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Pasiuna

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles miugmad sa mga nagsunod-sunod nga Mga

Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang
sa mga sakop sa Simbahan nga mapalawman ang ilang mga pag-
sabut sa doktrina sa ebanghelyo ug mahiduol ngadto kang
Jesukristo pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga propeta niini nga
dispensasyon. Kini nga libro nagpahayag sa mga pagtulun-an ni
Presidente Heber J. Grant, kinsa mialagad isip Presidente sa Ang
Simbahan ni Jesukristo sa Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gi-
kan niadtong Nobyembre 1918 hangtud pagka Mayo 1945.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mapanalanginan
samtang sila mogamit sa mga pagtulun-an ni Presidente Grant sa
ilang mga kinabuhi. Siya mipasabut og maayo nga: “Walay bisan
unsang kahibalo, sa inspirasyon ug pagpamatuod ingon kabalaan
sa buhat sa Dios nga makahatag og kaayohan ngari kanato gawas
kon ang kahibalo atong gamiton sa aktwal nga inadlaw-adlaw nga
lakat sa kinabuhi. Dili ang gidak-on sa nahibaloan ni bisan
kinsang tawo ang makahatag kaniya og kaayohan ug sa iyang isig
ka tawo; kondili ang praktikal nga paggamit sa maong kahibalo”1

Unsaon sa Paggamit Niini nga Libro

Ang matag kapitulo niini nga libro naglangkob sa upat ka mga
seksyon: (1) Ang pangbukas nga pamahayag nga daklit nga nagpa-
ila sa tumong sa kapitulo; (2) Ang “Gikan sa Kinabuhi ni Heber J.
Grant,” nga naglarawan sa mensahe sa maong kapitulo pinaagi sa
pagsaysay og usa o daghang mga panghitabo gikan sa kinabuhi ni
Presidente Grant; (3) Ang “Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant,” nga
nagpresentar sa mga doktrina gikan sa mga wali ug mga sinulat ni
Presidente Grant ug gikan sa mga mensahe nga gihatag sa Unang
Kapangulohan samtang Presidente pa siya sa Simbahan; ug (4) Ang
“Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan,” nga naglangkob
sa mga pangutana aron sa pag-awhag og mga personal nga mga
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pagribyu ug pagpakisusi, sa paggamit sa mga baruganan sa ebang-
helyo, ug sa paghisgut-hisgut sa panimalay ug sa simbahan. Ang
pagbasa sa mga pangutana sa dili pa tun-an ang mga pulong ni
Presidente Grant mahimong makahatag og dugang pagtulun-an sa
iyang mga panudlo.

Ang libro maoy gamiton sa mosunod nga mga sitwasyon:

Personal ug pangpamilya nga pagtuon. Pinaagi sa mainam-
poon ug mahunahunaon nga pagtuon, ang tagsa-tagsa mahi-
mong makadawat og personal nga saksi sa mga kamatuoran nga
gitudlo ni Presidente Grant. Kini nga basahon modugang sa lib-
rarya sa ebanghelyo sa matag sakop ug magsilbing usa ka impor-
tante nga kapanguhaan sa pagtudlo ug pagtuon sa pamilya sulod
sa panimalay.

Panaghisgut sa mga miting sa Domingo. Kini nga libro mao
ang teksto alang sa mga miting sa Domingo diha sa mga grupo sa
mga high priest, mga korum sa mga elder, ug sa Relief Society, ka-
sagaran diha sa ikaduha ug ikatulo nga mga Domingo sa matag
bulan. Kini nga mga miting sa Domingo kinahanglan nagpunting
sa mga panaghisgutan sa mga doktrina ug mga baruganan sa
ebanghelyo. Ang mga magtutudlo kinahanglan mopukos sa sulod
sa libro ug motabang sa mga sakop nga mogamit niining pagtu-
lun-an sa ilang mga kinabuhi. Sila mahimong mokuha og mga pa-
ngutana sa katapusan sa matag kapitulo aron pag-awhag og
panaghisgutan sa klase. Kon angay, ang mga sakop kinahanglan
mohatag og pagpamatuod ug mopakigbahin sa mga ehemplo nga
may kalabutan ngadto sa mga leksyon. Sa higayon nga ang mga
magtutudlo mapainubsanon nga mangita sa Espiritu sa pagpa-
ngandam ug paghimo sa mga leksyon, ang tanang moapil mapa-
lig-on sa ilang kahibalo sa kamatuoran.

Ang mga lider ug mga magtutudlo kinahanglang moawhag sa
mga sakop sa pagbasa sa mga kapitulo sa pag-andam alang sa mga
miting sa Domingo ug sa pagdala sa libro sa simbahan. Sila kina-
hanglan mopasidungog sa ingon nga pagpangandam pinaagi sa
pagtudlo sa mga pulong ni Presidente Grant. Kon ang mga sakop
nakabasa pag-una sa mga kapitulo, sila mahimong andam nga
motudlo ug mohatag og kaayohan sa usag-usa.
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Wala kinahanglana o girekomendar nga ang mga sakop mopa-
lit og dugang pang mga komentaryo o pakisayran nga mga teksto
aron sa pagdugang sa materyal sa libro. Ang mga sakop giawhag
sa pag-abli sa mga kasulatan alang sa dugang pang pagtuon sa
doktrina.

Tungod kay kini nga libro gituyo alang sa personal nga pagtuon
ug pakisayran sa ebanghelyo, daghang mga kapitulo naglakip og
dugang pang materyal nga magamit sa mga miting sa Domingo.
Busa, ang tagsa tagsa kinahanglan magtuon diha sa panimalay
aron sa hingpit mahatagan og kaayohan gikan sa mga pagtulun-an
ni Presidente Grant.

Mga Tinubdan nga Gikutlo Niini nga Libro

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Grant niini nga libro mao
ang direkta nga mga kinutlo gikan sa nagkadaiyang mga tinubdan.
Ang mga kinutlo mipabilin sa mga panuldok, panitik, ug pagkapi-
tal sa orihinal nga mga tinubdan gawas lang sa editoryal o topo-
grapiko nga kinahanglan usbon aron mabasa pag-ayo. Tungod
niini nga katarungan, ang mga magbabasa mahimong makakita og
ginagmay nga pagkausab-usab sa mga pulong sa teksto.

Mubo nga mga Sulat

1. “Concerning Inactive Knowledge,”
Improvement Era, Mar. 1943, 141.



viii

Minubo nga Kasaysayan

Kini nga libro dili usa ka kasaysayan, apan usa ka koleksyon sa
mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo ni Presidente Heber J.
Grant. Ang mosunod nga kronolohiya mosangkap og mubo nga
dugokan sa kasaysayan alang niining mga pagtulun-an. Gilaktawan
niini ang mga makahuluganon nga mga panghitabo sa dili relihi-
yoso nga kasaysayan, sama sa mga gubat ug sa tibuok kalibutan
nga krisis sa ekonomiya. Milaktaw usab kini sa daghang importan-
te nga panghitabo sa personal nga kinabuhi ni Presidente Grant,
sama sa iyang mga kaminyoon ug sa mga pagkatawo ug pagkama-
tay sa iyang mga anak.

1856, Nobyembre 22 Si Heber Jeddy Grant natawo sa
Dakbayan sa Salt Lake, Utah, ngadto 
nila ni Rachel Ridgeway Ivins Grant ug
Jedediah Morgan Grant. Ang amahan ni
Heber, kinsa mialagad isip Ikaduhang
Magtatambag ni Presidente Brigham
Young, namatay human milabay ang 
siyam ka mga adlaw.

1875, Hunyo 10 Midawat sa usa ka tawag sa pag-alagad
diha sa kapangulohan sa Dakbayan sa
Salt Lake sa Asosasyon sa Mutual
Improvement sa Young Men sa ika-13
nga Ward.

1880, Abril 6 Misugod sa pag-alagad isip kalihim 
ngadto sa kinatibuk-ang kapangulohan
sa Asosasyon sa Mutual Improvement 
sa Young Men.

1880, Oktubre 30 Misugod sa pag-alagad isip presidente sa
stake sa Tooele, Utah.
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1882, Oktubre 16 Na-orden nga usa ka Apostol pinaagi ni
Presidente George Q. Cannon sa Unang
Kapangulohan.

1883–84 Mibisita sa mga komunidad sa Lumad
nga mga Amerikano, nakigbulig sa uban
nga mga pangulo sa Simbahan sa pagta-
wag ug paggahin sa mga naghupot sa
priesthood nga motrabaho ngadto.

1897 Mialagad isip usa ka sakop sa kinatibuk-
ang kapangulohan sa Asosasyon sa
Mutual Improvement sa Young Men 
ug isip tigdumala sa patigayon alang sa
magasin sa Simbahan nga giulohan og
Improvement Era.

1901, Agosto 12–
1903, Septyembre 8

Miorganisar ug midumala sa unang mis-
yon sa Japan.

1904, Enero 1–
1906, Disyembre 5

Midumala sa mga misyon sa Britanya ug
Uropa.

1916, Nobyembre 23 Gigahin isip Presidente sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles.

1918, Nobyembre 23 Gigahin isip Presidente sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw.

1919, Nobyembre 27 Mipahinungod sa templo sa Laie,
Hawaii.

1920 Nangulo sa pagtuman sa kasaulugan
sa ika-100 nga anibersaryo sa Unang
Panan-awon.

1923, Agosto 26– Mipahinungod sa templo sa Cardston,
Alberta.

1924, Oktubre 3–5 Midumala sa unang kinatibuk-ang kom-
perensya nga gisibya sa radyo.
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1926 Ubos sa direksyon sa Unang
Kapangulohan, ang Simbahan mipasiugda
sa programa sa institute sa relihiyon.

1927, Oktubre 23 Mipahinungod sa templo sa Mesa,
Arizona.

1930, Abril 6 Midumala sa pagtuman sa kasaulogan sa
ika-100 nga anibersaryo sa Pag-organisar
sa Simbahan.

1936 Ang Unang Kapangulohan miugmad sa
Plano sa Kasigurohan sa Seguridad sa
Simbahan, nga karon gitawag og progra-
ma sa kaayohan sa Simbahan.

1940, Pebrero Giatake sa kasingkasing.

1942, Abril 6 Mihatag og usa ka pakigpulong sa kinati-
buk-ang komperensya alang sa katapu-
san nga higayon. Sa misunod nga tulo ka
mga tuig, ang tanan niyang pakigpulong
sa komperensya gipabasa sa uban.

1945, Mayo 14 Namatay sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad
ni Heber J. Grant

Niadtong Oktubre 1899 nga kinatibuk-ang komperensya sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
si Elder Heber J. Grant, usa na ka sakop sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, miingon, “Walay babag nga dili matang-
tang sa higayon nga ang Dios magsugo ug kita mosunod.”1

Kining yano nga pagpahayag mao ang gibalikbalik nga tema diha
sa kinabuhi ug pangalagad ni Heber J. Grant. Siya wala maka-
lingkawas gikan sa mga kalisdanan, apan siya misagubang sa ma-
tag babag nga may hugot nga pagtuo, pagkamasulundon, kakugi,
ug kalagsik.

Usa ka Panahon sa Kausaban ug Paglambo

Si Presidente Heber J. Grant nagpuyo diha sa usa ka panahon
sa talagsaon nga kausaban. Siya gipanganak niadtong 1856 sa
panahon pa sa mga balsa ug mga tartanilya, niadtong ang mga
pagbiyahe moabut og pila ka bulan. Sa dihang siya namatay ni-
adtong 1945, siya mibiya sa panahon na sa mga sakyanan ug mga
eroplano, diin ang mga pagbiyahe moabut lang og pila ka oras.
Ang sulat nga hinatud og tartanilya sa batan-on pa siya giilisan na
og laing mga pamaagi sa komunikasyon: ang telepono, ang ra-
dyo, ug airmail.

Natawo 26 ka tuig human naorganisar ang Simbahan ug 9 ka
mga tuig human ang mga pioneer miabut sa Walog sa Salt Lake,
si Heber J. Grant nakasaksi og usa ka panahon sa dakong pag-us-
wag sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Sa tibuok niyang kinabu-
hi, siya nakatagamtam og suod nga pakig-uban sa mga Presidente
sa Simbahan, ug siya usab mitabang sa pag-andam sa mga tawo
kinsa misunod kaniya diha nianang balaang tawag. Sa iyang ka-
batan-on siya kanunayng nakaduaw sa panimalay ni Presidente
Brigham Young. Isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
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Apostoles, siya mialagad ubos sa pagpangulo nila ni John Taylor,
Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, ug Joseph F. Smith. Siya miala-
gad diha sa Korum sa Napulog Duha uban sa tulo pang misunod
nga nahimong mga Presidente sa Simbahan: sila si George Albert
Smith, David O. McKay, ug Joseph Fielding Smith. Atol sa iyang
pangalagad isip Presidente sa Simbahan, si Heber J. Grant mior-
den nila ni Elder Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, ug Ezra Taft
Benson ngadto sa pagka Apostoles. Ug niadtong 1935 siya ug ang
iyang mga magtatambag diha sa Unang Kapangulohan misuhol
og usa ka batan-on nga nakahuman na og misyon nga ginganlan
og Gordon B. Hinckley nga motrabaho isip executive secretary sa
Radyo, Pahayagan, ug Komite sa Literatura sa Misyon sa
Simbahan.

Usa ka Mahigugmaon nga Relasyon tali sa Inahan ug Anak

Si Heber Jeddy Grant natawo niadtong 22 sa Nobyembre did-
to sa Dakbayan sa Salt Lake, Utah, ang bugtong anak nilang
Rachel Ridgeway Ivins Grant ug Jedediah Morgan Grant, kinsa
nag-alagad isip Ikaduhang Magtatambag ngadto ni Brigham
Young. Siyam ka adlaw human natawo si Heber, ang iyang ama-
han namatay sa nagsagul nga sakit nga tipos ug pnuemonia.

Hapit sa tibuok panahon sa iyang pagkabata, si Heber ug ang
iyang nabalo nga inahan nanlimbasog nga makalingkawas sa kali-
sud sa panalapi. Sila milahutay sa “nagahuros nga katugnaw sa ka-
gabhion nga walay halingan sa panimalay, mga bulan nga wala silay
sapatos, wala na gayuy laing panaput gawas sa hinimo ra nga sini-
na sa baratuhon nga panapton, ug gawas lamang sa igo ra nga su-
play sa pan, ang dyutay ra kaayong pagkaon nga mopaigo lamang
og pila ka kilo nga mantikilya ug asukar alang sa tibuok tuig.”2

Si Rachel determinado sa pag-abag sa iyang kaugalingon ug sa
iyang batan-ong anak. Siya mitrabaho isip usa ka mananahi ug
nanawat og mga moabang sa balay. Ang iyang igsoong mga lala-
ki mitanyag sa paghatag kaniya og maayong kinabuhi kon siya
mobiya sa Simbahan, apan siya nagpabilin nga matinud-anon
ngadto sa iyang hugot nga pagtuo. Kini nga debosyon ug sakri-
pisyo mihimog usa ka malungtaron nga pagdayeg diha kang
Heber, kinsa sa kaulahian mihinumdom:
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“Ang igsoong mga lalaki sa akong mama kinsa mga sapian mi-
tanyag kaniya og salapi kon iyang isalikway ang iyang relihiyon.”
Usa sa iyang igsoon nga lalaki miingon ngadto kaniya: ‘Rachel,
ikaw nagpakaulaw sa ngalan nga Ivins. Kami dili na gustong ma-
kakita nimo pag-usab kon magpabilin ka uban nianang ngil-ad
nga mga Mormon,’––mao kini ang nahitabo dihang mobiya na si-
ya paingon sa Utah––‘apan,’ siya mipadayon, mobalik ka man hu-
man sa usa ka tuig, human sa lima ka tuig, human sa napulo ka
tuig o bayente ka tuig, ug bisan unsa pa ang mahitabo inig balik
nimo, andam gihapon ming modawat nimo, ug wala kay ikaba-
laka bahin sa kwarta.’

