
kansang katuyoan mao ang pagpahayag sa mga doktrina ug mga buhat sa
Simbahan aron sa ingon nga paagi sa pagsumpo sa . . . anti-Mormon nga pagbati
nga nagkadaghan sulod na sa usa ka tuig. . . . Dugang mga kaigsoonan i-organisar
ug momantala og mga pamantalaan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
ubang mahinungdanong mga dakbayan—.. . Washington, D.C.; . . . St. Louis; . . .
San Francisco” (Francis M. Gibbons, John Taylor: Mormon Philosopher, Prophet of
God [Salt lake City:Deseret Book Co., 1985], p. 138). Si Elder Taylor mibalhin sa
Dakbayan sa New York ug nagpabilin didto hangtud sa 1857.

Kini nga panahon misangko sa diha nga ang gobyerno sa Tinipong Bansa sa
Washington D.C., mipadala og kasundalohan ngadto sa Utah. Ang
kasundalohan mosumpo sa unsay gituohan nga rebelyon. Sa New York, si
Elder Taylor nanalipod sa Mormon nga katawhan batok sa mga gahum sa
gobyerno kinsa naningkamot sa paglaglag kanila. Siya mihagit sa mga kaaway
sa Simbahan” ’ sa pagmatuod nga ang “Mormonismo” dili moral, dili subay sa
kasulatan, dili pilosopikal; o nga walay gugma sa yutang natawhan sa Utah
kay sa bisan asa nga bahin sa Tinipong Bansa. Kami mangayo og kalig-unan;
ipagawas ang inyong mga katarungan, mga ginoo, kon kamo adunay bisan
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unsa; kami dili makigbatok sa imbistigasyon, ug andam sa pakig-atubangan
kaninyo’ ” (B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 4:63).

Isip sangputanan sa sentimento sa publiko ug sa balaod batok sa Simbahan
ug batok sa dinaghan nga kaminyoon, daghang mga lalaki sa Simbahan
gibilanggo. Daghan ang mitago aron dili mabilanggo. Si John Taylor mao ang
senyor nga Apostol human sa kamatayon ni Brigham Young sa 1877 hangtud
siya nahimong Presidente sa Simbahan sa 1880. Siya uban sa iyang mga
magtatambag, si George Q. Cannon ug Joseph F. Smith, mitago sa 1885,
mitugyan sa ilang pagsalig sa Ginoo.

Sama kang John Taylor, Kita Kinahanglan nga Mahimong Tsampyon sa
Pagkamatarung

Tungod sa maisugon nga kinabuhi ni John Taylor, sa iyang taas nga
pagpanalipod sa mga baruganan sa ebanghelyo, “sa iyang pakigbisog sa
pamantalaan, siya nailhan nga ‘Tigpanalipod sa Hugot nga Pagtuo’ ug usab
isip “Tsampyon sa Kalingkawasan’ ” (Emerson Roy West, Profiles of the
Presidents, rev. ed. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1980], p. 90). Sa iyang
kaisug ug pagkamatinud-anon kita makakat-on unsaon sa pagtubag, unsaon
nga magmatinud-anon, ug kita makahibalo unsaon nga mahimong mga
tigpanalipod sa hugot nga pagtuo ug mga tsampyon sa pagkamatarung sa
atong mga kaugalingon.

Pangutan-a ang mga sakop sa klase unsa ang ilang buhaton sa tulo ka mga
sitwasyon ug pasugyuta sila og mga paagi nga sila makapanalipod sa mga
baruganan sa ebanghelyo. (Ikaw mahimong mogamit og angay nga mga
sitwasyon nga labaw nga magamit sa inyong kultura.)

Sitwasyon 1: Usa ka pundok sa mga tin-edyer nagpundok sa balay sa usa ka
higala aron manan-aw og video. Maayo ra ang tanan hangtud adunay mibutang
sa R-rated nga video nga adunay hubo-hubo, bastos nga pinulongan, ug sobra
nga kapintas.

Sitwasyon 2: Sa usa ka klase sa kasaysayan, ang magtutudlo mihimo og
makapaubos nga mga komentaryo mahitungod sa mga Mormon ug dinaghan
nga kaminyoon nga imong nahibaloan nga dili tinuod.

Sitwasyon 3: Sa lawak sa ilisanan, usa sa imong higala, kinsa sakop sa
Simbahan, naghisgot og dili maayo nga istorya nga kataw-anan apan usab
makapasilo ug makapaulaw.

Human makahatag og panahon sa paghisgot sa mga sitwasyon sa ibabaw,
basaha ang mosunod nga pamahayag ni Elder Wm. Grant Bangetter, kanhi
sakop sa Unang Korum sa Kapitoan:

“Karon tuguti ako nga mohimo sa atong baruganan nga tataw. Bisan tuod og
kita kinahanglan nga motagad sa uban sa pagkamabination, pagkamatugtanon,
ug pagtahud, kita kinahanglan gayud nga lig-on nga mobarug sa mga butang
nga gipadayag ngari kanato. Kita dili mangayo og pasaylo nga kita adunay dili
sama nga doktrina ug mga baruganan sa ubang simbahan. Kita makahisgot
mahitungod niini sa usa ka mainiton ug mahigalon nga paagi, apan kita dili
mangayo og pasaylo. Kita wala magpasiugda niini nga pagpahiuli. Ang Dios

Kalihokan ug
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mao ang mihimo. Kon ang uban dili modawat sa Simbahan o sa iyang mga
doktrina, kita bisan pa niana nasayud nga kini tinuod” (Wm. Grant Bangerter,
“It’s a Two-Way Street,” Ensign, July 1986, p. 71).

Ihatag ang imong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagpanalipod sa
Simbahan ug sa iyang mga pagtulun-an ug sa mga panalangin nga moabut
kon kita mohimo sa ingon pinaagi sa pagbasa sa duha ka mga kasulatan: 
Mga Taga-Roma 1:16 ug Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7.

Panaghisgutan • Unsa ang gisaad sa Ginoo kanato kon kita dili maulaw sa ebanghelyo ni
Kristo? (Kaluwasan ug kinabuhing dayon, nga mao ang labing
mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios.)

Pagpamatuod ug Hagit

Tapusa ang leksyon uban sa imong personal nga pagpamatuod sa kamatuoran.
Hagita ang mga sakop sa klase nga dili mahadlok sa kalisdanan o giatubang
nga mga hagit sa Simbahan. Ang kamatuoran sa kanunay maoy mananaog sa
katapusan.

Pagpamatuod 
ug kasulatan
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Maayo nga Kahoy
Ang kahoy nga dili gayud makig-away

Sa adlaw ug panganod ug hangin ug kahayag,,
Apan nagtindog diha sa dayag nga kapatagan

Ug sa kanunay makaangkon sa iyang bahin sa ulan,
Dili gayud mahimong taas nga kahoy

Apan nabuhi ug namatay nga usa ka gamay nga kahoy.

Ang tawo kinsa dili gayud mougmad
Sa pag-angkon ug pag-uma sa iyang gamay nga bahin sa yuta,

Kinsa dili gayud makaangkon sa iyang bahin
Sa adlaw ug panganod ug kahayag ug hangin,

Dili gayud mahimong lalaki
Apan nabuhi ug namatay samtang siya nagsugod.

Maayo nga kahoy dili sayon nga motubo,
Ang kusog nga hangin, ang lig-on nga mga kahoy,

Ang layo nga panganod, labaw nga malig-on,
Ang labaw nga unos labaw nga kalig-on.

Tungod sa adlaw ug kabugnaw, tungod sa ulan ug yelo,
Sa mga kahoy ug mga tawo maayo nga mga kahoy mitubo.

Asa ang labing baga nga anaa motubo ang lasang
Atong makita ang labing lig-on, labing taas, ug labing kusgan nga tawo.

Ug kini magtinambagay uban sa mga bitoon
Kansang nabali nga mga sanga nagpakita sa mga uwat

Tungod sa daghang mga hangin ug daghang mga kalisdanan.
Kini mao ang naandan nga balaod sa kinabuhi.

(Douglas Malloch ingon nga gikutlo sa Sterling W. Sill, 
Making the Most of Yourself 

[Salt Lake City: Bookcraft, 1971], p. 23)





Usa ka Misyonaryo sa 
Inyong Tibuok Kinabuhi

Tumong Ang mga sakop sa klase maaghat nga mahimong mga misyonaryo sa ilang
tibuok mga kinabuhi.

Pagpangandam 1. Pag-andam og duha ka mga poster o isulat diha sa pisara ang mosunod:

2. Pag-andam og gilitrahan nga mga piraso sa papel uban sa mosunod nga
mga kasulatan nga ihatag ngadto sa mga sakop sa klase nga basahon sa
husto nga panahon:

3. Ang matag sakop sa klase kinahanglan nga adunay kopya sa Basahon ni
Mormon ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

C. D&P58:26–29B. Alma 29:1A. Mosiah 28:3,5

Una, pun-a ang [inyong] hunahuna sa kamatuoran;

ikaduha, pun-a ang inyong kinabuhi sa pag-alagad;

ug ikatulo, pun-a ang inyong kasingkaisng sa gugma.”

Thomas S. Monson

Pag-ugmad—

“1.Og usa ka tinguha sa pag-alagad;

“2.Og pailub sa pag-andam;

“3.Sa pagkaandam sa pagtrabaho.”

Thomas S. Monson
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Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panaghisgutan Ang matag takus nga batan-ong lalaki gihangyo sa pag-alagad og usa ka
misyon. Hamtong nga mga magtiayon kinsa mipadako na sa ilang mga banay
giawhag sa pag-alagad og mga misyon. Ang batan-ong mga babaye mahimong
moalagad og usa ka misyon kon sila takus ug adunay tinguha.

Unsa ang gipasabut ni David O. McKay sa diha nga siya miingon, “Matag
sakop usa ka misyonaryo!” (sa Conference Report, 6 Apr. 1959, p. 122)?
Nagpasabut ba siya sa matag sakop nga labaw sa napulog siyam? (Dawata ang
mga tubag sa mga sakop sa klase.)

• Ang usa ka opisyal nga tawag sa pag-adto og full-time misyon nagagikan sa
Presidente sa Simbahan. Bisan pa niana, kitang tanan gihangyo nga
mahimong mga misyonaryo sa atong tanang mga kinabuhi.

Poster o pisara Ipakita ang unang poster o isulat diha sa pisara.

Si Elder Thomas S. Monson miingon nga adunay tulo ka mga butang nga
kinahanglan nga atong ugmaron aron mahimong maayo nga mga
misyonaryo: “1. Usa ka tinguha sa pag-alagad; 2. Ang pagpailub sa
pagpangandam; 3. Ang pagkaandam sa pagtrabaho” (Be Your Self Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1979], p. 59).

Una, ang usa ka Misyonaryo Kinahanglan Gayud nga Adunay Tinguha sa
Pag-alagad

Ang mga kasulatan nagsulti kanato, “Ang Ginoo nagkinahanglan sa
kasingkasing ug sa usa ka andam nga hunahuna” (D&P 64:34). Gani, ang
Doktrina ug mga Pakigsaad 4:2, naghatag og usa ka panudlo ngadto sa mga
misyonaryo, nga nag-ingon, “O kamo nga anaa sa pag-alagad sa Dios, tan-
awa nga kamo moalagad kaniya sa tibuok ninyo nga kasingkasing, gahum,
hunahuna, ug kusog.”

• Ngano nga kini usa ka mahinungdanon nga kinahanglanon alang sa mga
misyonaryo? (Kon ang inyong kasingkasing wala diha ug kamo walay
tinuod nga tinguha, kamo dili mahimong tinuod nga epektibo isip usa ka
misyonaryo.)

Mga kasulatan Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Mosiah 28: 3,5.

Ang anak nga mga lalaki ni Mosiah adunay dako nga tinguha! Pinaagi sa
ilang mga pagtulun-an ug panig-ingnan, pipila sa tig-a og mga kasingkasing
natandog ug nakabig ug nabunyagan. Si Alma ang Batan-on usab adunay
dako nga tinguha.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Alma 29:1.

Si Alma midugang, “Apan tan-awa, ako usa ka tawo, ug nakasala diha sa
akong pangandoy; kay ako unta angay nga matagbaw sa mga butang diin ang
Ginoo naghatag ngari kanako” (Alma 29:3).
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• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo mipili og mga tawo kay sa
pagpadala kanunay og mga anghel sa pagpahayag sa iyang pulong?
(Dawata ang tanang mga tubag, apan giyahe ang mga sakop sa klase sa
pagsabut nga ang mga tawo kinahanglan gayud nga moapil sa pagtukod sa
gingharian sa Dios kon sila buot nga adunay kabahin niini human sa
katapusang paghukom. Kon ang mga tawo matudloan kanunay sa mga
anghel, sila dili makapalambo og hugot nga pagtuo. Si Joseph Fielding
Smith miingon, “Supak ngadto sa balaod sa Dios alang sa langit nga ablihon
ug mga mensahero sa pag-anhi sa pagbuhat og bisan unsa alang sa tawo nga
mahimo nga buhaton sa tawo sa iyang kaugalingon . . . . Kamo dili makakita
bisan asa sa mga kasulatan diin ang usa ka mensahero mianhi gikan sa
langit ug mitugyan diha sa tawo og usa ka butang nga mabuhat sa tawo sa
iyang kaugalingon, apan ang mga anghel mianhi ug misulti sa mga tawo
unsa ang buhaton ug mipadala og mga tawo sa pagbuhat niini” [Doctrines
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (Salt lake City: Bookcraft,
1954–56), 1:196].)

Tingali kamo wala makahibalo og bisan kinsa nga batan-ong mga lalaki kinsa
mibiya sa mga gingharian aron magmisyon. Bisan pa niana, adunay daghan,
kinsa mibiya sa bililhon nga mga trabaho, mga kahayahay sa banay ug mga
kauban, ug mga eskolarsip, sa akademik ug atleta, aron moalagad sa Ginoo.
Pipila kanila adunay tinguha nga magmisyon sa kasagaran sa ilang mga
kinabuhi. Ang uban nakahimo sama sa gisulti si Elder Monson ug nakaugmad
niana nga tinguha.

Sugilanon Si Tom adunay duha ka dagkong mga tinguha. Sa iyang tibuok kinabuhi siya
nagplano nga magmisyon sama sa iyang igsoong lalaki nga nakamisyon.
Gani, siya wala kaayo maghunahuna mahitungod niini ingon nga kini iyang
gipakaingon nga iyang buhaton. Sa laing bahin, ang iyang laing tinguha mao
ang usa ka damgo ug usa ka mainiton nga pangandoy. Isip usa ka lig-on
tigpanalipod nga magdudula sa iyang tim sa potbol sa sekondarya, siya
nagdamgo nga siya gikuha sa inila nga kolehiyo sa iyang dapit ug tingali
moadto sa propesyonal nga potbol. Siya gusto nga magbinuotan aron
makakita sa iyang damgo nga matinuod. Siya maayo kaayo. Nadasig kaayo
siya sa diha nga siya gihangyo sa pag-apil ug pagdula sa mao gayud nga
unibersidad nga iyang gidamgo! Mao kadto. Siya nadasig kaayo hangtud nga
ang nagkuha niya nga tigbansay, nakahibalo nga siya usa ka Mormon,
miingon, “Ikaw wala ba maghunahuna sa pag-adto sa misyon alang sa imong
simbahan, , dili ba?” Mao nga didto siya nakaamgo unsa nga tinguha ang
labaw. Ang iyang “oo” nga tubag ngadto sa tigbansay nakapatapos sa tinguha
sa tigbansay diha kaniya. Si Tom sa kasagaran naghunahuna unsa unta nga
matang sa kinabuhi ang iyang maangkon kon siya mipili pa sa eskolarship,
apan siya wala gayud magbasol sa iyang hukom sa pag-adto sa misyon
tungod kay ang iyang kinabuhi napuno sa kaayo nga dili gayud niya
maangkon kon siya wala pa moadto. Gani, ang potbol nahimong dili na
kaayo mahinungdanon sa diha nga siya nagsugod sa pagkakita sa kinabuhi sa
iyang tinuod nga panan-aw.

Sugilanon Sa sayo sa 1950, ang matag hilanat nga moabut sa usa ka bata makahatag og
hilabihang kahadlok diha sa mga kasingkasing sa mga ginikanan. “Palihug
ayaw itugot nga kini polyo,” sila mag-ampo. Ang ubang mga biktima sa
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polyo namatay ug daghan nga laing mga tawo grabe nga nabakol o walay
nay mahimo sa kinabuhi. Gamay ra kaayo ang wala maunsa.

Sa 1954, mga unom ka mga bulan sa wala pa ang bakuna makaplagi, ang
gamay nga nag-edad og napulog upat ka mga bulan nga si Debbie nataptan
og polyo nga makaparalisis sa tawo. Bisan og kini nakabakol kaniya og grabe,
siya ug ang iyang mga ginikanan mapasalamaton nga ang iyang kinabuhi
naluwas. Si Debbie matahum, apan niadtong unang mga tuig lisud kaayo.
Siya miagi og kawhaan og duha ka grabe nga mga operasyon.

Hangtud sa ikapitong ang-ang, kadaghanan sa iyang pagtungha anha sa
panimalay diin siya gitudloan taliwala sa sa mga magtutudlo sa mga pag-
opera gikan sa distrito sa tulunghaan. Bisan pa sa iyang pagsalig sa mga
tukon ug mga sungkod, nga iyang gipaningkamotan nga makat-unan sa
paggamit, siya maayo sa tulunghaan ug sa simbahan. Ang iyang kinaiya
misanag, ang iyang gugma sa kinabuhi makatakod. Siya adunay daghang
maayong mga higala ug giapil sa ilang mga salo-salo ug mga kalihokan. Siya
nakapalambo ug migamit sa iyang mga talento sa musika.

Ang iyang mga ginikanan determinado nga siya dili makapalambo og kalooy
sa kaugalingon (self pity) ug nga siya kinahanglan nga makat-on nga
mahimong dili magsalig kutob sa mahimo. Kini nagpasabut sa pagbuhat sa
tanan nga iyang mahimo alang sa iyang kaugalingon. Gani, ubos sa pipila ka
malisud nga mga kahimtang si Debbie nakahuman sa kolehiyo.

Human sa kolehiyo, si Debbie wala maggahin sa iyang panahon nga
maglaum nga siya unta makalakaw aron siya makamisyon. Makalakaw o dili,
ang iyang dakong tinguha mao ang pagmisyon ug makigbahin sa ebanghelyo.

Si Debbie nagmisyon, ug siya dili lamang maayo igo-igo nga misyonaryo.
Siya usa ka maayo kaayo nga misyonaryo. Daghang mga kinabuhi nausab ug
nahatagan og paglaum tungod kay siya mituman nianang dako nga tinguha
sa pag-alagad sa Ginoo.

Ikaduha, Kita Nagkinahanglan sa Pailub aron Pag-andam alang sa usa ka
Misyon

• Kon kini adlaw sa eksamen ug kamo wala makaandam alang sa pagsulay,
unsa ang inyong bation kon ang magtutudlo mohatag na sa mga papel?
(Mahadlok, mahigawad , maulaw.) Kon ikaw anaa sa programa ug
mopatugtog sa usa ka instrumento, mohatag og usa ka balak, o moawit nga
mag-inusara, ug kamo wala maggahin og panahon sa pagbansay ug pag-
andam, unsa ang inyong bation?

Ang Ginoo miingon, “Kon ikaw andam ikaw dili mahadlok” (D&P 38:30).
Gani, kon kamo andam kamo sa kasagaran nadasig mahitungod unsay
inyong buhaton. Kamo andam ug lagsik. Ang atong pagpangandam ug mga
pagbati alang sa usa ka misyon sama niana—kon kita andam, kita buot nga
mopadayon; kon kita dili andam, kini makapahadlok kanato.

Panaghisgutan Giyahi ang mubo nga panaghisgutan mahitungod kon sa unsa nga paagi nga
ang matag usa makatabang sa mga sakop sa klase nga mahimong mga
misyonaryo:
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1. Pagtuon: Kon kita magtuon sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga
pangulo sa Simbahan karon, kita makahibalo sa doktrina ug unsaon sa
pagtudlo niini.

2. Pag-ampo: Pinaagi sa pag-ampo kita makadawat sa Espiritu ug masayud sa
kamatuoran.

3. Pag-alagad: Pinaagi sa pag-alagad kita makakaplag og hingpit nga kalipay.

4. Pag-apil sa seminaryo, Pang-Domingo nga Tulunghaan, pagkapari, ug
mga klase sa Batan-ong mga Babaye: Kita makakat-on ug motubo pinaagi
sa pag-apil.

5. Matarung nga pagpuyo: Ang pagsunod sa mga sugo makapaandam
kanato alang sa tanan nga giandam sa Ginoo alang kanato ug mohimo
kanato nga usa ka maayo nga panig-ingnan sa atong mga pagtulun-an.

6. Pagdumala sa salapi: Ang pagtigum makatabang sa pagasangkap alang sa
galastohan sa misyon.

7. Maayong Panglawas ug nutrisyon: Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam,
ang pagkat-on ug pagsunod sa maayong nutrisyon, ug sa pagpaugnat sa
atong mga lawas makatabang kanato sa pisikal nga paagi nga mahimong
mga misyonaryo.

Ikatulo, Kita Kinahanglan Gayud nga Maningkamot nga Makaandam sa
Pagtrabaho

Ang matag usa sa pito ka mga butang (pagtuon, pag-ampo, pag-alagad, uban
pa.) nagkinahanglan og paningkamot, sa pisikal, espirituhanon, o maalamon
nga paningkamot, o kombinasyon niini. Ang pagkaandam sa pagtrabaho
mahinungdanon sa pag-andam ug pagtrabaho diha sa tinuod nga natad sa
misyon.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:26–29.
(Ipasabut nga ang “dili maayo” nagpasabut nga “dili angayan.”)

• Sa unsa nga paagi nga kana nga [kasulatan] nagpasabut sa inyong
pagtrabaho isip usa ka misyonaryo kinahanlan nga buhaton? Isip usa ka
katungdanan lamang? (Dili, kini kinahanglan nga himoon sa andam nga
paagi.)

Kita Kinahanglan nga Mahimong Misyonaryo sa Atong Tibuok nga
Kinabuhi

Panaghisgutan • Unsa ang atong mahimo karon aron mahimong mga misyonaryo, bisan og
kita wala makadawat og pormal nga tawag gikan sa propeta? (Ang mga
tubag nagpakita nga kita makapuyo sa matarung nga paagi ug sa ingon
makaimpluwensya sa uban.)

Ang mga misyonaryo nagsulti kanato nga ang ilang labing madasigong mga
tigsusi ug mga kinabig mao kadtong kinsa nakaila sa maayo nga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, mga tawo kinsa nagpakita pinaagi sa ilang panig-ingnan

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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sa mga kaayohan ug hingpit nga mga kalipay sa ebanghelyo. Matag tuig
daghang liboan ka mga tawo nagpasakop sa Simbahan tungod kay sila
nakakita sa maayo nga mga kinabuhi sa mga sakop kinsa nagsunod sa mga
baruganan sa ebanghelyo. Adunay daghan kinsa wala magpasakop tungod
kay sila nakakita sa mga sakop kansang mga kinabuhi dili maayo nga mga
panig-ingnan sa Kristohanong pagpuyo.

• Kon kamo nangita og usa ka relihiyon, usa ka paagi sa kinabuhi, unsa ang
inyong pangitaon niadtong kinsa naghimo niini? (Ang mga tubag
mahimong maglakip sama sa mga butang sa pagkamabination,
pagkamapainubsanon, mga panig-ingnan sa Kristohanong gugma, kaayo,
hingpit nga kalipay, kaisug, hugot nga pagtuo, pagkamanggihunahunaon,
maayong mga kinaiya, kalipay.)

• Kon adunay usa ka tawo nga nagtan-aw kaninyo, makakita ba siya niini
nga mga hiyas? (Walay tubag ang gipaabut; ipahunahuna kini kanila sa
ilang mga kaugalingon.)

Poster o pisara Usab si Elder Monson mihatag og pipila ka maayo nga tambag mahitungod
sa pag-impluwensya sa uban.

Ipakita ang poster 2 o isulat ang pamahayag diha sa pisara: “Una, pun-a ang
[inyong] hunahuna uban sa kamatuoran; ikaduha, pun-a ang inyong
kinabuhi uban sa pag-alagad; ug ikatulo, pun-a ang inyong kasingkasing
uban sa gugma” (Thomas S. Monson, Be Your Best Self, p. 168).

Kita Mahimong mga Misyonaryo ngadto sa mga Sakop sa Simbahan

Kita mahimong mga misyonaryo ngadto sa mga higala ug mga silingan kinsa
mga sakop na sa Simbahan. Ngano nga kita kinahanglan nga mohatag sa
atong panahon, kalagsik, ug gugma ngadto lamang sa dili sakop nga mga
higala ug isalikway ang mga panginahanglan niadtong mga sakop kinsa dili
kaayo aktibo o dili kaayo mahalaron? Sila usab nagkinahanglan sa mga
panalangin sa ebanghelyo nga wala nila madawat.

Sugilanon Si Mark ug si Ken suod nga mga higala, apan sa ilang sayo nga mga tuig sa
pagkatin-edyer, si Ken naimpluwensya sa pipila ka mga higala nga giisip nga
inila ug nagsugod sa pagpanabako. Si Mark makakuyog uban kanila o siya
makabiya unta gikan kang Ken ug motugot kaniya sa pagbiya. Apan siya wala.
Siya miingon, “Ken, ako buot unta nga ikaw dili manabako. Kita suod nga
mga higala sulod sa taas nga panahon, apan kini nakahasol kanako kon ikaw
manabako.” Siya naghimo sama sa giampo ni Apostol Pablo nga buhaton, sa
“pagpahayag uban sa kaisug” (Mga Taga-Efeso 6:20). Si Ken miusab sa iyang
kinaiya tungod kay si Mark namulong sa mahigugmaon nga paagi.

Ang Ginoo miingon, “Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan
nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga
katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang
imong kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!” (D&P
18:15). Siya wala moingon nga kini mao ang kalag sa usa ka dili sakop. Ang
kalag sa inyong Pang-Domingo nga Tulunghaan o klase seminaryo sama ka
bililhon ngadto sa Ginoo sama sa mga kalag niadtong adtoon tabok sa
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kadagatan aron luwason. Kini tingali mao ang kalag sa usa ka sakop sa
inyong kaugalingong banay. Kini tingali mao ang inyong kaugalingon kalag.
Kita dili makalig-on sa uban nga dili mapanalanginan ang atong
kaugalingong mga kinabuhi.

Pagpamatuod ug Hagit

Dili gayud nato kalimtan nga ang ebanghelyo usa ka bililhon nga gasa ug nga
kini mao ang atong katungdanan ug kahigayunan sa pagpakigbahin niini
ngadto sa uban. Usa ka propeta sa Dios naghangyo kanato nga mahimong mga
misyonaryo sa atong tibuok nga mga kinabuhi. Kita kinahanglan mougmad og
usa ka lig-on nga tinguha sa pagbuhat niana. Ug kita kinahanglan mag-andam
sa atong mga kaugalingon uban sa pag-ampo, pagtuon, ug matarung nga
pagpuyo, magpakita og kaisug sa pagbuhat kanunay unsa ang matarung.
Sumala sa gisulti ni Elder Monson, kita, kinahanglan nga mopuno sa atong
mga hunahuna uban sa kamatuoran, sa atong mga hunahuna uban sa pag-
alagad, ug sa atong mga kasingkasing uban sa gugma. Niana nga paagi, kita
kinahanglan nga moiiwag pag-ayo sa atong suga aron nga ang uban makakita
sa atong mga kinabuhi isip matarung, matinabangon, ug malipayon ug sa
tinguha sa pagbutang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi sa pagsunod sa
ebanghelyo ug mapanalanginan sama kanato.

Pagpamatuod sa kamahinungdanon sa sugo nga mahimong mga misyonaryo
ug sa talagsaon nga impluwensya nga ikahatag niini nga klase kon sila
nagpuyo niini.



Wilford Woodruff—Matinud-
anon ug Matinuoron
Natawo: 1 sa Marso 1807 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1889–1898

Tumong Ang mga sakop sa klase maningkamot sa pagsunod sa panig-ingnan ni
Wilford Woodruff, kinsa matinud-anong nag-alagad gikan sa unang higayon
nga iyang nakat-unan ang ebanghelyo.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Wilford Woodruff diha sa kolor
nga seksyon.

2. Pag-andam og usa ka gamay nga butanganan sa hulagway uban sa pulong
Ako nga gisulat diha sa tunga.

3. Paghimo og duha ka gilis nga mga pulong:

4. Pagdala nganha sa klase og usa ka taas nga piraso sa lambo o hilo nga 
moabut gikan sa bintana ngadto sa pultahan sa lawak.

5. Kon adunay videocassette sa Testimonies of the Presidents of The Church of
Jesus Christ of Latter-Day Saints (53242), pag-andam sa pagpakita sa seksyon
sa “Wilford Woodruff.”

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Wilford Woodruff. Ipasabut nga siya mao ang
ikaupat nga Presidente sa Simbahan.

Si Wilford Woodruff makakita unsa ka gamay apan mahinungdanong bahin
sa kahangturan kini nga kinabuhi. Ipakita kini nga ideya pinaagi sa
pagbutang sa usa ka piraso sa lambo tabok sa lawak—ang usa ka tumoy
ngadto sa pultahan sa ;lawak ug ang lain ngadto sa bintana, inata ang lambo
ngadto sa ngilit sa bong-bong.

Pagpakaaron-ingnon nga ang lambo nagrepresentar sa kahangturan ug nga
kini moabut sa kahangturan sa duha ka mga tumoy. Hunahunaa nga kini nga
lawak mao ang panahon ug ang luna alang niini nga kinabuhi. Kon panahon
ang hisgutan, kining gamay nga piraso sa kinabuhi—mortalidad—nga
girepresentar niini nga lawak, dili kaayo taas. Bisan pa niana, ang pagkamortal
nagtino asa ug sa unsa nga paagi kita makapuyo sa tibuok kahangturan, mao
nga kini usa ka mahinungdanon kaayo nga tagal sa panahon.

Pagpakita ug
panaghisgutan

__________________—Matinud-anon ug Matinuoron

Wilford Woodruff—Matinud-anon ug Matinuoron
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Si Wilford Woodruff Nag-alagad sa Matinud-anon nga Paagi sa Iyang
Tibuok Kinabuhi

Tungod kay tin-aw kaayong nakita ni Wilford Woodruff ang umaabot, siya
nasayud nga sa panahon nga siya gayud mobalik ngadto sa iyang Amahan sa
Langit siya moasoy sa iyang mga aksyon sa pagkamortal. Siya buot labaw sa
tanan nga makahimo sa paghatag og maayo nga asoy.

Uban niini nga pagsabut, palandonga ang mosunod nga mga paagi nga iyang
gipaningkamutan nga makasarang ang iyang kaugalingon alang niana na
paghukom:

Una, siya usa ka misyonaryo. Bisan og siya nagsangyaw sa ebanghelyo sa
iyang tibuok kinabuhi, siya nag-alagad og napulog lima ka mga tuig isip usa
ka opisyal nga misyonaryo. Siya mibunyag og gatusan ka mga tawo. Kana
nga gidaghanon mahimong modaghan sa walay hunong!

Si Heber J. Grant naghisgot kang Wilford Woodruff, “Ako nagtuo nga walay
tawo kinsa nakalakaw sa ibabaw sa yuta nga labaw nga tigkabig sa mga kalag
ngadto sa ebanghelyo ni Jesukristo” (Gospel Standards, comp. G. Homer
Durham [Salt Lake City: The Improvement Era, 2969], p. 20).

Pipila ka mga sakop sa klase mahimong ania dinhi tungod kang Presidente
Woodruff nga misyonaryo nga buhat. Isip mga misyonaryo, kadaghanan
kanato dili mapadala diin mga liboan ang nangita sa kamatuoran sama sa
kang Wilford Woodruff. Kita makahimo bisan pa niana, nga usa ka gamhanan
nga impluwensya alang sa maayo diha sa mga kinabuhi sa mga gatusan ka
mga tawo sa atong tibuok nga kinabuhi.

Tungod sa iyang dako nga kalampusan, ang usa mahimong maghunahuna
nga ang misyon ni Wilford Woodruff sayon, apan kana layo gikan sa
kamatuoran. Siya nag-antus og grabe nga mga kalisud.

Panig-ingnan Isaysay ang mosunod nga panig-ingnan.

Usa ka adlaw niana sa habagatang Missouri, si Wilford woodruff ug ang iyang
kauban naglakaw sa tibuok adlaw nga walay pagkaon. Sila miabut sa usa ka
dapit diin ang usa ka ministro nagdumili sa paghatag kanila og bisan unsang
makaon o sa pagpasaka kanila nianang gabhiona. Sila kinahanglan nga
molakaw pa og laing napulog duha ka mga milya sa unahan sa suba.

Sa iyang inadlaw nga talaan si Wilford mitala sa mosunod: “ ‘Ang dautang
[ministro] kinsa wala mohatag kanamo og usa ka piraso nga pan namakak
kanamo bahin sa dalan, ug mitudlo kanamo tabok sa kalapokan, diin kami
milunang kutob sa tuhod diha sa kalapokan ug sa tubig hangtud sa ikanapulo
ang takna sa kagabhion, sa pagpaningkamot sa pagsubay sa nagkurbakurba
nga suba. Kami mibiya sa kalapokan ug miadto ngadto sa kasagbutan ug
mihigda diha sa sagbot nianang gabhiona.

“ ‘Sa dihang kami mikawas gikan sa kalapokan, kami nakadungog sa Indian
nga nagtambol sa usa ka lata ug nagkanta. Ngitngit pa kaayo, apan kami
mipaingon ngadto sa tingog, ug sa dihang kami duol na sa kampo sa Indian
dihay ubay-ubay nga Indain nga mga iro nga misugat kanamo. Sila misimhot
kanamo, apan wala mopaghot o mopaak. Sa wala madugay kami giliyokan sa
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Osage nga mga Indian ug sa mabination nga paagi gidawat ni Mr. Jereu ug sa
iyang asawa kinsa mga Indian. Siya mihatag kanamo og lamian nga
panihapon ug usa ka maayo nga higdaanan, diin kami mapasalamaton
human sa kakapoy nianang adlawa.

“ ‘Samtang akong gipahimutang ang akong ulo sa akong unlan, ako mibati sa
pagpasalamat sa Dios gikan sa kinauyukang bahin sa akong kasingkasing
tungod sa kausaban gikan sa luog nga pagtagad sa usa ka sibilisado. . .nga pari
ngadto sa malumo, mabination, ug sa maaghup nga pagtagad sa salbahis nga
Osage nga mga Indian. Unta ang Dios moganti kanila sumala sa ilang
katakus!” (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors
[Salt Lake City: Bookcraft, 1978]. p. 48).

Siya masulundon ug mapainubsanon. Ang Propeta Joseph Smith mitawag
kaniya “Wilford ang Matinud-anon” (Preston Nibley, The Presidents of the
Church [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], p. 101).

Gilis sa pulong Ipakita ang gilis sa pulong “Wilford Woodruff—Matinud-anon ug Matinuoron”
ubos sa hulagway ni Wilford Woodruff.

Si Presidente Woodruff adunay dakong hugot nga pagtuo nga gikinahanglan
sa pag-ayo ug nga mamaayo. Ang mosunod gikan sa iyang inadlaw nga talaan:

Usa ka adlaw niana si Wilford Woodruff nakasugat og usa ka lalaki ug usa ka
babaye sa dalan, ug ang babaye nangutana kon siya nakahinumdom ba
kanila. Siya mitubag nga siya wala makahinumdom. Dayon siya mingon,
“Ikaw mipandong sa imong mga kamot niining batang lalaki didto sa
Herefordshire [England] kalim-an na ka mga tuig ang milabay. Siya dili
makasulti—dili makasulti bisan og usa ka pulong hangtud nga ikaw
mipandong sa imong mga kamot diha kaniya ug mipanalangin kaniya: ug
siya nakasulti na sukad niadto” (Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham
[Salt Lake Cit: Bookcraft, 1946], p. 314).

Si Presidente Woodruff Mao ang usa ka Tawo nnga may Halangdong
Hiyas

Siya usa ka tawo sa hugot nga pagtuo ug panan-awon. Ang iyang hugot
nga pagtuo nakapahimo kaniya nga makakita og mga panan-awon ug
makadawat og mahinungdanon nga mga pagpadayag sa paggiya sa Simbahan
ug sa mga kinabuhi sa iyang mga sakop. Siya gibisitahan sa mga anghel ug sa
kanhi nga mga propeta Joseph Smith ug Brigham Young human sila mamatay
tungod kay adunay panginahanglan diha sa Simbahan. Sa usa ka damgo, si
Brigham Young mitunol kang Elder Woodruff sa “mga yawe sa Templo sa
[Salt Lake] ug giingnan ni [Brigham] sa pagsulod ngadto niini ug sa
pagpahinungod niini ngadto sa Ginoo” (Cowley, Wilford Woodruff, p. 582).
Kini natuman sa diha nga si Presidente Woodruff sa wala madugay
mipahinungod niana nga templo.

Si Wilford Woodruff nakadawat usab og mga pagbisita gikan sa mga tawo
mihimo sa Deklarasyon sa Kagawasan ug sa Batakang Balaod sa Tinipong
Bansa sa America. Siya personal nga mitabang sa pagpahigayon sa
mahinungdanong mga ordinansa alang sa mga tawo sama ni Benjamin
Franklin ug George Washington. (Tan-awa sa Cowley, p. 586.)
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Siya usa ka tawo sa kapuangod. Isip Presidente sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, si Elder Woodruff “nakigtigum sa sa iyang konseho, sa diha nga
pagabotaran ang kawhaan ka batan-ong mga Indian ug pag-edukar kanila
diha sa Akademiya sa Brigham Young sa Provo, nga sila mahimong mga
misyonaryo sa ilang kaugalingong mga katawhan. Ang iyang kasingkasing
anaa diha sa misyon sa Indian—ang dako nga mga kalagmitan niana nga
katawhan tataw kaayo sa iyang hunahuna” (Cowley, p. 540).

Ang Presidente sa Tinipong Bansa, si Benjamin Harrison, mihangyo kang
Presidente Woodruff ug sa Kapangulohan sa Simbahan sa pag-ampo alang
kaniya ug alang sa iyang asawa, kinsa masakiton. Sa diha nga ang asawa ni
Benjamin Harrison namatay, si Presidente Woodruff mipadala kang
“Presidente Harrison sa mosunod nga telegrama sa pahasubo:’ . . . Ang
kamatayon sa imong hinigugma nga kauban nakaapekto kanamo sa
tagsatagsa ingon og kini among kaugalingong pagkawala. Kami sa
kinasingkasing ug sa katulugkaron miduyog uban kanimo, ug mihangyo sa
Labing Gamhanan nga Binuhat, kinsa naghupot sa atong tanan nga
kapalaran diha sa Iyang mga kamot, sa pagpanalangin, paghupay, ug pag-
abag kanimo sa imong kaugalingong takna sa dakong pagsulay ug kasubo’ ”
(Cowley, p. 580).

Siya usa ka tawo sa trabaho. Pinaagi sa pagbasa sa iyang inadlaw nga talaan,
ang usa ka tawo makakita nga si Wilford Woodruff gusto kaayong motrabaho
ginamit ang iyang mga kamot. Human makaguna sa mais uban sa iyang apo
siya misulat: “Oo, kini mao ang unang higayon sa akong kinabuhi nga usa sa
akong apo nakalabaw kanako sa pagguna sa mais o sa bisan unsang laing
manwal nga pagtrabaho” (Cowley, p. 564). Nianang higayona siya nag-edad
og kawaloan og duha ka mga tuig.

Siya misakripisyo alang sa Ginoo uban sa pagkamapainubsanon. Ang
pisikal ug personal nga sakripisyo mga lamang kabahin sa iyang
pagkamasulundon ngadto sa Dios: “Siya walay kabubut-on sa iyang
kaugalingon, apan buot nga anaa sa posisyon sa pagbuhat sa kabubut-on sa
Dios” (Cowley, p. 534).

Sa edad nga daghan ang dili na mohimo sa ilang kalihokan, si Presidente
Woodruff mibisita sa mga balangay ug gagmay nga mga komunidad diha sa
mga kabukiran. Siya misulat nga siya nagpuyo sa napulog usa ka mga adlaw
“diha sa taliwala sa hilabihang unos sa yelo, nga ang akong higdaanan diha
sa yuta sa tolda sa magbalantay. Ako mikaon sa akong pan ug karne
makaduha sa usa ka adlaw uban sa pasalamat. Ako miinom og mabugnaw
nga tubig sa yelo ug nakabaton og labing maayo nga kahimsog. . . . . Ako usab
nagbiyahe sa usa ka kabayo, gikan sa walo ngadto sa napulo ka mga oras sa
usa ka adlaw, sa diha nga ang mabugnaw nga hangin sa amihanan nga
mihuros sa akong nawong. Ako sa dili madugay moabut na sa kapitoan ug
tulo ka mga tuig” (Cowley, p. 531).

Sa usa ka higayon si Obispo Edward Hunter, ang Tigdumalang Obispo,
nanagna nga si Wliford Woodruff mahimong usa ka Presidente sa Simbahan.
Si Presidente Woodruff “mibadlong [kaniya] . . . . Siya wala magtinguha og
mga dungog alang sa iyang kaugalingon” (Cowley, pp. 560–61)
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Siya usa ka bantugang tigsaysay. Dugang ngadto sa iyang bantugang
misyonaryo nga mga paghago, ang mga talaan sa kasaysayan nga iyang
gitipigan mao ang dako nga salmot ngadto sa Simbahan. Ang iyang inadlaw
nga talaan naglankod og labaw sa pito ka libo ka mga pahina (tan-awa sa
Cowley, p. 600).

Kamo Mahimong Sama kang Wilford Woodruff

Sultihi ang klase: Kamo mahimong sama kang Wilford Woodruff. Kamo
makatabang sa mga katawhan. Kamo makatabang sa pag-usab sa mga
kinabuhi sa mga kinabig. Kamo makahimo og maayo kaayo nga mga talaan.
Ug kamo mahimong matinud-anong mga lalaki ug mga babaye.

Hulagway Ipakita ang butanganan sa hulagway uban sa pulong KANAKO diha niini sa
kilid sa hulagway ni Wilford Woodruff. Isulti:

Kini nagrepresentar sa hulagway sa matag usa kaninyo. Tungod kay kamo
ania sa yuta, ug kon kamo magpuyo nga takus, kamo adunay kahigayunan
nga mapanalanginan, sama kang Wilford Woodruff. Uban sa inyong
kapuangod ug dako nga hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo, kamo
makatabang sa pag-alagad ug pagpanalangin sa uban.

Gilis sa pulong Ibutang ang gilis sa pulong “ —Matinud-anon ug
Matinuoron” ubos sa butanganan sa hulagway.

Sulayi ang pagtan-aw ang inyong kaugalingon diha sa hulagway. (Isulti ang
ilang mga ngalan: “Susan—Matinud-anon ug Matinuoron, John—Matinud-
anon ug Matinuoron,” uban pa. Ipadayag ang inyong pagsalig sa matag usa.)

Pagpamatuod ni Wilford Woodruff

“Ako mopamatuod nga ang Propeta Joseph Smith misulti atubangan sa dako
nga pundok sa Illinois nga kon siya pa ang emperor sa kalibutan ug adunay
kontrol sa tibuok banay sa katawhan, siya moabag sa matag lalaki, babaye ug
bata sa pagtagamtam sa ilang relihiyon. Kadtong mao ang akong mga
sentimento karon.

“Ako mopamatuod nga si Joseph Smith usa ka tinuod nga Propeta sa Dios, gi-
orden sa Dios sa pagpahimutang sa Iyang Simbahan ug Gingharian sa
katapusang kapaigoan ug kahingpitan sa panahon. Ako mopamatuod nga sa
sayo sa tingpamulak sa 1844 sa Nauvoo, ang Propeta Joseph Smith mitawag sa
Napulog Duha ka mga Apostoles ug siya mihatag ngadto kanila sa mga
ordinansa sa Simbahan ug Gingharian sa Dios; ug sa tanang mga yawe ug mga
gahum nga gitugyan sa Dios diha kaniya iyang gibugkos diha sa among mga
ulo. Siya misulti kanamo nga kami kinahanglan gayud nga mopataas sa among
mga abaga ug mopas-an niini nga Gingharian o kami panghimarauton. Ako
lamang ang tawo karon nga nagpuyo dinhi uban sa unod kinsa nakadungog
niana nga ang pagpamatuod gikan sa iyang ba-ba, ug ako nasayud nga kini
tinuod pinaagi sa gahum sa Dios nga gipakita ngadto kaniya.

“Diha sa tigum siya nagbarug og tulo ka mga oras ug mitudlo kanamo sa mga
butang sa Gingharian. Ang iyang nawong misanag, ug siya gitabunan uban sa
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usa ka gahum nga makita wala makita ni bisan kinsa nga tawo diha sa unod
kaniadto.

“Ako mopamatuod nga si Joseph Smith mao ang nagpasiugda sa mga pagtuga
ingon nga gidawat sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako nakadawat sa
akong kaugalingon mga pagtuga ubos sa iyang mga kamot ug direksyon, ug
ako nasayud nga kini tinuod nga mga baruganan. Dili lang ako ang
nakadawat sa akong kaugalingong mga pagtuga ubos sa iyang mga kamot,
apan ako mopamatuod nga si Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard
Richards, George A. Smith, John Taylor, ug ubang mga kaigsoonan nakadawat
sa ilang mga pagtuga ubos sa mga kamot ug direksyon sa Propeta Joseph, ug
usab ang akong asawa, nga si Phoebe, Bathsheba Smith, Leonora Taylor, Mary
Smith ug uban kansang mga ngalan dili na nako mahinumduman karon.

“Ang Propeta Joseph mitugyan sa iyang kinabuhi alang sa pulong sa Dios ug
pagpamatuod ni Jesukristo, ug siya pagakoronahan isip usa ka martir sa
atubangan sa Dios ug sa Kordero. Sa iyang tanang mga pagpamatuod ngari
kanamo, ang gahum sa Dios nga tataw nga tataw nga makita diha kang
Joseph Smith.

“Kini mao ang akong pagpamatuod, nga akong gipamulong sa akong
kaugalingon ngadto sa igsusulti nga makina niining ikapulog siyam nga
adlaw sa Marso 1897, sa ikasiyaman ug usa ka tuig sa akong panuigon.
Wilford Woodruff.”

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase nga
mahimong mga misyonaryo sa ilang tibuok nga kinabuhi. Isulti pag-usab nga
sila kinahanglan gayud nga “magtinguha sa pag-alagad,” magbaton og “pailub
sa pagpangandam,” ug pakaandam “sa paghago” (tan-awa sa leksyon 14).
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16
Wilford Woodruff:
Matarung ug ang
Panalipod gikan sa Ginoo

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on nga si Satanas tinuod ug nga ang
pagkamatarung ug kaisug gikinahanglan sa pag-atubang ug pagpukan kaniya.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay magamit nga sumbanan
nga mga kasulatan.

2. Basaha pag-ayo ang tanan nga mga asoy sa kasulatan sa dili pa motudlo
niini nga leksyon. Itumong ang panaghisgutan diha sa gisugyot nga mga
kasulatan.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Basaha ang mosunod nga pamahayag ni Joseph Smith ingon nga gitala ni
Wilford Woodruff:

“ ‘Ang kaluwasan dili labaw pa kon kulang kay sa kadaugan batok sa atong
tanang mga kaaway niini nga kalibutan ug sa tanang dautang mga espiritu sa
kalibutan nga moabut. Sa kabahin ni Jesukristo Siya mohari hangtud Siya
mobutang sa tanan nga mga kaaway ubos sa Iyang mga tiil. . . .

“ ‘Adunay usa ka baruganan nga pipila lamang ka mga tawo ang naghunahuna.
Walay tawo nga makaangkon niini nga kaluwasan gawas kon pinaagi sa usa ka
tabernakulo [usa ka lawas]. . . . Kini mao ang pagkabutang sa yawa sa diha nga
siya napukan. Siya nagtinguha sa mga butang nga dili makatarunganon, busa,
siya, gisalikway ug ginaingon nga siya midala ug daghan uban kaniya. Ang
iyang silot dako tungod niana siya wala tuguti nga makaangkon og tabernakulo.
Si Lucifer, nagplano sa pagbuntog sa balaod sa Dios, nagsuroy-suroy sa yuta
nangita sa iyang malaglag’ ”(Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His
Life and Labors [Salt Lake City: Bookcraft, 1964], pp. 174–75).

Panaghisgutan Hisguti kon sa unsa nga paagi si Satanas mogamit sa matag usa sa mosunod
nga mga butang sa pag-ataki sa mga tawo karon, ilabi na sa mga batan-on:).
Ikaw mahimong modugang og laing mga butang nga labing angay sa mga
sakop sa imong klase.)

1. Pag-abuso sa drugas

2. Alkohol

3. Pagka-imoral

4. Paghikog
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5. Dili maayo nga pagmaneho o “lingaw-lingaw nga pagmaneho”

6. Gubat

7. Kagutom

8. Pag-abuso sa bata

9. Aborsyon

Hatagi og gibug-aton nga ang pagkamasulundon ngadto sa ebanghelyo
makahatag kanato og gahum sa pagpakigbatok kang Satanas.

Si ElRay L. Christiansen, samtang usa ka Luyo-luyo ngadto sa Napulog Duha,
nagpahinumdom kanato nga “diha sa iyang tanang dautan nga mga buhat,
ang kaaway dili makahimo og dugang pa kon ang malapason dili motugot
kaniya paghimo og dugang pa. . . . Ug kon ang Espiritu Santo ania gayud
kanato, si Satanas magpabilin nga dili makatintal kanato” (sa Conference
Report, Oct. 1974, p. 30; o Ensign, Nov. 1974, p. 24).

Ang Ginoo Nanalipod kang Wilford Woodruff

Sa diha nga si Wilford Woodruff usa pa ka Apostol, siya nahilo samtang
nagpanit sa usa ka hayop nga namatay tungod sa hilo. Ang iyang lawas hapit
dili na makasugakod ug gikahadlokan nga siya mamatay. Si Pesidente Young
mihatag kaniya og panalangin:

“Igsoong Woodruff, ako moingon kanimo sa ngalan ni Jesukristo, nga ikaw
dili mamatay, apan ikaw mabuhi aron sa paghuman sa imong trabaho nga
gitudlo imong buhaton dinhi sa yuta. Ang kaaway nagtinguha sa
makadaghang higayon sa paglaglag sa imong kinabuhi apan ang Ginoo
mipatunhay kanimo, ug mopatunhay kanimo hangtud mahuman ang imong
trabaho’ ”(Cowley, Wilford Woodruff, p. 368).

Nakahibalo nga si Wilford Woodruff usa ka bililhon nga sulugoon sa
katuyoan sa pagkamatarung, si Satanas naningkamot nga siya masakitan sa
pisikal nga paagi. Pinaagi sa panalipod sa Ginoo ug sa iyang kaugalingong
pagkamatarung, si Presidente Woodruff migawas nga madaugon.

Basaha ang mosunod:

“Si Wilford Woodruff nakakat-on sa pagsalig pag-ayo sa gahum sa Ginoo sayo
sa iyang kinabuhi. Sumala sa iyang kaugalingong talaan, siya miagi og
daghang mga aksidente ug ubang mga kalisud ug naluwas lamang tungod sa
kalooy sa Ginoo. Siya nahulog ngadto sa usa ka dako nga kawa sa nagbukal
nga nga tubig sa edad nga tulo ka tuig; siya napandol sa usa ka haligi sa
kamalig sa iyang amahan, nga nakapadusmo sa iyang nawong diha sa salog;
nabali ang iyang mga kamot tungod sa pagkadagma; hapit siya wala
makalingkawas sa pagsungay sa usa ka toro; nabali ang iyang tiil tungod sa
pagkahulog sa karomata; siya gipatiran sa tiyan sa usa ka baka; siya gilubong
ilawom sa daghang mga uhot sa diha nga ang iyang karomata natikwang; siya
diha sa karomata nga natulimbang sa diha nga ang usa ka kabayo misuki
pagdulhog sa usa ka bungtod; siya nahulog mga napulog lima ka mga tiil
gikan sa usa ka kahoy, nga nakapahapla sa iyang buko-buko; siya naluwas
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gikan sa pagkalumos sa katloan ug tulo ka mga tiil nga tubig; siya hapit wala
makalingkawas gikan sa pagkakaging sa diha nga ang usa ka lumalabay
nakakita kaniya nga nagkamang ngadto sa lungag sa usa ka kahoy sa
mansanas; napikas ang iyang bitiis sa wala nga tiil sa diha nga siya nagbugha
og kahoy; siya gipaak sa usa ka iro nga adunay rabies; siya nalabay gikan sa
usa ka misuki nga kabayo ug napiang ang usa sa iyang mga tiil sa duha ka
mga bahin ug nairog ang duha ka mga buol-buol. Kining tanan nahitabo sa
wala pa si Wilford moabut og kawhaan ka mga tuig ang panuigon!

“Sa wala madugay siya nahulog gikan sa taas sa galingan, nga hapit mamatay.
Sa laing duha ka mga okasyon siya naguroy sa nagdagan nga kabayo; usa ka
pusil gition sa iyang dughan nga kalit nga nakablit apan maayo na lang kay
lain ang naigo; natumba nga kahoy miigo sa iyang dughan, mibali sa iyang
bukog sa dughan ug tulo ka mga gusok ug mibun-og sa iyang wala nga paa,
bat-ang, ug bukton” (“Wilford Woodruff:Man of Faith and Zeal,” New Era,
Jan. 1972, pp. 30–31).

Panaghisgutan Ipangutana ang mosunod nga mga pangutana sa panaghisgutan aron
pagtabang sa klase nga makakaplag sa pagsalig ug pagtamud nga nahimo
diha sa hunahuna ug kasingkasing ni Wilford Woodruff samtang ang Ginoo
mitabang kaniya sa paglahutay niini nga mga kalisdanan. (Walay piho nga
tubag ang gikinahanglan; tuguti ang mga sakop sa klase sa pagpadayag sa
ilang mga pagbati.)

• Ngano nga kamo mibati nga kining mga higayon nga hapit na mamatay
nagtudlo kang Wilford Woodruff sa pagduol ngadto sa Ginoo?

• Aduna ba kaninyo o bisan kinsa sa inyong banay nga naluwas gikan sa
grabe nga trahedya sa susama nga paagi?

• Unsa ang inyong mga pagbati samtang kamo makaamgo nga kamo adunay
panalipod sa Ginoo?

• Unsa nga personal nga mga hiyas sa inyong pagtuo ang nalig-on diha sa
kasingkasing ug hunahuna isip usa ka sangputanan sa iyang mga
kasinatian?

• Si Satanas ba responsable sa tanang dautan ug mga aksidente? (Hatagi og
gibug-aton nga adunay tinuod nga mga aksidente ug nga ang atong kabubut-
on nagtugot kanato sa paghimo og mga pagpili, ang pipila niini usahay
mosangpot sa mga aksidente o trahedya. Kitang tanan, bisan pa niana
mahimo nga magpuyo ingon ka duol ngadto sa Ginoo kutob sa mahimo,
mosalig diha kaniya sa tanang mga butang, sama sa gihimo ni Wilford
Woodruff. Niini nga paagi ang epekto ni Satanas makunhuran pag-ayo.

Ang Matarung Adunay Gahum Labaw pa kay ni Satanas

Basaha ug hisguti ang matag usa sa mosunod nga mga kasulatan:

Moises 4:1–3: Si Satanas nagtinguha sa pagkuha sa gahum ug dungog sa Dios.
Siya gisalikway gikan sa langit.

Moises 4:4–21: Si Satanas nagtinguha sa paglaglag kang Adan ug Eva. Siya
gitunglo ug gihimo nga ulipon sa matarung.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Moises 1:12–22: Si Satanas naningkamot sa pag-ilad kang Moises; siya
namatikdan ug gisalikway sa matarung nga awtoridad ni Moises. (Bersikulo
13 ug 14 mao ang mga yawe sa pagsabut kinsa si Satanas; itudlo sa piho
ngadto sa klase. Si Moises nakakita kang Satanas nga walay himaya ug si
Moises nakahimo sa pagtan-aw kaniya nga wala mabalhin ang panagway.)

Mateo 4:1–11: Si Satanas naningkamot sa paglaglag kang Jesukristo; ang
Manluluwas mibadlong kaniya. (Tima-i nga ang Hubad ni Joseph Smith sa
bersikulo 1 nag-ingon nga si Jesus gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan
aron makig-uban sa Dios.)

Joseph Smith—Kasaysayan 1:15–16: Si Satanas migamit sa iyang gahum sa
pagpaningkamot sa pagpugong kang Joseph Smith gikan sa pagdawat sa
kamatuoran gikan sa Dios, apan siya gisalikway pinaagi sa gahum sa Dios
tungod sa pag-ampo ug hugot nga pagtuo ni Joseph Smith.

Pinaagi sa panig-ingnan sa ibabaw nga naghisgot sa mga kinabuhi sa mga
propeta, mahinungdanon ang paghinumdom nga si Satanas nagtintal sa
tanan gawas sa gagmay nga mga bata. Usab, pinaagi sa pagkamatarung ang
tanan makabuntog sa mga gahum ni Satanas. Ang mga propeta dili lamang
mao ang mahimong matarung.

Pagpamatuod ug Hagit

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 21:4–6.

Ipamatuod nga ang Ginoo misaad kanato sa iyang panalipod. Kon kita
mosunod sa propeta ug sa mga sugo, “maglakaw diha sa tanang kabalaan sa
atubangan sa [Ginoo,] . . . ang Ginoo mopatibulaag sa mga gahum sa
kangitngit gikan sa [atong] atubangan, ug mohimo sa mga langit nga mouyog
alang sa [atong] kaayohan, ug sa himaya sa iyang ngalan” (D&P 21:4,6).

Si Satana dili mohunong sa pagpaningkamot sa paglaglag sa buhat sa Ginoo.
Siya maningkamot sa bisan unsang paagi sa pagpahisalaag sa mga Santos.
Apan kita kinahanglan gayud nga mahinumdom nga ang pagkamatarung,
pag-ampo, ug ang pagkapari mopukan kang Satanas. Ang laraw sa Ginoo
magmalampuson.

Hagda ang mga sakop sa klase nga magmatarung.



Lorenzo Snow Nag-alagad sa
Dios ug sa Iyang Isig ka Tawo
Natawo: 3 sa Abril 1814 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1898–1901

Tumong Gikan sa pagtuon sa kinabuhi ni Lorenzo Snow, ang mga sakop sa klase
magtinguha sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pag-alagad sa ilang isig ka
tawo.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Basahon ni
Mormon ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

2. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Lorenzo Snow diha sa kolor nga
seksyon.

3. Sa dili pa ang klase pagdibuho og mapa sa “Kinabuhi ni Lorenzo Snow—
Dalan sa Pag-alagad” diha sa pisara.

4. Pagtudlo og upat ka mga sakop sa klase sa paghatag og mga taho sa mga
hitabo sa kinabuhi ni Lorenzo Snow. Pakopyahi o isulat ang mga taho
gikan sa leksyon ug hangyoa ang mga sakop sa klase sa paghatag sa mga
taho sa ilang kaugalingong mga pulong kon mahimo.

5. Pangandam sa pagpakita sa hulagway sa sundalo nga makita diha sa leksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Pisara Dibuhoa lamang ang dalan ug ngalan diha sa pisara (tan-awa ang sundanan
nga paghulagway). Sa panahon sa leksyon ikaw mosulat sa mga blangko sa
mga panig-ingnan gikan sa kinabuhi ni Lorenzo Snow. Ang sinugdanan sa
pisara kinahanglan nga makita sama niini:

Ang nahuman nga gisulatan nga pisara, human madugangi imong nadugang
ang kasayuran sa panahon sa leksyon, makita nga sama niini:

Kinabuhi ni Lorenzo Snow—Dalan sa Kinabuhi
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Karon kita magtuon mahitungod sa ikalima nga Presidente sa Simbahan ug
makat-on og butang sa iyang gugma ug pag-alagad ngadto sa Dios ug sa
iyang isig ka tawo.

Hulagway ug pisara Gunite ang hulagway ni Lorenzo Snow ug pangutana: Kinsa kini?

Ang tanan kinsa moabut niini nga mortal nga kalibutan nagsubay og usa
“dalan.” Karon kita mosunod sa dalan nga giagian ni Lorenzo Snow sa
panahon sa iyang kinabuhi.

Ang Sayo nga Kinabuhi ni Lorenzo Snow Nakaandam Kaniya alang sa
Pag-alagad

Basaha o isulti sa imong kaugalingong mga pulong ang mosunod gikan sa
unang mga tuig ni Lorenzo Snow. Pangutan-a ang klase sa mga pangutana
nga mosunod aron sa pagdasig sa panaghisgutan.

Si Lorenzo Snow natawo sa 3 sa Abril 1814 sa Mantua, Ohio. Bisan og siya
natawo sa relihiyoso nga banay, si Lorenzo ingon og walay pagpakabana bahin
sa relihiyon sa iyang sayong mga tuig. Isip usa ka batan-on, siya gitudloan sa
iyang mga ginikanan nga magresponsable, magpakita og simpatiya, ug
magmatugtanon. Ang ilang panimalay abli ngadto ni bisan kinsa nga mga
representante sa bisan unsang relihiyon. Siya usab nakapalambo og lawom nga
gugma sa mga basahon ug pagkat-on. (Tan-awa sa Thomas C. Romney, The Life
of Lorenzo Snow [Salt Lake City: deseret Book Co., 1955], pp. 16–18.)

Pisara Isulat diha sa hut-ong 1 Gustong Magkat-on

Sayo sa iyang kinabuhi si Lorenzo buot nga mahimong sundalo. Ang banay
nga Snow sulod sa miaging mga kaliwatan adunay mga lalaki sa
kasundalohan nga “inila” taliwala sa ilang mga katigulangan. “Ang nagsidlak
nga mga uniporme sa mga lalaki nga diha sa pag-alagad sa ilang nasud ug
ang makadasig nga musika sa [kasundalohan] nakapasibot [kaniya]. . . . Ang
iyang maunungon nga igsoong babaye, nga si Eliza R., nahadlok nga ang
mao nga trabaho modala kaniya ngadto sa. . .gubat [ug] makalilisang nga
kamatayon, mihangyo kaniya. . .sa pag-usab sa iyang hunahuna” (Romney,
The Life of Lorenzo Snow, p. 19). Si Eliza, bisan pa niana, mihimo sa iyang
uniporme alang kaniya ug si Lorenzo misul-ob niini sa iyang pagtrabaho sa
kasundalohan, nga milambo hangtud siya nakadawat og komisyon sa
pagkatenyente gikan sa gobernador sa Ohio.

Panig-ingnan ug
panaghisgutan

Kinabuhi ni Lorenzo Snow—Dalan sa Kinabuhi

Nag-alagad
sa matinud-
anon nga
paagi sa
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Ipakita ang hulagway sa sundalo gikan sa manwal.

• Unsa nga mga hiyas sa inyong pagtuo nga nadawat ni Lorenzo gikan sa
iyang mga kasinatian sa pagkabata ug sa iyang pag-alagad sa kasundalohan?
(Ang mga tubag mahimong maglakip sama sa mga butang ingon sa
simpatiya, disiplina, matugtanon, kapangakohan, maunungon.)

Isulat ang usa o daghan niini nga mga tubag diha sa hut-ong 2 sa dalan.

Lorenzo Snow Miadto sa Kirtland

Ang Dios magtabang kanato nga makaangkon og mga pagpamatuod. Siya
mihimo niini alang kang Lorenzo Snow. Paminaw alang sa mga ilhanan kon
sa unsa nga paagi si Lorenzo Snow nakapalambo og usa ka tinuod nga
tinguha sa pag-angkon og usa ka pagpamatuod ug sa pag-alagad sa uban.
(Isulti ang mosunod nga panig-ingnan sa imong kaugalingong mga pulong.)

Panig-ingnan Nakahuman si Lorenzo sa iyang pagtuon sa Kolehiyo sa Oberlin, sa Oberlin,
Ohio, ug wala madani sa relihiyon (Presbyterian) nga gitudlo didto. An iyang
inahan ug igsoong babaye nga si Leonora midawat sa Mormonismo sa 1831,
ug ang iyang igsoong babaye nagpasakop sa Simbahan sa 1835 ug mibalhin
ngadto sa Kirtland. Didto siya nagtudlo sa “tulunghaan sa banay” ni Joseph
Smith. Nakahibalo nga si Lorenzo nagtinguha sa pagpadayon sa iyang
pagtuon sa Hebreohanon, siya midapit kaniya sa pag-adto sa Kirtland aron
magtuon sa Hebreohanon sa Tulunghaan sa mga Propeta. (Kini nga
tulunghaan gitukod sa Propeta Joseph Smith aron pagdugang sa edukasyon sa
pipila ka mga kaigsoonan.) Si Lorenzo mibalhin ngadto sa Kirtland, diin
iyang nakita ang Propeta Joseph Smith.

Pagkahuman sa usa ka “tigum sa pagpanalangin” nga gihimo sa Templo sa
Kirtland, nakaila ni Lorenzo ang amahan sa Propeta, kinsa mao ang
Patriyarka ngadto sa Simbahan. Sa iyang pagpakig-istorya kaniya, ang
Patriyarka miingon, “ ‘Ngano, igsoong Snow, akong namatikdan nga ikaw
naningkamot sa pagsabut sa mga baruganan sa Mormonismo.’

“ ‘Oo,’tubag ni Lorenzo, ‘kana mao ang akong katuyoan.’

“ ‘Oo, ayaw kabalaka apan pag-ampo ngadto sa Ginoo ug hangtud ikaw
matagbaw; tun-i ang mao nga butang, itandi ang mga kasulatan uban sa
unsay among gitudlo; pakigsulti sa mga kaigsoonan nga imong nakaila, ug
paglabay sa panahon ikaw makabig nga ang “Mormonismo” iya sa Dios, ug
ikaw mabunyagan’ ” (Romney, The Life of Lorenzo Snow, pp. 24–25).

Panaghisgutan • Unsa kaha ang inyong bation nga nakadungog sa tambag ni Joseph Smith,
Sr., ngadto kang Lorenzo? (Itugot ang nagkalain-laing mga tubag.)

• Ngano nga kini maayo nga tambag? (Kini mao ang paagi kadaghanan sa
mga tawo nga makaangkon og mga pagpamatuod sa ebanghelyo [tan-awa
sa Moroni 10:4–5].)

Sa katapusan, ang mga pag-ampo ni Lorenzo gitubag ug siya nadani sa
kamatuoran. Sa 1836 si lorenzo Snow nabunyagan nga sakop sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Hulagway,
panaghisgutan,
ug pisara
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Pisara • Unsa nga pulong o hugpong sa mga pulong ang mahimong gamiton sa
paghulagway niini nga paagi (hut-ong 3) sa kinabuhi ni Lorenzo Snow?
(Posible nga mga tubag mao ang pagkakabig, bunyag, pagpamatuod, uban
pa.) Isulat ang usa ka angay nga tubag diha sa hut-ong 3.

Pasalig ngadto sa Ebanghelyo Makita diha sa Pag-alagad ni Lorenzo
Snow ngadto sa Dios ug sa Tawo

Panaghisgutan Sa dihang si Lorenzo Snow nakaangkon og usa ka pagpamatuod, siya buot
mohimo sa tanan nga iyang mahimo sa pag-alagad sa Dios, bisan og ang mao
nga pag-alagad nagkinahanglan alang sa dako nga sakripisyo.

Sa tingpamulak sa 1837, wala pa moabut og usa ka tuig human
makumpirmahe nga usa ka sakop sa AngSimbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw ug human makadawat sa pagkapari, si Lorenzo
Snow miadto sa una sa daghang mga misyon.

Si Lorenzo Nagtudlo sa Iyang mga Kabanay

Human sa tulo ka mga milya nga paglakaw sa ikaduhang adlaw sa iyang
misyon, si Lorenzo mihimo og usa ka tigum sa kasilinganan sa usa ka uyoan.
Kini mao ang iyang unang pagsulay sa pagpamulong sa atubangan sa
nanambong, ug siya nag-ampo ug nagpuasa hapit sa tibuok adlaw, nagtinguha
sa gahum ug pagdasig gikan sa Ginoo. Nianang gabhiona siya wala masayud
unsa ang isulti, apan “ang Espiritu Santo misulod diha kaniya,” siya miingon,
“ nagpuno sa akong hunahuna uban sa kahayag ug mga ideya nga isulti ug
husto nga pinulongan. [Siya mihatag og lig-on nga pagpamatuod sa
pagpahiuli sa ebanghelyo, nagkabig sa daghang mga tawo.] Human sa
ikaduhang tigum,” siya mitaho,” . . . ako mibunyag sa akong uyoan, iyaan ug
daghan sa akong mga ig-agaw, kinsa si Adaline usa kanila, kinsa [sa wal
madugay] nahimong akong asawa” (Eliza R. Snow Smith, Biography and
Family Record of Lorenzo Snow [Salt Lake City: Deseret News Co., 1884], p. 16).

Panaghisgutan • Ngano sa inyong hunahuna nga ang misyon ni Lorenzo Snow
malampuson? (Siya misunod sa Espiritu ug mahalaron.)

• Unsa nga mahinungdanong mga leksyon sa inyong hunahuna ang nakat-
unan ni Lorenzo? (Sa pagsalig sa Ginoo ug sa pagpaminaw ngadto sa
Espiritu.)

Pisara Idugang ang mahinungdanon nga mga pulong o pundok sa mga pulong sa
hut-ong 4 diha sa dalan. (Posible nga mga tubag mahimong maglakip: sa
pagsunod sa Espiritu, pagpaminaw ngadto sa Ginoo, pagsalig diha sa Ginoo.)

Si Lorenzo Snow sa wala madugay nakapalambo og daghang mahinungdanon
nga mga hiyas sa kinaiya nga makatabang kaniya sa kaulahian sa diha nga
siya nahimong Presidente sa Simbahan. Samtang ang sunod nga taho ihatag,
paningkamot sa pagtino unsa nga mga hiyas kini.



Leksyon 17

95

Kapuangod alang kang Sister Young

Sa tingpamulak sa1840, si Elder Snow gitawag sa usa ka misyon ngadto sa
England. Sa wala pa ang iyang pagbiya siya gitawag sa pipila ka mga banay sa
mga Apostoles nga nagtrabaho didto sa England aron sa pagdala og mga
mensahe gikan kanila ngadto sa ilang mga bana. Iyang nakita ang asawa ni
Brigham Young nga nagpuyo sa usa ka wala mahuman nga balay nga kahoy,
adunay salog, ug walay tapak ang mga troso,. . . nga nakapabantang sa
[banay] ngadto sa hangin ug mga unos. . . .Siya bag-o pa lang nga miabut
gikan sa dugay, . . . dili malampuson nga pagpangita sa baka nga kakuhaan
og [gatas], nga nawala sa miaging adlaw ug nga mao ang iyang gisaligan [sa
pagpakaon] sa iyang mga bata. Sa akong pagpangutana kaniya unsa ang
gustong akong isulti ngadto sa iyang bana,” nahinumdom si Lorenzo,” siya
mitubag, ‘Ikaw nakakita sa akong sitwasyon, apan sultihi siya nga dili
maguol, o mabalaka bisag gamay kanako—ako buot nga siya magpabilin sa
iyang natad sa pagtrabaho hangtud madungganong makahuman.’ Ang iyang
tataw nga kakabus, makalolooy nga kondisyon nakapatandog sa akong
simpatiya. Ako dihay gamay nga salapi—dili gani paigo sa pagdala kanako sa
ikanapulo nga bahin sa gilay-on ngadto sa akong natad sa pagtrabaho, nga
walay gilauman nga makakuha sa kulang, ug nga anaa sa katapusang gabii sa
akong pagsugod. Akong gikuha gikan sa akong bulsa ang pipila sa akong
gamay nga salapi, ug mihatag [niini ngadto] kaniya, apan siya nagdumili sa
pagdawat niini; samtang ako mainitong namugos nga iyang dawaton, ug siya
nagpadayon sa pagdumili—nga ingon og gituyo, ug ingon og aksidente, ang
salapi nahulog sa salog, ug mitinggagol agi sa lungag taliwala sa luag nga
mga tabla, nga nakapahusay sa panaglalis, ug nanamilit kaniya, ako mibiya
kaniya sa pagpunit niini kon siya makalugar” (Smith, Biography and Family
Record of Lorenzo Snow, p. 47).

Panaghisgutan • Unsa nga mga hiyas sa kinaiya ang inyong nakita nga gipalambo ni
Lorenzo Snow? (Kapuangod, simpatiya, manggihatagon, pakabana,
pakighigala.)

Pisara Idugang ang mahinungdanong pulong o hugpong sa mga pulong ngadto sa
ikalima nga hut-ong diha sa dalan. (Posible nga mga tubag tingali:
kamabination, simpatiya, kapuangod alang sa isig ka tawo.)

Ang Paggamit sa Pagkapari sa Paghupay: Usa ka Milagro

Sa Marso 1891, sa panahon nga si Elder Snow nagpahigayon og usa ka
komperensya sa istaka sa dakbayan Brigham, usa ka babaye nga nag-edad og
napulog lima ka mga tuig nga ginganlan og Ella Jensen namatay. Siya nasakit
sa taas nga hilanat sa kapin sa usa ka semana. Siya nasayud nga siya
mamatay ug nanamilit sa iyang banay. Siya nakadungog sa iyang mga
ginikanan ug sa uban nga nagbakho, nga nakapasamok kaniya pag-ayo. Ang
iyang espiritu misulod sa kalibutan sa espiritu ug nagpabilin didto sulod sa
daghang mga takna.

Samtang si Elder Snow namulong sa komperensya, usa ka pahibalo gitunol
ngadto kaniya, nagsulti sa kamatayon ni Ella. Siya mibiya sa iyang
kaugalingon gikan sa tigum, nag-ingon ‘adunay tawag sa pagbisita sa pipila
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ka tawo kinsa anaa sa lawom nga kasub-anan” (Romney, The Life of Lorenzo
Snow. P. 413). Midala kang Elder Rudger Clawson uban kaniya, siya mikuyog
sa amahan ni Ella ngadto sa panimalay ni Jensen. Sila misulod ngadto sa
lawak diin gihaya ang batan-ong babaye. Si Presidente Snow mihangyo kang
Presidente Clawson sa pagdihog kaniya, ug dayon siya mipanalangin
kaniya,ginamit ang usa ka “ ‘dili ordinaryo nga mga pulong, sa tono sa
nagsugo nga tingog: “Balik, Ella, balik. Ang imong trabaho dinhi sa yuta wala
pa mahuman.” ’ . . .

“ ‘. . .Labaw sa usa ka oras ang milabay, human makapangalagad ngadto
kaniya, . . . siya miabli sa iyang mga mata. Siya mitan-aw libut sa lawak, ug
[nangutana] “Hain siya?” [Ang iyang mga ginikanan nangutana kaniya,]
“Kinsa?” “Ngano, Igsoong Snow,” siya mitubag, “siya mipabalik kanako” ’
”(Romney, The Life of Lorenzo Snow, pp. 413–15).

Panaghisgutan • Unsa nga personal nga leksyon ang atong makat-unan mahitungod sa pag-
alagad sa uban gikan niini nga kasinatian? (Itugot ang nagkalain-lain nga
mga tubag sama sa: kita kinahanglan nga mohunong sa atong kaugalingon
mga gimbuhaton aron sa pagtuman sa dinalian nga panginahanglan sa
uban, kita makagamit sa pagkapari nga mapanalanginan ug sa
pagpanalangin sa uban.)

Basaha uban sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42:29.

• Sa unsa nga paagi kita makapakita sa atong gugma alang sa Manluluwas?
(Pinaagi sa pag-alagad kaniya ug pagsunod sa iyang mga sugo.)

• Sa unsa nga paagi kita makaalagad sa Ginoo? (Basaha ang Mosiah 2:17.)

Pisara Ang kinabuhi ni Lorenzo Snow puno sa pag-alagad. Siya nagpakita pag-usab
ug pag-usab sa iyang pagkaandam sa pagtuman bisan unsang mga buluhaton
nga gisugo kaniya. Siya mao ang usa ka tawo kinsa motawag sa mga Santos sa
pagsakripisyo tungod kay ang iyang kinabuhi mao ang buhi nga pagpamatuod
sa iyang pagkaandam sa paghimo sa ingon. Idugang ang Nag-alagad sa
matinud-anong paagi sa iyang tibuok kinabuhi nganha sa pisara.

Pagpamatuod ug Hagit

Hagita ang tanang mga sakop sa klase sa pagtubo sama kang Lorenzo Snow.
Sila makahimo kon sila mohatag sa dili hinakog nga paagi sa ilang panahon,
talento, ug mga kabtangan sa pagpadayon sa gingharian sa Dios, sa ingon
nagpadayon sa ilang kaugalingong pagtubo.

Kon kita moalagad sa atong isig ka tawo, kita usab makaila sa Manluluwas ug
sa iyang gugma pinaagi sa labaw nga saksi sa gahum sa Espiritu Santo.

Ihatag ang imong pagpamatuod sa gahum sa pag-alagad sa matag usa sa
atong mga kinabuhi.

Kasulatan Tapusa ang leksyon pinaagi sa pagbasa og kusog sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 76:5–10 mahitungod sa mga saad nga gihimo sa Ginoo niadtong
kinsa nag-alagad kaniya diha sa pagkamatarung.

Panaghisgutan
sa kasulatan





Lorenzo Snow: Paggahin
og Salapi sa Gingharian

sa Dios 

Tumong Ang mga sakop sa klase magtinguha sa pag-alagad sa ilang isig ka tawo pinaagi
sa paghatag og kwarta alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Biblia, Basahon ni
Mormon, ug Doktrina ug mga Pakigsaad.

2. Ipakita ang mga hulagway ni Lorenzo Snow, JosephF. Smith, Wilford
Woodruff, ug Heber J. Grant diha sa kolor nga seksyon.

3. Pakopyahi o isulat ang mga pamahayag sa propeta bahin sa ikapulo ug
pagtudlo og mga sakop sa klase pag-una sa pagbasa niini.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panig-ingnan Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

Si Presidente Snow sa sayo pa migahin og daghang panahon ngadto sa
panalapi sa Simbahan ug makasarang gayud kaayo sa pagdumala niini. Sa diha
nga siya nahimong Presidente sa Simbahan sa 1898, ang dako nga
salagubangunon nga diha sa mga Santos mao ang problema sa paggahin og
panalapi sa Simbahan. Ang mga katawhan wala magbayad sa ilang mga ikapulo
nga kinahanglan unta gayud nga ilang buhaton. “Mga tuig sa pagpanggukod,
dili makiangayon nga mga pamalaod sa mga tagsaway ug mga kaaway, mahal
nga [gasto sa korte] nakahimo og hilabihan nga kalisud sa panalapi nga ang
Simbahan nag-atubang og pagkabangkaruta. Midangop ngadto sa Ginoo diha
sa pag-ampo, si Presidente Snow gisultihan sa pagbiyahe ngadto sa St. George,
magbisita sa mahinungdanon nga mga balangay sa pagpauli. [Ang biyahe
gihimo sa 1899; ang St, George mga tulo ka gatus ka mga milya habagatan sa
Dakbayan sa Salt Lake]. Bisan og ang katuyoan niini nga pagbisita dili tataw
sumala sa hangyo sa pagtabang sa krisis sa panalapi, si Lorenzo ug ang pinili
nga mga kaigsoonan mibiya padulong sa habagatang balangay sa Utah” (Heidi
S. Swinton, “Lorenzo Snow,” sa Leonard J. Arrington, ed., The Presidents of the
Church [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], p. 174).