“Sa kaulahian, sa dihang nagkalisud na ang iyang kahimtang,
kon siya wala pa masayud nga si Joseph Smith usa ka propeta sa
Dios ug nga ang ebanghelyo tinuod, ang iya ra gayung buhaton
mao ang pagbalik sa silangan ug tugutan ang iyang mga igsoon
nga mga lalaki nga moamuma kaniya. Apan imbis mobalik ngad-
to sa iyang adunahan nga mga paryente didto sa silangan diin si-
ya unta buhong kaayo, sa walay pagpanlimbasog sa iyang
kaugalingon ug sa iyang anak, siya mipalabi nga mahiusa niad-
tong iyang nasuod na pag-ayo kay sa iyang mga kaparyentehan
nga dili tumutuo sa iyang tinuohan.”3

Si Rachel Grant ug ang iyang anak kabus sa panalapi, apan sila
mga adunahan kaayo sa ilang gugma alang sa usag usa ug sa ilang
debosyon ngadto sa gipahiului nga ebanghelyo ni Jesukristo. Si
Presidente Grant miingon, “ako, syempre, mapasalamton sa tanan
ngadto sa akong inahan, tungod kay ang akong amahan namatay
sa dihang nag-edad pa lang ako og siyam ka adlaw; ug ang talag-
saon nga mga pagtulun-an, ang hugot nga pagtuo, ang kaligdong
sa akong inahan nahimong usa ka inspirasyon ngari kanako.”4

Nadasig sa iyang inahan, si Heber J. Grant miugmad og kinaiya
diin siya nahimong nailhan sa tibuok Simbahan: ang pagkamala-
hutayon. Ang iyang kakugi ug kamauyunon sa pagbuhat mitabang
kaniya sa pagbuntog sa kinaiyanhon nga kahuyang. Pananglitan,
ang uban nga mga batang lalaki mibugalbugal sa iyang dinulaan sa
baseball. Iyang gitubag ang ilang mga pagtamay pinaagi sa pagpa-
ngitag igong salapi aron sa pagpalit og usa ka baseball ug migugol
og mga oras sa paglabay og bola pabanda sa kamalig. Tungod sa
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iyang pagkamalahutayon, siya sa kaulahian nakadula diha sa usa ka
tim sa kampyonato. Sa eskwelahan, ang uban sa iyang mga kaklase
manungog kaniya mahitungod sa bati niyang sinulatan. Siya sa ka-
ulahian misaysay: “Kini nga mga sulti ug uban pa, bisan wala gitu-
yo aron pasakitan ang akong mga pagbati apan pasiaw lang, hilum
nga nakatandog sa akong pagbati, ug nakapukaw sa akong deter-
minasyon. Ako mihukom sa paghimog mga kopya alang sa tanan
nga nagtungha sa unibersidad, ug aron mamahimong magtutudlo
sa sinulatan ug bookkeeping niana nga institusyon.… Ako mipada-
yon sa paggamit sa akong bakanti nga oras diha sa pagbansay sa si-
nulatan, nagpadayon kada tuig hangtud nga ako gihinganlan na
isip ‘ang bantugang tigsulat sa yuta’ “Siya sa katapusan nakadaug sa
unang ganti sa kahanas sa pagsulat sa usa ka territorial fair ug na-
himong usa ka magtutudlo sa sinulatan ug bookkeeping sa
Unibersidad sa Deseret (karon ang Unibersidad sa Utah).5

“Usa ka Lider sa Panalapi ug sa Industriya”

Si Heber J. Grant misulod sa natad sa pamatigayon sa batan-
on nga pangidaron aron siya makaabag sa iyang inahan. Sa edad
nga 15, nadawat siya isip bookkeeper ug klerk sa insurance. Siya
usab nagtrabaho sa kahanas sa pagsulat sa industriya sa mga
bangko ug mikita og kwarta human sa oras sa iyang pagtrabaho
sa pagsulat og mga kard ug imbitasyon ug paghimog mga mapa.

Sa iyang pagpangitag mas maayong mga kahigayunan, siya
“adunay usa ka dako kaayong pangandoy alang sa usa ka edu-
kasyon sa unibersidad ug usa ka titulo gikan sa usa ka halangdon
nga eskwelahan.” Siya mibati nga siya adunay “dyutay lang kaayo
nga paglaum sa pagkab-ot niini, walay bahandi ug adunay balo
nga inahan nga atimanon,” apan siya gitanyagan nga motungha
didto sa United States Naval Academy. Siya nahinumdom:

“Sa unang higayon sa akong kinabuhi wala ako nakatulog og
tarung; nagpuwaw ako hapit sa tibuok gabii, nagmaya nga ang
ambisyon sa akong kinabuhi may katumanan na. Hapit na ma-
buntag dihang nakatulog ko; ang akong inahan kinahanglan
pang mopukaw kanako.
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“Ako miingon: ‘Mama, pagkaanindot niining butanga nga ako
makaangkon og edukasyon nga sama ka maayo sa bisan kinsang
batan-on nga lalaki nga nagapuyo sa Utah. Naglisud akog katulog;
nagmata ako hangtud nga hapit na mohayag ang kabuntagon.’

“Ako mitan-aw sa iyang nawong; akong nakita nga gikan siyang
naghilak.

“Ako nakadungog og mga tawo, kinsa, sa dihang nalunod, nga
ang tibuok nilang kinabuhi molabay sa pila lang ka mga gutlo.
Akong nakita ang akong kaugalingon nga usa ka admiral. Akong
nakita ang akong kaugalingon nga nagpanaw sa tibuok kalibutan
sakay sa barko, layo sa akong balo nga inahan. Mikatawa ako og
akong gigakos ang akong mama, ug mihalok kaniya ug miingon:

“‘Mama, dili nako gusto ang edukasyon nga pang-navy. Ako ma-
mahimong usa ka tawo nga magpapatigayon ug mosulod dayon
og usa ka katungdanan ug moamuma kanimo, ug mopahunong
kanimo sa panginabuhi sa pagpanawat og mga moabang sa balay.’

“Hilabihan ang iyang pagbati ug mihilak ug nagkanayon nga
siya wala makatulog sa tibuok gabii apan nag-ampo nga unda-
ngon ko na ang ambisyon sa akong kinabuhi aron nga siya dili
mabiyaan nga mag-inusara.”6

Samtang si Heber mipadayon sa iyang kaikag sa pamatigayon,
iyang naangkon ang kalampusan sa batan-ong pangidaron, labi
na gayud sa bangko ug sa mga industriya sa insurance. Siya na-
kaangkon og dungog isip usa ka matinud-anon, kugihan nga
magpapatigayon. Si Heber M. Wells, ang unang gobernador sa
estado sa Utah, nakamatngon nga, “Siya makasulod sa mga bu-
hatan sa mga executive ug mga direktor sa labing bantugan nga
industriyal nga mga institusyon ug sa panalapi diha sa Amerika
ug mainiton ug mabination nga abi-abihon sa mga tawo kinsa
mapagarbuhon nga nakaila kaniya isip higala ug isip usa ka lider
sa panalapi ug industriya.”7 Ang usa ka pahayagan sa panalapi ni-
adtong 1921 milakip sa mosunod nga mga pasidungog ngadto
kang Presidente Grant: “Si Mr. Grant nakabaton og kinaiya sa usa
ka matuod nga lider—kalig-on sa katuyoan, kahalangdon ug ka-
mapainubsanon sa pamatasan, kamadasigon alang sa tanan nga
mga kawsa nga iyang maapilan, ug sa walay kaluya nga kakugi.



Siya naila ug tinahud sa mga magpapatigayon sa western third sa
Estados Unidos, sa walay pagpihig sa relihiyon.”8

Si Heber J. Grant dili sa kanunay nga nagmalampuson sa iyang
mga paningkamot sa pamatigayon. Sama pananglit, niadtong
1893 usa ka krisis sa ekonomiya miharos sa kadaghanan sa
Estados Unidos, mihatag og kadaot sa panalapi sa gatusan ka
mga bangko, mga reles, mga minahan, ug ubang mga pamatiga-
yon. Kini nga krisis, gitawag og Kalisang sa 1893, nakapahikurat
ni Elder Grant, nga kaniadto usa na ka sakop sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles. Siya daghan og mga utang nga
midangat og mga tuig sa iyang pagbayad. Niadtong mga malisud
nga mga panahon, ang tibuok pamilya nga Grant nahiusa sa pag-
kunhod sa galastuhan sa panimalay. “Igo gayud nga nanagko na
kami,” nahinumdom ang anak nga babaye, “kami misugod sa
pagpanarbaho..., ug mao kadto ang labing dako nga katagbawan
sa among pagkabatan-on nga kami mitabang kaniya pinaagi sa
pag-atiman sa among mga kaugalingon.”9

Sa katapusan, si Presidente Heber J. Grant miasinso sa pana-
lapi, ug siya migamit sa iyang pangabuhian aron pagtabang sa
mga tagsatagsa ka tawo, mga pamilya, sa Simbahan, ug sa kumu-
nidad. Siya miingon: “Samtang ako nagkugi pag-ayo alang sa
Salapi, abi ninyo, sama sa tanan nakong mga higala nga hingpit
nga nakaila sa kinahiladman sa akong kasingkasing, kanang
Salapi wala nako gipakadios ug wala dinhi ang akong kasingka-
sing, ang pagbuhat lamang og maayo kon unsay moabut kanako.
Ako tim-os nga nagtinguha nga unta ako kanunay magtinguha sa
pagbati niini nga paagi.”10

Si Presidente Grant nalipay kaayo nga manghatag og mga libro.
Siya mihatag og liboan niini, kadaghanan niini, iyang kaugali-
ngong sinulat. Siya miingon nga iya kining gipalit sa iyang “kwar-
ta sa sigarilyo,” nangatarungan nga ang kwarta nga iyang gigasto
aron pag-abag sa iyang pagpanghatag og gasa mao ang samang
kantidad nga gastuhon sa usa ka nanigarilyo nga tawo.11 Sa pag-
hatag og daghan kaayong mga gasa, siya usahay dili na makasubay
unsay iyang nabuhat. “Makausa ako mihatag sa usa ka tawo og usa
ka libro,” siya miingon, “ug siya mabination kaayong mipasalamat
kanako niini, ug miingon, ‘Brother Grant, ako mapasalamaton
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kaayo niining libro. Ikatulo na kini nga kopya nga imong nahatag
kanako.’” Human niadto nga kasinatian, si Presidente Grant miti-
pig og indeks sa mga libro nga iyang nahatag.12

Nasulti kini bahin kang Presidente Grant nga “siya nanghatag
tungod kay gusto niya,—kini ingon og kinaiyahan sa usa ka ha-
langdon ug manggihatagon nga kasingkasing.”13 Ang iyang anak
nga si Lucy Grant Cannon mihisgot kaniya isip “ang labing mang-
gihatagon nga tawo sa kalibutan” ug naghisgut bahin sa iyang pi-
ho nga kabalaka sa mga balo ug sa mga walay amahan—”miimpas
sa ilang mga prinda sa balay, mipahigayon sa ilang mga anak og
mga posisyon sa pamatigayon, misiguro nga kadtong may mga ba-
latian nahatagan og tukmang medikal nga pagtagad.” Bisan “pa-
nahon niadtong ang mga pamilya dyutay ra kaayo og kwarta diin
gisundan sa kalisang sa 1893,” siya miingon, “Diin ang paghatag
og singko sentabos mas lisud kay sa paghatag og singko o dyes
dolyares, si papa mitabang gihapon niadtong anaa sa kalisud.”14

“Usa ka Dalaygon nga Padre de Pamilya”

Ang anak ni Presidente Grant nga si Frances Grant Bennet mi-
ingon, “Bisan og ang kalig-on sa kinaiya [sa akong amahan] inila
kaayo, pipila lamang ka mga tawo nakaamgo kon unsa siya ka da-
laygon nga padre de pamilya.”15 Ang iyang mga responsibilidad sa
Simbahan nagkinahanglan kaniya sa pagbiyahe kanunay, apan si-
ya nagpabilin nga duol ngadto sa iyang mga sakop sa pamilya pi-
naagi sa pagsulat og liboan ka mga sulat ug mga mubong sulat
ngadto kanila. Ang iyang apo nga si Truman G. Madsen mihi-
nudom usab: “Ang iyang sulbad sa kamingaw sa kanunay nga
pagbiyahe mao ang pagsulat.... Diha sa mga tren, sa mga lawak
hulatanan, sulod sa mga hotel, ug kon anaa sa mga miting, iyang
isulat ang mga mensahe aron sa pagpakigbahin kanila sa iyang ka-
sinatian ug mga hunahuna ug sa pagbalos sa ilang mga sulat.”16

Ang iyang anak nga si Lucy mihinumdom sa maanindot nga
mga panahon nga gigahin niya ug sa iyang mga igsoon uban ka-
niya sa dihang siya mibalik na gikan sa pagpangalagad sa mga
Santos:
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“Pagkasadya namo kon siya mauli na sa panimalay! Kaming ta-
nan magpundok ug maminaw sa iyang mga kasinatian. Ako siyang
makita sa akong hunahuna karon nga naglakaw diha sa balay nga
may duha ka bata nga nagpatong sa iyang duha ka tiil, o kaha
iyang alsahon ang mga bata aron makalingkod sa iyang tuhod.… 

“Nakahinumdom ako sa among pagpangabayo, sa among tigu-
lang nga kabayo nga si John. Bisan tuod duha ray makalingkod sa
luyo sa among kabayo, daghan kaayo ming nanakay. Si Papa mo-
dala kanamo sa among kinaham nga adtoan, didto sa Templo sa
West [Street] ug dayon ngadto sa Parke sa Liberty. Ang Templo sa
West adunay naglinya nga punoan sa mga duldol. Kon sayo pa sa
tingpamulak ug ang mga taguk manggawas diha sa punoan sa ka-
hoy, si papa mohunong ug mosapli og lunhaw nga sanga ug hi-
moan kami og mga pito. Pagkamaikagon namo nga magtan-aw
kaniya nga maglaksi sa panit nga humok nga matangtang ug ibu-
tang ang pinutlan diha sa lanut sa kahoy; dayon laksion na usab
ang panit ug ang among pito andam na. Nindot kaayo ang tingog
sa mga pito samtang kami mamauli na sa panimalay. Ang matag
usa daw lainlain og tuno.”17

Si Presidente Grant nakapatunhay og disiplina sulod sa pani-
malay nga wala mogamit og pisikal nga silot. Ang iyang anak nga
si Lucy miingon: “Ako nahadlok nga ang sugo nga 'kon pugngan
ang bunal mapasagdan ang anak’ wala gayud hatagi og seryuso
nga pagtagad sa among amahan.... Sa akong paminaw nasakitan
kami pag-ayo sa pagkasayud nga among napahiubos ang among
mga ginikanan kaysa makabati sa kahapdos sa paglatos.”18

Si Presidente Grant nag-awhag sa mga ginikanan sa “paghan-
ay sa ilang mga kinabuhi nga ang ilang mga ehemplo mamahi-
mong inspirasyon ngadto sa ilang mga anak,”19 ug siya misunod
sumala niining pagtulun-an. Ang iyang anak nga babaye nga si
Frances miasoy sa usa ka panahon sa dihang siya nakat-on gikan
sa iyang ehemplo:

“Adunay usa ka tulukibon kaayo nga panghitabo nga ako kining
mahinumduman sa tibuok nakong kinabuhi. Ako migamit og mga
pinulongan nga wala mauyoni ni papa, ug siya miingon kanako
nga siya kinahanglan mohugas nianang mga pulong sa akong ba-
ba. Iyang gisabunan pag-ayo ang akong baba ug miingon, ‘Karon
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Si Presidente Heber J. Grant, kinatuohang bahin, naghatag sa iyang unang 

mensahe sa radyo ngadto sa kalibutan pagka 6 sa Mayo 1922.
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ang imong baba limpyo na. Ako dili gyud gusto nga imo kining
hugawhugawan pag-usab sa maong mga pulong.’

“Pipila ka mga adlaw human niadto atol sa pamahaw, si papa
nagsugilon og usa ka istorya, ug sa iyang pagkutlo sa pulong sa
laing tawo siya nakagamit og bati nga ekspresyon. Ako daling na-
kadungog niini.

“ ‘Papa,’ ako miingon, ‘imong nahugasan ang akong baba gu-
mikan sa pagsulti sa pulong nga sama niana.’