Pagbasa Basaha ang mosunod:

Sa St.George, si Presidente Snow nakadawat og kahibulongan nga
pagpadayag. Siya gisultihan nga kon ang mga Santos magsunod sa balaod
karon sa ikapulo, ang Simbahan sa kinatibuk-ang ug ang mga Santos tagsa-
tagsa mapanalanginan ug ang ilang mga problema sa panalapi mogamay.
Miingon si Presisdente Snow:
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“Ang panahon miabut na karon alang sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw,
kinsa nagtinguha nga makaandam alang sa umaabot ug sa pagbutang sa iyang
tiil nga lig-on diha sa tukma nga tukuranan, sa paghimo sa kabubut-on sa
Ginoo ug sa pagbayad sa iyang ikapulo sa hingpit. Kana mao ang pulong sa
Ginoo nganha kaninyo, ug kini mao ang pulong sa Ginoo ngadto sa matag
balangay sa tibuok yuta sa Zion. Human ako mobiya kaninyo [mga tawo sa 
St. George] ug kamo magsugod sa paghunahuna mahitungod niini, kamo sa
inyong mga kaugalingon makakita nga ang panahon miabut na nga ang
matag tawo kinahanglan nga mopasalig sa iyang kaugalingon sa pagbayad sa
iyang ikapulo. Ang Ginoo mipanalangin kanato ug adunay kalooy kanato sa
milabay nga panahon; apan adunay mga panahon nga moabut nga ang Ginoo
nagkinahanglan nga kita mobarug ug mohimo nianang Iyang gisugo ug dili
na mosalikway niini. Unsay akong gisulti kaninyo niini nga istaka sa Zion
akong isulti ngadto sa matag istaka sa Zion nga na-organisar. Walay lalaki o
babaye nga karon nakadungog unsay akong gisulti mobati nga natagbaw kon
siya mapakyas sa pagbayad og hingpit nga ikapulo (18 Mayo 1899, MS,
61:533.)” (Lorenzo Snow, The Teaching of Lorenzo Snow, Clyde J. Williams,
comp. [Salt Lake City: Bookcraft, 1984], p. 155).

Si Presidente Snow dayon misaad sa mga Santos sa St. George nga ang Ginoo
mopadala kanila og ulan. Sila nag-antus na sa hilabihan nga huwaw.

Panaghisgutan • Unsa nga baruganan nga diha na nga gihatagan og gibug-aton sa Ginoo
ngadto ni Presidente Snow aron masulbad ang mga problema sa panalapi sa
Simbahan? (Ikapulo; kini kinahanglan nga pagatumanon sa higpit nga paagi.)

• Unsa ang gisaad ni Presidente Snow sa mga Santos sa St. George kon sila
mobayad og matinuoron nga ikapulo? (Sila makadawat og ulan.)

Ang mga Kasulatan ug ang mga Propeta sa Ulahing mga Adlaw Nagtudlo
Kanato bahin sa Kamahinungdanon sa Ikapulo

Ipabasa sa sakop sa klase ug pamarkahe ang Doktrina ug mga Pakigsaad 119:4.

Niini nga kasulatan ang Ginoo mipahayag nga ang usa ka “ikanapulo sa
tanan sa ilang tubo matag tuig”: ang tubo pagasabton nga kinitaan.

Ipabasa sa gitudlo nga mga sakop sa klase ang mosunod nga mga pamahayag.
Kon ikaw buot, ipakita ang usa ka hulagway sa matag usa sa mga propeta
samtang basahon ang ilang pamahayag.

Presidente Wilford Woodruff

“Ako buot nga ang mga kaigsoonan makasabut niining usa ka butang, nga
ang atong ikapulo, ang atong paghago, ang atong mga trabaho dili alang sa
kahimayaan sa Makagagahum, apan kini alang kanato” (Emerson Roy West,
Profiles of the Presidents [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], p. 155).

Presidente Lorenzo Snow (sa usa ka ligdong nga katiguman sa Templo sa
Salt Lake, 2 Hulyo 1899)

“Usa ka bahin sa ikapulo dili gayud ikapulo sa mga mata sa balaod nga
gipadayag sa Ginoo” (Life of Joseph F. Smith, comp. Joseph Fielding Smith [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1938], p. 308).

Mga kinutlo ug
mga hulagway

Panaghisgutan
sa kasulatan
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Presidente Joseph F. Smith

“Ang balaod sa ikapulo mao ang usa ka pagasulayan diin ang mga tawo isip
tagsatagsa masulayan. Si bisan kinsang tawo nga mapakyas sa pagsunod niini
nga baruganan mailhan nga usa ka tawo nga walay pagtagad sa kaayohan sa
Zion, kinsa nagbaliwala sa iyang katungdanan isip usa ka sakop sa Simbahan”
(Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939], p. 226).

Presidente Heber J. Grant

“Ako mopamatuod—ug ako nasayud nga ang saksi nga akong gidala tinuod—
nga ang mga lalaki ug mga babaye kinsa matinuoron gayud uban sa Dios,
kinsa nakabayad sa ilang ikapulo . . . ang Dios mihatag kanila og kaalam 
diin sila makahimo sa paggamit sa nahibiling ikasiyam nga bahin, ug kini
dako og bili ngadto kanila, ug daghan ang ilang mahimo niini kay sa kon 
sila wala pa magmatinuoron uban sa Ginoo” (West,Profiles of the Presidents,
1972 ed., p. 231).

Ilista diha sa pisara ang pipila ka mga butang nga gisulti niini nga mga
Presidente sa Simbahan mahitungod sa balaod sa ikapulo. (Ikapulo mao ang
atong kahimayaan; kini mao ang atong espirituhanong mga panalangin, dili
lamang mga panalangin sa panalapi; ang pagbayad sa kabahin sa usa ka
ikapulo dili pagsunod sa balaod sa ikapulo; ang balaod sa ikapulo usa ka
pagsulay; kadtong kinsa nagbayad sa ikapulo makahimo sa paggamit sa ilang
salapi sa labaw ka maalamon nga paagi kay niadtong wala magbayad.)

Sa Unsa nga Paagi Gigamit ang mga Amot sa Simbahan?

Mga amot ngadto sa Simbahan gigamit o pagagamiton sa daghang mosunod
nga mga paagi sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Idibuho ang mosunod nga diyagram diha sa pisara sa dili pa ang panahon sa
klase:

Gamita ang diyagrama sa pagpasabut sa mosunod:

Ang ikapulo mao ang mahinungdanong amot nga atong himoon ngadto sa
Simbahan. Kini nagbayad sa kinatibuk-ang palakaw sa Simbahan, sama sa mga
gambalay (mga balay-tigumanan ug mga templo), mga programa sa misyonaryo,

a

yonga misyonar
Mga pundo sa lokal
Halad sa puas

yo)
Mga programa sa kasaysayan sa banay

ug mga seminar

Uban pa (sama sa niini nga manwal)

mga templo)
yo

Mga kahimanan sa edukasyon (mga kolehiyo
Programa sa misyonar

Mga gambalay (mga balay-tigumanan ug 

Paggahin og Panalapi sa Gingaharian sa Dios

Mga tubag nga
gidugang human
sa panaghisgut

Gikan sa
ikapulo

Ubang 
mga
halad

Pisara ug
panaghisgutan

Panaghisgutan
ug pisara
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mga kahimanan sa edukasyon ug mga prorama (mga kolehiyo ug mga
seminaryo), mga galastohan sa kasaysayan sa banay, ug mga galastohan nga
administratiba (paghimo niini nga manwal, pananglit). Bisan pa niana, ang
ikapulo dili lamang mao ang mga amot sa Simbahan nga gihatag sa mga sakop.

Panaghisgutan • Unsa ang ubang mga amot nga inyong gihatag ug sa inyong banay ngadto
sa Simbahan? (Ilista ang mga tubag, nga magkalailain, diha sa tagsa-tagsa
nga mga linya sa diyagrama. Ang mga tubag kinahanglan maglakip sa
halad sa puasa ug pundo sa misyonaryo. Tan-awa ang diyagrama sa
ibabaw.) Hatagi og gibug-aton nga ang pagtrabaho ug mga donasyon nga
mga butang sama ka bililhon sa mga amot nga salapi.

Dugang ngadto sa mga panalangin gikan sa paghatag, kita makatagamtam sa
mga pag-alagad, mga kahimanan, ug mga kahigayunan nga ikahatag niini nga
mga amot ngadto sa matag usa kanato isip mga sakop sa gingharian sa Dios.

Ang Langitnong Amahan Mopanalangin Niadtong Kinsa Mohatag aron
sa Pagtukod sa Gingharian

Ang Saad

Basaha o isaysay sa inyong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga
kasinatian ni Elder Angel Abrea, sa Kapitoan:

“Ako nahinumdom makausa sa tuig 1957, samtang ako kasamtangan isip usa
ka bag-o nga presidente sa usa ka sanga sa Argentina, ako nakahukom sa pag-
interbyu sa mga sakop bahin sa kamahinungdanon sa pagbayad sa ikapulo.
Nahitabo nga ako nakahigayon sa pagpakigsulti sa usa ka maayo nga igsoong
lalaki sa sanga kansang ngalan mao si Jose, kinsa naglisud sa pagbayad sa
iyang ikapulo. Ako nangutana kaniya nga walay pugong-pugong, ‘Igsoong
Jose, nganong dili ikaw mobayad sa imong ikapulo?’ Ako nakasiguro nga si
Jose wala magdahum nga ako mangutana nga direkta.

“Human sa mubo nga kahilom siya mitubag: ‘Alang sa imong kasayuran,
Presidente, ako adunay duha ka mga anak. Ang suhol sa usa ka mamumuo
gamay kaayo. Karong buwana ako kinahanglan nga ako mopalit og mga
sapatos sa akong mga anak nga ikasul-ob sa tulunghaan; ug, sa matimatika
nga paagi, ako walay igong salapi.’

“Sa usa ka diha-diha nga tubag, ako miingon, ‘Jose, ako mosaad kanimo nga
kon ikaw mobayad sa imong ikapulo sa matinud-anon nga paagi, ang imong
mga anak makabaton og sapatos nga ikasul-ob sa tulunghaan, ug ikaw
makahimo sa pagbayad sa tanang mga panginahanglan sa imong panimalay.
Ako wala masayud kon unsaon niya kini paghimo, apan ang Ginoo sa
kanunay motuman sa iyang mga saad. Gawas niana, ako midugang, ‘Kon ikaw
sa gihapon makamatikod nga ikaw walay igong salapi, akong iuli kanimo unsa
ang imong gibayad sa ikapulo gikan sa akong kaugalingong bulsa.’

“Sa pagpauli, ako naghunahuna kon unsa ang akong gibuhat husto ba o dili.
Ania ako, bag-o pang naminyo, bag-o pang nagsugod sa akong trabaho, ug
nag-atubang sa akong kaugalingong ekonomikanhong mga problema. Ako
nagsugod sa pagkabalaka mahitungod sa akong kaugalingong mga sapatos,
nga wala na maghunahuna niadtong mga sapatos sa banay ni Jose! Bisan

Kasinatian ug
panaghisgutan
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gani sa akong pag-abut sa balay ang akong asawa sa tibuok kasingkasing
miabag kanako ug mihatag kanako og kasiguroan nga ang tanan maayo ra,
ako moingon gayud nga nianang gabhiona walay laing nag-ampo pag-ayo
alang sa ekonomikanhong kaayohan sa Igsoong Jose kay kanako.

“Paglabay sa usa ka bulan, ako nakigsulti pag-usab ni Jose. Bisan og ang mga
luha sa iyang mga mata nakahimo nga imposible alang kaniya sa pagsulti,
siya miingon: ‘Presidente, dili katuohan. Ako mibayad sa akong ikapulo, ako
nakatuman sa akong tanan nga mga obligasyon, ug gani ako nakapalit og
bag-ong mga sapatos alang sa akong mga anak, ang tanan nahimo nga walay
tubo sa akong suhol. Ako nasayud nga ang Ginoo motuman sa iyang saad!’ ”
(sa Conference Report, Oct. 1981, p. 34; o Ensign, Nov. 1981, pp. 24–25).

Sa pisara, isulat ang pakisayran sa kasulatan nga Malaquias 3:10 ug dayon
isulat ang Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10. Ipabasa pagkusog. kini sa usa ka
sakop sa klase.

Panaghisgutan Si Elder Abrea nagpaabut nga ang Ginoo mopagpanalangin ni Jose kon siya
motuman sa balaod sa ikapulo.

• Ang Ginoo ba mihatag sa mao nga saad? (Oo, siya mobu-bo sa mga
panalangin niadtong kinsa mobayad sa ilang ikapulo.)

Pagpamatuod ug Hagit

Tapusa ang leksyon pinaagi sa paghatag sa imong pagpamatuod nga ang
Ginoo motuman sa iyang mga saad. Kon kita motuman sa sugo sa ikapulo,
kita mapanalanginan. Awhaga ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin og
personal nga mga kasinatian bahin sa mga panalangin ug hingpit nga mga
kalipay nga nadawat gikan sa pagbayad sa ikapulo ug sa ubang mga
obligasyon. Hagita ang klase sa pag-amot ngadto sa pagtukod sa gingharian
sa Dios.

Mga kasulatan
ug pisara



Paghimo sa Pagpamugos sa
Ka-edad (Peer Pressure) nga
usa ka Positibo nga Kasinatian

Tumong Ang mga sakop sa klase makakita nga ang mga pagpamugos sa ka-edad
mahimong usa ka negatibo o positibo nga kasinatian, ug sila mosunod sa
positibo nga mga impluwensya nga makatabang kanila sa pagbalik ngadto sa
Langitnong Amahan.

Pagpangandam 1. Pag-andam og usa ka kompas ug usa ka gamay nga magnet kon mahimo
(usa ka sakop sa klase mahimong aduna niini nga mga butang). Kon lisud
pangitaon ang usa ka magnet, usa ka gamay nga metal nga adunay daghang
puthaw mahimong iilis, sama sa gamay nga yabe o dako nga lansang, uban
pa. (Chrome o stainless nga puthaw nga mga butang dili angay.)

2. Pag-andam og usa ka piraso nga papel ug lapis alang sa matag sakop sa
klase.

3. Ang matag sakop sa klase kinahanglan nga adunay kopya sa Biblia ug sa
Basahon ni Mormon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Paggunit og usa ka kompas sa atubangan sa klase ug ipangutana ang
mosunod nga mga pangutana:

• Unsa kini?

• Unsay mahimo niini?

• Unsaon kini paggamit?

Tungod kay ang kompass kanunay nga magtudlo sa usa ka direksyon
(magnetic nga amihanan), kini mahimong bililhon sa pagtabang kanato nga
makahibalo asa na kita ug unsa nga direksyon ang atong kinahanglan gayud
nga subayon. (Paguniti sa usa ka sakop sa klase, tingali usa ka eskawot, ang
kompas samtang ang uban sa klase moduol aron motan-aw sa direksyon nga
gitudlo sa dagum sa kompas. Dayon, taruga ang direksyon nga gitudlo sa
dagum pinaagi sa paglihok sa usa ka gamay nga magnet o usa ka piraso sa
metal libot nga ngilit sa kompas. Pabalika ang mga sakop sa klase ngadto sa
ilang mga lingkuranan.)

• Sa unsa nga paagi nga kini nga paghulagway may kalabutan sa atong mga
kinabuhi? (Ang atong mga kinabuhi sama sa dagum sa kompas. Ubang mga
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butang mahimong mobitad kanato palayo sa agianan o moimpluwensya sa
direksyon nga atong gipadulngan. Kon kita magpabilin nga matinud-anon
sa atong dalan, bisan pa niana, ug ang impluwensya nga atong gisunod
maayo, ang atong mga kinabuhi mahimong labaw nga maayo.)

Pagpamugos sa Ka-edad Usa ka Mahinungdanon nga Impluwensya sa
Kinaiya

Ipabasa sa klase ang Alma 37:38–41.

Sa panahon nga sila didto sa kamingawan, sa diha nga si Laman, Lemuel, ug
ang uban wala magmatinud-anon, ang mga igtutudlo nga diha sa bola dili
molihok sa husto nga paagi. Bisan pa niana, kon ang mga tawo magmatinud-
anon, ang mga igtutudlo mogiya kanila sa husto nga direksyon. Ang husto
nga impluwensya mahinungdanon kaayo kon kita buot moadto sa husto nga
direksyon.

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka lapis ug usa ka piraso sa papel ug
hangyoa sila sa paglista, sa han-ay sa kamahinungdanon, mga tawo o mga
butang nga makaimpluwensya sa ilang mga kinabuhi. (Sugdi uban sa labing
makapaimpluwensya isip numero 1 ug ang dili kaayo makaimpluwensya isip
numero 10.)

• Unsa ang pipila ka mga butang ug mga tawo kinsa makaimpluwensya
kaninyo? (Itugot ang nagkalain-laing mga tuabg.)

• Kinsa sa inyong pamati ang buot sa labing maayo nga mga butang alang
kaninyo? (Mga tubag kinahanglan nga maglakip: sa mga ginikanan, banay,
relihiyoso ug mga pangulo sa mga batan-on, uban pa.)

• Unsa nga mga impluwensya ang makaangkon og bintaha o kaayohan alang
sa ilang mga kaugalingon pag-una? (Ka-edad, pahinumdom, telebisyon,
uban pa.)

Kini nga kalihokan magkalahi sa matag klase. Paningkamuti ang pagpakita
nga kini mahinungdanon kon unsa ang makaimpluwensya kanato. Usab,
hatagi og gibug-aton kon unsa ka mahinungdanon kini alang kanila sa pag-
impluwesnya sa ilang mga higala ug mga banay sa paglakaw ngadto sa husto
nga direksyon.

Ang Ginoo buot kaayo nga kita molakaw sa husto nga direksyon. Siya
nahigugma kanato ug buot nga kita magmaalamon ug magmabinantayon sa
mga impluwensya nga naglibot kanato.

Si Joseph F. Smith, ikaunom nga Presidente sa Simbahan, miingon: (basaha
ang mosunod, ipasabut kon gikinahanglan)

“Ang mga kalihokan nga makalingaw kanato kinahanglan mailhan pinaagi sa
ilang maayo nga mga tawo ug palibot. Kita kinahanglan nga mohunahuna
pag-ayo sa kinaiya niadtong atong gikauban sa mga dapit sa kalingawan; ug
kita kinahanglan nga madumala sa taas nga pagtan-aw sa kapangakohan
ngadto sa atong mga ginikanan, ngadto sa atong mga higala ug ngadto sa
Simabahan. Kita kinahanglang nga makasiguro nga ang mga kalipay nga
atong gikalingawan gitugot sa Dios. Kini kinahanglan nga gitugot sa atong
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mga ginikanan ug sa atong mga kauban sa relihiyon, ug pinaagi niadtong
tinuod nga mga baruganan nga kinahanglan nga magdumala sa atong
[panag-uban] sa usag usa diha sa pagkasakop sa Simabahan. Ang mga
kalingawan mismo, ug anaa sa dalaygon nga sosyal nga palibot, mahimong
husto ug maayo, kinahanglan nga likayan gawas kon ang mga kauban maayo
ang mga kinaiya ug ang mga dapit tinamud ug ubos sa husto nga mga
pagdili” (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1939], p. 320).

Ang mga Higala ug mga Ka-edad Mahimong usa ka Negatibo nga
Impluwensya

Si Elder Robert D. Hales, samtang nagsulti sa Unibersidad sa Brigham Young,
naghatag og duha ka mga paghulagway nga nagpakita sa unsa nga paagi nga
ang sayop nga matang sa higala o mga ka-edad makaimpluwensya kanato:

“Adunay usa ka talagsaon nga leksyon nga ikatudlo niadtong kinsa nagpuyo
sa mga isla. Kon sila makadakop og mga kasag, sila mobutang niini sa usa ka
gamay, plat nga basket. Kon ikaw mobutang sa usa ka kasag diha sa basket,
kini mokamang paingon sa gawas. Kon ikaw mobutang og duha ka mga
kasag sa basket, matag higayon ang usa ka kasag mosugod sa paggawas, kini
bitaron pagbalik sa laing kasag. . . .

“Ako manghinaut nga kita makasabut og laing leksyon nga akong nakat-
unan . . . gikan sa akon uyoan. Kini mahitungod sa mga coyotoes ug karnero.
Kini abtik kaayo. Ang inahan ug amahan nga coyote mopagawas niadtong
gagmay nga mga coyote aron magdula ug maghagwa-hagwa. Ug ang gagmay
nga mga kordero kinsa nakasiguro sa tangkal nga mitan-aw ug miingon, ‘O,
dili ba kana makalingaw kaayo?’ Ug sila mobiya aron magdula uban sa
gagmay nga mga coyote. Dayon ang hamtong nga mga coyote miabut ug
mipatay kanila” (“This Is the Way; and There Is None Other Way,” sa Brigham
Young University 1981–82 Fireside and Devotional Speeches [1982], p. 67).

• Sa unsa nga paagi nga kini nga mga sugilanon magamit sa inyong mga
kinabuhi? (Human sa usa ka mubo nga panaghisgutan, hangyoa sa klase sa
pagpangutana sa ilang mga kaugalingon kon kini nga sugilanon makasulti
ba og pipila ka butang mahitungod sa bisan kinsa nga higala.)

Pangutan-a ang imong kaugalingon: Nag-impluwensya ba ako sa akong mga
higala sa sayop nga paagi? Nag-impluwensya ba kanako ang akong mga
higala sa sayop nga paagi?

Paghunahuna sa imong kaugalingon sa bisan unsang sitwasyon nga imong
nahibaloan diin ang usa ka tawo misunod sa sayop nga matang sa higala o
pundok. Hunahunaa kon makapila nga kining mga sitwasyon natapos sa
kasubo, trahedya, o pag-antus. Ang punto dinhi mao ang pagpamalandong,
paghunahuna mahitungod niini, dili ang paglibak. (Pagbantay nga dili
motugot nga mahisgutan ang mga ngalan o mga kasinatian nga nahibaloan
sa klase ug nga makadaot sa uban o makapahimo sa klase sa paghukom sa
uban. Ikaw mahimong mogamit sa epektibo nga paagi og usa ka sitwasyon o
sugilanon nga personal nga nahibaloan sa mga sakop sa klase nga dili
makadaot ni bisan kinsa sa paghisgot niini pag-usab.)

Makapahunahuna
nga mga pangutana
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Hunahunaa kon pila ka mga pag-antus ang mawala kon kita makat-on sa
pag-impluwensya sa atong mga higala sa husto nga direksyon, nga
magmaisugon sa pag-atubang sa mga pagtintal.

Ipabasa pagkusog sa usa ka sakop sa klase ang mga pulong ni Presidente
Spencer W. Kimball sa diha nga siya usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha
ka mga Apostoles:

“O, kon ang atong mga batan-on makakat-on niining sukaranan nga leksyon
sa pagkuyog kanunay sa maayo nga pundok, nga dili gayud makita uban
niadtong kinsa mopaubos sa atong mga sumbanan! Himoa nga ang matag
batan-on mopili og mga higala kinsa mohimo kaniya nga maghimo sa unsay
matarung, maningkamot sa pagkab-ot sa labing taas. Himoa nga siya dili
gayud mopili og mga higala kinsa moawhag kaniya nga dili makabalaka sa
pagkadanghag” (Love versus Lust, Brigham Young University Speeches of the
Year [Provo, 5 Jan. 1965], p. 8).

Ang mga Higala ug Isig ka Edad Mahimong usa ka Posotibo nga
Impluwensya

Mubo nga Asoy Ang impluwensya sa mga higala o isig ka edad mahimong dili negatibo.
Basaha ang mosunod nga mubo nga asoy:

“Sa usa ka sementeryo usa ka gamay nga bato maoy timailhan sa lubong sa
usa ka gamay nga bata. Diha sa bato gikulit kining mga pulong: “Usa ka bata
nga gihisgutan sa iyang mga kadula, “Labaw nga sayon ang pagminaayo kon
siya uban kanamo” ’ ” (File Favorites, comp. Albert Zobell, Jr. [Salt Lake City:
Bookcraft, 1968], p. 62).

Si Elder Hales mihatag og usa ka yano ug makahuluganon nga kahulugan sa
usa ka higala: “Unsa ang kahulugan sa usa ka higala? Ang mga higala mao
ang mga tawo kinsa makapasayon sa pagpuyo sa ebanghelyo ni Jesukristo”
(Robert D. Hales, “This Is the Way; and There Is None Othe Way,” sa Brigham
Young University Speeches of the Year, 1981–82, p. 67).

Basaha ang kahulugan sa usa ka higala ni Elder Marvin J. Ashton: “Ang usa
ka higala sa tinuod nga pagsabut dili usa ka tawo kinsa motugot lamang sa
atong kinaiya o mobaliwala sa dili maayo nga kinaiya. Ang usa ka higala mao
ang usa ka tawo nga nagpakabana” (Marvin J. Ashton, “It’s No Fun Being
Poor,” Ensign, Sept. 1982, p. 73

Balik ngadto sa imong orihinal nga lista sa impluwensya ug butangi og tsik
tupad sa impluwensya nga mohaum sa kahulugan sa usa ka tinuod nga higala.

Nagkinahanglan og kaisug aron mahimong usa ka higala, ilabi na kon ang
uban anaa sa sayop nga direksyon. Usahay ang mga batan-on, bisan sa
simbahan, dili mabination ngadtod sa usag usa, ilabi na niadtong dili apil sa
ilang pundok sa mga higala. Ang uban masakitan kon sila dili iapil tungod
kay sila dili sakop sa Simbahan. Kitang tanan kinahanglan nga mahimong
tinuod nga mga higala—mabination ngadto sa tanan—ilabi na ngadto ni bisan
kinsa nga mobati nga sila dili apil, ngadto niadtong kinsa wala maghunahuna
nga iapil, ug ngadto niadtong kinsa dili mga sakop sa Simbahan.

Mga Kahulugan
ug kalihokan
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Ang Ginoo Mihatag og Usa ka Dapit sa Pagpangita og Positibo nga
Pagpamugos sa Ka-edad

Ipabasa pagkusog sa usa ka tawo ang Mosiah 18:7–10.

• Unsa nga mga hiyas ang gihinganlan niini nga mga kasulatan nga mao ang
mga hiyas sa usa ka tinuod nga higala? (Dawata ang nagkalainlain nga mga
tubag.)

• Sa tanang mga dapit sa kalibutan, asa kita mahimong makakita sa mao nga
panaghigalaay? (Sa Simbahan; ang uban mahimong moingon sa mga
misyon o sa mga templo.)

Si Presidente David O. McKay mitudlo nga ang panaghigala mao ang usa sa
dakong mga katarungan nga ang Ginoo mitukod sa iyang Simbahan. Siya
usab nagpasidaan kanato sa mga sangputanan kon kita mopili sa pagsalikway
sa mga kahigayunan alang sa panaghigalaay ug impluwensya sa Simbahan ug
mangita og mga higala ug impluwensya bisan asa. Siya miingon:

“Uban sa labing tam-is nga mga panalangin sa kinabuhi mao ang pagpakigdait
uban sa mga lalaki ug mga babaye kansang mga sumbanan ug mga pangandoy
taas ug halangdon. Sunod ngadto sa pagbati sa pagkasuod uban sa Dios
moabut ang pagkamatinabangon, pag-awhag, ug pagdasig sa mga higala. Ang
panaghigalaay usa ka sagrado nga kabtangan. Sama sa hangin, sa tubig ug init
sa adlaw ngadto sa mga bulak, mga kahoy, ug sa tanang mga tanom, mao usab
ang mga pahiyom, simpatiya ug gugma sa mga higala ngadto sa inadlaw nga
mga kinabuhi sa tawo. ‘Ang pagpakabuhi, pagkatawa, paghigugma sa usa ka
higala, ug ilang higugmaon mao ang kainit sa init sa adlaw sa kinabuhi.’ Usa sa
mahinungdanon nga mga katarungan diin ang Ginoo mitukod sa Iyang
Simbahan mao ang paghatag sa tanang tawo sa taas ug ubos, dato ug pobre,
kusgan ug mahuyang og usa ka kahigayunan sa pagpakig-uban sa ilang isig ka
tawo sa usa ka kahimtang nga makabayaw, relihiyoso nga pakigdait. Kini
mahimong makita diha sa mga korum sa Pagkapari, Mga Kaabag, mga tigum sa
Sakramento. Siya kinsa mobaliwala niini nga mga kahigayunan, kinsa
mapakyas sa paggamit niini, hangtud mohaw-ang ang ang iyang kaugalingong
kalag (sa Conference Report, Apr. 1940, p. 16).

• Kinsa ang atong labing maayo nga impluwensya? (Langitnong Amahan,
ang Manluluwas, ug ang Espiritu Santo.)

Langitnong Amahan, ang Manluluwas, ug ang Espiritu Santo. Mao ang
Atong Labing Maayo nga Impluwensya

Ipabasa pagkusog ang Juan 15:13.

• Giunsa pagpakita sa Manluluwas kanato dinhi nga siya nahigugma kanato?
(Ang Iyang gugma dako kaayo nga siya mitugyan sa iyang kinabuhi.)

• Kinsa ang labing dako nga impluwensya sa atong mga kinabuhi? (Ang
Manluluwas.)

Ang Manluluwas misaad nga kon kita mosunod kaniya—mahimong iyang
tinuod nga mga higala–dayon kita makabaton og kabilin uban kaniya—
kinabuhing dayon (tan-awa sa D&P 93:45).

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Pagpamatuod ug Hagit

Kita nagtuon sa mga kinabuhi sa bag-ong mga propeta. Kita nakakita sa unsa
nga paagi sila mga tawo kinsa mabinanatayon sa pagpili sa posotibo nga mga
impluwensya sa ilang mga kinabuhi. Sa pagbuhat sa ingon, sila mipalambo sa
ilang mga talento ug labing maayong mga hiyas, gipanalanginan sa Ginoo,
ug nahimong positibo nga mga impluwensya sa mga kinabuhi sa mga anak sa
Langitnong Amahan.

Ihatag ang imong pagpamatuod nga adunay kaluwasan ug kalipay sa pagpili
sa positibo nga mga impluwensya, ilabin na sa pagsunod sa Manluluwas ug
sa iyang mga propeta.

Hagita ang klase sa pagpangita og positibo nga mga impluwensya sa mga
kinabuhi sa ilang mga higala ug banay, sa pagsalikway sa negatibo nga mga
impluwensya. Hagita sila nga magmabination sa tanang mga katawhan, ilabi
na niadtong kinsa ingon og adunay mga problema. Si Presidente McKay
namulong niadtong kinsa gigutom sa ilang kaugalingong mga kalag, apan
ang uban :gigutom” pinaagi sa kondisyon nga dili nila makontrol.

Tubaga kining mga pangutana sa inyong mga kaugalingon:

• Magdumili ba kamo o dili mosulay sa pagtabang og usa ka tawo nga inyong
nakita sa matag adlaw kinsa gigutom gikan sa kakulang sa pagkaon?

• Inyo bang nakita matag adlaw, apan wala makaila, sa usa ka tawo kansang
kalag gigutom gikan sa kakulang sa panaghigala?

Makapahunahuna
nga mga pangutana



Joseph F. Smith—Usa ka
Tingog sa Kaisug
Natawo: sa 13 sa Nobyembre 1838 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1901–1918

Tumong Ang mga sakop sa klase maaghat sa pagpakita sa pisikal ug moral nga kaisug
pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo ingon nga gipakita
pinaagi ni Presidente Joseph F. Smith.

Pagpangandam 1. Pag-andam og mga poster sa mosunod nga mga kasulatan o pangandam sa
pagsulat niini diha sa pisara: Salmo 23:4 ug Mga Taga-Roma 8:31.

2. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Joseph F. Smith diha sa kolor nga
seksyon ug sa hulagway ni Mary Fielding Smith ug sa iyang anak nga lalaki
nga si Joseph F. Smith nga nagmaneho og usa ka karomata tabok sa mga
kapatagan (62608; Mga Hulagway sa Ebanghelyo 412).

3. Pagkuha og usa ka lapis ug piraso sa papel alang sa matag sakop sa klase.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Kalihokan Ipasa ang mga lapis ug papel ngadto sa klase. Ipangutana ang mosunod nga
mga pangutana isip usa ka pasiuna. Sultihi ang klase sa pagtubag sa imong
pangutana diha sa piraso sa papel apan dili iapil ang ilang mga ngalan kay
imong hisgutan ang ilang mga tubag unya.

• Unsa ang inyong gibuhat sa miaging semana nga nagkinahanglan og kaisug?

Panaghisgutan • Unsa ang inyong gihunahuna sa diha nga kamo naghunahuna sa kaisug?
(Dawata ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Kaisug usa ka abilidad sa pagbuntog sa kahadlok (Miriam Webster Dictionary.)

• Ang tawo ba makapalambo niini nga kalig-on o hiyas? (Oo.)

• Makahunahuna ba kamo ni bisan kinsang pangulo, sa sulod o gawas sa
Simbahan kinsa nagpakita og dako nga kaisug? (Ang mga tubag
magkalainlain ug mahimong maglakip sa mga ngalan sama nila ni Joseph
Smith, Spencer W. Kimball, Columbos, George Washington, o sa mga
astonot. Ikaw mahimong mosugyot sa bantugang mga bayani sa inyong
kaugalingong kultura.)

• Makahunahuna ba kamo ni bisan kinsang pangulo sa sulod o sa gawas sa
Simbahan kinsa nagpakita og katalaw? (Kadaghanan moingon nga wala;
bisan pa niana, dawata ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Ang kaisug usa ka sukaranan kaayo nga hiyas sa pagkapangulo. Ang kalibutan
nagdayeg sa kaisug ug mosunod sa usa ka maisugong pangulo. Ang kalibutan
nagsaway sa pagkatalawan
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Si Joseph Smith Gilibutan sa mga Tawo sa Pisikal ug Moral nga Kaisug

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Joseph F. Smith.

Sa 13 sa Nobyembre, si Mary Fielding Smith mipakatawo sa iyang unang
anak nga lalaki, nga si Joseph Fielding Smith, sa Far West Missouri.
(Pahinumdom: dili kini si Joseph Fielding Smith kinsa mao ang ikanapulo
nga Presidente sa Simbahan, apan ang iyang amahan, ang ikaunom nga
Presidente.) Si Joseph bata pa kaayo nga hingpit nga makaamgo unsa ang
giantus sa iyang inahan ug sa ubang mga Santos sa mga kamot sa
manggugubot nga mga panon sa Missouri kinsa nanumpa nga puohon ang
mga Mormon; apan sa diha nga siya nag-edad na og unom ka mga tuig ug
nagpuyo sa Nauvoo, siya nakasabut sa katinuod sa pagpakigbisog ug
pagpanggukod: ang iyang amahan, nga si Hyrum, ug si Tiyo Joseph gipatay
sa masuk-anon nga manggugubot nga panon sa Bilanggoan sa Carthage. Sa
iyang unang mga tuig siya nahimong saksi sa daghang mga panahon sa
kaisug niini nga bantugang mga tawo. Ang iyang inahan, nga si Mary
Fielding Smith, mao ang laing bantugang panig-ingnan sa kaisug ug kalig-on
sa kinaiya. Dili ikatingala nga si Joseph nagpakita niini nga mga kinaiya sa
sayo nga pangidaron. Siya hapit na moabut og walo ka mga tuig sa diha nga
siya nagmaneho og mga baka nga nagguyod sa ilang karomata gikan sa
Montrose, Iowa, ngadto sa Winter Quarters, Nebraska.

Si Joseph Smith Nagpakita og Kaisug sa Pagkabatan-on

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Joseph ug sa iyang inahan nga nanabok sa mga
kapatagan.

Isaysay ang mosunod nga hitabo gikan sa iyang kinabuhi.

Si Joseph ug ang iyang inahan migahin sa ilang tingtugnaw sa 1847–48 sa
Winter Quarters (karon kabahin sa Omaha, Nebraska) nag-andam alang sa
usa ka panaw ngadto sa Walog sa Salt Lake.

Sa dihang ang mga Santos napugos sa pagbiya sa Nauvoo ug miabut sa Iowa
sila nag-atubang sa mga bulan sa tingtugnaw. Sila mipadayon aron sa
paghimo sa katapusang pagpangandam sa pagtabok sa mga 1,600 ka mga
kilometro ngadto sa Walog sa Salt Lake. Sila usab mihimo sa Winter Quarters
isip usa sa temporaryo nga dapit hununganan diin pagkaon mahimong
patuboon alang niadtong kinsa nagsunod.

Ang bata nga si Joseph nga nag-edad og walo ka mga tuig usa ka magbalantay
sa mga baka sa panahon nianang malisud nga nga higayon ug mibati og
kapangakohan sa pag-atiman sa mga baka. Siya nasayud nga kini
mahinungdanon sa ilang panaw ngadto sa kasadpan.

Usa ka buntag siya ug si Thomas Burdick, laing bata sa iyang edad, mga duha
o tulo ka mga kilometro gikan sa balangay nga nagbantay sa ilang mga baka
nga manibsib ug naglingaw sa ilang mga kaugalingon sa makadiyot pinaagi
sa pagpalumba sa ilang mga kabayo ug pag-ambak og mga lungag. Sila
naalarma sa kalit sa pagkakita og pundok sa mga Indian nga nangabayo
padulong kanila.
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“Si Thomas . . . diha-diha mipaingon sa panimalay, nagsinggit, ‘Mga Indian!’
‘ Mga Indian!’ ” (Joseph Fielding Smith, comp., Life of Joseph F. Smith [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1938] p. 135).

Ang unang gihunahuna mao ang pagluwas sa mga baka tungod kay siya
nasayud nga kon mawala ang ilang mga baka sila dili makabiya sa Winter
Quarters nianang tuiga. Siya nagdali sa pagpundok sa mga hayop. Duha ka
mga Indian migukod kaniya sunod ni Thomas, kinsa sa ubang mga
katarungan miambak sa iyang kabayo ug midagan ngadto sa panimalay. Usa
ka Indian mikuha sa kabayo ni Thomas. Si Joseph miabut sa pangunahan sa
panon ug nagmalampuson sa pagpabalik sa mga baka ngadto sa panimalay
samtang ang mga Indian nagsingabot. Ang iyang mga paningkamot,
inubanan sa pagdali ug mga singgit sa mga Indian, nakapadagan sa mga
baka. Pipila ka mga Indian sa katapusan nakaapas kaniya, bisan og siya
mibiya kanila sa makadiyot.

“Usa ka Indian,” siya miingon, “nagpadagan diha sa wala nga bahin ug ang
usa sa tuo nga bahin, ug silang duha migunit kanako sa akong bukton ug tiil
ug mialsa kanako gikan sa akong kabayo, dayon sila mipahinay sa ilang
pagpadagan hangtud nga ang akong kabayo [midagan] gikan kanako, dayon
sila milabay kanako uban sa dako nga kapintas diha sa yuta. Pipila ka mga
kabayo sa akong luyo milukso kanako, apan wala makapasakit kanako. Ang
akong kabayo nadakpan sa mga Indian ug walay paghinayhinay sa ilang
pagdagan sila mipaingon sa direksyon nga ilang gigikanan” (Smith, Life of
Joseph F. Smith, p. 136).

Maisug ug determinado, ang batan-ong Joseph nakapalangan sa mga Indian
og taas-taas alang sa mga lalaki sa balangay sa pag-abut ug miabog sa mga
Indian. Usa ka kabayo wala na makit-i, apan ang mga baka ang tanan
naluwas tungod sa kaisug ni Joseph.

Sa diha nga siya nag-edad og siyam ka tuig siya mimaneho sa ilang mga
karomata nga adunay doble nga pundok sa upat ka mga toro ngadto sa
Walog sa Salt Lake, diin siya na usab ang may responsable nga bata sa mga
kahayopan. Sa tanang panahon siya maoy nagbantay sa mga kahayopan, siya
wala gayud mawad-i og usa tungod sa pagkadanghag. Usa ka higayon niana
siya maisugong miluwas sa usa ka nati gikan sa gutom nga mga lobo.

Kaisug Magagikan sa Hugot nga Pagtuo

Panaghisgutan • Diin makuha ni Joseph F. kini nga kaisug? (Ang mga tubag mahimong
magkalainlain ug mahimong maglakip sa: iyang inahan, gikan sa iyang
amahan ug uyoan, gikan sa Langitnong Amahan.)

• Unsa ang nakahatag kanato og kaisug? (Hugot nga pagtuo.)

Poster o pisara Ipakita ang mga poster o isulat ang Salmo 23:4 ug Mga Taga-Roma 8:31 diha
sa pisara.

Ang hugot nga pagtuo mao ang gibasehan sa kaisug ug si Joseph nakakit og
dako nga hugot nga pagtuo nga gipakita sa iyang inahan. Siya kanunay nga
mosulti sa iyang kaugalingon mga anak sa mosunod nga hitabo sa
pagpasabut ngano nga siya adunay dako nga hugot nga pagtuo sa pag-ampo.
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Samtang sila nagpuyo sa Winter Quarters, ang batan-ong Joseph miadto sa
iyang inahan ug sa iyang igsoong lalaki, si Joseph Fielding, sa usa ka biyahe
ngadto sa St. Joseph, Missouri. Sila mamalit og daghang mga kasangkapan
alang sa gipaabot nga panaw gikan sa Winter Quarters ngadto sa Walog sa
Salt Lake. Sa pagpauli sila nagkampo usa ka gabii niana dili layo sa pipila ka
mga tawo nga adunay pundok sa mga hayop. Aron ang ilang mga toro dili
masagol uban sa laing mga hayop ug madala, ilang gibilin ang yugo sa toro
sa diha nga ilang gibuhian nianang gabhiona. Sa pagkasunod buntag wala na
nila makita ang ilang mga toro. Si Joseph nakaabot pag-una sa karomata ug
mitala, “ ‘Samtang ako nagpadulong akong nakita ang akong inahan nga
nagluhod diha sa pag-ampo. Ako mihunong sa makadiyot ug dayon hinay
nga nagpaduol aron makadungog sa iyang pangamuyo sa Ginoo sa dili
pagtugot kanamo nga mahibilin niining makalolooy nga kondisyon, apan sa
paggiya kanamo sa pagpangita sa among nawala nga duha ka mga toro, aron
kami makapadayon sa among panaw sa luwas nga paagi. Sa diha nga siya
mibarug gikan sa iyang pagluhod, ako nagtindog sa duol. Ang unang
ekspresyon nga akong nakita sa iyang bililhon nga nawong mao ang usa ka
matahum nga pahiyom, nga ako nawad-an na unta og paglaum, nakahatag
kanako og nabag-o nga paglaum ug usa ka kasiguroan nga wala nako sukad
mabati kaniadto’ ” (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 132).

Ang iyang inahan miawhag kang Joseph ug sa iyang uyoan sa pagpangaon
samtang siya molakaw ug mangita sa mga hayop. Ang iyang igsoong lalaki
misupak tungod kay sila nangita na bisan diin, apan siya mipahiyom ug
mipaingon ngadto sa sapa. Usa sa mga lalaki mitimbaya kaniya ug miingon,
“ ‘Madam, akong nakita ang inyong mga toro nianang dapita [nagtudlo sa
sayop nga direksyon] sa pagbanag-banag’ ” (Smith, Life of Joseph F. Smith, p.
133). Ang inahan ni Joseph wala gani molingi apan mipadayon sa iyang
gipadulngan. Nakakita niini, ang tawo nagdali sa pagpadagan paingon sa
iyang mga panon nga gilibutan ug mipalayo kanila pagdali. Si Sister Smith
nakakaplag sa mga toro nga gihigot sa pipila ka mga kahoy ubos sa daplin sa
sapa diin kini gitago aron dili makit-an. Si Mary Fielding Smith wala
magduha-duha sa pagsalig sa Ginoo kay sa tawo. (Tan-awa sa Smith, Life of
Joseph F. Smith, pp. 132–33.)

Sa wala madugay, sa panahon sa ilang panaw ngadto sa Walog sa Salt Lake, si
Joseph nakakita sa laing panig-ingnan sa iyang hugot nga pagtuo. Nga
nakapanaw sa hapit kinatibuk-an paingon ngadto sa Zion, usa sa mga toro
gikapoy kaayo ug nasakit nga kini naghigda na sa yuta. Ang iyang inahan
nangita og usa ka botilya sa gibalaan nga lana ug mihangyo sa iyang igsoong
lalaki ug sa laing tawo sa pagpangalagad ngadto sa toro tungod kay kini
gikinahanglan kaayo sa ilang panaw. “Kini nga mga igsoon mibu-bo og lana
sa ulo sa toro ug dayon mipandong sa ilang mga kamot diha niini. . .sama sa
ilang buhaton ingon og ang hayop usa ka tawo. Diha-diha ang toro mibarug
ug sulod sa pipila ka mga gutlo mibitad na usab sa yugo ingon og walay
nahitabo” (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 150).

Ang iyang minahal nga inahan namatay sa diha nga siya nag-edad pa lamang
og napulog tulo ka mga tuig, apan nakakita na og daghang mga panig-
ingnan sa kaisug, hugot nga pagtuo, ug kaligdong gikan sa kaniya nga siya
makatukod sa iyang kaugalingong kinabuhi diha niini sa iyang tibuok nga
mga katuigan.
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Panaghisgutan • Unsa nga matang o ang-ang sa kaisug ang imong gikinahanglan sa edad
nga napulog lima sa pagmisyon tabok sa lawod taliwala sa mga tawo
kansang pinulongan wala nimo mahibaloi (walay sentro sa pagbansay sa
misyonaryo niadtong mga adlawa) ug kansang pagkaon og kostumbre lahi
ug dili sinati? (Itugot ang nagkalain-laing mga komentaryo.)

• Unsa kaha ang mahitungod sa paglakaw nga walay puntil o puyo
(nagpasabut nga walay salapi)?

Ang nag-edad og napulog lima nga si Joseph Smith gitawag sa misyon ngadto
sa mga Isla sa Sandwich, karon Hawaii. Sa iyang pag-abut siya nasakit, apan
siya migamit sa iyang panahon sa pagkat-on sa pinulongan aron siya
makaistorya ngadto sa mga lumad. Siya nakakat-on sa pinulongan sulod sa
usa ka gatus ka mga adlaw. Siya usab nakakat-on sa paghigugma sa mga tawo
ug gani sa ilang pagkaon. Pipila sa mga misyonaryo mihunong ug mipauli.
Ang uban mibati nga ang mga Amerikano ug mga Taga-Uropa, dili mga
lumad ang kinahanglan nga makabig, apan si Joseph nasayud nga ang Ginoo,
pinaagi kang Presidente Brigham Young, mipadala kaniya sa pagdala sa
kahayag sa ebanghelyo ngadto niining mahigugmaon, manggihatagon nga
mga tawo—ang mga lumad sa Isla.

Paglabay sa tulo ka mga tuig, ug sa gihapon bata pa kay sa karon nga mga
batan-ong mga lalaki kinsa tawagon sa pagmisyon, siya gipaluwat aron
mopauli na. Sa iyang pagpauli, agi sa mga Isla, gikinahanglan sa mga elder sa
paghunong ug pagpangita og trabaho sa kaumahan o bisan asa aron ibayad
sa mga sinina ug pagkaon ug sa pagtabang kanila sa pagbalik ngadto sa
Dakbayan sa Salt Lake. Sa dihang sila miabut hangtud sa San Bernardino, si
Joseph gipatrabaho isip usa ka tigmaneho sa pundok sa mga toro tabok sa
desierto ngadto sa Salt Lake.

Niining higayona dihay daghang mga pagbati sa pagsupak sa mga Mormon. Si
Brigham Young ug ang Mormon nga mga tawo gibasol tungod sa Pagpamatay
didto sa Mountain Meadow diin ang pipila ka dili Mormon nga mga langyaw
nga nagpanaw agi sa Utah ngadto sa California napatay sa 1857. Usab, ang
Kasundalohan sa U.S. nagpaingon na ngadto sa Utah tungod sa bakak nga
sumbong nga gihimo sa mga opisyal sa gobyerno kinsa naglagot sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw. “Dihay daghang mga tawo nga nagkatag sa
tibuok dapit kinsa adunay kasuko diha sa ilang mga kasingkasing” kinsa
nanghambog nga sila mopatay ni bisan kinsang mga Mormon nga ilang
makit-an (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 188). Tungod niini, ang mga sakop
sa Simbahan mipanaw sa gagmay nga mga pundok alang sa kasiguroan.

Si Joseph F. ug ang iyang pundok mihunong aron sa pagkampo sa usa ka 
hapon niana sa diha nga usa ka pundok “sa hubog nga mga tawo misulod
ngadto sa kampo . . ., nagtunglo nanumpa ug nanghadlok sa pagpatay ni 
bisan kinsang mga ‘Mormon’ nga moagi sa ilang dalan . . . . Ang uban sa
mga kaigsoonan, sa diha nga sila nakadungog nga sila nagsingabot,
mainampingong mitago ngadto sa kakahoyan sa ubos sa sapa, nga dili
makita. Si Joseph F. nagpundok. . . og mga kahoy alang sa sugnod. [siya
nagpaingon ngadto sa daob sa pagbutang sa iyang mga kahoy. Usa sa hubog
nga maldito nga adunay pistola sa iyang kamot miingon] nga iyang
katungdanan ang [pagpatay] sa matag ‘Mormon’ nga iyang ikasugat . . . . Sa
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kusog, masuk-anon nga tingog [siya midemanda gikan kang Joseph],
‘Mormon ba. . .ikaw?’ [Joseph wala manumbaling sa pistola nga gitumong
kaniya,] ug nagtan-aw ngadto sa maldito sa mata. . .maisugong mitubag, ‘Oo
sir, ako usa ka dili mausab, maungungon, malig-on nga Mormon.’

“Kini [nakapatingala] sa tawo; ug. . .migunit sa kamot [ni Elder Smith] ug
miingon,

“ ‘Oo, ikaw ang. . .labing makapahimuot nga tawo nga akong gikasugat!
Lamano, batan-on, ako nalipay nga makakita sa usa ka tawo nga dili
mahadlok sa pagpanalipod sa iyang pagtuo’ ” (Smith, Life of Joseph F. Smith,
p. 189). Ang tawo tingali mao ang pangulo sa pundok, kay sa diha nga siya
mipadagan ang uban misunod kaniya. Si Presidente Smith miingon nga siya
hingpit nga nagdahum nga pusilon sa diha nga siya miangkon nga usa ka
Mormon, apan siya midawat niini.

• Unsa nga matang sa kaisug, pisikal o moral, ang gipakita ni Joseph F. niini
nga higayon? (Ang duha.)

• Ang tawo ba mahimong mahadlok ug sa gihapon makabaton og kaisug?
(Human ang mga sakop sa klase makahatag sa ilang mga opinyon, basaha
ang mosunod nga pamahayag ni Elder Marion D. Hanks.)

“Ang kaisug dili ang pagkawala sa kahadlok; tinuod nga kaisug makita sa
maisugong pagbuhat unsay angay nga buhaton bisan sa mga kahadlok o
mga binuang sa mga tawo o sa mga pagbiaybiay sa mga tawo. Ang tinuod
nga kaisug mao ang paghimo sa husto nga butang bisan pa sa mga kakuyaw
o pagbatok o mga kahadlok” (sa Vital Quotations, comp. Emerson Roy West
[Salt Lake City: Bookcraft, 1968]. p. 74).

Bisan sa iyang ulahing kinabuhi dili sayon alang kang Presidente Smith. Sa
panahon sa iyang kapangulohan dihay daghang mga pagbatok ngadto sa
Simbahan. Ang politikal nga pundok nga anti-Mormon sa Utah, naggamit sa
usa ka lokal nga pamantalaan, nagsabwag sa tibuok nasud sa impresyon nga si
Presidente Joseph F. Smith mao ang tawo nga pagasawayon. Siya mibaliwala sa
mga pang-insulto sa iyang mga kaaway nga walay pagbalos. Siya miingon nga
kon nakalahutay ang Propeta Joseph Smith sa mga pagpanggukod nga iyang
giantus, ug kon ang Manluluwas nakalahutay niini ug nag-antus sa hilom,
mao usab siya. Siya nasayud nga moabut ang panahon nga ang kamatuoran
modaug. Ang iyang hugot nga pagtuo nakahatag kaniya og kaisug. Sa
panahon niining tanan ang Simbahan nagpadayon sa pagtubo. Si Satanas ug
ang iyang mga sulugoon dili makahunong niini. Ang mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw nahigugma, nagpasidungog, ug nagtahud niining bantugang tawo
sa kaisug. Gani daghan sa iyang mga kaaway mipasidungog kaniya sa wala pa
matapos ang iyang kinabuhi.

“Bulahan ang mga ginalutos tungod sa katarungan, kay ila ang gingharian sa
langit” (Mateo 5:10).

Kini nagkinahanglan og dako nga kaisug sa pagpakigbatok sa mga tintasyon
ug mga kalisdanan sa kinabuhi. Uban sa hugot nga pagtuo kita makahimo sa
ingon sama ni Presidente Joseph F. Smith.

Panaghisgutan
sa kasulatan
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Pagpamatuod ug Hagit

Pagpamatuod sa kamatuoran nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo
makahatag og kaisug sa pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi. Hagita
ang mga sakop sa klase sa pagpakita og kaisug sa ilang kaugalingong mga
kinabuhi.
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Joseph F. Smith: Katubsanan
sa mga Patay

Tumong Pinaagi sa pagsabut sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138 sa iyang sa
pagkabutang sa kasulatan, ang mga sakop sa klase makahibalo nga ang pag-
ula sa Manluluwas mao ang labing dako sa mga panalangin.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa mosunod nga mga hulagway:
a. Joseph F. Smith diha sa kolor nga seksyon.
b. Usa ka tagsa-tagsa nga kahoy nga dunay lasang (tan-awa sa p. 62) ug usa

ka hulagway sa usa ka lasang (niini nga leksyon).
c. Usa ka misyonaryo (opsyonal).

2. Isulat o pakopyahi ang handout sa eksamen alang sa matag sakop sa klase;
andama usab ang mga lapis (tan-awa sa katapusan sa leksyon).

Pahinumdom: Tungod kay daghan tingali ang dili sayon nga makasabut sa
baruganan sa katubsanan sa mga patay, gisugyot nga ikaw motudlo sa dili
pormal nga paagi uban sa daghang panaghisgutan sa klase. Mahinungdanon
nga ang leksyon itudlo uban sa Espiritu aron ang klase mobati sa imong
pagpamatuod.

Siguroha nga ang matag usa nakahibalo sa kahulugan sa katubsanan. (“Sa
pagkalingkawas gikan sa pagkabihag pinaagi sa pagbayad sa pagtubos”
[Webster’s Tenth New Collegiate Dictionary, s.v. “redemption”].)

Tungod kay si Adan ug si Eva nakalapas, kitang tanan kinahanglan gayud nga
mamatay, apan si Jesus mitanyag sa pagtubos kanato, o pagbayad sa atong
mga sala. Siya nag-antus ug nagpakamatay alang kanato aron kita mabuhi
pag-usab. Si Jesus mibyad sa bili alang kanato. Kana mao ang katubsanan.
Siya mao ang atong Manunubos.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Eksamen Ipaila ang leksyon pinaagi sa paghatag sa matag sakop sa klase og usa ka 
kopya sa eksamen ug usa ka lapis. Tudloi ang klase sa pagtubag og tinuod o
bakak sa matag mga pamahayag. Sultihi sila nga sila mokorihir sa ilang
kaugalingong mga eksamen unya sa leksyon.

• Kon ako mosulti kaninyo, ‘Si John (gamita ang ngalan sa estudyante) dili
makakita sa lasang tungod sa mga kakahoyan ‘unsa kaha sa inyong pagtuo
ang akong buot ipasabut?” Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut niana
nga pamahayag? (Kita sa kasagaran makakita sa mga kahoy sa palibot
kanato—bisan unsa ang anaa sa duol kanato—[ipakita ang duol nga
hulagway sa kahoy]. Unsa ang anaa duol kanato ingon og mahinungdanon
kaayo, ug kita wala makakita sa hingpit nga hulagway. [Ipakita ang
hulagway sa lasang.])

Mga hulagway ug
panaghisgutan

Leksyon
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• Sa istorya Camelot, ngano nga ang barangan nga si Merlin, miusab sa
batan-ong Arthur ngadto sa usa ka banog aron siya makalupad sa ibabaw
sa yuta? (Kini mao ang paghatag kang Arthur og usa ka maayo nga pagtan-
aw sa kalibutan ug sa pagtudlo kaniya nga walay mga utlanan tali sa mga
gingharian. Sa wala pa kini siya makakita lamang sa mga kahoy, sa pig-ot
nga pagtan-aw. Kon ang imong mga sakop sa klase dili simati sa Camelot,
patan-awa sila sa mga astronot o sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga anaa sa
ibabaw sa usa ka bukid.)

• Unsa ang inyong pipila ka “mga kahoy,” mga butang nga duol kanimo
nga sa karon imong gihunahuna nga mahinungdanon? (Sila mahimong
maghisgot nga maayo sa mga dula, pagdaog sa dula, pagkainila, pagkaanaa
sa estelo, uban pa.)

• Kon kamo makakita sa inyong tibuok kinabuhi hangtud sa kahangturan,
unsa ka mahinungdanon kini nga mga “kahoy”? (Ang mga tubag
mahimong magkalain-lain. Ipasabut nga ang kadaghanan dili
mahinungdanon.)

• Ngano sa inyong hunahuna nga ang Ginoo nagpakita sa iyang pipila ka
mga propeta, sama ni Abraham ug Moises, sa mga panan-awon sa kalibutan
gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan? (Tan-awa sa Moises 1: 27–39 ug
Abraham 3.)

Ang Ginoo nagtudlo nga ang kinatibuk-ang hulagway labaw pa kaayo ka
mahinungdanon kay sa unsay makita ni bisan kinsang tawo sa usa ka
higayon. Kita napanalanginan nga nakabaton og mga propeta kinsa gipakita
o gisultihan sa labaw pa kay mahinungdanon nga hulagway.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Kinahanglan nga Dili Mahadlok
sa Kamatayon

• Nakapabalaka ba kaninyo o nakapasubo kaninyo nga sa umaabot nga
panahon kamo kinahanglan gayud nga mamatay? Hunahunaa kana nga
pangutana; dayon paminaw pag-ayo ngadto sa unsay gisulti ni Presidente
Joseph F. Smith:

Si Presidente Smith miingon, “ako nalipay nga ako natawo aron mabuhi, aron
mamatay, ug sa pagpakabuhi pag-usab. Ako nagpasalamat sa Dios alang niini
nga kahibalo. Kini nakahatag kanako og hingpit nga kalipay ug kalinaw nga
dili ikahatag sa kalibutan, ni ang kalibutan makakuha niini. . . . Ako walay
katarungan sa pagbangutan, wala bisan sa kamatayon. Kini tinuod, nga ako
huyang kaayo sa pagbakho sa kamatayon sa akong mga higala ug mga
kaliwatan. . . . Apan ako walay angay nga ihilak, ni magmagul-anon tungod sa
kamatayon nga moabut sa kalibutan. . . .Ang tanang kahadlok niining
[temporal] nga kamatayon nakuha na gikan sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw” (Gospel Doctrine [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1939], p. 428).

Ipakita ang hulagway sa usa ka misyonaryo.

• Aduna bay usa sa inyong banay o usa ka tawo nga inyong nailhan nga
miadto sa misyon? Aduna bay mihilak sa diha nga sila mibiya? Ngano?
Nagbangutan ba sila? (Posible nga mga tubag mahimong: Sila mihilak, apan

Hulagway ug
panaghisgutan

Makapahunahuna
nga pangutana ug
kinutlo
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sila wala magbangutan. Sila nasayud nga sila mingawon sa pagpakig-uban
kanila, apan sila masayud nga kini usa ka temporaryo nga panagbulag.)

• Unsa nga matang sa panagkita pag-usab kon ang misyonaryo mopauli na?
(Hingpit nga kalipay, kamaya, mapagarbuhon.)

Si Presidente Smith mitandi sa kamatayon nga pagpauli gikan sa misyon
(tan-awa sa Gospel Doctrine, p. 440). Ang misyonaryo midawat sa tawag sa
misyon, mituman sa iyang katuyoan sa iyang misyon ug dayon mopauli.
Kita adunay tawag sa misyon sa pag-anhi niini nga yuta. Kita mianhi ug
nagtuman sa katuyoan sa atong misyon, ug sa umaabot nga adlaw kita
mobalik ngadto sa atong langitnong panimalay ngadto sa malipayong
panagkita pag-usab kon kita nagpuyo sumala sa mga sugo sa atong
Langitnong Amahan.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Gitudloan og Dako nga
Hulagway sa Kinabuhi kay sa Uban

Panaghisgutan • Adunay bay usa ka tawo kinsa namatay nga gusto ninyong bisitahan,
sama sa usa ka kabanay o usa ka higala? Usa ka tawo nga buot ninyong 
mailhan, sama sa usa ka katigulangan o usa ka tawo gikan sa kasaysayan?
Usa ka bayani? (Ang magtutudlo mahimong mohisgot sa usa ka tawo nga
iyang gustong bisitahan ug mosulti ngano nga ang mao nga pagbisita
makahuluganon.)

• Ngano nga kita nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo nga kita
adunay kahigayunan sa pagpakighimamat sa atong mga minahal human
sa kamatayon? Asa nato makuha kini nga pagtuo, kini nga paglaum?

Giyahi ang klase ngadto sa mosunod nga mga kasulatan: Moises 5:9–10;
Ezequias 37:5–6, 12, 14; Daniel 12:2; Job 19:25–26. Hatagi og gibug-aton nga
ang matag usa niining mga propeta sa Daang Tugon nakakita nang daan sa
panahon sa usa ka mahinungdanong pagkabanhaw gikan sa mga patay.

Daghang mga propeta sa Basahon ni Mormon nakakita nang daan usab sa
pagkabanhaw (tan-awa sa Alma 11:40–45).

Panaghisgutan • Unsa nga ebidensya nga ania kanato nga ang mga panagna gikan sa matag
usa niini nga mga kasulatan natuman? (Ang mga tubag mahimong
magkalahi. Paningkamuti sa pagsiguro nga ang mosunod nga mga
ebidensya mahisgutan.)

Mga Pagpamatuod Gitala sa mga Tigsulat sa Bag-ong Tugon ug sa
Basahon ni Mormon. Mateo 27:52–53; 3 Nephi 11:14–15.

Mga Pagpamatuod sa Ulahing mga Adlaw. Si Joseph Smith Jr., Oliver
Cowdery, ug Sidney Rigdon ang tanan nagsaksi nga sila nakakita sa Ginoong
Jesus—ang mao nga gilansang sa krus didto sa Jerusalem—ug nga siya
mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto kanila (tan-awa sa D&P 76: 14, 20;
110:2).

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Pagsabut sa Atong Mubo nga Pagpuyo ngadto sa Kahangturan

Panaghisgutan Niining higayona i-korihir ang eksamen sa tinuod o bakak. Sa mosunod nga
lista, ang husto nga mga pamahayag nagsunod sa dili husto nga mga
pamahayag gikan sa eksamen. Hisguti ang mosunod nga mga kasulatan:

T 1. Ang atong mga espiritu diha na sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta.
(Tan-awa sa D&P 49:17.)

B 2. Sa wala pa ang pagkatawo kita adunay mga lawas sa unod ug bukog
sama karon. (Sa wala pa ang pagkatawo kita mga espiritu. Tan-awa sa
D&P 138:56.)

T 3. Sa pagkatawo kita nakadawat og usa ka pisikal nga lawas nga ubos sa
kamatayon. (Tan-awa sa Moises 6:59.)

T 4. Sa kamatayon adunay panagbulag sa lawas ug espiritu. Ang lawas
madunot ug ang espiritu moadto ngadto sa kalibutan sa espiritu. (Tan-
awa sa Alma 40:21.)

T 5. Sa kalibutan sa espiritu adunay temporaryo nga paghukom. Ang
matarung moadto sa paraiso ug ang dautan moadto ngadto sa
bilanggoan sa espiritu. (Tan-awa sa Alma 40:12,14; D&P 138:20–22.)

B 6. Sa katapusan sa kaliboan, ang mga matarung lamang ang mabanhaw ug
mahiusa pag-usab ang ilang mga espiritu ug mga lawas, nga dili na
gayud mabulag pa. (Sa sinugdanan sa kaliboan, ang matarung lamang
ang mabanhaw ug mahiusa pag-usab ang ilang mga espiritu ug mga
lawas, nga dili na gayud mabulag pa. Tan-aw sa D&P 88:96–101.)

B 7. Kadtong kinsa nakadawat sa ilang mortal nga mga lawas, nagpuyo nga
dautan, ug dayon namatay dili mabanhaw. (Kadtong kinsa nakadawat
sa ilang mortal nga mga lawas, nagpuyo nga dautan, ug dayon namatay
mabanhaw sa katapusan sa kaliboan, naghatag kanila og panahon sa
paghunahuna sa sayop nga mga binuhatan ug maghinulsol kon sila
mopili. Tan-awa sa D&P 88:101.)

Kon ang tanan mabanhaw, unsa ang bintaha sa pagsunod sa mga sugo?
(Kadtong kinsa nagsunod sa mga sugo makapanunod sa kinabuhing dayon
ug kahimayaan. Tan-awa sa Abraham 3:26.)

Ang Panan-awon ni Presidente Joseph F. Smith sa Katubsanan sa mga Patay

Si Presidente Joseph F. Smith nagpamatuod nga bisan kon wala ang mga
pagpamatuod sa uban o gani sa mga kasulatan o sa bisan unsang basahon nga
gisulat, siya “nakadawat sa Espiritu sa akong kaugalingong kasingkasing, ug
ako mopamatuod sa atubangan sa Dios, mga anghel ug mga tawo, nga wala
kahadlok sa mga sangputanan, nga ako nasayud nga ang akong Manunubos
buhi, ug ako makakita kaniya nawong sa nawong, ug mobarug uban kaniya sa
akong nabanhaw nga lawas niini nga yuta, kon ako matinud-anon; kay ang
Dios mipadayag niini ngari kanako. Ako nakadawat sa saksi, ug ako mohatag
sa akong pagpamatuod, ug ang akong pagpamatuod tinuod” (Gospel Doctrine,
p. 447).
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Kon kita mobasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 138, kita masayud diin siya
makakuha nianang lig-on nga pagtuo niana nga kahibalo. Kini mao ang
talaan sa panan-awon niini nga propeta kalabut sa katubsanan sa mga patay.
Samtang siya nagbasa sa kasulatan ug naghunahuna mahitungod niini nga
hilisgutan, siya nagpakabana ilabi na sa asoy ni Pedro bahin ni Jesus nga
miadto sa pagsangyaw ngadto sa mga espiritu sa bilanggoan ug naghisgot sa
pagkamasinupakon niadtong kinsa namatay sa mga adlaw ni Noe ug sa dako
nga lunop. Siya mibasa, “Kay, tungod niini giwali ang Maayong Balita ngadto
sa mga nangamatay, aron mahukman gayud sila ingon nga mga tawo diha sa
unod, apan magkinabuhi uyon sa Dios diha sa Espiritu” (1 Pedro 4:6).

Si Presidente Smith miasoy pag-usab niana nga panan-awon: “Samtang ako
nagpalandong diha niini nga mga butang nga nahisulat, ang mga mata sa
akong salabutan nabuksan, ug ang Espiritu sa Ginoo nagpabilin ngari
kanako, ug ako nakakita sa mga panon sa mga patay, dili bantugan ug
bantugan. Ug dihay gipundok sa usa ka dapit usa ka dili maihap nga mga
pundok sa mga espiritu sa makiangayon, kinsa nagmatinud-anon sa ilang
pagpamatuod ni Jesus samtang sila nagpuyo sa pagkamortal. . . . Ako
nakakita nga sila napuno sa kamaya ug kalipay, ug nagduyog sa kalipay,
tungod kay ang adlaw sa ilang kaluwasan duol na. Sila gipundok nga
naghulat sa pag-anhi sa Anak sa Dios ngadto sa kalibutan sa espiritu, aron 
sa pagpahayag sa ilang katubsanan gikan sa gapos sa kamatayon. . . . Ang
espiritu ug ang lawas pagahiusahon dili na gayud mabahin pag-usab, nga sila
unta makadawat og usa ka kahingpitan sa kalipay” (D&P 138:11–12, 15–17).

Sa wala pa ang panan-awon, si Presidente Smith naghunahuna pag-ayo sa
pangutana, giunsa ni Jesus pag-adto sa personal ngadto sa mga dautan
taliwala sa mga espiritu ug misangyaw ngadto kanila nga siya didto sa
lubnganan sulod sa tulo ka mga adlaw lamang? Kini nga panan-awon
nagpakita kaniya nga ang Manluluwas wala moadto sa personal, apan mi-
organisar sa iyang matinud-anong mga tawo sa pag-adto didto ug sa
pagtudlo.

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi si Kristo mitudlo sa iyang ebanghelyo ngari kanato
dinhi sa yuta? Mobisita ba siya sa matag tawo tagsa-tagsa o mosangyaw sa
katiguman o mga pundok? (Dili. Siya nakigsulti sa iyang mga propeta,
mohatag kanila og gahum ug awtoridad, ug sila motugyan ug mo-
organisar.)

Kita gitudloan sa usa ka tawo nga gitawag, ug mao usab ang mga tawo sa
bilanggoan sa espiritu. Makapaikag nga uban niadtong mga tawo nga nakita
ni Presidente Smith sa “dako nga katiguman” siya mihisgot kang Amahang
Adan, Inahang Eva, ug daghan pang bantugang mga propeta gikan sa
daghang mga kapaigoan, ug, siya miingon, “tanan kini ug daghan pa, bisan
ang mga propeta kinsa mipuyo taliwala sa mga Nephite” (D&P 138:49).

Unsa ang Atong Bahin sa Katubsanan sa mga Patay

Ang matarung nga mga espiritu kinsa nakahuman sa kinabuhi sa yuta bise sa
pagtudlo niadtong atua sa bilanggoan sa espiritu. Kita nga ania sa yuta
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kinahanglan gayud nga mopahigayon sa gikinahanglan nga yutan-ong mga
ordinansa alang kanila—bunyag ug mga ordinansa sa templo pagkahuman sa
pagsiksik sa kasaysayan sa banay. Kita makatabang sa pagluwas sa atong mga
patay, apan kita kinahanglan usab nga motabang sa pagluwas sa atong mga
kaugalingon pinaagi sa pagkamasulundon.

Atong hunahunaon pag-ayo ang katuyoan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta:
kita nakadawat og usa ka lawas, moagi sa usa ka panahon sa pagsulay, ug
dayon ang atong hugot nga pagtuo mabag-o ug malig-on. Kita nahimong
andam sa paghimo sa bisan unsang sakripisyo nga gikinahanglan sa pagkab-
ot sa atong mga tumong. Sama sa gisulti ni Presidente Joseph F. Smith,
“Adunay matam-is nga kahupayan niini nga kahibalo [sa pagkabanhaw], ug
sa paghunahuna nga pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga ordinansa
ug mga baruganan sa ebanghelyo, . . . ang mga tawo matawo pag-usab,
matubos gikan sa sala, mobangon gikan sa lubnganan, ug sama ni Jesus
mobalik ngadto sa atubangan sa Amahan. Ang kamatayon dili mao ang
katapusan” (Gospel Doctrine, pp. 447–48).

Pagpamatuod ug Hagit

Hagita ang mga sakop sa klase sa pagsabut nga sukad kita nakahibalo sa laraw
sa kinabuhi, kita kinahanglan nga magpuyo sa pagtan-aw sa atong mga mata
sa tibuok lasang ug dili lamang sa mga kahoy. Kita kinahanglan gayud nga
mohimo sa atong mahangturong mga tumong sa yano nga paagi nga anaa sa
hunahuna ug sa pagbuhat sa tanan nga atong mahimo sa pagkab-ot niadtong
mga tumong.

Leksyon 21
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Eksamen
Tubaga og tinuod (T) o bakak (B) ang matag usa sa mosunod nga mga pamahayag.

________ 1. Ang atong mga espiritu diha na sa wala kita matawo dinhi sa yuta.

________ 2. Sa wala pa ang pagkatawo kita adunay mga lawas sa unod ug bukog sama karon nga
kita aduna.

________ 3. Sa pagkatawo kita nakadawat og usa ka pisikal nga lawas nga ubos sa kamatayon.

________ 4. Sa kamatayon adunay panagbulag sa lawas ug espiritu. Ang lawas madunot ug ang
espiritu moadto ngadto sa kalibutan sa espiritu.

________ 5. Sa kalibutan sa espiritu adunay temporaryo nga paghukom. Ang matarung moadto
sa paraiso ug ang dautan moadto sa bilanggoan sa espiritu.

________ 6. Sa katapusan sa kaliboan, ang matarung lamang ang mabanhaw ug mahiusa pag-
usab ang ilang mga espiritu ug mga lawas, nga dili na gayud mabulag pa.

________ 7. Kadtong kinsa nakadawat sa ilang mortal nga mga lawas, nagpuyo sa dautan nga
paagi, ug dayon mamatay dili mabanhaw.



Leksyon 17
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Heber J. Grant—Ang
Tawo sa Determinasyon

Natawo: 22 sa Nobyembre 1856 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1918–1945

Tumong Ang mga sakop sa klase makaila sa hugot nga pagtuo, tinguha, ug
determinasyon nga nagpaila sa kinabuhi ni Presidente Heber J. Grant, ug sila
magsugod sa paggamit niini nga mga hiyas sa ilang kaugalingong mga
kinabuhi.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa sklase adunay kopya sa Basahon ni
Mormon.

2. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Heber J. Grant niini nga leksyon.

3. Kon mahimo, pagdala sa mosunod nganha sa klase aron ibutang sa lamesa:
usa ka bisbol, kalo sa bisbol, bat sa bisbol, tinta (o dako nga balahibo nga
pen), ug usa ka basahon sa himno.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Sugilanon Sa diha nga si Heber J. Grant nag-edad pa lamang og siyam ka mga adlaw,
ang iyang amahan nga si Jedediah M. Grant (usa ka sakop sa Unang
Kapangulohan), namatay, nagbilin sa luyahon nga batang masuso ug biyuda
nga inahan nga sa wala madugay diha sa tumang kakabus. Daghan ang
mibati nga ang delikado nga batang masuso dili magdugay—ug siya dili
gayud unta magdugay, kon wala siya makadawat sa labing maayo nga pag-
atiman gikan sa iyang inahan.

Sa diha nga ang biyuda ni Jedediah sa katapusan dili na makabayad sa ilang
tanang mga galastohan, ang matahum nga panimalay ug kabtangan sa
Dakong Dalan sa Dakbayan sa Salt Lake gibaligya ug ang salapi gibahinbahin
sa mga manununod sa mga Grant. Ang inahan ni Heber nakadawat og lima
ka gatus ka mga dolyares. Niini nga salapi siya mipalit og gamay nga balay
ug nakatabang sa pag-abag sa iyang kaugalingon ug kang Heber pinaagi sa
pagpanahi alang sa uban.

Si Heber nakat-on gikan sa iyang inahan nga ang Ginoo mopanalangin kanila
kon sila adunay hugot nga pagtuo, motrabaho pag-ayo, ug magsunod sa
mga sugo. Isip usa ka bata siya nasayud sa mga panahon sa kalisud. “Dihay
mabugnaw nga mga gabii nga walay kalayo ug gamay nga pagkaon nga
pipila lamang ka mga kilo sa mantekilya ug asukar sa tibuok tuig. Usa niana
ka Pasko [si Rachel Grant] nagbakho tungod kay kulang siya og napulo ka
mga sentimos aron ipalit og usa ka karmelitos alang kang [Heber]” (Ronald
W. Walker, “Heber J. Grant,”sa The Presidents of the Church, ed. Leonard J.
arrington [Salt Lake City:Desret Book Co., 1986], p. 218).

Leksyon

22
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Makausa sa usa ka kusog nga ulan, dili mokubos sa tunga sa dosena ka mga
balde diha sa salog aron isawod sa tubig nga gikan sa tinulo sa atop sa pobre
nga gamay nga balay. Si Bishop Edwin D. Woolley (apohan nga lalaki ni
Presidente Spencer W. Kimball) miabut ug mitanyag og salapi gikan sa halad
sa puasa ug mobutang og bag-o nga atop sa balay. Ang biyuda nga si Grant
nagdumili, nag-ingon nga siya maayo ra hangtud ang iyang anak nga lalaki
modako ug motukod kaniya og bag-o nga balay.

Taliwala niining mga kalisdanan sila kanunay nga nagtrabaho aron sa
pagpahimuot sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa pamaagi nga sila
mipahigayon sa ilang mga kinabuhi ug pagpuyo sa ebanghelyo.

Ang hugot nga pagtuo niining inahan ug anak nga lalaki, niining panahon sa
pagsulay, nakahimo og usa ka lig-on nga determinasyon sa ilang kinaiya. Ang
inahan ni Heber midawat og mga boarder aron sa pagtabang sa pagsangkap sa
mga kinahanglanon alang kaniya ug sa iyang anak nga lalaki. Si Heber nakat-
on sa pagtrabaho pag-ayo ug wala gayud mogamit sa ilang mga kahimtang sa
pagbagulbol. Unya si Heber nagmalampuson sa pagtukod og hayahay nga
balay alang sa iyang inahan, ug siya midapit kang Obispo Wooley sa
pagpahinungod niini kon kini mahuman na. Kini nga kasinatian
nakapahimo og dako nga pagbati sa pagpasalamat ug katumanan diha sa
kinahiladman sa batan-on nga si Heber J. Grant.

Basaha ug tun-i pagdungan ang 1 Nephi 7:12. (Kita makatuman sa tanang
mga butan sumala sa kabubut-on sa Ginoo, kon kita magpakita og hugot nga
pagtuo.)

• Sa unsa nga paagi nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo makapalig-on 
sa kinaiya sa usa ka tawo? (Kita magsugod sa pagsalig sa Ginoo kon kita
adunay hugot nga pagtuo. Ang atong nadugangan nga hugot nga pagtuo
makatabang kanato sa pagsunod sa mga sugo ug samtang kita magsunod
ug magbuhat sa mga butang sa Ginoo nga iyang buot nga atong buhaton,
kita makatukod sa atong kinaiya.)

Panaghisgutan • Unsa ang mga butang sa inyong kinabuhi nga nagkinahanglan og hugot
nga pagtuo? Nagtukod ba kini sa inyong kinaiya? (Itugot ang nagkalain-
lain nga mga tubag.)

Tinguha ug Determinasyon Makagiya sa Usa ka Tawo ngadto sa
Mahinungdanong mga Buhat

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Heber J. Grant gikan sa leksyon.