“ ‘Bitaw,’ siya mitubag. ‘Ug kinahanglan dili na gayud ko mo-
sulti niini pareha nimo. Gusto ka bang mohugas sa akong baba?’

“Ako gayud nga gihimo. Mikuha kog sabon panlaba ug milim-
pyo niini og maayo.

“Ang akong amahan makabalibad unta. Mahimo unta siyang
moingon nga dili kadto pamalikas, diin, kon subayon, tinuod
man; apan kana dili iyang pamaagi. Ang gamayng bata dili maka-
sulti sa kalainan tali sa usa ka kinutlo ug sa tinuod nga butang,
ug siya nakahibalo niini. Sukad niadtong panahona ako nasayud
nga ang akong amahan hingpit nga makiangayon sa tanan niyang
mga buhat ngari kanako, ug ako wala makakita kaniya nga dili
makiangayon. Human niadto, ako wala na gayud makadungog
kaniya nga mokutlo pa og mga balikas. Siya gustong mosugilon
og mga madasigon nga mga istroya ug siya misulti nga, ‘si John
miingon, nga may gibug-aton, mao kini ug mao kato,’ apan wa-
la gayud niya gisulti ang mga pulong. Siya usa ka halangdon nga
tumutuo sa pagtulun-an pinaagi sa ehemplo ug wala gayud mii-
ngon kanamo sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga dili niya
mismo buot buhaton.”20

Si Lucy nahinumdom sa malumong gugma sa iyang amahan
alang sa iyang inahan, kinsa namatay sa edad nga 34: “Niadtong
nasakit pa ang akong inahan, nga milungtad og dugay nga pana-
hon, ang iyang pagtagad makanunayon kaayo ug mahunahunaon
nga kini nahisgutan dili lamang sa iyang mga pamilya ug sa suod
nga mga higala apan sa mga dili kaila nga nasayud niining pag-
matuod sa debosyon. Sulod sa unom ka mga bulan akong giku-
yogan ang akong mama samtang siya nagpatambal didto sa usa ka
ospital sa California, ug kutob sa mahimo siya kanunayng nag-
uban kanamo. Mga bulak ihatud kanunay; prutas, mga lamian
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nga pagkaon, mga bag-ong sinina—tanang butang nga iyang ma-
padala ngadto kaniya iyaha. Hapit kada adlaw may sulat nga mo-
abut kaniya, ug kon ugaling adunay kakulian nga kini malangay
bisan ang mga nurse makamatngon niini. Ako nakahinumdom
nga ang Sister Superyora (kay kami diha sa Ospital sa Katoliko)
nag-ingon ngadto kang mama nga sa tanang katuigan niyang pag-
pangalagad sa pagka nars wala pa siya sukad makakita og lalaki
nga miamuma sa iyang asawa nga ingon ka mahunahunaon sama
sa iyang pag-atiman sa akong mama.”21

Si Lucy misugilon usab sa makanunayon nga pag-amuma sa
iyang papa alang sa kaugalingon niyang mama: “Wala pa akoy su-
sama ka manggihunahunaon o mabination nga anak nga lalaki.
Ang iyang kahigawad ngadto sa iyang inahan mao ang paghimo
kaniya nga magmalipayon diha sa iyang pagkatigulang, ang iyang
pagkaandam sa pagpakigbahin sa tanan nga anaa kaniya ug ang
paghatag og kaayohan alang kaniya hapit mao ang hingpit niyang
pagbati. Matag adlaw sa higayon nga kami mohimo sa pag-ampo
sa pamilya ug iyaha nang turno sa pag-ampo siya moluhod tupad
ni lola ug mag-ampo aron siya makadungog niini, bisan sa iyang
kabungol. Siya makig-istorya ni lola ug makadungog siya sa iyang
tingog nga dili man unta niya madungog ang tingog sa uban....
Sulod sa milabayng pito ka tuig sa kinabuhi ni lola siya nagpuyo
sa akong panimalay, ug ako dili makahinumdom og usa ka adlaw
nga milabay nga sa higayon si papa anaa sa balay nga siya dili mo-
abut o motawag sa telepono o makadawat og tawag gikan kang
lola. Siya kanunay gayud nga mapagarbuhon ni lola tungod sa
iyang manggiloy-ong gawi, ang iyang talagsaon nga pagkaespiri-
tuhanon, ug ang iyang maanyag ug masanagon nga panagway—
usa ka panagway nga mipakita nianang katagbawan ug kalinaw
nga anaa kaniya.”22

Usa ka Kinabuhi sa Pagpahinungod 
ug Pag-alagad sa Simbahan

Presidente sa Stake

Sa hapit na ang iyang ika-24 nga adlawng natawhan, si Heber J.
Grant gitawag sa pagbiya sa iyang panimalay sa Salt Lake ug mo-
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balhin ngadto sa Tooele, Utah, diin siya moalagad isip presidente
sa stake. Niining panahona sa iyang kinabuhi, siya nahinumdom,
“Ako walay kasinatian, ug mibati sa hilabihan nakong kahu-
yang.”23 Bisan pa man, hingpit niyang gipahinungod ang iyang ki-
nabuhi ngadto sa iyang bag-o nga responsibilidad. Siya miingon
sa kaulahian: “Wala na gayud akoy laing gihunahuna gawas nga
ako mopuyo ngadto sa [Tooele] sa tibuok nakong kinabuhi. Ako
wala na gayuy gihunahuna pang lain.”24

Pagka 30 sa Oktubre 1880, ang mga sakop sa Tooele sa Stake
sa Utah nakurat sa dihang ang 23 anyos nga si Heber J. Grant,
usa ka wala hiilhi, gipresentar isip ilang bag-ong presidente sa
stake. Siya mipaila sa iyang kaugalingon diha sa kongregasyon pi-
naagi sa paghatag og mubo nga diskurso. Bisan og ang sermon
mas mubo kay sa iyang giplano, kini mihatag og daklit nga pag-
tan-aw sa usa ka tawo kinsa moalagad isip ilang lider sa pries-
thood. Milabay ang mga tuig, iyang giasoy pag-usab ang
pinakamahinungdanon nga mensahe sa pakigpulong:

“Akong gisulti sa usa ka pakigpulong nga milungtad og pito ka
minuto og tunga nga wala akoy hangyoon nga tawo sa Toole nga
mahimong mas matinud-anon nga magbabayad sa ikapulo kay
kanako; nga wala akoy hangyoon nga tawo nga mohatag og la-
baw pa sa mga kabtangan nga anaa kaniya kay sa unsay akong
mahatag; wala akoy hangyoon nga tawo sa pagsunod sa Pulong
sa Kaalam nga labaw pa sa akong pagsunod niini, ug akong iha-
tag ang labing maayo nga ania kanako alang sa ikaayo sa mga ta-
wo niana nga stake sa Zion.”25

Si Presidente Grant matinud-anon nga mialagad isip presiden-
te sa stake sulod sa duha ka tuig sa wala pa ang iyang tawag sa
balaan nga Pagkaapostol.

Apostol

Niadtong 16 sa Oktubre 1882 si Elder Heber J. Grant naorden
isip usa ka Apostol ni Presidente George Q. Cannon, Unang
Magtatambag ni Presidente John Taylor. Sulod sa iyang 36 ka tuig
nga anaa sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, si Elder
Grant nakatampo sa Simbahan isip usa ka lider, magtutudlo, mag-
papatigayon, ug misyonaryo. Siya mialagad isip usa ka sakop sa 
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kinatibuk-ang tigdumala sa organisasyon sa young men sa
Simbahan ug maoy usa sa nag-unang tigpasiugda sa magasin sa
Simbahan nga giulohan og Improvement Era. Siya usab nag-ala-
gad isip tigdumala nga magpapatigayon sa Improvement Era.

Isip Apostol, si Elder Grant migugol og lima ka tuig sa pagpa-
ngalagad nga full-time nga misyonaryo. Mitubag sa mga tawag gi-
kan sa Unang Kapangulohan, siya miorganisar ug midumala sa
unang misyon sa Japan ug sa kaulahian midumala didto sa mga
Misyon sa Britanya ug Uropa. Sa iyang tambag ngadto sa mga
misyonaryo kinsa mialagad uban kaniya, kanunay niyang gisubli
ang duha ka mga tema. Una, siya mitambag ngadto kanila sa pag-
sunod sa mga sumbanan sa misyon ug magsunod sa mga kasu-
goan. Ikaduha, siya midasig kanila sa pagkugi og maayo. Didto sa
Misyon sa Britanya, siya mihimo sa lakang pinaagi sa pagtrabaho
og dugang pang mga oras matag adlaw kaysa kanhi. Sa tibuok
nga misyon, ang kalamboan misaka bisan tuod ang gidaghanon
sa misyonaryo mikunhod og dyutay sa matag tuig.26

Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa

Ulahing mga Adlaw

Si Presidente Joseph F. Smith namatay pagka 19 sa Nobyembre
1918, nasayud nga si Heber J. Grant mosunod kaniya isip
Presidente sa Simbahan. Ang katapusan nga mga pulong ni
Presidente Smith ngadto ni Presidente Grant: “Ang Ginoo mopa-
nalangin kanimo, anak ko, ang Ginoo mopanalangin kanimo;
ikaw adunay dakong responsibilidad. Hinumdumi kanunay nga
kini ang buluhaton sa Ginoo ug dili iya sa tawo. Ang Ginoo labaw
pa kay sa bisan kinsa nga tawo. Siya nasayud kon kinsa ang gus-
to Niyang mangulo sa Iyang Simbahan, ug dili gayud masayop.
Ang Ginoo mopanalangin kanimo.”27

Ang Unang Kapangulohan nahunong, nagpabilin ang Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles isip maoy nangulong awtori-
dad diha sa Simbahan, uban ni Presidente Heber J. Grant isip
Presidente niana nga Korum. Pagka 23 sa Nobyemre 1918 si
Presidente Grant gigahin isip Presidente sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Iyang gipabilin
ang mga magtatambag kinsa nakaalagad uban ni Presidente Smith
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sila si: Presidente Anthon H. Lund isip Unang Magtatambag ug si
Presidente Charles W. Penrose isip Ikaduhang Magtatambag.

Ang unang kinatibuk-ang komperensya ni Presidente Grant
isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw gihimo niadtong Hunyo 1919, human sa du-
ha ka bulan nga kalangay gumikan sa pagtakboy sa sakit nga
trangkaso sa tibuok kalibutan nga nakaapekto sa kinabuhi sulod
sa Walog sa Salt Lake. Ang tipik nga bahin sa iyang unang pakig-
pulong sa komperensya isip Presidente sa Simbahan mipalanog
sa iyang unang pamulong isip presidente sa Tooele Stake:

“Ako mibati og kamapainubsanon, labaw pa sa bisan unsang pi-
nulongan nga gihatag sa Dios kanako sa pagpahayag niini, sa pag-
barug atubangan kaninyo niining buntaga, nga miukopar sa
posisyon diin kamo mipaluyo kanako. Ako nahinumdom nga
nagbarug atubangan sa mga nanambong didto sa Tooele, human
gigahin isip presidente sa stake, sa dihang batan-on pa ako ba-
yente-tres anyos, nanaad sa mga nanambong sa labing maayo nga
anaa kanako. Ako nagbarug dinhi karon sa tanang pagpaubos,
miangkon sa tanan nakong mga kahuyang, sa akong kakulang sa
kaalam ug kasayuran, ug sa akong kakulang sa abilidad sa pag-
okupar sa mahimayaon nga posisyon diin inyong gibotuhan sa
pagpaluyo kanako. Apan sa ako nang naingon isip usa ka bata pa
didto sa Tooele, ako moingon dinhi karong adlawa: nga pinaagi
ug uban sa tabang sa Ginoo, ako mobuhat sa labing maayo nga
akong matuman ang matag obligasyon nga gisangon ngari kana-
ko isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ngadto sa kahingpitan sa akong abilidad.

“Ako dili mohangyo sa tawo nga mas magmanggihatagon sa
iyang mga pangabuhian, labaw pa kanako, diha sa gidaghanon sa
unsay iyang gipanag-iya, alang sa pagpalambo sa Gingharian sa
Dios. Ako dili na mohangyo og tawo nga mosunod sa Pulong sa
Kaalam nga labaw pa sa akong pagsunod niini. Ako dili mohang-
yo sa tawo nga mas makugihon ug abtik sa pagbayad sa iyang ika-
pulo ug sa iyang mga halad labaw pa sa akong pagbuhat niini. Ako
dili mohangyo sa tawo nga labawng mag-andam ug magmauyo-
non sa pagsayo ug sa pagpaulahi, ug sa paghago sa hingpit nga ga-
hum sa iyang pangisip ug lawas, kay sa akong paghago, kanunayng
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anaa sa pagpahiubos. Ako nanghinaut ug nag-ampo alang sa mga
panalangin sa Ginoo, gawasnon ug dayag sa pag-ila, nga kon wala
ang mga panalangin sa Ginoo imposible alang kanako nga mahi-
mong magmalampuson sa halangdon nga balaang tawag diin ako
natawag. Apan, sama kang Nephi sa karaan, ako nasayud nga ang
Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa anak sa mga katawhan,
gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta ma-
katuman sa mga butang diin siya misugo kanila[tan-awa sa 1
Nephi 3:7]. Uban niining kahibalo sa akong kasingkasing, akong
gidawat ang dakong responsibilidad, sa walay kukahadlok sa mga
sangputanan, sa kahibalo nga ang Dios mopaluyo kanako sama sa
iyang pagpaluyo sa tanan nga nag-una kanako kinsa miukopar ni-
ining posisyon, nagsangkap sa kanunay, nga ako maghago diha sa
pagpaubos ug kakugi, kanunayng magtinguha sa paggiya sa iyang
Balaang Espiritu; ug kini paningkamotan nakong buhaton.”28

Si Presidente Grant mialagad sulod sa hapit 27 ka tuig isip
Presidente sa Simbahan—mas dugay kay ni bisan kinsa nga
Presidente sa Simbahan gawas kang Brigham Young. Sulod nia-
nang panahona, ang mga sakop sa Simbahan, lakip na sa minil-
yon pa sa tibuok kalibutan, misagubang sa sangputanan sa
Unang Gubat sa Kalibutan, sa pagkahugno sa panalapi sa
Grabeng Depresyon, ug sa mga pagsulay ug mga kahadlok sa
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Samtang kini mao ang usa ka pa-
nahon nga gitakda sa kalisdanan, kini usab ang panahon sa pag-
maya. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw misaulog sa 100-ka
tuig nga anibersaryo sa Unang Panan-awon ug sa pag-organisar
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa Mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. Sila nagmaya sa pagpahinungod sa mga templo sa Laie,
Hawaii; Cardston, Alberta; ug sa Mesa, Arizona. Ug sa pagsugod
niadtong Oktubre 1924, kadtong wala makatambong sa kinati-
buk-ang komperensya didto sa Tabernakulo sa Salt Lake o sa nag-
palibut nga mga bilding madungog ang mga pulong sa mga
propeta sa ulahing mga adlaw diha sa mga radyo.