Ang mosunod nga tulo ka mga panig-ingnan gikan sa kinabuhi ni Heber J.
Grant nagpakita sa iyang dako nga tinguha ug determinasyon sa paglampos.
(Samtang kamo magbasa ug magtuon niini, gamita ang biswal nga tabang
diha sa gibutang sa lamesa aron pagtabang sa paghimo og mga sugilanon
nga labaw nga mahinungdanon. Sama pananglit, pangutan-a ang pipila ka
mga sakop sa klase sa paggamit sa tinta sa paghimo og lettering sa “sertipiko
sa kalidad” o pakantaha ang uban sa usa ka himno nga walay duyog.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Panig-ingnan 1 Basaha ug hisguti ang mosunod:

Si Heber miingon, “ ‘Tungod kay ako mao lamang ang anak, ang akong
inahan mainampingong miatiman kanako pag-ayo. Sa pagkatinuod, ako
nagtubo ubos sa mga baruganan sa mabinantayong pagkontrolar nga
kahimtang, usa ka pagtubo nga taas ug tag-as apan maayo. Ako nakakat-on sa
pagsilhig ug sa paghugas ug pagtrapo sa mga plato apan gamay ang nahimo
sa paglabay og mga bato ug gamay nga mga pag-apil sa mga trabaho nga
maanindot ngadto sa mga batang lalaki diin nakapatubo sa ilang pisikal nga
mga porma. Busa sa dihang ako miapil sa bisbol sa batang lalaki sa akong ka-
edad ug sa pagkadako-dako na nga unang midula sa usa sa unang siyam ka
[mga magdudula], kadtong bata pa kay kanako midula sa ikaduhang pundok,
ug kadtong gagmay pa gyud, sa ikatulo, ug ako nakigdula uban kanila. Usa sa
mga nga katarungan niini mao nga ako dili makaitsa sa bola gikan sa usa ka
base ngadto sa lain, ug laing katarungan mao nga ako kulang sa kusog sa
pagdagan o paghapak sa bola. Kon ako mopunit sa bola, ang batang mga
lalaki mosinggit, “Ilabay kana, bayot!”Ang akong mga kauban sa pagkabatan-
on nagbugalbugal kaayo kanako nga ako sa tinuoray nanumpa pag-ayo nga
ako modula sa unang siyam ka magdudula nga modaog sa pagkatsampyon sa 
teritoryo sa Utah. . . . ako nanglimpya. . .sa mga sapatos hangtud ako
nakatigum og usa ka dolyar nga akong gipalit sa usa ka bisbol ug migahin og
mga oras ug mga oras sa paglabay sa bola ngadto sa kamalig ni Obispo
Edwin D. Wooley, nga maoy hinungdan nga siya mitawag kanako nga labing
tapulan nga batang lalaki sa Ikanapulog tulo nga Purok. Sa kasagaran ang
akong bukton mosakit nga maoy makaingon nga ako dili makatulog usahay
sa gabii, apan ako nagpadayon sa pagbansay ug sa katapusan
nagmalampuson sa pagkuha sa ikaduhang siyam sa among klab.
Pagkasunod, ako miapil sa usa ka maayo nga klab ug sa katapusan midula sa
siyam nga midaog sa pagkatsampyon sa California, Colorado, ug Wyoming,
ug sa ingon nakatuman sa akong saad sa akong kaugalingo ug miundang sa
pagdula sa bisbol’ ” (Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant [Salt Lake City:Deseret
Book Co., 1951], pp. 37–38).

Panig-ingnan 2 “ ‘Ang akong inahan,’ ” miingon si Heber, “ ‘naningkamot kanako sa
pagtudlo [sa pagkanta] sa diha nga [ako] gamay pa nga bata, apan napakyas
tungod sa akong pagkadili makamao sa pagkanta uban sa tono. Ako miapil
og usa klase sa pagkanta nga gitudloan ni Professor Charles J. Thomas, kinsa
naningkamot sa kawang sa pagtudlo kanako . . . ug sa katapusan miundang
sa kaguol. Siya miingon nga ako dili gayud sa tibuok kalibutan makakat-on sa
pagkanta. . .[tingali ako] makakat-on sa balaan nga arte sa laing kalibutan. . .
.[Dayon usa ka higala misulti kanako] nga bisan kinsang tawo makat-on sa
pagkanta kinsa adunay maayong tingog, ug kinsa molahutay, ug kinsa andam
sa paghimo og daghan nga pagbansay’ ” (Hinckley, Heber J. Grant, p. 470). Si
Presidente Grant sa katapusan nakakat-on sa pagkanta sa tono tungod kay
siya nagpadayon sa pagbansay.

Unya, siya miingon, samtang nagbisita sa mga istaka sa Arizona uban sa mga
Elder Rudger Clawson ug J. Golden Kimball, “ako nangutana [kanila] kon sila
dili ba mosupak sa akong pagkanta og usa ka gatus ka mga himno nianang
adlawa. Sila midawat niini nga usa ka komedya ug misiguro kanako nga sila
gayud malipay. Kami moibalik na [sakay sa usa ka buggy] gikan sa Holbrook
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ngadto sa St. Johns, nga adunay gilay-on nga mga 100 ka mga kilometro.
Human ako makakanta og mga kap-atan ka mga higayon, sila misiguro
kanako nga kon ako mokanta pa sa nahibiling kan-uman sila [atakihon] na,
[og] nerbyus. Ako wala magtagad bisan unsa pa ang ilang hangyo apan
mipahunong kanila sa ilang paghangyo ug mikanta sa tanang usa ka gatus
nga mga [kanta]” (Hinckley, Heber J. Grant, p. 47).

Ang kaikag ni Heber J. Grant sa musika milabaw pa sa iyang kaugalingon.
Siya mitabang sa mga musikero ug miawhag sa pang-Domingo nga sibya sa
Koro sa Tabenakulo. Siya personal nga nagpasiugda sa koro “sa daghang mga
biyahe ngadto sa California ug Chicago ug mitugot sa [paghimo] sa Komite sa
Simbahan sa Musika” (Hinckley, Heber J. Grant, p. 41).

Panig-ingnan 3 Sa pagkabata, si Heber buot nga mahimong bookkeeper alang sa Wells Fargo
ug sa bangko sa Kompaniya tungod kay siya nakahibalo nga dako ang bayad
kay sa pagpanglimpya sa sapatos. Siya nasayud nga siya kinahanglan nga
mopalambo sa iyang sinulatan, bisan pa niana, aron makaangkon sa mao
nga trabaho. “Sa sinugdanan ang iyang agi bati kaayo nga sa diha nga ang
iyang duha ka mga higala nga nagtan-aw niini miingon ngadto sa lain,
‘Kanang sinulatan ingon og linaktan sa himongaan.’ ‘Dili,’ miingon ang
lain, ‘kana ingon og ang kilat miigo sa botilya sa tinta.’ [Kini nga mga
komentaryo] nakapatandog sa garbo ni Heber” (Hinckley, Heber J. Grant, p.
40). Siya nakahukom nga siya magbansay hangtud nga siya nindot nga
mosulat kay sa iyang duha ka mga higala. Siya miingon sa wala madugay
nga siya migamit og day

hang kaayong mga papel nga kabansayan sa pagsulat.

Sa katapusan, tungod sa iyang napalambo nga talento, siya gihangyo sa
pagsulat og mga kard sa pagtimbaya (greeting cards), mga kard sa kasal, mga
polisiya sa insurance mga sertipiko sa stock, ug legal nga mga dokumento”
(Hinckley, Heber J. Grant, p. 40). Sa iyang panahon kining mga butang gisulat
sa kamot ug wala i-imprinta. Siya gitanyagan gani og taas nga suweldo sa
pag-adto ngadto sa San Francisco isip usa ka tigsulat, apan siya mibalibad.
“Siya sa madugay [mitudlo] og pagsulat ug bookkeeping sa Unibersidad sa
Deseret [Unibersidad sa Utah]” (Hinckley, Heber J. Grant, p. 40).

Ang Ginoo miingon sa Doktrina ug mga Pakigsaad 6:8: “Sa pagkatinuod, sa
pagkatinuod, Ako moingon nganha kanimo, bisan ingon nga ikaw nagtinguha
kanako busa kini mahimo nganha kanimo; ug kon ikaw magtinguha, ikaw
mao ang paagi sa pagbuhat og daghan nga kaayohan.”

• Ang tinguha ug determinasyon ba gamhanan nga mga himan? (Oo! Ug
kon kita adunay matarung nga mga tinguha ug determinado sa atong mga
tumong, ang Ginoo misaad nga kita “mao ang paagi sa pagbuhat og
daghan nga kaayohan.”)

• Sa unsa nga paagi kamo, isip mga batan-on, makagamit sa tinguha ug
determinasyon isip mga himan sa pagbuhat sa daghan nga mga
buluhaton?

Pagpamatuod Basaha ang mosunod nga pagpamatuod ni Heber J. Grant

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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“ ‘Ako buot nga mohatag sa akong pagpamatuod nganha kaninyo ug mosulti
kaninyo . . . nga ako nasayud nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ang
Amahan sa Kahangturan. Ako nasayud nga si Joseph Smith usa ka Propeta sa
Dios, ug unta ang Dios motabang kanato sa pagpuyo, nga ang uban,
makakita sa atong maayong mga binuhatan, mosusi sa laraw sa kaluwasan,
ako naghangyo, sa ngalan ni Jesukristo, Amen’ ” (Preston Nibley, The
Presidents of the Church [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], pp. 322–23).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa
paggamit diha sa ilang mga kinabuhi sa mga hiyas sa hugot nga pagtuo,
tinguha, ug determinasyon. Hisguti uban kanila ang mga paagi diin sila
makahimo niini.
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Heber J. Grant: Kalampusan
pinaagi sa Pagsalig sa Ginoo

Tumong Ang mga sakop sa klase makasabut nga ang pagsalig diha sa Manluluwas
makahatag og mga panalangin.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Basahon ni
Mormon ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

2. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Heber J. Grant nga gilakip niini
nga leksyon.

3. Pag-andam og usa ka karatula nga nag-ingon: Sugilanon Padayunon.

4. Pagkuha og musika alang sa bokal nga solo.

5. Pag-andam og usa ka poster sa mosunod: “Uban sa tabang sa Ginoo ako
mohimo sa labing maayo nga akong mahimo, ug . . . uban sa Iyang tabang
ako walay gayuy kahadlok apan unsa ang tumong akong himoon.” Heber
J. Grant.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

• Unsa ang gipasabut sa pagsalig sa usa ka tawo o sa usa ka butang? (Kini
nagpasabut sa pagsalig, pagtuo, pag-agad, pagsunod, pagpiyal, o pagtan-aw.)

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Heber J. Grant niini nga leksyon.

Bisan og ang kinabuhi ni Heber J. Grant dili sayon, siya napanalanginan pag-
ayo ug pinaagi sa hugot nga pagtuo, determinasyon, ug tinguha nakabuntog
sa daghang mga hagit. Siya nakakab-ot og daghang kalampusan, kon aduna
man, miangkon og kredit niadtong mga kalampusan apan panagsa. Ug siya
nailhan nga miingon nga uban sa tabang sa Ginoo siya makahimo sa tanan
ug makasugakod og maayo niini nga kinabuhi.

Ang Manluluwas Mopanalangin sa Atong mga Kinabuhi Kon Kita
Moduol ngadto Kaniya sa Pagkamapainubsanon

Panig-ingnan “Sa tinglaglag sa 1880, sa hapit na ang ika-24 nga adlaw nga natawhan ni
[Heber J. Grant], siya [gitawag] ni Presidente John Taylor sa pagdumala sa
Istaka sa Tooele. . . . Kini nga pagkatudlo miabut nga usa ka dako nga
surpresa ngadto [kaniya], apan siya wala magbagulbol mahitungod sa
pagdawat niini [siya nagpuyo sa Dakbayan sa Salt Lake, labaw sa katloan ka
mga 48 ka mga kilometro gikan sa Tooele]” (Preston Nibley, The Presidents of
the Church [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], p. 280). Si Heber J. Grant
mibatinga dili sarang ug walay nahibaloan sa mga katungdanan nga
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gikinahanglan gikan kaniya. Bisan pa niana, siya midawat sa balaan nga
tawag ug maayo kaayo nga mibuhat.

Nahinumdom si Presidente Grant: “ ‘Isip usa ka bata, nga walay kasinatian,
nga wala gayud makapamulong sa publiko sa akong kinabuhi, sa bisan unsang
gidugayon, wala gayud bisan napulo ka mga minuto makausa, ako gitawag sa
pagdumala sa istaka sa Zion. Ako nahinumdom nga nagsangyaw ug nagsulti
sa tanan nga akong mahunahuna, ug pipila niini milabaw sa makaduha, ug
[ako] nahutdan og mga ideya sa pito ug tunga ka mga minuto . . . .

“ ‘Pagkasunod Domingo ako wala gihapon makahimo og maayo. Ako
mahutdan og mga ideya sa unom o pito ka mga minuto. Pagkasunod
Domingo ako midala og duha sa [mga kaigsoonan kinsa maayo kaayo nga
mamumulong] uban kanako ngadto sa habagatang bahin sa lalawigan sa
Tooele, ang labing layo nga panimuyo, ngadto sa gamay nga lungsod sa
Vernon [mga kasiyaman ug unom ka mga kilometro gikan sa Dakbayan sa
Salt Lake] . . . . Dihay gamay nga balay-tigumanan nga hinimo sa troso, ug,
samtang ako naglakaw paingon ngadto sa tigum uban ni . . . John C. Sharp,
kinsa mao ang obispo sa purok sa Vernon, ako mitan-aw sa palibot ug
miingon: Ngano, Obispo, nga walay nanambong sa tigum.’

“ ‘ “O,” siya miingon, “Ako nagtuo nga adunay tawo didto.”. . . . Ang balay
tigumanan dili pa makita. Sa diha nga kami miabut sa ibabaw sa bungtod,
akong nakita ang pipila ka mga karomata libot sa balay tigumanan, apan ako
wala makakita og usa ka tawo nga nagpaingon ngadto sa tigum. “Aah,” ako
miingon, “ako nakakita og mga karomata dinhi, apan ako walay nakita nga
tawo nga motambong sa tigum.” Siya miingon: “Tingali adunay mga tawo
diha sa balay tigumanan.” Kami misulod ngadto sa balay tigumanan mga
duha ka mga minuto ngadto sa alas 2, ug ang balay puno, matag linkuranan,
adunay naglingkod, ug kami mao ang katapusang mga tawo nga misulod. Sa
alas 2, impontu, nagsugod sa tigum . . . [Sa diha nga miabut ang panahon sa
pagpamulong,] ako mitindog aron sa paghatag sa akong mubo nga
pakigpulong nga lima, unom o pito ka mga minuto. . . .” (Preston Nibley, The
Presidents of the Church [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977], pp. 224–25).

Karatula Ipataas ang karatula: Sugilanon Padayunon.

Ikaw Gipangutana

Kalihokan Padayon sa kalihokan sa klase, “Ikaw Gipangutana.” Hatagi ang usa ka sakop
sa klase sa musika alang sa bokal nga solo. Hangyoa ang tawo sa pagkanta sa
kanta nga wala matun-i.

Ikaw mahimong makadungog og mga komentaryo sama sa: “Ako dili
makahimo niini!” “Ako dili makamao unsaon!” “Ako wala pa sukad
makahimo niini sukad!” “Ako nagkinahanglan og tabang!”

isulat ang pipila sa ilang mga komentaryo diha sa pisara. Kon ang tawo
adunay kahigayunan sa pagpadayag sa iyang kaugalingon, ipahisama ang
iyang mga pagbati ngadto sa unsa kaha ang gibati ni Heber J. Grant sa diha
nga siya nakadawat sa tawag gikan kang Presidente Taylor nga moalagad isip
presidente sa Istaka sa Tooele. Tun-i pag-usab ang unang bahin sa iyang
kasinatian ug hatagi og gibug-aton kini nga mga punto:

Panaghisgutan 
ug kasulatan
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1. Si Heber nag-edad lamang og kawhaan ug tulo ka mga tuig.

2. Siya wala gayud makapamulong sa publiko sa iyang kinabuhi sa bisan
unsang gitas-on.

3. Siya mahadlok sa pagpakigpulong sa mga tawo.

4. Siya walay nahibaloan sa iyang mga katungdanan.

Panaghisgutan • Unsa ang gibuhat ni Presidente Grant sa iyang sitwasyon sa “Ikaw
gipangutana?” (Tuguti ang mga sakop sa klase sa pagtubag.)

• Pangutan-a ang tawo nga mokanta og solo: Sa unsa nga paagi nga ang
sitwasyon ni Presidente Grant susama sa imong sitwasyon? (Kinatibuk-ang
pagbati sa pagkadili sarang, kulang sa kasinatian, ug kahadlok sa wala
mahibaloi mahimong susama nga mga elemento sa duha ka mga
sitwasyon.)

Panapos sa Sugilanon

Humana pagbasa o pagsulti pag-usab ang mga kasinatian ni Presidente Heber
J. Grant sa Tooele.

Si Presidente Grant miingon:

“ ‘Ako mitindog aron sa paghatag sa akong mubo nga pakigpulong sa lima,
unom o pito ka mga minuto, ug ako namulong sulod sa kap-atan ug lima ka
mga minuto, nga adunay kagawasan ug nakatagamtam sa Espiritu sa Ginoo
nga sukad wala gayud nako matagamtam sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa
panahon sa kap-atan ka mga tuig nga milabay. Ako dili makapugong sa mga
luha sa pasalamat nga akong gipatulo nianang gabhiona, samtang ako
nagluhod ug nagpasalamat sa Dios alang niining buhong nga pagbu-bo sa
Iyang Balaan nga Espiritu. . . .

“ ‘Ako nakadawat og laing leksyon pagkasunod Domingo diin ako sama ka
mapasalamaton, bisan og dili sama ka malipayon niini. Ako miadto ngadto sa
Grantsville, ang labing dako nga purok sa Istaka sa Zion sa Tooele, ug ako
miduol sa Ginoo uban sa sama nga kinaiya ni Oliver Cowdery sa diha nga siya
mihangyo sa Ginoo, “ako buot nga mohubad.”. . . Apan, napakyas, unya siya
gisultihan, siya wala magtuon niini, ug siya wala mag-ampo bahin niini, ug
siya wala mohimo sa iyang bahin. Ako misulti sa Ginoo nga ako buot
makigsulti pag-usab ngadto sa mga Santos sa Grantsville [sama sa akong
gihimo sa Vernon]; ako mitindog ug namulong sulod sa lima ka mga minuto,
ug ako gipaningot pag-ayo, ako nagtuo, ingon og ako gituslob sa usa ka sapa,
ug nahutdan sa mga ideya sa hingpit. Ako hingpit gayud nga “napakyas,”
ingnon ta, sa akong pakigpulong, nga mahimo sa usa ka mortal. Ako wala
mopaagas og mga luha sa pagpasalamat, apan ako naglakaw og daghang mga
milya pahilayo niana nga balay tigumanan, ngadto sa mga kaumahan,
taliwala sa mga uhot ug mga pundok sa dagami, ug sa dihang ako layo na
kaayo, nga ako nakasiguro nga walay makakita kanako, ako miluhod luyo
niadtong usa sa mga dagami ug mihilak sa pagpaubos. Ako mihangyo sa
Ginoo sa pagpasaylo kanako sa wala paghinumdom nga ang mga tawo dili
makasangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoong Jesukristo uban sa gahum, uban sa
kalig-on, ug uban sa pagdasig gawas kon lamang sila napanalanginan uban sa
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gahum nga moabut gikan sa Dios; ug ako misulti kaniya didto, isip usa ka
bata, nga kon siya mopasaylo kanako sa akong pagpanghambog. . . . Ako
maningkamot sa paghinumdom diin magagikan ang pagdasig’ ” (Nibley, The
Presidents of the Church, pp. 225–26).

Si Heber J. Grant namulong sa makadaghan nga higayon ngadto sa mga tawo
nga iyang gimahal sa Istaka sa Tooele samtang siya motambag kanila diha sa
ebanghelyo. “ ‘Sa ubang mga butang,’ ” siya miingon, “ ‘akong gisultihan
ang mga katawhan nga [sa diha nga ako midawat sa tawag sa paggiya sa
istaka], ako walay nahibaloan sa mga katungdanan [kalabut niana nga
balaang nga tawag], apan uban sa tabang sa Ginoo ako mohimo kutob sa
labing maayo nga akong mahimo, ug nga uban sa iyang tabang ako wala
gayuy kahadlok apan unsa ang akong tumong akong himoon’ ” (Nibley, The
Presidents of the Church, pp. 224–25).

Panaghisgutan • Ngano nga si Presidente Grant malampuson kaayo sa usa ka kasinatian apan
sa gihapon napakyas pag-ayo sa lain? (Siya mapainubsanon ug miduol sa
Ginoo alang sa panabang sa usa ka kasinatian. Sa laing kasinatian siya
nagtuo nga ang Ginoo motabang ra kaniya sa walay pagkugi sa iyang
kaugalingon ni mangayo alang sa panabang nga iyang gikinahanglan.)

• Sa unsa nga paagi kamo motubag sa umaabot kon kamo tingali tawagon sa
usa ka katungdanan o hangyoon sa pagbuhat og usa ka butang nga sa
inyong pagtuo kamo sili sarang?

Poster Uban sa klase basaha pagkusog ang mga pulong ni Presidente Grant diha sa
poster: “Uban sa tabang sa Ginoo ako mohimo kutob sa akong mahimo, ug
. . . . uban sa Iyang tabang ako wala gayuy kahadlok apan unsa ang akong
tumng ako himoon.” Heber J. Grant.

Basaha pagdungan ang mosunod nga mga kasulatan: Doktrina ug mga
Pakigsaad 112:10; 1 Nephi 3:7; ug Doktrina ug mga Pakigsaad 30:1–3

Ang Ginoo buot nga kita moila kaniya ug mosalig kaniya alang sa kalig-on
samtang kita moatubang sa mga hagit niini nga kinabuhi. Kita gisaaran og
mga panalangin kon kita mosunod niana nga baruganan.

Pagbaton og Hugot nga Pagtuo diha sa Manluluwas ug Pagsunod sa mga
Sugo

Panig-ingnan Si Presidente Grant nagsulti sa mosunod nga kasinatian sa iyang kaugalingon
mga pulong bahin kon sa unsa nga paagi ang Ginoo mopanalangin kanato
kon kita mosunod sa iyang mga sugo ug mosalig sa iyang balaan nga tabang.

“Ako nahinumdom isip usa ka batan-on nga ako adunay $50.00 sa akong bulsa
sa usa ka higayon nga akong gustong ideposito sa bangko. Sa dihang ako
miadto sa Huwebes sa buntag ngadto sa tigum sa puasa—ang tigum sa puasa
kaniadto himoon sa matag Huwebes kay sa Domingo—ug ang obispo
mihangyo alang sa usa ka amot, ako miduol ug mihatag kaniya sa $50.00. Siya
mikuha og lima ug gibutang kini sa hunos ug mihatag pagbalik kanako sa
$45.00 ngari kanako ug miingon nga kadto mao ang akong hingpit nga bahin.

“ ‘Ako miingon, “Obispo Woolley, sa unsa nga katungod nga ikaw mihikaw
kanako sa pagbutang sa Ginoo diha sa akong utang? Wala ba ikaw
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magsangyaw karon nga ang Ginoo moganti makaupat? Ang akong inahan
usa ka biyuda, ug siya nagkinahanglan og $200.00.”

“ ‘Siya miingon, “Akong bata, ikaw nagtuo nga kon ako mokuha niining
laing $45.00, ikaw makakuha sa imong $200.00 pagdali?

“ ‘Ako miingon: “Oo.”

“ ‘Kini iyang gikuha.

“ ‘Samtang naglakaw gikan sa tigum sa puasa ngadto sa dapit nga akong
gitrabahoan, usa ka ideya misulod sa akong ulo. Ako mipadala og telegrama
ngadto sa usa ka nga tawo nga nangutana kaniya kon pila ka mga bond sa usa
ka matang ang iyang paliton sa usa ka piho nga presyo sulod sa kap-atan og
walo ka mga oras . . . .Siya mibalos nga siya buot bisan pila kutob sa akong
makuha. Ang akong ganansya niana nga transaksyon miabut og $218.50.

“ ‘Pagkasunod adlaw ako miadto ngadto sa obispo ug miingon: “Obispo, ako
nakakuha og $218.50 human mobayad nianang $50.00 nga donasyon sa
miaging adlaw ug busa ako nakautan og $21.85 sa ikapulo. Ako mohatag sa
nahibilin tali sa $21.85 ug sa $18.50. Ang Ginoo wala mohatag kanako sa
ikapulo dugang ngadto sa upat ngadto sa usa nga dugang” ’ ” (Presidents of
the Church [Religion 345 student manual], pp. 176–77).

Basaha pagdungan ang Doktrina ug mga Pakigsaa 82:10: “Ako, ang Ginoo
mapugos sa pagtuman kon kamo mobuhat sa unsa nga Ako misulti; apan kon
kamo dili mobuhat sa unsa nga Ako misulti, kamo dili makaangkon og saad.”

• Ngano nga kita usahay mahadlok, o kulang lamang og igong hugot nga
pagtuo, nga magmasulundon ngadto sa mga sugo sa Ginoo nga siya
misaad kanato og daghang mga panalangin kon kita mosunod niini?
(Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag ug itudlo nga ang atong mga
panalangin dili kanunay diha-diha, ingon kasama sa katapusang panig-
ingnan gikan sa kinabuhi ni Presidente Grant. Bisan pa niana, ang Ginoo
kanunay nga motuman sa iyang saad: siya dili makapamakak.)

Samtang kita mopadayon nga magmasulundon ngadto sa mga baruganan sa
ebanghelyo, ang mga panalangin moabut ug ang atong pagsalig sa atong
Amahan sa Langit motubo. Samtang kita mosalig ug mopiyal sa Manluluwas,
ang mga panalangin moabut sa atong mga kinabuhi. Ug samtang ang atong
pagsalig diha sa Ginoo ug ang atong pagkamasulundon motubo, ang atong
pagpiyal sa Ginoo labaw nga mahimong kabahin sa atong kinabuhi ug kita
makapaduol sa atong Amahan sa Langit.

Pagpamatuod ug Hagit

Ikaw mahimong makigbahin og usa ka personal nga kasinatian uban sa klase
mahitungod sa imong pagsalig sa Manluluwas. Ihatag ang imong pagpamatuod
sa pagkatinuod niini nga baruganan sa ebanghelyo.

Hagita ang mga sakop sa klase sa pagsalig sa Manluluwas. Kon moabut ang 
malisud nga mga sitwasyon sa ilang mga kinabuhi, hagita sila sa pagtinguha sa
Ginoo alang sa kalig-on ug sa pagsalig kaniya alang sa mga tubag ug tabang.

Panaghisgutan 
sa kasulatan



Leksyon 19



136

Paghimo sa mga Kahuyang
ug mga Pagsulay ngadto

sa mga Kalig-on

Tumong Ang mga sakop sa klase makaila nga uban sa tabang sa Ginoo ang personal
nga mga kahuyang ug mga pagsulay mahimong mga kapanguhaan alang sa
kalig-on.

Pagpangandam 1. Pakuha og mga kopya sa Basahon ni Mormon ug Doktrina ug mga
Pakigsaad alang sa matag sakop sa klase.

2. Mga duha o tulo ka mga adlaw sa dili pa ang klase basaha ang kalihokan
sa klase, “Paghimo sa mga Kahuyang ug mga Pagsulay ngadto sa mga
Kalig-on.” Pagdala nganha sa klase og daghang bug-at nga mga butang
nga adunay usa ka yano nga pahinumdom nga giuban sa matag usa nga
mabasa: “Personal nga mga Pagsulay ug mga Kahuyang.” Ang mga butang
mahimong maglakip: sa usa ka gamay nga sako sa lugas, hugaw, o balas;
dagko nga mga bato, bug-at nga mga libro; o bug-at nga mga hiramenta.
Hatagi ang imong kaugalingon og igong panahon sa pagkolekta sa
gikinahanglan nga mga butang ug sa pag-andam sa pahinumdom nga i-
uban sa matag usa niini. Pagtudlo og usa o duha ka mga sakop sa klase
pagsayo kinsa mogunit sa mga butang sa atubangan sa klase. Kon
gikinahanglan, pagdala og daan, apan limpyo, nga piraso sa panapton sa
pagpanalipod sa mga sinina sa mga sumasalmot.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

• Unsa ang usa ka pagsulay? (Butang nga nagsulay sa kalig-on sa kinaiya,
hugot nga pagtuo, o mga baruganan.)

• Unsa ang usa ka kahuyang? (Usa ka depekto, usa ka kapakyasan.)

• Unsa ang ubang mga pagsulay ug mga kahuyang nga inyong giatubang
matag adlaw? (Patubaga ang mga sakop sa klase. Ilista ang mga tubag diha
sa pisara.)

Ribyu Kita nagtuon sa kinabuhi ni Heber J. Grant. Unsa ang ubang mga pagsulay ug
mga kahuyang nga iyang giatubang?

1. Sa diha nga si Heber usa ka batang masuso, ang iyang amahan namatay.

2. Si Heber “niwang kaayo” ug gamay.

3. Siya wala mapanalangini sa natural nga abilidad sa dula–bisbol, pananglit.

4. Siya dili makakanta sa tono.

Pisara ug
panaghisgutan
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5. Ang iyang agi dili nindot.

6. Malisud alang kang Heber sa pagpamulong diha sa publiko.

7. Siya ug ang iyang inahan naglisud sa kwarta nga paagi sa dihang siya usa
pa ka bata.

Panaghisgutan • Sa diha nga kita mibiya sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta aron
makaangkon og usa ka lawas ug sa pagmatuod sa atong mga kaugalingon,
usa ba lang ka sulagma nga kita gihatagan og mga kahuyang ug mga
pagsulay? (Dili.)

Basaha pagdungan ang Ether 12:27.

Ang atong Amahan sa Langit mipadala kanato dinhi sa yuta aron masulayan.
Kita miuyon sa pagdawat sa mga pagsulay ug mga kahuyang ug sa mga hagit
nga gidala uban niini. Ang Amahan sa Langit nakahibalo nga kita malig-on
pinaagi niini.

Kita Molambo Samtang Kita Mohimo sa Atong mga Kahuyang ug mga
Pagsulay ngadto sa mga Kalig-on

Kon sa unsa nga paagi kita motubag sa mga pagsulay ug mga kahuyang kini
makapadayon sa atong kalamboan isip anak nga mga lalaki ug anak nga mga
babaye sa Dios o makababag niini. Si Heber J. Grant usa ka panig-ingnan sa
usa ka tawo kinsa, bisan pa sa mga pagduhaduha ug mga kahuyang ug mga
pagsulay, misalig sa Ginoo ug nakabuntog ug mitubo gikan sa mga kalisud
nga iyang nasugatan.

Panig-ingnan Si Heber J. Grant sa sinugdanan mibati nga nasanapan sa iyang balaang tawag
sa pagka-Apostol. Siya nag-edad lamang og kawhaan ug lima ka mga tuig sa
panahon nga gi-isyu ni Presidente Taylor ang balaan nga tawag ngadto kaniya.

Sulod sa unom ka mga bulan human siya mapaluyohi isip usa ka Apostol,
gikan sa Oktubre 1882 ngadto sa Pebrero 1883, si Presidente Grant mibati
nga siya dili makahimo sa pagtrabaho sa buhat sa Ginoo sa paagi nga iyang
gibati nga buot sa Manluluwas nga iyang buhaton. Makapadaug nga mga
pagbati sa espirituhanong mga kahuyang ug dili hingpit nga kinaiya
midagsang kaniya. Siya mihisgot sa sitwasyon:

“Adunay duha ka mga espiritu nga nakigbisog kanato kanunay, ang usa
nagsulti kanato sa pagpadayon sa pagpaninguha alang sa maayo, ug ang usa
nagsulti kanato nga uban sa mga sayop ug mga kapakyasan sa atong
kinaiyahan kita dili takus. Ako makasulti sa tinuod nga gikan sa Oktubre,
1882, hangtud sa Pebrero, 1883, kana nga espiritu nagsunod kanako adlaw ug
gabii, nagsulti kanako nga ako dili takus nga mahimong apostol sa Simbahan,
ug nga ako kinahanglan nga moluwat. Kon ako mopamatuod sa akong
kahibalo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Dios, ang
Manunubos sa katawhan, ingon og adunay usa ka tingog nga mosulti
kanako: ‘Ikaw namakak! Ikaw namakak! Ikaw wala gayud makakita Kaniya’ ”
(Heber J. Grant, Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1969], pp. 194–95; tan-awa usab sa Presidents of the Church
[Religion 345 student manual], p. 177).
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Sa tingpamulak sa 1883, bisan pa niana, si Heber J. Grant nagbiyahe sa
reserbasyon sa Navajo Indian uban sa pipila ka laing mga pangulo. Ang dalan
mitipas sa wala, apan usa ka maayo kaayo nga pagkatunobtunob nga dalan
diha sa unahan. Siya nangutana kon makuyaw ba alang kaniya, nga mag-
inusara, diha sa dalan nga usa ka dako nga lugot ug nagsumpay ngadto sa
dako nga dalan sa pikas bahin. Nakasiguro nga luwas ra, siya miingon ngadto
sa uban, “ ‘Ako buot nga mag-inusara. Mouna’ ” (Gospel Standards, p. 195;
tan-awa usab sa Presidents of the Church [Religion 345 student manual], p. 178).

Si Presidente Grant misaysay sa kasinatian nga mosunod. Basaha ang iyang
asoy:

“Samtang ako nangabayo aron sa pagsugat kanila [iyang pundok] sa pikas
bahin, ingon og akong nakita, ug ingon og akong nadungog, ngari kanako ang
usa sa labing tinuod nga mga butang sa akong kinabuhi, ingon og akong
nakita ang Konseho sa Langit. Ingon og akong nadungog ang mga pulong nga
gipamulong. Ako naminaw sa panaghisgutan uban sa dako nga kaikag. Ang
Unang Kapangulohan ug ang Konseho sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles wala pa magkauyon sa duha ka mga tawo nga mopuli diha sa Korum
sa Napulog Duha. Dihay bakante nga usa sulod sa duha ka mga tuig, ug usa ka
bakante nga duha sulod sa usa ka tuig, ug ang Komperensya nahuman nga
wala kabutangi ang mga bakante. Niini nga Konseho [nga ingon og iyang
nakita] ang Manluluwas diha, ang akong amahan diha, ug ang Propeta Joseph
Smith diha. Sila naghisgot sa pangutana nga usa ka sayop ang nahimo sa wala
pagpuli niadtong duha ka mga bakante ug nga sa tanang kalagmitan
molungtad pa og laing unom ka mga bulan sa dili pa ang Korum makompleto,
ug sila naghisgot kon kinsa ang ilang gusto nga mopuli niadtong mga
katungdanan, ug nakahukom nga ang paagi sa pag-ayo sa sayop nga nahimo sa
wala pagpuli niini nga mga bakante mao ang pagpadala og usa ka pagpadayag.
Ako nakasabut nga ang Propeta Joseph Smith ug ang akong amahan mitawag
kanako ug mihangyo nga ako pagatawgon niana nga katungdanan. Ako
nagbarug sa akong gibarugan ug naghilak sa kalipay. Kini gihatag kanako nga
ako walay bisan unsa nga makapasarang kanako nianang taas nga
katungdanan, gawas nga ako nagpuyo og usa ka limpyo, walay sala nga
kinabuhi. Kini gihatag kanako tungod sa akong amahan nga kinahanglan nga
mosakripisyo sa iyang kinabuhi sa unsay nailhan ingon nga dakong
Repormasyon, ingnon ta, sa mga tawo sa unang mga panahon, nga sa praktikal
nga paagi usa ka martir, nga ang Propeta Joseph ug ang akong amahan
nagtinguha kanako nga makabaton niana nga katungdanan, ug kini tungod sa
ilang matinud-anong mga paghago nga ako natawag, ug dili tungod sa bisan
unsa nga akong nahimo sa akong kaugalingon o sa bisan unsa nga dako nga
mga butang nga akong natuman. Kini gihatag usab kanako nga kini mao ang
tanan nga mahimo alang kanako, sa Propeta ug sa akong amahan, gikan
nianang panahona kini nag-agad kanako ug diha kanako lamang kon ako ba
mohimo og kalampusan sa akong kinabuhi o kapakyasan. . . .

“Walay tawo nga labaw pa nga dili magmalipayon kay kanako gikan sa
Oktubre 1882, hangtud sa Pebrero 1883, apan gikan nianang adlawa, ako
wala na gayud masamok, gabii o adlaw, uban niini nga ideya nga ako dili
takus sa pagbarug isip usa ka Apostol, ug ako wala gayud mabalaka sukad sa
katapusang mga pulong nga gisulti ni Joseph F. Smith ngari kanako: ‘Ang
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Ginoo mopanalangin kanimo, akong bata, ang Ginoo mopanalangin kanimo;
ikaw adunay dako nga katungdanan. Hinumdumi kanunay nga kini mao ang
buhat sa Ginoo ug dili sa tawo. Ang Ginoo labaw pa kay ni bisan kinsang
tawo. Siya nasayud kinsa ang Iyang gustong mogiya sa Iyang Simbahan, ug
dili gayud makahimo og bisan unsang . sayop. Ang Ginoo mopanalangin
kanimo’ ” (Heber J. Grant, sa Conference Report, Apr., 1941, p. 5; tan-awa
usab sa Gospel Standards, pp. 195–96 ug sa Presidents of the Church [Religion
345 student manual]. P. 178).

Paghimo sa mga Pagsulay ug mga Kahuyang ngadto sa mga Kalig-on

Sa kasagaran kita mobati nga nasanapan gikan sa mga hagit sa personal nga
mga pagsulay ug mga kahuyang. Ang mga pagbati sa depresyon ug kakulang
sa bili sa kaugalingon nakapabug-at sa atong mga hunahuna ug mga aksyon.
Ang Ginoo motabang kanato niining panahona kon kita andam sa pagtabang
sa atong mga kaugalingon.

Pabaruga ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa atubangan sa klase.

• Magtan-aw ngadto sa lista sa mga kahuyang nga anaa na sa pisara,
ipangutana pag-usab ang mosunod nga pangutana: Unsa ang pipila ka mga
pagsulay ug mga kahuyang nga giatubang sa mga batan-on karon?
(Samtang ang mga sakop sa klase moila niini ug mopadayag sa ilang mga
pagbati, sugdi pagpanghatag ang bug-at nga mga butang, tagsa-tagsa,
ngadto sa mga sakop sa klase sa atubangan. Kon kamo nakagamit na sa
tanang bug-at nga mga butang, ug nakapabug-at pag-ayo sa mga sakop sa
klase, pangutan-a sila sa mosunod nga mga pangutana.)

• Unsa ang bation nga gipabug-atan? (Luya, kapoy, mapaubsanon, ug uban pa.)

• Sa unsang paagi nga ang pagdala niining bug-at nga mga butang
makasamok kon asa kamo moadto ug unsay inyong gibuhat? (Patubaga
ang mga sakop sa klase.)

• Sa unsang paagi nga kini nga kalihokan may labot ngadto sa pagdala sa
personal nga mga kahuyang ug mga pagsulay? (Ingon nga gihisgutan
kaganiha, kita mobati og kabudlay ug kabug-at sa mga pagsulay ug mga
kahuyang nga gihatag kanato.)

• Asa kita makapangayo og panabang? (Ang atong Langitnong Amahan
nakahibalo ug nagpakabana sa matag usa kanato ug sa mga pakigbisog nga
atong giagian. Siya anaa aron sa pagtabang. Siya makatabang kanato sa
pagbuntog sa atong mga kahuyang ug mga pagsulay, makapagaan sa
kabudlay. [Tabangi ang mga sakop sa klase nga mobutang sa mga butang
ug dayon pabalika sila ngadto sa ilang mga lingkuranan.])

Basaha ug hisguti pagdungan isip usa ka klase ang Mosiah 24:10–16.

• Samtang kita nakasinati sa atong mga pagsulay ug mga kahuyang sa mga
kabudlay nga atong gibati nga nahatag niini kanato, sa unsa nga paagi kita
makapagaan sa mga kabudlay ug mobuntog sa mga pagbati? (Dangop
ngadto sa mga butang nga atong nakat-unan gikan sa Mosiah 24: 10–16.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Kalihokan ug
panaghisgutan

Leksyon 24



140

Atong nakat-unan nga—

1. Ang mga hunahuna sa mga kasingkasing sa mga tawo anaa sa Dios (tan-
awa sa bersikulo 12).

2. Uban sa hugot nga pagtuo sila nakahimo sa pagbuntog sa mga pagsulay
(tan-awa sa bersikulo 14).

3. Sila adunay hugot nga pagtuo nga ang Ginoo motabang kanila ug modala
sa ilang mga kasakit uban sa pailub (bersikulo 15).

Samtang kita moatubang sa mga pagsulay ug mga kahuyang, ang atong 
kadaugan ug ganti moabut samtang kita magtinguha sa pagpakig-uban sa
atong Manluluwas. Kay siya misaad: “. . . kay kon sila magpaubos sa ilang mga
kaugalingon sa akong atubangan, ug magbaton og hugot nga pagtuo ngari 
kanako, niana Ako mohimo sa mahuyang nga mga butang nga mahimo nga
malig-on ngadto kanila” (Ether 12:27). Ang Manluluwas nagsulti usab kanato,
sama sa iyang gisulti sa Propeta Joseph Smith samtang siya didto sa Bilanggoan
sa Liberty: “. . . ikaw masayud, akong anak, nga kining tanan nga mga butang
makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan” (D&P 122:7).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ag imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa pagduol
ngadto sa Ginoo, pinaagi sa hugot nga pagtuo, alang sa panabang uban sa
mga pagsulay ug mga kahuyang. Siya motuman sa iyang saad sa paghimo sa
huyang nga mga butang nga mahimong kalig-on sa ilang mga kinabuhi.
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George Albert Smith:
Pagtubag ngadto sa Maayo
Natawo: 4 sa Abril 1870 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1945–1951

Tumong Aron sa pagpakita nga ang mga panalangin sa ebanghelyo bililhon lamang
ngari kanato kon kita moambit niini.

Pagpangamdan 1. Pag-andam sa pagdala og tagsa-tagsa sa bisan unsa nga matang sa bunga
nga malagmit ikalingaw sa klase (pagdala usab og mga napkin ug usa ka
basurahan nga bag.). Pahinumdom: ayaw paglapas sa puasa kon kini nga
leksyon matunong sa Domingo sa puasa.

2. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni George Albert Smith diha sa kolor
nga seksyon ug sa hulagway ni Kristo ug sa mga Bata (62467; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo 216) gikan sa librarya sa balay tigumanan.

3. Pag-andam og upat ka mga palid sa papel uban sa mga ngalan ni John
Smith, George A. Smith, John Henry Smith, ug George Albert Smith nga
gisulat, usa matag pahina, sa ubos sa palid sa papel. Pag-andam usab og
lapad nga butang nga magamit nga kabutangan sa papel nga sulatanan
matag usa sa upta ka mga sakop sa klase.

4. Pag-andam sa paghatag og gamay nga ganti sa mananaog o sa mga
mananaog sa kalihokan sa “mga pangulo sa Simbahan.”

5. Pagkuha og lapis og papel alang sa matag sakop sa klase.

6. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Biblia ug sa
Basahon ni Mormon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Kalihokan Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka piraso sa bunga ug usa ka napkin.
Pahimangnoi sila sa paggamit sa basurahan nga bag nga imong gitagana ug
sa dugang napkin kon gikinahanglan. (Ayaw paglapas sa balaod sa puasa kon
kini nga leksyon matumong og Domingo sa puasa.)

Samtang kamo nagtagamtam sa bunga, ihulagway diha sa inyong hunahuna
ang kahoy nga nakita ni Lehi sa iyang damgo. (Basaha ang 1 Nephi 8:10–12,
17–18.)

• Giunsa ni Lehi paghulagway ang bunga? (“Kini hilabihan ka tam-is. . .
ug. . .maputi, molabaw sa tanan nga kaputi nga sukad ako nakakita” 
[1 Nephi 8:11].)

• Sa unsa nga paagi ang bunga mipabati kang Lehi? (Kini nakahatag kaniya
og “tuman nga hingpit nga kalipay” [1 Nephi 8:12].)

Panaghisgutan 
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• Ang bunga ba alang sa tanan? (Oo.)

• Ang tanan ba miduol aron pagkaon sa bunga? (Wala, si Laman ug Lemuel
ug ang uban wala moduol; tan-awa sa mga bersikulo 17–18.)

• Ngano nga sila wala moduol? (Tungod kay sila dili buot o wala magtinguha
sa pagduol, tan-awa sa bersikulo 18.)

• Unsa ang ingon og ang labing mahinungdanon nga bahin sa pagtino kon
kita modawat ba sa mga panalangin, o sa mga bunga, sa ebanghelyo? (Kon
kita magtinguha ba o dili sa pagdawat niini.

Si George Albert Smith Adunay Daghang Maayong mga Impluwensya sa
Iyang Kinabuhi

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Presidente George Albert Smith.

Si George Smith nag-edad og katloan ug tulo sa diha nga siya gipaluyohan
isip Apostol ug nahimong Presidente ug propeta sa edad nga kapitoan ug
lima. Siya nakakat-on gikan sa maayo nga mga impluwensya sa iyang
amahan, apohan, ug amahan sa iyang apohan, kinsa mga bantugang mga
pangulo sa Simbahan.

Kalihokan Ibutang ang upat ka mga lingkuranan diha sa atubangan sa klase. Hatagi ang
matag usa nga upat ka mga sakop sa klase og usa ka piraso nga papel. Usa sa
mosunod nga mga ngalan kinahanglan nga isulat sa ubos sa matag piraso: John
Smith, George A. Smith, John Henry Smith, George Albert Smith. Usab, ihatag
sa matag usa niining upat ang lapis ug usa ka butang nga plat nga kabutangan
sa papel nga sulatan. Ipaila ang upat ngadto sa klase “isip nagduaw nga mga
pangulo sa Simbahan.” Sugdi pagbasa ang mga paghulagway nga mosunod.
Samtang ikaw moduol ngadto sa nagkalainlain nga mga pangulo, sultihi ang
mga sakop sa klase kinsa ang aduna niana nga ngalan aron mosulat. Siya
kinahanglan nga mosulat og gamay nga pahinumdom sa daghang mga detalya
kutob sa iyang mahimo mahitungod sa tawo nga iyang girepresentaran.

Human mabasa ang tanang mga paghulagway, ang mga sakop sa klase (kinsa
mahimo usab nga mosulat og gamay nga pahinumdom) mahimong
mangutana sa tawo nga nagrepresentar ni bisan kinsang mga pangulo sa
Simbahan. Sama pananglit, usa ka sakop sa klase mahimong mangutana: “Pila
ang edad ni George Albert Smith sa diha nga siya gitawag nga mahimong usa
ka Apostol?” Kon adunay mangutana og usa ka pangutana nga dili matubag sa
sakop sa klase nga nagrepresentar sa usa ka pangulo, dayon ang tawo nga
nangutana mopuli sa dapit sa tawo isip “nagduaw nga pangulo sa Simbahan.”
Si bisan kinsa nga tawo kinsa makatubag sa tanang mga pangutana magpabilin
diha sa iyang katungdanan sa pasidungog sa atubangan sa klase sa tibuok
leksyon. Ang tanang mga pangutana gikan sa klase kinahanglan gayud nga
may kalabutan sa kasayuran nga gihatag diha sa mga paghulagway nga gibasa,
mao nga ang “nagduaw nga pangulo” ug ang mga sakop sa klase kinahanglang
gayud nga maminaw pag-ayo.

1. Joseph Smith: Ang amahan sa apohan ni Presidente George Albert Smith
mao si John Smith, igsoong lalaki ni Joseph Smith Sr., ug uyoan sa Propeta
Joseph. Si John Smith gitawag isip unang presidente sa istaka sa Walog sa
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Salt Lake ug mitabang sa pagdala sa mga buluhaton sa pagpangulo sa
panahon nianang unang tingtugnaw nga ang mga Sanots diha sa walog.
Siya mao ang usa niadtong may kapangakohan sa mga Santos sa diha nga
ang mga gangis midagsang sa panahon sa ting-init sa 1848. Gikan sa 1849
ngadto sa 1854 siya nag-alagad isip Tigdumalang Patriyarka ngadto sa
Simbahan.

2. George A. Smith: Si “George A.,” nga maoy tawag kaniya, mao ang anak
ni John ug ang apohan ni Presidente George Albert Smith. Sunod kang
George A.” nga si Presidente Smith ginganlan. Ig-agaw ni Propeta Joseph,
si George A. Smith mao ang labing batan-ong lalaki niini nga kapaigoan
nga gitawag nga usa ka Apostol, nga wala pay kawhaan ug duha sa diha
nga siya gitawag. Siya nakaapil sa daghang mga paningkamot sa
pagkolonya sa Simbahan ug nag-alagad sulod sa daghang mga tuig diha sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa wala pa mapili nga usa sa
magtatambag ngadto ni Presidente Brigham Young.

3. John Henry Smith: Anak nga lalaki ni George A. Smith, si John Henry
Smith, mao ang amahan ni Presidente George Albert Smith. Si John Henry,
sama sa iyang amahan, nag-alagad sa Korum sa Napulog Duha. Unya siya
nag-alagad isip magtatambag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith. Ang
kinabuhi sa panimalay ni John Henry ug sa iyang asawa gitamud nga usa
ka sumbanan sa gugma ug pagbati sa ilang mga silingan ug mga higala. Si
John Henry Smith mao ang usa sa mga sumbanan ni Presidente George
Albert Smith. Sa paghisgot mahitungod kaniya, si Presidente Smith
mipahayag, “Ako wala gayud makasugat og labaw nga bantugang tawo kay
sa akong amahan” (Preston Nibley, The Presidents of the Church [ Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1941], p. 337).

4. George Albert Smith: Adunay dako nga kamahinungdanon diha sa mga
saad nga gihimo diha sa patriyarkal nga panalangin nga gihatag ngadto
kang George Albert Smith pipila ka mga bulan sa wala pa ang iyang
ikanapulog upat nga adlaw nga natawhan. Ang patriyarka miingon ngadto
kaniya:

“ ‘Ikaw mahimong usa ka bangtugang propeta taliwala sa anak nga mga
lalaki sa Zion. Ug ang mga anghel sa Ginoo mangalagad nganha kanimo,
ug ang pinili nga mga panalangin sa mga langit maana kanimo. . . .

“ ‘Ug ikaw pagapuston diha sa mga panan-awon sa mga langit ug ikaw 
pagasininaan uban sa kaluwasan sa usa ka saput, kay ikaw gitagana nga
mahimong bantugang tawo sa atubangan sa Ginoo, kay ikaw mahimong
bantugang Apostol diha sa Simbahan ug gingharian sa Dios diha sa yuta,
kay walay usa sa banay sa imong amahan ang adunay labaw nga gahum
uban sa Dios kay kanimo, kay walay usa nga makalabaw kanimo,. . . ug
ikaw mahimong usa ka gamhanan nga tawo sa atubangan sa Dios, bisan
sama ngadto sa igsoon nga lalaki ni Jared, ug ikaw magpabilin sa yuta
hangtud ikaw matagbaw sa kinabuhi, ug pagaiphon sa dinihogan sa Ginoo
ug mahimong usa ka hari ug usa ka pari ngadto sa Labing Halangdon”
(Doyle L. Green, “Tributes Paid President George Albert Smith,”
Improvement Era, June 1951, pp. 404–5).
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Human makapangutana ang klase, ihatag ang ganti ngadto sa mananaog o
mga mananaog sa kalihokan.

Takus nga mga Hunahuna Nakatabang kang George Albert Smith nga
Makaangkon sa mga Bunga sa Ebanghelyo

• Unsa ang inyong mahunahuna kon kamo nakadawat og patriyarkal nga
mga panalangin sama kang Presidente Smith? (Dawata ang nagkalain-lain
nga mga tubag.)

Panaghisgutan Ang usa ka patriyarkal nga panalangin gamay ra og bili ngadto sa usa ka tawo
gawas kon siya magpuyo og usa ka kinabuhi nga takus sa mga panalangin sa
Ginoo. Si George Albert Smith nakahibalo kaayo niini, ug siya nagsugod sa
iyang pagkabatan-on sa pag-andam alang sa kapangakohan nga iyang gidala
sa kaulahian. Ang mosunod nagagikan niana nga panahon:

Miingon si Presidente Smith, “Isip usa ka bata nga nag-edad og napulog tulo 
ka mga tuig, ako mitungha sa akademik sa Brigham Young. Palaran kaayo nga
kabahin sa akong panudlo nagagikan kang Dr. Karl G. Maeser, kadtong maayo
kaayong tigpaedukar kinsa mao ang unang tigtukod sa atong mahinungdanong
mga tulunghaan sa Simbahan. . . . Ako dili makahinumdom og daghan sa
unsay gisulti sa tuig nga ako didto, apan adunay usa ka butang nga dili tingali
gayud nako kalimtan. . . . si Dr. Maeser usa niana mibarug ug miingon:

“ ‘Dili lang kamo may tulubagon alang sa mga butang nga inyong gibuhat,
apan kamo may tulubagon alang gayud sa mga hunahuna nga inyong
gihunahuna.”

“Ingon nga usa ka bata, wala maanad sa pagkontrol sa akong mga hunahuna
pag-ayo, nakapatingala kaayo kanako unsay akong buhaton, ug kini
nakapabalaka kanako. Gani, kini nagpabilin kanako sama sa usa ka panit sa
prutas. Mga usa ka semana o mga napulo ka mga adlaw human niana kalit
nga miabut kanako unsa ang iyang gipasabut. Ako nakakita sa pilosopiya
bahin niini. Diha-diha miabut kanako kini nga hubad sa unsay iyang gisulti:
Ngano, dayag lang, kamo may tulubagon alang sa inyong mga hunahuna
tungod kay kon ang inyong mga kinabuhi mahuman sa pagkamortal, kini
mao ang tanan sa inyong mga hunahuan. Kadtong usa ka sugyot nahimong
dako nga panalangin ngari kanako sa akong tibuok kinabuhi, ug kini
nakapahimo kanako sa daghang mga okasyon sa paglikay sa paghunahuna sa
dili angay tungod kay ako nakaamgo nga ako, kon mahuman na ang akong
kinabuhi, ang produkto sa akong mga hunahuna” (“Pres. Smith’s Leadership
Address,” Deseret News [Church section], 16 Feb. 1946, p. 1.)

Kini nga tambag miabut sa usa ka maayo nga panahon sa kinabuhi ni George
Albert Smith, nianang sama nga tuig, isip usa ka batan-on nga nag-edad og
napulog tulo, siya nagsugod og negosyo ug nagsugod nga adunay kaugalingong
kita pinaagi sa pagtrabaho sa paktori sa ZCMI, usa ka tindahan nga gipanag-iya
sa Simbahan sa Dakbayan sa Salt Lake.

Panaghisgutan • Unsa ka gamhanan ang atong mga hunahuna sa paggiya sa dalan sa atong
mga kinabuhi? (Ang mga tubag magkalain-lain, apan hatagi og gibug-aton
nga ang atong mga hunahuna mahinungdanong bahin sa atong matarung
nga kalamboan.)
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Ang mga kasulatan naghisgot mahitungod sa gahum sa atong mga hunahuna.
(Samtang ang klase mosunod diha sa ilang mga Biblia, ipabasa pagkusog sa
usa ka tawo ang Mga Proverbio 23:7: “Kay maingon nga siya nagahunahuna
sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya.”)

Samtang nakahukom si George Albert Smith, kon ang paghago sa atong
kinabuhi mahuman, kita mao ang tanan sa atong mga hunahuna.

Si Presidente George Albert Smith Mapasalamaton alang sa Maayong mga
Impluwensya

Basaha pagdungan ang Alma 29:5.

Panaghisgutan • Unsa ang gisulti ni Alma nga motino kon kita makadawat ba o dili sa
panalangin sa langit? (Kon kita magtinguha o dili ug mopili sa maayo.)

Si Presidente George Albert Smith mapainubsanon nga mapasalamaton alang
sa maayo nga mga impluwensya sa iyang kinabuhi. Siya naningkamot pag-
ayo sa pagpakita sa iyang pasalamat pinaagi sa pagpuyo sa labing maayo nga
iyang mahimo.

Sa Pebrero 1909 siya nag-antus sa usa ka grabe nga sakit.

Kini tataw kaayo sa panahon sa tingtugnaw nga si George Albert nagdamgo
ug usa ka damgo diin siya gibisitahan sa iyang apohan nga lalaki, si George
A. Smith. (Kita wala masayud sa husto nga petsa niini nga damgo, apan ang
mga hitabo nga nag-uban niini ingon og mihaum pag-ayo sa iyang sakit sa
1909–1912. Si George Albert mibiyahe ngadto sa St. George aron
magpabaskog ug sa panahon sa tingtugnaw sa 1909–1910 siya adunay
damgo.) Kini nga damgo nakahatag og lawom nga impresyon kaniya. Siya
mitala sa iyang kasinatian ingon sa mosunod:

“Pipila ka mga tuig na ang milabay ako nasakit og grabe. Gani ang tanan
nagtuo nga ako mamatay na gawas sa akong asawa. Uban sa akong banay ako
miadto ngadto sa St. George, Utah aron makita kon ang akong panglawas
adunay bay kaayohan. Kami miadto kutob sa among maabut sakay sa tren,
ug dayon mipadayon sa among biyahe sa usa ka karomata, diin ang ilawom
mao ang usa ka higdaanan nga gihimo alang kanako.

“Sa St. George kami nagphiluna og usa ka tolda alang sa akong panglawas ug
kahayahay, nga adunay gihimo nga salog nga gipasaka og mga 30 ka mga
sentimetro ibabaw sa yuta, ug kami makalukot sa habagatang bahin sa tolda
aron makasulod ang init sa adlaw ug preskong hangin. Ako masakiton kaayo
nga maglisud gani sa paglihok. Hinay ug kutas nga paningkamot alang
kanako nga molihok diha sa higdaanan.

“Usa ka adlaw niana, ubos niini nga kahimtang, ako nawad-an og panimuot
sa akong palibot ug nagtuo nga ako atua na sa Pikas Bahin. Akong nakita ang
akong kaugalingon nga nagbarug nga nagtalikod sa dako ug matahum nga
linaw, nga nag-atubang sa usa ka dako nga kalasangan sa mga kahoy. Walay
tawo nga akong nakita, ug walay sakayan diha sa linaw o sa bisan unsang
laing makita nga butang aron makahibalo kon sa unsa nga paagi ako miabut
didto. Ako nakaamgo, o ingon og nakaamgo, nga ako nakahuman na sa
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akong trabaho sa pagkamortal ug mipauli na. Ako nagsugod sa pagtan-aw sa
palibot, aron pagsusi kon ako makakita ba og tawo. Walay ebidensya ni bisan
kinsa nga nagpuyo dinhi, kadto lamang dagko, matahum nga mga kahoy sa
akong atubangan ug sa talagsaong linaw sa akong likod.

Ako misugod sa pagsuhid, ug sa wala madugay akong nakita ang agianan
padulong ngadto sa mga kakahoyan nga ingon wala kaayo magamit, ug nga
hapit na matabuni sa sagbot. Akong gisubay kini nga agianan, ug human ako
makalakaw og taudtaod ug nakalakaw og igo-igong gilay-on padulong ngadto
sa lasang, ako nakakita og usa ka tawo nga nagpaingon kanako. Akong
namatikdan nga siya usa ka dako kaayo nga tawo, ug ako nagdali paingon
ngadto kaniya, tungod kay ako nakaila kaniya nga akong apohan. Sa
pagkamortal siya mitimbang og tulo ka gatus ka mga libra, mao nga kamo
makahibalo nga siya usa ka dako nga tawo. Ako nahinumdom kon unsa ako
ka malipayon nga nakakita kaniya nga nagsingabot. Ako gihatagan sa iyang
ngalan ug sa kanunay mapasigarbuhon niini.

“Sa diha nga ang akong Apohan duol na lang kaayo kanako, siya mihunong.
Ang iyang paghunong usa ka pagsulti kanako sa paghunong. Dayon—ug kini
mao ang akong gusto nga dili kalimtan sa batang mga lalaki ug mga babaye—
siya mitan-aw kanako pag-ayo ug miingon:

“ ‘Ako buot masayud unsa ang imong gihimo sa akong ngalan.’

“Ang tanan nga sukad akong nahimo kaniadto ingon og kini usa ka
hulagway nga naglupad diha sa tilon—ang tanan nga akong nahimo. Diha-
diha kining tataw nga panan-awon sa miaging kinabuhi miabut nianang
higayona nga ako nagtindog didto. Ang akong tibuok kinabuhi milabay sa
akong atubangan. Ako mipahiyom ug mitan-aw sa akong apohan ug
miingon:

“ ‘Ako wala gayud makahimo og bisan unsa sa imong ngalan nga angay
nimong ikaulaw.’

Siya miduol ug migakos kanako sa iyang mga bukton, ug samtang siya
naghimo niini, ako nabalikan sa akong panimuot pag-usab sa akong yutan-
ong palibot. Ang akong unlan basa ingon og adunay tubig nga gibu-bo diha
niini—basa uban sa mga luha sa pasalamat nga ako makatubag nga dili
maulaw” (George Albert Smith, “Your Good Name,” Improvement Era, Mar.
1947, p. 139).

Panaghisgutan • Unsa ang gipakita niini nga sugilanon mahitungod sa mga tinguha ni
Presidente Smith sa panahon sa iyang kinabuhi? (Siya buot mobuhat og
maayo ug sa pagpasidungog sa iyang langitnon ug yutan-ong mga
ginikanan.)

• Sa unsa nga paagi kita makabansay sa atong mga kaugalingon sa
paghunahuna og maayo nga mga hunahuna, sa pagtinguha sa maayo nga
mga butang, ug dayon mohimo niadtong maayo nga mga hunahuna ug mga
tinguha?

Giyahi ang mga sakop sa klase sa mosunod nga posible nga mga tubag:



147

1. Pinaagi sa papahiluna sa atong mga kaugalingon diha sa mga dapit diin
anaa ang maayo nga mga impluwensya.

2. Pinaagi sa paghinumdom niining maayo nga mga impluwensya ug mga
kasinatian.

3. Pinaagi sa pagpangayo sa Dios sa pagtabang kanato sa paghigugma ug
pagtamud sa maayo nga mga gasa sa ebanghelyo. (Sa pagtabang sa
paghimo niini nga punto, ikaw mahimong mopabasa usa ka sakop sa klase
sa Mosiah 5:2. Dinhi atong makita nga ang Ginoo mousab sa mga
kasingkasing, o sa mga tinguha, sa usa ka pundok sa mga tawo tungod kay
sila adunay hugot nga pagtuo ug mangayo alang niana nga panabang.)

4. Pinaagi sa pagpuli dayon sa bisan unsang mga hunahuna o tinguha nga
dili subay sa mga sumbanan sa Dios sa usa ka sumbanan nga nagsubay.

5. Pinaagi sa paghupot sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa bunyag ug
pinaagi sa pagbag-o niadtong mga pakigsaad matag Domingo samtang kita
nag-ambit sa sakramento.

• Unsa ang maayo nga mga impluwensya ang anaa sa inyong mga kinabuhi?
(Hisguti ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Ipakita ang hulagway ni Kristo ug sa mga Bata.

• Sa unsa nga paagi ang mga bata mitubag ngadto sa Ginoo? (Sila nagpakita
og pagsalig ug pagbati, naminaw pag-ayo, ug mitugot sa Ginoo sa paggiya
kanila bisan unsa ang iyang gihunahuna nga labing maayo.)

Kitang tanan adunay sama nga kahigayunan, nga pagatudloan ug
panalanginan sa Ginoo, kon kita mopakita nianang sama nga pagsalig ug
pagkaandam sama sa gipakita sa mga bata. Siya misulti nga siya kanunay nga
nag-uban kanato. Kon kita mopakita pinaagi sa atong mga aksyon ug mga
pag-ampo nga kita nagtinguha sa iyang tabang ug mga panalangin, siya
andam sa paghatag niini ngari kanato.

Si Presidente George Albert Smith adunay taas nga kinabuhi sa pag-alagad.
Sa iyang haya, si Elder Matthew Cowley miingon, “Ang Dios makadani sa
diosnon, ug ako nakasiguro nga ang labing mubo nga panaw nga nahimo
niini nga tawo sa Dios sa iyang tanan nga mga pagpanaw mao ang
pagpanaw nga bag-o lang niyang gihimo” (Doyle L. Green, “Tributes Paid
President George Albert Smith,” Improvement Era, June 1951, p. 405).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa
pagpangita og pipila ka mga paagi sa pagtubag sa positibo nga paagi ngadto
sa maayo nga mga butang sa ilang kinabuhi niini nga semana pinaagi sa
pagpadayag og pasalamat, pinaagi sa makapabayaw nga mga pulong, o, sa
kanunay, pinaagi sa paghimo og usa ka maayo nga mga binuhatan. Pasaliga
sila nga ang ilang hingpit nga kalipay sa kinabuhi madugangan samtang sila
mohimo sa ingon.

Hulagway ug
panaghisgutan

Leksyon 25
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George Albert Smith: Usa
ka Misyon sa Gugma

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on nga ang gugma, ingon sa gipakita diha sa
kinabuhi ni Presidente George Albert Smith, usa ka dakong makaayo nga
gahum

Pagpangandam 1. Pag-andam og gilis nga mga pulong o mga poster uban sa mosunod nga
sulat:

2. Pagtudlo og upat ka mga sakop sa klase nga mobasa ang matag usa sa upat
ka mga panig-ingnan nga nagpakita sa gugma ni George Albert Smith.
Hatagi ang matag usa og usa ka kopya o gipakopyahan nga panig-ingnan
ug usa ka tag sa ngalan sa tawo nga ilang girepresentaran (Elder Ezra Taft
Benson, Presidente Heber J. Grant’s Daughter, or D. Arthur Haycock).

3. Isulat o pakopyahi ang “Mga Tumong ni Presidente George Albert Smith
alang sa matag sakop sa klase. (Tan-aw ang katapusan sa leksyon.)

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panig-ingnan Basaha ang mosunod

“Ang mga sangputanan sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan ngil-ad ug
makapawala sa kadasig. Kini milungtad og labaw sa lima ka mga tuig. Labaw
sa kalim-an ka mga nasud ang miapil sa gubat. Gibana-bana nga kalim-an ug
lima ka milyon ka mga tawo ang nangamatay. Mikabat ang bili og sobra sa
usa ka trilyon ka mga dolyares. Minilyon sa Uropa ug sa Asya ang walay
igong pagkaon, balay, ug sinina. Dihay kasubo, kasilag, pagkawala sa paglaum
mikaylap sa mga kanasuran ug sa mga panimalay. Sa usa ka paagi o sa lain,
ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nakapatandog hapit sa matag usa diha sa
yuta.

Ang gugma mopasaylo.

Ang gugma mogahin og panahon alang sa uban.

Ang gugma abtik sa kahigayunan sa pag-alagad.

Ang gugma nangita sa masakiton ug gikapoy.

Ang gugma

Leksyon

26
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“Sa Mayo 21, 1945, sa usa ka panahon sa dihang ang hingpit nga gidaghanon
sa mga tawo nga nangamatay ug ang kalaglagan nga gibilin sa gubat tataw
kaayo, si George Albert Smith nadasig niining higayona sa pagpangandam
ngadto sa iyang gi-orden nang daan nga katungdanan isip Presidente sa
Simbahan” (Presidents of the Church [Religion 345 student manual], p. 195).

Usa sa labing mahinungdanon nga hiyas ni Presidente Smith mao ang gugma
nga iyang gipakita alang sa tibuok banay sa tawo. Kini nga gugma tataw nga
gipakita pinaagi sa mosunod nga pamahayag ni Patriyarka Joseph F. Smith,
ang apo nga lalaki ni Presidente Joseph F. Smith.

Dili alang kanako ang pagsulti unsa nga piho nga misyon ang nagpaabut ni
George Albert Smith. Kini, bisan pa niana ang akong nahibaloan, nga
nianang piho nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan, wala gayuy
panginahanglan alang sa gugma sa mga kaigsoonan nga gikinahanglan kaayo
kay sa karon. Dugang pa, ako nahibalo niini, nga walay tawo nga akong
nahibaloan kinsa nahigugma sa banay sa tawo, sa kinatibuk-an, ug sa tagsa-
tagsa nga labaw ka lawom kay ni Presidente George Albert Smiht” (sa
Conference Report, Oct. 1945, pp. 31–31).

Sa Nobyembre 1945, human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, si Presidente
Smiht mibisita ni Harry S. Truman, presidente sa Tinipong Bansa sa America.
Si Presidente Smith mihulagway sa pagbisita niini nga paagi:

“Sa dihang ako mibisita kaniya, siya mabination nga midawat kanako—
nahimamat na nako siya kaniadto—ug ako miingon: ‘Ako mianhi sa pagsusi
gikan kanimo, Mister Presidente, unsay imong ikasulti kon ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw andam sa pagpadala og pagkaon ug sinina ug mga
kagamitan sa higdaanan nga sa Uropa.’

“Siya mipahiyom ug mitan-aw kanako, ug miingon: “O, unsa ang imong
gustong ipadala ngadto? Ang ilang salapi dili madawat.’

“Ako miingon: “Kami wala magkinahanglan sa ilang salapi.’ Siya mitan-aw
kanako ug nangutana: ‘Kamo wala magpasabut nga kamo mohatag niini
ngadto kanila?

“Ako miingon: ‘Dayag lang, nga kami mohatag niini ngadto kanila. Sila atong
igsoong mga lalaki ug babaye ug anaa sa kasakit. Ang Dios mipanalangin
kanamo og labaw sa among gikinahanglan, ug kami malipay sa pagpadala
niini kon kami adunay pagtabang sa gobyerno.’

“Siya miingon: ‘ Ikaw naghunahuna sa husto nga paagi’ ug midugang, ‘ kami
malipay sa pagtabang kaninyo sa bisan unang paagi nga among mahimo.’

“Ako naghunahuna niana nga ideya sa makadaghan. Human
magkaistoryahanay sa usa o duha ka mga higayon, siya miingon pag-usab:
‘Kanus-a ninyo maandam kini?’

“Ako miingon, ‘Andam na kini.’

“Ang gobyerno kon imong nahinumduman naglaglag sa pagkaon ug
nagdumili sa pagtanom og lugas sa panahon sa gubat, busa ako miingon
ngadto kaniya:
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“ ‘Mister Presidente, samtang ang administrasyon sa Washington nagtambag
sa paglaglag sa pagkaon, kami naghimo og mga bantawan ug nagpuno niini
uban sa lugas, ug nagdugang sa among mga kahayopan ug sa among mga
panon, ug karon unsa ang among gikinahanglan mao ang mga tren ug mga
barko aron magpadala og igo-igong pagkaon, sinina ug mga kagamitan sa
higdaanan ngadto sa mga tawo sa Uropa kinsa anaa sa kasakit. Kami adunay
organisasyon sa Simbahan nga adunay duha ka libo nga hinimo nga kutson’
” (George Albert Smith, sa Conference Report, Ovt. 1947, pp. 5–6).

Mga Tumong ni Presidente George Albert Smith

Sa diha nga siya nahimong usa ka Apostol, si Presidente George Albert Smith
mihimo og lista sa iyang labing seryoso nga mga tumong ug mga pangandoy.

Hatagi ang matag sakop sa klase og usa ka kopya sa napulog usa ka mga
tumong nga gihimo ni Presidente George Albert Smith alang sa iyang
kaugalingon. Hangyoa ang nagkalain-lain nga mga sakop sa klase sa pagbasa
niini, tagsa-tagsa.

• Unsa nga matang sa paningkamot ang gikinahanglan aron makab-ot ang
mao nga tumong?

• Unsa ang kinahanglan nga isakripisyo ni Presidente Smith aron makab-ot
kini nga mga tumong?

Ang mga sakop klase mahimong awhagon sa paghimo og susama nga han-ay
sa mga tumong alang sa ilang mga kaugalingon.

Si George Albert Smith Mipakita sa Baruganan sa Gugma sa Pulong ug sa
Buhat

Sultihi ang mga sakop sa klase nga daghang mga sugilanon ang gi-istorya
bahin sa gugma ug pagpakabana ni Presidente Smith alang sa uban. Siya
mitudlo kanato, pinaagi sa iyang mga aksyon, daghan nga mga baruganan
ang gilakip sa pulong gugma.

Ipapilit ang pulong Gugma. Ubos ipapilit ang gilis sa pulong o poster. Ang
gugma mangita sa masakiton ug sa gikapoy.

Kalihokan Ipabasa sa gitudlo nga mga sakop sa klase ang mosunod nga mga sugilanon
ug isul-ob ang mga tag sa ngalan niadtong kinsa ilang girepresentahan. Ipaila
sila, maghatag sa bisan unsang gikinahanglan nga mga paghulagway sa dili
pa magsugod sa pagbasa.

Kini mao si Elder Ezra Taft Benson, kinsa usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles sa 1951 sa diha nga siya miingon niini:

Elder Ezra Taft Benson

“Ako dili gayud mohunong sa pagpasalamat alang sa mga pagbisita nga gihimo
ni [Presidente George Albert Smith] sa akong panimalay [sa Dakbayan sa Salt
Lake] samtang ako nag-alagad isip usa ka mapainubsanon nga misyonaryo sa
mga nasud sa naguba sa gubat nga Uropa sa katapusan sa Ikaduhang Gubat sa

Mga gilis sa 
pulong o poster

Kalihokan ug
panaghisgutan
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Kalibutan. Ilabi na nga ako mapasalamaton alang sa usa ka pagbisita sa
kahilom sa kagabhion sa diha nga ang among anak nga masuso hapit na
mamatay. Sa walay pagpahibalo, si Presidente Smith nakakita og panahon sa
pag-adto niana nga panimalay ug mipandong sa iyang mga kamot diha sa ulo
nianang batang masuso, nga gikugos sa mga bukton sa iyang inahan sa daghan
na kaayong mga oras, ug misaad sa iyang hingpit nga pagkaayo. Kini mao si
Presidente Smith, siya sa kanunay adunay panahon sa pagtabang, ilabi na
niadtong kinsa masakiton, kadtong kinsa labing nagkinahanglan kaniya” (Ezra
Taft Benson, sa Conference Report, Apr. 1951, p. 46).

Ipapilit ang gilis sa pulong o poster: Ang Gugma abtik alang sa kahigayunan
sa pag-alagad.

Kini mao ang anak nga babaye ni Heber J. Grant.

Anak nga Babaye ni Presidente Heber J Grant

“Sa usa ka okasyon si [Presidente Smith] mipauli na gikan sa usa ka
konbensyon. [Ako kauban sa pundok ug ako nakakita kaniya] nagtan-aw sa
pikas bahin sa agianan ug nakakita sa usa ka batan-ong inahan ug sa iyang
mga anak, nga giliyokan sa mga kargamento. Siya mibati sa panginahanglan
sa pagpakigsulti kaniya ug sa pagpangutana sa iyang pagkabutang.

“ ‘Sa pipila ka mga gutlo si Presidente Smith didto na nakigsulti sa batan-ong
inahan. Siya mibalik sa among lingkuranan ug miingon, “Oo mao gayud
unsay akong gihunahuna. Ang gamay nga inahan mobiyahe og taas nga
panaw; akong gitan-aw ang iyang tiket. Ako wala makasabut ngano nga ang
tawo kinsa mibaligya niini ngadto kaniya wala masayud sa maayo nga rota
alang kaniya nga biyahian. Kay kini karon siya maghulat og dugay sa Ogden
ug usab sa Chicago. Akong gikuha ang iyang tiket ug ako manaog sa Ogden
ug maninguha nga mausab ang iyang tiket aron siya makahimo sa ubang
sumpay nga biyahe ug dili na maghulat og dugay sa Ogden ug Chicago.” ’

“Si Presidente Smith nanaog sa tren sa makadiyot sa diha nga kini mihunong
ug mipahigayon sa mga kalihokan sa batan-ong inahan, mipausab sa iyang
tiket aron siya dili kaayo maglisud. Ang ingon mao ang pagkamabination
alang sa uban niini nga tawo” ((Arthur Ray Basset, “George Albert Smith: On
Reaching Out to Others,” New Era, Jan. 1972, p. 52).

Ipapilit ang gilis sa pulong: Ang gugma mangita og panahon alang sa uban.

Kini mao si Igsoong D. Arthur Haycock, kinsa pribado nga kalihim sa
daghang mga propeta.

Igsoong D. Arthur Haycock

“Sa usa ka . . . biyahe ngadto sa Tunga-tungang Kasadpan, si [Presidente
Smith] nagdali aron makaabot sa tren sa diha nga usa ka inahan nga adunay
upat ka gagmay nga mga anak mipahunong kaniya aron nga ang iyang mga
anak adunay kahigayunan sa pagpakiglamano kaniya. Usa ka tawo mikuha og
hulagway sa hitabo, ug usa ka kopya gipadala ngadto ni Presidente Smith
uban niini nga gisulat: ‘Ako nagpadala kanimo niini nga hulagway tungod
kay kini mao ang grapiko nga paghulagway sa tawo nga among gituohan nga
ikaw. Ang katarungan nga kami nagmahal niini tungod kay, sa imong ka bise

Gilis sa pulong o
poster o kalihokan

Gilis sa pulong 
o poster ug 
kalihokan
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bisan pa sa kamatuoran nga ikaw nga nagdali ngadto sa imong sakyanan ug
dayon ngadto sa imong naghulat nga tren, ikaw migahin gihapon og
panahon sa pagpakiglamano sa matag bata niini nga banay’ ” (D. Arthur
Haycock, “A Day with the President,” Improvement Era, Apr. 1950, p. 288).

Ipapilit ang gilis sa pulong: Ang gugma mopasaylo.

Isaysay ang mosunod nga sugilanon:

“Si Presidente George Albert Smith adunay lawom kaayo nga pagpakabana
alang sa mga tawo kinsa mipili sa pagpahilayo sa Simbahan,,ug siya
nagtinguha sa pagpakita kanila sa ilang sayop.

Usa ka hitabo ang nagrepresentar niini. Usa ka dako nga pundok mibiya
gikan sa Simbahan ug mitukod sa ilang kaugalingon nga simbahan. Sila wala
malipay sa pipila ka mga pangulo ug nagtuo sa pagbaliwala sa Simbahan ug
pagbuhat unsa ang ilang buot buhaton. Si Presidente Smith mihimo og usa
ka masaysayon nga pagbisita niini nga pundok sa 1946. Siya nakigkita kanila
ug milamano kanila, namulong ngadto kanila, ug nag-ampo ug nagbakho
uban kanila. Sila natandog sa iyang pag-anha. Siya kon tan-awon ug naglihok
sama sa usa ka propeta. Sila midawat nga siya usa ka propeta. Napulog duha
ka gatus ka mga tawo, mibati sa masilaw nga gugma ni Kristo nga miabut
nganha kanila pinaagi sa Dinihogan sa Ginoo, mibalik ngadto sa kasiguroan
sa Simbahan gikan diin sila mibiya” (Presidents of the Church [Religion 345
student manual], p. 202).