Diha sa iyang mensahe ngadto sa mga Santos, si Presidente
Grant kanunayng mibalikbalik sa pagpasabut sa kamahinungda-
non sa pagsunod sa mga kasugoan. Siya mipahayag, “Akong isa-
ad kaninyo, isip usa ka sulugoon sa buhi nga Dios, nga ang
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matag lalaki ug babaye kinsa mosunod sa mga kasugoan sa Dios
mouswag, nga ang matag saad nga gihimo sa Dios kinahanglan
matuman diha kanila, ug nga sila molambo ug mousbaw sa kaa-
lam, kahayag, kahibalo, intelehente, ug, ibabaw sa tanan, diha sa
pagpamatuod ni Ginoong Jesukristo.”29 Sa higayon nga siya ma-
mulong mahitungod sa panginahanglan sa paghupot sa mga ka-
sugoan, siya kanunay mohatag og piho nga pagtagad ngadto sa
Pulong sa Kaalam ug sa balaod sa ikapulo. Diha sa usa ka pakig-
pulong sa komperensya siya mitudlo:

“Ang yawa andam sa pagbuta sa atong mga mata pinaagi sa mga
butang niining kalibutan, ug iyang ikahimuot ang pagkawat ka-
nato sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanang
gasa. Apan kini wala ihatag ngadto sa yawa, ug walay gahum nga
sukad gihatag ngadto kaniya aron sa pagpukan ni bisan kinsang
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga naghupot sa mga kasugoan sa
Dios. Walay gahum nga gihatag ngadto sa kaaway sa mga kalag sa
tawo aron sa pagguba kanato kon kita nagbuhat sa atong katung-
danan. Kon kita dili hingpit nga nagmatinud-anon sa Dios, kita
mipaluya sa atong abilidad sa pag balibad, busa kita miguba sa ba-
hin sa sagang diin kita gipanalipdan, ug ang yawa mahimong ma-
kasulod. Apan walay tawo nga nawad-an gayud sa pagpamatuod
sa Ebanghelyo, walay tawo nga misimang sa tuo o sa wala, kinsa
adunay kahibalo sa kamatuoran, kinsa nag-atiman sa iyang mga
katungdanan, kinsa naghupot sa Pulong sa Kaalam, kinsa nagba-
yad sa iyang ikapulo, kinsa mitubag sa tawag ug katungdanan sa
iyang buhatan ug balaang tawag diha sa Simbahan.

“Adunay pipila kinsa walay hunong nga naghangyo nga masa-
yud kon unsa ang gusto sa Ginoo alang kanila, ug kinsa daw nag-
panuko sa pagbuhat niini. Ako hingpit nga nakombinser nga ang
tanang gusto sa Ginoo kanimo ug kanako o ni bisan kinsang la-
laki ug babaye sa Simbahan mao nga kita mobuhat sa atong ka-
tungdanan sa hingpit ug mohupot sa mga kasugoan sa Dios.”30

Panahon sa Grabeng Depresyon niadtong mga 1930, sa dihang
ang mga katawhan sa tibuok kalibutan nanlimbasog tungod sa
pagkawalay trabaho ug kakabos, si Presidente Grant ug ang iyang
mga magtatambag, nga sila si Presidente J. Reuben Clark Jr. ug
David O. McKay, nabalaka mahitungod sa pagkabutang sa mga
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Santos sa Ulahing mga adlaw. Pagka 20 sa Abril 1935 ilang gitawag
sa ilang buhatan si Habrold B. Lee, ang batan-ong presidente sa
stake kansang stake nagmalampuson sa pag-atiman sa mga kabus
ug timawa. Si Presidente Lee nahinumdom:

Si “Presidente Grant … nagkanayon nga wala nay lain pang
mas mahinungdanong butang nga buhaton sa Simbahan nga
molabaw pa sa pag-atiman sa mga timawa nga mga katawhan ni-
ini ug nga kon siya ang pabut-on, ang tanang butang kinahang-
lan gayud isakripisyo [aron nga] ang tukmang kahupay
[mahimong] mapaabut ngadto sa atong mga katawhan. Ako na-
hikurat sa pagkasayud nga sulod sa ilang nag-unang mga tuig
nga, isip resulta sa ilang paghunahuna ug pagplano ug isip re-
sulta sa inspirasyon sa Makagagahum nga Dios, ang kinaadman
sa plano nga naghulat ug ang pagpangandam alang sa usa ka pa-
nahon kon kanus-a, diha sa ilang paghukom, ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw aduna nay igong hugot nga pagtuo nga sila
andam na sa pagsunodsa tambag sa mga tawo nga nangulo ug
nagdumala niining Simbahan.”31

Niadtong Abril 1936, human sa pakigtambag ni Presidente Lee
ug sa mga General Authority, mga magpapatigayon, ug sa uban,
ang Unang Kapangulohan mipahibalo sa Plano sa Kasiguroan sa
Simbahan, diin karon giila nga programa sa kaayohan sa
Simbahan. Niadtong Oktubre 1936 nga kinatibuk-ang kompe-
rensya, si Presidente Grant mipasabut sa katuyoan niining pro-
grama: “Ang atong unang katuyoan mao ang pagpahigayon,
kutob sa mahimo, sa usa ka sistema diin ang tunglo sa pagkata-
pulan wagtangon na, ang mga kadautan sa pagsalig sa hinabang
pagawagtangon, ug ang kagawasnon, kakugi, kamadaginuton ug
pagrespetar sa kaugalingon sa makausa ugmaron diha sa atong
katawhan. Ang tumong sa Simbahan mao ang pagtabang sa mga
tawo sa pagtabang sa ilang mga kaugalingon. Ang pagtrabaho
maoy ipatigbabaw pag-usab isip maoy baruganan nga moduma-
la sa mga kinabuhi sa atong mga sakop sa Simbahan.”32

Si Presidente J. Reuben Clark Jr. mipamatuod: “Ang Plano sa
Kaayohan gibase diha sa pinadayag…. Ang pagpahiluna sa siste-
ma sa kaayohan sa Simbahan maoy sangputanan sa usa ka pina-
dayag pinaagi sa Espiritu Santo ngadto ni Presidente Grant.”33 Si
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Elder Albert E. Bowen, kinsa naordinahan nga usa ka Apostol pi-
naagi ni Presidente Grant, mipasabut sa panan-awon sa progra-
ma. “Ang tinuod nga taas og tagal nga katuyoan sa Plano sa
Kaayohan mao ang pag-ugmad og kinaiya sa mga sakop sa
Simbahan, sa mga tighatag ug tigdawat, sa pagsalbar sa labing
maayo nga gawi nga anaa kanila, ug sa pagpabulak ug pagpabu-
nga sa tinago nga kabuhong sa espiritu.”34

Niadtong Pebrero 1940 si Presidente Grant giatake sa kasing-
kasing nga maoy nakabaldado sa iyang pagsulti ug kasamtangan
naparalisa ang wala nga bahin sa iyang lawas. Kini wala makapu-
gong kaniya sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Siya mitra-
baho og pila ka oras matag adlaw, ug siya mipadayon sa paghatag
og mubo nga pakigpulong sa kinatibuk-ang mga komperensya
sulod sa duha ka tuig. Pagka 6 sa Abril 1942 siya mihatag og usa
ka pakigpulong sa usa ka kinatibuk-ang komperensya sa katapu-
san nga higayon. Human niadto, ang iyang mga pakigpulong pa-
gabasahon na sa uban. Ang iyang katapusan nga pakigpulong sa
kinatibuk-ang komperensya, gibasa ni Joseph Anderson pagka 6
sa Abril 1945, gitapos uban niining mga pulong sa pagpamatuod:

“Ang labing mahimayaon nga butang nga sukad nahitabo sa ka-
saysayan sa kalibutan sukad ang Manluluwas mismo nagpuyo sa
yuta, mao nga ang Dios mismo nakita nga angayng bisitahon sa
iyang pinalangga ang yuta, ang bugtong Anak, atong Manunubos
ug Manluluwas, ug magpakita ngadto sa bata nga si Joseph.
Adunay liboan ug gatusan ka libo kinsa nakabaton og hingpit ug
tinagsa tagsang pagpamatuod ug kahibalo niining mahangturon
nga kamatuoran. Ang ebanghelyo sa kaputli niini gipahiuli sa yu-
ta, ug ako buot nga mopasabut og maayo nga kita isip katawhan
adunay labing taas nga buhaton, ug kini mao ang pagsangyaw ma-
hitungod sa paghinulsol sa sala ngadto sa kalibutan, ug sa pagsu-
nod sa mga kasugoan sa Dios. Ug karon atong mga katungdanan
labaw pa sa tanang butang ang pagpadayon dinhi sa atong nasud
ug sa langyaw, sigon sa pagtugot sa panahon, ug magsangyaw sa
ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo. Kini usab ang atong katungda-
nan nga magmanggihunahunaon niadtong mga anak sa atong
Amahan kinsa nag-una kanato sa kamatayon nga walay kahibalo sa
ebanghelyo, ug sa pag-abli sa ganghaan sa kaluwasan ngadto ka-
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nila sa atong mga templo, diin aduna usab kitay mga obligasyon
nga pagahimoon.

“Ako mopamatuod kaninyo nga ako nasayud nga ang Dios bu-
hi, nga siya nakadungog og motubag sa pag-ampo; nga si Jesus
mao ang Kristo, ang Manunubos sa kalibutan; nga si Joseph
Smith usa ka propeta sa tinuod ug buhi nga Dios; ug nga si
Brigham Young ug kadtong kinsa misunod kaniya, ug mosunod
pa, managsama nga mga propeta sa Dios.

“Ako wala nay pulong nga ikasulti nga makapadayag sa pagpa-
salamat ngadto sa Dios alang niini nga kahibalo nga akong na-
angkon. Sa matag panahon ang akong kasingkasing natandog,
ang akong mga mata nagluha sa pagpasalamat sa kahibalo nga si-
ya buhi ug nga ang iyang ebanghelyo nga gitawag og
Mormonismo mao gayud ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan,
kana mao gayud ang Ebanghelyo sa Ginoo nga si Jesukristo. Nga
ang Dios unta motabang kaninyo ug kanako ug sa matag usa nga
mopuyo niini, ug nga siya unta motabang niadtong kinsa nasa-
yud sa kamatuoran, nga ila untang madawat kining pagsaksi, ma-
oy akong kanunay ug matinguhaon nga pag-ampo, ug akong
gihangyo sa ngalan ni Jesukristo. Amen.”35

Ang kahimtang ni Presidente Grant nagpadayon sa pagkunhod
hangtud nga siya mipanaw na niadtong 14 sa Mayo 1945. Ang
mga tulumanon sa lubong gipahigayon human sa upat ka adlaw.
Si Presidente Joseph Fielding Smith nahinumdom: “Samtang mi-
labay ang nanghatud sa patay liboan ang namarug sa kadalanan
nga nanagduko. Siya gipasidunggan sa mga representante sa
uban nga mga Simbahan ug ang kampana sa Katedral sa Katoliko
gipabagting.... Mga ilado nga tawo gikan sa nagkalainlaing dapit
miabut aron sa paghatag kaniya og pasidungog, kadaghanan sa
mga tindahan nanira sa ilang mga pultahan ug dihay dakong pag-
bangutan tungod kay ang usa ka halangdon nga tawo gikuha na
aron mopauli human ang taas ug puno sa panghitabo nga kina-
buhi.”36

Sila si Presidente J. Reuben Clark Jr. ug David O. McKay, kinsa
mialagad isip Una ug Ikaduhang Magtatambag ni Presidente
Grant, namulong sa lubong. Ang ilang pahinungod mipalanog sa
mga pagbati sa ginatus ka libo ka mga Santos sa Ulahing mga
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Wala koy nahibaloan nga naghatag kanato og mas dakong gugma sa tanan 

nga maayo, labaw pa sa pagtulun-an sa Ebanghelyo ni Jesukristo.”



1

K A P I T U L O  1

Ang Pagkat-on ug ang 
Pagtudlo sa Ebanghelyo

Ang pagtulun-an sa ebanghelyo makahatag og 
kaayohan sa higayon lamang nga kini gipresentar ug

gidawat pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant 

Si Presidente Heber J. Grant miingon: “Wala koy nahibaloang
butang nga maghatud og mas dakong kalipay ngadto sa tawha-
nong kasingkasing labaw pa sa paghago alang sa kaluwasan sa
kalag sa tawo dinhi sa atong nasud o sa gawas. Wala koy nahiba-
loan nga naghatag kanato og mas dakong gugma sa tanan nga
maayo, nga labaw pa sa pagtulun-an sa Ebanghelyo ni
Jesukristo.”1

Agig dugang ngadto sa pagkamahalaron nga magtutudlo sa
ebanghelyo, si Presidente Grant gusto kaayong makat-on gikan
sa mga pagpamatuod sa uban. Siya namahayag: “Ako kanunayng
mahinangop kon ako adunay kahigayunan sa pagpakighimamat
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa bisan unsa nilang mga
panagtigum. Ako wala gayud makatambong og bisan unsang
mga miting, diha sa mga ward o stake o diha sa mga kinatibuk-
ang komperensya, nga ako wala mapanalangini, natudloan ug
nadasig sa hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo; nga wala koy ma-
dungog nga butang nga sa pagkatinuod mopakaon kanako sa
pan sa kinabuhi.”2

Niadtong si Heber J. Grant batan-on pa, siya adunay kasinati-
an nga nakatabang kaniya nga makita ang kamahinungdanon sa
pagtudlo ug pagkat-on pinaagi sa Espiritu. Siya sa misaysay:

“Adunay mipatigbabaw sa akong kinabuhi nga daghang mga
panghitabo sa akong kabatan-on, mahinangop maanindot nga
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pagdasig ug gahum pinaagi sa mga tawo nga nagsangyaw sa
ebanghelyo diha sa espiritu sa pagpamatuod ug pag-ampo. Ako
motumbok sa usa ka ingon nga insidente sa dihang usa pa ako
ka ulitawo, siguro mga disisyete o disiotso ang pangidaron. Ako
nakadungog sa anhing Bishop Millen Atwood nga misangyaw sa
usa ka sermon sa Thirteenth Ward. Ako nagtuon og gramatika ni-
adtong panahona, ug siya nakahimo og pipila ka gramatikan-
hong sayop sa iyang pakigpulong.

“Akong gisulat ang iyang unang han-ay sa mga pulong, mipahi-
yum, ug miingon: ‘Ako makakuha dinhi karong gabhiona, sulod sa
trayenta minuto nga namulong si Brother Atwood, og igong ma-
teryal nga magamit alang sa tibuok klase panahon sa tingtugnaw
sa akong ginabii nga pag-eskwela sa klase sa gramatika.’
Kinahanglan kaming magdala ngadto sa klase og duha ka han-ay
sa mga pulong alang sa leksyon, o upat ka mga han-ay sa mga pu-
long sa usa ka semana, nga sayop ang mga gramatika, nga may ko-
reksyon namo.

“Nagplano ko sa paghimo sa akong koreksyon ug naminaw sa
sermon ni Bishop Atwood sa samang higayon. Apan ako wala na
makasulat og dugang pa human sa unang han-ay sa mga pu-
long—walay bisag usa; ug sa dihang si Millen Atwood natapos sa
pagsangyaw, ang mga luha midagayday sa akong mga aping, luha
sa pagtamud ug paghatag og pasalamat nga mipundo sa akong
mga mata gumikan sa talagsaon nga pamatuod diin gipamatuod
nianang tawhana ang balaanon nga misyon ni Joseph Smith, ang
propeta sa Dios, ug sa maanindot nga kadasig nga nakahatag og
kalig-on sa propeta diha sa tanan niyang mga paghago.

“Bisan og saysentay singko na ka tuig karon sukad ako nami-
naw niadto nga sermon, kini ingon ka tataw gihapon karon, ug
ang mga pagbati anaa kanunay kanako sama gihapon sa adlaw
nga ako kining nadungog. Nasayud ba mo, nga ang akong plano
sa paggamit niadtong mga han-ay sa mga pulong diin nakahimo
siya og mga sayop sa gramatika sama ra nga mobarug ko atuba-
ngan sa klase ug magpasipala sa ngalan sa Dios. Kanang pagpa-
mauod nakahatag sa unang tulugkaron nga hunahuna nga sukad
naabut sa akong kasingkasing ug kalag sa balaang misyon sa pro-
peta. Ako nakadungog na og daghang mga pagpamatuod nga na-
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kapahimuot kanako ug nakahimo og maayong hunahuna niini,
apan mao kadto ang unang pagpamatuod nga nakapahilak kana-
ko ubos sa inspirasyon sa Espiritu sa Dios nianang tawhana.

“Sulod sa mga katuigan nga nanglabay sukad niadto, wala na
gayud ako mahikurat o nahasol sa mga sayop nga gramatika o sa-
yop nga pagkalitok sa mga pulong kabahin sa pagsangyaw sa
ebanghelyo. Ako nakaamgo nga sama ra kini og naghusga og usa
ka tawo sa sinina nga iyang gisul-ob, ang paghukom sa espiritu
sa usa ka tawo pinaagi sa iyang sinultihan. Sukad niadtong adla-
wa hangtud karon ang usa ka butang nga labaw sa tanan naka-
pahinuklog pag-ayo kanako mao ang Espiritu, ang inspirasyon sa
buhi nga Dios nga [anaa ]sa tawo nga nagsangyaw sa ebanghel-
yo, ug dili ang pinulongan.... Ako nakat-on gayud, nga ang
Espiritu mao ang naghatag sa kinabuhi ug salabutan niini, ug di-
li ang sulat.” [Tan-awa sa 2 Mga Taga-Corinto 3:6]3

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Sa higayon nga kita motudlo sa ebanghelyo, 
kinahanglan mopukos kita sa yano, tukuranang 

mga baruganan ug mga kasugoan.

Dili ang pagkaon nga atong nakita ug gihunahuna nga lamian
maoy makahatag kanato og kaayohan, apan kadto lamang nga
atong kan-on ug hilison. Ni dili ang labing dako nga pista maoy
nagdugang sa atong kalig-on ug kahupay ug miabag kanato sa
pagbuhat ug maayo sa gubat sa kinabuhi, apan sukwahi niini sa
kasagaran ang labing yano nga kalan-on mao lamang ang maka-
hatag og maayo ug malungtaron nga kaayohan ngadto sa mga
miambit niini. Sahi ra, usab, dili sa tanang panahon ang pista
nga giandam sa maalamon maoy makadugang sa atong kalig-on
sa paghimo sa atong katungdanan sa halangdon ug madasigong
paagi sa gubat sa kinabuhi, apan sa makadaghan ang mga pag-
tulun-an nga nagagikan sa labing mapaubsanon maoy makatan-
dog sa atong mga kasingkasing ug sa atong mga kalag nga
makadugang sa atong kalig-on sa pagpadayon ug sa pagbuhat sa
atong katungdanan sa inadlaw adlaw nga pakigbisog alang sa
atong kauswagan.4
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Ang mga organisasyon sa Simbahan kinahanglan aduna gayuy
katuyoan nga mao ang pagtukod og lig-on nga mga pagpamatu-
od sa mga hunahuna ug mga kasingkasing sa mga Santos, ilabi na
gayud sa mga kabatan-onan,—mga pagpamatuod sa kamatuoran
sa Gipahiuli nga Ebanghelyo, sa pagka Mesiyas sa atong Ginoo
nga si Jesukristo, sa kabalaan sa misyon ni Propeta Joseph Smith,
sa balaan nga sinugdanan niining Simbahan ni Jesukristo nga gi-
tukod sa Dios ug sa Iyang Anak ug pinaagi sa Propeta, ug sa ka-
matuoran nga mao kini ug kanunay gayud nga mao ang
Simbahan ni Jesukristo uban sa tanan nga gipasabut niini,—hang-
tud nga sa katapusan ang mga Santos mahimong makatagamtam
niining mga pagpamatuod, nga sila unta magpuyo nga magsunod
sa mga kasugoan sa Ginoo, nga sila makanunayon nga mousbaw
sa ilang kahibalo sa kamatuoran, busa makapahimo kanila sa pag-
puyo aron nga ang kaluwasan, kahimayaan, ug mahangturong ka-
lipay sa Celestial nga Gingharian unta moabut ngadto kanila, ug
sa katapusan nga unta kini mohatag og ehemplo, aron sa pagha-
tag ngadto kanila niining samang mga panalangin.5

Ako nagtuo nga ang magtutudlo nga adunay gugma sa Dios ug
kahibalo mahitungod Kaniya, usa ka gugma ni Jesukristo ug usa
ka pagpamatuod sa Iyang pagkabalaan, pagpamatuod sa misyon
ni Propeta Joseph Smith; kinsa mitisuk niining mga butanga sa
atong mga kasingkasing ug sa tibuok pagbati sa mga anak nga
iyang gitudloan, nga ang mao nga magtutudlo nagbuhat sa la-
bing halangdon ug labing nindot ug dalaygon nga paghago nga
mahimong mabuhat ni bisan kinsang tawo.6

Itudlo ug sunda ang unang mga baruganan sa ebanghelyo, ug
pasagdi ang mga misteryo sa langit nga maghulat hangtud nga
ikaw moadto sa langit.7

Sama sa kanunayng giawit sa atong mga kanta …, kita dili ka-
nunayng makasubli sa mga kasugoan sa Ginoo ngadto niining
mga katawhan, ug moaghat sa mga Santos sa pagsunod niini.8

Daghan kaayong mga panahon nga ang katawhan miingon ka-
nako, “Ako gipul-an ug gikapoy na sa pagpaminaw sa mga butang
nga gibalikbalik. Wala na kinahanglana ang pagsubli.” Daghang
mga tawo nga mangitag sayop sa mga sermon nga ilang nadu-
ngog tungod kay gibalikbalik na kini ngadto kanila.... Daw ang
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Ginoo nakasabut sa panginahanglan sa pagsubli sa pagpukaw sa
mga hunahuna sa mga tawo sa bisan unsang mensahe nga iyang
igahatag. Ang atong Manluluwas, sa iyang pagtudlo, mosubli, sa
matag karon og unya, pinaagi sa lainlaing mga pinulongan sa sa-
ma nga ideya, sa klaro nga rason nga aron kini motuhop pag-ayo
ug dili na gayud mabakwi gikan sa hunahuna ug kasingkasing sa
iyang tigpaminaw.9

Aron mahimong epektibo nga mga 
magtutudlo sa ebanghelyo, kita kinahanglan 
motudlo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.

Sa unang taas taas nako nga biyahe human nahimong sakop sa
Konseho sa Napulog Duha, uban ni anhing Elder Brigham Young,
Jr., [usab sa Konseho sa Napulog Duha,] ako nahimnumdom nga
mihukom nga dili na gayud ako, niana nga biyahe—nga midangat
og upat ka bulan—mamulong sa atong nahibaloan nga “Ang
Pulong sa Kaalam.”... Akong gitinguha nga sa sunod nga panagti-
gum nga akong tambongan ako mangita gayud og ubang tema.
Ako misulay sulod sa mga 20 ka minuto sa pagpamulong mahitu-
ngod sa laing butang, ug nakahimog makaguol nga sayop. Dayon
ako namulong sulod sa 20 ka minuto, sa hingpit nga kasayon, ma-
hitungod sa Pulong sa Kaalam; ug pagkahuman ako nakat-on nga
kon adunay usa ka butang nga gikinahanglan sa mga tawo, sa ga-
may nga lungsod nga akong gibisitahan, kini mao ang pagtudlo sa
Pulong sa Kaalam.... Human nianang kasinatian ako nakahukom
nga sa higayon nga makahunahuna ako sa pagsulti sa piho nga
mga hilisgutan, ug mobati sa pagbuhat niini, bisan og gisigehan na
og tudlo ang maong hilisgutan sulod sa semana, ako tino nga mo-
tudlo niini pag-usab....

Sa akong pangalagad sa mga tawo ako nahinangup kaayo nga
nakapamatuod nga sa higayon nga kita mapainubsanon ug mai-
nampoon ug matinguhaon sa pagtudlo sa mga tawo, ang Ginoo
modasig kanato.10

Adunay kakulba ug kamanggiulawon nga mosunod kanato sa
higayon nga kita mobarug atubangan sa mga tawo aron isang-
yaw ngadto kanila ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan. Ako mo-
ingon nga maayo kon ingon niana ang mahitabo, tungod kay
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kita makaamgo sa ato mismo nga kakulang, sa kaugalingon na-
tong kahuyang, ug sa atong kaugalingon nga kawalay abilidad sa
pagtudlo niadtong atong gipakigsultihan kon wala ang tabang
sa Balaang Espiritu.... Ako mapasalamaton sa akong kaugali-
ngon nga kining espiritu sa kamaulawon kanunay nga anaa ka-
nako diha sa akong pagpamulong sa kadaghanan ngadto sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, tungod kay dili nako buot nga ma-
butang sa posisyon nga dili ako magtinguha nianang kahayag ug
pagdasig sa Dios nga mahimong magauban kanako sa pagpa-
mulong ngadto sa katawhan. Nasayud ako nga dili nako masab-
tan unsay labing maayo alang sa mga tawo, gawas kon pinaagi
lamang sa inspirasyon.11

Ako gayud nga tinguha ang pagpamulong sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, nga unta ang akong hunahuna malamdagan
sa inspirasyon sa Balaang Espiritu. Ako nakaamgo nga, diha sa
pagtudlo sa mga tawo, gawas kon ang mamumulong gidasig sa
atong Amahan sa Langit imposible ang pagsulti sa bisan unsang
butang nga makaayo o may bili ngadto sa mga Santos.12

Walay tawo nga makatudlo sa Ebanghelyo ni Jesukristo ubos
sa inspirasyon sa buhi nga Dios ug sa gahum gikan sa kahitas-an
gawas kon siya nagsunod niini.13

Mao kini ang atong katungdanan—ang pagbutang sa atong
mga kaugalingon sa posisyon diin sa higayon nga kita mobarug
aron sa pagtudlo sa mga tawo, kita makatudlo kanila pinaagi sa
espiritu sa Dios sama nga kini mikunsad ngari kanato; apan kon
kita wala magsunod sa mga kasugoan sa Dios, kita dili makaang-
kon sa gahum, kusog, ug kalig-on sa pag-awhag sa ubang mga ta-
wo nga sila mosunod sa mga kasugoan nga kita mismo napakyas
sa pagsunod.14

Aron madawat ang kaayohan gikan sa mga miting ug 
mga klase sa Simbahan, kita kinahanglan daling modawat

ug andam sa pagbuhat sa unsay atong nakat-onan.

Bisan unsa pa kagamhanan ang pagpamatuod o unsa pa may
pagdasig nga anaa niini, gawas kon ang tawo nga naminaw may
mauyonon nga hunahuna kini makahatag og gamay lang nga
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inspirasyon. Sama ra kini sa pagtanum og maayong lugas diha
sa yutang di katuboan.15

Ang kagutom makapalami pag-ayo sa pagkaon. Ang kagutom
sa Ebanghelyo ni Jesukristo makapahimo kanato nga malipay sa
[atong] mga komperensya.16

Adunay ubang mga tawo nga nagtambong sa mga miting ma-
tag tuig ug naminaw ngadto sa mga sulugoon sa Dios nga nag-
tudlo kanila diha sa kayano ug kamapainubsanon sa mga
katungdanan nga ilang naangkon, ug sila mobiya gikan niadtong
mga miting ug dili gayud mobuhat sa unsay ilang nadungog;
apan kanunay nilang makuha ang pagdayeg gumikan sa pag-ad-
to kanunay sa miting. Karon, akong mga kahigalaan, kon kanu-
nay kamong motambong sa inyong panihapon, molingkod ug
mosud-ong pag-ayo sa pagkaon ug dili mokaon og bisan asa nii-
ni, dili madugay mamatay kamo sa kagutom. Adunay mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nga moadto sa miting, ug sila mamatay sa
espirituhanon nga kagutom tungod kay sila wala mokaon ug mo-
tulon sa espirituhanon nga pagkaon nga gidalit didto.
Kinahanglan dili lang kita magpaminaw sa mga pulong, apan
motuman usab niini,[tan-awa sa Santiago 1:22].17

Sa higayon nga motambong kita og miting kita moambit sa es-
piritu niana nga miting. Kon kita wala motambong ug adunay
nagsulti kanato mahitungod sa maanindot nga espiritu nga nag-
uban  kanila ug sa unsay nahimo pinaagi sa pag-ambit niana nga
espiritu, kita dili makadayeg sa kaanindot nianang mga butanga.
Nahisama kaayo kini sa tawo nga gigutom ug adunay misulti ka-
niya sa usa ka maanindot kaayong panihapon, apan siya dili ma-
kadayeg sa kaanindot nianang panihapon. Kita kinahanglan
mokaon mismo, kita kinahanglan mosunod mismo, kita kina-
hanglan anaa sa atong mga katungdanan aron makaambit sa
Espiritu sa Ginoo, kon ang Espiritu sa Ginoo magpaduol.

... Si Francis M. Lyman [sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles] naggikan pa sa Tooele sa gabii sa wala pa ang among mi-
ting ug mipuyo og usa ka gabii [didto sa Dakbayan sa Salt Lake] ug
sa tibuok adlaw aron makatambong sa mga miting sa
Kapangulohan ug sa mga Apostoles nga midangat og duha o tulo
ka oras, apan wala gayud mosipyat sa pagtambong sa matag miting.
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Usa ka adlaw miingon ko kaniya: “Nakadayeg kaayo ko nga
ikaw igmat kaayo ug kanunay nga anaa sa atong mga miting.”

Siya miingon: “Dili nako gusto nga mosipyat og kadungog sa in-
spirasyon gikan sa Ginoo; dili nako gusto nga ang Espiritu sa Ginoo
gipasa na og kaduha ngari nako. Ako gusto nga moambit niini, ug
mobati niini, ug mahibalo niini sa akong kaugalingon mismo.”18

Pinaagi sa pag-ampo sa hugot nga pagtuo, 
ang mga magtutudlo ug mga tigkat-on dungan 

nga mahatagan og kaayohan ug mapalig-on.

Ako nagtinguha, ingon nga kanunay gayud samtang ako ma-
mulong ngadto sa mga Santos, nga unta ako makaangkon sa ka-
ayohan sa inyong mga pagtuo ug pag-ampo, nga ang Espiritu
mahimong magauban kanato, ug nga kita unta dungan nga ma-
hatagan sa kaayohan ug mapalig-on diha sa atong labing balaan
nga pagtuo pinaagi sa panagpundok.... Ang uban nga mga tawo,
nga akong nailhan, naghunahuna nga kalabut na sa pakigpulong
sa mga mamumulong ang pag-awhag sa hugot nga pagtuo ug
pag-ampo sa mga Santos, apan buot kong mosulti nga adunay
dakong pagpasagad diha sa mga tawo sa pag-ampo sa Ginoo sa
pagpanalangin ug pagdasig niadtong mahimong mamulong. Sa
mga okasyon niini nga matang kita sad-an, sumala sa lagda, sa
kapakyas sa  pagpunting sa atong hunahuna ug sa atong mga
pagbati diha sa mamumulong ug matinguhaon ug mainampoon
nga mangaliya nga unta siya mapanalanginan sa Ginoo. Ako mo-
hural nga sad-an ko sa mga higayon nga makalimut, samtang ang
akong mga kaigsoonan mamulong, sa pag-ampo ngadto sa
Ginoo sa pagpanalangin kanila pinaagi sa Iyang Espiritu Santo.

Ako nakat-on gikan sa kasinatian nga walay Elder nga mibarug
atubangan sa mga Santos sa pagpamulong, kon siya may tim-os
nga tinguha nga makahatag og kaayohan ngadto kanila, nga wa-
lay tinguha sa hugot nga pagtuo ug pag-ampo sa mga tawo....
Agig tubag sa mga pag-ampo sa nanagpundok nga mga Santos,
ako nasayud nga ang Dios mopanalangin kanako ug sa uban nga
mobarug sa inyong atubangan sa matag karon ug unya sa pag-
sangyaw diha kaninyo sa mga katungdanan ug sa mga obligasyon
nga angay ninyong himoon ngadto sa inyong Tighimo.19
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Sa higayon nga kita motambong sa miting, kita kinahanglan mo-
adto uban sa pag-ampo sa atong mga kasingkasing nga ang Ginoo
modasig niadtong mamulong, pinaagi sa Iyang espiritu, ug pag-
kahuman nga sila mamulong kanato pinaagi sa pagdasig sa Iyang
Espiritu, kita kinahanglan nga manglakaw nga may determinas-
yon, inubanan sa usa ka tinguha, inubanan sa usa ka pag-ampo,
nga kita sa buhat mismo makat-on sa leksyon nga atong nadung-
gan, nga ato kining buhaton sa atong mga kinabuhi.20

Wala pa gayuy hingpit nga kalipay nga sukad naabut sa akong
kinabuhi, o kahinangop, o kalinaw nga ikatandi sa kalipay, sa ka-
hinangop ug kalinaw nga akong nasinati sa higayon nga ang mga
tawo nga nakadungog kanako nga nagsangyaw sa ebanghelyo ni
Jesukristo miduol kanako ug miingon nga sila nakadawat og pag-
saksi sa kabalaan niining buhat; nga ang mga pulong nga nang-
gawas sa akong mga ngabil nagdala ngadto sa ilang mga
kasingkasing sa kahibalo sa plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan
nga gipahiuli na pag-usab sa yuta. Ako nasayud nga sa tibuok ka-
libutan wala nay ikatandi sa kalipay nga bation sa usa ka tawo sa
higayon nga siya makaamgo nga siya nahimong usa ka instru-
mento sa mga kamot sa buhi nga Dios sa pagtandog sa matinud-
anon nga kasingkasing, pagdasig niini sa gugma sa Dios ug sa
pagtinguha sa pag-alagad Kaniya.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Nganong mahinungdanon ang pagtudlo sa nag-unang mga ba-
ruganan sa Ebanghelyo “sa makadaghan”? Sa unsa nga paagi
nga nakahatag og kaayohan diha ang kanunayng pagsubli sa
mga baruganan sa ebanghelyo?