Presidente Smith Mipahimangno Kanato sa Paghigugma sa Uban

Nagsulti isip usa kinsa sa iyang tibuok kinabuhi mihatag og gibug-aton sa
pulong nga gugma, si Presidente Smith misulti sa mga sakop sa Simbahan:

“Apan ayaw kalimot bisan pa kon pila ang salapi nga inyong gihatag, bisan
pa kon sa unsa nga paagi kamo nagtinguha sa mga butang sa kalibutan aron
sa paghimo sa inyong kaugalingon nga malipayon, ang inyong kalipay
tugbang sumala sa inyong gugma nga putli ug sa inyong pagkamabination ug
sa inyong gugma niadtong kinsa inyong gikauban dinhi sa yuta. Ang atong
Langitnong Amahan miingon sa yano kaayo nga mga pulong nga siya kinsa
moingon nga siya nahigugma sa Dios ug dili mahigugma sa iyang igsoon dili
matinuoron” (George Albert Smith, “To the Relief Society,” Relief Society
Magazine, Dec. 1932, p. 709).

Si Elder Spencer W. Kimball, samtang usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, miingon niini mahitungod kang Presidente George
Albert Smith: “Ingon og ngari kanako nga ang matag buhat, matag hunahuna
sa atong Presidente magpakita nga uban sa iyang tibuok kasingkasing ug
kalag siya nahigugma sa Ginoo, ug nahigugma sa iyang isig ka tawo. Aduna
pa bay mortal nga tawo kinsa makahigugma kanila og labaw pa?” (sa Chruch
News, 11 Apr. 1951, p. 11).

Ang mga hiyas ug mga kinaiya sa atong mga propeta nagpakita sa gugma sa
atong Langitnong Amahan alang kanato. Siya mitawag alang kanato sa labing
maayo nga mga tawo aron makatubag sa atong mga panginahanglan sa atong
panahon. Ang panig-ingnan ni George Albert Smith usa ka panalangin

Gilis sa pulong 
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ngadto ni bisan kinsa nagtuon sa kinabuhi niining bantugan nga tawo. Ang
iyang gugma usa ka talagsaon nga panalangin ngadto sa kalibutan sa
panahon nga ang kapait ug pag-antus ingon og mikatap. Ang iyang gugma
makahatag og kahupayan ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa
tibuok kalibutan.

Usa sa labing mahinungdanong mga gasa nga atong mapalambo mao ang
gasa sa gugma. Sama sa laing ubang espirituhanong mga gasa, kini moabut
kon kita mopadayon sa pag-alagad sa Dios ug sa atong isig ka tawo, samtang
kita magtinguha sa tabang sa Dios diha sa pag-ampo, ug samtang kita
magtuon sa pagkat-on sa iyang kabubut-on.

Pagpamatuod ug Hagit

Pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa pagpakita sa gugma sama
kang Presidente Smith ngadto sa ilang isig ka tawo.
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Ang mga Tumong ni
George Albert Smith

1. “Ako mahimong usa ka higala ngadto sa walay higala ug makakaplag og hingpit nga kalipay sa
pagpangalagad ngadto sa mga panginahanglan sa kabus.”

2. “Ako buot nga mobisita sa masakiton ug may balatian ug modasig kanila sa usa ka tinguha
alang sa usa ka hugot nga pagtuo nga mamaayo.”

3. “Ako motudlo sa kamatuoran alang sa pagsabut ug panalangin sa tanang mga katawhan.”

4. “Ako buot mangita sa nasayop ug maningkamot sa pagpabalik kaniya ngadto sa usa ka
matarung ug malipayon nga kinabuhi.”

5. “Ako dili buot magtinguha sa pagpugos sa mga katawhan sa pagpuyo sumala sa akong mga
sumbanan apan hinoon mohigugma kanila ngadto sa pagbuhat sa butang nga husto.”

6. “Ako buot magpuyo uban sa kadaghanan ug motabang sa pagsulbad sa ilang mga problema
aron ang ilang kinabuhi dinhi sa yuta mahimong malipayon.

7. “Ako buot maglikay sa pagpahibalo sa taas nga mga katungdanan ug mosanta sa pag-ulog-ulog
sa walay hunahuna nga mga higala.”

8. “Ako maningkamot nga dili makapasakit sa pagbati ni bisan kinsa, dili bisan siya kinsa
nakahimo kanako og sayop, apan maningkamot sa pagbuhat kaniya nga maayo ug mohimo
kaniya nga akong higala.”

9. “Ako buot mobuntog sa kalagmitan sa pagkahakog ug kasina ug magmaya diha sa kalampusan
sa tanang mga anak sa akong Langitnong Amahan.”

10. Ako dili mahimong kaaway ngadto ni bisan kinsang buhi nga tawo.”

11. “Nakahibalo nga ang Manunubos sa katawhan mitanyag ngadto sa kalibutan sa bugtong plano
nga makapalambo kanato sa hingpit ug mohimo kanato nga tinuod nga malipayon dinhi ug sa
umaabot ako mibati niini nga dili lamang usa ka katungdanan apan usa ka bulahan nga
kahigayunan sa pagsabwag sa kamatuoran.”
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Kalinaw sa mga Panahon
sa Kasamok

Tumong Ang mga sakop sa klase makakita nga kita mahimong adunay kalinaw sa mga
panahon sa kasamok kon kita nakahibalo nga ang atong mga kinabuhi
matarung.

Pagpangandam 1. Pagkuha og limpyo nga sudlay ug gipino-pino nga papel.

2. Ibutang ang mosunod nga dula sa “konsentrasyon” diha sa pisara ug
tabuna ang mga pulong uban sa eskwala nga ginumerohan nga papel.

Mga numero 4 ug 12

gikuhaan og tabon.

espada sa pagkamatarung mga tiil nga kalasag
nasul-oban sa

sa kamatoran sa espiritu kotamaya binaksan

pagpangandam sa sa kaluwasan salokot sa pagtuo
ebanghelyo sa 
kalinaw

3. Siguroha nga matag sakop sa klase adunay kopya sa Biblia.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Kalihokan Hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagbagnos sa sudlay diha sa iyang buhok
sa makadaghan nga higayon ug dayon ipaduol kini ngadto sa gagmay nga
mga piraso sa gigisi-gisi nga papel. Ang papel mopilit ngadto sa sudlay.

• Ngano nga ang gagmay nga piraso sa papel mopilit ngadto sa sudlay? (Ang
sudlay nabutangan og elektrisidad nga naglihok isip usa ka magnet.)

Sama nga kamo makakita sa mga epekto sa elektrisidad nga nabutang diha
sa sudlay sa diha nga kini gigamit, mao usab nga kamo makakita sa
talagsaon nga mga gahum nga molambo sa usa ka tawo kinsa aktibong

1 2 3

5 6 7 8

9 10 11

kalasag

sa pagtuo
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naghimo sa buhat sa Ginoo. Ang usa ka tawo kinsa matarung makatawag sa
gahum sa Dios diha kaniya.

Kita nakakat-on sa unsa nga paagi nga si Presidente George Albert Smith
nagpuyo og usa ka matarung nga kinabuhi ug naghupot sa mga sugo sa
Dios. Bisan og siya nag-atubang og pipila ka makahadlok nga mga sitwasyon
sa iyang kinabuhi, siya wala kaayo masamok niini.

• Unsa ang nahitabo sa kalibutan nianang panahona sa diha nga siya
gitawag nga mahimong propeta sa Simbahan? (Ang Ikaduhang Gubat sa
Kalibutan hapit na matapos.)

Kini mao ang pamahayag nga iyang gihimo isip usa ka Apostol sa panahon sa
Unang Gubat sa Kalibutan: “Bisan og ang kalibutan mapuno uban sa kasakit,
ug magpundok og itom ang mga kalangitan, ug ang mahayag nga mga liti sa
kilat, ug ang yuta mokurog gikan sa sentro ngadto sa gawas, kon kita nasayud
nga ang Dios buhi, ug ang atong mga kinabuhi matarung, kita magmalipayon,
adunay kalinaw nga dili ikahulagway tungod kay kita nasayud nga ang atong
Amahan uyon sa atong mga kinabuhi” (George Albert Smith, sa Conference
Report, Oct. 1915, p. 28).

Si Presidente Smith namulong gikan sa personal nga kasinatian. Isip usa ka
batan-ong lalaki siya gitawag sa pag-alagad sa Habagatang Misyon sa Estado.
Sulod sa daghang mga tuig ang Mormon nga mga misyonaryo wala kaayo
dawata sa Habagatan. Ang uban gilatigo, gibunalan, ug gipatay, o sa laing
bahin giabusahan, sa manggugubot nga mga panon.

Usa ka gabii niana si George Albert Smith nagpabilin sa panimalay sa ubang
mga sakop uban sa laing mga elder ug sa presidente sa misyon, nga si J.
Golden Kimball. Nianang gabhiona, samtang sila nangatulog, usa ka
manggugubot nga panon nagpundok. Si Presidente Smith misaysay:

“Mga tungang gabii kami nahigmata sa usa ka makalilisang nga singgit ug
siyagit gikan sa gawas. Si Presidente Kimball [J. Golden] milukso ug nagsugod
sa pagsinina. . . . Ang mga tawo mibukbok sa pultahan ug migamit sa hugaw
nga pinulongan, nagsugo sa mga Mormon sa paggawas kay sila mopusil kanila.
Si Presidente Kimball nangutana kanako kon ako dili ba mobangon ug
magsinina ug ako misulti kaniya nga dili, ako magpabilin diha sa higdaanan,
nga ako nakasiguro nga ang Ginoo moatiman kanamo. Sa pipila ka mga
segundo ang lawak napuno sa mga pagpusil. Tataw nga ang mga manggugubot
nga panon nagbahin ngadto sa upat ka mga pundok ug namusil sa mga suok sa
balay. Ang mga tuasik sa bala nanglupad ibabaw sa among mga ulo sa matag
direksyon. Dihay pipila ka mga gutlo sa kahilom, dayon laing mga buto-buto
sa mga pagpusil ug ang mga tuasik sa bala nanglupad. Ako wala gayud kuyawe.
Ako kalma kaayo samtang ako naghigda, nga nakasinati sa labing makalilisang
nga hitabo sa akong kinabuhi, apan ako nakasiguro nga kon ako nagsangyaw
sa pulong sa Dios ug mosunod sa iyang mga pagtulun-an nga ang Ginoo
manalipod kanako, ug siya mihimo sa ingon” (George Albert Smith, “How My
Life Was Preserved,” sa A Story to Tell, comp. Primary association General Board
and the deseret Sunday School Union Board [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1945], pp. 155–56).



Leksyon 27

157

• Nahadlok ba siya? Unsa ang nakahimo kaniya nga magpabilin nga kalma
sa mao nga makahadlok nga kasinatian? (Itugot ang nagkalain-lainga mga
tubag.)

Ang Kalasag sa Ginoo Nanalipod sa mga Santos sa mga Panahon sa
Kasamok ug Pagsulay

Ang Apostol Pablo mihatag og pipila ka mga tambag ngadto sa mga sakop sa
Simbahan sa iyang panahon kinsa nag-atubang og makalilisang nga mga
pagsulay. Niadtong mga panahona, ang mga Kristiyano gigukod ug gani
gipatay tungod sa ilang mga pagtuo.

Ipabasa sa klase ang Mga Taga-Efeso 6:10–18.

• Hunahunaa pag-usab si George Albert Smith ug ang iyang pagkakalma
samtang gipamusil. Sa unsa nga paagi siya nakaandam sa iyang kaugalingon
uban sa kalasag sa Dios?

Isulat sa pisara: Binaksan uban sa kamatuoran.

• Sa unsa nga paagi siya nakaandam sa iyang kaugalingon uban sa
kamatuoran? (Siya nagsunod sa kamatuoran ingon nga gitudlo sa iyang
mga ginikanan ug mga apohan.)

Isulat sa pisara: Salokot sa pagkamatarung

• Sa unsa nga paagi siya nakapalambo sa pagkamatarung? (Pinaagi sa
paghupot sa mga sugo. Hinumdumi nga siya misulti sa iyang apohan nga
lalaki sa usa ka panan-awon nga siya wala gayud makahimo og bisan unsa
nga ikaulaw sa iyang apohan nga lalaki. Usab, siya andam sa pagdawat sa
iyang tawag sa misyon.)

Isulat sa pisara: Mga tiil nga nasul-uban sa pagpangandam sa ebanghelyo sa
kalinaw.

Si Presidente Smith namulong bahin sa iyang pagbati sa diha nga siya
mitambong sa iyang unang komperensya sa misyon.

“Ang among tigum [sa kakahoyan sa Mississippi] nagsugod human gayud
dayon sa pamahaw, ug kami wala na maghunahuna nga gikinahanglan nga
mokaon pa og bisan unsa hangtud sa gabii. Kami nagpabilin ug nagtagamtam
sa pagdasig sa Makagagahum, ug kami sa tinuod gipanalanginan, bisan pa sa
kasamok ug kalisdanan nga naglibot kanamo. Nianang higayona adunay
hilabihang pagpakigbatok nga diha sa Mississippi ug sa ubang mga estado sa
Habagatan, apan kami mibati ingon og kami naglakaw sa atubangan sa atong
Langitnong Amahan, ug ang tanang kahadlok ug kabalaka mibiya” (George
Albert Smith, sa Conference Report, Oct. 1945, p. 115).

• Sa unsa nga paagi nga kini nga komperensya usa ka panahon sa kalinaw—
“usa ka pagpangandam sa ebanghelyo sa kalinaw? (Itugot ang nagkalain-laing
mga tubag.)

Isulat diha sa pisara: Kalasag sa pagtuo.

Paghulagway ug
panaghisgutan

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Si Presidente Smith nagpakita og hugot nga pagtuo bisan pa siya batan-on pa.
Ingon nga usa ka batang lalaki, si Geirge Albert Smith nasakit og tipos. Ang
doktor mitambag sa iyang inahan sa pagpahigda kaniya sulod sa tulo ka mga
semana, sa dili paghatag kaniya og gahi nga pagkaon, ug sa pagpainom
kaniya og kape. Paglabay sa mga tuig, si Presidente Smith miingon:

“ ‘Sa diha nga siya nakalakaw na, akong gisultihan si mama nga ako dili
moinom og kape. Ako gitudloan nga ang Pulong sa Kaalam, nga gihatag sa
Ginoo ngadto kang Joseph Smith, nagtambag kanato nga dili mogamit og
kape.

“ ‘Si Mama nakadala og tulo ka mga anak nganhi sa kalibutan ug ang duha
namatay. Siya nabalaka pag-ayo bahin kanako.

“ ‘Ako mihangyo kaniya sa pagpaadto kang Igsoong Hawks, usa sa
magtutudlo sa among purok. Siya trabahador sa pandayan, [usa ka] kabus ug
mapainubsanon nga tawo sa hugot nga pagtuo sa gahum sa Ginoo.

“ ‘Siya miabut, nangalagad ngari kanako ug mipanalangin kanako nga ako
unta mamaayo.

“ ‘Sa diha nga ang doktor miabut pagkasunod buntag ako nagdula sa gawas
uban sa laing mga bata. Siya natingala. Siya mi-eksamen kanako ug
nakakaplag nga ang akong hilanat nawala ug nga ako ingon og naayo na.

“ ‘Ako mapasalamaton ngadto sa Ginoo tungod sa akong pagkaayo. Ako
nakasiguro nga siya miayo kanako’ ” (Artikulo sa magasin sa scrapbook [GAS
Collection, U of U, Box 124, Scrapbook1], p. 4; ingon nga gihisgutan sa Glen
R. stubbs, “A Biography of George Albert Smith, 1870 to 1951“ [Ph. D,
dissertation, Brigham Young University, 1974], p. 12).

Isulat sa pisara: Salokot sa kaluwasan ug Espada sa Espiritu.

• Unsa nga ebidensya ang anaa nga si George Albert Smith nakaangkon
niining duha ka piraso nga kalasag? (Isip usa ka panig-ingnan, siya sa
kasagaran moingon sa panahon sa Una ug Ikaduhang Gubat sa Kalibutan
nga ang kalinaw moabut lamang ngadto sa mga nasud sa yuta kon sila
makaangkon sa Espiritu sa Dios [tan-awa sa Conference Report, Apr. 1948,
p. 180].)

Kalihokan Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga pundok. Dulaa ang dula nga
“konsentrasyon” nga anaa sa pisara nga gitabunan sa mga papel. Magpuli-
puli, ang matag pundok magpadala og usa ka tawo ngadto sa pisara aron sa
pagpili ug pagkuha sa tabon sa duha ka mga ekwala. Ang tumong sa dula
mao ang pagkuha sa tabon sa duha ka eskwala nga magkatukma. Kon ang
mga eskwala magkatukma, kini dili na tabunan ug ang pundok makakuha og
puntos. Kon dili, ang papel ibalik pagbutang.

Si Presidente George Albert Smith mihatag niini nga saad ngadto sa mga
sakop sa Simbahan nga atong hinumduman sa panahon sa kasamok:

“Adunay duha ka mga impluwensya sa kalibutan. Ang usa mao ang
impluwensya sa atong Langitnong Amahan ug ang lain mao ang impluwensya
ni Satanas. Kita makapili kon unsa nga teritoryo ang atong buot puy-an, kana
sa atong Langitnong Amahan o kana sa kang Satanas.
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“Ako miusab sa makadaghan nga higayon unsa ang gisulti sa akong apohan.
Siya, usab, misulti gikan niini nga pulpito, ug siya mao ang naghatag kanako
sa iyang ngalan. Nagtambag sa iyang banay siya miingon, ‘Adunay linya sa
utlanan, nga maayo kaayo pagkahimo. Sa pikas bahin sa linya mao ang
teritoryo sa Ginoo. Sa laing bahin sa linya mao ang teritoryo sa yawa.’ Ug
siya miingon, ‘Kon ikaw magpabilin sa bahin sa linya sa Ginoo, ikaw hingpit
nga luwas, tungod kay ang kaaway sa tanang pagkamatarung dili makatabok
sa linya.’

“Unsa ang gipasabut niana? Kini nagpasabut ngari kanako nga kadtong kinsa
nagpuyo og matarung nga mga kinabuhi, nagtuman sa tanan nga mga sugo
sa atong Langitnong Amahan hingpit nga luwas, apan dili niadtong wala
maghatag og bili sa iyang pahimangno ug tambag” (George Albert Smith, sa
Conference Report, Oct. 1949, pp. 5–6).

Kini nga kalibutan ingon og kanunay naghagit sa atong hugot nga pagtuo sa
Dios ug sa atong mga sumbanan sa pagkamatarung. Kon kita “makahimo sa
pagbarug,” sama sa gisulti ni Pablo, kita kinahanglan gayud mag-andam
karon pinaagi sa “pagsul-ob” sa “taming sa pagkamatarung.” Uban niini kita
makapadayon nga nakahibalo nga ang tanan maayo ra. Ang atong
pagkamatarung makahatag kanato og kalipay bisan sa taliwala sa masamok
nga mga panahon. Magtinabangay kita sa usag usa sa pagbarug “diha sa
kiliran sa Ginoo”

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa pagsul-ob
sa taming sa Dios.
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David O. McKay:
Pasidungog alang sa

Panimalay ug sa Banay 
Natawo sa: 8 Septyembre 1873 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1951–1970

Tumong Pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi ni Presidente David O. McKay, ang mga
sakop sa klase mopasidungog sa panimalay isip usa ka sagrado nga dapit sa
pagpangandam.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni Presidente David. O. McKay sa kolor
nga seksyon.

2. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay usa ka kopya sa Basahon ni
Mormon.

3. Pagkuha og usa ka piraso sa papel ug lapis alang sa matag sakop sa klase.

4. Pag-andam og usa ka poster sa pamahayag ni Presidente McKay: “Usa sa
atong labing bililhon nga kabtangan mao ang atong mga banay. (David O.
McKay, sa Conference Report, Apr. 1964, p. 5).

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

• Unsa ang gipasabut “sa pagpasidungog”? (Sa pagpakita og taas nga pagtahud
alang sa bili o rango sa usa ka tawo, sa paghatag og kredit o pag-ila, sa
pagtahud sa balaan nga paagi.)

• Ang pasidungog usa ba ka aksyon nga pulong? (Oo! Kon kita mopasidungog
og usa ka tawo o usa ka butang, kita sa kanunay naaghat, nadasig, o
naimpluwensya niana nga tawo o butang.)

• Paghunahuna og usa ka tawo o usa ka butang nga imong gipasidunggan.
Sa unsanga paagi kini nakaapekto sa imong kinabuhi?

David O. McKay Mipasidungog sa Iyang Katigulangan

Kasaysayan Si David Oman Mckay mao ang ikasiyam nga propeta ug Presidente sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kadaghanan sa
iyang mga kalampusan iyang gipahinungod ngadto sa gugma ug pasidungog
nga iyang gibati ngadto sa iyang mga ginikanan ug mga apohan ug sa
mahigugmaong kahimtang sa ilang mga panimalay. Ang mga katigulangan ni
Presidente McKay mga halangdon ug bangiitan, usa ka kabilin diin siya
mapagarbuhon ug nga iyang gibalaan pagtahud uban sa lawom ug
mabination nga pagpasidungog.

Kahulugan ug
panaghisgutan

Leksyon

28
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Ang sinugdanan sa ebanghelyo sa banay nga McKay masubay balik sa tunga-
tunga sa tuig 1800—mga pipila lamang ka tuig human ang ebanghelyo
napahiuli nganhi sa yuta. Sa 1850, bungtod sa Scotland, si William ug Ellen
Oman McKay, mga apohan ni David O. McKay, midawat sa ebanghelyo.

Sa 1856 sila mibiya sa Scotland ug milawig ngadto sa America. Ang garbo ug
pasidungog ni Presidente McKay sa iyang mga apohan midako sa diha, nga
isip usa ka batan-on, siya naminaw ngadto sa mga sugilanon sa iyang mga
apohan kinsa misubay sa ilang agianan latas sa mga kapatagan ngadto sa
Utah. Uban niining mga sugilanon mao kini ang paborito:

Human makaabot sa America, “ang banay [ni William ug Ellen] mibalhin
ngadto sa Iowa, ug mipahiluna pag-usab sa laing trabaho nianang tuiga,
nagtigum og salapi ug nangandam alang sa taas nga biyahe latas sa mga
kapatagan ngadto sa Utah. Sa katapusan sa tuig ang banay nakapanag-iya og
duha ka kinapon nga toro, duha ka mga baka, usa ka gulang nga toro, usa ka
karomata, ug gamay nga tagana sa probisyon, ug ang tanan malipayon nga
ang 1,600 ka mga kilometro nga makasugod sa pagbiyahe. Sa gabii sa ilang
pagbiya, Hunyo 13, 1859, usa ka konseho sa mga panudlo gihimo. Si Kapitan
Brown mitaho nga dihay biyuda nga adunay gamay nga bata sa kampo kinsa
walay kasakyan ug kinsa masakiton kaayo nga molakaw. ‘Adunay bay tawo
dinhi kinsa makahatag og lugar alang niining biyuda ug sa iyang anak? Ang
matag karomata daghan na kaayo og karga, ug walay tubag nagagikan sa
nagpundok nga mga tawo. Si William kanunay nga miatiman pag-ayo sa
iyang asawa, ug siya nagplano nga mopasakay kaniya diha sa karomata latas
sa kapatagan, nga siya molakaw sa tibuok gilay-on. Siya mitaho sa hitabo
ngadto kang Ellen Oman [iyang asawa], nga nag-ingon: ‘Mama, adunay
biyuda kinsa buot motabok sa mga kapatagan; siya nagkinahanglan og
tabang, dili makalakaw. Kinahanglan nga adunay mohatag kaniya og lugar 
sa mga karomata. Ako walay gisulti karong gabhiona.’

“Siya mitubag diha-diha, ‘Lakaw balik dayon ngadto ug sultihi siya nga siya
makapuli sa akong lugar!’uban sa iyang pagpamugos iyang gibuhat kini, ug si
Ellen naglakaw uban sa iyang bana sa tibuok 1,600 ka mga kilometro latas sa
mga kapatagan!” (Comp. Llewelyn McKay, Home Memories of President David
O. McKay [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], pp. 19–20).

Gikan niining halangdong mga ginikanan miabut ang halangdong anak nga
mga lalaki ug anak nga mga babaye: ang kinamanghuran nga anak nga lalaki,
nga si David McKay, mao ang amahan ni Presidente McKay.

Si David McKay ug si Jennette Evans naminyo sa 1867 ug mibalhin ngadto
sa Walog sa Ogden aron magsugod sa ilang kinabuhi. Ang balay nga ilang 
gitukod sa Huntsvilee, Utah, nagbarug gihapon karon, sama sa diha nga si
David O. McKay natawo sa 8 Septyembre 1873. Siya mao ang unang anak
nga lalaki ug ikatulo nga anak sa usa ka banay nga napulo ang mga anak.

Panig-ingnan Si Presidente David O. McKay nakahibalo sa panalangin sa panimalay ug banay
sa sayong pangidaron.

“Sa dihang si David nag-edad lamang og pito ka mga tuig, ang iyang duha ka
magulang nga mga babaye namatay, ug sa wala madugay ang iyang amahan
gitawag og duha-ka tuig nga msiyon sa simbahan ngadto sa iyang nasud sa
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Scotland. Si Ginang McKay nagpaabut [og laing bata] sa napulo ka mga
adlaw. Ang ranso kinahanglan nga atimanon; usa ka banay nga adunay
gagmay nga mga anak kinahanglan nga pakan-on. Apan ang simbahan
kinahanglan nga unahon. Kini usa ka pagsulay sa hugot nga pagtuo. Samtang
si Elder McKay misakay sa iyang kabayo aron molakaw, siya mialsa sa iyang
gamay nga anak nga lalaki ngadto sa iyang mga bukton, mihalok kaniya sa
pagpanamilit, ug miingon, ‘David, atimana si Mama ug ang banay.’ Nianang
adlawa ang pagkabata ni David O. Mckay natapos ug siya nahimong usa ka
hingkod nga tawo, uban sa usa ka lahi nga pagbati sa kapangakohan.

“Ang labing mapait nga bahin mao ang mga kahadlok ni David magabii, sa
mga Indian o mga tulisan nga moabut ug mopasipala kanila. ‘Usa ka gabii
niana, ako dili makatulog, ug ako naghunahuna nga ako nakadungog og
mga kasaba libut sa balay. Ako nahadlok kaayo, ug ako nakahukom sa pag-
ampo sumala sa gitudlo sa akong mga ginikanan. Ako naghunahuna nga 
ako makaampo lamang pinaagi sa pagbangon ug pagluhod, ug kadto usa ka
malisud nga pagsulay. Apan ako sa katapusan mipugos sa akong kaugalingon
sa pagbangon ug miluhod ug nag-ampo ngadto sa Dios sa pagpanalipod ni
Mama ug sa banay. Ug usa ka tingog, tin-aw nga namulong ngari kanako
sama sa akong pagpakigpulong nganha kaninyo, nga nag-ingon, “Ayaw
kahadlok; walay makaunsa kaninyo.” Diin kini gikan, unsa kini, ako dili
makasulti. Kamo mahimong mohukom. Ngari kanako kini usa ka tataw nga
tubag’ ” (John J. Stewart, Remebering the McKays [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1970], pp. 13–14).

Panaghisgutan Si Presidente McKay miingon, “ ‘Kon ako pangutan-on sa paghingalan sa
labing dakong panginahanglan sa kalibutan, ako moingon sa walay pagduha-
duha ang maalamon nga mga inahan; ug ang ikaduha,ang maayong panig-ingnan
nga mga amahan’ ” (Llewelyn McKay, Home Memories, p. 4).

Kalihokan Sa pagpakita sa kamahinungdanon sa pagsunod sa maayo nga mga panig-
ingnan, ihatag ang usa ka piraso sa papel ug lapis ngadto sa matag sakop sa
klase. Ipasabut nga ikaw mohatag kanila og napulog siyam ka mubo nga mga
panudlo nga sundon. (Ang mga panudlo himoon tagsa-tagsa sa matag
higayon aron mahimo ang mosunod nga hulagway:)

Ayaw ipakita kini nga hulagway ngadto sa mga sakop sa klase hangtud human
nila makompleto ang pagdibuho.
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Awhaga ang mga sakop sa klase sa paglikay sa pagsulti o paghisgot sa kalihokan
sa klase samtang kini nagpadayon pa. Basaha ang mosunod nga mga panudlo
ngadto sa klase:

Isugod ang inyong lapis diha sa tunga sa papel, pagdibuho og usa ka walay
putol nga linya—

1. Paubos og 2 ka mga pulgada
2. Sa tuo mga 3 ka mga pulgada
3. Paibabaw og 2 ka mga pulgada
4. Diyagonal pataas sa wala og 2 ka mga pulgada
5. Diyagonal paubos sa wala og 2 ka mga pulgada
6. Padulong sa tuo 3 ka mga pulgada
7. Paubos og 2 ka mga pulgada
8. Sa wala og 2 ka mga pulgada
9. Pataas og 1 1/2 ka mga pulgada

10. Sa tuo 1 ka pulgada
11. Paubos og 1 1/2 ka mga pulgada
12. Sa wala og 4 ka mga pulgada
13. Pataas og 2 ka mga pulgada
14. Paghimo og pinatuyok, kompleto nga lingin (mga 2 ka mga pulgada nga 

diyametro)
15. Paubos og 2 ka mga pulgada
16. Pawala og 2 ka mga pulgada
17. Pataas og 4 ka mga pulgada
18. Paghimo og nindot, kompleto nga lingin
19. Pagdibuho og mga tumoy libot sa lingin
20. Kamo nahuman na!

Himoa nga ang ang mga sakop sa klase nga mopadayag sa ilang mga pagbati
mahitungod sa kalihokan. Ang uban mahimong mopakita sa ilang mga dibuho.
Ikaw mahimong makadungog og mga komentaryo sama sa: “ Kini
nagkayamukat!” “Ako wala makasabut unsa ang imong gusto nga among
buhaton!” “OK ra nako hangtud nga . . . ”

Karon, balika ang kalihokan. Niining higayona, giyahe ang klase sa
pagdibuho sa hulagway diha sa pisara samtang basahon ang mga panudlo.

• Unsa ka mahinungdanon nga kita adunay usa ka maayo nga panig-ingnan
nga sundon? (Mahinungdanon kaayo, sa kalihokan kini nagpakita nga ang
dibuho sayon kaayong buhaton tungod kay kamo makakita giunsa kini
pagbuhat.)

• Unsa ka mahinungdanon nga kita mahimong maayo nga panig-ingnan? (Ang
mga panig-ingnan nga gipakita niadtong anaa sa atong palibot mahimong
usa ka mahinungdanong impluwensya sa atong mga kinabuhi sama nga ang
atong panig-ingnan adunay gahum sa pag-impluwensya sa uban.)

• Kinsa ang inyong labing maimpluwensya uban sa inyong panig-ingnan?
(Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag, naghatag og gibug-aton nga ang
mga higala ug manghud nga igsoong mga lalaki ug mga babaye
naimpluwensya pag-ayo usahay.)

Pisara ug
panaghisgutan
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Si Presidente David O. McKay gilibutan sa maayo nga mga panig-ingnan ug
mga impluwensya sa iyang kinabuhi. Ang iyang kabilin, banay, ug panimalay
sulundon. Ang mga gamot sa ebanghelyo lawom diha ni McKay ug nalig-on
sa mga kaliwatan pinaagi sa pag-alagad ug pagkamasulundon. Si Presidente
McKay nasayud sa gahum ug impluwensya sa banay ug panimalay tungod
kay siya nahimong mahinungdanong bahin niini. Siya miingon:

Poster “Usa sa atong labing bililhon nga mga kabtangan mao ang atong mga banay”
(sa Conference Report, Apr. 1964, p. 5).

Siya mitudlo, “ ‘Walay laing kalampusan ang makapuli sa kapakyasan sa
banay. . . . Ang labing kabus nga payag. . .diin ang gugma nagpatigbabaw sa
usa ka nagkahiusa nga banay mao ang labing bililhon ngadto sa Dios ug sa
umaabut nga katawhan kay sa [bisan unsang mga katigayunan]. Sa mao nga
panimalay ang Dios makahimo og mga milagro ug maghimo og mga
milagro. . . . Putli og mga kasingkasing sa usa ka putli nga panimalay sa
kanunay anaa sa mahunghong nga gilay-on sa Langit’ ” (kinutlo gikan sa J. E.
McCulloch, Home: The Savior of Civilizaton [Washington, D. C.: The Southern
Co-operative League, 1924], p. 42; sa Conference Report, Apr. 1964, p. 5).

• Hunahunaa ang panimalay ug ang banay diin kamo kabahin karon. Unsa
ang mga kalig-on sa inyong yunit sa banay?

• Unsa nga mga butang ang inyong mausab? (Ikaw mahimong mosugyot
nga ang mga sakop sa klase mosulat sa ilang mga hunahuna sa likod sa
papel nga gigamit alang sa kalihokan sa sayo pa.)

• Unsa nga mga pagpangandam ug mga tumong ang inyong gihimo karon
nga makatabang kaninyo nga makabaton og sulundon nga banay sa
inyong mga kaugalingon? (Aron pagtabang sa klase sa pagtubag niini nga
pangutana, ikaw mahimong motuon pag-usab sa pipila ka mga hiyas nga
gipakita sa banay ni Presidente McKay, sama sa gugma, trabaho,
pagkamasulundon ug sakripisyo.)

Ang mga kasulatan naglakip og mga panig-ingnan sa madungganon, sulundon
nga mga banay. Usa sa mao nga mga asoy nga makita diha sa ikalima nga
kapitulo sa Helaman. Si Helaman mihatag sa iyang duha ka anak nga mga
lalaki sa mga ngalan nga Nephi ug Lehi ug malumong mitudlo kanila sa
pagsunod sa ilang mga kinabuhi sunod sa ilang mga katigulangan.

Basaha pagdungan ang Helaman 5:6–7.

Si Presidente David. O. McKay nahimong mao nga matang sa tawo tungod
sa panig-ingnan, madungganon nga banay ug panimalay. Siya mitudlo nga
ang banay ug panimalay mao ang sentro nga kusog sa ebanghelyo. Siya
nahigugma sa kinabuhi sa banay ug nagpuyo niini sa paagi nga ang iyang
panig-ingnan nahimong usa ka giya ngadto sa kadaghanan.

“ ‘Ang among balay usa lamang ka daan nga balay sa lalawigan,’ siya
miingon, ‘apan walay dapit nga napuno uban sa tinuod nga gugma ug
debosyon sa mga ginikanan, igsoong mga lalaki ug mga babaye. Ngari kanako
kini mao ang labing bililhon, labing matam-is nga luna sa yuta’ ” (Stewart,
Remembering the McKay, p. 13).

Panaghisgutan 
sa kasulatan

Makapahunahuna
nga mga 
pangutana
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Pagpamatuod ug Hagit

Pagpamatuod ug hagita ang klase sa paghinumdom nga ang ilang mga
kinabuhi mahinungdanon. Sila kabahin sa usa ka panimalay ug banay ug
mahimong usa ka panig-ingnan ug impluwensya dinhi.
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David O. McKay—Ambasador
sa Dios sa Tibuok Kalibutan 

Tumong Pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi ni Presidente David O. McKay, usa ka Apostol
ug propeta, ang mga sakop sa klase labaw nga makasabut unsa ang gipasabut
sa usa ka “ambasador” o representante sa simbahan ni Kristo.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni David O. McKay diha sa kolor nga
seksyon.

2. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Doktrina ug mga
Pakigsaad.

3. Pag-andam og usa ka poster o pag-andam sa pagsulat niini nga pamahayag
diha sa pisara: “Bisan Kinsa Ikaw, Himoa Pag-ayo ang Imong Bahin.”

Gisugyot sa
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Si David O. McKay, gikan sa 1951 ngadto sa 1970, mao ang ikasiyam nga
propeta ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Siya gitawag isip usa ka Apostol sa edad nga katloan ug
duha, ug sa wala pa ang iyang pangalagad nga labaw sa kan-uman ug tulo ka
mga tuig mahuman, siya mibiyahe og labaw sa usa ka milyon ug unom ka
libo ka mga kilometro isip usa ka ambasador ni Kristo.

• Unsa ang usa ka ambasador? (Usa ka representante, diplomatiko, o
mensahero.)

Si David O. McKay Nakapalambo og mga Hiyas nga Gikinahanglan aron
sa Pag-alagad Isip usa ka Ambasador sa Ginoo

Ang mga kasinatian nga atong nasinati sa kinabuhi makatabang kanato sa
pagpalambo sa mga hiyas nga atong gikinahanglan aron sa pagtabang sa
Ginoo sa pagpadayon sa iyang buhat. Kita labaw nga makasabut sa unsa nga
paagi nga si Presidente McKay nahimong representante o ambasador ni Kristo
pinaagi sa pagtuon sa pipila ka mga kasinatian sa iyang kinabuhi.

Kasinatian 1: Si David O. McKay Nakadawat sa Iyang Patriyarkal nga
Panalangin

“Pipila lamang ka mga semana sa wala pa ang iyang ika-napulog upat nga
adlaw nga natawhan, si David nakadawat sa iyang patriyarkal nga
panalangin. Human mahatag ang panalangin, si Patriyarka [John] Smith
mibutang sa iyang mga kamot sa abaga ni David, ug nagtan-aw ngadto sa
iyang mga mata miingon, ‘Akong bata, ikaw adunay laing butang nga
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buhaton gawas sa pagdula og mga dyolin. . . .’ Uban sa laing mga butang,
ang patriyarka miingon ngadto sa batan-ong David:

“ ‘Igsoong David Oman McKay, ikaw anaa sa imong kabatan-on ug
nagkinahanglan og panudlo, busa ako moingon nganha kanimo, patudlo sa
imong mga ginikanan sa paagi sa kinabuhi ug kaluwasan nga sa sayong
panuigon ikaw maandam alang sa responsable nga katungdanan, kay ang
mata sa Ginoo anaa kanimo. . . . Ang Ginoo adunay usa ka buluhaton alang
kanimo nga buhaton, diin ikaw makakita og daghan sa kalibutan. . . . Kini
mao ang imong umaabot sa paglingkod diha sa konseho uban sa imong mga
kagisoonan ug sa pagdumala taliwala sa mga katawhan ug moawhag sa mga
Santos sa pagmatinud-anon’ ” (Jeanette McKay Morrell, Highlights in the Life
Of President David O. McKay [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966], p. 26).

Kasinatian 2: Si David O. McKay Gusto nga Makat-on

Si Presidente McKay gipanalanginan sa kasibot sa pagkat-on. Isip usa ka batan-
on sa edad nga napulog duha, siya nahimong usa ka estudyante sa Weber
Academy sa Ogden, Utah. Human makatapos didto, siya ug ang iyang igsoong
lalaki ug duha ka manghud nga igsoong mga babaye mitungha ngadto sa
Unibersidad sa Utah sa Dakbayan sa Salt Lake. Dinhi gikahimamat si Emma
Ray Riggs, kinsa sa wala madugay nahimong iyang hinigugma ug kauban
sulod sa labaw sa kan-uman ug siyam ka mga tuig.

Ang kinabuhi sa unibersidad angay nga hinumduman ug napuno uban sa
mga kasinatian sa pagpangulo, pagtrabaho pag-ayo, ug pagtuon. Si David usa
ka bayani sa potbol, senyor nga presidente sa klase, ug balediktoryan. Ang
iyang gugma alang sa pagkat-on ug sa literatura milambo niining mga tuiga
sa unibersidad. Siya nag-espesyalista sa Ingles nga literatura, nagsag-ulo sa
daghang mga tudling gikan sa bantugang mga tagsulat ug mga magsusulat.

Kasinatian 3: Si David O. McKay Nag-alagad og Misyon

Human siya makagradwar gikan sa unibersidad siya nagplano sa
pagpangasawa ni Emma Ray ug sa pagtudlo sa Weber Academy, diin siya
gitanyagan og usa ka kontrata sa pagtudlo. Ang iyang mga plano nausab,
bisan pa niana siya nakadawat og tawag sa misyon ngadto sa Scotland. Ang
unang mga bulan sa misyon ni David malisud. Sa mubo lamang nga higayon
siya usa sa labing inila nga mga lalaki sa kampos sa Unibersidad sa Utah.
Karon siya anaa uban sa mga wala mailhi ug dili kaayo inila nga mga tawo.
Siya misaysay sa iyang kaugalingong mga pulong sa unsa nga paagi siya
napaubos ug sa unsa nga paagi ang Ginoo mitudlo kaniya.

“Ako gimingaw og gamay nga nawad-an og kadasig niining adlawa. . . . Mao
pa lang ang akong pagbiya sa tulunghaan. Ako gusto kaayo sa tulunghaan ug
ako gusto sa mga batan-on . . . ako uban kang Peter G. Johnson, usa sa labing
matinud-anon nga mga higala sa tibuok kalibutan. . . . Samtang kami
namauli, ako nakakita sa akong tuo usa ka balay nga wala mahuman, diha sa
may pultahan dihay usa ka usa ka bato nga may gikulit. Kadto dili kasagaran
mao nga ako miingon ngadto kang Elder Johnston, ‘ako motan-aw unsa kini.
Ako nakatunga na sa graba nga agianan sa diha nga akong nakita ang usa ka
makapahunahuna nga moto ingon nga mosunod, nga gikulit diha sa bato:
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“ ‘Bisan Kinsa Ikaw, Himoa Pag-ayo ang Imong Bahin.’

“Ako misubli niini ngadto kang Elder Johnson. . . . Kami naglakaw nga hilom,
apan ako miingon sa akong kaugalinon, o ang Espiritu nga nag-uban kanako,
‘Ikaw usa ka sakop sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Labaw pa niana, ikaw ania dinhi isip usa ka representante sa Ginoong
Jesukristo. Ikaw midawat sa kapangakohan isip usa ka representante sa
Simbahan. . . .’

“Nianang hapuna, sa wala pa kami makapauli, ako midawat sa mensahe nga
gihatag ngari kanako niana nga bato, ug gikan nianang higayona kami
naningkamot sa paghimo sa among bahin isip mga misyonaryo sa Scotland”
(“Pres. McKay Speaks to Pioneer Stake Youth,” Church News, 21 Sept. 1957,
Highlights in the Life of President David O. McKay, Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1966], p. 26).

Isip usa ka naningkamot nga misyonaryo sa Scotland, si Elder McKay nakakat-
on sa “sa paghimo og maayo sa iyang bahin” ug nahimong usa ka pangulo
niana nga misyon. Usa ka magtatambag sa kapangulohan sa misyon gigiyahan
aron managna:

“ ‘ “Tuguti ako sa pagsulti kanimo, Igsoong David, si Satanas nagtinguha sa
pag-ayag kanimo sama sa trigo, apan ang Dios manggihunahunaon kanimo,
ug kon ikaw maghupot sa hugot nga pagtuo, ikaw molingkod sa nangulo nga
mga konseho sa Simbahan” ’ ” (Morrell, Highlights in the Life of David O.
McKay, pp. 37–38).

• Sa unsa nga paagi nga kini nga mga kasinatian nakaandam kang Presidente
McKay alang sa buhat nga gipili sa Ginoo alang kaniya? (Ang mga tubag
mahimong magkalain-lain; hatagi og gibug-aton nga ang tanan niining
mga kasinatian nakatabang kang David O. McKay nga makadawat sa
pagsabut ug magsugod sa pagkaamgo sa kamahinungdanon sa “paghimo
og maayo sa iyang bahin” isip usa ka representante ni Kristo ug sa iyang
Simbahan.)

• Unsa nga mga hiyas ang napalambo ni David O. McKay isip usa ka
sangputanan niining tulo ka mga kasinatian? (Tun-i pag-usab ang matag
usa niining mga kasinatian nga gihisgutan sa unahan ug giyahe ang mga
sakop sa klase ngadto sa mosunod nga mga panapos.)

Kasinatian 1: Gikan sa iyang patriyarkal nga panalangin si David O. McKay
nakakat-on—
1. Nga mahimong matudloan, siya gipasidan-an sa pagpaminaw ngadto sa

mga pagtulun-an sa iyang mga ginikanan.
2. Sa paggamit og maayo sa iyang panahon. (Ang patriyarka sa wala madugay

misulti kaniya nga siya kinahanglan nga mohimo og maayo nga butang
kay sa pagdula og dyolin.) Siya usab gisultihan nga ang Ginoo adunay
buhat alang kaniya nga buhaton.

Kasinatian 2: Tungod sa iyang pagkagusto nga makat-on ug pagtungha, si
David O. McKay nakakat-on—
1. Sa pagtuon.
2. Sa pagtrabaho.
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3. Sa pagpalambo sa iyang mga hiyas sa pagkapangulo.
4. Sa pagdugang sa iyang pagsalig.
5. Sa pagpaninguha sa pagkat-on.
6. Sa pag-organisar ug paggiya sa iyang mga ka-edad.
7. Sa pagpalambo sa iyang sosyal nga mga kahanas.
8. Sa paghimo sa iyang gugma alang sa literatura nga kabahin sa iyang

kinabuhi.

Kasinatian 3: Isip usa ka misyonaryo, si David O. McKay nakakat-on—
1. Sa pagmapainubsanon ug pagsalig sa Ginoo.
2. Nga pagkahimong usa ka representante ni Kristo mahinungdanon.
3. Sa paghinumdom sa pamahayag sa “Paghimo og maayo sa imong Bahin”

diha sa iyang kasingkasing.

David O. McKay Migamit sa Iyang mga Hiyas sa pag-alagad sa Ginoo ug
sa Simbahan

Sa pag-uli ni David O. McKay gikan sa iyang misyon sa Scotland, siya naminyo
kang Emma Ray Riggs ug midawat sa kontrata sa pagtudlo sa Weber Academy.
Niining higayona siya gitawag nga mahimong superintendente sa Pang-
Domingo nga Tulunghaan sa Istaka sa Weber. Samtang nag-alagad niini nga
kapasidad, si Presidente Joseph F. Smith mipahayag nga ang Ginoo midawat
sa kang David O. McKay nga usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Si Presidente McKay midawat sa tawag ug sa Abril sa1906 siya
gipaluyohan. Ang mga kapangakohan isip usa ka representante ni Kristo
nakahatag og lawom nga kahulugan, ug siya nagpadayon sa “paghimo og
maayo sa iyang bahin.”

Ang mga hiyas nga gipanalangin sa Ginoo ni David O. McKay sa milabay nga
mga katuigan, nahimong kalig-on ngadto kaniya samtang siya nagtuman sa
iyang mga kapangakohan nga gibutang sa Ginoo diha sa iyang mga abaga.
Siya usa ka batan-ong Apostol—nga gitudloan sa matag bag-o nga kasinatian—
ug tungod sa iyang pagkamatinud-anon, ang Ginoo mipadayon sa
pagpanalangin kaniya.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 43:9–10 uban sa klase.

• Unsa ang atong makat-unan gikan niini nga kasulatan? (Ang Ginoo
mopanalangin kanato kon kita “magbuhat sa tanang kabalaan” [D&P 43:9]
sa iyang atubangan. Kana mao ang mahinungdanong bahin sa
pagkarepresentante alang kaniya.)

Samtang kita mosusi sa pipila ka mga kasinatian ni Presidente McKay isip
usa ka Apostol, ug sa wala madugay isip propeta, kita makakita nga ang mga
hiyas nga iyang napalambo samtang nagtubo nahimong mahinungdanong
himan alang sa Ginoo nga magamit. Kini usab nakatabang sa kalampusan ni
Presidente McKay isip usa ka pangulo. Atong hunahunaon ang pipila niining
mga kasinatian ug mga hiyas.

Pagtahud ug Pagpasidungog alang sa mga Ginikanan

Ang pagtahud ug pasidungog alang sa mga ginikanan nga napalambo ni
David O. Mckay isip usa ka batan-on usa ka kalig-on ngadto kaniya samtang

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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siya nagtrabaho diha sa Pang-Domingo nga Tulunghaan ug sa iyang unang
pag-alagad isip usa ka Apostol. Kadaghanan niadtong nagtrabaho mas
magulang pa kay kaniya, ug siya sa kanunay mihatag kanila og pagtahud ug
pagpasidungog nga ilang nadawat. Siya mihimo sumala sa gitambag sa iyang
patriyarkal nga panalangin ug siya “gitudloan sa [iyang] mga ginikanan.”

Sosyal nga mga Abilidad ug Personalidad

“Sa tinglaglag ug 1920. . . si Presidente Heber J. Grant mitudlo kang Elder
McKay sa pagbiyahe sa tibuok kalibutan alang sa Simbahan. Ang iyang
panudlo mao ang pagtan-aw sa palakaw sa Simbahan sa layo nga mga dapit
samtang naglig-on ug nag-aghat sa mga sakop ug mga pangulo; sa pagtuon sa
adiministrasyon sa sistema sa tulunghaan sa Simbahan sa Pasipiko; ug, kon
siya mobati nga nadasig sa pagbuhat sa ingon, sa pagpahinungod sa
gamhanan nga yuta sa China alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Lakip sa
buluhaton mao ang katungdanan sa pagpauswag sa pagkabutang sa Simbahan
diha sa mga mata sa mga opisyal sa gobyerno ug sa publiko sa kinatibuk-an ug
sa pagbantay sa mga paagi diin ang buhat mahimong makapadayon sa mga
nasud nga iyang bisitahan” (Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle to
the World, Prophet of God [Salt Lake City: Desret book co., 1986], p. 100). Sa
Disyembre sa 1920, si Presidente Heber J. Grant ug pipila sa mga Apostoles
mipandong sa ilang mga kamot sa ulo ni Presidente Hinckley ug
mipanalangin kaniya ug migahin kaniya alang niini nga buluhaton.

Kining sosyal nga mga kahanas nga iyang nakat-unan pag-ayo isip sakop sa
klase sa Unibersidad sa Utah nahimong mahinungdanon kaayo sa panahon
niining pagbiyahe sa kalibutan. Siya nakighimamat ug namulong ngadto sa
liboan ka mga sakop ug dili mga sakop sa mga nasud sa tibuok kalibutan.
Siya nakaangkon sa gugma ug pagtahud sa mga tawo gikan sa tanang mga
kultura ug sa tanang matang sa kinabuhi. Balik-balik ang mga tawo nga
maghisgot sa talagsaong pagbati nga mosanag gikan sa personalidad ni
Presidente McKay.

Pag-organisar ug Pagpangalagad

Sa 1908 si Presidente Joseph F. Smith mitawag kang Elder Mckay sa pag-alagad
sa Komite sa Korelesyon. Nianang unang kasinatian nagamit ang iyang
kahanas sa pag-organisar. Unya, sa tuig 1961, si Presidente Harold B. Lee
naghisgot sa trabaho ni Presidente McKay sa mga komite sa Korelesyon sa
Simbahan:

“Siya [Presidente McKay] nagtudlo kanato sa pagpadayon, nga kita
kinahanglan nga maghiusa aron labaw nga magmasangputon sa buhat sa
pagkapari, sa mga kaabag, ug sa ubang mga yunit aron nga kita makadaginot
sa atong panahon, sa atong kalagsik, ug sa atong mga paningkamot ngadto sa
mahinungdanong katuyoan alang diin mismo ang Simbahan na-organisar”
(sa Conference Report, Oct. 1961, p. 81).

Si Presidente McKay mihatag og gibug-aton pag-usab sa programa sa gabii sa
banay; usa ka bag-o nga paghatag og gibug-aton gihimo diha sa pagtudlo sa
banay; mga korum sa pagkapari gitudlo ngadto sa piho nga mga
kapangakohan; misyonaryo nga buhat, kasaysayan sa banay, ug kaayohan
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nagkadugang, ug daghang mga templo gisugdan sa tibuok kalibutan. Sa
lintunganay, tanang mga programa sa Simbahan gihan-ay aron sa
pagpangandam sa hilabihang pagtubo sa mga sakop nga nagsugod sa
panahon sa iyang kapangulohan.

Ang Tinguha sa Pagkat-on

Ang pagtungha nga iyang nadawat sa Weber Academy ug sa Unibersidad sa
Utah natanom diha sa iyang kasingkasing ug hunahuna ang usa ka gugma
alang sa literatura. Ang iyang pormal nga edukayon ug gugma alang sa
bantugang mga tigsulat ug magsusulat nakakuha og daghan kaayong mga
tumatambong nga nahibulong samtang siya mohatag og pagpamatuod
bahin sa Manluluwas sa tibuok kalibutan. Siya motudlo sa baruganan sa
ebanghelyo samtang siya mokutlo kang Shakespeare o sa bantugang mga
magsusulat sa ika-napulog siyam ka gatusan ka mga tuig. Ang iyang talento
isip usa ka magtutudlo tataw ug epektibo nga gigamit.

Pagpasidungog sa Panimalay ug Banay

Ang kinabuhi ni Presidente McKay usa ka panig-ingnan sa debosyon ug
pagpasidungog sa panimalay ug banay. Siya namulong uban sa awtoridad sa
kaminyoon ug banay ug sa mahinungdanon nga tahas sa mga babaye. Ang
iyang mga pagtulun-an mahitungod sa panimalay ug sa banay mapanagnaon
ug nahimong ilhanan ni Presidente McKay.

Si David O. McKay “Naghimo og Maayo sa Iyang Bahin”

Si Presidente David O. McKay “naghimo og maayo sa iyang bahin” sa tibuok
sa iyang taas nga pangalagad. Bisan sa pagtambong sa usa ka salo-salo nga
gipasiugdahan ni Rayna Elizabeth sa England o pagpakigsagol sa ordinaryo
nga mga tawo, si Presidente McKay mibarug sa pisikal ug espirituhanon nga
paagi. Usa ka higala misaysay niini nga sugilanon bahin ni Presidente McKay:

“Ako nahinumdom nga didto sa New York sa diha nga si Presidente McKay
mibalik gikan sa Uropa. Mga pakigsabut gihimo alang sa pagkuha og mga
hulagway, apan ang naandan nga litratista wala moadto, busa tungod sa
kaputong ang United Press mikuha og litratista sa krimen—usa ka tawo nga
naanad sa hilabihang kalisud nga matang sa trabaho sa New York. Siya
miadto sa tugpahanan, naghulat didto og duha ka mga oras, ug mibalik
gikan [sa] mangitngit nga lawak uban sa dako kaayo nga bugkos sa mga
hulagway. Siya kinahanglan nga mokuha lamang og duha ka buok. Ang
iyang boss diha-diha mikasaba kaniya, ‘Unsa ang imong gibuhat nga nag-
usik og panahon ug niadtong tanan nga mga kagamitan sa paglitrato?’

Ang litratista mitubag dayon, nga nag-ingon siya malipay nga mobayad sa
sobra nga mga materyal, ug sila mahimong makapamulta kaniya alang sa
sobra nga panahon nga iyang gigamit. Tataw nga siya sensitibo kaayo
mahitungod niini. Paglabay sa pipila ka mga oras ang bise presidente mitawag
kaniya ngadto sa iyang opisina, buot masayud unsa ang nahitabo. Ang
litratista sa krimen miingon, ‘Sa diha nga ako usa pa ka gamay nga bata, ang
akong inahan naanad nga mobasa kanako gikan sa Daang Tugon, ug sa akong
tibuok kinabuhi ako naghunahuna unsa gayud ang hitsura sa usa ka propeta

Leksyon 29
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sa Dios. Mao nga karon, ako nakakita og usa kapropeta’ ” (gihisgutan sa
“Memories of a Prophet,” Improvement Era, Feb. 1970, p. 72).

Pagpamatuod Sa alas 6:00 sa buntag sa Domingo, 18 sa Enero 1970, sa samtang ang kahayag
sa Igpapahulay mibanag banag ibabaw sa walog sa Dako nga Salt Lake, ang
nag-edad og kasiyaman og unom nga si David Oman McKay namatay. Ang
mga balita sa iyang kamatayon dali nga mikatap sa tibuok kalibutan. Mga
pamahayag sa kasubo ug pagtahud nagsugod sa pagpangabut. Siya nailhan sa
tibuok kalibutan isip ambasador sa America sa maayong kabubut-on. Labing
mahinungdanon, siya nailhan ug gihigugma sa atong Manluluwas, ug sa
pagkatinuod nahimong ambasador ni Kristo.

Si Robert R. McKay, anak nga lalaki ni David O. McKay, mipamatuod sa
ingon bahin sa iyang amahan:

“Ako makaingon niini, ug maglihok isip usa ka personal nga saksi, tungod
kay sa akong tanan nga mga katuigan sa suod nga pagpakig-uban diha sa
panimalay, sa umahan, sa negosyo, sa Simbahan, ako wala gayud makasaksi
og usa ka aksyon ni usa ka pulong, bisan samtang nagbansay sa usa ka ihalas
nga kabayo, nga makapaduhaduha kanako nga siya mao ug sa katapusan
nahimong representante ug propeta sa atong Langitnong Amahan. Ako
mobilin kaninyo nianang personal nga saksi” (sa Conference Report, Apr.
1967, p. 84).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa pagtan-aw
sa ilang kaugalingong mga kinabuhi ug sa pag-ila sa hinatag sa Dios nga mga
hiyas nga ilang gipalambo. Tabangi ang matag usa nga makaamgo nga siya
gikinahanglan isip representante sa Simbahan sa Ginoo. Hatagi og gibug-aton:
Ang Ginoo nagkinahanglan kaninyo! Ug hagita sila: “Bisan kinsa Ikaw,
Paghimo og Maayo sa Imong Bahin.”
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Pagpangandam alang sa
Mahangturong Panimalay 

Tumong Ang mga sakop sa klase mahimong makasinati sa mga hiyas ug mga
kahanas—ang mga sagol—mahinungdanon alang sa pagpangandam alang sa
usa ka mahangturong panimalay.

Pagpangandam 1. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Basahon ni
Mormon ug Doktrina ug mga Pakigsaad.

2. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Presidente McKay ug sa iyang
asawa, nga si Emma.

3. Pag-andam og usa ka poster nga adunay gisulat nga: “Posible ba ang
paghimo sa panimalay nga usa ka tipik sa langit. Sa pagkatinuod, ako
mohulagway sa langit isip usa ka pagpadayon sa sumbanan nga
panimalay.” David O. McKay

4. (Opsyonal) Basaha pag-ayo diha sa kalihokan sa klase, “Mga sagol sa usa 
ka Langitnong Panimalay.” Himoa ang tanang gikinahanglan nga
pagpangandam sa dili pa ang klase. Kini maglakip sa pagkuha og epron,
kalo sa tigluto (kon ikaw aduna niini), dako nga panaksan nga sagulanan,
elektrik nga tigsagol o kinamot, usa ka dako nga igsasagol nga kutsara o
espatola.

5. Andama ang mosunod nga gilis sa mga pulong alang sa kalihokan sa “Mga
Sagol alang sa Langitnong Panimalay:” Espirtu Santo, Mga Tintasyon ug
Sala, Kaminyoon sa Templo, Inahan, Amahan, mga Anak, Pagsunod sa
Ebanghelyo, Pagtuon sa Kasulatan, Pag-ampo, Pagtambong sa Tigum,
Katahuran, Komunikasyon, Pulong sa Kaalam, Paugnat sa Kusog, Husto
nga Pagkaon, Pahulay, Gugma, ug Pagkadili hakog.

6. Opsyonal: Paghimo og mga sopas o ubang mga butang nga mahimo sa
mosunod nga resipe. Dad-a kini sa usa ka tinabunan nga sudlanan, plato,
o panaksan. Ayaw paglapas sa balaod sa puasa kon kini usa ka Domingo sa
puasa.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

• Unsa sa inyong hunahuna ang langit sama sa? (Isulat ang mga tubag diha
sa pisara. Ang mga tubag mahimong maglakip: malinawom, puno sa
gugma, kalipay, panimalay, balaan nga pagtahud.)

• Ngano nga kamo nagtuo nga ang langit sama niini? (Itugot ang nagkalain-
lain nga mg atubag.)

Pisara ug
panaghisgutan

Leksyon
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Ang mga kasulatan naghatag kanato og pipila ka timailhan kon sama sa unsa
ang langit. Basaha uban sa klase ang mosuond nga mga pakisayran sa
kasulatan:

Helaman 3:28. Ang langit abli ngadto sa tanan kinsa motuo ni Jesukristo.

Alma 18:30. Ang langit mao ang gipuy-an sa Dios ug sa iyang mga anghel.

Mosiah 2:42. Ang langit mao ang usa ka dapit diini kita mahimong magpuyo
uban sa Dios ug sa kanunay magmalipayon.

Panaghisgutan • Nakahinumdom ba kamo sa usa ka higayon sa dihang kamo naghunahuna,
“Ingon gayud tingali niini ang langit!” Unsa ang nakahimo niana nga
okasyon nga “langitnon”? (Hatagi og panahon ang klase sa pagtubag; ang
mga tubag magkalain-lain.)

Poster Ipakita ang pamahayag ni Presidente David O. McKay:

“ ‘Posible ba ang paghimo sa panimalay nga usa ka tipik sa langit. Sa
pagkatinuod, ako mohulagway sa langit nga usa ka pagpadayon sa sumbanan
nga panimalay’ ” (John J. Stewart, Remenbering the McKays [Salt Lake City:
Deret Book Co., 1970], p. 6).

Ang mga pulong sa awit “Asa Ang Langit?” Nakapalig-on sa pamahayag ni
Presidente McKay. Ang mga pulong ingon sa mosunod:

Awit Basaha ang mga pulong niini nga awit.

Asa ang Langit? Layo ba kini?

Ako buot nga masayud kon kini lapas ba sa labing hayag nga bitoon.
Asa ang Langit? Palihug ipakita ang agianan?
Ako buot makat-on ug motubo ug moadto didto sa umaabot nga adlaw.
Asa ang Langit? Layo ba kini?

Ako buot masayud kon kini lapas ba sa labing hayag nga bitoon.
Ako adunay pagbati nga kini dili layo.
Kon kamo anaa uban sa inyong mga minahal , kini anaa ra diha.
(Janice Kapp Perry [Provo, Utah: @ 1977].)

Pangutana • Asa o unsa ang langit? (Kini anaa sa panimalay uban sa mga minahal.)

Kon ang langit makita diha sa sumbanan nga panimalay, dili ba angay nga
kita magtinabangay aron sa paghimo sa atong mga panimalay nga
mahimong sumbanan karon ug mangandam alang sa kapangakohan sa mga
pangulo sa atong kaugalingong mga panimalay? Ang pagtabang sa paghimo
sa usa ka panimalay nga sumbanan ug mahimong usa ka pangulo diha sa
panimalay mga dagko nga mga kapangakohan nga nagkinahanglan og
pagpangandam.

Mga Sagol sa usa ka Langitnong Panimalay

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka “mga sagol” sa usa ka langitnong panimalay? (Aron sa
pagtabang sa mga sakop sa klase nga makatubag niini nga pangutana,
padayon ngadto sa kalihokan sa klase.)

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Kalihokan Andama ang gikinahanglan nga mga butang nga gamiton sa kalihokan, lakip
na sa gilis nga pulong. Ikaw mahimong mohatag sa gilis sa pulong ngadto sa
mga sakop sa klase, ug, samatang ikaw mohingalan og usa ka piho nga
“sagol,” ipadala sa sakop sa klase nga naggunit niini diha sa lamesa ug
ibutang kini diha sa panaksan nga sagulanan.

Isul-ob ang epron ug kalo, kon ikaw aduany usa, ug buhata ang mosunod nga
resipi ginamit ang dako nga panaksan, igsasagol, kutsara, o espatola, ug mga
sagol (gilis sa pulong). Samtang ikaw magsagol, isulti ang mosunod:

Kini mao ang mga sagol alang sa langitnong panimalay.

Una, sa sinugdanan gayud, dapita ang Espiritu Santo nganha sa inyong 
panimalay nga mopuyo.

Buntuga ang mga Tintasyon ug Sala ug ipadaplin kini sa gawas sa panaksan.
Isagol ang usa ka Kaminyoon sa Templo, usa ka Inahan (kinsa nahigugma sa 

Amahan), usa ka Amahan (kinsa nahigugma sa Inahan).
Sa hinay-hinay idugang ang mga Anak.
Isagol dayon diha ang Pagsunod sa Ebanghelyo: Pagtuon sa Kasulatan, 

Pag-ampo, ug Pagtambong sa Tigum.
I-angay pagbisbis ang Katahuran ug Komunikasyon.
Dayandayanan uban sa Pulong sa Kaalam: Paugnat sa Kusog, Husto nga 

Pagkaon, ug Pahulay.
Ibubo ang Gugma ibabaw sa tanan.
Pag-alagad uban sa Pagka dili hakog

Kon ikaw nahuman sa paggamit sa mga sagol, kuhai og tabon ang mga sopas
o laing pagkaon nga imong giandam sa wala pa ang klase. Pakuhaa ang matag
sakop sa klase og usa. Sultihi sila nga sama ka maayo og lami sa mga sopas
(o sa kendi, uban pa.) nga motunhay, ang kalampusan sa usa ka kaminyoon
molungtad kon ang tanang mga sagol giapil. Usab, ayaw paglapas sa balaod
sa puasa kon kini Domingo sa puasa.

Ang Pagpuyo sa mga Baruganan sa Ebanghelyo Makapaandam sa Usa ka
Tawo alang sa usa ka Langitnong Panimalay dinhi sa Yuta

Hunahunaa ang matag usa sa mga sagol alang sa usa ka langitnong panimalay
sa han-ay nga kini gigamit. Kini makatabang sa klase nga makasabut ngano
nga ang pagpuyo sa mga baruganan sa ebanghelyo mahinungdanon samtang
kita mag-andam sa atong kaugalingong mga panimalay.

Mga gilis sa pulong Kuhaa ang mga gilis sa pulong alang sa matag mga sagol gikan sa panaksan
nga sagulanan ug ipakita ang matag usa diin ang mga sakop sa klase makakita
niini. Hisguti ang matag usa nga butang.

Ang Espiritu Santo

Ang Epiritu Santo usa ka gasa nga gihatag kanato sa bunyag. Kon kita magpuyo
nga takus, siya mohupay kanato ug magpasidaan kanato sa mga kakuyaw ug
mga tintasyon.
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Mga Tintasyon ug Sala

Hatagi og gibug-aton nga kita kinahanglan gayud nga maglikay sa mga
tintasyon nga mahimong makapakyas ug makalaglag sa mga tumong nga
gihimo alang sa pagkab-ot sa mahangturong kalipay.

Kaminyoon sa Templo

Pahinumdumi ang klase sa kanunay nga paghupot niini nga tumong sa ilang
kaugalingon. Ikaw mahimong mosugyot nga sila mobitay og usa ka hulagway
sa usa ka templo sa ilang lawak o panimalay.

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Presidente McKay ug sa iyang asawa, nga si Emma,
gikan sa leksyon.

Si Presidente David O. McKay miingon: “Ang batan-ong mga lalaki ug batan-
ong mga babaye kinsa makapuyo og labing malipayon nga mga kinabuhi
makahimo pag-ayo sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon nga mahimong
takus niana nga matang sa kaminyoon nga gi-orden sa Dios—ang panaghiusa
sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga takus nga ang ilang kaminyoon
mapahigayon diha sa templo sa Labing Halangdon” (Gospel Ideals [Salt Lake
City: Improvement Era, 1953], p. 465).

Mga anak

Ang pagkat-on sa paghigugma sa mga anak mahinungdanon alang sa matag
usa kanato sa pag-andam alang sa usa ka mahangturong panimalay. Awhaga
ang mga sakop sa klase, ilabi na sa batan-ong mga lalaki, sa pagtabang sa
pag-atiman sa ilang manghud nga igsoong mga lalaki ug mga babaye.

Pagtuon sa Kasulatan

Awhaga ang mga sakop sa klase nga ang matag usa sa naandan ug sa kanunay
magtuon sa mga kasulatan sa panimalay. Ang mga pamatasan nga mapalambo
sa usa ka batan-on sa kasagaran magpadayon sa hamtong nga kinabuhi.

Katahuran

Tabangi ang klase nga makasabut nga ang katahuran, kon gigamit sa panahon
nga sila mga tin-edyer pa, makatabang kanila og dako samtang sila mosulod
na ngadto sa kalibutan sa pagkahamtong. Hatagi og gibug-aton nga kini labaw
pa sa pagkahapsay sa pamatasan ug kahanas sa kinaiya. Kini usab naglakip sa
pagkamabination.

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka mga katahuran sa atong kultura? (Ang mga tubag
magkalahi.)

• Bisan og ang pipila ka mga katahuran magkalahi sa lain-laing mga kultura,
adunay uban nga komon sa tanang mga kultura. Unsa ang pipla ka komon
nga mga katahuran? (Ang mga tubag magkalahi, apan siguroha nga ang
mosunod mogawas diha sa panaghisgutan: pagkamabination, pagpasalamat
[mag-ingon palihug ug salamat kanimo], pagtahud [ilabi na alang sa mga
ginikanan, kadtong anaa sa awtoridad, ug sa tigulang nga mga tawo].)
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Komunikasyon

Panaghisgutan • Sa miaging semana, pila ka panagsultihanay ang imong nahimonga
milungtad og napulog lima ka mga minuto o labaw pa uban sa mosunod
nga mga tawo: inyong inahan, inyong amahan, inyong igsoong mga lalaki
o igsoong mga babaye? (Tuguti ang mga sakop sa pagtubag. Hunahunaa
ang matag usa sa linain, una ang inahan, sunod ang amahan, uban pa.
Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pagkat-on sa pagpakigsulti
uban sa kahanas. Isugyot nga sila mobansay uban sa ilang mga ginikanan o
ubang mga sakop sa banay.Hinumdmi nga ang komunikasyon naglakip sa
pagpaminaw.)

Pulong sa Kaalam, Paugnat sa Kusog, ug Pahulay

• Unsa ang kalabutan sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam uban sa pag-andam
nga mahimong kabahin sa usa ka mahangturong yunit sa banay?

Basaha ug hisguti pagdungan isip usa ka klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
89:3, 18–21.

Gugma

Ang Manluluwas mitudlo kanato pinaagi sa iyang dako nga panig-ingnan kon
unsaon sa paghigugma. Ang iyang tambag yano, apan malukpanon sa diha
nga siya miingon:

“Naghatag ako kaninyo og ua ka bag-ong sugo, nga maghigugmaay kamo sa
usag usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab maghigugmaay
sa usag usa” (Juan 13:34).

Pagkadili hakog

Pahinumdumi ang klase nga ang pagkadili hakog usa ka sama ni Kristo.

Si Presidente McKay miingon:

“Ang Dios motabang kanato sa pagtukod og mga panimalay diin ang espiritu
sa langit dinhi sa yuta masinati. Kamo ug ako nasayud nga kini posible; kini
dili usa ka damgo; kini dili usa ka teoriya. Kita makabaton nianang matam-is
nga panag-uban tali sa bana ug asawa nga nagtubo nga bililhon ug bilihon
samatang ang mga kasamok sa kinabuhi moabut ngari kanato” (David O.
McKay, Gospel Ideals, p. 473).

Pagpamatuod ug Hagit

Tapusa uban sa imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase sa
paghimo sa ilang mga tumong sa dili pagdawat og bisan unsa gawas sa
kaminyoon sa templo. Hagita sila sa pagsugod karon sa pag-andam ug
paghimo sa ilang mga panimalay nga mga tipik sa langit dinhi sa yuta,
maggamit sa “mga sagol” alang sa usa ka langitnong panimalay nga
gihisgutan dinhi sa leskyon.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Ang mga Kasulatan
Mahimong Makalingaw

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on nga ang pagtuon sa mga kasulatan
mahimong makalingaw kon kita mopahisama sa mga kasulatan ngari sa
atong mga kaugalingon.

Pagpangandam

1. Pagkuha og mga kopya sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug sa Basahon ni
Mormon alang sa matag sakop sa klase.

2. Paghimo og usa ka poster o isulat ang mosunod diha sa pisara: 3 ka mga
Yawe sa Paghimo sa mga Kasulatan nga Makalingaw.

3. Paghimo sa mosunod nga mga poster nga mga yawe o pagdibuho niini diha
sa pisara:

4. Isulat o pakopyahe ang handout nga “Mopahisama sa mga Kasulatan” alang
sa matag sakop sa klase (tan-awa ang katapusan sa leksyon).

5. Tan-awa pag-una ang mga pamahayag alang sa kalihokan sa pagpangita sa
kasulatan.

6. Pagdala og pongpong sa mga yawe nganha sa klase.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

• Ipataas ang pongpong sa tinuod nga mga yawe ug pangutana: Unsa ang
malagmit kagamitan niini nga mga yawe? (Dawata ang bisan unsa nga
makatarunganon nga mga tubag. Ang mga tubag mahimong maglakip sa: sa
pagsira sa mga pultahan, pag-abli sa mga pultahan, pagpaandar sa mga
sakyanan, o mga motorsiklo, uban pa.)

Pasundayag ug
panaghisgutan

Yawe 1

Yawe 2

Yawe 3

3 ka mga Yawe sa Paghimo sa mga Kasulatan nga Makalingaw

Moroni 10:4–5 ug D&P 18:35–36

1 Nephi 19:23

2 Nephi 32:3

Leksyon

31
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Mga poster o pisara Karon kita motan-aw sa tulo ka mga yawe nga makaphimo sa mga kasulatan
nga labaw nga makahuluganon ug labaw nga makalingaw. (Ipakita ang poster
o isulat diha sa pisara: 3 ka mga Yawe sa Paghimo sa mga Kasulatan nga
Makalingaw [tan-awa ang sundanan sa paghulagway sa pisara sa katapusan sa
leksyon aron makita kon unsa ang mahimong hitsura sa pisara sa
katapusan].)

Pagpapilit o pagdibuho og Yawe 1 diha sa pisara. Dayon ipapangita sa mga
sakop sa klase ug ipabasa ang pakisyaran sa kasulatan nga gilista sa ubos sa
Yawe 1.

• Unsa ang Yawe 1? (“Pagtuon o ‘pagbusog’ sa mga kasulatan.” Isulat ang tubag
ubos o sa kilid sa Yawe 1.)

• Unsa ang kalainan tali sa pagbasa ug pagtuon sa mga kasulatan? (Kon kita
magtuon sa mga kasulatan, kita maningkamot sa paghunahuna pag-ayo sa
pagsabut sa mga kasulatan. Kita adunay usa ka maayo nga ideya kon unsa
ang kahulugan sa mga pulong diha sa pahina ug unsa nga sugilanon o
doktrina ang gitudlo.)

Poster o pisara Pagpapilit o pagdibuho og Yawe 2 diha sa pisara.

• Unsa ang Yawe 2? (“Mopahisama sa tanang mga kasulatan ngari kanato.”
Isulat kini sa ubos o sa kilid sa Yawe 2.)

Panaghisgutan 
ug pisara

Yawe 1

Yawe 2

3 ka mga Yawe alang sa Paghimo sa mga Kasulatan nga Makalingaw

1 Nephi 19:23

2 Nephi 32:3
Pagtuon o “pagbusog” diha sa mga

Panaghisgutan 
ug pisara

Yawe 1

3 ka mga yawe alang sa Paghimo sa mga Kasulatan nga Makalingaw

2 Nephi 32:3
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• Unsa ang gipasabut sa “mopahisama sa tanang mga kasulatan ngari kanato”?
Dawata ang bisan unsang makatarunganon nga mga tubag, ug hatagi og
gibug-aton nga kini naglakip sa pagpatakdo sa atong mga kaugalingon ug sa
mga kasulatan.)

Mopahisama sa mga Kasulatan

Usa ka maayo nga paagi sa “Pagpahisama sa mga Kasulatan” sa atong mga
kaugalingon mao ang paghimo og usa ka kinaiya sa pagpangutana sa atong
mga kaugalingon sama niini (ihatag ang mga kopya sa handout ngadto sa
klase ug dayon ipabasa kini ngadto kanila).

Hatagi og gibug-aton ang mosunod nga punto:

Bisan og kita “Mopahisama sa mga Kasulatan” ngari sa atong mga kaugalingon,
kini dili makausab sa atong mga kahimtang. Kita kinahanglan nga mobuhat sa
mga baruganan. Ang wala magamit nga kahibalo wala gayuy gahum sa pag-
usab sa mga kinabuhi.

Poster o pisara Ipapilit o idibuho ang Yawe 3 diha sa pisara

• Unsa ang Yawe 3? (Kita makahibalo pinaagi sa Espiritu—ang gahum sa
Espiritu Santo—nga ang mga kasulatan tinuod.” Ibutang ang mga tubag diha
sa pisara tupad sa yawe.)

Pagpamatuod Ihatag ang imong pagpamatuod ngadto sa kamatuoran nga kining tulo ka mga
yawe mapuslanon ug nga ang mga kasulatan mahimong makalingaw kon kini
mahimong makahuluganon ngari kanato. Hatagi og gibug-aton ang kamatuoran
nga ang mga kasulatan adunay gahum sa pag-usab sa mga kinabuhi.

Paggamit sa Tulo ka mga Yawe

Kalihokan Balhin pagdali ngadto sa porsyon sa leksyon sa paggamit ug sa pagpangita sa
kasulatan. Bahina ang klase ngadto sa duha ka managsama nga pundok.
Dayon isulat ang mosunod nga mga pakisayran sa kasulatan diha sa pisara
ingon nga gipakita sa katapusan sa leksyon.

Panaghisgutan 
ug pisara

Yawe 1

Yawe 2

Yawe 3

3 ka mga Yawe alang sa Paghimo sa mga Kasulatan nga Makalingaw

Moroni 10:4–5 ug D&P 18:35–36

1 Nephi 19:23
“Mopahisama sa tanang mga kasulatan ngari kanato.”

2 Nephi 32:3
Pagtuon o “pagbusog” sa mga
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Basaha ang matag pakisayran uban sa imong mga sakop sa klase. Samtang
ikaw magbasa sa matag pakisayran, isulat ang yawe nga mga pulong ngadto
sa matag kasulatan diha sa pisara.

1 Nephi 3:7. Lakaw ug Buhata
2 Nephi 2:25. Si Adan Napukan, Hingpit nga kalipay
Mosiah 2:17. Pag-alagad sa Tawo, Pag-alagad sa Dios
Alma 37:35. Pagkat-on og Kaalam, Pagkabatan-on
Alma 41:10. Pagkadautan. Kalipay

Kita “mangita” sa mga pakisayran sa kasulatan nga bag-o lang nato giagian.
Ikaw mahimong mogamit sa pisara kon gikinahanglan. Ang tumong karon
mao ang paggamit sa tulo ka mga yawe nga atong gitun-an. (Basaha ang
mosunod ngadto sa klase.)

Adunay duha ka mga hugna. Ako mohatag sa ilhanan sa pagpangita sa
kasulatan sa matag hugna: sa unang hugna kini usa ka yawe nga pulong, sa
ikaduhang hugna kini usa ka pamahayag. Kamo makakita sa kasulatan nga
magamit ug dayon ipataas ang inyong kamot. Ang unang sakop sa klase nga
makakita sa kasulatan makaangkon og usa ka puntos sa kakusog alang sa
iyang pundok. Human mahatag ang puntos, ako moihap dayon hangtud sa
lima ka libo pinaagi sa tinaglibo, sama sa usa ka libo, duha ka libo, ug sunod.
Kon moabut na sa lima ka libo, ako moingon “Hunong.” Ang tanang mga
sakop sa pundok kinsa nakakita sa kasulatan makaangkon og usa ka puntos
matag usa alang sa ilang pundok (kon lima ka mga sakop sa pundok adunay
husto nga kasulatan, ang ilang pundok makaangkon og lima ka mga puntos).
Sa pag-ila sa mananaog nga pundok, kita motipon sa total nga gidaghanon sa
mga puntos ug bahinon sa gidaghanon sa mga tawo nga anaa sa pundok.

Sama pananglit: Kon adunay lima ka mga tawo diha sa usa ka pundok ug kana
nga pundok adunay kawhaan ug lima ka total nga mga puntos, kita mobahin
sa kawhaan ug lima sa lima, nga moresulta og lima.

(Paggahin og mga pito ka mga minuto sa matag hugna sa pagpangita sa
kasulatan. Siguroha nga ang kalihokan paspas nga naglihok. Kini
makatabang usahay sa pag-aghat sa mga sakop sa klase kon ikaw mohatag
kanila og usa ka matang sa ganti. Ikaw mahimong moganti sa mga
mananaog og doble. Paglingaw-lingaw, apan hinumdumi nga ang katuyoan
niini nga kalihokan mao ang pagpalig-on sa ideya nga ang mga kasulatan
mahimong makalingaw kon kini nahimong makahuluganon ngari kanato.)

Hugna 1: Sugdi ang unang hugna pinaagi sa pagsulti sa yawe nga mga
pulong nga imong gibutang diha sa pisara alang sa mga kasulatan nga
imong gibasa. Ikaw mahimong mosagol sa han-ay kon ikaw buot. (Ayaw
basaha ang mga tubag, nga gihatag diha sa mga parentesis.)

Lakaw ug Buhata (1 Nephi :7)
Si Adan Napukan, Hingpit nga Kalipay (2 Nephi 2:25)
Pag-alagad sa Tawo, Pag-alagad sa Dios (Mosiah 2:17)
Pagkat-on sa Kaalam, Pagkabatan-on (Alma 37:35)
Pagkadautan, Kalipay (Alma 41:10)
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Hugna 2: Sugdi ang ikaduhang hugna pinaagi sa pagbasa sa hugpong sa mga
pulong (ang mga tubag anaa sa parentesis).

1. Ngano nga si Presidente Ezra Taft Benson mihangyo sa mga batan-on sa
pagbasa sa Basahon ni Mormon? (Alma 37:35.)

2. Ang pagkapukan ni Adan usa ka panalangin alang kanato. (2 Nephi 2:25.)
3. Ako wala masayud kon ako makahimo ba sa pag-alagad sa usa ka misyon.

Ako dili gayud makasulti sa mga tawo. (1 Nephi 3:7.)
4. Ngano nga ako mobati og maayo kon ako motabang sa uban? (Mosiah 2:17.)
5. Ngano nga adunay kinahanglan nga adunay proyekto sa pag-alagad sa

Simbahan matag tuig? (Mosiah 2:17.)
6. Kon ako mangopya sa akong eksamen sa math, ako makakuha og grado

nga A ug ako magmalipayon. (Alma 41:10.)

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang mga sakop sa klase nga
makahimo sa paggamit sa mga kasulatan sa pagpanalipod sa ebanghelyo.

1 Nephi 3:7     Lakaw ug Buhata

2 Nephi 2:25   Si Adan Napukan, Hingpit nga kalipay

Mosiah 2:17    pag-alagad sa Tawo, Pag-alagad sa Dios

Alma 37:35     Pagkat-on sa Kaalam, Pagkabatan-on

Alma 41:10     Pagkadautan, Kalipay

Mga puntos

Pundok 1

Pundok 2

Yawe 1

Yawe 2

Yawe 3

3 Mga mga Yawe alang sa Paghimo sa mga Kasulatan nga Makalingaw

Moroni 10: 4–5 ug D&P 18:35–36
Kita makahibnalo pinaagi sa Espiritu nga ang mga kasulatan tinuod.

1 Neph 19:23
“Mopahisama sa tanang mga kasulatan ngari kanato.”

2 Nephi 32:3
Pagtuon o “pagbusog” sa mga kasulatan

Sundanan nga 
pisara sa katapusan
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Mopahisama sa mga Kasulatan

1. Sa unsa nga paagi nga kini nga pakisayran magamit alang kanako?

2. Unsa ang akong mahimo nga labaw nga makapuyo karon sa hingpit niini nga kasulatan?

3. Unsa ang akong bation kon ako anaa niana nga sitwasyon?

4. Ako ba naglihok sama ni bisan kinsa niini nga kasulatan?

5. Kon ako motandi sa akong kaugalingon ni bisan kinsang tawo, kinsa ba kini? Ngano?

6. Laing paagi sa “Pagpahisama sa mga Kasulatan” mao ang pag-ilis sa atong ngalan diha sa dapit
sa usa ka ngalan diha sa mga kasulatan. Sama pananglit, Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10 nga
mabasa: “Ako, ang Ginoo, mapugos kon [si Mark mobuhat] unsa nga Ako misulti; apan kon 
[si Mark dili mobuhat] unsa nga Ako misulti, [si Mark] walay saad.”
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Joseph Fielding Smith—
Anak sa Saad, Estudyante
sa mga Kasulatan
Natawo: 19 sa Hulyo 1876 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1970–1972

Tumong Ang mga sakop sa klase mobati, pinaagi sa panig-ingnan ni Joseph Fielding
Smith, nga ang pagtuon sa kasulatan ug sa ebanghelyo mahinungdaon sa
ilang pagpangandam alang sa kinabuhi.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Joseph Fielding Smith diha sa
kolor nga seksyon.

2. Pagkuha og mga lapis ug papel alang sa matag sakop sa klase.

3. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay mga kopya sa sumbanan
nga mga kasulatan.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Sugilanon Basaha ang mosunod nga sugilanon mahitungod kang Joseph Fielding Smith,
ang ikanapulo nga Presidente sa Simbahan, isipa nga ikaw mao si Presidente
Smith.

Si Junie “mao ang usa sa labing intelihente nga mga hayop nga sukad akong
nakita. Siya ingon og usa ka tawo sa iyang abilidad. Ako dili makatrangka
kaniya sa kwadra tungod kay siya kanunay nga motangtang sa iyang higot
sa pultahan sa iyang pasungan. Ako sa kasagaran mobutang sa higot ngadto
sa katunga sa pultahan ibabaw sa poste, apan yano siya nga moalsa niini
pinaagi sa iyang ilong ug mga ngipon. Dayon siya moadto sa nataran.

“ ‘Dihay gripo sa nataran nga gamiton sa pagbutang og tubig sa butanganan
alang sa among mga hayop. Si Junie moabli niini sa iyang mga ngipon ug
dayon mobiya sa tubig nga nag-agas. Ang akong Papa masuko kanako tungod
kay ako dili makahipos sa kabayo sa kwadra. Siya dili modagan og layo, siya
moabli lamang sa tubig ug dayon molakaw libut sa nataran o sa balilihan o
agi sa tanaman. Sa tunga-tunga sa gabii, ako makadungog nga ang tubig nag-
agas ug ako kinahanglan nga mobangon ug mopalong niini ug sirhan si Junie
pag-usab.

“ ‘Ang akong amahan misugyot nga ang kabayo ingon og mas maalamon pa
kay kanako. Usa ka inadlaw niana siya nakahukom nga siya motrangka sa
kabayo aron nga siya dili na makagawas. Iyang gikuha ang higot nga sa
kasagaran gisab-it ibabaw sa poste ug gibakos kini libot sa poste ug ubos sa
nagbabag nga haligi, ug dayon siya miingon, “Kabayo, tan-awon nato kon
makabuhi ka ba karon!” Ang akong amahan ug ako mibiya sa kwadra ug
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mibalik ngadto sa balay, ug sa wala pa kami makaabut ngadto, si Junie diha sa
among kiliran.’

“. . . Uban sa dako nga pahiyom, ako nakapangutana dayon, “Papa, karon
kinsa ang mas maalamon?’ ” (Joseph Fielding McConkie, True and Faithful
[Salt Lake City: Bookcraft, 1971], p. 19).

• Pila kaninyo ang nakaila mahitungod kang kinsa ang sugilanon? Ipataas
ang inyong mga kamot. (Samtang motubag ang mga sakop sa klase,
ipakita ang hulagway ni Joseph Fielding Smith ug pangutan-a ang usa ka
tawo sa klase sa pag-ila sa hulagway. Isulti nga si Joseph Fielding Smith
mao ang ikanapulo nga Presidente sa Simbahan.)

Pag-andam og usa ka diyagram sa tsart sa kagikanan diha sa pisara ingon sa
gipakita. Samtang ang mga linya gidibuho sultihi ang klase nga ikaw mosubay
sa kagikanan ni Joseph Fielding Smith sa bahin sa iyang amahan. Isulat ang
ngalan ni Joseph Smith ingon nga gipakita ug hangyoa ang mga sakop sa
klase kon sila makasulat ba diha sa mga blangko.

Samtang ang mga ngalan gisulat, sultihi ang klase nga si Presidente Joseph
Fielding Smith, Jr. natawo sa 19 sa Hulyo 1876. Isulti nga siya natawo uban
sa usa ka maayo kaayo nga kaliwatan. Ipasabut nga si Joseph ginganlan
sunod sa iyang amahan, bisan og kita sa kasagara motawag sa iyang amahan
nga Joseph F. Smith, kay sa Joseph Fielding Smith. Si Joseph F.Smith mao ang
ikaunom nga Presidente sa Simbahan. Ang apohan ni Joseph Fielding mao si
Hyrum Smith, minahal nga igsoong lalaki ni Propeta Joseph Smith diin siya
namatay nga usa ka martir didto sa Bilanggoan sa Carthage. Ang amahan sa
iyang apohan mao si Joseph Smith Sr. Ang Propeta Joseph Smith misulti
bahin sa iyang amahan, Joseph Smith, Sr., “Siya mao ang unang tawo kinsa
nakadawat sa akong pagpamatuod human ako makakita og anghel” (History
of the Church, 4:90). Siya usab ang unang Patriyarka ngadto sa Simbahan.

Si Joseph Smith Usa ka Masulundon nga Anak sa Saad

Si Joseph Fielding Smith mao ang anak sa saad. Ang iyang amahan misaad sa
iyang inahan, si Julina Lambson, nga ang iyang unang anak nga lalaki
paganganlan og Joseph Fielding, Jr. Si Elder Bruce R. McConkie, umagad ni
Joseph Fielding, misaysay sa mosunod nga kasaysayan sa banay mahitungod
sa pagkatawo ug sa impresyon sa iyang inahan. (Basaha kini ngadto sa klase.)

Ang Kagikanan ni Joseph Fielding Smith sa Bahin sa Iyang Amahan

Joseph Smith, Sr.

Lucy Mack Smith

Hyrum Smith

Mary Fielding Smith

Joseph Fielding Smith, Sr.

Julina Lambson Smith

Joseph Fielding Smith, Jr.

Pisara ug
panaghisgutan

Hulagway ug
panaghisgutan
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“Si Julina adunay tulo ka mga anak nga babaye apan walay mga anak nga
lalaki, ug busa siya miduol sa Ginoo ug, sama kang Hannah sa karaan, ‘nagsaad
og usa ka panaad.’ Ang iyang saad nga kon ang Ginoo mohatag kaniya og usa
ka anak nga lalaki, ‘siya mohimo sa tanan sa iyang gahum sa pagtabang kaniya
nga mahimong usa ka kasaligan ngadto sa Ginoo ug ngadto sa iyang amahan.’
Ang Ginoo . . . mipakita ngadto kaniya, sa wala pa ang pagkatawo sa lalaki nga
bata, nga ang iyang anak pagatawagon sa pag-alagad diha sa Konseho sa
Napulog Duha” (Bruce R. McConkie, “Joseph Fielding Smith: Apostle, Prophet,
Father in Israel,” Ensign, Aug. 1972, p. 29).

Si Joseph Fielding Smith dali nga nakahatag og pasidungog alang sa iyang
unang pagbansay ngadto sa iyang mga ginikanan ug ngadto sa Ginoo. Siya sa
kanunay mapasalamaton alang sa pagbansay nga iyang nadawat gikan sa iyang
amahan ug sa iyang inahan. Ang iyang inahan misaysay kaniya og mga
sugilanon sa mga pioneer ug mitudlo kaniya sa paghigugma sa Propeta Joseph
Smith, sa pag-ampo, ug sa pagpasidungog sa iyang mga katungdanan sa
pagkapari. Siya miingon, “ ‘Ako nakakat-on sa sayo kaayo nga panahon nga
ang Dios buhi. Siya mihatag kanako og usa ka pagpamatuod sa diha nga ako
usa pa ka bata ug ako naningkamot nga magmasulundon, sa kanunay uban sa
pipila ka sukod sa kalampusan’ ” (Joseph Fielding Smith, Jr., ug John J. Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], p. 57).

Panaghisgutan • Ngano nga ang pagpamatuod sa sayo sa kinabuhi makatabang? Ngano nga
ang pagkamasulundon mahinungdanon sa pagpadayon niana nga
pagpamatuod? (Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Isip usa ka batan-on nga nagtubo, si Joseph Fielding nagtrabaho pag-ayo ug
andam sa paghimo sa iyang bahin sa trabaho. Siya mihimo sa mga buluhaton
libot sa panimalay ug sa edad nga 10 ka mga tuig siya mitabang sa propesyon
sa iyang inahan isip usa ka mananabang. (Basaha o isaysay sa inyong
kaugalingong mga pulong ang mosunod.)

“Sa diha . . . nga si Joseph nag-edad og napulo ka mga tuig, . . . niini sa iyang
pagkabatan-on nga siya nagsugod sa pagtabang sa [iyang inahan] sa iyang mga
katungdanan sa iyang propesyon isip usa ka lisensyado nga mananabang o
tigpaanak. Ang trabaho ni Joseph mao ang pagbantay sa lawak ug drayber sa
buggy. Sa tanang oras sa adlaw o gabii, kon adunay tawag nga moabut nga
nagkinahaglan sa pag-alagad sa iyang inahan, si Joseph mao ang mag-andam
sa Daang Sakyanan nga buggy nga mohatud sa iyang inahan ngadto sa
panimalay sa babaye nga manganakay. Dinhi siya maghulat samtang ang
iyang inahan magpaanak, o kon ang iyang inahan magtuo nga dugay ang
iyang paghulat, siya mopapauli kaniya uban sa sugo kon kanus-a siya
mobalik alang kaniya. . . .

“ ‘Usahay ako hapit na mokaging sa katugnaw. Ako natingala nga daghan
kaayong mga bata nga masuso matawo sa tungang gabii, ilabi na sa tugnaw
nga mga gabii sa tingtugnaw. Ako naglaum pag-ayo nga ang mga inahan
manganak unta sa maayo nga panahon’ ” (Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, pp. 52–53).

“Kadaghanan sa mga oras sa pagkabatan-on ni Joseph gigahin sa pagbantay
sa mga baka duol sa Suba sa Jordan ug magtrabaho uban sa iyang igsoong
mga lalaki sa umahan sa banay sa Taylorsville. Sa usa ka higayon sa diha nga

Sugilanon ug
panaghisgutan

Panig-ingnan ug
panaghisgutan
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siya ug ang iyang manghud nga lalaki, nga si George, nagkarga og uhot
ngadto sa karomata aron dad-on gikan sa umahan ngadto sa kamalig, si
Joseph hapit mamatay. Sila mihunong sa dalan duol sa kanal aron sa
pagbugkos sa mga uhot ug hatagan og mainom ang mga kabayo. Tungod kay
sila adunay kabayo nga nahadlok nga , si Joseph misulti kang George sa
pagbarug sa unahan sa mga kabayo ug paggunit sa mga pugong hangtud siya
makakatkat ug magunitan ang mga renda. Hinoon, si George mibalik ug
misugod sa paggamit sa mekanismo sa pagbugkos sa mga uhot. Samtang siya
nagbuhat sa ingon, ang mga kabayo mikalit sa pagsuki ug si Joseph
nahagbong taliwala sa mga kabayo ug sa nagsanga nga kahoy sa karomata.

“Ang hunahuna, ‘O, ania patay na ako!’ misulod sa iyang hunahuna. Apan
adunay butang nga mipabalik sa mga kabayo ug sila midagan ngadto sa
kanal, samtang si Joseph nalabay nga luwas sa ilang mga kuku ug mga ligid
sa karomata. Sa diha nga siya mibangon, siya mikasaba kang George ug
dayon nagdali nga mipauli—nga nagkurog, apan mapasalamaton nga buhi
pa. Ang iyang amahan misugat kaniya ug buot masayud unsa nga kasamok
ang iyang nasugatan, nga nakadawat og kusog nga impresyon nga ang iyang
anak anaa sa kakuyaw” (Joseph F. McKonkie, True and Faithful, p. 18).

Panaghisgutan • Nagtuo ba kamo nga si Joseph Fielding gibantayan ug gipanalipdan niining
higayona? (Sa tanang kalagmitan ang mga sakop sa klase motubag nga ang
Ginoo nagluwas kaniya alang sa usa ka mahinungdanon nga misyon.)

Panig-ingnan Si Joseph Fielding Smith nalingaw ug miapil sa daghang mga kalihokan nga
gikalingawan sa batan-ong mga lalaki. Siya gusto og mga dula, ilabi na sa
bisbol, ug siya usahay mangisda, apan siya dili malingaw sa pagpangayam.
(Isulti o basaha ang mosunod.)

“Si Joseph usahay mangisda, apan walay tinguha sa pagpangayam, tingali tungod
kay ang iyang amhan midani kaniya nga sayop sa moral nga paagi ang pagpatay
lang sa kalingawan. Usa ka adlaw niana, bisan pa niana, ang iyang igsoong mga
lalaki ug mga higala midani kaniya sa pagpangayam og koneho. Nagduha-duha
siya mipusil og koneho, nakadungog niini nga mihilak sama sa usa ka batang
masuso, nga maoy kasagaran nga himoon sa samaran nga mga koneho, nalooy,
mibutang sa iyang pusil ug wala na gayud mogamit niini masukad. Sama sa
iyang amahan, siya gitudloan nga sayop ang pagpatay alang sa kalingawan”
(Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 54).

Ang Gugma ni Joseph Fielding Smith alang ug Pagtuon sa mga Kasulatan

Tingali ang labing mahinungdanon nga kalihokan sa batan-ong kinabuhi ni
Joseph, bisan pa niana, ug ang usa nga makaimpluwensya sa iyang kinabuhi
ug misyon, mao ang iyang gugma sa ebanghelyo ug sa iyang pagtuon niini.
Siya wala madugay misulti:

“Gikan sa akong unang rekoleksyon, gikan sa panahon nga ako unang
makabasa, ako nakadawat og dugang kalipay og dako nga katagbawan sa
pagtuon sa mga kasulatan, ug sa pagbasa bahin sa Ginoong Jesukristo, ug sa
Propeta Joseph Smith ug sa buhat nga natuman alang sa kaluwasan sa mga
tawo, gikan sa bisan unsa sa tibuok kalibutan” (Joseph Fielding Smith, sa
Conference Report, Apr. 1930, p. 91).
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Panaghisgutan • Unsa nga mga kalihokan ang makahatag kaninyo og labaw nga
katagbawan kay sa bisan unsa ug ngano? (Hisguti ang ilang mga tubag,
mangutana unsa ang makapaandam kanila niadtong mga kalihokan.)

Sa diha nga si Joseph Fielding nag-edad og walo ka mga tuig ug nabunyagan,
ang iyang amahan mihatag kaniya og usa ka kopya sa Basahon ni Mormon.
Ang kwarta nihit ug usa ka depektoso nga kopya ang gipalit sa kunhod nga
presyo. Bisan pa niana, si Joseph Fielding nahinumdom:

“ ‘Sa diha nga ako usa pa gamay nga bata, bata pa kaayo nga maghupot sa
Aaronic nga Pagkapari, ang akong amahan mibutang og usa ka kopya sa
Basahon ni Mormon sa akong mga kamot uban sa hangyo nga ako mobasa
niini. Ako midawat niining Talaan sa Nephite uban sa pagpasalamat ug
mihimo sa buluhaton sa akong kaugalingon nga gitudlo kanako. Dihay piho
nga mga tudling nga mipilit sa akong huna-huna ug ako wala gayud
makalimot niini’ ” (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 57).

Duha ka mga tuig ang milabay, “sa diha nga siya nag-edad na og napulo ka
mga tuig siya nakabasa na sa Basahon ni Mormon dili lamang makausa apan
makaduha” (Smith ang Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 57.) 

Panaghisgutan • Gihangyo ba kita sa usa ka propeta sa pagbasa sa Basahon ni Mormon?
Nahimo ba ninyo kini? (Kon wala, hagita sila sa pagsunod sa panig-ingnan
ni Presidente Smith ug ilang gamiton sa ilang mga kaugalingon sa pagbasa
niini.)

Isip usa ka batan-on si Joseph Fielding malingaw pag-ayo sa pagbasa sa mga
kasulatan nga siya usahay mobiya sa dula og sayo o magdali sa paghuman sa
iyang mga buluhaton aron makabalik sa iyang pagtuon. Siya sa kasagaran
makita diha sa tun-anan sa iyang amahan, sa dapit nga taas sa kamaligdiin
ang uhot gipundok, sa landong sa kahoy, o maglakaw pauli gikan sa iyang
trabaho sa pagkaklerk sa tindahan sa ZCMI nga magbasa ug magtuon sa mga
kasulatan. Siya dayon miingon:

“Ako nahinumdom nga ang usa ka butang nga akong gihimo gikan sa panahon
nga ako nakakat-on sa pagbasa ug pagsulat mao ang pagtuon sa ebanghelyo.
Ako mobasa ug mopasalig sa pagsag-ulo sa katekismo sa mga bata [usa ka tun-
anan nga basahon sa mga baruganan sa ebanghelyo] ug sa unang basahon sa
ebanghelyo. Unya ako mibasa sa kasaysayan sa Simbahan ingon nga natala diha
sa Millenial Star. Ako mibasa usab sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, sa Perlas nga
Labing Bililhon, ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug sa laing mga literatura nga
akong makuptan’ ” (McConkie, True and Faithful, p. 69).

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang usa ka batan-on nga naglihok niini nga paagi
mahimong mahunahuna karon? Dawaton ba kaha siya? Kataw-an ba kaha
siya tungod sa iyang kakugi sa pagtuon o pagkarelihiyoso? (Itugot ang
nagkalain-lain nga mga tubag.)

• Unsa kaha ang mahitabo kon adunay usa ka tawo sa inyong pundok nga
mobiya sa dula o sa usa ka kalihokan pag-una aron magtuon sa mga
kasulatan? (Itudlo nga kita makapaabut og mga panalangin kon kita
modawat sa usag usa ug kon kita andam sa pag-una sa Ginoo.)
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• Sa unsa nga paagi kita makatabang sa usag usa sa pagsunod sa panig-ingnan
ni Joseph Fielding Smith sa pagtuon sa mga kasulatan? (Itugot ang
nagkalain-lain nga mga tubag.)

Tungod sa iyang pagpangandam ug kakugi sa pagtuon sa kasulatan, si Joseph
Fielding Smith nahimong maalamon nga magsusulat ug eskolar sa mga
kasulatan, mipanalangin sa mga kinabuhi sa daghang mga sakop sa
Simbahan. Dili moubos sa kawhaan ug lima ka mga basahon ug gagmay nga
mga basahon sa iyang mga sinulat ug mga pakigpulong ang gimantala ug
gitagamtam sa minilyon ka mga sakop sa Simbahan. Ang mga pulong sa
iyang patriyarkal nga panalangin, “ ‘Ikaw hatagan og gasa sa paghubad sa
mga kasulatan labaw sa imong kauban.’ ” namatud-an nga tinuod (Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. vi).

Ang Pagtuon sa mga Kasulatan Makatabang Kanato ug Mahimong usa ka
Panalangin sa Atong mga Kinabuhi

Kalihokan Ipanghatag ang papel ug mga lapis ngadto sa matag sakop sa klase ug
siguroha nga ang matag usa adunay kopya sa sumbanan nga mga kasulatan.

Sa 1953, si Presidente Smith gihangyo sa pagsulat sa usa ka kolum diha sa
magasin sa Simbahan, ang Improvement Era, diin siya mogamit sa mga
kasulatan sa pagtubag sa mga pangutana sa mga sakop sa Simbahan. Siya
mipadayon niini sulod sa napulog upat ka mga tuig. Ang daghang mga
pangutana ug mga tubag gimantala diha sa lima ka bolumen nga mga
basahon nga gitawag og Answers to Gospel Questions.

Karon kamo adunay kahigayunan sa pagbuhat sa mao nga butang. Ginamit
ang mga kasulatan, ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, pangita ug isulat ang
usa ka mubo kaayo nga tubag ngadto sa dili mokubos duha ka mga
pangutana. Kamo mahimong mopili sa inyong mga pangutana. Sa pagsulat sa
inyong mga pangutana ug mga tubag kamo magsugod sa pagbati sa kalig-on
ug modayeg sa kahanas ni Joseph Fielding Smith.

(Sa maayo nga paagi, ikaw mopapili sa mga sakop sa klase sa ilang
kaugalingong mga pangutana sa eabnghelyo o mga pangutana nga ilang
nadunggan gikan sa mga higala. Nga nakahibalo sa klase, ikaw mahimong
mopili sa mga pangutana nga ingon og may kalabutan ngadto kanila. Ang
mosunod nga mga sugyot lamang: 1. Ang mga kasulatan gisulat mga gatusan
ka mga tuig na ang milabay. Ngano nga mahinungdanon kaayo kini karon?
2. Ako adunay usa ka dili sakop nga higala nga miingon nga ang Dios usa ka
espiritu. Unsaon nako siya sa pagtubag? 3. Ako naghisgot sa Ikaduhang Pag-
anhi ni Kristo uban sa pipila ka mga higala ug sa pipila ka mga timailhan nga
mahitabo pag-una. Asa nako makita ang lista sa pipila niining mga
timailhan?)

Human makasiksik ang mga sakop sa klase sa mga kasulatan, sa Giya ngadto
sa mga Kasulatan, hangyoa ang pipla sa pagpakigbahin sa ilang mga tubag ug
hisguti kini isip usa ka klase.

Alang niadtong kinsa walay mga edisyon sa SUA nga mga kasulatan: Ang
mosunod nga kutay sa mga kasulatan makatabang sa pagtubag sa gisugyot nga
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mga pangutana. (Ang may kalabutan nga mga kasulatan sa ubos kinahanglan
nga gamiton lamang sa mga dapit diin ang Ang Giya sa mga Kasulatan wala pa.)

1. Ngano nga ang mga kasulatan mahinungdanon karon? Josue 1:8; Mateo
22:29; Juan 5:39; 2 Nephi 32:3; Doktrina ug mga Pakigsaad 1:37.

2. Sama sa unsa ang Dios, unsa ang iyang hitsura: Genesis 1:26–27; Exodo
24:9–11; 33:11, 20 [HJS 33:20], 23; Lucas 24:36–39; Juan 14:9; Doktrina ug
mga Pakigsaad 130:22.

3. Mga timailhan sa Ikaduhang Pag-anhi: Mormon 8:26–32; Doktrina ug mga
Pakigsaad 43:20–25; Doktrina ug mga Pakigsaad 45:21–52.

Ang mga Kasulatan Makatubag sa Atong mga Pangutana

Ang mga kasulatan makatubag sa atong mga pangutana ug mahimong usa ka
tabang sa atong mga kinabuhi. Hatagi og gibug-aton pag-usab ang
kamahinungdanon nga ang pagtuon sa mga kasulatan mahinungdanon diha
sa kinabuhi ni Presidente Smith.

Paminaw ngadto sa tambag ni Joseph Fielding Smith ug pag-andam sa pag-ila
sa pipila ka mga panalangin nga iyang gihisgutan nga moabut gikan sa
pagsiksik sa mga kasulatan. (Basaha ang mosunod.)

“Usa sa mga kapangakohan nga gihatag sa Ginoo sa mga sakop sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao nga sila mosiksik sa mga
kasulatan ug magtigum og kahibalo, kon dili sila dili makabaton sa giya sa
Espiritu Santo, bisan pa kon sila nabunyagan ug nakumpirmahan. Kadtong kinsa
ignorante sa mga kamatuoran sa ebanghelyo ug dili sinati sa mga pagtulun-an
nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Amahan, dili makabaton sa giya sa Espiritu
sa Ginoo. Ang mao nga mga tawo nagpabantang sa ilang mga kaugalingon
ngadto sa tintasyon ug panglimbong sa dautan, walay pagbati nga mga tawo ug
anaa sa dako nga kakuyaw nga makaadto sa binuang ug ginadili nga mga
agianan tungod kay sila walay tukuranan sa hugot nga pagtuo diin magtukod”
(Improvement Era, Mar. 1964, p. 159).

Panaghisgutan • Unsa nga mga panalangin ang gisaad sa mga propeta niadtong kinsa
mosiksik sa mga kasulatan? (Usa ka tipiganan sa kahibalo, panalipod ug giya
gikan sa Espiritu Santo, usa ka tukuranan sa hugot nga pagtuo sa pagtukod.)

• Unsa nga kakuyaw nga atong gibutangan sa atong mga kaugalingon sa dili
pagtuon sa mga kasulatan? (Tintasyon, kakulang sa Espiritu, panglimbong,
nga madala ngadto sa gidili nga mga dalan.)

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod sa kamahinungdanon sa pagsiksik sa mga
kasulatan ug mahimong usa ka estudyante kanila sama kang Presidente
Smith. Ihatag ang imong pagpamatuod nga sila naglakip sa mga pulong sa
Manluluwas ug mosulti sa panalangin nga nahatag niini diha sa imong
kinabuhi. Hagita ang mga sakop sa klase sa pagsiksik sa mga kasulatan
kanunay.
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Joseph Fielding Smith

Mipalambo sa Iyang
Balaan nga Tawag 

Tumong Ang mga sakop sa klase makasabut nga si Joseph Fielding Smith nagtuman ug
nagpalambo sa iyang balaan nga tawag isip usa ka propeta pinaagi sa iyang
paagi sa pagpuyo ug pagtudlo sa mga doktrina sa ebanghelyo; sila usab
magtinguha sa pagpalambo sa ilang kaugalingong balaan nga mga tawag.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Joseph Fielding Smith diha sa
kolor nga seksyon.

2. Pagkuha og lente, kon mahimo, ug dad-a kini nganha sa klase. Kon dili
makakuha og lente, paghimo og usa gikan sa papel aron sa pagpaikag sa
paggamit sa tinuod nga lente.

3. Sa panahon sa klase, ang mga sakop sa klase hangyoon sa paggamit sa
lente aron sa pagbasa sa mga kapsyon nga gisulat sa unom ka lain-laing
mga kard nga gipapilit nganha sa pisara. Pagkuha o paghimo og unom ka
mga kard (tulo ka pulgada ngadto sa lima ka pulgada o upat ka pulgada
ngadto sa unom ka pulgada) ug isulat sa matag usa sa kard ang mga
kapsyon nga nagpakita sa paghulagway. Gagmaya sa pagsulat aron nga ang
mga kapsyon dili mabasa sa mga sakop sa klase nga naglingkod duol
ngadto sa pisara. Paggamit og bisan unsa sa pagpapilit sa mga kard nganha
sa pisara nga dili makadaot sa pisara, ug andama ang mga kard nga ipakita
sa klase. Ang hitsura sa pisara kinahanglan nga sama sa mosunod nga
paghulagway.

4. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Presidente Joseph Fielding Smith
ug sa eroplano nga gilakip diha sa leksyon.

Si Joseph Fielding Smith Mipalambo sa Iyang Balaan nga mga
Tawag sa Kinabuhi

6
Presidente ug Propeta

sa Simbahan

1
Pisikal nga Pagpaugnat

2
Bag-o nga mga Hagit

4
Pag-alagad sa Simbahan

5
Amahan

3
Misyonaryo nga Buhat

Pisikal nga Pagpaugnat

Bag-o nga mga Hagit

Misyonaryo nga Buhat

Pag-alagad sa Simbahan

Amahan

Presidente ug Propeta
sa Simbahan
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Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Joseph Fielding Smith.

Bisan og ang mensahe sa propeta, usahay, ingon og seryoso ra kaayo ug ang
propeta mismo sa iyang kaugalingon ingon og estrikto sa nga naghatag niini,
sa kasagaran ang mga propeta mainiton, mahigugmaon nga mga tawo kinsa
nagpakita og kalipay sa kinabuhi nga makapatakod. Ang pagpuyo sa
ebanghelyo ang makahatag niini nga kalipay.

Si Joseph Fielding Smith usa ka tawo uban sa daghang mga talento. Tungod sa
iyang hugot nga pagtuo, pagkamapainubsanon, ug tinguha sa pag-alagad sa
Ginoo, siya migamit niadtong mga talento alang sa kaayohan ug nahimong
epektibo nga himan sa kamot sa Ginoo alang sa paggiya sa mga Santos.

Gunite ang usa ka lente o ipasabut nga aron sa pagpadako sa usa ka butang
alang sa panan-aw sa usa ka tawo ang usa kinahanglan nga duol ngadto niini
o mogamit og lente.

Ang Ginoo misugo kanato sa pagpalambo sa atong balaang mga tawag.
(Ipabasa pagkusog sa usa ka sakop sa klase ang Doktrina ug mga Pakigsaad
84:33.)

• Unsa ang gipasabut “sa pagpalambo” sa usa ka balaan nga tawag? (Aron 
mahimong dako o ang atong mga kapasidad molapad; aron labaw nga
makatuman unsa ang gitawag nato nga buhaton.)

• Sa unsa nga paagi nga ang usa ka lente usa ka maayo nga simbolo alang sa
kinabuhi ni Joseph Fielding Smith? (Si Presidente Smith nagpalambo sa
iyang balaan nga mga tawag sa kinabuhi. Isulat kining tubag sa ibabaw sa
pisara. Tan-awa ang sundanan nga pisara diha sa seksyon sa Pagpangandam.
Usab hinumdumi ang pagkabutang sa mga kard alang sa mosunod nga
kalihokan.)

Pagpalambo sa Kinabuhi ni Joseph Fielding Smith

Kalihokan sa pisara Mahinungdanon nga kini nga kalihokan maglihok sa gidugayon nga dili kaayo
makagamit og daghang oras. Sinatia ang kalihokan pinaagi sa pagbansay o
pagpraktis niini sa makadaghan nga higayon sa dili pa kini itudlo.

Ipapilit ang kard 1, Paugnat sa Kusog, ngadto sa tuong bahin sa pisara.
Hangyoa ang usa ka sakop sa klase sa pagduol sa atubangan ug, ginamit ang
lente, sultihi ang klase unsa ang gisulat diha sa kard. Human mabasa ang
kard, sultihi ang klase sa mosunod:

Si Presidente Smith malingaw sa mga dula ug mga atletik isip usa ka batan-
ong lalaki. Siya nagpadayon sa pag-apil sa daghang mga dula sa iyang tibuok
kinabuhi ug miawhag sa iyang mga anak sa tanang mga dula gawas sa
pagpangayam. Siya maayo nga tiglangoy ug ang iyang panimalay adunay
korte sa tenis ug lugar sa dula nga gitawag og horseshoe. Siya gusto kaayo og
pelota ug nga usa ka hanas nga magdudula.

Panaghisgutan 
ug pisara

Praktikal nga
paghulagway sa
leksyon ug
panaghisgutan
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Sa usa ka higayon siya mihagit sa iyang duha ka anak nga mga lalaki sa
pagdula og pelota. Siya mitugot kanila hain nga kamot ang iyang gamiton.
Ang iyang laing kamot nga ibutang sa iyang luyo, siya midaog sa dula. Usa
ka kanhi gobernador sa Utah, si Herbert B. Maw, manghud og kawhaan ka
mga tuig kay ni Presidente Smith, mipakigbahin sa iyang mga kasinatian
bahin sa kortre pelota uban ni Presidente Smith: “ ‘Ako nagtuo nga sayon ra
kining tigulang ug makapildi kaniya dayon. Hunahunaa ang akong kahiubos
sa diha nga siya mipildi kanako! Ako nagtuo nga ako maayo kaayo nga
magdudula sa pelota, apan ako dili gayud makakompetensya kaniya’ ”
(Joseph Fielding Smith, Jr., ug John J. Stewart, Life of Joseph Fielding Smith
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], p. 15). Sa hapit nga mag-edad og
kapitoan ka mga tuig, sa sugo sa doktor, si Presidente Smith nagduha-duha sa
paghunong sa pagdula.

Ginamit ang baga nga mga letra, isulat ubos sa kard 1 Pisikal nga Pagpaugnat.

Ipapilit ang kard 2, Bag-o nga mga Hagit, nganha sa pisara ubos gayud sa baga
nga mga letra ubos sa kard 1. Dayon dapita ang laing sakop sa klase sa
pagduol sa atubangan ug sa paggamit sa lente sa pagsulti sa klase unsa ang
gisulat sa kard 2.

Human mabasa ang kard, ipasabut ang mosunod:

Usa sa mga tagsulat sa kinabuhi ni Presidente Smith, nga si John J. Stewart,
nagsaysay sa mosunod nga sugilanon mahitungod kang Presidente Smith.
(Gunite ang hulagway ni Presidente Smith ug ang eroplano ug basaha ang
mosunod nga kasinatian ngadto sa klase.)

“Ako nahinumdom sa akong katingala usa ka adlaw niana sa diha nga ako
gitawag ngadto sa iyang opisina sa Dakbayan sa Salt Lake. Ang iyang
sekretarya, nga si Rubie Egbert, miingon, ‘Duol ngadto sa bintana dinhi ug
tingali ikaw makakita kaniya.’ Mapakisayron, ako mipaingon ngadto sa
bintana. Apan ang akong tanan nga makita mao ang usa ka jet nga milagbas
sa asul nga panganod ibabaw sa Dakong Salt Lake. Ang iyang giagian sa puti
nga hinungaw tataw nga mimarka sa tiptip nga pagsaka, mga pagtuyok tuyok,
pagpatighulog, pagbali-bali, ug pagbalik-balik. ‘Siya tua didto nagtuman sa usa
ka panagna,’ mipasabut ang iyang sekretarya uban sa gamay nga katawa. ‘Ang
mga kasulatan nag-ingon nga sa katapusang mga adlaw adunay mga
hinungaw sa aso diha sa mga kalangitan.’

“ ‘Imong ipasabut nga siya anaa nianang eroplano?’ ako nangutana ingon og
dili makatuo.

“ ‘Oo, siya kana. Siya gusto kaayo nga makapalupad. Siya miingon nga kini
makapahayahay niya. Usa ka higala sa National Guard mitawag kaniya ug
miingon, “Gusto ba ikaw nga magpahayahay?” ug mao nga sila anaa sa itaas.
Sa higayon nga sila moabut na sa kahanginan siya sa kasagaran mopuli sa
pagkontrol. Sa miaging semana siya mopalupad paingon ngadto sa Grand
Canyon ug mobalik , mga 640 ka mga kilometro matag takna!’

“Ako dili makapugong sa pag-adto ngadto sa tugpanahan sa higayon nga siya
motugpa. Sa dihang ang eroplano nga duha lamang ang makasakay
nagdahunog sa dalan padulong sa paghunong, gikan sa sulod sa eroplano, sa

Hulagway ug
panig-ingnan
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terno nga sinina ug helmet miambak kining mabination nga tigulang nga
tawo, mga 80 ang edad, nagpahiyom og dako. ‘Nindot kaayo kadto!’ siya
mituaw.

“ ‘Kadto ingon og duol sa langit ang akong naabut karon’ ” (Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp. 1–2).

“Si Presidente Smith usa ka madungganon nga brigadyer heneral sa Utah
National Guard (Emerson Roy West, Profiles of the President [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1980], p. 250).

Ang gidugayon ni Joseph Fielding Smith gikan sa kabayo ug sa buggy ngadto
sa jet nga eroplano, usa ka gatusan ka mga tuig sa talagsaon nga pagtubo ug
kauswagan. Nhimong preisdente sa Simbahan s edad nga kasiyaman ug tulo
nakahatag kaniya og dakong kahigayunan s pagtuman sa tambag sa iyang
patriyarkal nga mga panalangin nga nag-ingon: “ ‘Busa, ako moingon nganha
kanimo, paghunahuna kanunay sa miagi, karon ug sa umaabut’ ” (A. William
Lund, “Elder Joseph Fielding Smith,” Improvement Era, Apr. 1950, p. 315).

Sa baga nga mga letra na usab, isulat ubos sa kard 2, Bag-o nga mga Hagit

Ipapilit ang kard 3, Misyonaryo nga Buhat, nganha sa pisara ubos gayud sa baga
nga mga letra ubos sa kard 2. Dayon dapita ang laing sakop sa klase sa
pagduol sa atubangan ug paggamit sa lente sa pagsulti sa klase unsa ang
gisulat sa kard 3.

Dayon padayon sa pagpasabut sa nahibilin nga mga bahin sa kinabuhi ni
Presidente Smith, magsunod sa pamaagi nga gigamit sa miaging mga paning-
ingnan.

Misyonaryo nga Buhat

Si Joseph Fielding Smith nakigminyo kang Louie Shurliff sa 26 sa Abril 1898.
Siya gikan sa Ogden, Utah, ug iyang nahimamat sa diha nga siya midawat sa
imbitasyon gikan sa iyang amahan sa pagpuyo sa panimalay sa Smith samtang
siya magtungha sa Unibersidad sa Utah. Ingon nga malisud kaayo, si Joseph
Fielding nanamilit sa iyang bag-o nga asawa usa ka tuig lamang human sa
ilang kaminyoon sa pagdawat og usa ka tawag sa pagtrabaho isip usa ka
misyonaryo sa Isla sa Britanya. Gawas sa kalisud sa pagbiya sa batan-ong
asawa, ang misyonaryo nga buhat sa England lisud kaayo. Siya nahinumdom.
“Ako ilang gisultihan sa pagpahawa, ug ako nagbarug sa eskina sa dalan ug
ang pundok sa mga tawo mahimong manggugubot nga panon ug molabay sa
bisan unsa nga ilang makita diha sa dalan ngari kanamo” (pakigpulong nga
gihatag sa Ikaduhang Purok Kenwood, Istaka sa Wilford, 26 sa Hunyo 1960).
Bisan pa niana, siya nakatuman og usa ka madungganon nga misyon. (Tan-aw
usab Smith and Stewart, “Mission to England,” Life of Joseph Fielding Smith, 
pp. 84–121.)

Pag-alagad sa Simbahan

Pioneer sa Kasaysayan sa Kagikanan: “Gamay ra ka mga tawo ang [nadasig]
sa espiritu ni Elijah sama kang Joseph Fielding Smith. . . . [Siya] mao ang
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nagpaluyo nga Kapunongan sa Kasaysayan sa Kagikanan sa Utah. Siya nag-
alagad isip kalihim niana nga organisasyon gikan sa 1907 ngadto sa 1922. . . .
Siya . . . mibisita sa tanang mga librarya sa kasaysayan sa kagikanan sa dagko
nga mga dakbayan sa silangang Tinipong Bansa sa pagpangita og labing
maayong paagi sa pagtipig sa talaan ug paghapnig. [Siya] mibalik uban sa
daghang praktikal ug bililhon nga mga sugyot nga gisagop sa Kapunongan sa
Utah. Usa [sa] mga rekomendasyon mao nga usa ka magasin sa kasaysayan sa
kagikanan imantala. . . . Isip usa ka sangputanan, si Elder Smith gitudlo nga
editor ug manedyer sa patigayon sa bag-o nga Utah Genealogical and Historical
Magazine [sa 1910]” (Joseph Fielding Smith McConkie, True and Faithful [Salt
Lake City: Bookcraft, 1971], p. 38).

Tigsaysay: Sa wala madugay gikan sa iyang misyon sa 1901 si Joseph Fielding
Smith nakakuha og trabaho sa buhatan sa tigsaysay sa Simbahan diin sa 1906
siya nahimong luyo-luyo nga tigsaysay sa Simbahan. Sa 1921 siya nahimong
tigsaysay sa Simbahan, usa ka katungdanan nga iyang gihuptan hangtud sa
1970 sa diha nga siya nahimong Presidente, sa tuig nga siya nag-edad og
kasiyaman ug upat. (Gikuha gikan sa Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, pp. 123, 359.)

Gitawag ngadto sa Pagkaapostol: Ang pagkatawag ngadto sa Konseho sa
Napulog Duha miabut nga hingpit nga surpresa ngadto kang Joseph Fielding
Smith.

“Samtang [siya] naglakaw agi sa ganghaan sa nataran sa Templo sa Salt Lake
aron sa pagtambong sa panapos nga sesyon sa Komperensya sa Abril sa 1910,
usa sa tigbantay sa ganghaan nangutana kaniya, ‘Nan, kinsa ang pagatawgon
sa pagpuli sa bakante sa Konseho sa Napulog Duha karon?’ Mitubag si Joseph
Fielding, ‘Ako wala masayud, apan adunay usa ka butang nga akong
nahibaloan—dili ako ug dili ikaw.’ Siya mipadayon ngadto sa tigum ug
milingkod sa iyang lingkuranan.

“Ang iyang amahan [kinsa mao ang Presidente sa Simbahan] mipahiluna sa
tigum ug mipahibalo sa pagsugod nga pag-ampo. . . . Dayon si Heber J. Grant
mitindog aron sa pagpaila sa mga ngalan sa Kinatibuk-ang mga Awtoridad alang
sa pagpaluyo nga pagbotar. Mga katloan ka segundo sa wala pa siya moabut sa
punto diin siya mobasa sa ngalan sa bag-ong apostol, si Joseph Fielding diha-
diha nasayud nga ang ngalan nga pagabasahon mao ang iyang ngalan.
(Niadtong mga panahona dili [kanunay] naandan ang pagpakigsulti pag-una sa
tawo nga hingtungdan.) Siya husto” (McConkie, True and Faithful, p. 35).

Siya halangdong nag-alagad niini nga balaan nga tawag sulod sa hapit kan-
uman ka mga tuig, nagtuman sa daghang mga kapangakohan ug nagpanaw
sa tibuok sa kalibutan sa buluhaton alang sa Presidente sa Simbahan.

Amahan

Si Presidente Smith nahigugma sa mga anak ug usa ka matinud-anon ug
mahalaron nga amahan. Bisan pa sa usa ka bise nga eskidyul, siya migahin
alang sa iyang banay. Subo, nga ang iyang unang asawa, nga si Louie,
namatay human lamang sa napulo ka mga tuig sa kaminyoon, nagbilin
kaniya nga nag-inusara sa pagpadako sa duha ka gagmay nga anak nga mga
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babaye. Siya nakakita og usa ka bag-o nga gugma ug tigtabang si Ethel
Reynolds ug nakigminyo kaniya sa 2 sa Nobyembre 1908. Sila sunod-sunod
nga gipanalanginan uban sa siyam ka mga anak, lima ka anak nga mga lalaki
ug upat ka mga babaye. Sa diha nga si Ethel namatay sa 26 sa Agosto 1937,
siya sa makausa nag-atubang sa pagkawala sa usa ka minahal. Apan sa
makausa siya gipanalanginan. Siya nakakita og gugma ug kalipay uban ni
Jessie Evans, nga iyang giminyoan sa 12 sa Abril 1938.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase (kon mahimo babaye) ang mosunod nga
pagdayeg nga gihatag sa iyang asawa, nga si Ethel:

“ ‘Kamo nangutana kanako sa pagsulti kaninyo sa tawo nga akong nailhan.’. . .
‘Ako sa kanunay naghunahuna kon siya molakaw ang mga tawo moingon,
“Siya usa ka maayo kaayo nga tawo, matinuoron, relihiyoso, uban pa.” Sila
maghisgot kaniya ingon og ang publiko nakaila kaniya; apan ang tawo nga
anaa sa ilang hunahuna lahi kaayo nga tawo nga akong nailhan. Ang tawo 
nga akong nailhan usa ka mabination, mahigugmaon nga bana ug amahan
kansang labing dako nga ambisyon sa kinabuhi mao ang paghimo sa iyang
banay nga malipayon, hingpit nga makalimot sa kaugalingon sa iyang mga
paningkamot sa paghimo niini. Siya ang tawo nga molaylay sa nagsapot nga
bata, kinsa mosaysay og mga istorya ngadto sa gagmay nga mga bata, kinsa 
dili gayud kapuyon o bise kaayo sa pagdugay sa pagkatulog sa gabii o sa
pagmata og sayo sa buntag aron sa pagtabang sa dagko nga mga bata sa
pagsulbad sa lisud nga mga problema sa tulunghaan. Kon moabut ang mga
sakit , ang tawo nga akong nailhan mobantay sa malumo nga paagi sa nasakit
ug mounong kaniya. Kini mao ang ilang amahan nga ilang gipangita, mibati 
sa iyang pagkaanaa nga makaayo sa tanang mga sakit. Ang iyang mga kamot
nga nag-ayo sa mga samad, ang iyang mga bukton nakahatag og kaisug sa 
nag-antus, ang iyang tingog nga nagbadlong kanila kon sila nasayop, hangtud
nga kini mahimong ilang mga kalipay sa pagbuhat sa mga butang nga
makahatag kanila og kalipay.

“ ‘Ang tawo nga akong nailhan mao ang labing malumo, ug kon siya mibati
nga siya dili makiangayon ngadto ni bisan kinsa dili gayud dugay alang kaniya
sa pagduol ug, uban sa mahigugmaon nga mga pulong o mabination nga mga
buhat, mowagtang sa sakit. Siya malipayon nga mopadayon sa mga batan-on
nganha sa iyang panimalay ug dili gayud magmalipayon kay sa maghisgot
uban kanila sa mga hilisgutan nianang adlawa—mga dula o bisan unsa nga
mga makapaikag kanila. Siya malingaw sa usa ka maayo nga sugilanon ug dali
makakita og pasiaw sa usa ka sitwasyon, sa pagkatawa sa kataw-an, sa kanunay
andam sa pag-apil sa bisan unsang maayo nga kalihokan.

“ ‘Ang tawo nga akong nailhan dili hakog, dili magbagulbol, matinahuron,
mahunahunaon, moduyog sa pagbati, maghimo sa tanan nga anaa sa iyang
gahum aron sa paghimo sa kinabuhi nga usa ka hingpit nga kalipay alang sa
iyang mga minahal. Kana mao ang tawo nga akong nailhan’ ” (True and
Faithful, pp. 83–84; tan-awa usab sa Improvemente Era, June 1932, p. 459).

Presidente ug Propeta sa Simbahan

Si Presidente Smith nasayud nga ang iyang balaan nga tawag gikan sa Dios ug
mituman pag-ayo niini nga kapangakohan. Sulod sa kan-uman ka mga tuig
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isip usa ka Apostol—usa ka talagsaon nga saksi ni Kristo—ug sulod sa tulo ka
mga tuig isip Presidente ug propeta sa Simbahan siya namulong ug nagsulat
nga walay hunong ngadto sa mga sakop sa Simbahan ug ngadto sa tanan nga
mga katawhan sa tibuok kalibutan. Siya miawhag kanila sa pagduol ngadto
kang Kristo ug sa pagpahiangay sa ilang mga kinabuhi ngadto sa mga
pagtulun-an sa Manluluwas. Siya nagsangyaw og dili maihap nga mga sermon,
gimantala ang iyang kapin sa kawhaan ug lima ga mga bolumen sa iyang mga
buhat (ang uban namantala human sa iyang kamatayon), ug migahin og
bililhon nga panahon sa pagtuboy sa espiritu sa tagsa-tagsa ka tawo.

Isip usa ka batan-ong nga lalaki ang iyang patriyarkal nga panalangin misulti
kaniya: “ ‘Imong kahigayunan ang pagpuyo sa usa ka maayo nga tigulang
nga pangidaron ug sa kabubut-on sa Ginoo nga ikaw mahimong gamhanan
nga tawo sa Israel. . . . Imo ang katungdanan sa paglingkod diha sa konseho
uban sa imong kaigsoonan ug sa pagdumala taliwala sa mga katawhan. . . .
Ikaw sa pagkatinuod mobarug diha sa taliwala sa mga katawhan nga usa ka
propeta ug usa ka tigpadayag ngadto kanila, kay ang Ginoo mipanalangin
kanimo ug mi-orden kanimo ngadto niini nga balaan nga tawag’ ” (Smith
and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. vii).

Ang Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga iyang gidumala mihatag
niini nga pagdayeg ngadto kaniya sa iyang ikawaloan nga adlaw nga
natawhan: “ ‘Kami kinsa nagtrabaho diha sa Konseho sa Napulog Duha ubos sa
iyang pagpangulo adunay okasyon sa pagtan-aw sa tinuod nga
pagkahalangdon sa iyang kinaiya. . . . Kami maglaum nga ang tibuok
Simbahan unta mobati sa kalumo sa iyang kalag ug sa iyang dako nga
pagpakabana sa kaayohan sa walay palad ug niadtong anaa sa kasakit. Siya
nahigugma sa tanang mga santos ug dili gayud mohunong sa pag-ampo alang
sa makasasala’ ” (Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. vii).

Panaghisgutan • Inyo bang palamboon ang inyong balaan nga tawag? (Ipatimbang-timbang
sa mga sakop sa klase ang ilang mga pagbati. Basaha ang mosunod nga
hagit, maghangyo kanila sa paghunahuna pag-ayo sa ilang umaabot nga
mga tahas sa gingaharian sa Dios.)

Pagpamatuod ug Hagit

Human makahagit sa mga sakop sa klase sa pagpalambo sa ilang balaan nga
mga tawag, ihatag ang imong pagpamatuod nga si Prsidente Joseph Fielding
Smith usa ka propeta sa Dios ug matinud-anon ngadto sa iyang balaan nga
tawag sa pagsangyaw sa mga doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga si
Kristo buhi ug nahigugma kanato, ug nga kita makapaduol ngadto kaniya
pinaagi sa pagpaminaw sa mga propeta.

Pagpamatuod Basaha ang pagpamatuod nga gi-imprinta dinhi.

“Ako nagmaya sa buhat sa Ginoo ug sa himaya nga mao ang sigurado nga
kahibalo nga ania sa akong kalag sa iyang kamatuoran ug kabalaan. Uban sa
akong tibuok kasingkasing ako nagtuo nga si Jesukristo mao ang Anak sa buhi
nga Dios, nga siya mitawag sa Propeta Joseph Smith sa pagbarug isip pangulo
niini nga kapaigoan ug sa pag-organisar pag-usab dinhi sa yuta sa Simbahan
ug gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug ang buhat nga atong giapilan tinuod.”





Pag-ampo, Bililhon
ug Gamhanan

Tumong Ang mga sakop sa klase mobati og komportable sa pagpadayag sa ilang mga
pagbati ngadto sa ilang Amahan sa Langit diha sa pag-ampo ug magtinguha
sa pag-ampo kanunay.

Pagpangandam 1. Pagkuha og hulagway sa usa ka batan-ong babaye nga nag-ampo (62310)
gikan sa librarya sa balay tigumanan.

2. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay kopya sa Basahon ni
Mormon.

3. Pag-andam og pipila ka mga domino alang sa praktikal nga paghulagway sa
leksyon (o butang nga magamit imbis sa domino). Sa unang domino
ipapilit ang label nga, Pag-ampo. Ipapilit ang ubang mga label sama sa
pagdumot, kasuko, garbo, kahakog, kadalo, dili matinuoron, ug uban pa.
Gamita ang daghang mga domino nga sa imong pagtuo maayo, magpapilit
og label sa matag usa. Sa pikas bahin sa matag domino (gawas sa gibutang
og label nga pag-ampo), isulat ang mga label nga naghingalan sa kaatbang
sa sala niana nga domino. Sama pananglit, ang gugma sa kaatbang sa
pagdumot, kasuko ug taas nga pag-antus, garbo ug pagkamapainubsanon,
kahakog ug pagkadilihakog, kadalo ug pagkamanggihatagon, pagkadili
matinuoron ug pagkamatinuoron.

4. Isulat ang mosunod nga mubo nga pamahayag, ang matag usa sa laing
piraso nga papel o poster.

5. Pag-andam og tulo ka gibulag nga gilis sa mga pulong uban sa mosunod
nga mga pulong:

Unsa?Giunsa?Ngano?

“Paduol ngari kanako ug ako mopaduol
nganha kaninyo” (D&P 88:63).

“Gikan sa giladmon sa atong tinuod nga pag-ampo nga ang usa ka tawo
moabut ngadto sa tinuod nga kalampusaan” Neal A. Maxwell

Kon kita mag-ampo kanunay, kita labaw nga mahimong komportable sa
atong pagpakigsulti uban sa atong Langitnong Amahan.
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Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Ang pag-ampo mahimong ikatandi uban sa pagduso og pundok sa mga domino.
(Patindoga ang mga domino, o laing mga butang, nga imong gibutangan og
label sa usa ka linya, uban sa domino nga gibutangan og label nga pag-ampo ang
una, labing duol nimo, ug sa ubang mga domino nga gilinya uban sa
gibutangan og label nga sala nga nag-atubang sa klase layo gikan nimo ug anaa
sa atubangan sa domino nga pag-ampo. Iduso ang domino nga gibutangan og
label nga pag-ampo ngadto sa linya nga nag-atubang sa klase. Biraha ang
nangatumba nga mga domino gikan sa pundok tagsa-tagsa ug ipakita ang
pulong sa pikas bahin. Sama pananglit, kon ang pag-ampo mitumba sa garbo,
ang pagkamapainubsanon mosangpot. Padayon ngadto sa tanan nga lista sa mga
sala nga gitumba sa pag-ampo,ipakita sa klase sa mga sangputanan.

Ngano nga Kita Mag-ampo?

Gilis sa pulong Ipapilit ang gilis sa pulong: “Ngano”

• Ngano nga kita mag-ampo? (Ipahunahuna sa klase ang mahitungod niini
nga pangutana samtang ihatag ang leksyon.)

Hulagway Ipakita ang hulagway sa batan-ong babaye nga nag-ampo kilid sa iyang
higdaanan.

Si Adan ug si Eva mao ang unang mga anak sa Amahan sa Langit nga
nakasinati og panagbulag gikan kaniya. Ang Amahan nakahibalo gayud kon
unsa ka dako ang atong panginahanglan sa iyang giya niini nga panagbulag,
kay uban “sa unang [mga] panudlo nga gihatag sa Ginoo kang Adan ug Eva,
pagkahuman sa pagpapahawa gikan sa [Tanaman sa] Eden, mao ang pag-
ampo” (Marion G. Romney, “Why We Should Pray,” sa Prayer Salt Lake City:
Deseret book Co. 1977], p. 16; tan-awa usab sa Moises 5;4–6).

Ang panudlo sa Langitnong Amahan ngari kanato karon dili lahi. Basaha
pagdungan ug hisguti ang Doktrina ug mga Pakigsaad 90:24: “Pangita nga
makugihon, pag-ampo sa kanunay, ug pagmatuohon, ug ang tanan nga mga
butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayohan, kon kamo
maglakaw nga matarung ug mahinumdom sa pakigsaad diin kamo
nagpakigsaad sa usag usa.”

• Ngano nga kita mag-ampo? (Itugot ang mga tubag; bisan pa niana, giyahe
ang klase nga sa paghukom nga kita mag-ampo aron sa pagpangayo og
tabang sa tanang mga butang. Tan-awa sa D&P 59:21.)

• Paghingalan og usa ka butang nga maayo kaayo nimo nga pagkahimo.
(Kon ang mga sakop sa klase nagduha-duha, isulti ang ubang mga kahanas
sa mga sakop sa klase nga imong nahibaloan.)

• Sa unsa nga paagi nga ikaw nahimong maayo niini nga mga kahanas?
(Pinaagi sa pagbansay. Ang paghimo niini pagbalik balik.)

Praktikal nga
paghulagway 
sa leksyon
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Gunite ang pamahayag 1: Kon kita mag-ampo kanunay, kita labaw nga
mahimong komportable sa atong pagpakigsulti uban sa atong Langitnong
Amahan.

Unsaon Nato sa Pag-ampo?

Ipapilit ang gilis sa pulong “Unsaon?”

Panaghisgutan • Unsaon nato sa pag-ampo? (Itugot ang mga tubag ug dayon basaha ang
mosunod.) 

Si Sister Dwan J. Young, usa ka kinatibuk-ang presidente sa Primarya,
mitanyag og upat ka yano nga mga lakang sa pag-ampo:

“Ang unang lakang mao ang pagpangandam. Hinumdumi kinsa ang inyong
gipakigsultihan. Kita kinahanglan nga moduol sa atong Amahan uban sa
pagpaubos ug kaaghup, andam sa pagpaminaw ingon man sa pagsulti. Kita
kinahanglan nga mahinumdom nga kini mao ang atong Amahan sa
Kahangturan nga atong gipakigsultihan, ug busa, kon mahimo, kita moluhod.
Kita mokyugpos sa atong mga kamot ug moduko sa atong mga ulo aron sa
pagpakita kaniya nga kita sa balaan nga paagi nagtahud kaniya. Usahay dili
posible ang paghimo niining mga butang—dili gani sa usa ka higayon samtang
kita mag-ampo. Apan bisan niining dili kasagaran nga mga sitwasyon kita sa
gihapon makasugod uban sa balaan nga pagtahud. . . . Dayon sugdi pinaagi sa
pagtawag sa inyong Amahan sa Langit.

“Ang ikaduhang lakang mao ang pagkamapasalamaton. Hinumdumi ang
pagpasalamat sa inyong Langitnong Amahan alang sa iyang mga
panalangin. . . . Kon kita magsugod sa pagpadayag og pasalamat alang sa mga
butang nga kita aduna na, kita mosugod sa pagkakita sa atong mga kinabuhi
sa usa ka bag-o nga paagi. . . . Usahay ang pagkamapasalamaton dili sayon
nga moabut. Usahay kon kita moduol ngadto sa atong Langitnong Amahan
kita ingon og nawad-an og paglaum nga lisud ang paghunahuna sa bisan
unsa nga angay pasalamatan. Kini mao ang mga panahon nga ang pag-ampo
mahinungdanon kaayo, ang mga panahon nga ang pagpaduol ngadto kaniya
mahinungdanon tungod kay kita nagkinahanglan gayud kaayo kaniya nga
mopaduol ngari kanato. . . .

“Ang ikatulo nga lakang mao ang pagtinguha. Pangayo alang sa iyang
panabang, apan pangayo uban sa dayag, masiksikon nga espiritu. Pangamuyo
alang sa giya sa pagtubag sa mga hagit nga gihatag kaninyo. Pangayo, nga
nakahibalo sama kang Nephi, nga “ang Ginoo dili mohatag og mga sugo
ngadto sa mga katawhan, gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga
sila unta makatuman sa butang diin siya nagsugo kanila.’ (1 Nephi 3:7.). . . .

“Ang ikaupat ug katapusang lakang sa pag-ampo mao ang pagtapos.
Hiunumdumi ang paghalad sa inyong pag-ampo pinaagi sa ngalan ni
Jesukristo. Siya ang atong tinugyanan, ang atong representante, ngadto sa
Amahan. Mao kana ngano nga kita mohalad sa atong mga pag-ampo pinaagi
sa iyang ngalan. Kini mao ang atong pag-ila kaniya isip atong Manluluwas”
(Ensign, Nov. 1985, pp. 91–92).

Poster o gilis 
sa pulong
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Isulat ang mosunod diha sa pisara:

Ug labaw sa tanan, kita kinahanglan gayud nga mag-ampo kanunay. Si Amulek
miingon: “”Himoa nga ang inyong mga kasingkasing puno, magpadayon sa
pag-ampo ngadto kaniya [ang Ginoo] sa kanunay” (Alma 34:27).

Kita mahimong maulaw kaayo sa pagdala sa atubangan sa Ginoo sa atong
piho nga mga kahuyang. Tingali adunay mga sitwasyon nga atong
masugatan diin kita maghunahuna, “Ako naulaw kaayo nga kini nahitabo
kanako. Ako dili buot nga adunay bisan kinsa nga masayud!” Ang
Langitnong Amahan nasayud gayud. Siya nakahibalo kaayo sa iyang mga
anak, sa matag usa kanato. Ang pagdawat nga pagsulti og kusog ngadto
kaniya sa usa ka piho nga kahuyang, magpadayag sa atong kasubo alang sa
pipila ka sala o sayop epektibo! Kini makatabang kanato.

• Ngano nga epektibo kini; ngano nga makatabang kini? (Ihatag ang panahon
sa pagtubag. Giyahi ang klase sa paghukom kon kita makigsulti uban sa
atong Langitnong Amahan mahitungod sa usa ka kasinatian, usa ka sayop,
usa ka sitwasyon, kini makatabang kanato nga labaw nga makasabut unsa
ang nahitabo o unsa ang nahinabo. Siya motabang kanato nga makasabut.
Ang mga pagpadayag gikan sa kasingkasing sa kanunay makapahimo sa
pagpaubos ug makatabang kanato nga matudloan. Kon kita matudloan,
dayon ang paghinulsol ug kausaban moabut sa atong mga kinabuhi. Kini
makahatag og kalipay.)

Gunite ang pamahayag 2: Si Elder Neal A. Maxwell miingon, “Gikan sa
giladmon sa atong tinuod nga pag-ampo nga ang usa ka tawo moabut ngadto
sa tinuod nga gitas-on.” (In “What Should We Pray For,” in Prayer, p. 52).

Unsa ang Kinahanglan nga Atong I-ampo?

Ipapilit ang gilis sa pulong “Unsa?”

• Unsa ang atong kinahanglan nga i-ampo? (Tuguti ang pagtubag. Giyahe
sila ngadto sa hunahuna nga kita makaampo alang sa matag bahin sa
atong mga kinabuhi.)

Gilis sa pulong ug
panaghisgutan

Poster ug gilis 
sa pulong

Upat ka mga Lakang sa Pag-ampo

1. Sa balaan nga paagi tawaga ang Amahan sa Langit.

2. Ipahayag ang inyong pagpasalamat.

3. Pangayoa unsa ang inyong gikinahanglan.

4. Tapusa pinaagi sa ngalan ni Jesukristo.

Pisara ug
panaghisgutan
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Basaha pagdungan ang Alma 34:17–27.

Diha sa Basahon ni Mormon kita makabasa usab nga “bisan unsa nga kamo
mangayo sa Amahan diha sa akong ngalan, nga matarung, magtuo nga kamo
makadawat, tan-awa kini ihatag nganha kaninyo” (3 Nephi 18:20; italiko
gidugang).

Bisan og kita mangayo alang sa usa ka butang diha sa pag-ampo, unsaon sa
pagtubag sa Dios mag-agad sa iyang balaan nga kaalam. Kita makamatikod
nga ang atong mga tubag dili moabut diha-diha dayon. (Tan-awa D&P 9:7–9.)

Poster Ipataas ang pamahayag 3: “Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha
kaninyo” (D&P 88:63).

Ang Pag-ampo Mahimo sa Daghan nga mga Matang

Ang atong mga pag-ampo adunay daghang mga matang. Kini mahimong
awiton, ibakho, ihunghong, o ituaw. Ang pag-ampo mahimong “hunahunaon”
kon ang panahon ug kahigayunan dili motugot nga isulti pagkusog. Ang mga
pag-ampo mahimong mubo kaayo sama sa usa ka pulong—“Tabang!”—o sama
ka taas sa pag-ampo ni Enos (tan-awa sa Enos 1), nga milungtad og usa ka
adlaw ug ngadto sa gabii. Ang mga pag-ampo mahimong isulti sa hilom
samtang nagmaneho og usa ka sakyanan, nagsakay og bus, sa panahon sa
eksamen, sa opisina sa doktor, o bisan asa kita ug nagkinahanglan sa atong
Langitnong Amahan. Ang panginahanglan alang sa pag-ampo mahimong
moabut sa bisan unsang higayon, ug kon kini moabut, hinumdumi uban kang
kinsa kamo nakigsulti. Ang pag-ampo bilihon ug gamhanan!

Si Sister Dwan J. Young mipaambit sa iyang pagpamatuod sa pag-ampo:

“Ang mahinungdanong butang nga hinumduman mao ang pag-ampo sa 
kanunay, pakigsulti ngadto sa Langitnong Amahan, tinguhaa ang iyang 
tambag aron nga siya makagiya kanato. Kon kamo magpaduol ngadto sa
Langitnong Amahan diha sa pag-ampo, siya magpaduol nganha kaninyo.
Kamo dili na gayud mobati nga nag-inusara na usab. Ako mopamatuod niini”
(Ensign, Nov. 1985, p. 92).

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug hagita ang matag sakop sa klase sa
paghimo og tumong sa pagpalambo sa paagi sa matag pagpakisulti ngadto sa
iyang Amahan sa Langit.

Panaghisgutan 
sa kasulatan



Harold B. Lee: Gikan sa
Pagkabata ngadto sa
Pagkadakong Tawo,
Suod sa Dios
Natawo: 28 sa Marso 1899 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1972–1973

Tumong Ang klase makaamgo nga ang kalig-on sa kinabuhi ni Presidente Harold B.
Lee nagagikan sa iyang atensyon ngadto sa Espiritu sa Dios.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Harol B. Lee diha sa kolor nga
seksyon.

2. Paanha ang misyonaro nga nahuman na nganha sa klase nga nailhan sa
mga sakop sa klase sa pagsaysay og usa ka mubo, espirituhanon nga
mensahe mahitungod sa Espiritu Santo o ipabutang sa misyonaryo ang
mensahe diha sa usa ka audiocassette. Hangyoa siya sa pagsulti og mubo sa
unsa nga paagi ang Espiritu nakatabang kaniya sa pagtuman unsa ang iyang
nakab-ot hangtud niini nga higayon sa iyang kinabuhi. (Siguroha ang
pagpangayo og pagtugot gikan sa obispo o presidente sa sanga alang niini
nga kalihokan ug alang niining misyonaro nga nahuman na nga mosulti.)

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panaghisgutan Pabaruga ang usa sa mga sakop sa klase sa atubangan sa klase ug ipatubag ang
mosunod nga mga pangutana:

• Unsa ang imong bation kon ang imong inahan bag-o pa lang mitukmod
kaninyo og kusog?

• Unsa ang imong bation kon kana nga pagtukmod nakaluwas sa inyong
kinabuhi?

Isaysay ang mosunod nga panig-ingnan gikan sa pagkabatan-on ni Presidente
Lee:

“ ‘Dihay mapintas nga pagdugdog nga kusog duol sa bukid diin ang among
panimalay mahimutang. Ang among banay, naglangkob sa akong apohan
nga babaye, sa akong inahan, ug sa tulo ka gagmay nga mga bata, naglingkod
sa kusina atubangan sa abli nga pultahan, nagtan-aw sa kilat sa kinaiyahan.
Usa ka kalit nga siga sa nagsumpaysumpay nga kilat gisundan sa usa ka kalit
nga kusog nga paka sa dugdog nagpakita nga ang kilat duol kaayo nga miigo.

“ ‘Ako nagdula pabalik-balik sa may pultahan sa diha nga ug sa walay
pahimangno, ang akong inahan mitukmod kanako nga nakapalagpot kanako
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nga nagtikangkang sa gawas sa pultahan. Diha-diha, usa ka liti sa kilat nga
miigo sa panghaw sa lung-aganan sa kusina, migawas ngadto sa pultahan sa
kusina, mipikas pagdako sa kahoy gikan sa ibabaw ngadto sa ubos diha sa
atubangan sa balay. Kon dili pa tungod sa dali nga aksyon ni Mama, ug kon
ako nagpabilin pa sa may pultahan, ako dili unta makasulat niini nga
sugilanon karon.

“ ‘Ang akong inahan dili gayud makapasabut sa iyang dinalidali nga desisyon.
Ang akong tanan nga nahibaloan nga ang akong kinabuhi naluwas tungod sa
iyang kalit nga kadasig ug dinalidali nga kinaiya.

“ ‘Mga tuig ang milabay, sa diha nga ako nakakita sa lawom nga uwat
nianang dako nga kahoy sa daang balay sa banay, ako makasulti lamang
gikan sa usa ka mapasalamaton nga kasingkasing, “Salamat sa Ginoo alang
nianang bililhon nga gasa nga buhong nga gipanag-iya sa akong kaugalingon
inahan ug sa daghang matinud-anong mga inahan, pinaagi diin ang langit
duol kaayo sa panahon sa panginahanglan” ’ ” (L. Brent Goates, Harold B.
Lee, Prophet and Seer [Salt Lake City: Bookcraft, 1985], p. 41).

Pangutan-a ang klase sa mosunod nga mga pangutana, maghunahuna sa
tumong sa pagtudlo mahitungod sa giya nga impluwensya ug kalig-on gikan
sa Espiritu Santo:

• Kon kamo layo sa panimalay lapas sa oras nga gidahum sa inyong mga
ginikanan, ngano sa inyong hunahuna nga sila mabalak-on hangtud
kamo moabut?

• Ang mga batan-on ba sa kasagaran mapasalamaton sa unsa nga paagi ang
mga ginikanan migiya kanila sa sayong bahin sa ilang kinabuhi?

Sa kasagaran ang mga ginikanan mogiya ubos sa pagdasig, apan ang mga
batan-on usahay mobatok, bisan kon ang mga ginikanan nadasig. (Isip ang
magtutudlo, ikaw mahimong mosaysay og personal nga panig-ingnan.)

• Aduna ba kaninyo ang mibati sa mga pag-aghat sa Espiritu? Ihulagway
unsa ang inyong gibati. (Itugtot ang nagkalaing-laing mga tubag gikan
niadtong kinsa buot makigbahin niini.)

Basaha ang mosunod nga mga kasulatan: Mga Taga Galatia 5:22–23; Doktrina
ug mga Pakigsaad 6:14.

• Unsa ang talagsaon nga mga kahigayunan ang madawat pinaagi sa pagsunod
sa Espiritu diha sa pagkabatan-on? (Itugot ang nagkalain-laing mga tubag.)

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Harold B. Lee.

Karon kita magtuon pag-ayo sa kinabuhi ni Harold B. Lee, ang ikanapulog
usa nga Presidente sa Simbahan. Usa sa iyang maanindot nga mga kinaiya
mao kon unsa siya ka duol ngadto sa Espiritu.

Sayo nga Kinabuhi ni Presidente Lee

Panaghisgutan Siya usa ka magtutudlo sa usa ka publiko nga tulunghaan sa edad nga
napulog pito; usa ka magtutudlo ug prinsipal sa laing publiko nga

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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tulunghaan sa edad nga napulog walo; usa ka misyonaryo sa edad nga
kawhaan ug usa; usa ka bana sa edad nga kawhaan ug upat; usa ka
halangdong konsehal sa edad nga kawhaan ug walo; usa ka preisdente sa
istaka sa edad nga katloan ug usa, ug usa ka magtutudlo sa seminaryo, usa ka
komisyoner sa Dakbayan sa Salt Lake, usa ka manedyer sa sistema sa
kaayohan sa tibuok Simbahan, ug usa ka Apostol, ang tanan sa wala pa
magkap-atan ug duha.

• Sa inyong pagtuo kini ba nga mga panalangin ug mga kahigayunan nga
miabut kang Harold B. Lee maangkon kon wala pa ang iyang kanunay nga
komunikasyon uban sa Espiritu? (Itugot ang mga komentaryo.)

Bisita Kon ikaw nakakuha og pagtugot sa obispo o presidente sa sanga, pasultiha og
mubo ang gidapit nga misyonaro nga nahuman na bahin sa Espiritu.

Si Presidente Harold B. Lee Migamit sa Iyang Pagkasuod sa Espiritu sa
Pag-impluwensya sa mga Batan-on

Panig-ingnan Basaha ang mosunod nga kasinatian gikan sa kinabuhi ni Presidente Lee:

“Sa Disyembre 5, 1969, usa ka dako nga pundok sa mga batan-on ug ang ilang
mga pangulo nagpundok nga maikagon alang sa labing talagsaon nga tigum sa
gambalay sa Institute of Religion sa kampus sa Unibersidad sa Utah. [Si Elder
Lee] gihangyo sa pagpamatuod sa personal nga kasinatian [aron nga kining mga
batan-on masayud sa katinuod sa Dios]. Si Elder Lee miuyon niini nga mga
sugyot uban sa usa ka gamhanan nga sermon sa pagpanalipod sa gingharian,
nagkuha sa iyang pakigpulong gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 115:4–5,
‘Tindog ug pakita, aron ang inyong kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa
tanan nga mga nasud.’ Siya misaysay og personal nga kasinatian sa tinuod
moderno nga milagro nga nahitabo ngadto kaniya, nagmatuod sa gahum sa
pagkapari, naghulagway sa dinasig nga balaan nga mga tawag, angay nga mga
binuhatan, ug mahangturong mga baruganan, ug naghulagway sa
pagkaepektibo sa pag-ampo diha sa mga kinabuhi sa mga Santos. Siya miabag
niini uban sa mga pakisayran sa kasulatan sa tanang buhi. . . .

“Dayon, sobra na sa tunga-tunga sa iyang sermon sa usa ka oras ug kinse ka
mga minuto, ang kahimtang nausab. Si Elder Lee mihunong. Ang iyang
tingog mihinay. Iyang giduko ang iyang ulo diha sa pulpito, naggunit niini
og hugot sa duha ka mga kamot. Siya misibog og gamay ug dayon mitan-aw.

“Dayon nahitabo! Ang espiritu sa tigum sa kalit nausab samtang si Elder Lee
mitapos sa iyang sermon uban sa hilabihan nga emosyon, lig-on ug mainiton
nga nagsaksi sa kamatuoran sa iyang mga pagtuo,. . .ug naghatag og
personal, kinasingkasing nga pagpamatuod nga ang Dios buhi. Siya misulti
kon sa unsa nga paagi siya nasayud niini nga kamatuoran isip usa sa Iyang
talagsaong mga saksi dinhi sa yuta. Ang tanan didto nasayud nga siya
nasayud! Ang mga bintana sa langit ingon og nabukas, ug ang espiritu sa
Manluluwas misanap sa tibuok katiguman. . . .

“Walay usa nga naglihok human sa pag-ampo. Si Elder [Marion D.] Hanks
[kinsa mao anga nagpahigayon sa tigum] miduol pagbalik sa pulpito ug
mibarug sa kahilom samtang ang mga balud sa espirituhanong gahum
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mikanap sa nanambong. Sa gihapon walay usa nga buot mobiya. Walay
tingog o lihok sa bisan unsa nga matang. . . .

“Si Elder Hanks [nahinumdom] unsa ang sunod nga nahitabo:

“ ‘Human sa taas nga panahon sa hingpit nga walay lihok-lihok nga kahilom,
ako miyango sa nanambong, miduol ug midapit kang Elder ug Sister Lee sa
paglakaw uban kanako, ug migiya kanila ngadto sa atubangang pasilyo sa
gambalay sa institute, diin si Elder ug Sister Lee milamano uban sa walay
tingog ug naghilak nga pundok sa mga batan-on samtang sila naglinya.
Makapahibulong, nga sa panahon sa taas nga kahilom, nga milungtad og
mga kawhaan ka mga takna o gani taas pa,. . .adunay misugod sa pagkanta sa
“Ang Espiritu sa Dios.” Pipila lamang ang miapil. Human sa usa ka bersikulo
sila mihunong, ug ang kahilom mipadayon. Bisan kanang sagrado nga kanta
usa ka pagbalda sa talagsaon nga Espiritu” (L. Brent Goates, Harold B. Lee,
Prophet and Seer, pp. 392–96).