• Unsa may atong kahigayunan sa pagtudlo sa ebanghelyo?
Samtang kita nag-amdam sa pagtudlo, ngano nga mahinung-
danon ang pag-angkon sa atong mga kahuyang diha sa Ginoo?

• Unsay ipasabut niining pagtudlo pinaagi sa inspirasyon sa
Balaang Espiritu? (Tan-awa usab sa 2 Nephi 33:1; D&P
50:13–22; 100:5–8.) Unsa ang atong buhaton aron makadawat



10

K A P I T U L O  1

sa paggiya sa Espiritu diha sa atong pagtudlo? (Tan-awa usab
sa Alma 17:2–3; D&P 11:18–21; 42:14.)

• Unsay atong mga responsibilidad sa higayon nga kita mami-
naw sa uban nga magtudlo sa ebanghelyo? Sa unsa nga paagi
nga ang atong pagpaminaw og maayo makaapekto sa atong
kasinatian sa mga klase sa Simbahan? Sa unsa nga mga pama-
agi nga ang atong pagpaminaw og maayo makaimpluwensya
sa magtutudlo ug sa uban diha sa klase?

• Unsay buhaton sa magtutudlo aron madasig ang mga sakop sa
klase sa pag-apil sa mga leksyon?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga miting sa Simbahan naka-
tabang kanimo nga molambo sa espirituhanong paagi?
Nganong katungdanan man mato ang pag-ampo alang niadtong
nagtudlo diha sa mga tigum sa Simbahan?

• Samtang kita mangandam alang sa dugang nga pagtuon sa
pagtulun-an ni Presidente Grant, unsay atong mahimo aron
mabuhat ang unsay atong nakat-onan dinhi niiining kapitulo?
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Ang Misyon ni 
Propeta Joseph Smith

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw ligdong nga misalig sa mga padayag sa Dios

nga gihatag pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Ang pagpamatuod ni Heber J. Grant mahitungod ni Propeta
Joseph Smith nagsugod sa sayo nga pangidaron samtang ang
iyang mama ug ang iyang higala nga si Eliza R. Snow misulti ka-
niya sa ilang personal nga mga kasinatian uban sa Propeta. Ang
iyang pagpamatuod mahitungod sa Propeta naimpluwensya
usab sa mga pagpamatuod nila ni Presidente Brigham Young,
John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, ug ni Joseph F.
Smith—mga tawo nga personal nga nakaila ni Joseph Smith. Si
Presidente Grant miingon, “Gumikan sa pagpamatuod sa akong
mama ug sa gatusan pa kinsa nakaila kang Propeta Joseph, ingon
man usab pinaagi sa mga padayag sa Espiritu sa Dios ngari ka-
nako, nahibalo ko nga si Joseph Smith usa ka Propeta sa Dios.”1

Sa tibuok niyang pangalagad isip usa ka Apostol ug isip
Presidente sa Simbahan, si Heber J. Grant ganahan nga mopa-
matuod mahitungod ni Propeta Joseph Smith ug sa pagpahiuli sa
ebanghelyo. Siya namahayag: “Wala pay tawo nga dunay mas ti-
nuod nga kalipay sa pagpamatuod sa iyang kahibalo nga ang
Dios Buhi ug si Jesus mao ang Kristo, ug nga si Joseph Smith
mao ang Propeta sa Dios, nga ako aduna usab niana. Ako nag-
maya niini.”2

Samtang si Elder Grant nag-alagad diha sa Korum sa Napulog
Duha ka mga Apostoles, ang iyang pagpamatuod mahitungod ni
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“Sa pagpakita sa Amahan ug sa Anak ngadto ni Propeta 

Joseph Smith, sa sayo sa kabuntagon niadtong 1820, ang halangdon 

nga ebanghelyo sa dipensasyon sa tanang dispensasyon gisugdan.”
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Propeta Joseph nakatampo sa pagkakabig sa iyang igsoon sa gawas
nga si Fred, “kinsa linga, lain og batasan, ug badlungon, ug kinsa
nagpakita nga dili interesado sa ebanghelyo ni Jesukristo.”3 Si
Elder Grant didto sa Tabernakulo sa Salt Lake usa ka adlaw, nag-
andam sa paghatag og pakigmulong, sa dihang iyang nakita si Fred
nga misulod sa bilding. Siya miasoy:

“Sa dihang … akong nakita si Fred sa unang higayon sulod sa
Tabernakulo, ug nakaamgo nga siya nagtinguha sa kahayag sa
Dios ug nahibalo mahitungod sa kabalaan niini nga buhat, ako
miduko ug nag-ampo nga kon ako hangyoon sa pagpamulong
ngadto sa nanambong, ang Ginoo modasig kanako pinaagi sa
pagpadayag sa Iyang Espiritu, sa pagpamulong nga sa ingon ang
akong igsoon mahimong makaila nga ako namulong labaw pa sa
natural nga abilidad, nga ako gidasig sa Ginoo. Ako nakaamgo
nga kon siya mohimo nianang pagkompisal, nan ako mahimong
motumbok ngadto kaniya nga ang Dios naghatag kaniya sa usa
ka pagpamatuod sa kabalaan niini nga buhat.”

Sa dihang iya nang turno sa pagpamulong, si Elder Grant mi-
adto sa pulpito ug miabli sa libro aron makagiya kaniya sa pa-
kigpulong nga iyang giandam. Dayon siya miingon ngadto sa
kongregasyon, “ako dili makasulti kaninyo kon ngano, apan wa-
la pa gayud masukad sa akong kinabuhi nga ako nagtinguha og
ingon kadako nga pagdasig sa Ginoo sama sa akong pagtinguha
niini karon.” Siya “mihangyo sa mga tawo alang sa ilang hugot
nga pagtuo ug mga pag-ampo” ug mipadayon uban sa iyang hi-
lum nga pangamuyo alang sa inspirasyon. Human sa pakigpu-
long sulod sa 30 ka minuto, siya mibalik aron molingkod sa
iyang lingkuranan. Siya sa kaulahian misaysay:

“Sa dihang ako milingkod human sa akong pagsulti, ako nahi-
numdom nga ang akong libro nag-abli lang gihapon didto sa pul-
pito. “Si Presidente George Q. Cannon [Unang Magtatambag sa
Unang Kapanguluhan] naglingkod diha gayud sa luyo nako…, ug
akong nadunggan nga siya miingon sa iyang kaugalingon:
‘Salamat Dios sa gahum niana nga pagpamatuod!’ sa dihang ako
nakadungog niini, ako nakahinumdom nga akong nalimtan ang
sermon nga ako untang isulti, ug ang mga luha midagayday sa
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akong mga mata sama sa ulan, ug akong gitukod ang akong mga
siko sa akong mga tuhod ug gibutang ang akong mga kamot sa
akong nawong, aron nga ang mga tawo nga naa sa akong duol
dili makakita nga naghilak ako sama sa usa ka bata. Ako nasayud
sa dihang akong nadunggan kadtong mga pulong ni George Q.
Cannon nga ang Dios nakadungog ug mitubag sa akong pag-am-
po. Nakahibalo ako nga natandog ang kasingkasing sa akong
igsoon.

“Akong gihatag ang akong hapit tanang traynta ka minuto sa
usa ka pagpamatuod sa akong kahibalo nga ang Dios buhi, nga
si Jesus mao ang Kristo, ug sa maanindot ug talagsaon nga kaha-
go ni Propeta Joseph Smith, naghatag og pagsaksi sa kahibalo sa
Dios nga gihatag kanako nga si Joseph Smith usa gayud ka pro-
peta sa tinuod ug buhi nga Dios.

“Pagkasunod buntag, ang akong igsoon misulod sa akong opi-
sina ug miingon, ‘Heber, didto ko sa miting gahapon ug naka-
dungog ko nimo nga nagsangyaw.’

“Ako miiingon, ‘Ang unang higayon nga imo gayud nga nadu-
ngog ang imong igsoon nga nagsangyaw, di ba?’

“ ‘Dili oy,’ siya miingon, ‘ako nakadungog na nimo sa daghan
nang higayon. Kadaghanan maulahi kong moabut ug modayon ko
sa balkonahe. Kanunay kong mogawas sa dili pa mahuman ang
miting. Apan wala ka makapamulong sukad sama sa imong gihi-
mo gahapon. Namulong ka labaw pa sa imong natural nga abili-
dad. Gidasig ka sa Ginoo.’ Kini ang mga pulong nga akong gilitok
sa miaging adlaw, diha sa akong pag-ampo ngadto sa Ginoo!

“Ako miingon ngadto kaniya, ‘nag-ampo ka ba gihapon alang
sa usa ka pagpamatuod sa ebanghelyo?’

“Siya miingon, ‘O, ug hapit nako mapuno sa kahigawad.’

“Nangutana ko, ‘Mahitungod man sa unsa ang akong gisang-
yaw kagahapon?’

“Siya mitubag, ‘kahibalo ka ba mahitungod sa unsa ang imong
gisangyaw.’

“Miingon ko, ‘sultihi ko.’
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“ ‘Imong gitudlo ang balaan nga misyon ni Propeta Joseph
Smith.’

“Ako mitubag, ‘Ug ako nadasig labaw pa sa akong natural nga
abilidad; wala ka makadungog nako nga namulong sama kagaha-
pon. Nagpaabut ka ba nga ang Ginoo mokuhag puspus ug mo-
hampak nimo? Unsa pa may labaw sa pagpamatuod nga imong
gusto sa ebanghelyo ni Jesukristo kaysa gipamulong sa tawo lapas
sa iyang natural nga abilidad ug ubos sa inspirasyon sa Dios, diin
siya mipamatuod sa balaan nga misyon ni Propeta Joseph Smith?’

“Pagkasunod nga Igpapahulay siya misulti kanako nga magpa-
bunyag.’4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang Dios mipahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo 
pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

Ang mensahe sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw ngadto sa kalibutan mao nga ang Dios buhi,
nga si Jesukristo mao ang Iyang Anak, ug nga Sila mipakita ngad-
to sa bata nga si Joseph Smith, og misaad kaniya nga siya kina-
hanglan mahimong instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa
pagpahiuli sa tinuod nga ebanghelyo sa kalibutan.5

Human sa pagpalansang ni [Jesus] ug sa kamatayon sa mga
apostoles nga iyang pinili, kinsa nahiagom sa pagkamartir diha
sa mga kamot niadtong supak sa mga kamatuoran nga iyang gi-
tudlo, nakita nga daw ang iyang misyon ug pangalagad napakyas;
apan sa paglabay sa panahon, ug ang mga doktrina sa
Kristianismo mas nasabtan na, ang mga manggihunahunaon nga
mga kalalakin-an miduol ngadto kaniya isip ilang tinubdan sa ka-
hayag ug kalig-on, ug niana nagpatunhay sa ilang pagtuo mahi-
tungod sa iyang misyon ug pangalagad, ug tungod niana ang
Kristiyanismo nahimong dominante nga impluwensya diha sa si-
bilisasyon ug sa kalamboan sa kalibutan.

Sa paglabay sa panahon ang panag-away nahitabo sa karaan
nga simbahan. Ang mga balaod nga gitukod sa Manunubos, gi-
balewala, ang mga ordinansa, giusab, ang walay katapusan nga
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pakigsaad gibungkag [tan-awa sa Isaias 24:5]. Ang mga katawhan
nagsugod sa pagtudlo sa doktrina nga hinimo lamang sa tawo
[tan-awa sa Mateo 15:9]; usa ka pamaagi sa pagsimba gipasiug-
dahan nga gitawag og Kristiyanismo, apan walay gahum sa Dios
sama sa karaan nga simbahan. Espirituhanon nga kangitngit mi-
tabon sa yuta ug ang baga nga kangitngit mitabon sa hunahuna
sa katawhan [tan-awa sa Isaias 60:2].

Dayon miabut ang laing mahinungdanon nga panahon sa ka-
saysayan sa kalibutan. Ang panahon miabut, ang gi-orden nang
daan sa Ginoo, ug gipanagna sa iyang mga propeta, ang panahon
nga ang laing dispensasyon sa ebanghelyo masugdan, sa pana-
hon nga ang ebanghelyo sa gingharian ipahiuli ug isangyaw
ngadto sa kalibutan, isip usa ka saksi ngadto sa tanan nga ka-
tawhan sa dili pa moabut ang katapusan.

Usab ang langit nagmaya, usab ang langitnong mga binuhat
mihatud sa kabubut-on sa Amahan ngadto sa iyang mga anak kin-
sa anaa sa yuta, ug ang mga kalalakin-an nahinangup samtang
ang Dispensasyon sa Kahingpitan sa Panahon gisugdan na.

Si Joseph Smith mao ang tawo kinsa nakita sa Ginoo nga anga-
yang mosugod sa buhat sa ulahing mga adlaw. Mipakita ngadto ka-
niya ang Amahan ug ang Anak diha sa langitnong panan-awon, diha
kaniya ang mga yawe sa walay katapusan nga priesthood gitugyan,
inubanan sa katungod sa pagpasa niini ngadto sa uban, inubanan
sa saad nga ang priesthood dili na gayud kuhaon pag-usab sa kali-
butan, hangtud ang mga katuyoan sa Amahan matuman.6

Sa daghang mga dapit ako nakahimamat og mga tawo nga
nagtuon sa atong pagtuo. Ang uban nila moingon: “Ako makada-
wat sa tanan ninyong gitudlo gawas lamang niining tawo nga si
Joseph Smith. Kon inyo lang unta nang kuhaon!”

Ang adlaw dili gayud moabut nga kami mobuhat niana. Sama
ra nga kami misulay sa pagkuha ni Jesukristo, ang anak sa buhi
nga Dios. Duha ray kapilian.  Mahimong si Joseph Smith tinuod

nga nakakita sa Dios ug tinuod nga nakig-istorya Kaniya, ug ang
Dios Mismo tinuod nga mipaila ni Jesukristo ngadto sa batan-on
nga si Joseph Smith, ug si Jesukristo tinuod nga misulti ni
Joseph Smith nga siya mahimong instrumento sa mga kamot sa
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Dios sa pagtukod pag-usab sa tinuod nga ebanghelyo ni
Jesukristo dinhi sa yuta—o kondili ang gitawag nga
Mormonismo, usa lang ka tumo tumo. Ug ang Mormonismo dili
usa ka tumo tumo! Mao kini ang gahum sa Dios ngadto sa kalu-
wasan. Mao kini ang Simbahan ni Jesukristo, gitukod ubos sa
Iyang direksyon, ug ang tanang mga pagsupak sa kalibutan dili
makausab sa katukoran nga mga sukaranan nga may kalabutan
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo nga ang Dios
mipakita ngadto sa bata nga si Joseph Smith, ug matag Santos sa
Ulahing mga Adlaw nagtuo nga ang Dios Mismo mipaila ni
Jesukristo ngadto sa bata nga si Joseph Smith isip: “Akong pina-
langgang Anak: paminawa Siya.” [Joseph Smith—Kasaysayan
1:17]7

Ang tibuok katukoran niining Simbahan lig-on nga gitukod pi-
naagi sa inspirasyon sa buhi nga Dios pinaagi ni Joseph Smith
ang Propeta.8

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith 
nagtimaan sa sinugdanan sa “usa ka kahibulongan 

nga buhat ug katingalahan.”