Paning-ingnan Ipabasa sa usa ka sakop sa klase nga maayong mobasa sa mosunod nga hitabo:

Sa wala pa iyang kamatayon, si Presidente Lee nagtambong sa iyang
kaugalingong purok nga tigum sa puasa ug pagpamatuod. “Sa wala pa ang
panapos sa tigum, ang sinati nga tingog ni Presidente Lee nga nagagikan sa
luyo sa kapilya, nangayo og pagtugot. . .[nga makigsulti sa iyang purok].

“ ‘Mga Kaigsoonan,minahal nga mga higala ug mga silingan, mga sakop sa
akong purok nga banay, ug kadtong anaa sa akong gamay nga panon diin
ako adunay pagkatinugyanan: Pasayloa ako sa pagtugaw kaninyo, apan ako
nasayud nga kini makatugaw sa akong Amahan sa Langit kon ako dili
mosulti og butang kaninyo niining higayona.

“ ‘Pinaagi sa pagpamatuod ako buot nga kamo masayud nga ako nasayud nga
ang Dios buhi, nga si Jesus mao ang Kristo ug atong Manunubos, ug siya mao
ang pangulo niini nga Simbahan; ako dili ang pangulo. Ako nasayud nga siya
nagpadagan sa tanang mga kalihokan niini nga simbahan ug ako moingon
niini pinaagi sa pagpamatuod nga ako nasayud nga siya buhi.’ . . . Human sa
taas nga paghunong. . . .

“ ‘Ako mosulti niini kaninyo pinaagi sa usa ka seryoso nga pasidaan, nga ako
usab nasayud nga ang kaaway buhi ug siya nagpadagan sa mga kalihokan sa
tawo. Ug siya determinado sa pagpukan sa mga tawo. Kon siya dili makakuha
kanato, siya maningkamot sa pagkuha niadtong atong gimahal, kay siya anaa
sa usa ka dako nga gubat uban sa buhat sa Manluluwas. Ug ako kinahanglan
nga mosulti kaninyo niini nga mga pulong sa pasidaan. Busa paduol ngadto
sa Ginoo. Ayaw pagkawala sa paglaum. Ang Ginoo moatiman sa iyang
kaugalingon. Kon kamo andam, kamo dili kinahanglan nga mahadlok, kon
kamo anaa sa kiliran sa Ginoo’ ” (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and
Seer, p. 564).

Si Presidente Harod B. Lee tataw nga nakakita niini nga adlaw ingon nga
mga panahon sa kakuyaw. Siya nasayud nga ang ebanghelyo tinuod, ug siya
nasayud kang Satanas nga mohimo sa iyang tanang gahum sa pagpakig-away
batok niini.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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Basaha ug hisguti ang 2 Nephi 28:20–21.

Si Presidente Lee nasayud nga kini nagpasabut sa pagpuyo duol ngadto sa
Espiritu sa atong Amahan sa Langit sa pagpakigbatok sa mga dautan sa karon
nga panahon ug sa pagpuyo og malipayon nga mga kinabuhi.

Pagpamatuod Tapusa ang leksyon uban sa pagpamatuod ug hagit.

“Ang unang hiyas ni Presidente Harold B. Lee mao ang iyang
pagkaespirituhanon, ang iyang kasuod uban sa Dios kinsa naggiya sa iyang
mga hunahuna ug mga lakang, ang iyang total nga dili kasagaran nga
kahanas sa pag-angkon og diha-diha nga pagdasig ug masilakon nga kahayag
agi og tubag sa iyang mga pagpamalandong ug mga pag-ampo” (L. Brent
Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, p. 462).

Pagpamatuod ug Hagit

Hagita ang mga sakop sa klase sa pagpangita og mga panig-ingnan sa ilang
kaugalingong mga kinabuhi diin ang Espiritu Santo naglihok. Dayon hagita
sila sa pagpalambo niana nga relasyon pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa ug
pagtuon sa kasulatan.

Ihatag ang imong kaugalingong pagpamatuod kon sa unsa nga paagi ang
Espiritu Santo nakatabang kanimo sa imong kinabuhi.



Harold B. Lee—
Bangiitan nga Pangulo

Tumong Ang mga sakop sa klase magtinguha sa pagsunod sa dinasig nga panig-ingnan
sa pagpangulo ni Presidente Harold B. Lee sa pagpangandam sa ilang mga
kaugalingon ug pagtabang pag-andam sa ilang mga higala ug banay sa
pagpakighimamat sa Manluluwas.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Harold B. Lee diha sa kolor nga
seksyon.

2. Pagpundok og mga hulagway gikan sa lokal nga mga pamantalaan nga
naghulagway sa mosuond nga mga problema: gubat, kagutom, natural nga
mga katalagman, walay trabaho, kadautan, sakit, ug kakabus. O pagtudlo
og mga sakop sa klase sa pagdala og mga panig-ingnan gikan sa mga
pamantalaan o mga magasin. (Pahimangnoi ang mga sakop sa klase sa dili
pagdala og dili angay nga materyal nganha sa klase.) Hangyoa ang pila-pila
ka mga sakop sa klase sa paghisgot unsa nga mga paagi ang makapakunhod
sa mga sangputanan niini nga mga problema o pagtabang sa pagwagtang
sa mga problema sa ilang mga kaugalingon.

3. Paandama og usa ka taho ang usa ka sakop sa klase kinsa anaa sa
kapangulohan sa mga batan-on bahin sa iyang tahas diha sa komite sa mga
batan-on sa kaobispohan ug unsa ang gibuhat niana nga pundok.

4. Pagtudlo og usa ka sakop sa klase sa pagsaysay o pagsulti o pagbasa sa mga
komentaryo ni Presidente Marion G. Romney mahitungod ni Presidente
Harpld B. Lee. (Ipanghatag ang gisulat o gipakopyahan alang sa sakop sa
klase.)

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Panaghisgutan Ilista ang mosunod nga mga problema diha sa pisara: Gubat, Kagutom,
Natural nga Katalagman (mga baha, mga linog, mga bulkan), Mga Aksidente
sa Sakyanan, Walay Trabaho, Kadautan, Sakit, Kakabus. Ibutang ang hulagway
sa matag pamantalaan o magasin ubos sa angay nga ulohan? 

• Aduna ba kaninyo ang nasakitan sa mga problema sama niini? (Itugot ang
mubo nga panaghisgutan.)

Hunahunaa nga ang inyong panimalay naguba sa baha.

• Unsa ang pipila ka mga butang nga kamo nagkinahanglan og panabang?
Sa unsang paagi kamo makakuha sa panabang nga inyong gikinahanglan?
Ngadto kang kinsa kamo modangop alang sa panabang? (Itugot ang mubo
nga panaghisgutan.)
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Si Harold B. Lee Usa ka Bantugang Pangulo

Daghang bantugang mga pangulo sa kalibutan nga adunay mga hiyas sama sa
ambisyon, kalig-on, kahanas sa pag-organisar, atraksyon, ug gahum sa kahibalo.
Kini nga mga hiyas makatabang sa pagsulbad sa mga problema nga nahimo sa
usa ka katalagman, apan ang mga kasulatan nagsulti kanato og laing butang
alang sa bantugang pagpangulo.

Una, ang usa ka pangulo kinahanglan nga maghimo kanunay og maayo, bisan
sa wala pa ang katalagman.

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 64:33–34.

Ikaduha, ang usa ka pangulo kinahanglan nga mahinumdom nga siya nag-
alagad dili lamang alang sa iyang kaugalingon nga himaya, apan alang sa
kaayohan sa mga katawhan ug sa himaya sa Amahan sa Langit.

Basaha ug hisguti ang Mga Taga-Galacia 5:26.

Sa katapusan ang usa ka pangulo kinahanglan nga makasabut nga siya
makagiya lamang pinaagi sa pagkamapainubsanon, kapuangod,
pagkamasulundon, gugma, ug sa gahum sa pagkapari.

Basaha ang Doktrina ug mg Pakigsaad 121:36, 41–43.

• Unsa nga mga kahanas (hinumdumi ang mga kasulatan nga bag-o pa lang
gibasa) ang gikinahanglan sa usa ka maayo nga pangulo? (Ang mga tubag
mahimong maglakip: sa pagkamapainubsanon, kapuangod,
pagkamasulundon, gugma, ug gahum sa pagkapari.) Si Harold B. Lee ang
mao nga pangulo.

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Harold B. Lee.

Panig-ingnan Isaysay ang mosunod nga hitabo sa kinabuhi ni Harold B. Lee.

Sa panahon, sa tuig 1930, si Presidente Lee mao ang Presidente sa Istaka sa
Pioneer sa Dakbayan sa Salt Lake. Dihay upat ka libo ug walo ka gatus ka mga
tawo nga nagsalig sa mga amahan nga walay trabaho o nagkinahanglan og
tabang. Siya miingon, “Nianang higayona ako usa sa mga komisyoner sa
dakbayan. Sa gabii sa bisperas sa Pasko, kami nakasinati og dakong unos sa yelo,
ug ako didto sa gawas sa tibuok gabii uban sa mga tawo aron sa paghawan sa
mga kadalanan, nga nakahibalo nga ako mao ang mahayan kon ang mga tawo
mapakyas sa pagbuhat sa ilang mga kapangakohan. Ako kinahanglan nga
mopauli aron sa pag-ilis sa akong mga sinina aron moadto sa opisina.

Samtang ako nagpaingon ngadto sa lungsod, akong nakita ang usa ka gamay
nga batang lalaki sa daplin sa dalan, nagpara og kasakyan. Siya nagbarug nga
gitugnaw pag-ayo nga walay kupo, walay mga gwantis, walay mga sapatos.
Ako mihunong ug nangutana asa siya paingon.

“ ‘Ako moadto sa lungsod aron motan-aw sa libre nga sine,’ siya miingon.

“Ako misulti kaniya nga ako usab nagpaingon didto ug siya makasakay uban
kanako.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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“ ‘Anak,’ ako miingon, ‘andam ka na ba alang sa Pasko?’

“ ‘O, mister,’ siya mitubag, ‘kami walay Pasko sa among panimalay. Si Papa
namatay mga tulo ka bulan na ang milabay ug mibiya ni Mama ug kanako
ug sa usa ka gamay nga igsoong lalaki ug babaye.’

“Tulo ka mga bata, ang tanan ubos sa napulog duha ka mga tuig!

“Akong giablihan ang painit sa akong sakyanan ug miingon, ‘Karon, anak,
ihatag kanako ang imong ngalan ug pinuy-anan. Adunay moadto sa imong
panimalay—ikaw dili malimtan. Ug ikaw adunay maayo nga higayon, sa
bisperas sa Pasko!’

“Nianang gabhiona ako misugo sa matag obispo sa paglakaw uban sa ilang
tighatud nga mga tawo ug mosiguro nga ang matag banay naatiman, ug sa
pagtaho balik ngari kanako. Samtang naghulat sa katapusang obispo nga
motaho, sa kalit ako nagsubo, nga nahinumdom og usa ka butang. Sa akong
pagdali sa pagsiguro nga ang akong tanan nga mga katungdanan sa trabaho
ug sa akong mga kapangakohan sa Simbahan maatiman, ako nakalimot sa
gamay nga batang lalaki ug sa saad nga akong gihimo.

“Sa diha nga ang katapusan obispo mitaho, ako nangutana, ‘Obispo, aduna
pa bay igo nga nahibilin aron sa pagbisita og usa ka laing banay?’

“ ‘Oo, aduna pa kami,’ siya mitubag.

“Ako misulti kaniya sa sugilanon mahitungod sa gamay nga batang lalaki ug
mihatag kaniya sa pinuy-anan. Unya siya mitawag aron sa pagsulti nga kana
nga banay nakadawat usab og puno nga basket. Ang Bisperas sa Pasko
nahuman na ug ako natulog.

“Samtang ako nahigmata nianang buntag sa Pasko, ako miingon sa akong
kasingkasing, ‘ang Dios mihatag niana nga ako dili gayud motugot nga
molabay ang laing tuig nga ako, isip usa ka pangulo, tinuod nga makaila sa
akong mga katawhan. Ako makahibalo sa ilang mga panginahanglan. Ako
magmabination niadtong kinsa labing nagkinahanglan sa akong pagpangulo’ ”
(Harold B. Lee, Ye Are the Light of the World [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1974], pp. 346–47).

Panaghisgutan • Unsa nga mga hiyas sa pagpangulo ang gipakita ni Presidente Lee dinhi?
(Giyahe pagbalik ang klase ngadto sa mga hiyas sa pagpangulo nga unang
gihisgutan sa leksyon.)

Taho Ipasulti o ipabasa sa gitudlo nga sakop sa klase ang mosunod nga mga
komentaryo nga gihimo ni Presidente Marion G. Romney, kinsa nag-alagad
isip Ikaduhang Magtatambag ngadto ni Presidente Lee diha sa Unang
Kapangulohan sa Simbahan.

“Tungod kay siya mituo sa Ginoo sa diha nga siya miingon nga ang tawo
kinahanglan makakaon sa iyang pan pinaagi sa singot sa iyang nawong ug
nadani nga ang tanan nga mga butang posible ngadto kaniya nga motuo, si
[Harold B. Lee] mihisgot sa maisugong paagi sa walay kahadlok nga kabatid
ug kaisug sa usa ka Brigham Young nga misugod og paagi diin ang iyang mga
katawhan makahimo , pinaagi sa ilang kaugalingong mga paningkamot ug sa
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tabang sa kaigsoonan, mahatagan sa mga panginahanglan sa kinabuhi.

“Gigiyahan sa kahayag sa langit, pinaagi sa mga proyekto sa gambalay, mga
proyekto sa produksyon, ug sa nagkalain-laing mga kalihokan sa
rehabilitasyon, siya mihatag og kalihokan sa gugma alang sa iyang isig ka
tawo nga panagsa ra matupngan sa bisan unsang kaliwatan. . . .

“Uban sa iyang tibuok kasingkasing siya nahigugma ug nag-alagad sa iyang
isig ka tawo. Siya nahigugma sa kabus, tungod kay siya usa kanila. . . .

“Ang kasinatian ni Harold B. Lee sa pag-atiman alang sa iyang mga katawhan
sa iyang istaka mao ang pagpangandam alang sa dako nga mga butang nga
moabut. Kadto mao ang iyang tawag ngadto sa labaw ka lapad nga pag-
alagad diha sa kinatibuk-ang programa sa kaayohan sa Simbahan. ‘Sa Abril
20, 1935,’ [si Preisdente Lee] miingon, ‘ako gitawag ngadto sa [usa ka tigum]
sa buhatan sa Unang Kapangulohan. . . . Ang akong ubos nga katungdanan
niining programa sa [kaayohan] nianang panahona gihulagway. Ako mibiya
didto . . . ug mipaingon . . . ngadto sa ulohan sa Creek Canyon sa Dakbayan.
Ako migawas, human ako makamaneho kutob sa akong maabut, ug ako
naglakaw agi sa mga kakahoyan. Ako nangita sa akong Langitnong Amahan.
Samtang ako naglingkod aron mamalandong sa mao nga butang,
naghunahuna mahitungod sa usa ka organisasyon nga mahingpit aron sa
pagpadagan niini nga buhat, ako nakadawat og usa ka pagpamatuod, nianang
matahum nga hapon sa tingpamulak, nga ang Dios mipadayag na sa labing
maayo nga organisaayon nga mahatag sukad ngadto sa mga katawhan ug nga
ang tanan nga gikinahanglan karon mao nga ang organisasyon makasugod sa
pagtrabaho ug ang temporal nga kaayohan sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw mabantayan.’

“Ang organisasyon nga gihisgutan dinhi mao ang Balaan nga Pagkapari sa
Dios” (“In the Shadow of the Almighty,” Ensign, Feb. 1974, p. 96).

• Unsa ang mahinungdanong elemento alang ni bisan kinsang malampuson
nga pangulo sa Simbahan? (Ang pagkapari ug ang iyang gahum.)

Si Presidente Lee Mao ang Mahinungdanong Instrumento sa Laraw sa
Ginoo alang sa Paghan-ay sa Tanang mga Programa sa Simbahan

Ang paghan-ay sa programa sa Simabahan ingon nga kini karon nagsugod
samtang si Harold B. Lee nag-alagad isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka Apostoles. Ang Unang Kapangulohan ubos sa direksyon ni
Presidente David O Mckay mitukod sa Tigdumalang Komite sa Korelesyon sa
paggiya sa programa sa korelesyon ug si Elder Lee gitawag nga mahimong
tsirman. Ubos sa korelsyon ang tanang mga organisasyon ug mga programa
sa Simbahan adunay direksyon sa pagkapari ug ang tanang mga leksyon ug
mga materyal giplano aron nga ang mga ideya nga wala kinahanglana dili
mausab sa mga kaabag ug mga korum. Ang mga materyal giplano aron nga
ang mahinungdanon nga mga ideya matudlo ug matun-an pag-usab sa angay
nga mga klase uban sa maayong sistema nga paagi. Ang impluwensya ni
Presidente Lee sa programa sa korelesyon adunay dako nga sangputanan sa
mga kinabuhi sa mga sakop sa Simbahan.
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Pisara ug taho • Unsa ang komite sa mga batan-on sa kaobispohan? (Ipasulti sa gitudlo nga
sakop sa klase sa sayo pa mahitungod sa tahas sa komite sa mga batan-on
sa kaobispohan ug mahitungod sa iyang tahas nganha niini. Himo-i og
diyagram ang komite sa mga batan-on sa kaobispohan diha sa pisara.)

Si Elder Robert P. Backman, sa Kapitoan, misaysay pag-usab niini nga
kasinatian: “Sa diha nga ako gitawag ni Presidente Harold B. Lee nga
mahimong presidente sa Aaronic nga Pagkapari-MIA, ako adunay labing
maanindot nga panagsultihanay uban kaniya. Siya naghisgot mahitungod sa
mga batan-on sa Simbahan ug mahitungod sa mga hagit nga ilang giatubang
samtang nagtubo niini nga kalibutan diin sila nagpuyo. Siya mipadayag sa
iyang lawom nga pagpakabana mahitungod sa kamatuoran nga pipila kanila
miagi sa Primarya, Pang-Domingo nga Tulunghaan, Mutual, mga korum sa
pagkapari, ug seminaryo ug nakahuman niining mga programa nga walay
mga pagpamatuod.

“Siya miingon: ‘nakahibalo ba ikaw ngano nga ako naghunahuna nga mao
gayud? Tungod kay ang atong mga batan-on midako nga mga tumatan-aw.’
Dayon siya mihatag kanako og hagit nga wala gayud nako makalimti ug ang
mao akong gihatag ngadto sa mga batan-on sa Simbahan sa daghang mga
higayon. Siya miingon, ‘Bob, ako mohagit kanimo sa paghimo og programa
nga makapaandam niini nga kaliwatan sa pagsugat sa Manluluwas kon siya
moabut’ ” (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer [Salt Lake City:
Bookcraft, 1985], pp. 504–5).

Panaghisgutan Sa unsa nga paagi nga ang komite sa mga batan-on sa kaobispohan sa
Simbahan makatubag sa pagtuman sa hagit ni Presidente Lee ngadto kang
Elder Backman? (Itugot ang lain-laing mga tubag.)

• Sa unsa nga paagi kini mihaum sa programa sa Simbahan? (Ang tanang
mga kalihokan gigiyahan sa mga korum sa pagkapari sa Simbahan.)

• Sa unsa nga paagi kini mihaum sa programa sa pag-andam sa pagtabang sa
mga sakop sa Simbahan sa pagsugat sa Manluluwas? (Ang Simbahan
nagkinahanglan og mga batan-on nga adunay mga pagpamatuod kinsa
makadumala sa Simbahan sa umaabot. Ang komite sa mga batan-on
naglakip sa mga batan-on karon ug maghatag kanila og bililhon nga
pagbansay sa pagpangulo alang sa umaabot.)

Komite sa mga Batan-on sa Kaobispohan

Kaobispohan

Unang luyo-luyo
ngadto sa presidente sa

korum sa mga pari

Presidente sa Laurel

Presidente sa korum
sa mga magtutudlo

Presidente Mia Maid

Presidente sa korum
sa mga deakono

Presidente sa Beehive

Mga tigtambag

nga motambong

Presidente sa Batan-ong mga Babaye
Presidente sa Batan-ong mga Lalaki
Tsirman sa komite sa mga kalihokan
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• Unsa ang pipila ka dagko nga mga salmot ni Presidente Lee ngadto sa
Simbahan? (Isugyot nga sila maghunahuna sa duha ka mga leksyon bahin
ni Presidente Lee. Ang mga tubag mahimong maglakip sa: [1]
pagkaespirituhanon, [2] pagpangulo, [3] mga salmot sa kaayohan, ug [4]
mga salmot sa paghan-ay.)

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod nga kini nga mga baruganan
mahinungdanon ngadto sa kauswagan sa Simbahan sa Ginoo ug nga si
Presidente Lee sa pagkatinuod nakahimo og mahinungdanon nga tahas sa
pagtabang kanato sa pag-andam sa pagsugat sa Manluluwas. Hagita ang mga
sakop sa klase sa pagbuhat sa ingon.



Spencer W. Kimball:
Gipadako pinaagi sa usa ka

Kalayo sa Magtutunaw
Natawo: 28 sa Marso 1895 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1973–1985

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on nga ang kalisdanan sa kasagaran
makahatag og matam-is ug labing lunsay nga mga hiyas sa mga lalaki ug sa
mga babaye, magtugot kanila sa paghatag og dako nga pag-alagad sa uban.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni Spencer W. Kimball diha sa kolor
nga seksyon.

2. Ikaw mahimong mobasa sa seleksyon gikan sa Spencer W. Kimball by Edward
L. Kimball and Andrew E. Kimball, Jr. (Salt Lake City: Bookcraft, 1977).

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Sa tibuok kinabuhi nga naghatag kaniya og daghang mga problema, si Spencer
W. Kimball nagdumili sa pagtugot sa iyang personal nga mga problema sa
pagbabag sa agianan sa iyang pag-alagad sa Dios ug sa iyang isig ka tawo.

Basaha ang mosunod nga bahin gikan sa pakigpulong sa komperensya ni
Elder Wm. Grant Bangerter sa Oktubre 1977:

“Akong minahal nga mga kaigsoonan, . . . ania sa akong hunahuna ang
talagsaon nga yugto sa kasaysayan sa Simbahan nga adunay dako nga epekto
sa atong mga pagpmatuod ug sa kauswagan sa ebanghelyo. Ako naglaum
nga kini natala sa husto niadtong kinsa nagtipig sa kasaysayan. Ako
nagpasabut sa unsay nahitabo sa ika-4 sa Abril, 1974.

“Ang sugilanon nagsugod sa ika-26 sa Disyembre,1973. Si Presidente Harold
B. Lee namatay pagkalit nianang adlawa. Ang iyang kamatayon wala gayud
damha. . . . Kami nasayud, dayag lamang nga si [Presidente Spencer W.
Kimball] makadumala gihapon, . . . apan dili masayon alang kaniya, ug ang
mga butang dili managsama. . . .

“ . . . Ang yugto miabut sa diha nga si Presidente Kimball mibarug aron sa
pagpakigpulong sa nagpundok nga mga pangulo. Siya usab misulti nga siya
wala magdahum nga mopuli niini nga katungdanan [isip propeta] ug nga
siya gimingaw kang presidente Lee sama sa uban kanamo. Dayon siya mituon
pag-usab sa daghan nga panudlo nga gihatag ni Presidente Lee sa miaging
mga katuigan, ug ang among mga pag-ampo alang ni Prsidente Kimball
nagpadayon.

“Samtang siya nagpadayon sa iyang pakigpulong, bisan pa niana, siya wala
mamulong og taas sa diha nga ang bag-o nga pagkaamgo ingon og anaa sa
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katiguman. Kami nakaalingat sa usa ka makapatingala nga espirituhanon nga
pagkaanaa, ug kami nakaamgo nga kami naminaw ngadto sa usa ka butang
nga dili kasagaran, gamhanan, lahi gikan sa bisan hain sa among mga tigum
kaniadto. Kini ingon og kon, sa espirituhanong pagsulti, nga ang among
balhibo nasugod sa pagpanindog. Ang among mga hunahuna kalit nga
nahigmata ug natingala sa miabut nga mensahe nga among nadungog sa
among mga dunggan. Uban sa usa ka bag-o nga pagsabut kami nakaamgo
nga si Presidente Kimball nag-abli sa espirituhanong mga bintana ug
nagtawag kanamo sa pagduol ug pagtan-aw uban kaniya sa mga laraw sa
kahangturan. Ingon og siya miabli sa mga kurtina nga nagtabon sa katuyoan
sa Makagagahum ug nagdapit kanamo sa pagtan-aw uban kaniya sa kapalaran
sa ebanghelyo ug sa panan-awon sa iyang pangalagad.

“Ako nagduhaduha nga ni bisan kinsang tawo nga diha nianang adlawa nga
makalimot sa okasyon. . . . Ang Espiritu sa Ginoo diha ni Presidente Kimball ug
kini migawas gikan kaniya ngari kanato isip usa ka ingon og mahikap nga
butang, nga sa diha-diha naglihok ug makapakugang. Siya mibukas aron
among makita ang usa ka mahimayaon nga panan-awon. Siya misulti kanamo
sa pangangalagad nga gipahigayon sa mga apostoles sa panahon sa
Manluluwas, ug sa unsa nga paagi nga ang mao nga misyon gitugyan sa mga
apostoles ubos ni Joseph Smith. Siya nagpakita kon sa unsa nga paagi nga
kining mga tawo mipadayon diha sa hugot nga pagtuo ug debosyon ug
gisininaan uban sa dako nga gahum, nga pinaagi niini sila misangyaw sa
ebanghelyo ngadto sa mga lumulupyo sa yuta, nagpadayon og dugang, sa
pipila ka mga paagi, aron kita uban sa kalig-on niining bag-o nga simbahan
nga gihimo karon. Siya nagpakita kanamo sa unsa nga paagi nga ang Simbahan
wala sa hingpit magpuyo diha sa pagkamatinud-anon nga giapaabut sa Ginoo
sa Iyang mga katawhan, ug nga, ngadto sa tino nga ang-ang kita nakabaton sa
espiritu sa pagkakontento ug katagbawan sa mga butang ingon nga kini karon.
Mao kini ang higayon nga siya misulti nga karon nahimong inila nga eslogan,
‘Kita kinahanglan nga mopataas sa atong lakang.’. . .

Si Presidente Kimball nanagna og laing mga mensahe: ‘Kita kinahanglan gayud
nga moadto ngadto sa tibuok kalibutan.’ ‘Ang matag lalaki kinahanglan nga
magmisyon.’ ‘Ablihi ang pultahan ngadto sa bag-o nga mga nasud.’ ‘Padala
og mga misyonaryo gikan sa Mexico, Habagatang America, Japan, Great
Britain ug Europe.’. . . Kini mao ang bag-o nga panan-awon, nakapadisturbo
ug makatandog, gidugang ngadto sa daan. . . .

“Si Presidente Kimball namulong ubos niining talagsaon nga impluwensya
sulod sa usa ka oras ug napulo ka mga minuto. Kini mao ang mensahe nga
hingpit nga dili sama sa bisan unsa sa akong kasinatian. Ako nakaamgo nga
kini susama sa hitabo sa ika-8 sa Agosto, 1844, sa diha nga si Brigham Young
namulong ngadto sa mga Santos sa Nauvoo pagkahuman sa kamatayon ni
Propeta Joseph Smith. Si Sidney Rigdon mipauli gikan sa Pittsburgh, diin siya
mibiya sa simbahan, sa pagsulay sa pagkuha sa Simbahan. Daghang mga
tawo mipamatuod, bisan pa niana, nga samtang si Brigham Young mitindog,
ang gahum sa Ginoo diha kaniya gani nausab ang iyang panagway sa ilang
atubangan, sa dagway ug tingog ni Joseph Smith. Kadtong higayona mao ang
malig-on nga higayon sa kasaysayan sa Simbahan, ug ang hitabo sa Abril 4,
1974 susama.
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“Sa diha nga si Presidente Kimball mitapos, si Presidente Ezra Taft Benson
mibarug ug uban sa tingog nga napuno sa emosyon, nagpadungog sa
pagbati sa tanan nga nanambong, miingon, sa katingbanan: ‘Presidente
Kimball, niining tanang mga katuigan nga kining mga tigum gihimo, kami
wala gayud makadungog sa mao nga pakigpulong sama sa imong bag-ong
gihatag. Sa pagkatinuod, adunay usa ka propeta sa Israel’ ”(sa Conference
Report, Oct. 1977, pp. 37–39; o Ensign, Nov. 1977, pp. 26–27).

Ang Kalisdanan Mahimong Usa ka Maayo nga Magtutudlo

Panaghisgutan • Unsa ang usa sa labing lisud nga mga butang nga inyong naagian sa
panahon sa inyong kinabuhi? Unsa ang pipila ka mga kalisud nga
kinahanglan nga agian sa mga katawhan sa kalibutan? (Ang mga tubag
magkalain-lain. Kini mahimong maglakip sa: emosyonal nga kasakit, mga
sakop sa banay nga wala magsunod sa ebanghelyo, ekonomikanhong
katalagman, sakit, kamatayon, uban pa.)

• Ngano nga ang mga tawo kinahanglan nga moagi niini nga mga trahedya?
Ang Dios ba buot mosilot kanato? Makaangkon ba kita og bisan unsang
positibo nga mga hiyas sa kinaiya pinaagi sa pagsulay sa mao nga paagi?
(Itugot ang panaghisgutan, maghatag og gibug-aton nga kita ania dinhi
aron masulayan ug nga pinaagi sa mga pagsulay nga kita makahimo og
mga desisyon nga makapaduol kanato ngadto sa atong Amahan sa Langit.
Ang Dios dili buot nga mosilot kanato. Pahinumdom: ang pagtubo ug
positibo nga mga sangputanan nga moabut gikan sa pagsulay pagahisgutan
sa mosunod nga duha ka mga kasulatan.)

Basaha ug hisguti ang mosunod nga mga kasulatan uban sa klase: Juan 9:2–3
ug Doktrina ug mga Pakigsaad 122:7.

• Unsa nga positibo nga mga hiyas sa kinaiya ug kaayohan ang moabut
gikan sa mga pagsulay nga kinahanglan gayud nga maagian sa mga lalaki
ug mga babaye niini nga kinabuhi? (Posible nga mga tubag: kalig-on sa
paglahutay, kasinatian, pagpailub, mahigugmaon nga kinaiya ngadto
niadtong kinsa nag-alagad kanato, pagkasuod ngadto sa Ginoo,
pagkamapainubsanon, pagsalig ngadto sa Ginoo.)

Ang Kasakit ug Kasubo ingon og Makapalig-on ug Miumol kang
Presidente Kimball

Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang matag usa sa mosunod nga mga hitabo sa
kinabuhi ni Spencer W. Kimball nakapaapekto kaniya?

1. Siya hapit malumos sa edad nga napulo ka tuig.

2. Siya nawad-an sa iyang inahan sa edad nga napulog usa ka tuig.

3. Siya nag-ungaw sa kamatayon gikan sa tipos sa edad nga napulog tulo ka
tuig.

4. Siya nawad-an sa iyang amahan sa edad nga kawhaan ug siyam ka tuig.

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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5. Lima ka mga tuig human sa iyang balaan nga tawag ngadto sa Konseho sa
Napulog Duha ka mga Apostoles, siya nag-antus og usa ka grabe nga sakit
sa kasingkasing nga nakapapugos kaniya sa pagkadili aktibo sulod sa
daghang mga bulan. (Kini lisud kaayo alang sa usa ka tawo kinsa abtik
kaayo, usa ka bantugan nga magdudula, usa ka aktibo nga negosyante, usa
ka presidente sa istaka, ug dayon usa ka Apostol.)

6. Pipila ka mga tuig ang milabay siya nasakit og kanser sa tutunlan. Ang
mga doktor miingon nga siya mawad-an sa iyang tingog, ang labing
mahinungdanon nga bahin sa iyang kinabuhi ug pag-alagad isip usa ka
Apostol. (Uban sa usa ka talagsaon nga panalangin gikan kang Elder
Harold B. Lee, si Elder Kimball nagpaopera. Ang usa ka bahin sa iyang
ubol-ubol naluwas. Sa diha nga siya andam na sa pagpamulong pag-usab,
siya mipauli ngadto sa dapit sa iyang pagkabatan-on. Didto siya misaysay
nga siya gioperahan sa tutunlan. Niining iyang maayong gawi, siya
nanamilit sa nangagi ug usa ka bag-o nga tingog ang nadungog—walay
kanta, apan ang usa ka gimahal, sinati nga tingog uban sa lawom nga
tingog nga mihaum sa ka seryoso sa iyang mensahe.)

7. Dayon ang iyang kondisyon sa iyang kasingkasing mibalik ug
nagkinahanglan og operasyon sa kasingkasing aron sa pagluwas sa iyang
kinabuhi. (si Presidente Lee mihatag pag-usab og panalangin: kinabuhi alang
sa pasyente ug balaan nga giya sa tig-opera. Ang duha ka mga panalangin
natuman. Dali nga pagkaayo nahitabo; usa ka propeta naluwas.)

Duha lamang ka mga tuig human sa iyang operasyon sa kasingkasing, si
Spencer W. Kimball nahimong Presidente sa Simbahan sa Ginoo, nagpakita
og talagsaong kabaskog hangtud sa labing ulahing mga tuig, nga ang iyang
daghang mga eskidyul kinahanglan nga kunhuran tungod sa nagkadaghan
nga mga problema sa panglawas. Siya namatay sa edad nga kasiyaman.

Panig-ingnan Si Presidente Kimball giandam alang sa kadaghanan sa iyang mga pagsulay
pinaagi sa malisud nga mga kahimtang sa iyang sayo nga kinabuhi sa umahan.
Ang iyang amahan, nga presidente sa istaka, namulong sa iyang gradwasyon
gikan sa LDS Academy [high school], ug mipahibalo gikan sa pulpito, nga wala
mahibalo sa iyang anak, nga si Spencer dili motungha sa kolehiyo nianang
tinglaglag apan magmisyon. Si Presidente Kimball, usa ka masulundon kaayo
nga anak, midawat sa balaan nga tawag nga walay pangutana.

Si Spencer nagtrabaho sulod sa duha ka mga panahon nga walay eskwela sa
usa ka gatasanan sa laing dapit sa Arizona aron makatigum og kwarta alang
sa kolehiyo. Siya karon nagtrabaho sa sama nga kapasidad aron makapahimo
kaniya sa pag-alagad sa Ginoo.

“Kini usa ka lisud nga trabaho. Ang mainit nga tubig nga iyang gamiton ug
ang laing mga batang lalaki nga naghugas sa mga lata sa gatas makapahumok
sa ilang mga tudlo. Sa dihang siya mosugod sa paggatas sa iyang duha ka
dosena nga mga baka, adlaw ug gabii, ang pagpangusog sa iyang humok nga
mga tudlo makapagisi sa unod. Kini mohubag ug mabuak hangtud ang dugo
mogawas. ‘Ako mihilak sa daghang mga higayon,’ siya nahinumdom. Ang
mga tudlo sa ubang mga batang lalaki naghapdos pag-ayo nga ang ilang mga
kuko mangahulog ug ang ilang mga bukton mohubag. Ang pipila sa mga
suso sa mga baka mogahi pag-ayo, nahinumdom si Spencer, nga kini ingon
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og nagkuha og gatas gikan sa mga bara sa puthaw.’ Kon kami maglakaw diha
sa lungsod alang sa Pang-Domingo nga Tulunghaan uban sa laing mga bata,
ang ilang mga tudlo mag-uylap-uylap pag-ayo nga sila mobutang niini
ngadto sa ilang mga ulo aron sa pagtabang sa dugo nga modagan gikan sa
ilang mga kamot ngadto sa ilang mga bukton” (Edward L. Kimball ug Andrew
E. Kimball, Jr., Spencer L. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], p. 70).

Ang kasinatian diha sa gatasanan nakahatag ni Spencer og unang dako nga
pagkahibalo sa kalibutan gawas sa impluwensya sa Mormon, ang kalibutan sa
dili mga sakop. Semana matag semana si Spencer ug ang usa ka batan-ong
higala, nga si Ben Blake, mao lamang ang mga batan-on nga makuha sa
pagpanalangin ug sa pagpaambit sa sakramento.

“Ang boss ni Spencer nga dili Mormon [sa gatasanan] kanunay nga adunay
sigarilyo sa iyang ba-ba. Usa sa iyang mga kauban sa trabaho, [usa ka sakop]
maningarilyo ug nagpahilayo sa simbahan. [Apan si Spencer nakakita og usa
ka maayo nga higala sa usa ka mipauli na nga misyonaryo nga ginganlan og
George.] Duha ka maldito nga batang lalaki nagtrabaho usab dinhi. Usa
kanila miigo kang George sa ulo sa usa ka piraso sa metal nga gilabay pinaagi
sa panyo. Unya si Spencer nakakita kang George nga nagkadugo pag-ayo. Ang
uban nga batang lalaki gipapahawa, nahinumdom si Spencer uban sa
katagbawan, ug ‘Kami adunay hingpit nga kalinaw.’

“Matag karon ug unya si Spencer mouban kang George aron sa pagtabang
kaniya sa paghatud sa gatas. Sa Globe [Arizona diin sila magtrabaho,] usa ka
lungsod nga walay balaod. [Ang dili maayo nga dapit nga seksyon sa
lungsod], usa sa labing maayo nga dapit nga gatasanan, nakapahimo ni
Spencer nga wala mahimutang; siya misunod kang George didto apan dili
kanunay kay siya kinahanglan nga moadto. . . .

[Ang amahan ni Spencer gimingaw pag-ayo kaniya, ilabi na sa diha nga si
Spencer hapit na moadto sa misyon.] Siya misulat: ‘Oo, mahal nga anak, ako
gimingaw nga wala ikaw ug sa paghunahuna nga ikaw wala sa taas nga
panahon usahay apan mohimo nako nga mobati og hilabihan ka talagsaon.
Ang among pagtugot sa ni Alice [iyang igsoong babaye] nga moadto sa Utah
ug ikaw nahilayo sobra na sa usa ka higayon sa panahon sa dili maayo nga
kondisyon nga motunga usahay, ingon sa imong nahibaloan. Apan ako
maningkamot niini. Ang akong tanang mahimo mao ang pagpaninguha ug
pagbuntog sa akong mga pagbati. Trabaho, trabaho, mao ang labing maayo
nga butang sa kalibutan’ ” (Edward L. Kimball ug Adrew E. Kimball, Jr.,
Spencer W. Kimball, pp. 70–71).

Panaghisgutan Hangyoa ang klase sa paghunahuna sa kinabuhi ni Presidente Kimball ug sa
mga kalisud nga iyang nasugatan sa pagtubag sa mosunod nga mga
pangutana. Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag.

• Unsa nga mga kasinatian sa sayong mga tuig ni Presidente Kimball nga
nakatabang kaniya nga nagmalampuson sa pagbuntog sa mga kalisdanan
nga miabut sa kaulahian? (Tan-awa ang lista sa pahina 186.)

• Sa unsa nga paagi siya giandam aron sa pagpakig-atubang sa kalibutan
pinaagi niini nga kasinatian? (Kini nga mga kasinatian nakapahimo kaniya
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sa pagpadayon sa kaayo ug pagkamatinuoron sa iyang kinaiya bisan pa sa
mga pagsulay nga gihatag sa kalibutan.)

• Unsa nga tabang ang gihatag sa iyang amahan kaniya? (Ang iyang amahan usa
ka panig-ingnan sa pagkamatinuoron, kaligdong, ug pagkamatinud-anon.)

• Unsa nga tabang nga iyang ikahatag karon sa mga katawhan sa Simbahan,
samtang siya nag-alagad kanila isip propeta? (Siya makatudlo kanila sa
pagtrabaho sa makugihon nga paagi, sa pagmatinud-anon sa pag-alagad
ngadto sa uban, sa pagmatinuoron.)

Si Presidente Kimball Nakahatag og Talagsaon nga Pag-alagad pinaagi sa
Dili Pagtugot sa Kalisdanan sa Pagbuntog Kaniya

Pisara Ilista ang mosunod nga mga kalampusan diha sa pisara samtang ikaw
motudlo niini ngaha sa klase:

Balaang mga Tawag sa Simbahan

1. Misyonaryo

2. Klerk sa istaka

3. Presidente sa istaka

4. Apostol

5. Presidente sa Simbahan

Mga Programa ug mga Lagda nga Gipalihok

1. Mitugot sa mga presidente sa istaka sa pag-orden sa mga misyonaryo.

2. Mitugot sa mga presidente sa istaka sa paggahin sa mga obispo.

3. Midugang og tulo ka mga pagpadayag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
(seksyon 137 ug 138 ug Opisyal nga Pahayag—2, nga nagtugot sa tanang
takus nga lalaki nga mga sakop sa paghupot sa pagkapari).

4. Mihimo og makusganon nga mga pamahayag batok sa panghilawas sa
managsama og sekso, aborsyon.

5. Miorganisar sa Unang Korum sa Kapitoan, nagwagtang sa mga Luyo-luyo
ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

6. Mipasiugda sa paghiusa sa iskedyul sa tigum sa Domingo.

7. Mitugot sa pagmantala sa bag-ong edisyon sa mga kasulatan sa SUA.

8. Mipalapad sa pagtukod sa templo (21 ka mga templo napahinungdan sa
iyang panahon sa kapangulohan).

9. Mipatubo sa misyonaryo nga buhat sa mahinuklugong paagi ( midoble sa
gidaghanon sa mga misyonaryo samtang Presidente.)
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Ang Tawag ni Presidente Kimball ngadto sa Pagkaapostol

Si Presidente Kimball adunay mga pagduhaduha mahitungod sa iyang kahanas
nga mahimong usa ka Apostol sa Ginoo. Siya misulti sa daghang mga gabii
nga walay kinatulgan nga nabalaka mahitungod niining balaan nga tawag.

Sa wala pa himoa ang pagpahibalo sa iyang balaang tawag, siya miadto ngadto
sa bukid aron sa pagdawat sa kumpirmasyon gikan sa Ginoo. Siya miingon, “
‘Ang akong kahuyang mibuntog kanako. . . . Mga luha sa tumang kasakit
midagayday sa akong mga aping samtang ako wala maninguha og pagtrapo
niini. Ako nag-akusar sa akong kaugalingon, ug nanghimaraut sa akong
kaugalingon ug nangasaba sa akong kaugalingon. Ako nag-ampo pagkusog
alang sa espesyal nga panalangin gikan sa Ginoo. Ako nagsulti kaniya nga ako
wala mangayo niini nga katungdanan, nga ako dili makasarang sa paghimo sa
buhat, nga ako dili hingpit ug huyang ug tawhanon, nga ako dili takus sa
halangdon kaayo nga balaan nga tawag, bisan ako naningkamot pag-ayo ug
ang akong kasingkasing matarung. Ako nasayud nga ako gayud bisan gamay
responsable alang sa mga kasilo ug pagkawalay sinabtanay nga gihunahuna sa
mga tawo nga ilang giantus gikan kanako. Ako nakaamgo nga ako dili
mapailubon ug masuk-anon sa daghang mga higayon. Ako wala makalimot
bisan unsa mahitungod sa akong kaugalingon. . . .

“ ‘Kon ako lamang unta adunay kasiguroan nga ang akong balaan nga tawag
dinasig, kadaghanan sa akong ubang mga kabalaka mawala. . . . Uban sa
kalisud ako mitungas sa bungtod ug ngadto sa bukid, samtang ang agianan
nagkalisud. Ako nakasugat og kalisud samtang ang agianan nagkabakilid.
Walay dalan didto nga sundon. . . . Sukad ako wala makaampo sama sa akong
pag-ampo. Unsa ang akong gusto ug mibati nga kinahanglan gayud nga ako
adunay kasiguroan nga gidawat ngadto sa Ginoo. . . .

“ ‘Akong gibali ang usa ka tumoy [sa usa ka kahoy nga tugas] aron himoong
sungkod . . . ug kini nakatabang kanako sa pagkatkat. . . . Ako naghunahuna
sa akong Amahan ug Inahan ug sa akong Apohan nga lalaki, nga si Heber C.
Kimball [kinsa] namatay na. . . . Dihay usa ka dako nga tinguha, sa pag-
angkon og usa ka pagpamatuod sa akong balaan nga tawag. . . .

“Damgo ba kini ang miabut kanako? Ako gikapoy ug ako naghunahuna nga
matulog og kadiyot. Ingon og diha sa usa ka damgo akong nakita ang akong
apohan nga lalaki ug nakaamgo sa mahinungdanong buhat nga iyang gihimo.
Ako dili makasulti nga kini usa ka panan-awon, apan ako nasayud nga uban
niining bag-o nga kasinatian miabut ang kalma sama sa nagkahinay nga
hangin . . .ako mibangon, milakaw ngadto sa batoon nga lugar ug milingkod
sa usa ka ngilit. Ang akong mga luha nauga, ang akong kalag nagmalinawon.
Ang usa ka kalma nga pagbati sa kasiguroan miabut kanako, ang pagduhaduha
ug mga pagpangutana nabuntog. Ingon og ang usa ka dako nga palas-anon
gikuha. Ako naglingkod sa hilom nag-aninaw sa matahum nga walog,
nagpasalamat sa Ginoo alang sa katagbawan ug sa kasiguroan nga tubag sa
akong mga pag-ampo. Dugay ako nga namalandong dinhi sa malinawon nga
pag-inusara, ug ako mibati nga duol ngadto sa akong Ginoo sukad masukad sa
bisan unsang higayon sa akong kinabuhi. . . .ako mibati nga ako nasayud sa
akong gibati, karon, sa pisikal ug espirituhanon nga paagi ug nasayud asa ako
paingon’ ” (tan-awa sa Edward L. Kimball ug Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W.
Kimball, pp. 193–95).
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Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod nganha sa klase nga si Spencer W. Kimball
usa ka propeta sa Dios.

Hagita ang mga sakop sa klase unsa ang ilang nahibaloan kang Presidente
Spencer W. Kimball ug sa iyang kasinatian. Hangyoa sila sa pagtimbangtimbang
sa krisis ug pagsulay nga moabut sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Sa unsa
nga paagi nga kining mga pagsulay makapalig-on ug makapalimpyo sa ilang
mga kalag.



Spencer W, Kimball—
Sumbanan sa Pagpasaylo

Tumong Ang mga sakop sa klase makahibalo nga kita kinahanglan gayud nga
magtinguha ug mahatagan og kapasayloan aron makaabut ngadto sa
gingharian sa Dios.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni Spencer W. Kimball diha sa kolor
nga seksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Sugilanon Sa wala pa makadawat si Spencer W. Kimball sa kumpirmasyon sa iyang
balaan nga tawag isip usa ka Apostol, siya mibati nga siya kinahanglan nga
mobisita sa iyang lungsod nga natawhan.

“Ang labing gikabalak-an ni Spencer mao kon unsaon nga siya mahimong
takus sa iyang balaan nga tawag. Unsa kaha ang mahitungod sa mga tawo nga
iyang napasakitan? Sila ba adunay dili maayo nga pagbati batok kaniya? Siya
nagsugod sa pagbisita sa matag tawo nga iyang gikasosyo sa negosyo, sa
pagpasabut sa iyang bag-o nga sitwasyon? ‘Ako gitawag ngadto sa taas nga
katungdanan sa akong Simbahan. Ako dili makaalagad sa maayong tanlag
hangtud ako makahibalo nga ang akong kinabuhi madungganon. Ikaw ug
ako adunay mga kasabutan. Kon adunay bisan unsa nga dili makiangayon
. . .akong gidala ang akong tseke.’ Kadaghanan nakiglamano ug dili na gusto
nga makadungog pa og dugang. Duha ka mga lalaki naghanduraw nga sa
kaangayan sila kinahanglan nga makakuha og pipila ka gatusan ka mga
dolyares sa usa ka piho nga halin. Si Spencer misulat sa iyang tseke.

Siya mibista og usa ka silingan. Ang duha ka mga lalaki nagkalalis
mahitungod sa paggamit sa kanal patubigan nga nag-agi sa ilang mga yuta. Si
Spencer mituktok sa iyang pultahan ug nangayo og pasaylo. ‘Ako mibati nga
siya mao ang adunay dako nga sayop ug nga siya nakapasakit kanako pag-
ayo, apan ako nasayud nga walay panaglalis nga sa usa lamang ug busa ako
andam sa pagpasaylo ug pagkalimot.. . . ”

“Usa ka klerk sa istaka nga gikasab-an ni Spencer tungod sa pagkadanghag sa
pagtipig sa mga talaan sa panalapi sa Simbahan wala na motagad kaniya
masukad. Karon si Spencer mibisita kaniya ug miingon nga siya dili
makasugod sa iyang pagkaapostol uban sa dili maayo nga mga pagbati tali
kanila. Sila mihusay sa ilang mga gikabingkilan.

“Dihay usa ka babaye sa iyang istaka nga nasuko pag-ayo nga siya motabok
sa dalan aron sa paglikay kaniya. Siya wala gayud mosulti kaniya kon ngano.
Ang estenograper ni Spencer nahinumdom kaniya nga nagkapuliki sa
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buhatan sa Kimball-Greenhalgh usa ka buntag niana, usa ka polder ilawon sa
iyang bukton. . . . ‘Ako dili gustong moadto. Ako wala gayud makahimo og
dili maayo.’ Apan siya miadto. Siya nangutana sa babaye, ‘Unsay akong
nahimo batok kanimo?’ Siya nagtuo nga si Spencer mibabag sa gobernador sa
pagsupak nga ang iyang bana matawag ngadto sa buhatan sa estado.

“ ‘Kinsa ang nagsulti kanimo niana?’

“ ‘Ang akong mga higala.’

“ ‘Nasayop sila. Ako dili makabuhat niana. Ug ako wala niana nga matang sa
impluwensya uban sa gobernador.’

“Ang ilang panagsulti nakahusay sa tanan tali kanila” (Edward L. Kimball ug
Andrew E. Kimball, Jr., Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977],
pp. 197–98).

Ang mga Sulugoon sa Ginoo Kinahanglan Gayud nga Adunay Putli nga
mga Hunahuna ug Putli nga mga Aksyon

Panaghisgutan • Ngano nga si Presidente Kimball mihimo niining tanan nga mga pagsulay
sa pagpakig-uli sa dili pa siya mohimo sa trabaho isip usa ka Apostol sa
Ginoo? (Gisugyot nga tubag: siya buot nga mopasaylo ug mapasaylo aron
siya makasugod niining dako nga gimbuhaton uban sa espiritu nga
mapakahimo sa komunikasyon uban sa Ginoo.)

Basaha pagdungan ang Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42–43.

Kon ang usa ka tawo nakasala, hingpit nga pagbayad kinahanglan gayud
himoon aron siya mahimong putli ug adunay usa ka mapainubsanon nga
espiritu. Si Presidente Kimball naningkamot sa paghimo og maayo sa bisan
unsa nga kadaot, bisan kon siya mibati nga ang obligasyon wala
kinahanglana sa hingpit sa balaod.

• Tubaga kining mga pangutana sa imong kaugalingon. Paghunahuna og
bisan kinsa nga tawo nga sa imong pagtuo nakahimo og sayop kanimo,
nakasamok kanimo o nakapasakit kanimo. Unsa nga matang sa
paningkamot ang imong gikinahanglan sa pag-adto ngadto kanila ug
kinasingkasing nga mangayo og pasaylo tungod sa ilang bisan unsa nga
kasakit? Unsa ang imong bation ug ang bation niana nga tawo?

• Unsa ang pipila ka mga butang nga dili maayo alang sa hunahuna ug
espiritu? (Sama pananglit: kritikal nga mga hunahuna, mga pagbati sa
kasilag, law-ay nga talan-awon ug hugaw nga mga hunahuna,
pagpakaaron-ingnon, walay pagpasalamat, kahakog, pagkaadik ngadto sa
drugas sa bisan unsang matang, uban pa. Ilista kini ug ang ubang mga
tubag sa klase diha sa pisara.)

• Sa unsa nga paagi nga kining mga butanga makapahugaw sa atong mga
hunahuna ug ingon usab sa atong mga espiritu? (Kini makapuli sa maayo
ug limpyo nga mga hunahuna ug makapawala kanato sa impluwenysa sa
Espiritu Santo.)

Pisara ug
panaghisgutan

Makapahunahuna
nga mga 
pangutana
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Si Presidente Kimball mihatag og gibug-aton nga ang sulugoon sa Ginoo
makaalagad lamang uban sa:

Ang Usa ka Tawo Mahimong Gawasnon Lamang kon Siya Maghinulsol

Sugilanon Si Presidente Kimball misaysay sa mosunod nga sugilanon:

Ang usa ka tawo “kinsa naninguha sa pag-ikyas gikan sa kamatuoran ug sa
paglikay sa mga silot, sa paglikay sa pagsugakod sa sitwasyon, ingon og sama
nianang tawo nga milayas kinsa nakahimo og grabe nga krimen ug
gibilanggo sa prisohan uban sa silot sa pagkabilanggo sa tibuok kinabuhi.
Siya nagtuo nga siya abtik kaayo sa iyang gibuhat nga krimen ug nga pinaagi
lamang sa pipila ka mga sayop o dili maayong kapalaran nga siya nadakpan.

“Sa dugay, mapait nga takna makalolooy nga mga oras sa sulod sa bilanggoan,
siya nagplano sa pag-ikyas. Uban sa pag-organisar ug pagpaningkamot siya
mihimo og usa ka gamay nga gabas, ug niini siya nagtrabaho sa walay hunong
sa lawom nga gabii hangtud siya sa katapusan nakagabas og usa ka puthaw.
Siya naghulat hangtud nga sa iyang pagtuo nga usa ka maayong panahon sa
kahilom sa gabii sa pagbira sa puthaw ug sa pagliot-liot sa iyang lawas agi sa
lungag, ug sa dihang siya nakalusot na sa puthaw ang hunahuna miabut sa
iyang kaisipan, ‘A, sa katapusan ako gawasnon!’ Ug dayon siya nakaamgo nga
siya anaa pa sa sulod nga agianan, ug siya wala pa makapalingkawas sa iyang
kaugalingon.

“Siya hinay nga milakaw sa agianan ngadto sa pultahan ug nagbarug sa
ngitngit sa may daplin hangtud ang gwardiya miabut. Siya mibunal sa
gwardiya nga nawad-an og panimuot ug mikuha sa yawe ug miabli sa
pultahan. Samtang siya mihanggap sa mabugnaw nga hangin sa gawas ang
hunahuna miabut kaniya pag-usab, ‘Ako gawasnon! Ako abtik. Walay usa nga
makapugong kanako; walay usa nga makapugos kanako sa pagbayad sa mga
silot.’ Samtang siya sa hilom migawas iyang namatikdan nga siya anaa pa sa
gawas nga korte sa dapit sa bilanggoan. Siya sa gihapon usa pa ka binilanggo.

“Apan siya nagplano pag-ayo. Siya nakakita og pisi, milabay niini sa bong-
bong ug migunit sa tumoy niini ug mikatkat ngadto sa ibabaw sa bong-bong.
‘Sa katapusan,’ siya naghunahuna, ‘ako dili kinahanglan nga mobayad sa
mga silot. Ako abtik kaayo sa pag-ikyas gikan sa nagsunod kanako.’ Niining

Putli nga mga hunahuna

ug

Putli nga mga lihok
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higayona ang mga suga mihayag gikan sa mga tore sa bong-bong, ug ang
mga pusil nagsugod sa pagpusil, ug gipatingog ang alarma. Siya dali
nagpatighulog sa gawas diha sa kangitngit ug midagan aron dili maigo.
Samtang siya nagkalayo sa bilanggoan siya nakadungog sa lawom nga paghot
sa mga iro, apan ang iyang baho nawala nga masimhot alang sa mga iro
samtang siya miubog sa layolayo sa usa ka sapa. Siya nakakaplag og tagoanan
sa dakbayan hangtud nawagtang ang nagsunod kaniya.

“Sa katapusan siya nakakita sa iyang agianan ngadto sa silangang bahin sa
estado ug nakakita og trabaho sa usa ka tawo nga nagpasanay og karnero,
nagbantay sa mga karnero. Siya didto sa layo sa mga bungtod. Walay usa
nga ingon og nakaila kaniya. Iyang giusab ang iyang panagway pinaagi sa
pagpatubo sa iyang buhok ug bungot. Ang mga bulan milabay. Sa
sinugdanan siya mipadayag sa iyang kagawasan ug nagmapasigarbuhon sa
iyang kaugalingon sa iyang pagpanglimbong—kon sa unsa nga paagi siya
nakaikyas sa mga naggukod kaniya ug karon walay mga saksi ug walay mag-
akusar, ug siya gawasnon ug dili na manubag ngadto ni bisan kinsa. Apan
ang mga bulan walay kadasig ug malaay, ang karnero sum-ol, ang panahon
walay kahumanan; ang iyang mga damgo dili gayud mohunong. Siya
nakaamgo nga siya dili makaikyas sa iyang kaugalingon ug sa iyang
nagtulisok nga tanlag. Siya nasayud nga siya dili gawasnon, nga siya sa
pagkatinuod binilanggo ug kinadenahan; ug ingon og dihay mga dunggan
nga nakadungog unsay iyang gisulti, mga mata nga nakakita unsay iyang
gibuhat, hilom nga mga tingog nga sa kanunay nagtulisok kaniya sa unsay
iyang gibuhat. Ang kagawasan nga iyang gisaulog nausab ngadto sa mga
kadena.

“Sa katapusan kining tawo nga miikyas mibiya sa iyang karnero, miadto
ngadto sa lungsod ug miundang sa iyang pagpanarbaho. Dayon siya miadto
ngadto sa dako nga dakbayan ug ngadto sa mga opisyal sa balaod ug misulti
kanila nga siya andam na sa pagbayad aron siya mahimong gawasnon.

“Kini nga tawo nakakat-on sa bili sa sala” (Miracle of Forgiveness, pp. 143–44).

Si Presidente Kimball milatid sa mga lakang alang sa paghinulsol ug
pagpasaylo sa mainampingong paagi diha sa Miracle of Forgiveness:

1. Kita kinahanglan gayud nga masayud sa kamatuoran nga kita nakahimo og
sala. Basaha ang 2 Mga Taga-Corinto 7:9–10.

2. Kita kinahanglan gayud nga mobiya sa sala. Basaha ang Santiago 4:7.

3. Kita kinahanglan gayud nga mokumpisal sa atong mga sala: (1) ngadto sa
tawo nga atong napasakitan, (2) ngadto sa Ginoo mismo, ug (2) ngadto sa
gitugutan nga mga representante sa Ginoo kon ang mga sala seryoso nga
matang. (Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 58:43: “Pinaagi niini
kamo masayud kon ang usa ka tawo naghinulsol sa iyang mga sala—tan-
awa siya mokumpisal kanila ug mobiya kanila.”)

4. Kita kinahanglan gayud nga mohimo og mopahiuli kon makahimo.

5. Kita kinahanglan gayud nga sukad karon magsunod sa mga sugo sa Dios.
(Tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 1:32: “Bisan pa niana, siya nga
maghinulsol ug magbuhat sa mga sugo sa Ginoo mapasaylo.”)
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Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod sa makaayo nga paagi sa paghinulsol ug
pagpasaylo ug sa dako nga impluwensya ni Presidente Spencer W. Kimball sa
mga sakop sa Simbahan sa pagsunod niana nga baruganan.

Hagita ang mga sakop sa klase sa paghinulsol ug sa pagtinguha sa
kapasayloan gikan niadtong ilang napasakitan ug gikan sa Ginoo.



“Patas-i ang Inyong Lakang”

Tumong Ang mga sakop sa klase makapataas sa ilang mga lakang pinaagi sa pagpuyo
sa ebanghelyo sa labaw nga hingpit nga paagi karon.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni Spencer W. Kimball diha sa kolor
nga seksyon.

2. Siguroha nga ang matag sakop sa klase adunay usa ka kopya sa sumbanan
nga mga kasulatan.

3. Pag-andam og usa ka poster uban niini nga mensahe:

“Ako naghunahuna kon kita naghimo ba sa tanan nga atong mahimo. . . .
Andam ba kita sa pagpataas sa atong lakang?”

Presidente Spencer W. Kimball

Gisugyot nga 
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Paduola ang mga sakop sa klase sa atubangan sa klase. Ginamit ang masking
tape, o ubang laing mga butang sa pagbutang og marka, markahi ang gitas-on
sa matag lakang sa tawo diha sa salog. Hagita sila sa pagpaningkamot sa
pagpataas niini sa unom ka mga pulgada ug dayon markahi pag-usab ang
matag lakang sa tawo diha sa salog. Dayon ipasabut nga kanang dugang
unom ka mga pulgada sa lakang makahatag og dugang sa gilay-on nga ilang
maabut sa lumba.

Si Presidente Kimball Mihagit Kanato sa Pagpataas sa Atong Lakang

Hulagway ug poster Ipakita ang hulagway ni Presidente Spencer W. Kimball.

Sa usa ka mensahe gikan kang Preisdente Kimball nga gi-imprinta sa Okrubre
1974 Ensign, siya mitumong sa mosunod nga pangutana, yano apan
gamhanan, ngadto sa mga sakop sa Simbahan. (Ipakita ang poster.)

“Ako naghunahuna kon kita naghimo ba sa tanan nga atong mahimo. . . .
Andam ba kita sa pagpataas sa atong kalag?” (“When the World Will Be
Converted,” Ensign, Oct. 1974, p. 5).

Ang diksyonaryo nagsulti kanato nga ang pagpataas nagpasabut “sa paglugway
. . . sa pagtubo . . . sa pagdugang,” ug ang lakang nagpasabut nga pag-uswag. . .
sa paglihok uban sa . . . taas nga mga lakang. . .natural nga gilay-on” (Ang
English-Cebuano Visayan Dictionary. Balik usab ngadto sa poster.)
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• Unsa sa inyong hunahuna ang gipasabut ni Presidente Kimball sa diha nga
siya mihangyo kanato sa “pagpataas sa atong lakang”? (Itugot ang
nagkalain-lain nga mga tubag.)

Kita mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw..Si Presidente Kimball nasayud nga kita naningkamot sa pagpuyo sa
ebanghelyo. Siya usab nasayud sa kalibutan sa atong palibot ug sa atong
kapangakohan sa pagpadaghan sa gingharian sa Dios ngadto sa matag nasud,
kaliwatan, pinulongan, ug mga katawhan. Si Presidente Kimball mibati sa
pagkadinalian sa mensahe sa mosunod nga mga kasulatan:

Basaha uban sa sakop ang Doktrina ug mga Pakigsaad 42:58 ug 133:7–9, 37.

Tungod kay ang matag usa kaninyo kabahin sa gingharian sa Dios samtang
kini mokatap sa kalibutan ngadto sa matag nasud, ang tawag nga—“Patas-i
ang inyong lakang”—alang kaninyo.

• Unsa ang atong labaw nga mahimo kay sa ato nang nahimo? (Itugot ang
nagkalain-lain nga mga tubag.)

Usahay ang pagpuyo sa ebanghelyo ingon og makasanap. Adunay daghan
kaayong buhaton! Kita tingali maghunahuna usahay, “Human ako makasulti
sa akong pag-ampo, makabasa sa mga kasulatan, makahimo sa akong
kasaysayan sa banay, makabayad sa ikapulo makasulat sa akong inadlaw nga
talaan, makapalambo sa akong mga talento, ug makatungha sa tulunghaan,
wala nay panahon nga nahibilin alang sa ubang butang!”

Ang mosunod nga sugilanon mahimong makatabang kaninyo nga makasabut
kon sa unsa nga paagi kamo makahimo og gamay nga dugang sa pagpataas sa
inyong lakang.

Si Presidente Kimball mao ang usa ka tawo sa pasalig ug trabaho. Siya sa
kanunay naningkamot sa pagbuhat bisan og gamay lang kay sa unsay
gikinahanglan. Siya nagpakita niini nga kinaiya bisan usa pa gamay nga
batang lalaki. Siya misaysay sa mosunod nga kasinatian sa iyang kaugalingon:

“Tuguti ako sa pagsulti kaninyo sa usa sa mga tumong nga akong gihimo sa
diha nga ako usa pa gamay nga bata.. Sa diha nga ako nakadungog sa usa ka
pangulo sa Simbahan gikan sa Dakbayan sa Salt Lake nga nagsulti kanato sa
komperensya nga kita kinahanglan nga mobasa sa mga kasulatan, ug ako nga
nakaamgo nga wala pa gayud makabasa sa Biblia, nianang gabhiona dayon sa
katapusan niana nga sermon ako mipauli sa among panimalay nga usa ka
hut-ong sa mga balay ang gilay-on ug misaka ngadto sa lawak sa may atop sa
ibabaw sa balay ug midagkot sa gamay nga lampara nga diha sa gamay nga
lamesa, ug ako mibasa sa unang kapitulo sa Genesis. Usa ka tuig ang milabay
akong gisira ang Biblia, nga nakabasa sa matag kapitulo sa dako ug
mahimayaon nga basahon” (Spencer W, Kimball, sa Conference Report, Apr.
1974, pp. 126–27; o Ensign, May 1974, p. 88).

Isip usa ka bata nga lalaki, si Presidente Kimball dili lamang motambong og
mga tigum, ingon nga gikinahanglan gayud, apan siya mipataas sa iyang
lakang sa tinuod nga pagpuyo sa ebanghelyo. Siya mipasalig sa iyang
kaugalingon nga adunay hingpit nga pagtambong sa iyang tanang mga

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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tigum. Kini dili sayon nga buluhaton alang sa usa ka batan-on nga tumanon.
Usa ka higala nagsulti sa mosunod:

Panig-ingnan “Sulod sa daghang mga tuig [si Presidente Kimball] adunay talaan sa hingpit
nga pagtambong sa Pang-Domingo nga Tulunghaan ug sa Primarya. Usa ka
Lunes niana siya didto sa umahan nagyatakyatak sa mga uhot alang sa iyang
magulang nga igsoong lalaki sa diha nga mitingog ang kampana sa balay
tigumanan alang sa Primarya.

“ ‘Ako kinahanglan nga moadto sa Primarya,’ siya mahadlokon nga misugyot.

“Ikaw dili makaadto karon; kami nagkinahanglan kanimo,’ sila miingon.

“ ‘Kon mao, si Papa mopaadto kanako, kon siya ania pa lang,’ mibalos ang
batang lalaki.

“ ‘Si Papa wala dinhi,’ sila miingon, ‘ ug ikaw dili makaadto.’

“Ang mga patong-patong sa mga uhot nagkadaghan, nga mitabon na ni
Spencer, apan sa katapusan siya nakalugar; midailos sa hilom sa luyo sa
karomata, siya katunga na ngadto sa balay tigumanan sa diha nga ang iyang
pagkawala namatikdan, ug ang iyang hingpit nga talaan nagpabilin nga wala
maunsa” (Jesse A. Udall, “Spencer W. Kimball, the Apostle from Arizona,”
Improvement Era, Oct. 1943, p. 591).

Bisan kanang gamay nga dugang nga atong gihimo sa matag adlaw sa atong
mga kinabuhi makahimo og kalainan. Si Ralph Waldo Emerson sa makausa
mihimo niini nga pahayag: “Himoa ang kutob mahimo sa imong kaugalingon,
kay kana mao ang tanan nga anaa kanimo” (ingon nga gikutlo sa Richard L.
Evans, Richard Evans’Quote Book [Salt Lake City: Publishers Press, 1971], p. 50).

Ang Pagpataas sa Atong Lakang sa Kanunay Nagkinahanglan og
Sakripisyo

Adunay usa ka bili nga ibayad alang sa kalampusan.

Basaha ang Doktrina ug mga pakigsaad 35:24 ug 82:10.

• Unsa ang pipila ka mga sakripisyo ang inyong gihimo aron sa pagpuyo sa
mga baruganan sa ebanghelyo? (Itugot ang hingpit nga panaghisgutan
niini nga hilisgutan. Giyahi ang klase sa pagsabut ngano nga kita
mosakripisyo sa panahon, salapi, ug usahay ang panaghigala,
katungdanan, ug kabantog alang sa ebanghelyo.)

Ang Kinabuhi sa Manluluwas Usa ka Panig-ingnan Kon Unsaon Nato sa
Pagpataas sa Atong Lakang

Ang kinabuhi ni Kristo usa ka panig-ingnan nga atong matan-aw samtang
kita modawat sa hagit sa propeta sa “pagpataas sa atong lakang.”

Basaha ug hisguti kutob sa mosunod nga mga kasulatan sa imong gibati nga
angay.

Panaghisgutan sa
kasulatan

Panaghisgutan 
sa kasulatan
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• Sa unsa nga paagi nga kini mga panig-ingnan sa Manluluwas sa paghimo
og dugang unsa ang gikinahanglan? Sa unsa nga paagi kita makagamit
niini sa pagpataas sa atong lakang? (Ang sukaranan nga hilisgutan sa
matag usa magsunod ang tinubdan.)

Mateo 14:13–21:Nagpakaon sa lima ka libo.

Juan 13:4–17: Si Jesus naghugas sa mga tiil sa Napulog Duha.

3 Nephi 17: Si Jesus mipanalangin sa mga Nephite ug nag-ampo alang kanila.

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpmatuod sa gahum nga anaa sa matag usa kanato sa
“pagpataas” sa atong lakang. Hagita ang mga sakop sa klase sa pagsugod karon
sa pagdawat sa hagit ni Presidente Kimball ug sa pagpataas sa ilang mga lakang
sa pipila ka mga bahin sa ilang mga kinabuhi. Pahinumdumi sila nga kini
nagkinahanglan og pasalig, trabaho, ug sakripisyo, apan sila makadawat usab
og mga panalangin.



Ezra Taft Benson:Pagtudlo
og Sakripisyo ug Pag-alagad
alang sa Ginoo
Natawo sa: 4 sa Agosto 1899 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1985–1994

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on sa unsa nga paagi nga si Presidente
Benson mitabang sa uban nga makasabut sa balaod sa sakripisyo, nga pinaagi
niana makatabang kanila nga mahimong maayo nga mga sulugoon diha sa
gingharian sa Dios.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Ezra Taft Benson diha sa kolor nga
seksyon.

2. Siguroha nga matag sakop sa klase adunay usa ka Basahon ni Mormon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

(Ang mga kasulatan sa pipila ka mga pinulongan walay indeks sa ilang
tabang sa pagtuon sa Basahon ni Mormon ug Doktrina ug mga Pakigsaad.
Kon ang inyong mga kasulatan wala niini, tun-i uban sa mga sakop sa klase
ang pulong sakripisyo sa usa ka maayo nga diksyonaryo.)

Pangitaa ang pulong sakripisyo diha sa indeks sa Basahon ni Mormon ug
Doktrina ug mga Pakigsaad. Kamo makakaplag og pipila ka mga pakisayran sa
kasulatan. (Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga pundok ug basaha ang
mosunod nganha sa klase.)

Kamo mosiksik alang sa piho nga mga kasulatan bahin sa sakripisyo. Ako
mohatag og ilhanan gikan sa mga pakisayran nga gilista ubos sa “sakripisyo,”
sama sa: masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu.” Ang
matag usa kaninyo mangita alang niana nga pakisayran sa indeks aron sa
pagpangita sa pakisayran sa kasulatan, nga niining panig-ingnan mao ang 3
Nephi 9:20, ug dayon mangita niana nga tudling sa kasulatan. Kon makita
ang tudling, usa sa sakop sa pundok kinahanglan nga pilion sa pag-adto
ngadto sa pisara ug isulat ang ikatulo nga pulong sa kasulatan diha sa pisara.
Hatagi og eskor alang sa matag husto, unang tubag.

(Ikaw mahimong mohatag og pipila ka ganti alang sa mananaog nga pundok.
Ayaw paggahin og labaw sa unom o pito ka mga minuto niini nga kalihokan,
ug human kamo makakita og upat o lima ka maayo nga mga pakisayran,
hunong ug hisguti kini uban sa inyong mga sakop sa klase. Kini nga
panaghisgutan mao ang usa sa labing mahinungdanon nga bahin sa inyong
leksyon; kini makadala sa klase ngadto sa mahinungdanong punto sa
leksyon. Ang kalihokan gihimo aron sa pagpaapil ug paghagit sa mga sakop
sa klase.)

Pagpangita sa
indeks sa kasulatan
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Si Presidente Benson Nakakat-on sa Baruganan sa Sakripisyo gikan sa
Iyang mga Ginikanan

Sugilanon Isaysay sa inyong kaugalingong mga pulong ang mosunod nga sugilanon
gikan sa kinabuhi ni Presidente Benson:

“Ako nag-edad og mga napulog tulo ka mga tuig sa diha nga ang akong
amahan nakadawat og usa ka tawag sa pag-adto sa misyon. Kini panahon sa
usa ka epedimik sa among gamay nga komunidad sa Whitney, Idaho. Ang
mga ginikanan giawhag sa pagtambong sa tigum sa sakramento, apan ang
mga bata kinahanglan nga magpabilin sa panimalay aron sa paglikay nga
matakdan sa sakit.

Si Papa ug Mama miadto sa tigum sa sakramento sakay sa usa ka kabayo nga
kalesa. Sa katapusan sa tigum, ang tigbantay sa tindahan miabli sa tindahan
sa gidugayon nga igo alang sa mga mag-uuma sa pagkuha sa ilang mga sulat,
tungod kay ang buhatan sa koreyo anaa sa tindahan. Walay mga pagpamalit,
apan niini nga paagi ang mga mag-uuma nakadaginot og usa ka biyahe
ngadto sa buhatan sa koreyo sa Lunes. Walay maghatud sa sulat sa rural nga
dapit niadtong mga panahona.

“Samtang si Papa nagmaneho paingon sa balay, si Mama miabli sa mga sulat,
ug, sa ilang katingala, dihay sulat gikan sa Box B sa Dakbayan sa Salt Lake—
usa ka tawag sa pagmisyon. Walay usa nga nangutana kon kami ba andam,
buot, o makahimo. Ang obispo unta nakahibalo, ug ang obispo mao si Lolo
George T. Benson, ang amahan sa akong amahan.

“Samtang si Papa ug Mama miabut na sa may nataran, silang duha naghilak—
butang nga wala sukad namo makita sa among banay. Kami nagpundok libut
sa kalesa—mga pito kanamo ang diha—ug nangutana unsa ang nahitabo.

“Sila miingon, ‘Ang tanan maayo ra.’

“ ‘Ngano nga nanghilak man kamo?’ kami nangutana.

“ ‘Sunod kamo ngadto sa lawak dawatanan ug among ipasabut.’

“Kami nagpundok sa karaan nga sopa sa lawak dawatanan, ug si Papa misulti
kanamo mahitungod sa iyang misyon. Dayon si Mama miingon: ‘Kita
mapagarbuhon nga si Papa giisip nga takus sa pag-adto og misyon. Kami
nanghilak tungod kay kini nagpasabut nga duha ka mga tuig sa panagbulag.
Nasayud kamo nga ang inyong amahan ug ako wala gayud magkabulag sa
labaw sa duha ka mga gabii sukad sa among kaminyoon—ug kadto sa diha
nga si Papa miadto sa canyon aron sa pagkuha og mga troso, mga kahoy, ug
igsusugnod.’

“Ug busa si Papa nagmisyon. Bisan og nianang higayona ako wala makasabut
sa hingpit sa giladmon sa pasalig sa akong amahan, akong nasabtan pag-ayo
karon nga ang iyang pagkaandam sa pagdawat sa iyang balaan nga tawag usa
ka ebidensya sa iyang hugot nga pagtuo” (sa Conference Report, Oct. 1986
pp. 59–60; o sa Ensign, Nov. 1986, pp. 45–46).

Pinaagi sa panig-ingnan sa iyang amahan, si Presidente Benson nakakat-on sa
gahum sa sakripisyo. Siya mao ang kinamagulangan nga anak. Samtang ang
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iyang amahan nagmisyon, ang batan-ong Ezra mao ang nagdumala sa ilang
pagatasan. Unya siya nagmisyon, nag-abli og usa ka yugto sa pag-alagad
ngadto sa Ginoo gikan sa iyang kaugalingong kinabuhi.

Siya nag-alagad diha sa daghang mga katungdanan sa Simbahan, makaduha
isip usa ka presidente sa istaka. Pagkahuman sa iyang pag-alagad isip
presidente sa istaka, siya gitawag ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles. Dinhi niini nga siya kinahanglan nga mosunod sa panig-ingnan sa
iyang amahan ug mobiya sa iyang sa banay samtang mangalagad ngadto sa
mga panginahanglan sa mga Santos sa naguba sa gubat nga Uropa
pagkahuman sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.

Si Presidente Benson Nakasaksi sa Pag-antus taliwala sa mga Santos sa
Uropa

Si Igsoong Frederick W. Babbel miuban kang Presidente Benson ngadto sa
Uropa human sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Ang mosunod nga mga
kasinatian gikan sa libro ni Igsoong Babbel, On Wings of Faith, naghulagway sa
sakripisyo nga nakita ni Presidente Benson taliwala sa mga Santos sa Uropa.

Paning-ingnan Sa usa sa iyang unang mga pakigpulong sa Uropa, si Presidente Benson miingon:

“Ang akong kasingkasing napuno sa pasalamat, akong mga kaigsoonan,
samtang ako nagtan-aw sa inyong subo nga mga nawong. Ang akong
kasingkasing mibati kaninyo sa lunsay nga gugma sa Dios.

“Samtang ako mapasalamaton alang niini nga kahigayunan, ako mianhi dinhi
uban sa masulub-ong nga kasingkasing. Samtang kami nagmaneho subay sa
inyong berde ug mabungahon nga yuta, akong nakita sa matag lungsod ug
balangay ang makalilisang nga sangputanan sa pagkamasinupakon sa tawo
ngadto sa balaod sa Dios.

“Ako walay gisuportahan ni manghimaraut ni bisan kinsa alang sa unsay
nahitabo. Ang Dios mao ang maghuhukom ug ang iyang paghukom
makiangayon tungod kay siya makakita dili lamang sa mga sangputanan sa
atong mga desisyon, apan naghukom kanato pinaagi sa katuyoan sa atong
mga kasingkasing usab. . . .

“Samtang ako nagtan-aw sa inyong nagluha nga mga mata ug nakakita sa
daghan kaninyo nga nagkagidlay ug himatyon, apan uban sa pahiyom sa
inyong nangliki nga mga ngabil ug ang kahayag sa gugma ug pagsabut
misanag sa inyong mga mata, ako nasayud nga kamo nagmatinud-anon sa
inyong mga pakigsaad, nga kamo nagmatarung, nga kamo wala motugot sa
kasilag ug kasuko nga mosulod sa inyong kasingkasing. . . .

“Kitang tanan igsoong mga lalaki ug mga babaye. Kitang tanan mga sakop sa
Simbahan ni Jesukristo—ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kita midawat
sa kinasingkasing sa pamahayag sa Ginoo nga ‘Kita mao ang magbalantay sa
atong igsoon’ ” (Frederick W. Babbel, On Wings of Faith [Salt Lake City:
Bookcraft, 1972], pp. 37–39).

Ang mosunod usa ka tinuod nga sugilanon sa usa babaye nga SUA nga
nahimamat ni Presidente Benson human sa usa ka tigum uban sa mga sakop
kinsa nag-antus tungod sa gubat.
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Ang igsoong babaye adunay mga sako nga giputos sa iyang mga tiil ug mga
bitiis imbis mga sapatos. Bisan kini karon nagkagisigisi. Ang iyang sinina
tinapakan ug nagkagidlay. . . . Kining maayo nga igsoong babaye nagpuyo sa
Silangang Prussia. Sa panahon sa iyang katapusang mga adlaw sa
makalilisang nga mga gubat niana nga dapit, ang iyang bana napatay. Siya
nag-inusara uban sa upat ka mga gagmay nga mga anak, usa kanila usa ka
batang masuso. Ubos sa mga kasabutan sa nagmando nga mga gahum, siya
usa sa 11 ka mga milyon ka mga German kinsa gisugo sa pagbiya sa iyang
lugar ug sa iyang tanang mga kabtangan, ug sa pag-adto ngadto sa Kasadpang
Germany aron sa pagpangita og bag-o nga panimalay. Siya gitugutan lamang
sa pagdala sa gamay nga mga panginahanglan, hapin sa higdaanan, uban pa
nga iyang makarga ngadto sa iyang gamay nga kahoy nga karomata—mga 30
ka mga kilo ang tanan nga iyang mabira tabok niining awaaw nga biniyaan
sa gubat. Ang iyang gamay nga anak iyang gikugos sa iyang mga bukton
samtang ang ubang gagmay nga bata naningkamot sa paglakaw kuyog kaniya
sa panahon niining pagbaktas nga kapin sa 1,600 ka mga kilometro.

“Siya nagsugod sa iyang panaw sa ulahing bahin sa ting-init. Nga walay
pagkaon ni kwarta uban sa iyang pipila ka mga kabtangan, siya napugos sa
pagpangita og pagkaon gikan sa mga umahan ug mga kalasangan nga
maagian. Sa kanunay siya nag-atubang sa mga kakuyaw gikan sa nahadlok
nga mga milalin ug sa manglungkab nga mga tawo.

“Sa wala madugay ang yelo miabut ug ang temperatura miubos ngadto sa
mga 40 ka mga degree ubos sa sero. Usag-usa ang iyang mga anak namatay,
mikaging ngadto sa kamatayon o mga biktima sa kagutom, o sa duha. Siya
milubong kanila sa mabaw nga mga lubnganan sa daplin sa dalan, ginamit
ang usa ka kutsara nga gihimong pala. Sa katapusan, samtang siya hapit na
moabut sa iyang panaw, ang iyang katapusan nga gamay nga anak namatay
diha sa iyang mga bukton. Ang iyang kutsara nawala na, busa siya mikalot
og usa ka lubnganan diha sa mibagtok nga yuta ginamit ang mga kamot.

Samtang siya naghinumdom niini sa tigum sa sakramento ug sa ubang mga
kalisdanan diha sa tigum sa sakramento, siya mipasabut nga ang iyang
kaguol nianang higayona dili maantus. Dinhi siya nagluhod sa yelo sa tupad
sa lubnganan sa iyang katapusang anak. Karon wala na kaniya ang iyang
bana ug mga anak. Siya mitugyan sa iyang tanang yutan-ong mga kabtangan,
sa iyang panimalay, ug gani sa iyang dapit nga gipuy-an. Siya nakakaplag sa
iyang kaugalingon taliwala sa mga tawo kansang kahimtang nahisama sa
iyang alaot nga kahimtang.

“Niining panahon sa tumang kasubo ug kalibog, siya mibati nga iyang
kasingkasing dili makaantus. Sa kawalay paglaumm siya naghunahuna unsaon
niya pagtapos ang iyang kaugalingon kinabuhi sama sa gihimo sa iyang
daghang tagilungsod. Unsa ka sayon ang paglukso sa usa ka duol nga
taytayan, siya naghunahuna, o sa pagbutang sa iyang kaugalingon sa molabay
nga tren!

“Dayon siya mipamatuod nga samtang kini nga mga hunahuna misulod kaniya,
usa ka butang sa iyang galamhan miingon, ‘Luhod ug pag-ampo.’ Ug dayon siya
uban sa dako nga kalipay mipasabut sa unsa nga paagi siya nag-ampo sa labing
mainiton nga paagi kay sa masukad nga iyang nabuhat kaniadto.
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“Sa pagtapos, siya mipamatuod sa usa ka mahimayaon nga pagpmatuod,
nagpasabut nga ang tanang uyamot nga mga katawhan sa iyang alaot nga yuta
siya mao ang labing malipayon tungod kay siya nasayud nga ang Dios buhi,
nga si Jesus mao ang Kristo, ug nga kon siya magpadayon nga magmatinud-
anon ug matinuoron hangtud sa katapusan siya maluwas sa celestial nga
gingharian sa Dios” (Frederick W. Babbel, On Wings of Faith, pp. 41–42).

• Sa inyong hunahuna kini ba nga babaye nakasabut sa pulong sakripisyo?
Unsa sa inyong hunahuna ang iyang sugilanon nakaapekto ni Preisdente
Benson ug sa uban sa Uropa? (Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Si Presidente Benson Miawhag sa Uban sa Pagsakripisyo

Samtang didto pa sa Uropa, si Presidente Benson miawhag kang Presidente
Cornelius Zappey, presidente sa misyon sa Dutch, “sa pagpangita og yuta
diin ang mga Santos nga Dutch mahimong makapananom og mga patatas
aron sa pag-atiman sa ilang kaugalingong mga panginahanglan sa kaayohan.
Sa katapusan sa unang tuig ang mga Santos nga Dutch nakaani og 66 ka
mga tonelada sa mga patatas—igo nga ikaatiman sa ilang kaugalingong mga
panginahanglan.

“Dayon usa ka dili kasagaran nga hangyo gihangyo ngadto niini nga mga tawo.
Samtang sila nagpundok sa usa ka komperensya sa misyon sa Rotterdam aron
sa pagpasalamat sa daghang ani, ang ilang presidente sa misyon. . .miingon,
‘Pipila sa labing mabangis nga mga kaaway nga inyong nasugatan nga mao 
ang sangputanan niini nga gubat mao ang mga German nga mga tawo. Kami
nasayud kon unsa nga pagbati ang inyong pagkadili gusto ngadto kanila. Apan
kining mga tawhana labaw nga nag-antus kay kaninyo ug kami naghangyo
kaninyo sa pagpadala sa inyong tanang naani nga mga patatas ngadto sa mga
German nga mga santos. Buhaton ba ninyo kini?’

“Sila mihimo niini. . . .

“Sa pagkasunod tuig ang mga Santos nga Dutch nakaani og 150 ka mga
tonelada sa mga patatas. Dugang niini, sila nangisda ug nakakuha og igo nga
mga isda nga makapuno sa daghang mga baril. Ang ilang tubag ngadto niana
nga kalampusan mao kini: ‘Kami nalipay pag-ayo sa paghatag sa mga patatas
ngadto sa mga santos nga German sa miaging tuig nga kami buot mopadala
ngadto kanila sa tanang ani niining tuiga uban sa gipreserbar nga mga isda!’
”(Frederick W. Babbel, On Wings of Faith, pp. 76–77).

Panaghisgutan Gawas sa sakripisyo, ang mga Santos nga Dutch gihangyo sa “paghigugma sa
ilang mga kaaway.”

• Unsa nga talagsaon nga mga pagbati o mga panalangin sa ebanghelyo ang
ilang ganti? (Itugot ang nagkalainlain nga mga tubag.)

• Sa unsa nga paagi nga ang mga Santos nga Dutch mitabang sa mga Santos
nga German? Sa unsa nga paagi sila mitabang sa ilang mga kaugalingon sa
usa ka labaw ka mahinungdanong paagi? (Giyahi ang klase sa pagsabut nga
ang personal nga sakripisyo makahatag og buhong nga mga ganti.)
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Kasulatan Si Hari Benjamen, sa Basahon ni Mormon, miingon diha sa Mosiah 2:18–19,
“Tan-awa, kamo mitawag kanako nga inyong hari; ug kon ako, kinsa inyong
gitawag nga inyong hari, naghago sa pag-alagad kaninyo, busa, dili ba kamo
maghago sa pag-alagad sa usag usa?

“Ug tan-awa usab, kon ako, kinsa inyong gitawag nga inyong hari, kinsa
migahin sa iyang mga adlaw diha sa pag-alagad kaninyo, ug gani nag-alagad
usab sa Dios, angay sa bisan unsa nga mga pasalamat gikan kaninyo, O unsa
pa kaha ang inyong pasalamat sa inyong langitnong nga Hari!”

Ang Ginoo Nakahibalo sa atong Sakripisyo ug Nagtabang Kanato Kon
Kita Mangayo og Panabang

Panig-ingnan Ang mosunod nga hitabo, gisaysay ni Frederick W. Babbel, naghulagway sa
unsa nga paagi nga ang sakripisyo ni Presidente Benson nagantihan uban sa
talagsaon nga tabang gikan sa Ginoo.

Ang mga kondisyon, ilabi na sa gikontrol sa mga Taga-Russia nga mga sektor
sa kanhi mga dapit sa gubat, nakapalisud alang sa bisan unsang pagbiyahe ni
bisan kinsa nga mga awtoridad sa Simbahan, bisan ang mga misyon sa kalooy.

Miingon si Igsoong Babbel, “Tungod kay kami kinahanglan nga moagi sa
Poland agi sa gipig-utan nga rota nga gitukod sa mga Taga-Russia taliwala sa
Berlin ug Warsaw, gikinahanglan alang kanamo sa pagkuha og balido nga
bisa sa pagsulod sa Poland sa dili pa ang mga opisyal sa kasundalohan
motugot sa pag-isyu sa gikinahanglan nga mga pagtugot sa kasundalohan
alang sa among pagsulod ngadto sa Berlin. . . .

Si Presidente Benson. . .mahinamong nangutana kon ako nakakuha ba sa
gikinahanglan nga pagtugot. Sa dihang ako miingon nga wala, siya
nasagmuyo. Ako nakamatikod og dako uban kaniya nga kami nag-atubang og
dako kaayo nga problema. Human sa pipila ka mga gutlo sa masiksikon nga
paghunahuna sa kalag, sa panahon nga walay usa kanamo nga mibuak sa
kahilom, siya miingon sa hilom apan sa hugot nga paagi, ‘Tuguti ako nga
mag-ampo bahin niini.’

“Mga duha o tulo ka mga oras human si Presidente Benson misulod sa iyang
lawak aron mag-ampo, siya nagbarug sa may pultahan ug miingon uban sa
usa ka pahiyom sa iyang nawong. ‘Andama ang imong bag. Kita mobiya
padulong sa Poland sa pagkabuntag!’

“Sa sinugdanan ako ingon og dili makatuo sa akong nakita. Siya nagbarug
diha nga gilibutan sa usa ka matahum nga kasanag sa masilakon nga
kahayag. Ang iyang panagway midan-ag sama sa akong paghanduraw sa
paghayag sa panagway sa Propeta Joseph Smith kon siya mapuno uban sa
Espiritu sa Ginoo” (Frederick W. Babbel, On Wings of Faith, pp. 131–32).

Ang pag-ampo ni Presidente Benson natubag, ug siya nakahimo sa pagsulod
sa bisan sa labing hilit nga dapit sa pagtabang ug sa paglig-on sa mga Santos
niadtong naguba nga mga dapit sa gubat.
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Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag ang imong pagpamatuod ug pasaliga ang imong mga sakop sa klase sa
pag-ampo alang sa personal nga pagpamatuod nga si Ezra Taft Benson usa ka
gayud ka propeta sa Ginoo.

Hagita ang mga sakop sa klase sa pagsusi pag-ayo sa ilang kaugalingong mga
kinabuhi kon sila ba nagsakripisyo ug nag-alagad. Hangyoa sila sa
pagpangutana sa ilang mga kaugalingon:

• Ako ba nagtabang sa kabus? sa walay palad?

• Ako nag-andam ba sa pag-adto sa misyon?

Hangyoa ang klase sa pagtan-aw sa ilang kaugalingong hakog nga mga tinguha
ug mahimong magtinguha sa daghang mga panginahanglan sa mga tawo sa
kinatibuk-an
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Ezra Taft Benson—Usa ka
Maunungon nga Sulugoon

Tumong Ang mga sakop sa klase makakat-on nga ang pagkamaunungon ngadto sa
Dios makapahimo sa mga lalaki ug mga babaye nga labaw nga moalagad sa
ilang mga nasud ug sa ilang isig ka tawo.

Pagpangandam 1. Pag-andam sa pagpakita sa hulagway ni Ezra Taft Benson diha sa kolor nga
seksyon.

2. Pag-andam og usa ka poster uban sa Panumpa sa Eskawot:

3. Pag-andam og usa ka poster sa ika-napulog duha ka artikulo sa hugot nga
pagtuo: “Kami nagtuo sa kamandoan ubos sa mga hari, mga presidente,
mga magmamando, ug sa mga maghuhukom, sa pagsunod; pagtahud; ug
sa paghupot sa balaod” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:12); o sa
pagkuha sa tsart sa Ika-napulog duha nga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo
(65012) gikan sa librarya sa balay tigumanan.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Ang atong mga kalihokan sa Simbahan, tulunghaan, ug komunidad
makahatag og maayo kaayong mga kahigayunan alang kanato sa pag-alagad
sa atong isig ka tawo.

• Ngano nga ang atong mga pangulo sa Simbahan mihangyo kanato, dugang
ngadto sa pag-alagad sa Simbahan, sa pag-apil sa mga kalihokan sa
komunidad, sa estado, ug sa nasudnong kalihokan? (Maayo nga mga tawo
gikinahanglan aron sa pagtabang sa tanang matang sa organisasyon sa
gobyerno ug komunidad. Kita usab mouswag gikan sa mao nga pag-apil ug
kita makatabang sa pag-ugmad sa mga sumbanan sa Simbahan diha sa
atong komunidad ug nasud.)

Panumpa sa Eskawot

“Sa akong dungog ako mohimo kutob sa akong
mahimo
Sa pagbuhat sa akong katungdanan ngadto sa Dios ug
sa akong nasud
ug sa pagsunod sa Balaod sa Eskawot;
Sa pagtabang sa ubang mga tawo sa tanang higayon;
Sa paghimo sa akong kaugalingon nga kusgan sa pisikal,
abtik sa hunahuna, ug moral nga matarung.”

(William “Gren Bar Hill Hillcourt, Official Boy 
Scout Handbook [Irving, Texas: Boy Scouts of 
America, 1979], p.)
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Basaha pagdungan ang Ether 2:12.

• Sa unsa nga paagi kita makaalagad sa Manluluwas pinaagi sa pag-apil sa
komunidad, estado, ug nasyonal nga mga gobyerno? (Itugot ang
nagkalain-laing mga tubag ug hatagi og gibug-aton nga ang impluwensya
sa usa ka tawo kinsa nagpuyo sa ebanghelyo adunay dako nga epekto sa
usa ka komunidad o gobyerno. Ang atong Amahan sa Langit nagpakabana
sa iyang tanang mga anak ug kita makaandam sa atong mga kaugalingon
nga mahimong epektibo nga mga himan diha sa iyang mga kamot alang
sa mga panalangin sa uban.)

Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 98:9–10.

• Sa unsa nga paagi kamo makaandam sa inyong kaugalingon sa pagpili og
matinuoron nga mga tawo nga morepresentar kaninyo diha sa gobyerno?
Unsa ang inyong nakat-unan karon nga makatabang kaninyo nga
magmaalamon sa inyong pagpili unya?

Ang mga sakop sa Simbahan kinahanglan nga magmatinuoron, maamumahon,
ug magpakabana sa mga panginahanglan sa ilang isig ka tawo. Kini nga mga
kalidad mao usab ang mga hiyas sa maayo nga mga sulugoon sa publiko.

Si Presidente Benson Maunungon nga Nag-alagad sa Daghang mga
Kapasidad

Panaghisgutan Sa iyang tibuok kinabuhi, si Presidente Benson nag-alagad sa daghang mga
buhatan sa publiko; sa iyang komunidad, sa iyang estado, ug alang sa
Tinipong Bansa sa kinatibuk-an, lakip sa pagkatinugyanan sa Agrikultura sa
Franklin County alang sa University of Idaho Extension Service sa Preston,
Idaho, tsirman, sa Department of Agricultural Economics ang Marketing for
the Extension Service of the University of Idaho; kalihim sa Idaho Cooperative
Council; executive secretary, National Council of Farmer Cooperatives sa
Washington D.C.; United States Secretary of Agriculture ubos ni Presidente
Dwight D. Eisenhower.February 7, 2001

Siya usab nag-alagad sa daghang nasudnong mga katungdanan sa Eskawting,
lakip sa pagkasakop sa National Council of Boy Scouts of America. Dugang
ngadto sa publiko, patigayon, ug Eskawting nga pag-algad, si Presidente
Benson mihatag usab og daghang mga tuig sa matinuorong pag-alagad sa
Simbahan. Kining tanang mga kalihokan nakatabang sa iyang komunidad, 
estado, nasud, ug sa kalibutan, apan ilabi na gayud, sa Simbahan sa Ginoo.

Si Elder Mark E. Petersen, kinsa nag-alagad og daghang mga tuig uban ni
Presidente Benson diha sa Korum sa Napulog Duha, miingon:

“Usa sa labing mahinungdanon nga mga yugto sa iyang kinabuhi miabut sa
diha nga siya natudlo nga Kalihim sa Agrikultura sa kabinete ni Presidente
Dwight D. Eisenhower.

“Kadto usa ka kapangakohan nga wala niya tinguhaa. Sa diha nga siya
nakahibalo nga siya gihunahunan alang sa usa ka katungdanan sa Kabinete,
siya nakigkita kang Presidente David O. McKay, nga mao ang Presidente sa
Simbahan. Si Presidente McKay miingon, ‘ako nakadawat og usa ka

Panaghisgutan
sa kasulatan



mahinungdanon kaayo nga tawag sa telepono kagabii nagtinguha nga
makahibalo sa ikasulti sa Simbahan kon usa ka pagtudlo sa Kabinete itanyag
ngadto kang Elder Benson. Si Presidente McKay miingon, ‘Igsoong Benson,
ang akong hunahuna tin-aw niini nga butang. Kon ang kahigayunan moabut
sa husto nga espiritu, ako nagtuo nga ikaw kinahanglan nga modawat.

Si Elder Benson miingon nga siya ingon og dili makatuo sa maong tanyag
nga ihatag, ug misulti kang Presidente McKay nga siya buot magpadayon sa
iyang buhat isip usa ka Konseho sa Napulog Duha.

“Si Presidente McKay, bisan pa niana, mitambag kaniya nga kon [ang
katungdanan] itanyag, magpainterbyu. Ang pinili nga Presidente Eisenhower
mihangyo kang Elder Benson sa pag-adto ngadto sa New York ug didto misulti
kaniya sa taas nga pagtamud nga gihimo sa mga mag-uuma sa nasud kang
Elder Benson ug miawhag kaniya sa pagdawat sa iyang bayanihon nga
katungdanan ug motubag ngadto sa tawag sa iyang panggobyerno.

“Siya nag-alagad [isip Kalihim sa Agrikultura] sulod sa walo ka mga tuig. 
Ang Presidente misulti sa Kalihim nga siya buot nga siya magpabilin diha sa
Kabinete sa kinatibuk-an sa iyang pagpuyo sa White House. Kini gibuhat ni
Kalihim Benson” (“Presidente Ezra Taft Benson,” Ensign, Jan. 1986 p. 7)

Panaghisgutan • Unsa nga matang sa madungganon nga kinaiya ang gipaabut ni Presidente
Eisenhower gikan sa mao nga pangulo sama kang Elder Benson? (Dawata ang
nagkalain-laing mga tubag ug hatagi og gibug-aton nga ang pagkamatinuoron
ug pagkamaunungon mao tingali ang duha ka mga hiyas nga gipaabut.)

Isip Kalihim sa Agrikultura sa gobyerno sa Tinipong Bansa, ang mga desisyon
ni Elder Benson dili kanunay gusto sa tanan.

• Unsa nga tabang ang iyang gipaabut gikan sa Ginoo sa paghimo sa mao
nga mga desisyon? (Itugot ang nagkalain-lain nga mga tubag.)

Panig-ingnan “Usa sa iyang mga biyahe ngadto sa Russia isip Kalihim sa Agrikultura, si
Presidente Benson adunay makapatandog nga kasinatian nga nagpadayag sa
lawom nga relihiyosong pagtuo sa pipila ka mga tawo sa Russia.

“Siya nakigsulti uban sa Premier nga si Khrushchev ug sa ubang taas nga mga
opisyal sa gobyerno sa Russia isip usa ka representante sa Tinipong Bansa.
Pagkahuman niana nga komperensya, siya mipahibalo sa tinguha sa pagbisita
sa pipila ka simbahan diin ang mga Kristiyano sa gihapon gitugutan sa
pagtigum. Human sa mapadayunon nga paghangyo, siya gidala ngadto sa usa
ka simbahan sa Baptist sa Moscow. Ang mga sakop sa pamantalaan miuban
kaniya ngadto sa Russia alang sa iyang panggobyernong tigum misunod usab
kaniya ngadto niining gamay nga simbahan.

“Kadto usa sa pipila lamang gayud nga mga simbahan sa Kristiyano nga abli
gihapon nianang dako nga dakbayan. Ang katiguman kasagaran hamtong
nga mga tawo, kadaghanan mga babaye.

“Ingon nga tataw nga pundok sa Amerikano nga naglakaw paingon sa kapilya,
ang mga tawo sa katiguman nanan-wan nga nahibulong, ingon sa dili
makatuo sa ilang nakita. Usa sa mga Amerikano, si Kalihim Benson, wala
damha gitawag ngadto sa pulpito.
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“Gisanapan sa emosyon, siya mipamatuod niana nga dakbayan sa pagkatinuod
sa Ginoong Jesukristo.

“ ‘Ang Dios buhi. Ako nasayud nga Siya buhi. Ako nasayud nga si Jesus mao
ang Kristo ug ang Manunubos sa kalibutan,’ siya mipahayag.

“Ang iyang mga pulong gihubad ngadto sa pinulongan sa Russia. Sa matag
hugpong sa mga pulong, mga yango sa pag-uyon nakita sa tibuok katiguman.
Ang mga babaye mikuha sa mga tabon sa ilang ulo ug mipahid sa ilang mga
mata. Ang mga lalaki mitrapo sa basa nga nakapahanap sa ilang panan-aw.
Ang walay emosyon nga mga tigbalita kinsa miuban tungod kay sila mibati
nga sila napugos isip kauban sa Kalihim, ug kinsa sa sinugdanan walay
tinguha niining bisan unsa nga relihiyoso nga pagpundok, karon naghilak
uban sa katigumanan.

“Kini usa ka ligdong higayon. Ang mga kasingkasing nalukmay. Ang espiritu
miliyok sa nanagsimba ingon nga wala nila masinati kaniadto. Ang mga
kamot gikyugpos ug mga ulo giduko diha sa mapainubsanon nga pag-ampo.

“ ‘Ako lig-on nga nagtuo sa pag-ampo,’ ang tingog sa Kalihim [Elder Benson]
nagpadayon. ‘Posible ang pagkab-ot ug sa paggamit sa wala makita nga gahum
nga makahatag og kalig-on ug seguridad sa panahon sa paginahanglan. Ayaw
kahadlok. Sunda ang mga sugo sa Ginoo. Higugmaa ang Ginoo. Higugmaa
ang usag usa. Higugmaa ang tanang mga katawhan. Ang kamatuoran
magmadaugon. Ang panahon midapig sa kamatuoran.’

“Ang mga magbabalita nga Amerikano hinay nga milakaw sa may agianan
paingon sa pultahan uban sa mapainubsanon nga kinaiya nga hingpit nga 
lahi sa dihang sila misulod. Samtang sila milabay sa laray sa mga lingkuranan,
mahinamon nga mga kamot ug haw-ang nga mga kasingkasing miduol ngadto
kanila. Dayon gikan sa mapasalamaton nga mga ngabil miawit sa tono sa
“Ang Dios magauban kaninyo hangtud kita magkita pag-usab. . .,’bisan og ang
tanan nakaamgo nga kini nga paglaum dili gayud matuman dinhi niini nga
pagkamortal” (“A Moving Esperience in Russia,” Ensign, Jan. 1986, pp. 12–13).

Si Preisdente Benson tingali dili unta makabaton sa kahigayunan alang sa mao
nga pag-alagad sa tibuok kalibutan nga kon siya wala pa modawat sa tawag sa
pag-alagad sa iyang nasud isip Kalihim sa Agrikultura, bisan og siya usa
Apostol sa Ginoo.

Ang Gugma ni Presidente Benson sa Eskawting

Sa usa tigum sa pagkapari sa kinatibuk-ang komperensya sa diha nga si
Presidente Benson mao ang Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, siya mihatag og pakigpulong diin siya mihinumdom sa bililhon
nga mga handumanan sa iyang mga adlaw isip usa ka Scoutmaster. Sukad
nianang unang pag-alagad sa Eskawot, siya migahin og dako nga bahin sa
iyang kinabuhi sa Eskawting. Siya misaysay:

“Ako sa kanunay mapasalamaton nga hapit kan-uman ug lima na ka mga tuig
ang milabay ang maayo nga obispo sa among purok miduol kanako ug
mihangyo kanako nga mao ang Scoutmaster sa kawhaan ug upat ka batang
mga lalaki sa Purok sa Whitney. “Si Presidente Benson dayon misulti bahin sa
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pag-apil sa usa ka Mutual (MIA) nga sangka alang sa mga koro uban niadtong
kawhaan ug upat ka batang mga lalaki ug ang pagdaug sa sangka sa Istaka sa
Franklin ug sa pag-adto ngadto sa sangka sa erya sa Logan sa pagpakig-indig
uban sa unom ka laing mga istaka.

Siya mipadayon: “Sa katapusan ang panahon miabut nga ang among pundok
momartsa ngadto niana nga plataporma. Sa dihang mitugtug ang among
magduduyog sa ‘The Stars and Stripes Forever,’ kadtong kawhaan ug upat ka
batang mga lalaki misaka sa agianan nga nagtinagsa ug miporma ug tunga sa
lingin diha sa entablado samtang ako miliot taliwala sa duha ka mga
lingkuranan aron mosulay sa paghatag sa pipila ka pagpangulo. Dayon sila
miawit ingon nga ako wala sukad makadungog kanila nga miawit, ug dayag
kamo makahunahuna nga ako dili mosulti niini nga sugilanon kon wala pa
kami makadaug sa unang dapit didto sa Logan. . . .

“Sa unang tigum sa Eskawot pagkahuman sa among kadaugan, kadtong
batang mga lalaki (wala gayud makalimot sa bisan unsang butang nga
bililhon ngadto kanila) nagpahinumdom kanako nga sa usa ka higayon sa
kabalaka ako misaad kanila nga kon kami makadaug didto sa Logan, ako
modala kanilang tanan sa pagpanglakaw didto sa kabukiran mga katloan og
lima ka mga milya ngadto sa Walog sa Bear Lake. . . .”

Ang batang mga lalaki dayon mihagit sa usag usa sa pagkimpit pag-ayo sa 
buhok aron sila “ ‘dili masamok sa pagsudlay ug pagbrush niini nga biyahe,’ ”
ug ang mga Scoutmaster, nga gisultihan sa barbero nga siya “motupi kaninyo
. . . nga walay bayad,” giupawan.

Si Presidente Benson miingon, “Usa kadto ka maanindot nga tulo ka semana
uban niadtong talagsaon nga batang mga lalaki didto sa mga bungtod ug sa
mga bukid ug sa linaw. Ako buot nga mosulti kaninyo sa kinabuhi sa matag
usa niadtong batang mga lalaki gikan sa panahon hangtud karon. Ako
mapasigarbuhon kanila.”

Si Presidente Benson nagsunod sa iyang batang mga lalaki. Mga tuig ang
milabay iyang nahibaloan nga ang duha naminyo sa templo ug naghupot og
mga katungdanan diha sa Simbahan: Scoutmaster,obispo, mga magtatambag,
mga klerk, halangdong konsehal, uban pa. Unya siya miingon, “Ako didto sa
habagatang Arizona . . . ug sa panahon sa tigum akong namatikdan sa daplin
sa hawanan ang sinati nga nawong. Sa katapusan sa tigum, usa sa duha ka
batang mga lalaki nga wala na namo madunggi miduol. Naggaksanay kami sa
usag usa, ug ako miingon kaniya, ‘Unsa ang imong gibuhat dinhi?’. . . . Siya
mitubag, ‘ako wala kaayoy gibuhat, apan ako usa ka Scoutmaster.’. . . Dayon
siya misulti kanako nga siya naminyo sa gawas sa Simbahan, apan ang iyang
asawa nagpasakop sa Simbahan. . . . Kami nagsugod sa pagsinulatay, ug pipila
ka mga bulan ako nakaangkon og dungog sa pagpahigayon sa pagbugkos
niining maayo nga magtiayon ug sa ilang mga anak sa Templo sa Salt Lake.

“Paglabay sa pipila ka panahon,” si Presidente Benson miingon, “Ako
namulong sa tinuig nga tigum sa Idaho Farm Bureau, sa Burley, Idaho. Sa
wala pa magsugod ang tigum, ako . . . nakakita og usa ka tawo nga
nanghatag sa literatura ngadto sa mga mag-uuma samtang sila misulod. . . .
[Siya] mao ang katapusan sa kawhaan ug upat ka mga batang lalaki nga
nakit-an.
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“Human sa tigum kaming duha adunay maanindot nga panagsulti. Siya
naminyo diha sa Simbahan apan dili sa templo. Wala usab madugay ako usab
adunay kahigayunan sa pagbugkos niini nga tawo ug sa iyang asawa ug pipila
ka mga anak sa templo” (tan-awa sa Conference Report, Oct. 1984, pp. 60–61;
o Ensign, Nov. 1984, pp. 46–47).

Poster Ipakita ang poster sa Panumpa sa Eskawot. Tun-i pag-usab ang matag seksyon,
magpasabut sa unsa nga paagi si Presidente Benson nakatuman sa gipaabot
niana nga panumpa, nga iyang gitamud pag-ayo.

Si Presidente Benson migahin hapit sa iyang tibuok kinabuhi sa pag-alagad sa
Simbahan ug sa komunidad. Hunahunaa ang mosunod nga mga pangutana,
magdawat sa nagkalain-lain nga mga tubag.

• Unsa ang pipila ka hingpit nga kalipay nga tingali iyang nadawat gikan sa
nagkalain-lain nga pag-alagad nga iyang gihatag sa iyang kinabuhi?

• Unsa ang personal nga mga kahanas ang inyong gibati nga iyang
naangkon gikan niini nga pag-alagad?

• Sa unsa nga paagi nga iyang nahatagan og kaayohan ang mga komunidad
nga iyang gialagaran?

Pagpamatuod ug Hagit

Ipakita ang poster nga naglakip sa ikanapulog duha nga artikulo sa hugot nga
pagtuo ug hagita ang klase sa pag-alagad sa matinud-anon nga paagi sa ilang
mga tulunghaan, sa ilang komunidad, ug sa ilang nasud sa bisan unsang
kapasidad nga moabut kanila. Ipamatuod nga ang ikanapulog duha nga
artikulo sa hugot nga pagtuo kabahin sa laraw sa Dios sa pagtabang sa iyang
mga katawhan.

Ipamatuod ang balaan nga tawag ni Presidente Ezra Taft Benson isip usa ka
propeta sa Dios. Ipamatuod usab nga kon ang maayo nga mga tawo, sama ni
Presidente Benson, sa inyong mga ginikanan, ug inyong mga kaugalingon,
andam sa pag-alagad sa komunidad, estado, ug nasud, ang tibuok kalibutan
mapanalanginan.
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Howard W. Hunter:
Sa mga Tunob sa

Manluluwas
Natawo: 14 Nobyembre 1907 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1994–1995

Tumong Sa pagtuon sa kinabuhi ni Presidente Howard W. Hunter ug sa pagtabang sa
mga sakop sa klase sa pagsunod sa tambag ni Presidente Hunter nga
mahimong labaw nga Kristohanon.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa mosunod nga mga hulagway: Si Presidente
Howard W. Hunter diha sa kolor nga seksyon; Pagkabata ni Jesukristo
(62124; Mga Hulagway sa Ebanghelyo, 206); Jesus Nagpahunong sa Unos
(62139; Mga Hulagway sa Ebanghelyo, 214); Jesus ang Kristo (62572; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo, 240); ug Busa Panglakaw Kamo (62494; Mga
Hulagway sa Ebanghelyo, 235).

2. Paghimo sa mosunod nga duha ka gilis nga mga pulong. (Ang mga kinutlo
nagagikan kang Howard W. Hunter, That We Might Have Joy, [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1994], p. 9; tan-awa usab sa Ensign, May 1993, p. 65.)

3. Isulat ang mosunod nga mga kasultan ug pamahayag diha sa pisara o sa
usa ka poster:

4. Kon mahimo, paghimo og mga kopya sa pamahayag ni Presidente Hunter
mahitungod sa pag-ila ni Kristo alang sa matag sakop sa klase.

“Pangayo kamo, ug kamo pagahatagan; pangita kamo, ug kamo
makakaplag; ug pagtuktok ug kamo, pagaablihan” (Mateo 7:7).

“Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, pag-ampo kamo sa
alang sa nagalutos kaninyo” (Mateo 5:44).

“Kita kinahanglan gayud nga labaw nga makaila ni Kristo kay sa
atong pag-ila kaniya; kita kinahanglan gayud nga labaw nga
mahinumdom kaniya kanunay kay sa paghinumdom kaniya; kita
kinahanglan gayud nga moalagad kaniya sa labaw nga bayanihon
nga paagi kay sa atong pag-alagad kaniya” (Howard W. hunter,
That We Might Have Joy, p. 5; o Conference Report, Apr. 1994, p. 84;
o Ensign, May 1994, p. 64).

“Ang pagkamabination labaw pa kay sa pagpugos.” Howard W. Hunter

“Ang pagkalumo labaw nga maayo pa kay sa walay kalooy.” Howard W. Hunter
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5. Pagdala og tisas alang sa pisara o krayola o igmamarka kon ikaw nakahimo
og usa ka poster.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Presidente Howard W. Hunter.

• Kinsa kini? (Kon walay nakaila, sultihi sila nga kini mao si Presidente
Howard W. Hunter, ang ikanapulog upat nga Presidente sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.)

Si Howard W. Hunter natawo sa 14 sa Nobyembre 1907 sa Boise, Idaho. Ang
amahan ni Howard dili sakop sa Simbahan sa dihang si Howard gamay pa. Sa
diha nga si Howard nag-edad na og napulog duha, siya buot nga modawat sa
Aaronic nga Pagkapari aron siya mahimong usa ka deakono ug makapaambit
sa sakramento. Bisan pa niana, siya kinahanglan nga mangayo og pagtugot sa
iyang amahan nga magpabunyag.

Ipasabut nga daghan sa mga sakop sa klase ang nakahimo sa sama nga
butang nga gihimo ni Presidente Hunter isip usa ka bata ug tin-edyer.

Panig-ingnan Sa diha nga siya batan-on pa, siya sa kanunay bise sa paghimo og pipila ka
butang. Siya mamaligya og pamantalaan, moayo sa naguba nga alarma nga
orasan, nakat-on sa pagbuhat og kwadro sa hulagway, nahimong maayo nga
mekaniko, ug nakat-on sa pagtugtog og daghang mga instrumento sa musika.

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Jesukristo nga nagtabang sa pandayan ni Jose.
Ipasabut kon sa unsa nga paagi nga si Presidente Hunter usa ka maayo nga
trabahante sa iyang pagkabatan-on, sama ni Jesus sa walay pagduhaduha.

Panig-ingnan Sa iyang mga tuig sa pagkatin-edyer, sa dihang ang plano sa pagtukod og
bag-o nga kapilya gipahibalo, si Howard mao ang unang mibarug ug misaad
sa paghatag og kwarta alang sa galastohan. Ang iyang saad nga kawhaan ug
lima ka mga dolyares nagrepresentar sa mga tuig sa iyang pagtigum ug
niadtong higayona kadto dako nga salapi.

Sa diha nga si Howard diha sa sekondarya, siya mi-organisar sa iyang
kaugaligong orkestra, nga gitawag og “Hunter’s Croonaders,” nga
nagpasundayag sa kadaghanan sa mga sosyal sa sekondarya nga tulunghaan
sa iyang dapit sa Boise, Idaho. Human sa gradwasyon sa sekondarya, siya ug
ang iyang orkestra nagpasundayag sa naglawig nga barko ngadto sa Japan,
China, ug sa Pilipinas sa 1927.

Kasulatan Ipasabut nga si Presidente Hunter gusto kaayo sa musika. Basaha ang Doktrina
ug mga Pakigsaad 25:12 nganha sa klase.

Panig-ingnan Sa diha nga si Howard Hunter gisayuran sa pagpakigminyo kang Clara Jeffs,
siya miundang sa iyang propesyonal nga musika aron siya makasunod pag-ayo
sa iyang bag-ong mga tumong sa kaminyoon ug sa banay. Siya mibati nga ang
kaminyoon ug ang banay mao ang labing taas nga tumong sa Kristiyano.
Unya, siya moingon, “Walay laing labaw nga gamhanan nga baruganan sa
kinabuhi sa pagpasiugda og gugma, pagpailub, ug debosyon diha sa panimalay
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kay nianang mahangturong kaminyoon” (sa Conference Report, Oct. 1972,
p. 67; o Ensign, Jan. 1973, p. 65).

Sa 1934, sa panahon sa ekonomikanhon nga depresyon sa Tinipong Bansa, si
Howard Hunter adunay usa ka full time nga trabaho ug usab mibalik sa
pagtungha alang sa usa ka kurso sa balaod. Siya migradwar nga may mga
pasidungog ug nagsugod sa pagbansay sa balaod sa California sa Enero sa
1940. Siya nagtrabaho pag-ayo aron makasuporta sa iyang banay (tan-awa sa
Conference Report, Oct. 1994, pp. 66–70; o sa Ensign, Nov. 1994, pp. 49–51).

Isip usa ka hamtong, si Howard Hunter midawat og daghang mga tawag sa
pag-alagad, lakip sa pag-alagad isip usa ka obispo ug dayon isip usa ka
presidente sa istaka. Siya sa kanunay nagtrabaho aron sa pagtuman sa iyang
balaan nga mga tawag sa Simbahan.

Si Elder Alma Sonne, usa ka Luyo-luyo ngadto sa Konseho sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, miingon sa mosunod sa diha nga si Howard Hunter gitawag
ngadto sa Korum sa Napulog Duha: “Ako nahimuot sa pagkadungog nga si
Presidente Hunter [nagpasabut sa iyang katungdanan isip presidente sa istaka]
natawag sa pagpuli sa bakante diha sa Korum sa Napulog Duha. Si Presidente
Hunter sulod sa daghang mga tuig usa ka pangulo sa Zion. Siya napamatud-an,
ug ako moingon nga ang Simbahan palaran kaayo nga makatawag og mga
tawo sa iyang kalibre” (sa Conference Report, Oct. 1959, p. 55).

Si Presidente Hunter Nahigugma sa Manluluwas ug Naningkamot sa
Pagsunod sa Iyang Panig-ingnan

Gikan sa iyang labing sayo nga mga tuig si Presidente Hunter nakaila sa kaayo
nga iyang nakaplagan diha sa kinabuhi ni Jesukristo, ug siya nagtinguha sa
pagpuyo og kinabuhi sama sa Manluluwas. Ang iyang igsoong babaye, nga si
Dorothy, miingon bahin kaniya: “ ‘Si Howard sa kanunay buot nga magbuhat
og maayo ug magminaayo. Isip usa ka talagsaong igsoong lalaki, siya
nagbantay kanako. Siya mabination sa among inahan ug amahan. Si Howard
nahigugma sa mga hayop ug sa kanunay modala niadtong mga hayop nga
nahisalaag sa panimalay. Dihay usa ka patubigan duol sa ilang balay ug sa
usa ka adlaw niana daghang mga batang lalaki sa kasilinganan, dili mga
sakop sa Simbahan, naglabay og usa ka gamay nga iring ngadto sa kanal. Kini
mokawas, dayon sila molabay niini pag-usab. Sila mihimo niini pagbalikbalik
hangtud nga sila gipul-an sa dula. ‘Si Howard miduol ug mipunit sa [gamay
nga iring]; nga naghigda nga hapit na mamatay, ug kini iyang gidala sa balay.
Si Mama nahadlok nga kini patay na, apan sila miputos niini sa usa ka habol
ug mibutang niini duol sa mainit nga oven ug miatiman niini.’ Kini nabuhi,
ug sulod sa mga katuigan sila nakabaton og iring. ‘Siya mabination kaayo,’
miingon si Dorothy. ‘Ako wala gayud makahinumdom sa akong igsoong
lalaki nga nagbuhat og sayop nga butang sa akong kinabuhi’ ” (James E.
Faust, “The Way of an Eagle,” Ensign, Aug. 1994, pp. 4,6).

Gilis sa mga pulong Ipapilit ang gilis sa mga pulong

“Ang pagkalumo maayo pa kay sa walay kalooy.” Howard W. Hunter

“Ang pagkamabination labaw pa kay sa pagpugos.” Howard W. Hunter



Leksyon 42

249

Ipasabut ngadto sa mga sakop sa klase nga si Presidente Hunter nagpakita og
kalumo ug pagkamabination sa iyang tibuok kinabuhi.

Si Presidente Hunter Gusto nga Mosaysay og mga Sugilanon bahin Ni
Jesus

Si Presidente Hunter gusto nga mosaysay og mga sugilanon bahin ni Jesus
gikan sa Biblia. Usa niini mao ang mahitungod sa panahon nga si Jesus
mipahunong sa unos sa dagat sa Galilea.

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Jesus nga nagpahunong sa unos. Tun-i pag-usab ang
sugilanon nga naglarawan sa hulagway. (Tan-aw sa Mateo 8:23–27.)

Si Presidente Hunter mitudlo kanato nga kon kita “motumong sa atong mga
mata kang Jesus, kita usab mahimong . . . magpabilin nga ‘dili mahadlok
taliwala sa nagkakusog nga mga hangin sa pagduhaduha’ ” (sa Conference
Report, Oct. 1992, p. 24; Ensign, Nov. 1992, p. 19).

Panaghisgutan • Unsa nga mga butang ang atong mahimo matag adlaw aron sa pagtumong
sa atong mga mata kang Jesukristo?

Si Presidente Hunter Nagtuo Nga ang Pagkakristiyano Usa ka Laraw
alang sa Aksyon

Si Presidente Hunter miingon: “Ang tinuod nga mga Kristiyano kinahanglan
nga makasabut nga ang ebanghelyo ni Jesukristo dili lamang ebanghelyo sa
pagtuo; kini usa ka laraw sa aksyon. Ang iyang ebanghelyo mao ang usa ka
ebanghelyo sa mga sugo. . .usa ka tawag ngadto sa aksyon” (That We May
Might Have Joy, p. 131; o Conference Report, Apr. 1967, p. 115; o Improvement
Era, June 1967, p. 101).

Ang usa ka sugo labaw pa kay sa usa ka hangyo. Kini usahay usa gani ka
mando, usa ka butang nga kinahanglan nga dili ninyo likayan nga buhaton.

Ang Ginoo nag-andam og pipila ka talagsaon nga mga kasinatian alang kanato
uban sa iyang laraw sa ebanghelyo, apan siya nagpaabut kanato sa paglihok,
dili lamang magtan-aw sama sa mga tumatan-aw.

Si Presidente Hunter mitambag: “Ang pagsulti, pagdawat, ug pagtuo lamang
dili igo. Kini walay bili hangtud nga ang mga ideya kabahin niini nahimo nga
makusganong aksyon sa inadlaw nga panginabuhi. . . . Dayon, kini, mao ang
labing maayo nga kapanguhaan sa personal nga pagpamatuod. Kita nasayud
tungod kay kita nakasinati. Kita dili kinahanglan nga mosulti, ‘Si igsoong
Jones miingon nga kini tinuod, ug ako mituo kaniya.’ Kita makaingon, ‘ako
nakasunod niini nga baruganan sa akong kaugalingon kinabuhi, ug ako
nasayud pinaagi sa personal nga kasinatian nga kini mahimo’ ” (That We
Might have Joy, p. 133; o Conference Report, Apr. 1967, p. 116; o Improvement
Era, June 1967, p. 101).

Kalihokan sa pisara Idugang ang mosunod nga mga pulong nganha sa pisara: Pagsunod,
Paglangaylangay, Lakaw, Lingkod, Kasilag, Pagkamatikod, Paghimo, Pagsiguro,
Pagbaliwala, Pagbati, Paghatag, Pagtuo, Panagna, Pag-ampo, Paghinulsol,
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Gugma.

Paduola ang mga sakop sa klase ug palingini ang mga pulong nga sa ilang
hunahuna mga aksyon nga pulong sa ebanghelyo; kini nga mga pulong gi-
imprinta sa baga nga mga letra.

Dangop ngadto sa duha ka mga kasulatan nga imong gisulat sa pisara.
Paduola ang mga sakop sa klase ug palingini ang aksyon nga mga pulong sa
ebanghelyo. (Kini nga mga pulong gi-imprinta dinhi sa baga nga letra.)

Si Presidente Hunter Misunod sa Panig-ingnan ni Jesukristo Kon Mag-
atubang sa usa ka Sitwasyon Nga Naghulga sa Iyang Kinabuhi

Panig-ingnan Si Presidente Hunter misunod sa panig-ingnan ni Jesukristo kon mag-atubang
og Makapahulga sa Kinabuhi nga Sitwasyon.

“Niadtong Pebrero 1993, siya diha sa kampos sa Unibersidad sa Brigham
Young aron sa pagpamulong sa napulog siyam ka mga istaka nga fireside ug
sibya sa [video satellite]. Sa diha nga si Presidente Hunter mibarug aron sa
pagpamulong sa dul-an sa kawhaan ka mga libo ka mga hamtong nga dili
minyo nga nagpundok sa Marriot Center, usa ka maghaharang mihulga
kaniya, misinggit, ‘Hunong diha!’ Ang tawo miingon nga siya adunay bomba
ug usa ka igpabuto ug misugo sa tanan sa pagbiya sa dapit gawas kang
Preisdente Hunter. Daghang mga tawo ang mibiya, apan si Presidente Hunter
malinawon nga nagpablin sa pulpito, uban sa duha ka mga gwardiya. Bisan
og gihadlok sa unsay gituohan nga pusil, si Presidente Hunter lig-on nga
mibalibad sa pagbasa sa gisulat nga pamahayag nga gitunol sa tawo kaniya.
Sa dihang ang mga estudyante nagdungan sa pagkanta sa ‘We Thank Thee, O
God, for a Prophet,’ ang maghaharang nadisturbo. [Ang ubang mga tawo
midali pagduol ngadto kaniya ug midakop kaniya . . . ang mga gwardiya
mipakanaog kang Preisdente Hunter ngadto sa ubos aron mabutang sa siguro.

“Dayag, nga dihay, daghan nga komosyon sa nanambong, apan sa wala
madugay igo-igo nga kakalma mibalik. Human sa pipila ka mga gutlo sa
pagbalik sa iyang kaugalingon, si Presidente Hunter mihimo sa ikaduhang
pagduol ngadto sa mikropono ug mibasa sa pangbukas nga linya sa iyang
giandam nga pakigpulong: ‘Ang kinabuhi adunay ubay-ubay nga gidaghanon
nga mga hagit diha niini.’ Siya mihunong, mitan-aw sa nanambong, ug
midugang, ‘Sama sa gipasundayag.’ Dayon siya mipadayon sa iyang mensahe
ingon og walay nahitabo” (Ensign, Aug. 1994, pp. 11-12).

“Pangayo kamo, ug kamo pagahatagan; pangita kamo,

ug kamo makakaplag; pagtuktok kamo, ug kamo

pagaablihan” (Mateo 7:7).

“Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, Pag-ampo

kamo sa alang sa nagalutos kaninyo buhata ang maayo

sa mga nagadumot kaninyo” (Mateo 5:44).

Kalihokan sa
kasulatan sa pisara
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Si Presidente Hunter Andam sa Pagbiya sa Iyang Propesyon ug Panimalay
sa Pagsunod sa Manluluwas isip usa ka Apostol

Ang tanan nga mga kahanas ni Presidente Hunter gidala aron sa pag-alagad
sa Manluluwas sa diha nga siya gitawag nga mahimong usa ka Apostol sa
Oktubre 1959, ug siya mihatag og full-time nga pag-alagad ngadto sa Ginoo
gikan niadto hangtud sa iyang kamatayon. Si Elder Neal A. Maxwell, kinsa
nag-alagad uban kang Presidente Hunter diha sa Korum sa Napulog Duha,
mihisgot kaniya:

Panig-ingnan “Si Presidente Howard W. Hunter usa ka maaghup nga tawo. Siya sa makausa
midumili og usa ka trabaho nga iyang gikinahanglan isip usa ka batan-ong 
lalaki tungod kay kini nagpasabut nga usa ka laing tawo ang mawad-an sa
iyang trabaho. Kini mao ang sama nga mapainubsanon nga tawo, sa diha nga
ako nahigmata human sa usa ka kapoy ug abugon nga adlaw uban kaniya sa
buluhaton sa Ehipto, kinsa sa hilom milimpya sa akong sapatos, usa ka
buluhaton nga iyang gilauman nga mahuman nga dili makita. Ang kaaghup
mahimong anaa sa matag-adlaw ug sa ordinaryo nga mga butang” (“Meek
and Lowly,” Brigham Young University 1986–87 Devotional and Fireside Speeches
[1987], p. 61; tan-awa usab sa Ensign, Aug. 1994, p. 9).

Ipakita ang mga hulagway ni Jesukristo ug sa Busa Panglakaw Kamo. Si
Presidente Hunter mihagit kanatong tanan sa pagsunod sa labing duol sa
mga tunob sa Manluluwas. Basaha o ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mga
pulong ni Presidente Hunter diha sa pisara o poster.

Basaha ang mosunod nga pagdayeg ngadto ni Presidente Hunter nga gihatag
ni Elder James E. Faust, sa Korum sa Napulog Duha:

“Si Presidente Hunter mao ang usa sa labing mahigugmaon, Kristohanon nga
tawo nga sukad among nailhan. Hilabihan ang iyang pagkaespirituhanon nga
ingon og dili matugkad. Ingon nga ubos sa giya nga impluwensya sa
Ginoong Jesukristo isip Iyang talagsaon nga saksi sulod sa daghang mga tuig,
ang pagkaesprituhanon ni Presidente Hunter nahingpit sa usa ka talagsaon
nga paagi. Kini mao ang tinubdan sa iyang pagkatawo. Siya hilom
mahitungod sa sagrado nga mga butang, mapainubsanon sa sagrado nga mga
butang, mabinantayon kon mamulong mahitungod sa sagrado nga mga
butang. Siya adunay kalinaw sa kaugalingon, kakalma, kahalangdon sa kalag
nga talagsaon sa mga anak sa Dios. Ang iyang tumang pag-antus sa daghang
mga okasyon nahimong ‘kalayo sa magtutunaw’ nagtugot kaniya nga
mahimong putli nga sudlanan ug propeta sa Dios niining adlawa ug
panahona” (Ensign, Aug. 1994, p. 13).

“Kita kinahanglan gayud nga makaila og labaw ni Kristo
kay sa atong nailhan bahin kaniya; kita kinahanglan
gayud nga labaw nga mahinumdom kaniya kanunay kay
sa atong paghinumdom kaniya; kita kinahanglan gayud
nga labaw nga makusganong moalagad kay sa atong pag-
alagad kaniya” (Howard W, Hunter, That We Might Have
Joy, p. 5; o conference Report, apr. 1994, p. 84; o Ensign,
May 1994, p. 64).

Mga Hulagway 
ug pisara
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Buluhaton Pagtudlo og duha ka mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagbasa ug
pagpasabut ngadto sa klase sa mosunod nga mga kasulatan sa panahon sa
sunod nga semana nga leksyon: Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–4 ug
Doktrina ug mga Pakigsaad 132:15–17.

Pagpamatuod ug Hagit

Ihatag sa mga sakop sa klase ang usa ka kopya sa pamahayag ni Presidente
Hunter nga gilista diha sa seksyon sa pagpangandam sa ikatulong numero
ug hagita sila sa pagsag-ulo niini isip usa ka giya sa ilang kaugalingong mga
kinabuhi.

Pagpamatuod og personal nga saksi sa mapanagnaon nga balaang tawag ni
Presidente Hunter. Hagita ang mga sakop sa klase sa paguton sa kinabuhi ug
mga pagtulun-an ni Presidente Hunter. Aronsila makapadugang sa ilang
kaugalingon hugot nga pagtuo ug pagpamatuod sa iyang balaang tawag.
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Howard W. Hunter:
Pokus sa Templo

Tumong Ang mga sakop sa klase labaw nga makasabut sa mga panalangin sa templo
ug sa pagkamahinungdanon niini sa ilang mga kinabuhi pinaagi sa mga
pagtulun-an ni Presidente Howard W. Hunter.

Pagpangandam 1. Pangandam sa pagpakita sa mosunod nga tulo ka mga hulagway: ang labing
duol nga templo o bisan unsa nga sinati ngadto sa mga sakop sa klase;
Bunyagan sa Templo (62031; Mga Hulagway sa Templo 504); usa ka bag-ong
naminyo nga batan-ong magtiayon sa gawas sa templo, labing maayo nga
usa ka magtiayon nga nailhan sa mga sakop sa klase, o paggamit og Batan-
ong Magtiayon nga Moadto ngadto sa Templo (62559) gikan sa librarya sa
balay tigumanan.

2. Usa ka semana sa dili pa ihatag kini nga leksyon, pagtudlo og usa o duha
ka mga sakop sa klase sa pag-andam sa pagbasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad 131:1–4; 132:15–17 diha sa klase. Hangyoa sila nga mag-andam
sa pagpasabut unsa ang gipasabut sa mga tudling.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Isip Presidente sa Simbahan, si Presidente Howard W. Hunter mihatag og
dinasig nga tambag ngadto sa mga sakop sa Simbahan mahitungod sa
kamahinungdanon sa templo isip usa ka paagi nga labaw nga mahimong sama
kang Kristo. Sa iyang tibuok kinabuhi, si Presidente Hunter interesado kaayo
sa mga templo ug buhat sa templo. Isip presidente sa istaka, siya mihatag sa
pagpangulo ngadto sa pagtukod ug pagpahinungod sa Templo sa Los Angeles.
Usa sa iyang katapusang opisyal nga mga buhat isip Presidente sa Simbahan
mao ang pagdumala sa pagpahinungod sa Templo sa Bountiful Utah.

Hulagway Ipakita ang hulagway sa usa ka templo ug basaha ang mosunod nga pamahayag
nga gihimo ni Presidente Hunter human siya paluyohi diha sa kinatibuk-ang
komperensya sa Oktubre 1994:

“Ug karon, akong minahal nga mga kaigsoonan, pinaagi sa gahum ug awtoridad
sa pagkapari nga gitugyan ngari kanako ug pinaagi sa hiyas sa balaan nga tawag
nga karon akong gihuptan, ako mohatag sa akong panalangin nganha kaninyo.
Ako mopanalangin sa inyong mga paningkamot sa pagpuyo sa usa ka labaw nga
Kristohanon nga kinabuhi. Ako mopanalanangin kaninyo uban sa usa ka
nagtubo nga tinguha nga mahimong takus sa usa ka rekomen sa templo ug sa
pagtambong sa templo kanunay kutob sa itugot sa kahigayunan. Ako
mopanalangin kaninyo sa pagdawat sa kalinaw sa atong Langitnong Amahan
diha sa inyong mga panimalay ug pagagiyahan sa pagtudlo sa inyong mga
banay sa pagsunod sa Ginoo” (sa Conference Report, Oct. 1994, p. 119; o
Ensign,Nov. 1994, p. 88).

Leksyon

43
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Si Presidente Hunter Mihangyo Kanato sa Paghimo sa Templo nga
Mahinungdanong Simbolo sa Atong Pagkasakop

Basaha ang mosunod nga pamahayag gikan ni Presidente Hunter:

“Ako . . . modapit sa mga sakop sa Simbahan sa pagtukod sa templo sa Ginoo
isip usa ka mahinungdanong simbolo sa ilang pagkasakop ug langitnong
kahimtang alang sa ilang labing sagrado nga mga pakigsaad. Kini mao ang
labing dako nga tinguha sa akong kasingkasing nga ang tanan nga mga sakop
sa Simbahan takus sa templo” (“President Howard W. Hunter: Fourteenth
President of the Church, Ensign July 1994, p. 5).

Panaghisgutan • Unsa ang atong gikinahanglan aron sa paghimo sa templo nga
mahinungdanon nga simbolo sa atong pagkasakop? (Mahimong “takus sa
templo” kinahanglan nga ilakip diha sa panaghisgutan.)

• Unsa ang gipasabut nga mahimong takus sa templo? (Ipasabut nga ang
obispo o ang iyang magtatambag mo-interbyu niadtong nagtinguha og usa
ka rekomen sa templo.)

Ang mga sakop nga nagtinguha sa pagsulod sa templo kinahanglan nga adunay
pagpamatuod sa Langitnong Amahan, sa Ginoong Jesukristo, ug sa Espiritu
Santo. Sila kinahanglan nga mopaluyo sa propeta sa Ginoo, sa ubang
Kinatibuk-ang mga Awtoridad, ug sa ilang lokal nga mga pangulo sa Simbahan.
Sila kinahanglan dili mouyon sa mga pagtulun-an o moapil sa mga pundok o
mga tagsa-tagsa kinsa hingpit nga mibiya gikan sa Simbahan ug kansang mga
pagtulun-an o binuhatan supak ngadto sa ebanghelyo.

Sila kinahanglan nga magmatinud-anong motambong sa mga tigum sa
sakramento, mga tigum sa pagkapari, ug ubang mga tigum sa Simbahan.
Sila kinahanglan nga motrabaho pag-ayo sa pagtuman sa ilang balaan nga
mga tawag nga gihatag pinaagi sa awtoridad sa pagkapari. Sila kinahanglan
nga maningkamot sa pagsunod sa tanang mga sugo sa Ginoo, lakip na sa
pag-ampo, pagbayad sa ikapulo, pagkamatinuoron sa pulong ug sa buhat,
ug paglikay gikan sa tsa, kape, alkohol, tabako, ug sa ubang makadaot ug
makapaanad nga mga butang.

Sila kinahanglan nga magpuyo nga putli ug mahiyason nga mga kinabuhi ug 
kinahanglan nga magsunod sa balaod sa kaputli sa Ginoo. Sila kinahanglan nga
magpuyo nga nag-uyon sa mga baruganan sa ebanghelyo sa espirituhanon ug
pisikal nga mga relasyon uban sa laing mga sakop sa banay. Sila kinahanglan
nga dili moapil sa bisan unsang espirituhanon, pisikal, mental, o emosyonal nga
pag-abuso sa uban.

Sila kinahanglan nga andam sa pagkumpisal sa ilang mga sala ug pagbiya
kanila ug mobiya niini. Ang seryoso nga mga pagsupak sa mga balaod sa
ibabaw kinahanglan gayud nga ikumpisal ngadto sa ilang mga obispo.

Panaghisgutan • Ngano nga ang matag usa niini nga kinaiya ug pamatasan mahinungdanon?
(Itudlo nga ang Ginoo nagkinahanglan nga ang mga tawo nga moadto sa
iyang balay kinahanglan nga maningkamot sa pagpuyo og mga kinabuhi sa
pagkabalaan.)
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Si Presidente Hunter mitudlo nga ang tanang mga hamtong kinahanglan nga
takus ug naghupot og rekomen sa templo. Siya mitudlo nga kadtong kinsa
nagpuyo sa mga dapit diin sila dili makatambong sa templo kinahanglan nga
sa gihapon maghupot og usa ka rekomen sa templo. Ang Ginoo mosiguro
kanila sa tanang mga panalangin nga ilang madawat kon sila nagpuyo nga
sila makaadto sa templo.

Si Presidente Hunter miingon: “Ako naglaum nga ang matag hamtong nga
sakop kinahanglan nga takus sa—ug magdala—og usa ka bag-o nga rekomen sa
templo, bisan og ang kahigayunan dili dayon moabut o kanunay nga paggamit
niini” (“The Great Symbol of Our Membership,” Ensign, Oct. 1994, p. 5).

Si Presidente Hunter Mitabang sa mga Santos nga Makasabut sa
Mahangturong mga Pakigsaad nga Gihimo sa Templo

Panig-ingnan Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Hunter:

“Ang templo mao ang usa ka dapit sa panudlo diin ang lawom nga panabut sa
kamatuoran ngadto sa Gingharian sa Dios gipadayag. Kini mao ang dapit sa
kalinaw diin ang mga hunahuna gitumong diha sa mga butang sa espiritu ug
ang mga kabalaka sa kalibutan mahimong isalikway. Sa templo kita mohimo 
og mga pakigsaad sa pasunod sa mga balaod sa Dios, ug ang mga saad gihimo
alang kanato, sa kondisyon kanunay sa atong pagkamatinud-anon, nga
molugway hangtud sa kahangturan” (The Priesthood and You [Melchizedek
Preisthood Study Guide, 1966], p. 293; tan-awa usab sa Ensign, Oct. 1994, p. 2).

Panaghisgutan • Unsa sa inyong pagtuo ang gipasabut sa paghimo og sagrado nga mga
pakigsaad? (Itudlo diha sa panaghisgutan nga ang mga pakigsaad duha 
ka mga saad: Sa templo kita gihatagan sa saad sa mahinungdanong mga
panalangin pinaagi sa pakigsaad gikan sa Ginoo. Kini nga mga panalangin
kondisyonal, bisan pa niana, base sa atong bahin sa pakigsaad, sa
pagkamatinud-anon sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo.)

• Unsa nga mga pakigsaad ang inyo nang nahimo sa inyong mga kinabuhi?
(Kadaghanan sa mga sakop sa klase nabunyagan na.)

Itudlo diha sa panaghisgutan nga ang bunyag usa ka sagrado ug
mahinungdanon nga pakigsaad. Sa bunyag kita modala diha sa atong mga
kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo, ug kita misaad sa pagsunod sa iyang mga
sugo. Human sa bunyag kita gikumpirmahan sa usa ka tawo nga naghupot sa
Melchizedek nga Pagkapari. Uban niini nga kumpirmasyon kita gihatagan sa
katungod sa gasa sa Espiritu Santo. Kon kita takus, kini nga gasa mogiya
kanato ug mohupay kanato. Kita gisaaran nga ang Espiritu sa Ginoo mag-
uban kanato ug magpabilin uban kanato samtang kita magpuyo nga takus.
Human sa bunyag kita gitambagan sa pag-ambit sa sakramento matag
semana. Samtang, kita nag-ambit sa sakramento sa takus, kita nagba-o sa
atong mga pakigsaad sa bunyag.

Ang uban tingali nakaadto sa templo aron pagabunyagan alang sa mga patay.
Hangyoa kadtong kinsa nakaapil niini nga mga ordinansa sa pagsulti sa ilang
mga kasinatian. (Ipakita ang hulagway sa bunyaganan samtang ang
panaghisgutan nagpadayon.)

Hulagway ug
panaghisgutan
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Daghang mga tawo nga nakapuyo dinhi sa yuta walay kahigayunan sa
pagpaminaw sa ebanghelyo ni Jesukristo o sa pagpabunyag. Pinaagi kini sa
mga templo nga ang makaluwas nga mga ordinansa gihimo alang sa mga
patay. Ang bunyag usa ka yutan-on nga ordinansa, ug kadtong kinsa namatay
anaa karon sa kalibutan sa espiritu. Kita mahimong mabunyagan alang kanila
diha sa templo. “Kita mitawag niini nga “pagpuli nga bunyag.” Ang mga
patay gawasnon sa pagdawat o pagsalikway niini nga ordinansa ingon nga
gibuhat kini alang kanila.

Hisguti sa unsa nga paagi kini nga ordinansa gipahigayon. (Sa templo ang
mga batan-on, o ang uban, magsul-ob og puti nga sinina sa bunyag moadto
sa linain nga giandam nga bunyagan. [Ipakita ang hulagway pag-usab.] Ang
tawo nga gibunyagan nagbarug isip puli alang sa tawo nga patay na. Ang
tawo nga nagbarug isip puli ipaunlod sa tubig, sama sa diha nga kita
gipaunlod sa dihang kita gibunyagan. Pagkahuman sa bunyag ang tawo nga
nagbarug nga puli pagakumpirmahan sa usa ka naghupot nga Melchizedek
nga Pagkapari. Kini nga tawo mopandong sa iyang mga kamot sa ulo sa puli
ug mohatag kaniya sa katungod sa gasa sa Espiritu Santo alang sa tawo kinsa
patay na. Kini mao ang sama nga paagi nga kita gikumpirmahan human kita
bunyagi.)

Si Presidente Hunter Mitambag sa mga Batan-on sa Pag-andam alang sa
Sagrado nga Pakigsaad sa Kaminyoon sa Templo

Ipakita sa mga sakop sa klase ang hulagway sa bag-ong naminyo nga batan-
ong magtiayon sa gawas sa usa ka templo.

• Unsa nga mga saad ang gihatag ngadto sa usa ka magtiayon nga naminyo
diha sa templo nga dili madawat sa mga magtiayon nga naminyo sa gawas
sa templo? Sama pananglit, ngano sa inyong hunahuna nga
mahinungdanon kaayo nga ang usa ka magtiayon maminyo diha sa
templo? (Giyahi ang panaghisgutan ngadto sa mga saad sa pagpanag-uban
sa kahangturan, sa pagbaton sa mahangturong kaliwatan, ug sa pagkab-ot
sa kahimayaan diha sa celestial nga gingharian. Walay ikatandi dinhi sa
yuta sa mahinungdanong mga gasa nga giandam sa Langitnong Amahan
alang sa iyang mga anak. Hatagi og gibug-aton kon unsa ka dako ang
potensyal sa matag sakop sa klase. Ang matag usa mahimong sama sa Dios,
ang atong Amahan sa Kahangturan, kon siya makadawat sa tanang mga
ordinansa ug dayon magtuman sa tanang mga pakigsaad nga gihimo sa
templo. Ipasabut nga ang mga magtiayon kinsa nagpuyo diin dili posible
ang pagminyo sa templo makapuyo nga takus ug makaangkon og usa ka
rekomen sa templo. Samtang ang ilang kahimtang mausab ug kon adunay
bag-ong templo nga pagatukuron, sila andam dayon sa pag-adto sa templo.)

Kasulatan Ipabasa sa duha ka gitudlo nga mga sakop sa klase ug dayon ipasabut ngadto
sa klase unsa ang gipasabut sa mosunod nga mga tudling sa kasulatan: D&P
131:1–4 ug 132:15–17.

Hulagway ug
panaghisgutan
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Si Presidente Hunter Mitambag sa mga Batan-on nga Magpakatakus sa
Templo

Ang mga pakigsaad sa templo labing bililhon kay sa bisan unsang
kalibutanon nga mga butang nga maangkon ni bisan kinsa kanato.

Ipabasa sa usa ka sakop sa klase ang mosunod nga pamahayag ni Presidente
Hunter:

“Makapahimuot ngadto sa Ginoo alang sa atong mga batan-on nga sa takus
nga paagi makasulod ngadto sa templo ug mopahigayon sa puli nga bunyag
alang niadtong kinsa walay kahigayunan nga mabunyagan dinhi sa kinabuhi.
Makapahimuot ngadto sa Ginoo kon kita sa takus nga paagi personal nga
moadto sa templo aron sa paghimo sa atong kaugalingong mga pakigsaad
uban Kaniya ug aron magbugkos isip magtiayon ug isip mga banay. Ug
makapahimuot ngadto sa Ginoo kon kita sa takus nga paagi moadto ngadto
sa templo aron sa pagpahigayon niini nga samang makaluwas nga mga
ordinansa alang niadtong kinsa namatay na, nga daghan niini
naghinamhinam nga naghulat sa pagkahuman sa ilang mga ordinansa alang
kanila” (Ensign, Oct. 1994, p. 5).

Ipakita pag-usab ang hulagway sa templo. Si Presidente Hunter mihangyo
kanato sa paghimo sa templo nga usa ka simbolo sa atong pagkasakop ug
nagsulti kanato unsaon nato sa paghimo niini. Ipapadayon sa sakop sa klase
ang pagbasa sa pamahayag ni Presidente Hunter.

“Apan ang pagbaton sa templo usa gayud ka simbolo ngari kanato, kita
kinahanglan nga magtinguha niini nga mao. Kita kinahanglan gayud nga
magpuyo nga takus sa pagsulod sa templo. Kita kinahanglan gayud nga
magsunod sa mga sugo sa atong Ginoo. Kon kita makasunod sa atong kinabuhi
sunod sa Ginoo, ug sa Iyang mga pagtulun-an ug panig-ingnan isip labing maayo
nga sundanan alang sa atong kaugalingon, kita dili makakaplag niini nga lisud
ang magpakatakus, ang pagkamakanunayon ug pagkamaunongon sa matag
kahimtang sa kinabuhi, kay kita mopasalig ngadto sa usa ka sagrado nga sumbanan
sa kinaiya ug pagtuo” (Ensign, Oct. 1994, p. 5; mga italiko gidugang).

Pagpamatuod ug Hagit

Sa katingbanan, gikan sa katapusang parapo nga gibasa sa sakop sa klase, basaha
pag-usab ang italiko nga hugpong sa mga pulong. Hatagi og gibug-aton nga 
kini nga mga butang kinahanglan gayud nga atong buhaton aron mahimong
takus nga mosulod sa templo. Ipamatuod nganha sa klase kon unsa ka
mahinungdanon ang paghimo sa templo ug kaminyoon sa templo diha sa atong
atubangan isip “simbolo sa atong pagkasakop.”

Panig-ingnan 
ug hulagway
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Gordon B. Hinckley: Paghimo
og Husto nga mga Pagpili

Natawo: 23 sa Hunyo 1910 Mga Tuig sa Kapangulohan: 1995–

Tumong Aron sa pagtabang sa mga sakop sa klase nga makasabut sa kamahinungdanon
sa paghimo og husto nga mga pagpili samtang sila mga batan-on pa.

Pagpangadam Pahinumdom: Mga buluhaton kinahanglan nga himoon pagsayo sa dili pa
kini nga leksyon.

1. Pagtudlo og mga sakop sa klase sa pagtaho sa mosunod nga siyam ka mga
sugilanon. Gagmay nga mga klase tingali nagkinahanglan nga ang mga
sakop sa klase motaho og labaw sa usa nga sugilanon; dagko nga mga klase
mahimong magdungan ang mga sakop sa klase sa paghatag og taho.
Paningkamuti ang pagpaapil sa tanan.

• Taho 1: Sa Tabernakulo
• Taho 2: Ang Amihanang Bitoon
• Taho 3: Isip usa ka Misyonaryo
• Taho 4: Ang mga Leksyon sa Panimalay
• Taho 5: Mga Timailhan sa Kakuyaw
• Taho 6: Mga Leksyon gikan sa Tulunghaan
• Taho 7: Usa ka Leksyon gikan kang Louie
• Taho 8: Ang Welga sa Ikapito nga Ang-Ang nga mga Estudyante
• Taho 9: Ang Model T nga Sakaynan ni Papa

Kon sa imong hunahuna nga ang paghatag sa mga taho ngadto sa mga
sakop sa klase dili mahimo sa imong klase, isaysay ang mga sugilanon sa
imong kaugalingon. Pagtudlo og nagkalain-lain nga mga sakop sa klase sa
paghunahuna mahitungod sa matag sugilanon ug dayon ipasabut ang
leksyon nga ilang nakat-unan gikan niini ug sa unsa nga paagi sila
makagamit sa leksyon diha sa ilang mga kinabuhi.

2. Kon ikaw nakahukom sa paggmit sa dula sa konsentrasyon, andama ang
tabla sumala sa panig-ingnan nga gipakita sa katapusan sa leksyon.

3. Pangandam sa pagpakita sa hulagway ni Presidente Hinckley diha sa kolor
nga seksyon.

Gisugyot nga
Kalamboan sa
Leksyon Pasiuna

Hulagway Ipakita ang hulagway ni Presidente Gordon B. Hinckley. Ipakigbahin ang
mosunod nga kasayuran sa kaagi uban sa mga sakop sa klase.

Leksyon

44
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Sa 12 sa Marso 1995, napulo ka mga adlaw human sa kamatayon ni
Presidente Howard W. Hunter, si Preisdente Gordon B. Hinckley gi-orden ug
gigahin nga ikanapulog lima nga Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Si Presidente Hinckley miabut nganha sa Kapangulohan sa Simbahan nga
andam kaayo. Husto nga mga pagpili nga gihimo sa iyang pagkabatan-on
nakatabang kaniya alang niining mahinungdanon nga kapangakohan. Isip
usa ka batan-ong lalaki siya mipasalig nga maningkamot sa pagbuhat unsa
ang gisugo sa Ginoo. Kini nga pasalig nakatabang kaniya sa pagsunod sa 
dalan sa pagkamasulundon ug pag-alagad ngadto sa iyang Langitnong
Amahan.

Panaghisgutan • Ngano nga mahinungdanon kaayo alang kang Gordon B. Hinckley sa 
paghimo niini nga mga tinguha sa samtang siya batan-on pa?

• Kon kita magsugod og taas nga biyahe ngano nga ang direksyon nga atong
unang himoon mahinungdanon kaayo?

• Sa unsa nga paagi kini mahimong itandi ngadto sa tambag nga gihatag ni
Alma ngadto sa iyang anak nga si Helaman? (Tan-awa sa Alma 37:35.)

Maghimo og Husto nga mga Pagpili Samtang Kita Batan-on Pa

Hangyoa ang gitudlo nang daan nga mga sakop sa klase sa paghatag sa mga
taho 1, 2, ug sa 3 sa paghatag niini niining higayona (siguroha sa pagtabang
sa mga sakop sa klase kinsa nagkinahanglan niini). Sa panahon sa mga taho,
ilista ang mga titulo diha sa pisara. Human sa matag taho hisguti unsa ang
atong makat-unan gikan sa sugilanon ug sa unsa nga paagi kita makagamit
niini sa atong mga kinabuhi.

Ikaw mahimo nga motingob sa mga tubag diha sa pisara ingon sa gipakita.

Padayon sa paglista sa mahinungdanong mga punto sa matag sugilanon diha
sa pisara.

Panig-ingnan

1. Sa Tabernakulo

2. Ang Amihanang Bitoon

3. Isip usa ka Misyonaryo

Leksyon nga Pagagamiton

Tinguha sa pagbuhat ingon sa gisugo

Kasaligan—ang Ginoo makasalig kanako

Kalimti ang imong kaugalingon ug buhata ang trabaho
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Diha sa Tabernakulo

Taho 1 Si Presidente Hinckley miingon: “Ako nahinumdom nga naglingkod sa
Tabernakulo sa Salt Lake diin ako nag-edad pa og napulog upat o napulog 
lima—didto sa taas sa balkonahi luyo gayud sa orasan—ug naminaw kang
Presidente Heber J. Grant nga misaysay sa iyang kasinatian sa pagbasa sa
Basahon ni Mormon sa dihang siya usa pa ka bata. Siya naghisgot kang
Nephi ug sa dako nga impluwensya niini diha sa iyang kinabuhi. Ug dayon,
uban sa usa ka tingog nga nagsulti uban sa usa ka pagtuo nga dili gayud nako
makalimtan, siya mikutlo niadtong mahinungdanong mga pulong ni Nephi:
‘Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako
nasayud nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa mga katawhan,
gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa
butang diin siya misugo kanila’ (1 Neph 3:7).

Dihay miabut sa akong batan-ong kasingkasing nga usa ka tinguha sa
pagpaningkamot sa pagbuhat unsa ang gisugo sa Ginoo. Unsa ka
katinglahang mga butang ang mahitabo kon ang mga lalaki ug mga babaye
maglakaw uban sa hugot nga pagtuo sa pagkamasulundon ngadto niana nga
gikinahanglan gikan kanila!” (“If Ye Be Willing and Obedient,” Ensign, July
1995, p. 2).

Panaghisgutan • Unsa ang usa ka tinguha?

• Sa unsa nga paagi nga ang matarung nga tinguha makatabang kaninyo sa
paghimo og mga pagpili?

Ang Amihanang Bitoon

Taho 2 Isip usa ka batan-ong lalaki, si Presidente Hinckley nagtrabaho sa usa ka
umahan sa panahon sa ting-init ug sa katapusan sa semana ug sa mga
panahon nga walay klase. Sa umahan siya mitubo nga himsog ug nakat-on
sa pagtrabaho. Ug didto duol sa yuta ug duol sa kinaiyahan ang iyang
pagsalig sa Dios mitubo sama sa gatusan ka mga bungang kahoy ug sa mga
liso sa utanon nga iyang gitanom, giatiman, ug giani.

“ ‘Human sa usa ka adlaw nga lisud ug maayong, pagtrabaho, ang akong
manghud nga lalaki nga si Sherm ug ako matulog ubos sa mga bitoon sa usa ka
kahon sa usa ka karaan nga karomata,’ si Preisdente Hinckley [nahinumdom].
‘Niadtong tin-aw, limpyo nga ting-init nga mga gabii, kami mohigda niadtong
karaan nga kahon sa karomata ug motan-aw sa liboan ka mga bitoon sa
kalangitan. Kami makaila sa pipila sa mga hugpong sa mga bitoon ug sa ubang
mga bitoon ingon nga sila gihulagway sa ensayklopedya nga sa kanunay anaa
sa among librarya sa banay. Kami nakaila sa pipila ka makita nga mga
sundanan sa mga kalangitan, apan ang among paborito mao ang Amihanang
Bitoon. Matag gabii, sama sa daghang mga kaliwatan sa batang mga lalaki nga
nag-una kanamo, kami mosubay sa Big Dipper, paubos gikan sa gunitanan ug
agi sa kopa, aron sa pagpangita sa Amihanang Bitoon.

“ ‘Kami nakahibalo sa walay pagkausab nga kondiyon sa bitoon. . . .
Samtang ang yuta motuyok, ang uban ingon og naglihok sa kagabhion.
Apan ang Amihanang Bitoon nagpahimutang sa iyang posisyon subay sa ehe
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sa yuta. Tungod niadtong mga pagpamalandong sa pagkabata, ang polar nga
bitoon miabut nga adunay kahulugan ngari kanako. Akong namatikdan nga
kini walay pagkausab nga butang sa taliwala sa kausaban. Kini usa ka butang
sa kanunay masaligan, usa ka butang nga kasaligan, usa ka angkla sa unsay
nagpakita ngari kanako sa laing paagi nga usa ka naglihok ug dili
makanunayon nga kalangitan’ ” (“Presidente Gordon B. Hinckley: Stalwart
and Brave He Stands,” Ensign, June 1995, p. 5).

Sa iyang pagkabatan-on, si Gordon B. Hinckley misunod sa iyang kinabuhi
sunod sa pagkamakanunayon sa Amihanang Bitoon. Siya buot nga mahimong
usa ka batan-ong lalaki nga masaligan sa Ginoo ug sa uban.