“Ang labing mahimayaon nga butang nga sukad nahitabo sa ka-
saysayan sa kalibutan sukad pa nga ang Manluluwas nagpuyo sa
yuta, mao nga ang Dios mismo nakakita nga angay bisitahon ang
yuta sa Iyang pinalangga, ang bugtong Anak, atong Manunubos ug
Manluluwas, ug sa pagpakita ngadto sa batan-on nga si Joseph.9

Ang himaya sa Ginoo mipandong kang Joseph Smith, ug ang
Dios mismo, diha sa himaya ug kaharianon sa iyang pagkatawo,
uban sa iyang Bugtong nga Anak, nga si Jehova, mipakita sa
iyang kaugalingon sa usa ka panan-awon, ug ang iyang tingog
mitawag ni Joseph Smith aron mahimong instrumento sa pag-
sugod sa halangdon nga ebanghelyo sa dispensasyon sa tanan
nga dispensasyon.

Walay pagpanghambog, pagpasikat; usa kadto ka yano, sagra-
do nga okasyon, tumang kamahimayaon ug dalaygon nga labaw
pa sa tanang pagpadayag.
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Ang tingog sa Ginoo, nga nagpakahilum sulod sa daghang dis-
pensasyon, nadungog na pag-usab. Usab ang balaan nga mensa-
he, nga kanunayng gisubli, gipahayag: “Kini ang akong
Pinalanggang Anak. Paminawa siya!” Ang pagkatawo sa Amahan
ug sa iyang Bugtong nga Anak nabutyag na usab aron nga ang ka-
tawhan mahimong makaila sa ilang kaugalingon.10

Ang panghitabo timaan sa pagsugod sa “usa ka katingalahan
nga buhat ug usa ka kahibulongan,” nga gisulti ni Isaias ang
Propeta [tan-awa sa Isaias 29:13–14], gikumpirma ni Daniel [tan-
awa sa Daniel 2;29–44], ug dugang nga gipanagna ni Juan ang
Manalagna [tan-awa sa Pinadayag 14:6–7]. Ang personal nga pag-
duaw sa Amahan ug sa Anak, pagpili ni Joseph nga mamahimong
pangulo sa Dispensasyon sa Kahingpitan sa mga Kapaigoan, ti-
maan sa pagsugod niining buhat, ug kini inabagan sa pagduaw sa
mga anghel ug uban pang balaan nga mga mensahero, nagtugyan
ngadto kang Joseph sa mga gahum sa Priesthood, ang Awtoridad
sa paglihok sa ngalan sa Dios—aron sa pagpaila sa ebanghelyo ni
Jesukristo pinaagi sa balaan nga awtoridad ngadto sa katawhan,
ug pinaagi sa direksyon sa pag-organisar sa tinuod nga Simbahan
ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw.11

Diha sa pagpaubos, ug sa hingpit nga kahibalo sa atong ka-
tungdanan, kita mosaksi ngadto sa mga tawo sa kalibutan nga
ang pagpakita sa Amahan ug sa Anak ngadto ni Propeta Joseph
Smith, niadtong kabuntagon sa tingpamulak sa 1820, ang talag-
saon nga dispensasyon sa ebanghelyo sa tanang panahon nasug-
dan na, usa ka dispensasyon sa kahayag, misanag gikan sa Dios,
naglamdag sa mga hunahuna sa mga tawo, nagpa-usbaw sa kaa-
lam ug kahibalo, nga mao ang himaya sa Dios.12

Ang mga yawe sa priesthood gipahiuli 
pinaagi ni Propeta Joseph Smith.

“Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud nga pa-
gatawgon sa Dios, pinaagi sa panagna ug pinaagi sa pagpandong
sa mga kamot niadto kinsa adunay pagtugot sa pagsangyaw sa
ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga ordinansa niini.”
[Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5.]
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Ug atong ipahayag ngadto sa tibuok kalibutan ... nga kita adu-
nay pagtugot. Atong ipahayag nga ang samang tawo nga nag-
bunyag sa Manluluwas sa kalibutan, nga giilang si Juan Bautista,
mibalik niining yuta, mipandong sa iyang mga kamot sa ulo ni
Joseph Smith ug ni Oliver Cowdery, ug iyang gihatag kanila ang
Aaronic, o mas ubos nga Priesthood, diin maoy awtoridad sa pag-
bunyag. Human sa paghatag kanila niining ordinasyon, siya mi-
sugo kanila sa pagbunyag sa usag usa, ug iyang gisaad ngadto
kanila nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan, ang mga apostoles ni
Ginoong Jesukristo, kinsa mibarug diha sa kapangulohan sa
Simbahan human sa pagpalansang, kinahanglan nga mobisita ka-
nila ug ihatag diha kanila ang pagka apostoles, ang Melchizedek,
o ang mas taas nga Priesthood.

Atong ipahayag sa tibuok kalibutan nga sila miabut ug nga
atong nadawat ang awtoridad, ug ang tanan nga pagsupak sa ti-
buok kalibutan dili makausab sa kamatuoran niadtong duha ka
pagduaw,—niadtong duha ka ordinasyon. Kon kining mga bu-
tang maoy mga kamatuoran, ang pagsupak dili makausab niini.
Ug atong ipahayag nga mao kini ang matuod.13

Ang mga bunga sa Pagpahiuli nagpamatuod 
sa misyon ni Joseph Smith.

Ang labing halangdon nga pagmatuod sa kabalaan sa unang pa-
nan-awon, ingon man sa mga pagduaw sa mga anghel ug ubang
mga mensahero ngadto ni Joseph ang Propeta misunod sa unang
panan-awon, mao ang mga praktikal nga mga resulta nga nahita-
bo gikan sa mensahe nga gihatud ug sa awtoridad nga gikumpir-
ma. ang ebanghelyo diha sa kaputli niini gipahiuli na sa yuta. Ang
maanindot nga talaan sa karaan nga mga tawo niining kontinen-
te, ang Basahon ni Mormon, gipagawas gikan sa dapit nga gitipi-
gan didto sa Bungtod sa Cumorah, naglangkob sa kahingpitan sa
ebanghelyo sumala sa gitudlo sa Ginoo ug Manluluwas, si
Jesukristo, dinhi niining konteninte sa Amerika. Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw giorganisar niad-
tong Abril, 1830, sa lungsod sa Fayette, Lalawigan sa Seneca, New
York, ug milambo..., bisan pa sa mga pagpangukod ug mga babag
nga kanunay nga gisagubang.14
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Sa higayon nga kita mamalandong sa katingalahan nga buhat
nga gihimo sa Propeta, usahay ako matingala kon mahitabo ba
kaha nga ang usa ka intelehenting tawo motan-aw sa kinabuhi
ning tawhana, nga masayud bahin sa iyang pagkabilanggo, sa
mga pagpanghingilin, sa pagbutang og alkitran ug balhibo diha
sa iyang lawas, sa sentensya nga kamatayon nga gipahamtang ka-
niya, ug unya makabasa sa maanindot nga mga butang diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad, nga dili makamatikod sa inspirasyon
sa Ginoo diha sa iyang mga kalampusan.

Ako dili makatuo nganong adunay pila ka intelehenting mga
tawo nga maghunahuna nga adunay makahimo sa Basahon ni
Mormon nga walay tabang gikan sa Ginoo, nga sukad sa una
hangtud karon sulod sa gatusan na ka tuig ug pabilin nga miba-
rug batok sa pagsulay sa tanang panahon, bisan pa sa mga pag-
panaway batok niini, sa nagkalainlain nga mga hinungdan.
Karon kana nga basahon, gihubad ni Joseph Smith isip instru-
mento sa Ginoo, nagpabilin nga halangdon. Mao kini karon ang
talagsaon nga misyonaryo nga anaa kanato alang sa pagsangyaw
sa ebanghelyo; walay nay lain pang ikatandi niini.15

Kini nga Simbahan mao ang ... usa ka katingalahan ug kahibu-
longan nga buhat. Walay sama niiini sa tibuok kalibutan, tungod
kay si Jesukristo, ang Anak sa Dios mitukod niini, ug maoy pa-
ngulo niini; tungod kay si Jesukristo mipakita sa iyang kaugali-
ngon ngadto sa Propeta ug ni Oliver Cowdery, ug sa uban; ug
tungod ang Dios, agig tubag sa pag-ampo, naghatag sa mga tawo
sa tibuok kalibutan diin nawala ang Ebanghelyo, sa indibidwal
nga kahibalo ug pagpamatuod mahitungod sa kabalaan sa buhat
nga atong giapilan.16

Ang bukid sa balay sa Ginoo pagatukoron sa tumoy sa kabuki-
ran, ug ang mga tawo gikan sa tanan nga kanasuran magagana-
yan ngadto niini [tan-awa sa Isaias 2:2]. Pinaagi sa mga
panalangin sa Ginoo diha sa ilang mga kahago ang disyerto na-
buntog ug namulak sama sa rosas. Ang mga mingaw nga mga da-
pit mahimong sadya tungod niini. [tan-awa sa Isaias 35:1.] mga
Dakbayan pagatukoron, mga tinubdan sa tubig nabuksan nga ki-
ni nakahatag og kinabuhi sa ugang yuta, musika, ug mga tingog
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sa mga bata madungog sa mga kadalanan diin ang kamingaw ug
kahilum naghari sulod sa dugay nga panahon.

Ang mga templo natukod diin ang buluhaton sa pagtubos gi-
himo alang sa dili maihap nga mga buhi ug sa mga patay....

Ang pagtuon mahitungod sa unang pag-organisar sa
Simbahan, nga nahitabo sa labing ubos ug, alang sa kalibutan,
walay klaro nga mga kahimtang, ug sa pagsunod sa kasaysayan
niini kalabut sa pagpanggukod, kawad-on, ug kalisud, ikalimud
ba nga ang talagsaon ug kahibulongan nga buhat natuman, nga
ang mga saad sa Ginoo natuman, ug ang iyang gahum sa pagpa-
tuman sa butang nga iyang gitakda nga buhaton [karon] gipa-
matud-an na?

Tuguti nga ang himaya ug gahum ug dungog ug kusog ipasi-
dungog ngadto sa Dios ang atong Amahan, pinaagi ni Jesukristo,
nga iyang Anak, hangtud sa kahangturan, tungod kay siya ang
tigpasiugda niining tanan.17

Kining ebanghelyo ni Jesukristo nga akong natagamtaman ug
inyong natagamtaman mao gayud ang tinuod nga plano sa kina-
buhi ug kaluwasan nga gipadayag na usab sa yuta. Sama kini sa
ebanghelyo nga gisangyaw sa atong Ginoo ug Magtutudlo nga si
Jesukristo....

Ako nasayud nga ang Dios buhi. Ako nasayud nga si Jesukristo
mao ang Kristo. Ako nasayud nga si Joseph Smith usa ka Propeta
sa Dios. Akong gitunol ang akong kamot. Ako nakapupo na sa
mga bunga sa ebanghelyo. Ako nakatagamtam na niini, ug tam-
is kini, oo, labaw pa sa tanang katam-is. Ako nasayud nga ang
Dios mipili sa Iyang Propeta nga si Joseph Smith ug mihatag ka-
niya og mga panudlo ug Awtoridad alang sa pag-ugmad niining
buhat, nga ang gahum ug ang impluwensya ni Joseph Smith, ka-
ron mabati sumala sa gisaad na sa anghel nga si [Moroni]. Ang
iyang ngalan gigamit sa maayo ug dautan sa tanan nga kanasuran
[tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:33], apan dautan alang
niadtong nagbutangbutang kaniya. Kadtong mga nakaila kaniya,
kadtong nasayud nga ang iyang mga pagtulun-an, nasayud nga
ang iyang kinabuhi nga putli ug ang iyang mga pagtulun-an ti-
nuod gayud nga mga balaod sa Ginoo....
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Usab ako moiingon: Mao gihapon kini ang ebanghelyo nga gi-
sangyaw sa atong Ginoo ug Magtutudlo nga si Jesukristo, diin
Siya mihatag sa Iyang kinabuhi agig pagpamatuod, ug nga ang
mga kinabuhi sa atong mga Propeta ug Patriyarka [si Joseph ug
Hyrum Smith] gihatag isip mga saksi ngadto sa kabalaan sa bu-
hat nga diin kita naapil. Ang gitawag nga, Mormonismo, mao ga-
yud ang tinuod nga ebanghelyo sa Ginoo nga si Jesukristo. Ang
Dios naghatag kanako og pagsaksi niining mga butanga.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Nganong ang pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith mahi-
nungdanon man nga bahin sa ebanghelyo?

• Unsaon nato sa pag-angkon og usa ka kinaugalingon nga pag-
pamatuod sa kabalaan sa misyon ni Joseph Smith? Unsay na-
kapalig-on sa imong pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith?

• Unsay kalainan niini diha sa atong mga kinabuhi nga maka-
angkon og pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith?

• Unsa pay uban nga mga kamatuoran nga imong nakat-onan
mahitungod sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo samtang
ikaw namalandong sa mga panghitabo sa Unang Panan-awon?
(Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:11–20.) Sa unsa nga
paagi nga kini nakatabang kanimo nga masayud nga ang “Dios
Mismo nakita nga angayan bisitahon ang yuta sa Iyang pina-
langga, bugtong nga Anak”?

• Sa unsa nga paagi nga ang ulahing mga adlaw “usa ka dis-
pensasyon sa kahayag”? Unsa nga mga pagmatuod sa kahayag
nga imong nakita dinhi sa kalibutan karon?

• Nganong gikinahanglan nga mapahiuli ang priesthood? Unsa
ang mga panalangin nga mahimo natong matagamtaman ka-
ron gumikan sa pagpahiuli sa priesthood?

• Sa unsa nga paagi nga ang mensahe sa Pagpahiuli nagtanyag
kanato og paglaum samtang kita nagpuyo niining masamok
nga kalibutan?
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Ang Manluluwas miingon, “Ang nagabaton sa akong mga sugo ug 

magatuman niini, kini siya mao ang naghigugma kanako: ug ang naghigugma 

kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, ug ako maghigugma kaniya ug 

magapadayag kaniya sa akong kaugalingon”(Juan 14:21).
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Ang Paglakaw diha sa 
Dalan Padulong ngadto 
sa Kinabuhing Dayon

Samtang kita matinguhaon nga maningkamot sa pagsunod
sa ebanghelyo ug sa pagsentro sa atong mga kinabuhi diha
sa mga butang sa Dios, kita nagpabilin nga luwas diha sa

dalan padulong ngadto sa kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Diha sa iyang mga pamulong sa komperensya, ni Presidente
Heber J. Grant kanunayng nagsubli sa pag-awhag sa mga Santos
nga magpabilin diha sa higpit ug pig-ot nga dalan padulong sa ki-
nabuhi nga dayon. Siya nagpasidaan kanila sa mga kakuyaw sa
sayop nga pagpahimutang sa ilang mga prayoridad ug madani sa
pagpahilayo sa mga butang nga adunay labing dako nga bili.
“Atong malikayan nga makadawat sa mga panalangin sa Ginoo pi-
naagi sa pagsalig og maayo sa mga butang niining kalibutan,” si-
ya miingon. “Atong masakripisyo ang mga mahangturon nga mga
bahandi—sama sa pagbaylo sa dolyar sa tumbaga nga mga sin-
silyo.”1

Aron sa paghisgut mahitungod sa kamahinungdanon sa pag-ila
ug pagpangita sa mga butang nga may mahangturong bili, si
Presidente Grant kanunayng miasoy sa usa ka igsoon nga babaye
matinud-anon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa nagtuo nga
si Presidente Grant nagdala og "bati tan-awon" nga bag. Siya na-
ngandoy nga adunay makahatag kang Presidente Grant og “usa ka
disente, dalaygon nga bag.” Ang butang nga wala niya mahibaloi
mao nga ang bag ni Presidente Grant mahalon kaayo ug nga kini
hinatag sa iyang kauban nga negosyante isip timaan sa pagtahud.
“Siya wala masayud sa bili niini,” si Presidente Grant mipasabut.
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Agig pagtandi, sa tepo sa porpolyo nga iyang giisip nga may ta-
lagsaon nga bati og kalidad. Si Presidente Grant mipahisama sa
maayong igsoon nga "nasayop sa pagbanabana sa bili sa mga bu-
tang" sa ingon nga paagi ang kalibutan napakyas sa pag-ila sa
kamtuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. “Sila wala masayud sa ka-
matuoran,” siya miingon. “Wala sila masayud sa bili sa ebanghel-
yo ni Jesukristo”2

“Si Presidente Grant mitudlo: “Unsa ang ebanghelyo? Mao kini
ang plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan. Mao kana ang may mas
dako nga bili kay sa kinabuhi mismo. Dili ikahibulong nga kita an-
dam ug uyon sa paghimog mga sakripisyo alang sa ebanghelyo, sa
higayon nga kita makamatngon sa unsay kahulogan niini kon ki-
ta nagsunod niini.”3 Mao kini ang naggiya nga baruganan niining
kinabuhi. Bisan pa man sa daghan niyang mga abilidad ug mga
kaikag, wala niya tugoti ang mga ginagmayang hunahuna nga ma-
kalubog sa iyang panglantaw sa mga butang nga labing mahi-
nungdanon. Pananglitan, sa iyang kaeksperto sa patigayon nga
midala kaniya ngadto sa pagkainila sa daghang propesyonal nga
mga paningkamot. Siya malingaw sa pagsalmot diha sa paugnat
sa kusog, ilabi na sa tennis ug golf. Hilig siya sa teatro ug opera.
Ganahan siyang magbasa, mapasalamaton sa kinaiyahan, ug mali-
ngaw sa pakigkukabildo. Aktibo siya sa politika. Siya nagbiyahe sa
kasagaran kalabut sa iyang mga responsibilidad sa pamatigayon
ug sa Simbahan, ug siya ug ang iyang pamilya mahinangop sa bag-
ong mga dapit ug mga kasinatian. Isip resulta sa iyang kamatinu-
oron ug pag-alagad, siya nakadawat ug nagkadaiyang mga
pahalipay. Apan ang iyang mga kalihokan, kabantugan, ug kalam-
pusan wala makabalda kaniya sa dalan padulong sa kinabuhing
dayon.