Panaghisgutan • Unsa ang anaa sa Amihanang Bitoon nga buot sundugon ni Presidente
Hinckley?

• Unsa ang pipila ka mga sumbanan sa ebanghelyo nga dili gayud mausab
bisan unsa pa ang isulti o buhaton sa uban?

Isip usa ka Misyonaryo

Taho 3 Tungod kay si Presidente Hinckley determinado sa pagsunod sa Ginoo, ang
iyang dalan migiya kaniya ngadto sa daghan nga mga kasinatian nga
nakapaandam kaniya alang sa dagko nga mga butang. Isip usa ka misyonaryo
sa England siya nag-atubang og pipila mahagiton kaayo nga mga panahon.
Siya nabalaka bahin sa kwarta nga gastohon sa pagsuporta niya sa iyang
misyon. Siya nasayud sa sakripisyo nga gihimo sa iyang amahan sa pagtabang
sa pag-abag kaniya. Siya usab nahinumdom sa gamay nga tinigum nga
gitipigan pag-ayo sa iyang inahan sa wala pa ang iyang kamatayon. Kini nga
pundo nakatabang kaniya nga makaadto sa misyon. Ingon og nawad-an og
paglaum, si “Gordon misulat ngadto sa iyang amahan,’ nag-ingon: ‘Ako nag-
usik sa akong panahon ug sa inyong kwarta. Ako wala makakita og
katarungan nga magpabilin dinhi.’ Sa tukma nga higayon usa ka malumo
apan mubo nga tubag miabut gikan sa iyang amahan. Kadto nga sulat
mabasa: ‘Mahal nga Gordon. Akong nadawat ang imong sulat [sa mao ug
mao gayud nga petsa]. Ako adunay usa ka sugyot lamang. Kalimti ang imong
kaugalingon ug buhata ang trabaho. Uban sa gugma, Imong Amahan.’

“Si Presidente Hinckley misulti nianang higayona, ‘akong gipalandong ang
iyang tubag ug dayon sa pagsunod buntag sa among klase sa kasulatan among
nabasa kadtong mahinungdanon nga pamahayag sa Ginoo: “Kay bisan kinsa
nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya; ug bisan kinsa
nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa Maayong Balita, kini
maluwas niya” (Marcos 8:35)’ ” (Ensign, June 1995, p. 8).

Pagpasabut Tingali ikaw mahimong mohunong niining higayona sa taho ug ipasabut
ngadto sa klase nga si Kristo nagsulti sa iyang mga tinun-an sa pagkalimot sa
ilang mga kaugalingon ug sa paghunahuna sa uban ug dad-on ngadto sa
uban ang ebanghelyo.

Taho 3 gipadayon “ ‘Kadtong yano nga pamahayag, kadtong saad, nakapatandog kanako. Ako
miluhod ug mihimo og pakigsaad uban sa Ginoo nga ako maningkamot sa
pagkalimot sa akong kaugalingon ug mobuhat sa trabaho. Ako miihap niini
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ingon nga adlaw sa desisyon sa akong kinabuhi. Ang tanang maayo nga
nahitabo kanako sukad niadto ako makahinumdom sa desisyon nga akong
gihimo nianang higayona.’ ” (Ensign, June 1995, p. 8(.

Panaghisgutan • Sa unsa nga mga paagi nga ang desisyon sa pagkalimot sa kaugalingon ug
sa pagbuhat sa trabaho nakatabang kaninyo sa tulunghaan? sa panimalay?
sa trabaho? isip usa ka misyonaryo?

Pagkat-on og mga Leksyon Samtang Kita Batan-on pa

Si Presidente Hinckley, kinsa sa kanunay adunay linain nga gugma alang sa
mga batan-on sa Simbahan, misaysay sa mosunod nga mga kasinatian sa usa
ka pakigpulong nga iyang gihatag sa 3 sa Abril 1993.

Hangyoa ang gitudlo nga mga sakop sa klase sa paghatag og taho sa 4 hangtud
sa 9, maghisgot sa matag usa.

Ang Leksyon sa Panimalay

Taho 4 “Sa akong sayo nga pagkabata kami adunay usa ka stove sa kusina sa lawak
kan-anan. Usa ka hudno sa wala madugay gihimo, ug unsa ka talagsaon nga
butang kadto. Apan kini nagkinahanglan og daghang uling, ug walay
awtomatik nga tigbutang sa uling. Ang uling kinahanglan nga palahon
ngadto sa hudno ug ayohon sa pagpahimutang sa matag gabii.

“Ako nakat-on og dako nga leksyon gikan nianang dako nga hudno: kon
ikaw buot magpainit, ikaw kinahanglan nga magpala” (sa Conference Report,
Apr. 1993, p. 68; o Ensign, May 1993, p. 52).

Panaghisgutan • Unsa nga mga leksyon ang atong makat-unan gikan sa pagtrabaho pag-
ayo?

Taho 4 gipadayon Si Presidente Hinckley mipadayon: “Ang akong amahan adunay usa ka ideya
nga ang iyang anak nga mga lalaki kinahanglan nga makat-on sa pagtrabaho
sa ting-init ingon usab sa tingtugnaw, ug busa siya mipalit og duha ka ektarya
nga uma nga sa katapusan gitamnan nga milakip og napulog duha ka mga
ektarya. Kami mopuyo didto kon ting-init ug mobalik sa dakbayan kon
magsugod na ang tingtungha.

“Kami adunay dako nga prutasan, ug ang mga kahoy kinahanglan nga pul-
ungan sa matag tingpamulak. Si Papa midala kanamo sa pagpakita kon
unsaon ang pagpul-ong nga himoon sa mga eksperto gikan sa kolehiyo sa
agrikultura. Kami nakakat-on og usa ka mahinungdanon nga kamatuoran—
nga ikaw makatino sa matang sa bunga nga imong anihon sa Septyembre
pinaagi sa imong pagpul-ong sa Pebrero. Ang ideya mao ang pagsal-ang sa
mga sanga aron nga ang bunga mabantang ngadto sa adlaw ug hangin.
Dugang pa, among nakat-unan nga ang bag-o, linghod nga kahoy makahatag
sa labing maayo nga bunga. Kana adunay daghang kagamitan sa kinabuhi”
(sa Conference Report, Apr. 1993, p. 68; o Ensign,May 1993, p. 52).
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Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga kamo nakakat-on sa pagtrabaho sa inyong
panimalay?

Mga Timailhan sa Kakuyaw

Taho 5 Si Presidente Hinckley miingon: “[Sa akong pagkabatan-on] kami nasakit . .
sama sa pagkasakit sa mga tawo karon. Gani, ako nagtuo nga kami labaw nga
nasakit. Niadtong mga panahona ang gatas nga among imnon wala
malimpyohi sa kagaw. Kami, dayag lang, walay awtomatik nga tighugas sa
plato, gawas nga kini mao ang awtomatik nga katungdanan sa pagpanghugas
sa mga plato. Sa diha nga kami gi-eksamen nga adunay hangga o tipdas, ang
doktor mosulti sa departamento sa panglawas sa dakbayan, ug usa ka tawo
ipadala aron sa pagbutang og timailhan sa atubangang bintana. Kini mao ang
pasidaan ni bisan kinsa nga buot moduol sa among balay nga sila mohimo sa
ingon sa ilang kaugalingon risgo.

“Kon ang sakit buti o sakit sa tutunlan, ang timailhan usa ka hayag nga kahil
nga itom ang mga letra. Kini nagsulti sa, ingon nga epekto, ‘Palayo gikan niini
nga dapit.’

“Ako nakakat-on og usa ka butang nga sa kanunay akong nahinumduman—
sa pagbantay alang sa mga timailhan sa kakuyaw ug sa dautan ug sa
pagpahilayo” (sa Conference Report, apr. 1993, pp. 68–69; o Ensign, May
1993, p. 52).

Panaghisgutan • Unsa ang pipila ka mga timailhan sa kakuyaw nga kinahanglan nga atong
bantayan karon?

Leksyon gikan sa Tulunghaan

Taho 6 Si Presidente Hinckley mipadayon: “Ako nagtungha sa Tulunghaan sa
Hamilton, nga usa ka dako nga tulo ka andana nga gambalay. Ang estraktura
karaan ug dili maayo sa sumbanan karon, apan ako nakat-on nga dili ang
gambalay ang makahimo sa kalainan, kon dili ang mga magtutudlo. Kon ang
lakaw sa panahon motugot, kami magpundok sa atubangan sa tulunghaan sa
buntag, manumpa og pag-unong ngadto sa bandila, ug magmartsa sa husay
nga paagi ngadto sa among mga lawak-klasehanan.

“Kami magsinina og limpyo alang sa tulunghaan, ug walay nagkalago nga
dagway ang tugutan. Ang batang mga lalaki , magsul-ob og usa ka polo ug
kurbata ug mubo nga karsones. Kami magsul-ob og taas nga medyas nga
magagikan sa tiil ngadto sa ibabaw sa tuhod. Kini hinimo sa gapas ug dali
magisi, busan kini kinahanglan nga tahion kanunay. Kami nakakat-on unsaon
sa pagtahi tungod kay dili mahunahuna nga moadto sa tulunghaan nga
adunay lungag ang imong medyas.

“Kami nakakat-on og usa ka leksyon sa kamahinungdanon sa personal nga
kalimpyo ug kahinlo, ug kana nakapanalangin sa akong kinabuhi sukad
masukad” (sa Conference Report, Apr. 1993, p. 69; o Ensign, May 1993, pp.
52–53).
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Panaghisgutan • Sa unsa nga paagi nga ang pagkalimpyo ug pagkahinlo usa ka paanlangin
ngari kanato?

• Ngano sa inyong pagtuo nga ang mga misyonaryo gisugo nga maghapsay
sa kaugalingon ug magsinina nga limpyo?

Usa ka Lesyon gikan kang Louie

Taho 7 Si Presidente Hinckley nagsulti bahin sa iyang mga higala sa pagkabata. “Ang
tunglo sa kinabuhi sa akong magtutudlo sa unang ang-ang mao ang akong
higala nga si Louie. Siya adunay gitawag sa mga psychologist karon nga kinaiya
nga lisud i-kontrol. Siya molingkod diha sa klase ug usapon ang iyang kurbata
hangtud nga kini mabasa ug mahunit. Ang magtutudlo mokasaba kaniya.

“Si Louie sa katapusan nahimong usa ka tawo nga bantugan, ug ako nakakat-
on sa dili pag-isip og ubos sa potensyal sa usa ka batang lalaki nga makahimo
og usa ka butang sa iyang kinabuhi bisan siya mousap sa iyang kurbata” 
(sa Conference Report, Apr. 1993, p. 69; 0 Ensign, May 1993, p. 53).

Panaghisgutan • Ngano nga kita magbantay mahitungod sa paghukom sa uban?

Ang Welga sa Ikapito nga Ang-Ang nga mga Estudyante

Taho 8 Laing mahinungdanon nga handumanan ni Presidente Hinckley mao ang
unang adlaw sa ikapito nga ang-ang. “Pagkasunod tuig kami nagpalista sa
sekondarya. Apan ang gambalay dili paigo sa tanang mga estudyante, busa
ang among klase sa ikapito nga ang-ang gipadala pagbalik ngadto sa
Tulunghaan sa Hamilton.

“Kami nainsultohan. Kami naglagot. Kami migahin og unom ka dili
malipayon nga mga tuig niana nga gambalay, ug kami mibati nga kami
angayan sa labaw nga maayo. Ang batang mga lalaki sa klase nagtigum
human sa klase. Kami nakahukom nga kami dili mopasaylo niining matang
nga pagtagad. Kami nakahukom nga kami magwelga.

Pagkasunod adlaw kami wala magpakita. Apan kami walay kaadtoan nga dapit.
Kami dili makapuyo sa balay tungod kay ang among mga inahan mangutanga.
Kami wala maghunahuna nga moadto sa downtown aron motan-aw og sine.
Kami walay kwarta alang niana. Kami wala maghunahuna sa pag-adto ngadto
sa parke. Kami nahadlok nga kami makit-an ni Mr. Clayton, ang opisyal nga
tigpangita sa mga bata nga dili mosulod sa tulungahaan. Kami wala
maghunahuna sa pag-adto sa luyo sa tulunghaan ug maghisgot og dili maayo
nga mga sugilanon tungod kay kami walay nahibaloan bisan unsa. Kami wala
gayud makadungog sa mao nga butang sama sa drugas o bisan unsa sa mao
nga matang. Kami naglaroy-laroy lamang ug nag-usik sa adlaw.

“Pagkasunod buntag ang prinsipal, nga si Mr. Stearns, diha sa atubangan nga
pultahan sa tulunghaan aron motimbaya kanamo. Ang iyang ngalan
nagkatukma sa iyang ngalan. Siya misulti og direkta nga butang ug dayon
misulti kanamo nga kami dili makabalik sa tulunghaan hangtud kami
makadala og usa ka mubo nga sulat gikan sa among mga ginikanan. Kadto
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mao ang akong unang kasinatian nga gisirhan. Ang pagwelga, siya miingon,
dili mao ang paghusay sa usa ka problema. Kita gipaabot nga responsable nga
mga katawhan, ug kon kita adunay reklamo kita makaadto sa opisina sa
prinsipal ug maghisgot niini.

“Adunay usa lamang ka butang nga buhaton, ug kana mao ang pagpauli ug
pagkuha og mubo nga sulat.

“Ako nahinumdom nga naglakaw nga ingon og usa ka karnero ngadto sa
balay. Ang akong inahan nangutana kon unsa ang nahitabo. Ako misulti
kaniya. Ako miingon nga ako nagkinahanglan og mubo nga sulat. Siya
misulat og mubo nga sulat. Kini mubo kaayo. Kini mao ang labing sakit nga
kasaba nga iyang gihatag kanako masukad. Kini mabasa ingon sa mosunod.

“ ‘Minahal nga Mr. Stearns,

“ ‘Palihug pasayloa si Gordon sa wala pagtungha kagahapon. An iyang gibuhat
mao lamang ang usa ka pagkahinayak sa pagsunod sa pundok.’

“Siya mipirma niini ug mihatag niini kanako.

“Ako mibalik ngadto sa tulunghaan ug miabut didto sa samang panahon sa
pipla ka mga bata. Kaming tanan mihatag sa among mubo nga sulat ngadto
kang Mr. Stearns. Ako wala masayud kon kini gibasa ba niya, apan ako dili
gayud makalimot sa mubo nga sulat sa akong inahan. Bisan og ako aktibo sa
aksyon nga among gihimo, ako mipasalig diha niana nga ako dili na gayud
mohimo og bisan unsa sa base sa yanong pagsunod sa pundok. Ako
nakahukom diha niana nga ako mohimo sa akong kaugalingong desisyon
pinasikad sa pagkamaayo niini ug sa akong mga sumbanan ug dili
magpatukmod sa usa ka direksyon o lain niadtong anaa sa akong palibot.

Kadto nga desisyon nakapanalangin sa akong kinabuhi sa daghang mga
higayon, usahay sa dili kaayo komportable nga mga higayon. Kini
nakapugong kanako sa pagbuhat og usa ka butang nga, kon gihimo,
makahimo og dakong resulta nga kadaot ug kasamok, ug mosangpot sa
pagkawala sa akong pagtahud sa kaugalingon” (sa Conference Report, Apr.
1993, pp. 69–70, o Ensign, May 1993, p. 53).

Panaghisgutan • Unsa ang mga kakuyaw sa pagsunod sa pundok ug magbase sa atong mga
paghukom unsa ang gibuhat sa uban?

Ang Model T nga Sakyanan ni Papa

Hulagway Ipakita ang hulagway sa usa ka Model T Ford nga Sakyanan samtang ang taho
gihatag.

Taho Si Presidente Hinckley mipadayon sa pagpakigbahin sa iyang mga handumanan:
“Ang akong amahan adunay usa ka kabayo ug karomata sa diha nga ako usa pa
ka bata. Dayon usa ka adlaw sa ting-init sa 1916 usa ka talagsaon nga butang
ang nahitabo. Kini usa ka butang nga dili malimtan. Sa diha nga siya mipauli
nianang gabhiona siya miabut sa usa ka nagsidlak nga itom nga, bag-o nga
Model T Ford. Kini usa ka talagsaon nga makina, apan sa karong sumbanan kini
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karaan na ug dili dayon moandar. Sama pananglit, kini walay starter kini
kinahanglan nga patuyokon pinaagi sa kamot. Ikaw makakat-on dayon og usa
ka butang mahitungod sa pagpatuyok niana nga sakyanan. Imong pahinayan
ang pagsiga, o sa igpatuyok mosikad og balik ug mobali sa imong kamot. Kon
mag-ulan, ang mga coil mabasa, ug dayon kini dili na gayud moandar. Gikan
niana nga sakyanan ako nakakat-on og pipila ka mga butang mahitungod sa
paghimo og pagpangandam aron kalikayan ang kahasol. Usa ka gamay nga
panapton ibabaw sa tapalodo makapuga sa coil. Gamay nga pag-amping sa
pagpahinay sa siga makapatuyok sa makina nga dili mabali ang imong kamot.

“Apan ang labing maikagon nga butang mao ang mga suga. Ang sakyanan
walay bateriya. Ang bugtong elektrisadad nagagikan sa unsay gitawag nga
magneto. Ang output sa magneto matino sa gikusgon sa makina. Kon ang
makina kusog nga nagdagan, ang mga suga hayag kaayo. Kon ang makina
hinay, ang mga suga mag-awop. Akong nakat-unan nga kon ikaw buot
makakita sa unahan samtang ikaw nagdulhog, ikaw kinahanglan nga
mopadagan sa makina sa kusog nga dagan.

“Mao nga, sama sa akong nakaplagan, sa atong mga kinabuhi. Kakugi, kadasig,
ug pagtrabaho pag-ayo mosangpot ngadto sa kahayag ug kauswagan. Ikaw
kinahanglan nga magpabilin sa imong mga tiil ug magpadayon sa paglihok kon
ikaw buot nga makabaton og kahayag sa imong kinabuhi. Ania gihapon nako
ang tabon sa radiator nianang 1916 Model T. . .Kini usa ka handumanan sa mga
leksyon nga akong nakat-unan kapitoan ug pito ka mga tuig na ang milabay”
(sa Confernece Report, Apr. 1993, p. 70; o Ensign, May 1993, pp. 53–54).

Panaghisgutan • Unsa ang gisugyot ni Presidente Hinckley nga kita makabaton og kahayag
sa atong mga kinabuhi?

Pagpamatuod ug Hagit

Ipakigbahin ang imong pagpamatuod sa tahas sa propeta ug sa unsa nga paagi
kita mapanalanginan kon kita mosunod sa iyang matarung nga panig-ingnan
pinaagi sa paghimo og husto nga mga pagpili samtang kita bata pa.

Dapita ang mga sakop sa klase sa pag-apil usab sa pagpadayag sa ilang mga
pagbati.

Dugang Tabang

Andama ang pisara alang sa dula sa konsentrasyon pinaagi sa pagbahin sa 
pisara ngadto sa kawhaan ug lima ka mga kwadro. Isulat ang mosunod nga
magkatukma nga hugpong sa mga pulong diha sa mga kwadro. Tabuni kini
uban sa ginumerohan nga mga piraso sa papel. (Ang matag papel
kinahanglan gayud nga makuha aron makita ang hugpong sa mga pulong
nga gisulat ilawon niini.) Bahina ang klase ngadto sa duha ka mga team.
Himoa nga magtambayayong ang mga sakop sa tim. Magpuli-puli, ang mga
tim kinahanglan nga maninguha sa pagpatukma sa hugpong sa mga pulong
pinaagi sa pagkuha sa tabon sa duha ka mga kwadro. Kon ang hugpong sa
mga pulong magkatukma, kini pasagdan nga walay tabon ug ang team

Dula sa
Konsentrasyon ug
panaghisgutan
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makakuha og dugang higayon. Hisguti uban sa mga sakop sa klase sa unsa
nga paagi nga ang matag hugpong sa mga pulong diha sa dula sa
konsentrasyon magamit sa ilang mga kinabuhi.
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Joseph Smith, Jr.
Presidente sa Simbahan, 1830–1844

1805 Natawo sa 23 sa Disyembre ngadto ni
Joseph Smith, Sr., ug Lucy Mack
Smith sa Sharon, Vermont

1820 Sa edad nga 14, giduaw sa Dios ang
Amahan ug sa Iyang Anak, nga si
Jesukristo, diha sa kakahoyan duol sa
Palmyra, New York

1823 Sa edad nga 17, giduaw sa anghel
Moroni; si Moroni misugo kaniya sa
dili mokubos sa upat ka mga higayon
sa mga tuig 1824–27

1827 Sa edad nga 21, nakigminyo kang
Emma Hale* sa 18 sa Enero; nagsugod
sa paghubad sa bulawan nga mga
palid

1829 Sa edad nga 23, mibunyag kang
Oliver Cowdery duol sa Harmony,
Pennsyvania, sa Sapa sa Susquehanna;
gi-orden ngadto sa Aaronic nga
Pagkapari ni Juan Bautista sa 15 sa
Mayo

1829 Sa edad nga 23, nakadawat sa
Melchizedek nga Pagkapari gikan
kang Pedro, Santiago, ug Juan

1830 Sa edad nga 24, mimantala sa
Basahon ni Mormon; mi-organisar sa
Simbahan sa 6 sa Abril

1832 Sa edad nga 26, gipaluyohan isip pre-
sidente sa halangdong pagkapari sa 25
sa Enero sa Amherst, Ohio

1835 Sa edad nga 29, mimantala sa
Doktrina ug mga Pakigsaad ug nagsu-
god sa pagtrabaho sa basahon ni
Abraham

1836 Sa edad nga 30, mipahinungod sa
Templo sa Kirtland sa 27 sa Marso ug
gibisitahan ni Jesukristo, Moises, Elias,
ug Elijah

1842 Sa edad nga 36, mipaila sa hngpit nga
pagtuga ngadto sa tagsa-tagsa sa
Nauvoo

1844 Sa edad nga 38, gimartir uban sa
iyang igsoong lalaki nga si Hyrum sa
27 sa Hunyo sa Carthage sa Illinois

*Human ang Ginoo mipadayag sa baruganan sa dinaghan nga
kaminyoon, si Joseph Smith gibugkos ngadto sa laing mga asawa.

Sa usa ka buntag sa tingpamulak sa 1820,
ang Dios nga Amahan ug ang iyang
Hinigugmang Anak, nga si Jesukristo, nagpakita
aron sa pagtubag sa pag-ampo sa nag-edad og
14 anyos nga si Joseph, kinsa mitala:”Ako naka-
kita og usa ka dako nga gilis nga kahayag iba-
baw sa akong ulo, labaw sa kahayag sa adlaw,
nga nag-anam og paubos hangtud kini midapat
kanako. . . . Sa diha nga ang kahayag midapat
kanako ako nakakita og duha ka Personahe,
kansang kahayag ug himaya dili mahulagway,
nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanganan.
Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag
kanako sa akong ngalan, ug miingon, nagtudlo
ngadto sa lain—Kini mao ang Akong
Hinigugmang Anak, Paminaw Kaniya!” (Joseph
Smith Kasaysayan 1:16–17).

Mahinugdanon kaayo ang iyang misyon nga
ang balaan nga mga propeta nakakita sa iyang
pangalagad liboan ka mga tuig sa wala pa ang
iyang pagkatawo. Si Jose sa Ehipto nanagna:
“Usa ka manalagna nga pasanayon sa Ginoo

nga akong Dios, kinsa mao ang usa ka pinili
nga manalagna . . . Tan-awa, kana nga manalag-
na panalanginan sa Ginoo; ug sila nga nagti-
nguha sa pagpakaulaw kaniya pagalaglagon sa
hingpit. . . .Ug ang iyang ngalan pagatawgon
sama kanako; ug kini sama sa ngalan sa iyang
amahan” (2 Nephi 3:6, 14–15).

“Ang kalipay,” mitudlo si Joseph Smith , “mao
ang tumong ug laraw sa atong pagkatawo; ug
mao ang katapusan niana, kon kita magpada-
yon sa dalan nga nagpaingon ngadto niini; ug
kini nga dalan mao ang hiyas, katarung, pagka-
matinud-anon, kabalaan, ug sa pagsunod sa
mga sugo sa Dios” (History of the Church,
5:134–35).

Human sa pagkamartir ni Joseph ug ni Hyuim
Smith, si Elder John Taylor nadasig sa pagpama-
tuod, “Si Joseph Smith, ang Propeta ug
Manalagna sa Ginoo, nakahimo og daghan pa,
gawas lamang kang Jesus, alang sa kaluwasan sa
mga tawo niini nga kalibutan, kay ni bisan kinsa
nga tawo nga nakapuyo niini” (D&P 135:3).
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Brigham Young
Presidente sa Simbahan. 1847–1877

1801 Natawo sa 1 sa Hunyo ngadto ni John
Young ug Abigail Howe sa
Whitingham, Vermont

1824 Sa edad nga 23, nakigminyo kang
Miriam Works sa 8 sa Oktubre, si
Miriam namatay sa 1832

1832 Sa edad nga 30, nabunyagan sa 14 sa
Abril diha sa iyang kaugalingong tubi-
gan duol sa Mendon, New York

1832–33 Sa edad nga 31-32, nagmisyon ngadto
sa Canada ug nangulo og gamay nga
pundok sa mga kinabig ngadto sa
Kirtland, Ohio

1834 Sa eded nga 32, nakigminyo kang
Mary-Ann Angell* sa 18 sa Pebrero

1835 Sa edad nga 33, na-orden sa 14 sa
Pebrero isip usa sa orihinal nga mga
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles pinaagi sa Tulo ka mga
Saksi sa Basahon ni Mormon: Oliver
Cowdery, David Whitmer, ug Martin
Harris

1839–41 Sa edad nga 38–40, nagmisyon ngadto
sa Great Britain

1840 Sa edad nga 38, gipaluyohan isip
Presidente sa Korum sa Napulog Duha
sa 14 sa Abril

1844 Sa edad nga 43, nahimong pangulo sa
Simbahan isip Presidente sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles sa
kamatayon ni Joseph Smith sa 27
Hunyo

1846–47 Sa edad nga 44–46, nangulo sa exodo
paingon sa kasadpan ngadto sa Walog
sa Salt Lake ug dayon mibalik ngadto
sa Winter Quaters

1847 Sa edad nga 46, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 27 sa
Disyembre

1853 Sa edad nga 51, mipahimutang sa
tukurang bato alang sa Templo sa Salt
Lake

1877 Sa edad nga 76, namatay sa 29 sa
Agosto sa Dakbayan sa Salt Lake
human makadumala sa Simbahan
sulod sa labaw sa 30 ka mga tuig

*Human ang Ginoo mipadayag sa baruganan sa dinaghan nga
kaminyoon, si Brigham Young gibugkos ngadto sa laing mga asawa.

“Ako kasinggiton og Hallelujah, sa tanang
panahon, kon ako maghunahuna nga ako naka-
ila kang Joseph Smith,” miingon si Brigham
Young (Discourses of Brigham Young, sel. John A.
Widtsoe [1954], p. 458). Siya namatud-an nga
maunungon nga higala ug sumusunod sa
Propeta Joseph.

Ang iyang panig-ingnan sa pagsulti sa kamatuo-
ran ug pagkamatarung nakapahimo sa uban sa
paghingalan kaniya nga ang Leon sa Ginoo.
“Ako wala magtagad sa akong kinaiya niini nga
kalibutan,” siya mipahayag. “Dili ako magsapa-
yan unsa ang isulti sa tawo bahin kanako; ako
buot nga ang akong kinaiya mobarug nga maki-
angayon sa mga mata sa akong Langitnong
Amahan” (Brigham Young Office Minutes, 24
April 1859, Church Archives).

Isip usa ka tigkolonya sa Kasadpan ug isip
gobernador sa Teritoryo sa Utah, siya mitukod
og husay nga mga dakbayan ug mabungahon
nga prutasan. Siya miila sa kamot sa Ginoo sa
paghimo sa desierto nga molambo: “Kami nag-
ampo alang sa panalangin sa yuta, ug mipahi-
nungod niini ug sa tubig, hangin ug sa tanan
kalabut ngadto sa Ginoo, ug ang Ginoo mipahi-
yom sa yuta ug kini nahimong mabungahon”
(Discourses, p. 483).

Siya mibilin niini nga tambag niadtong kinsa
nagduhaduha sa pag-ampo: “Dili igsapayan kon
ikaw o ako buot mag-ampo, kon ang panahon
moabut sa pag-ampo, pag-ampo. Kon kita dili
mobati nga kinahanglan nga mag-ampo, kita
kinahanglan nga mag-ampo hangtud nga kita
mobati” (Discourses, p. 44).
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John Taylor
Presidente sa Simbahan, 1880–1887

1808 Natawo sa 1 sa Nobyembre sa
Milnthorpe, England, ngadto ni James
ug Agnes Taylor

1833 Sa edad nga 24, nakigminyo kang
Leonora Cannon* sa 28 sa Enero

1836 Sa edad nga 27, nabunyagan uban ni
Leonora sa Black Creek sa
Georgetown, Ontario, Canada, sa 
9 sa Mayo

1838 Sa edad nga 30, gi-orden nga Apostol
ni Brigham Young ug Heber C.
Kimball sa 19 sa Diyembre

1839–41 Sa edad nga 30–32, nagmisyon ngadto
sa England

1844 Sa edad nga 35, grabe nga nasamdan
didto sa Bilanggoan sa Carthage sa
diha nga si Joseph ug Hyrum Smith
gipatay sa 27 sa Hunyo

1846–47 Sa edad nga 37–38, nag-alagad sa ika-
duha nga misyon ngadto sa England

1849–52 Sa edad nga 40–43 nagmisyon ngadto
sa France ug Germany; mimantala sa
Basahon ni Mormon sa French ug
German

1854–57 Sa edad nga 45–48, midumala sa
Misyon sa Silangang Estado

1877 Sa edad nga 68, nangulo sa Simbahan
isip Presidente sa Korum sa Napulog
Duha sa kamatayon ni Brigham
Young sa 29 sa Agosto

1880 Sa edad nga 71, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 10 sa
Oktubre, uban ni George Cannon ug
Joseph F. Smith isip mga magtatam-
bag

1884 Sa edad nga 75, mipahinungod sa
Templo sa Logan sa 17 May

1887 Sa edad nga 78, namatay sa 25 sa
Hulyo sa Kaysville, Utah, human sa
dul-an sa pito ka mga tuig isip
Presidente sa Simbahan

*Human ang Ginoo mipadayag sa baruganan sa dinaghan nga
kaminyoon, si John Taylor nabugkos ngadto sa laing mga asawa.

Si John Taylor nakatagamtan og suod nga
panag-uban uban kang Joseph Smith ug
Brigham Young. Sa unang mga tuig sa
Pagpahiuli, siya nailhan nga Tsampyon sa
Kalingkawasan ug Tigpanalipod sa Hugot nga
Pagtuo tungod sa iyang bokal ug gisulat nga
pagsuporta sa Simbahan ug sa iyang mga
pangulo sa panahon sa mga kasamok.

Siya gipusil sa makadaghan nga higayon sa pag-
kamartir ni Joseph ug Hyrum Smith. Human
ang usa ka bala miigo kaniya, siya hapit mahu-
log sa bintana. Laing bala miigo sa iyang relo,
uga ang kakusog nakapabalik kaniya ngadto sa
lawak. Niini nga hitabo siya misulat: “Ako
mibati nga ang Ginoo mipatunhay kanako
pinaagi sa talagsaon nga buhat sa kalooy: nga
ang akong panahon wala pa moabut, ug nga
ako aduna pay buluhaton nga himoon dinhi sa

yuta” (tan-awa sa History of the Church,
7:119–20).

Siya mipamatuod diha sa haya ni Presidente
Brigham Young: “Kita wala mag-inusara! Ang
Dios nag-uban kanato, ug Siya magpadayon sa
pagpakig-uban kanato gikan niining higayona
ug hangtud sa hangtud” (kinutlo ni B.H.
Roberts, The Life of John Taylor [1963], p. 325).

Siya mitudlo nga ang Dios nagbantay sa tanang
mga kanasuran ug sa mga katawhan sa yuta.
“Kita moingon nga kita mga anak sa Dios. Kana
tinuod, kita mga anak sa Dios. Kita mga kidlap
nga gikuha gikan sa dilaab sa Iyang mahangtu-
rong kalayo. Apan unsa ang uban sa kalibu-
tan—kang kinsa nga mga anak sila? Sila usab
mga anak sa atong Langitnong Amahan, ug
Siya matinguhaon sa ilang kaayohan sama nga
Siya matinguhaon sa atong kaayohan” (kinutlo
ni Roberts, The Life of John Taylor, p 421).
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Wilford Woodruff
Presidente sa Simbahan, 1889–1898

1807 Natawo sa 1 sa Marso sa Avon (karon
Farmington), Connecticut ngadto ni
Aphek Woodruff ug Beulah
Thompson Woodruff

1833 Sa edad nga 26, nabunyagan sa may
yelo nga sapa duol sa Richard, New
York, sa 31 sa Disyembre

1833 Sa edad nga 27–29, nagmisyon ngadto
sa habagatang Tinipong Bansa

1837 Sa edad nga 30, nakigminyo kang
Phoebe Carter* sa 13 sa Abril

1837–38 Sa edad nga 30–31 nagmisyon ngadto
sa silangang Tinipong Bansa ug sa
mga Isla sa Fox

1839 Sa edad nga 32, gi-orden nga usa ka
Apostol ni Brigham Young sa 26 sa
Abril

1839–41 Sa edad nga 32–34, nagmisyon ngadto
sa Great Britain

1843 Sa edad nga 36, nagmisyon ngadto sa
silangang Tinipong Bansa

1844–46 Sa edad nga 36–39, nag-alagad isip
presidente sa Misyon sa Uropa

1847 Sa edad nga 40, misulod sa Walog sa
Salt Lake uban ni Brigham Young sa
24 sa Hulyo

1887 Sa edad nga 80, nangulo sa Simbahan
isip Presidente sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles sa kamatayon
ni John Taylor sa 25 sa Hulyo

1888 Sa edad nga 81, mipahinungod sa
Templo sa Manti sa 17 sa Mayo

1889 Sa edad nga 82, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa Abril 7;
mipadayon isip mga magtatambag
nga sila si George Q. Cannon ug si
Joseph F. Smith

1890 Sa edad nga 83, mi-isyu sa Manipesto
sa 24 sa Septyembre human makada-
wat og usa ka pagpadayag sa dili na
pagpadayon sa paghimo sa dinaghan
nga kaminyoon

1893 Sa edad nga 86, mipahinungod sa
Templo sa Salt Lake sa 6 sa Abril

1898 Sa edad nga 91, namatay sa 2 sa
Septyembre sa San Francisco,
California, human sa siyam ka mga
tuig isip Presidente sa Simbahan

*Human ang Ginoo mipadayag sa baruganan sa dinaghan nga
kaminyoon, si Wilford Woodruff gibugkos ngadto sa laing mga asawa.

Sa diha nga si Wilford Woodruff nakadungog
sa mga pagpamatuod sa duha ka mga misyonar-
yo sa 29 Disyembre 1833, siya dali nga nakaila
sa kamatuoran ug nabunyagan paglabay sa
duha lamang ka mga adlaw. Tungod sa iyang
pagkamapainubsanon ug pagkaandam sa pag-
alagad, siya gitawag nga “Wilford ang Matinud-
anon” (Preston Nibley, The Presidents of the
Church [1974], p. 101).

Siya misulat niining tambag mahitunogd sa
panag-uyon sa banay ngadto sa iyang anak nga
babaye nga nag-edad og 19: “Kita nagpaabut
nga magpuyo kitang tanan sa kahangturan
human sa kamatayon. Ako nagtuo nga kitang
tanan isip mga ginikanan ug mga anak kina-
hanglan nga mohimo sa tanang posible nga
mga paningkamot sa paghimo sa matag usa nga

malipayon samtang kita magpakabuhi aron kita
dili magbasol” (kinutlo ni Leonard J. Arrington,
ed., The Presidents of the Church [1986], p. 137).

Ngadto sa mga batan-on siya mitudlo: “Ako
mibati sa pag-awhag ug pagtambag kaninyo,
akong batan-ong mga higala, sa pagpaminaw
ngadto sa tingog sa Dios ug sa pagsunod niini
samtang batan-on pa, sama sa gihimo ni
Samuel, nga kamo mahimong bantugan,
maayo, ug mapuslan, ug ang hinigugma sa
Ginoo ug sa inyong mga ginikanan. . . . Ang
inyong mahangturong kapalaran alang karon
ug sa kahangturan, makaangkon sa labing dako
mag-agad diha sa katukuran nga inyong gipahi-
mutang sa mga adlaw sa inyong pagkabatan-
on” (Discourses of Wilford Woodruff [190], ed. G.
Homer Durham, pp. 265–66).
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Lorenzo Snow
Presidente sa Simbahan, 1898–1901

1814 Natawo sa 3 sa Abril ngadto ni Oliver
Snow ug Roseta Leonora Pettibone
Snow sa Mantua, Ohio

1836 Sa edad nga 22, nabunyagan sa 19 sa
Hunyo sa Suba sa Chargin, nga nag-
paingon agi sa Kirtland, Ohio

1837 Sa edad nga 23, nagmisyon sa Ohio

1838–39 Sa edad nga 24–25, nagmisyon ngadto
sa Missouri, Illinois, Kentucky, ug
Ohio

1840–43 Sa edad nga 26–29, nagmisyon ngadto
sa Great Britain

1845 Sa edad nga 31, nakigminyo kang
Charlotte Merill Squires, Mary Adaline
Goddard, Sarah Ann Prichard, ug
Harriet Amelia Squires sa 17 sa Enero*

1849 Sa edad nga 34, gi-orden nga usa ka
Apostol ni Heber C. Kimball sa 12 sa
Pebrero

1849–52 Sa edad 35–38, nagmisyon ngadto sa
Italy, England, Switzerland, ug Malta

1864 Sa edad nga 50, nagmisyon og mubo
ngadto sa mga Isla sa Sandwich
(Hawaii)

1873–77 Sa edad nga 59–63, nag-alagad isip
magtatambag ngadto kang presidente
Brigham Young

1885 Sa edad nga 71, nagmisyon ngadto sa
mga Indian sa amihanang kasadpan
sa Tinipong Bansa

1898 Sa edad nga 84, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 13 sa
Septyembre, mipadayon kang George
Cannon ug Joseph F. Smith isip mga
magtatambag

1899 Sa edad nga 85, nagsugod sa kampan-
ya sa paghatag og gibug-aton pag-usab
sa balaod sa ikapulo, sugod sa St.
George, Utah

1901 Sa edad nga 87, namatay sa 10 sa
Oktubre sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa tulo ka mga tuig isip
Presidente sa Simbahan

*Sa pagsunod ngadto sa baruganan sa dinaghan nga kaminyoon, si
Lorenzo Snow gibugkos ngadto sa daghan nga mga asawa.

Si Lorenzo Snow nakadawat og usa ka perso-
nal nga pagpadayag mahitungod sa kapalaran
sa katawhan nga sa wala madugay gipahayag ni
Joseph Smith nga tinuod. Si Lorenzo misaysay:
“Ang Espiritu sa Ginoo miabut ngari kanako—
ang mga mata sa akong panabut naablihan, ug
ako nakakita ingon katin-aw sa adlaw sa udtong
tutok, uban sa katalagsaon ug katingala, ang
dalan sa Dios ug sa tawo. Ako mihimo og duha
ka mga bersikulo, nga nagsulti sa pagpadayag,
ingon nga kini gipakita ngari kanako. . . . Ingon
nga ang tawo karon, ang Dios mao kaniadto:
Ingon nga ang Dios karon, ang tawo mahimo”
(kinutlo ni LeRoi C. Snow sa “Devotion to a
Divine Inspiration,” Improvement Era, June
1919, p. 656).

Human sa kamatayon ni Presidente Woodruff sa
1898, si Presidente Snow nakakita ug gisugo sa
Ginoong Jesukristo diha sa Templo sa Salt Lake.
Siya sa wala madugay misaysay niini nga kasi-
natian ngadto sa iyang apo nga babaye, nagdu-

gang, “Ako buot nga ikaw mahinumdom nga
kini mao ang pagpamatuod sa imong lolo, nga
siya misulti sa iyang kaugalingong mga ngabil
nga siya tinuod nga nakakita sa Manluluwas,
dinhi sa Templo, ug nakigsulti kaniya nawong
sa nawong” (kinutlo ni LeRoi C. Snow sa “An
Experience of My Father’s,” Improvemenr Era,
Sept. 1993 p. 677).

“Si Jesus misugo kanato nga maghingpit sama
sa Dios, ang Amahan, nga hingpit,” gitudlo ni
Presidente Snow. “Kini mao ang atong katung-
danan sa pagpaningkamot nga mahimong
hingpit, ug atong katungdanan ang pagpalam-
bo matag adlaw, ug motan-aw sa atong giagian
sa miaging semana ug sa pagbuhat sa mga
butang nga labaw nga maayo niini nga semana;
sa pagbuhat sa mga butang nga maayo karon
kay sa atong nahimo kagahapon, ug sa pagpa-
dayon gikan sa usa ka ang- ang sa pagkamata-
rung ngadto sa lain” (sa Conference Report,
Apr. 1898, p. 13).

©1996 sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin





Joseph F. Smith
Presidente sa Simbahan, 1901–1918

1838 Natawo sa 13 sa Nobyembre sa Far
West, Missouri, ngadto kang Hyrum
Smith (igsoong lalaki ni Joseph) ug
Mary Fielding Smith

1844 Sa edad nga 5, ang iyang amahan
gimartir sa Bilanggoan sa Carthage,
Carthage, Illinois

1848 Sa edad nga 9, mimaneho og pundok
sa mga toro tabok sa mga kapatagan

1852 Sa edad nga 13, nabunyagan nga
sakop sa Simbahan sa 21 sa Mayo sa
City Creek, Dakbayan sa Salt Lake

1852 Sa edad nga 13, nahimong usa ka ilo
sa diha nga ang iyang inahan, nga si
Mary Fielding Smith, namatay sa 21
sa Septyembre

1854–58 Sa edad nga 15–19, nagmisyon ngadto
sa Hawaii

1860–63 Sa edad nga 21–24, nagmisyon ngadto
sa Great Britain

1864 Sa edad nga 25–26, nag-alagad og
espesyal nga misyon ngadto sa Hawaii

1866 Sa edad nga 27, nakigminyo kang
Julina Lambson* sa 5 sa Mayo; gi-
orden nga usa ka Apostol ni Brigham
Young ug gitawag isip usa ka magta-
tambag sa Unang Kapangulohan sa 1
sa Hulyo; unya gitawag isip usa ka
magtatambag ngadto ni Presidente
Taylor (1880), Woodruff (1889), Snow
(1898)

1873–75 Sa edad nga 35–37, nag-alagad sa
Misyon sa Uropa

1877 Sa edad nga 38, nag-alagad pag-usab
isip presidente sa Misyon sa Uropa

1901 Sa edad nga 62, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 17 sa
Oktubre

1915 Sa edad nga 76, mipahinungod sa
lugar sa templo sa Laie, Hawaii, diin
siya nag-alagad isip usa ka batan-on

1918 Sa edad nga 80, namatay sa 19 sa
Nobyembre sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa 17 ka mga tuig isip
Presidente sa Simbahan

*Sa pagsunod ngadto sa baruganan sa dinaghan nga kaminyoon, si
Joseph F. Smith nabugkos ngadto sa laing mga asawa.

Sa 1915, sa diha nga si Joseph F. Smith mao
ang Presidente sa Simbahan, ang Unang
Kapangulohan misulat og usa ka sulat nag-
awhag sa mga banay sa paghimo og mga kali-
hokan sa “Gabii sa Banay.” Kini nagsaad og
mga panalangin ngadto sa mga banay kinsa
moapil: “Kon ang mga Santos mosunod niini
nga tambag, kami mosaad nga daghang mga
panalangin ang moabut. Gugma sa panimalay
ug pagkamasulundon ngadto sa mga ginikanan
motubo. Ang hugot nga pagtuo molambo diha
sa mga kasingkasing sa mga batan-on sa Israel,
ug sila makaangkon og gahum sa pagpakigba-
tok sa dautan nga impluwensya ug mga tintas-
yon nga naglibot kanila” (sa James R. Clark,
comp., Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
[1965–75], 6 vols., 4:338–39).

Mga unom ka semana sa wala pa ang iyang
kamatayon, samtang nagbasa ug namalandong
sa mga kasulatan, si Joseph F. Smith nakadawat
og usa ka matahum ug talagsaon nga panan-
awon. Kini nga panan-awon nagpakita ni
Jesukristo nga nagbisita sa mga espiritu sa mata-
rung nga mga tawo kinsa namatay na. Ang
Manluluwas mi-organisar sa mga espiritu ngad-
to sa usa ka pundok sa misyonaryo aron sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo niadtong kinsa namatay
nga walay kahibalo sa ebanghelyo o kinsa misa-
likway sa kamatuoran. Taliwala sa mga mati-
nud-anon kinsa nagtudlo sa uban mao ang
iyang amahan, si Hyrum Smith, ug ang Propeta
Joseph Smith. Ang Simbahan midawat niini nga
pagpadayag isip kasulatan, ug kini gimantala sa
1976 isip seksyon 138 sa Doktrina ug mga
Pakigsaadd.
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Heber J. Grant
Presidente sa Simbahan, 1918–1945

1856 Natawo sa Dakbayan sa Salt Lake, sa
22 sa Nobyembre ngadto kang
Jedediah Morgan Grant ug Rachel
Ridgeway Ivins Grant. Ang iyang ama-
han, usa ka magtatambag ngadto
kang Presidente Brigham Young,
namatay paglabay sa walo ka mga
adlaw.

1864 Nabunyagan sa 2 sa Hunyo sa usa ka
kahon nga karomata nga gipahimu-
tang isip usa ka bunyaganan sa gawas
sa City Creek

1877 Sa edad nga 20, nakigminyo kang
Lucy Stringham* sa 1 sa Nobyembre

1882 Sa edad nga 25, gi-orden nga usa ka
Apostol ni George Q.Cannon

1883–84 Sa edad nga 26–28, nagmisyon ngadto
sa American Indians

1901–3 Sa edad nga 44–46, mi-organisar ug
midumala sa Misyon sa Hapon

1904–6 Sa edad nga 47–50, nag-alagad isip
presidente sa mga Misyon sa British
ug sa Uropa

1918 Sa edad nga 62, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 23 sa
Nobyembre

1919 Sa edad nga 63, mipahinungod sa
Templo sa Hawaii sa 27 sa Nobyembre

1923 Sa edad nga 66, mipahinungod sa
Templo sa Alberta (Canada) sa 26 sa
Agosto

1927 Sa edad nga 70, mipahinungod sa
Templo sa Arizona sa 23 sa Oktubre

1936 Sa edad nga 80, mitukod sa plano sa
kaayohan sa Simbahan

1945 Sa edad nga 88, namatay sa 14 sa
Mayo sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa labaw sa 26 ka mga tuig
isip Presidente sa Simbahan

*Sa pagsunod sa baruganan sa dinaghan nga kaminyoon, si Heber J.
Grant sa wala madugay gibugkos ngadto sa laing mga asawa.

Si Heber J. Grant usa ka panig-ingnan sa pag-
kamalahutayon ug sa determinasyon. Siya nag-
puyo niini nga mga pulong: “Kana nga atong
gipadayon sa pagbuhat mahimong sayon alang
kanato sa pagbuhat; dili nga ang kinaiya sa
butang nausab, apan kana nga ang atong
gahum sa paghimo madugangan” (sa
Conference Report, Apr. 1901, p. 63).

“Sunda ang mga sugo sa Dios,” siya miawhag.
“Kana mao ang akong mahinungdanong bahin
sa akong pakigpulong, kadto lamang pipila ka
mga pulong: Sunda ang mga sugo sa Dios” (sa
Conference Report, Oct. 1920, p. 10).

Siya mipamatuod pag-usab sa maong mga baru-
ganan sama sa Pulong sa Kaalam, balaod sa ika-
pulo, ug kakugi ug pagdaginot. Ubos sa iyang
direksyon, ang Simbahan naglihok aron sa pag-
siguro sa panalapi nga kahimtang.

Isip propeta sa Ginoo, siya midapit sa tanang
mga katawhan sa pagduol ngadto kang Kristo:
“Bisan unsa pa nga yuta ang atong gipuy-an
ang Ebanghelyo sa Ginoong Jesukristo nakapa-
himo kanato nga mga igsoon” (sa James R.
Clark, comp., Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
[1965–75], 6 vols., 5:311).
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George Albert Smith
Presidente sa Simbahan, 1945–1951

1870 Natawo sa 4 sa Abril ngadto kang
John Henry Smith ug Sarah Farr
Smith sa Dakbayan sa Salt Lake

1878 Sa edad nga 8, nabunyagan sa City
Creek, Dakbayan sa Salt Lake

1892 Sa edad nga 22, nakigminyo kang
Lucy Emily Woodruff; nga namatay sa
5 sa Nobyembre 1937

1892–94 Sa edad nga 22–24, nagmisyon ngadto
sa habagatang Tinipong Bansa, diin si
Lucy miapil kaniya sa trabaho

1903 Sa edad nga 33, gi-orden nga usa ka
Apostol ni Presidente Joseph F. Smith
sa 8 sa Oktubre

1919–21 Sa edad nga 49–51, nag-alagad isip
presidente sa Misyon sa Uropa

1945 Sa edad nga 75, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 21 sa
Mayo, uban ni J. Reuben Clark, Jr., ug
David O. McKay isip mga magtatam-
bag; mipahinungod sa Templo sa
Idaho Falls sa 23 sa Septyembre; nag-
plano sa dakong paningkamot sa
panabang sa kaayohan ngadto sa
Uropa pagkahuman sa Ikaduhang
Gubat sa Kalibutan

1951 Sa edad nga 81, namatay sa 4 sa Abril,
sa iyang ika-81nga adlaw nga nataw-
han, sa Dakbayan sa Salt Lake human
sa unom ka mga tuig isip Presidente
sa Simbahan

Si George Albert Smith mao ang ikaupat nga
kaliwatan sa iyang banay nga nag-alagad isip
usa ka Kinatibuk-ang Awtoridad. Siya ug ang
iyang amahan, si John Henry Smith, nag-alagad
diha sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles sa samang panahon—ang bugtong
panahon sa kasaysayan sa Simbahan nga kini
nahitabo.

Siy mipalambo og mga pagtuo nga naglakip sa
mosunod nga mga sumbanan: “Ako mahimong
higala ngadto sa walay mga higala ug malipay
sa pagpangalagad sa mga panginahanglan sa
mga kabus. . . . Ako dili magtinguha sa pagpu-
gos sa mga katawhan sa pagsunod sa akong
mga sumbanan apan hinoon mahigugma kanila
sa pagbuhat sa butang nga matarung. . . . Ako
dili mopasakit sa pagbati ni bisan kinsa, dili
gani sa usa ka tawo nga nakahimo kanako og
sayop, apan maninguha sa pagbuhat ngadto
kaniya og maayo ug mohimo kaniya nga akong
higala. . . . Ako dili mahimong kaaway ngadto
ni bisan kinsa nga buhi nga tawo” (kinutlo sa
Bryant S. Hinckley, “Greatness in Men:

Superintendent George Albert Smith,
“Improvement Era, mar. 1932, p. 295).

Siya nag-alagad sa mga batan-on sa Simbahan
isip superintendente sa YMMIA sulod sa labaw
sa usa ka dekada ug isip usa ka sakop sa
National Executive Board sa Boy Scouts of
America.

Siya mibalik-balik sa makadaghan nga higayon
sa mga pulong sa iyang apohan nga si George
A. Smith, diin gisunod ang iyang ngalan:
“Adunay usa ka linya sa utlanan, maayo nga
pagkahimo, tali sa teritoryo sa Ginoo ug sa
yawa. Kon ikaw magpabilin sa dapit sa linya sa
Ginoo ikaw ubos sa iyang impluwensya ug
walay tinguha sa paghimo og sayop; apan kon
ikaw motabok ngadto sa linya nga dapit sa
yawa mga usa ka pulgada, ikaw anaa sa gahum
sa maninintal, ug kon siya magmalampuson,
ikaw dili makahunahuna o gani sa pagpangata-
rungan sa husto nga paagi, tungod kay ikaw
nawad-an sa espiritu sa Ginoo” (Sharing the
Gospel with Others, sel. Preston Nibley [1948],
pp. 42–43).

©1996 sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin.





David O. McKay
Presidente sa Simbahan, 1951–1970

1873 Natawo sa 8 sa Septyembre sa
Huntsville, Utah, ngadto ni David
McKay ug Jennette Evans McKay

1881 Sa edad nga 8, nabunyagan sa Spring
Creek, Huntsville, Utah, sa iyang
adlaw nga natawhan, sa 8 sa
Septyembre, samtang ang iyang ama-
han nagmisyon ngadto sa Great
Britain

1897–99 Sa edad nga 24–26, nagmisyon ngadto
sa Scotland

1901 Sa edad nga 27, nakigminyo kang
Emma Ray Riggs, ang iyang trato sa
kolehiyo, sa 2 sa Enero

1906 Sa edad nga 32, gi-orden nga usa ka
Apostol ni Presidente Joseph F. Smith
sa 9 sa Abril

1920–21 Sa edad nga 47–48, mibisita sa mga
misyon sa Simbahan sa tibuok kalibu-
tan; mipahinungod sa yuta sa China
ngadto sa misyonaryo nga buhat

1922–24 Sa edad nga 49–51, nag-alagad isip
presidente sa Misyon sa Uropa

1934 Sa edad nga 61, gitawag isip usa ka
magtatambag ngadto ni Presidente
Heber J. Grant; dayon gitawag isip usa
ka magtatambag ubos kang Presidente
George Albert Smith (1945)

1951 Sa edad nga 77, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 9 sa Abril

1955 Sa edad nga 82, mipahinungod sa
Templo sa Swiss sa 11 sa Septyembre

1956 Sa edad nga 82, mipahinungod sa
Templo sa Los Angeles sa 11 sa Marso

1958 Sa edad nga 84, mipahinungod sa
Templo sa New Zealand sa 20 sa Abril
ug sa Templo sa London sa 7 sa
Septyembre

1964 Sa edad nga 91, mipahinungod sa
Templo sa Oakland sa 17 sa
Nobyembre

1970 Sa edad nga 96, namatay sa 18 sa
Enero sa Dakbayan sa Salt Lake
human makaalagad og hapit 64 ka
mga tuig isip usa ka Kinatibuk-ang
Awtoridad, dugay ni bisan kinsa nga
tawo, ug dul-an sa 19 ka mga tuig isip
Presidente sa Simbahan

“Ang matag sakop usa ka misyonaryo, 
gitudlo ni Presidente David. O. McKay (sa
Conference Report, April 1959, pp. 121–22).
Mikusog ang misyonaro nga buhat sa Simbahan
ubos sa iyang direksyon.

Siya midapig sa banay ug sa panimalay, nagpa-
hinumdom kanato nga “walay laing kalampu-
san ang makapuli alang sa kapakyasan sa pani-
malay” (kinutlo gikan sa J.E. McCulloch, Home:
The Savior of Civilization [1924], p. 42).

Siya sa kasagaran mokutlo sa mga pulong “Nga
masaligan usa ka dako nga pagdayeg kay sa
pagahigugmaon” (Gospel Ideals [1953], p. 187).

“Human sa pagtugyan’ sa kinabuhi mismo, ang
katungod sa paggiya niana nga kinabuhi mao

ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios
ngadto sa tawo” (Gospel Ideals, p. 299).

Bisan og siya mihatag og bili sa edukasyon, siya
miingon nga ang “kinaiya labaw nga bilihon
kay sa kaalam” (Gospel Ideals, p. 443).

“Ang pagkaespirituhanon labaw nga mapakita
sa pagbuhat, dili ang pagdamgo. Mahimayaon
nga pagdamgo, mga paghunahuna sa langit-
nong paghanduraw, paghandom nga makakita
sa dili makita, dili kaayo makapadani sama sa
yanong pagbuhat sa katungdanan” (True to the
Faith, comp. Llewelyn R. McKay [1966], pp.
244–45).
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Joseph Fielding Smith
Presidente sa Simbahan. 1970–1972

1876 Natawo sa 19 sa Hulyo ngadto kang
Joseph F. Smith ug Julina Lambson sa
Dakbayan sa Salt Lake

1884 Sa edad nga 8, gibunyagan sa iyang
amahan sa Dakbayan sa Salt Lake sa
iyang adlaw nga natawhan sa, 19 sa
Hulyo

1893 Sa edad nga 16, mitambong sa pagpa-
hinungod sa Templo sa Salt Lake

1898 Sa edad nga 21, nakigminyo kang
Louie Emily (Emyla) Shrrliff sa 26 sa
Abril; siya namatay sa 1908

1899–01 Sa edad nga 22–24, nagmisyon ngadto
sa England

1908 Sa edad nga 32, nakigminyo kang
Ethel Georgina Reynolds sa 2 sa
Nobyembre; siya namatay sa 1937

1910 Sa edad nga 33, gi-orden nga usa ka
Apostol sa 7 sa Abril sa iyang amahan,
si Joseph F. Smith, Presidente sa
Simbahan

1938 Sa edad nga 61, nakigminyo kang
Jesse Ella Evans sa 12 sa Abril; siya
namatay sa 1971

1965 Sa edad nga 89, gitawag isip usa ka
magtatambag ngadto kang Presidente
David O. McKay

1970 Sa edad 93, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 6 sa Abril,
uban ni Harold B. Lee ug N. Eldon
Tanner isip mga magtatambag

1971 Sa edad nga 95, midumala sa unang
kinatibuk-ang komperensya sa erya sa
Simbahan, nga gihimo sa Manchester,
England

1972 Sa edad nga 95, mipahinungod sa
Templo sa Ogden Utah sa 18 sa Enero
ug sa Templo sa Provo Utah sa 9 sa
Pebrero

1972 Sa edad nga 95, namatay sa 2 sa
Hulyo sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa duha ug tunga nga mga
tuig isip Presidente sa Simbahan

Si Presidente Joseph Fielding Smith midapit
sa tanan nga moduol ngadto kang Kristo: Walay
laing tambal alang sa mga sakit sa kalibutan
gawas sa ebanghelyo ni Jesukristo. . . . Ug mao
nga kami modapit sa tanang mga anak sa
Amahan, bisan asa, sa pagtuo ni Kristo, sa pag-
dawat kaniya ingon nga siya gipadayag sa buhi
nga mga propeta, ug sa pag-apil sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. . . . Ngadto sa matinuoron
nga kasingkasing sa tanang mga kanasuran
kami moingon: Ang Ginoo nahigugma kanin-
yo. Siya buot nga kamo makadawat sa hingpit
nga mga panalangin sa ebanghelyo” (sa
Conference Report, Apr. 1972, p. 13; o Ensign,
July 1972, p. 27).

Siya mihatag niini nga panalangin sa mga
batan-on sa Simbahan: “Ang Ginoo mopanala-
ngin kaninyo ug magabantay kaninyo, nga
labing siguro samtang kamo makat-on sa iyang
mga balaod ug magpuyo nga nagsunod niini.
Pagmatinud-anon ngadto sa matag pagsalig.
Tahura ang imong amahan ug imong inahan.
Pagpuyo diha sa gugma ug panag-uyon.
Pagmaligdong sa inyong sinina. Buntuga ang
kalibutan, ug ayaw pagpadala sa pasyon ug mga
binuhatan niadtong kinsa kansang mga tinguha
gitumong diha sa mga butang sa kalibutan” (sa
Conference Report, Apr. 1972, pp. 13–14; o
Ensign, July 1972, p. 28).
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Harold B. Lee
Presidente sa Simbahan, 1972–1973

1899 Natawo sa 28 Marso ngadto ni Samuel
Marion Lee ug Louisa Emeline
Bingham Lee sa Clifton, Idaho

1907 Sa edad nga 8, gibunyagan sa
Domingo, 9 sa Hunyo, sa Danawan sa
Bybee, usa ka karaan nga taphanan sa
anapog

1920–22 Sa edad nga 21–23, nagmisyon ngadto
sa kasadpang Tinipong Bansa

1923 Sa edad nga 24, nakigminyo kang
Fern Lucinda Tanner sa 14 sa
Nobyembre; siya namatay sa 1962

1935 Sa edad nga 36, gitawag sa pag-organi-
sar sa usa ka programa sa tibuok kali-
butan sa pagtabang sa timawa

1941 Sa edad nga 42, gi-orden nga usa ka
Apostol sa 10 sa Abril ni Presidente
Heber J. Grant

1963 Sa edad nga 64, nakigminyo kang
Freda Joan Jensen sa 17 sa Hunyo

1970S a edad nga 70, gitawag isip usa ka
magtatambag ngadto kang Presidente
Joseph Fielding Smith

1972 Sa edad nga 73, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 6 sa
Oktubre, uban ni N. Eldon Tanner ug
Marion G. Romney isip mga magta-
tambag

1973 Sa edad nga 74, namatay sa 26 sa
Disyembre sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa dul-an sa usa ka tuig ug
tunga isip Presidente sa Simbahan

“Ang labing dako nga milagro nga akong
nakita karon,” mipadayag si Presidente Lee,
“dili ang pag-ayo sa masakiton nga mga lawas,
apan ang labing dako nga milagro nga akong
nakita mao ang pag-ayo sa masakitong nga mga
kalag, niadtong kinsa masakiton sa kalag ug
espiritu ug sa nawad-an og paglaum ug sa nag-
subo. . . . Kita nangita sa tanan nga ingon niini,
tungod kay sila bililhon sa panan-aw sa Ginoo,
ug kita buot nga walay usa nga mobati nga sila
gikalimtan” (sa Conference Report, Apr. 1973,
p. 178; o Ensign, July 1973, p. 123).

“Ako nasayud nga adunay mga gahum nga
balaan nga magamit kon ang tanan nga laing
tabang walay mahimo” (sa Conference Report,
Apr. 1973, p. 179; o Ensign, July 1973, p. 123).

Paggahin og panahon sa paghimo og gabii sa
banay. Paduola ang inyong mga anak nganha
kaninyo. Tudloi sila giyahi sila, ug bantayi sila.
Walay laing panahon gayud nga kita nagkina-

hanglan sa hilabihang kalig-on ug panaghiusa
sa panimalay” (sa Conference Report, Apr.
1973, p. 130; o sa Ensign, July 1973, p. 98).

Ngadto sa mga Santos sa Mexico ug Tunga-
tungang America, siya misaysay sa usa ka sagra-
do nga kasinatian human sa iyang pagkatawag
isip Presidente sa Simbahan: “Sa sayo sa buntag
pagkahuman niana uban sa akong asawa ako
nagluhod diha sa mapainubsanon nga pag-
ampo, ug diha-diha ingon og ang akong huna-
huna ug kasingkasing mihunahuna sa labaw sa
tulo ka milyon ka mga tawo sa tibuok kalibu-
tan. Ingon og ako nagbaton og gugma alang sa
matag usa kanila bisan asa pa sila magpuyo ni
unsa ang ilang kolor, bisan sila adunahan o
kabus, bisan sila ubos o bantugan, o edukado o
dili. Diha-diha ako mibati og ingon nga sila
akoa, ingon og silang tanan akong igsoong mga
lalaki ug babaye” (sa Conference Report,
Mexico ug Central America Area General
Conference, Aug. 1972, p. 151).
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Spencer W. Kimball
Presidente sa Simbahan, 1973–1985

1895 Natawo sa 28 sa Marso sa Dakbayan
sa Salt Lake ngadto ni Andrew
Kimball ug Olive Woolley Kimball

1903 Sa edad nga 8, gibunyagan sa iyang
amahan sa kawa nga gigamit usab sa
banay ingon nga usa ka kaligoanan

1906 Sa edad nga 11, ang iyang inahan
namatay

1914–16 Sa edad nga 19–21, gitawag sa pag-ala-
gad sa Misyon sa Swiss-Austrian, apn
tungod sa Unang Gubat sa Kalibutan
siya gibalhin ngadto sa tunga-tunga
nga Tinipong Bansa

1917 Sa edad nga 22, nakigminyo kang
Camilla Eyring sa 16 sa Nobyembre

1943 Sa edad nga 48, gi-orden nga usa ka
Apostol sa 7 sa Oktubre ni Presidente
Heber J. Grant

1946 Sa edad nga 51, nakadawat og usa ka
buluhaton gikan kang Presidente
George Albert Smith aron sa pagtraba-
ho uban sa American Indians

1964–67 Sa edad nga 69–72, nagdumala sa mis-
yonaryo nga buhat sa Habagatang
America; misugod sa misyonaryo nga
buhat sa mga Indian sa Andes

1974 Sa edad nga 79, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 6 sa Abril

1978 Sa edad nga 83, nakadawat og usa ka
pagpadayag nagtugot sa pagkapari
ngadto sa tanan nga takus nga mga
sakop nga lalaki

1979 Sa edad nga 84, bag-ong edisyon sa
Biblia gimantala

1981 Sa edad nga 86, bag-ong edisyon sa
Basahon ni Mormon, Doktrina ug
mga Pakigsaad, ug Perlas nga Labing
Bililhon gimantala

1985 Sa edad nga 90, namatay sa 5 sa
Nobyembre sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa dul-an sa 12 ka mga tuig
isip Presidente sa Simbahan

Tungod sa operasyon sa iyang tutunlan, si
Presidente Kimball adunay gamay nga tingog,
apan ang iyang kinabuhi kusog nga namulong
sa maayo nga mga binuhatan. Siya midasig sa
mga sakop sa Simbahan sa tibuok kalibutan:
“Ibutang ang inyong mga abaga ngadto sa ligid,
patas-i ang inyong lakang, dugangi ang inyong
pagkab-ot, dugangi ang inyong debosyon”
(Teachings of Spencer W. Kimball [1982], p. 564).

Siya usa ka panig-ingnan sa aksyon. Sa iyang
lamesa usa ka plaka uban sa moto nga
“Buhata.”

“Ang Ginoo dili mohubad sa mga paglaum ug
mga tinguha ug mga tuyo sa usa ka tawo ngad-
to sa buhat,” siya misulat. “Ang matag usa
kanato kinahanglan gayud nga mohimo niana
alang sa iyang kaugalingon” (The Miracle of
Forgiveness [1969], p. 8).

Sa pagsimba sa Igpapahulay, siya mitudlo: “Kita
dili moadto sa mga tigum sa Igpapahulay aron
lingawon o bisan pagatudloan lamang. Kita
moadto aron sa pagsimba sa Ginoo. Kon ang
pangalagad usa ka pakyas nganha kaninyo,
kamo napakyas gayud. Walay lain nga maka-
simba alang kaninyo; kamo kinahanglan gayud
nga mohimo sa inyong kaugalingong paghulat
sa Ginoo” (“The Sabbath—A Delight,” Ensign,
Jan. 1978, pp.4–5).

Ubos sa iyang direksyon, ang buhat sa templo
kusog nga miuswag sa tibuok kalibutan. Ang
Simbahan mipahinungod sa mga templo sa
Australia, Brazil, Chile, Germany, Guatemala,
Mexico, sa Pilipinas, sa Tinipong Bansa (lima ka
mga dapit), Habagatang Africa, Sweden, Taiwan,
Tahiti, Tonga, Samoa, ug Japan. Bag-ong mga
templo gipahibalo alang sa Canada, Columbia,
Ecuador, Peru, Habagatang Korea, ug sa
Tinipong Bansa (tulo ka mga dapit).
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Ezra Taft Benson
Presidente sa Simbahan, 1985–1994

1899 Natawo sa Agosto sa Whitney, Idaho,
ngadto kang George T. Benson ug
Sarah Dunkey Benson

1907 Sa edad nga 8, gibunyagan sa iyang
adlaw nga natawhan, 4 sa Agosto,
didto sa Logan River Canal sa
Whitney, Idaho

1921–23 Sa edad nga 21–24, nagmisyon ngadto
sa Great Britain

1926 Sa edad nga 27, nakigminyo kang
Flora Smith sa Amussen sa 10 sa
Septyembre

1943 Sa edad nga 44, gi-orden isip usa ka
Apostol ni Heber J. Grant sa 7 sa
Oktubre

1946 Sa edad nga 46, nagsugod sa pag-ala-
gad isip presidente sa Misyon sa
Uropa; miapud-apod sa gikinahanglan
nga mga tagana ngadto sa mga Taga-
Uropa human sa Ikaduhang Gubat sa
Kalibutan

1953–61 Sa edad nga 53–61, nag-alagad isip
Kalihim sa Agrikultura sa U.S. ubos ni
Presidente Dwight D. Eisenhower

1964–65 Sa edad nga 65–66, nag-alagad isip
presidente sa Misyon sa Uropa

1968–71 Sa edad nga 68–72, nagdumala sa mis-
yonaryo nga buhat sa Asya

1985 Sa edad nga 86, gipaluyohan nga
Presidente sa Simbahan sa 10 sa
Nobyembre, uban ni Gordon B.
Hinckley ug Thomas S. Monson isip
mga magtatambag

1986 Sa edad nga 87, mipahinungod sa
Templo sa Denver Colorado sa 24 sa
Oktubre

1987 Sa edad nga 88, mipahinungod sa
Templo sa Frankfurt Germany sa 28 sa
Agosto

1994 Sa edad nga 94, namatay sa 30 sa
Mayo sa Dakbayan sa Salt Lake
human sa walo ug tunga ka mga tuig
isip Presidente sa Simbahan

Si Presidente Ezra Taft Benson mibag-o pag-
usab sa paghatag og gibug-aton sa Basahon ni
Mormon: “Ang Basahon ni Mormon mao ang
instrumento nga gihimo sa Dios sa ‘pagsilhig sa
yuta ingon sa usa ka baha, sa pagpundok sa
[Iyang] pinili’ (Moises 7:62). Kining sagrado nga
bolumen sa kasulatan kinahanglan nga mahi-
mong labaw nga sentro sa atong pagsangyaw, sa
atong pagtudlo, ug sa atong misyonaryo nga
buhat. . . . Sa pagkatinuod, ako adunay panan-
awon sa pagpabaha sa yuta uban sa Basahon ni
Mormon” (sa Conference Report, Oct. 1988, pp.
3–5; o Ensign, Nov. 1988, pp. 4–6).

“Atong balikbalikon pagbasa kanunay ang
Basahon ni Mormon aron nga kita labaw nga
mahingpit nga moduol ngadto kang Kristo,
mapasaligon ngadto Kaniya, nga Siya mao ang
sentro sa atong kinabuhi, ug nga kita motugot
Kaniya sa paggiya sa atong kinabuhi” (sa
Conference Report, Oct. 1987, p. 104; o Ensign,
Nov. 1987, p. 85).

“Adunay gahum diha sa basahon nga magsugod
sa pagdagayday sa inyong mga kinabuhi sa
higayon nga kamo magsugod og seryoso nga

pagtuon sa basahon. Kamo makakaplag og dako
nga gahum sa pagbatok sa tintasyon. Kamo
makakaplag sa gahum sa paglikay sa panglim-
bong. Kamo makakaplag og gahum sa pagpabi-
lin diha sa pig-ot ug higpit nga dalan. . . . Kini
mao ang akong pag-ampo, nga ang Basahon ni
Mormon mahimong tukurang bato sa atong
mga kinabuhi” (sa Conference Report, Oct.
1986, pp. 6–7; o Ensign, Nov. 1986, p. 7).

Siya gihinumduman sa iyang pagpanghimaraut
sa garbo: “Ang garbo usa ka unibersal nga sala,
ang dako nga bisyo. . . . Ang garbo mao ang
dakong babag ngadto sa Zion” (sa Conference
Report, Apr. 1989, pp.6–7; o Ensign, May 1989,
pp. 6–7).

Si Elder Mark E. Petersen misulat niini nga pag-
dayeg ngadto kang Presidente Benson: “ ‘Unsa
ang labing maayo alang sa gingharian?’ Ang
tubag niana nga pangutana mao ang butang
nga makapahukom sa matag mahinungdanong
butang nga anaa sa [iyang] atubangan sa iyang
tibuok kinabuhi” (“Presidente Ezra Taft
Benson,” Ensign, 1986, pp. 2–3).
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Howard W. Hunter
Presidente sa Simbahan, 1994–1995

1907 Natawo sa 14 sa Nobyembre sa Boise,
Idaho, ngadto ni John William (Will)
Hunter ug Nellie Marie Rasmussen
Hunter

1920 Sa edad nga 12, gibunyagan sa 4 sa
Abril sa usa ka pangsulod nga swim-
ming pool sa Boiese, Idaho; gi-orden
nga usa ka deakono sa iyang obispo sa
21 sa Hunyo

1931 Sa edad nga 23, nakigminyo kang
Clara (Claire) May Jeffs sa 10 sa
Hunyo; namatay ang iyang asawa sa
1983

1959 Sa edad nga 51, gi-orden isip usa ka
Apostol ni Presidente David O. McKay
sa 15 sa Oktubre

1989 Sa edad nga 81, mipahinungod sa
BYU Jerusalem Center, nagtimaan sa
pagkahuman sa napulo ka mga tuig
nga pagtrabaho

1990 Sa edad nga 82, nakigminyo kang Inis
Bernice Egan sa 10 sa Abril

1994 Sa edad nga 86, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 1 sa
Oktubre, uban ni Gordon B. Hinckley
ug Thomas S. Monson isip mga mag-
tatambag; mipahinungod sa Templo
sa Orlando Florida sa 9 sa Oktubre; sa
edad nga 87, midumala sa paghimo sa
ika-2000 nga istaka sa Simbahan, sa
Dakbayan sa Mexico Istaka sa Mexico
Contreras, sa 11 sa Disyembre

1995 Sa edad nga 87, mipahinungod sa
Templo sa Bountiful Utah sa 8 sa
Enero; namatay sa panimalay sa
Dakbayan sa Salt Lake sa 3 sa Marso
human sa siyam ka mga bulan isip
Presidente sa Simbahan

“Tan-aw ngadto sa templo sa Ginoo ingon
nga ang mahinungdanon nga simbolo sa
inyong pagkasakop, “si Presidente Hunter
miawhag. “Kini mao ang labing mahinungda-
nong tinguha sa akong kasingkasing nga ang
matag sakop sa Simbahan takus nga mosulod sa
templo” (sa Conference Report, Oct. 1994, p. 8).

“Sundon nato ang Anak sa Dios sa tanang mga
paagi ug sa tanang matang sa kinabuhi. Atong
himoon siya nga atong panig-ingnan ug atong
giya. Kita kinahanglan sa matag kahigayunan
mangutana sa atong mga kaugalingon, ‘Unsa
ang buhaton ni Jesus?’ ug dayon labaw nga
magmaisugon sa pagsunod sa tubag” (sa
Conference Report, Apr. 1994, p. 84; o Ensign,
May 1994, p. 64).

“Unsa nga matang sa mga lalaki ug mga babaye
kamo mahisama? Bisan sama kaniya” (sa
Conference Report, Apr. 1994, p. 84; o Ensign,
May 1994, p.64).

“Ako modapit sa tanang mga sakop sa
Simbahan sa pagpuyo uban sa labaw nga pagta-
gad ngadto sa kinabuhi ug panig-ingnan sa
Ginoong Jesukristo, ilabi na sa gugma ug pagla-
um ug kapuangod nga iyang gipakita. Ako mag-
ampo nga kita motagad sa usag usa uban sa
labaw nga pagkamabination, labaw nga pailub,
labaw nga pagtahud, ug pagpasaylo” (sa
Conference Report, Oct. 1994, p. 7; o Ensign,
Nov. 1994, p.8).
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Gordon B. Hinckley
Presidente sa Simbahan, 1995–

1910 Natawo ngadto kang Bryant
Stringham Hinckley ug Ada Bitner
Hinckley sa 23 sa Hunyo sa Dakbayan
sa Salt Lake

1919 Sa edad nga 8, gibunyagan sa iyang
amahan sa 28 sa Abril sa Dakbayan sa
Salt Lake

1930 Sa edad nga 20, ang iyang inahan
namatay

1933–35 Sa edad nga 23–25, nagmisyon ngadto
sa England

1937 Sa edad nga 26, nakigminyo kang
Marjorie Pay sa 29 sa Abril; gitawag sa

pag-alagad sa Kinatibuk-ang Hunta sa
Pang-Domingo nga Tulunghaan

1961 Sa edad nga 51, gi-orden nga usa ka
Apostol sa 5 sa Oktubre

1982 Sa edad nga 72, gitawag isip usa ka
magtatambag ngadto kang Presidente
Kimball; unya isip usa ka magtatam-
bag ngadto ni Presidente Benson
(1985) ug ngadto kang Presidente
Hunter (1994)

1995 Sa edad nga 84, gipaluyohan isip
Presidente sa Simbahan sa 1 sa Abril,
uban ni Thomas S. Monson ug James
E. Faust isip mga magtatambag

Si Presidente Hinckley adunay dako nga
gugma ug pagpakabana alang sa tanan. “Ako
managamuyo sa atong mga katawhan bisan 
asa sa pagpuyo uban sa pagtahud ug pagtamud
alang niadtong dili sa atong pagtuo. . . . Kita
nagpuyo sa kalibutan sa kalainan. Kita kina-
hanglan gayud nga magmatinahuron ngadto
niadtong kansang mga pagtulun-an kita dili
mouyon: (sa Conference Report, Apr. 1995,
p. 94; o sa Ensign, May 1995, p.71).

“Ako nahigugma sa mga batan-on sa Simbahan.
Ako gisulti sa pagbalikbalik nga ako nagtuo 
nga kita wala gayud makaangkon og labaw 
ka maayo nga kaliwatan kay niini. Unsa ako 
ka mapasalamaton alang sa inyong kaligdong,
alang sa inyong ambisyon sa pagbansay sa
inyong mga hunahuna ug sa inyong mga
kamot sa pagbuhat og maayong buhat, alang 
sa inyong gugma sa pulong sa Ginoo, ug alang
sa inyong tinguha sa paglakaw diha sa mga
dalan sa hiyas ug kamatuoran ug kaayo” 
(sa Conference Report, Apr. 1995, pp. 93–94; 
o sa Ensign, May 1995, p. 70).

“Kini nga simbahan dili iya sa Presidente. Ang
iyang pangulo mao ang Ginoong Jesukristo,
kansang ngalan atong gidala sa matag usa kana-
to sa atong mga kaugalingon. Kitang tanan ania
niining dako nga paningkamot” (sa Conference
Report, Apr. 1995, p. 94; o Ensign, May 1995,
p. 71).

“Kita walay angay nga kahadlokan. Ang Dios
anaa sa may timon. Siya mopahinabo alang sa
kaayohan niini nga buhat. Siya mobu-bu og
mga panalangin niadtong kinsa maglakaw sa
pagkamasulundon sa Iyang mga sugo” (sa
Conference Report, Apr. 1995, p. 95; o Ensign,
May 1995, p. 71).

Ubo sa direksyon sa Unang Kapangulohan, si
Presidente Hinckley nakapahinungod og dag-
hang mga templo kay ni bisan kinsa nga
Kinatibuk-ang Awtoridad (tan-awa sa Deseret
News 1995–1996 Church Almanac [1994], 
pp. 329–30).
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