Ang iyang tambag mahitungod sa paglakaw diha sa higpit ug
pig-ot nga dalan nga nagpadayon sa unahan klaro kaayo. Siya ya-
nong nagtudlo sa mga Santos sa pagbuhat sa ilang mga katung-
danan—sa paghupot sa mga kasugoan. Siya namahayag: “Ako
moingon ngadto sa tanan nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw:
sunda ang mga kasugoan sa Dios. Kana ang akong mahinungda-
nong pulong—kining pipila lamang ka mga pulong: sunda ang

mga kasugoan sa Dios!.”4
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Kon kita nahigugma sa Ginoo, ang dakong 
katuyoan sa atong mga kinabuhi mao ang pag-alagad

Kaniya ug ang paghupot sa Iyang mga kasugoan.

Atong makita sa ika 22 nga kapitulo sa San Mateo ang mosunod:

“Apan sa pagkadungog sa mga Fariseo nga napahilum niya ang
mga Saduceo, sila nanagtapok.

“Ug usa kanila, nga batid sa kasugoan, may gipangutana kani-
ya aron sa pagsulay kaniya, ug miingon,”

“Magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa mga kasugoan?

“Si Jesus miingon kaniya, Higugmaa ang Dios sa tibuok mong
kasingkasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug unang sugo.

“Uga ang ikaduha susama ra, nga mao kini, Higugmaa ang
imong silingan nga sama sa imong igsoon.

“Niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasu-
goan ug ang mga propeta.” [Mateo 22:34–40.]

Magkadugay ang akong pagsunod, magkadugang ang akong
pagtuon sa ebanghelyo, magkadaghan ang akong kahigayonan sa
pakigistorya sa katawhan, magkalig-on ang akong hunahuna sa
kamatuoran sa pagsulti sa mga panultihon sa Manluluwas diha sa
pulong nga bag-o ko lang gibasa diha kaninyo. Kon akong nabu-
hat nga mohigugma sa Ginoo nga atong Dios sa matag buhat sa
tibuok kong kasingkasing, sa tibuok kong salabutan, sa tibuok
kong kalag, dili na unta kinahanglan pa nga awhagon ang mga ta-
wo sa matag karon ug unya sa kamahinungdanon sa paghupot sa
kasugoan sa Ginoo. Ilang ikalipay ang pag-alagad sa Dios ug ang
paghupot sa Iyang mga sugo. Kita gisultihan na nga kon hain ga-
ni ang imong bahandi, atua usab didto ang imong kasingkasing
[Mateo 6:21], ug kon kita naghigugma sa Ginoo sa tibuok natong
kasingkasing, salabutan ug kalag, ang pag-alagad kaniya maoy ma-
himong dakong tumong sa atong mga kinabuhi, ug ang bahandi
nga atong paningkamotan nga maangkon mao ang Iyang gugma.
Kon atong sundon kanang ikaduhang sugo, higugmaon ang
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atong silingan sama sa atong kaugalingon,... ang atong mga kali-
sud tanan mahusay ra sa madaiton nga paagi.... Hapit dili na [ki-
nahanglan] ang paghangyo ngadto sa mga tawo alang sa mga
amot, sa pag-awhag kanila nga magmadagayaon, sa pagkamang-
gihatagon, sa pagpaningkamot alang sa ikaayo ug kaayohan sa
ilang mga isigkatawo.5

Samtang kita maghupot sa mga sugo, 
ang Ginoo manalangin kanato ug motabang 

kanato sa atong mga kahago.

Kita gisultihan na nga ang pagtuo patay kon kini walay binu-
hatan; kay maingon nga patay ang lawas kon mahimulag sa espi-
ritu [tan-awa sa Santiago 2:17, 26], ug subo nga isulti nga adunay
daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa mga patay sa
espirituhanong butang.

Sa daghang higayon kita nangutana sa atong mga kaugali-
ngon, nganong kining tawhana milambo man sa plano sa kina-
buhi ug sa kaluwasan, samtang ang iyang silingan, sa sama nga
kaalam ug abilidad, nga klaro kaayong mga managsama ang pag-
pamatuod ug gahum, ug tingali mas labaw pag gahum, wala man
molambo? Sultihan ko kamo ngano. Ang usa naghupot sa kasu-
goan sa atong Langitnong Amahan, ug ang lain pakyas sa paghu-
pot niini. Ang Manluluwas nag-ingon nga ang nagabaton sa
akong mga sugo nagatuman niini,ug kini siya mao ang naghi-
gugma kanako; ug ang nahigugma kanako paghigugmaon sa
akong Amahan, ug ang Manluluwas moingon nga siya mohigug-
ma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya
[tan-awa sa Juan 14:21].

Ang Ginoo nag-ingon usab kanato nga kadtong magapataling-
hug niining Akong mga pulong ug magatuman niini, mahisama si-
ya sa usa ka tawo nga but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw
sa bato; ug unya mibundak ang ulan, ug mibul-og ang mga baha,
ug mihuros ang mga hangin, ug mihapak niadtong balaya, apan
kadto wala mapukan kay natukod man sa mga bato. Sa laing ba-
hin, kadtong magapatalinghug niining Akong mga pulong ug dili
magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong boang boang
nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas; ug unya mibundak
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ang ulan, ug mibul-og ang mga baha, ug mihuros ang mga ha-
ngin, ug mihapak niadtong balaya, ug kadto napukan ug dako ga-
yud ang iyang pagkapukan. [Tan-awa sa Mateo 7:24–27.] Adunay
daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa mitukod sa
ilang mga balay sa ibabaw sa balas. Sila pakyas sa pagtuman sa
mga sugo sa atong Langitnong Amahan nga moabut ngari kanato
sa matag karon ug unya pinaagi sa Iyang mga dinasig nga mga su-
lugoon.

Karon, kon anaa kanato ang Ebanghelyo (ug kita nasayud nga
kini ania kanato), ako moingon ngadto sa matag usa sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, kinsa nagtinguha nga molambo
ug modako diha sa Ebanghelyo, siya kinahanglan nga mohupot
sa mga sugo sa Dios. Samtang kita naghupot sa mga sugo sa
Dios ug magpuyo og diosnon nga mga kinabuhi, kita mapuno
sa gugmang pulti, kamainantuson ug gugma alang sa atong isig-
katawo, ug kita motubo ug mousbaw sa tanan nga mga butang
nga makapahimo kanato nga halangdon ug diosnon. Kita maka-
angkon usab sa gugma ug pagsalig niadtong anaa sa atong pali-
but. Diha sa pagbuhat sa sayon, yano, nga inadlaw-adlaw nga
katungdanan nga gihatag ngari kanato nga kita motubo diha sa
espiritu sa Dios.6

Ako nalipay pag-ayo sa ebanghelyo ni Jesukristo nga gipadayag
karong panahona, ug ako tim-os nga nagtinguha nga ako unta
makahimo, lakip sa tanang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa
paghan-ay sa akong kinabuhi nga ang akong salabutan dili malu-
bog, nga unta dili gayud ako mobiya sa kamatuoran, o moguba
sa akong mga pakigsaad nga akong gihimo uban sa Ginoo. Ako
matinguhaon nga nangandoy sa salabutan ug kabubut-on sa
akong Langitnong Amahan ug sa pag-angkon sa abilidad ug ka-
lig-on sa kinaiya sa pagpatuman niini diha sa akong kinabuhi.
Ako adunay susama nga tinguha alang sa tanang Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Mapasalamaton ako nga agig tugbag sa
atong kakugi, kamatinud-anon ug kamapainubsanon sa paghu-
pot sa mga sugo sa Dios, Siya mopanalangin kanato ug moabag
kanato diha sa atong mga kahago; ug mao kini ang katungdanan
sa matag usa nga matinguhaon nga mangita sa Ginoo sa pagkat-
on sa Iyang mga pamaagi.7
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Diha sa maayong pag-atiman sa Ginoo ang matag tawo nga
nagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo sa dili madugay o sa kau-
lahian makadawat nianang bilihon nga butang nga naila isip pag-
pamatuod mahitungod sa kabalaan sa buhat nga atong
ginahimo.

Walay mga tawo nga nakahimo og mga sakripisyo nga atong gi-
himo, apan alang kanato kini dili sakripisyo kondili usa ka pribi-
lihiyo—ang pribilehiyo sa pagkamasulundon, ang pribilehiyo sa
pakig-alayon sa atong Amahan sa Langit ug pagdawat sa pinili
nga gisaad nga mga panalangin niadtong naghigugma Kaniya ug
naghupot sa Iyang mga sugo.8

Walay babag nga dili matangtang sa higayon nga ang Dios mo-
mando ug kita motuman....  Si Nephi [miingon]: “Kay ako nasayud
nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa mga kataw-
han, gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila ma-
katuman sa butang nga siya misugo kanila.” [1 Nephi 3:7.] Ato
kining hunahunaon ug ang paghupot sa mga sugo sa Dios mag-
dala kanato ngadto sa kahayag ug kadasig sa Iyang Espiritu. Dayon
ang tinguha sa atong mga kasingkasing mao na ang pagkahibalo sa
salabutan ug kabubut-on sa Ginoo, ug kita mag-ampo alang sa ka-
lig-on ug abilidad sa pagpatuman niini, pinaagi nianang pagsunod
sa mga lakang sa atong Ginoo ug Magtutudlo nga si Jesukristo.9

Sa higayon nga atong buhaton ang atong mga
katungdanan ug motubo diha sa hugot nga pagtuo ug sa

pagpamatuod, ang kalisdanan dili makapahisalaag kanato.

Ang yawa andam sa pagbuta sa atong mga mata pinaagi sa
mga butang niini nga kalibutan, ug iyang ikahimuot ang paghi-
kaw kanato sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa
tanang gasa. Apan kini wala ihatag ngadto sa yawa, ug walay ga-
hum nga sukad gihatag ngadto kaniya aron sa pagpukan ni bi-
san kinsang Santos sa Ulahing mga Adlaw nga naghupot sa mga
kasugoan sa Dios. Walay gahum nga gihatag ngadto sa kaaway sa
mga kalag sa tawo sa pagdaot kanato kon kita nagbuhat sa atong
mga katungdanan. Kon kita dili hingpit nga magmatinud-anon
sa Dios, kita mipakanaog sa mga bara, kita miguba sa bahin sa
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sagang diin kita gipanalipdan, ug ang yawa mahimong makasu-
lod. Apan walay tawo nga nawad-an gayud sa pagpamatuod sa
Ebanghelyo, walay tawo nga misimang sa tuo o sa wala, kinsa
adunay kahibalo sa kamatuoran, kinsa nag-atiman sa iyang mga
katungdanan, kinsa naghupot sa Pulong sa Kaalam, kinsa nag-
bayad sa iyang ikapulo, kinsa mitubag sa tawag ug katungdanan
sa iyang buhatan ug balaang tawag diha sa Simbahan.

Adunay pipila kinsa nagsige lang og  hangyo nga  masayud kon
unsa ang gusto sa Ginoo alang kanila, ug kinsa daw nagpanuko
sa pagbuhat niini. Ako hingpit nga nakombinser nga ang tanang
gusto sa Ginoo diha kanimo ug kanako o ni bisan kinsang lalaki
ug babaye diha sa Simbahan mao nga kita mobuhat sa atong ka-
tungdanan sa hingpit ug mohupot sa mga kasugoan sa Dios.”10

Pakit-a kog usa ka tawo nga nagtambong og mga miting sa
iyang korum, nga mihimo sa iyang mga katungdanan diha sa
ward diin siya nagpuyo, nga matinud-anon nga nagbayad sa
iyang ikapulo, ug pakit-on ko kamog tawo nga puno sa espiritu
sa Dios ug nagtubo ug nag-usbaw sa pagpamatuod sa
Ebanghelyo. Sa laing bahin, pakit-a kog usa ka tawo nga nakaki-
ta ug mga anghel, nga adunay maanindot nga gipakita, nga nag-
pakita ug pagpapahawa sa mga yawa, nga milibut sa tibuok
kalibutan ug nagsangyaw sa Ebanghelyo, ug bisan pa niana na-
pakyas sa paghupot sa mga sugo sa Dios, ug pakit-on ko kamog
usa ka tawo nga nagsaway sa dinihugan sa Ginoo, ug nangitag sa-
yop sa unsay buhat sa presidente, asa ang iyang padulngan, sa
unsay iyang giapilan ug giunsa niya pagpangalad ang mga kali-
hokan sa Simbahan….

Inyong makita nga kadtong dili mobuhat sa ilang katungda-
nan, kanunay lamang nagmulo ngadto sa tawo nga nagbuhat ni-
ini, ug naghimog mga katarungan alang sa ilang mga
kaugalingon. Wala ko makakitag usa ka tawo nga naghupot sa
mga sugo sa Dios nga adunay bisan unsang pagpanaway nga gi-
hatag mahitungod sa bisan unsa nga pagpahigayon sa mga kali-
hokan sa Simbahan. Ang pagpasagad sa katungdanan,
pagkapakyas sa paghupot sa mga sugo sa Dios, makalubog sa
hunahuna sa tawo ug ang Espiritu sa Ginoo mopahilayo. Ato ki-
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ning makita sa natala nga Doktrina ug mga Pakigsaad “Kay bisan
pa og ang usa ka tawo adunay daghan nga mga pagpadayag,ug
adunay gahum sa pagbuhat sa daghan nga gamhanan nga mga
buhat, apan kon siya manghambog sa iyang kaugalingon nga ku-
sog ug mopahimutang sa walay kapuslanan sa mga tambag sa
Dios, ug mosunod subay sa mga mando sa iyang kaugalingon
nga kabubut-on ug kalibutanon nga mga tinguha, siya kinahang-
lan nga mapukan.” [D&C 3:4.]11

Ako praktikal kaayo sa akong panabut nga sa higayon ang usa
ka Santos sa Ulahing mga Adlaw mosulti kanako nga siya nasa-
yud nga siya naapil sa buhat sa Dios, nga siya nasayud nga kini
mao ang buhat sa Ginoo, nga siya nasayud nga si Joseph Smith
mao ang dinasig nga Propeta, nga siya nasayud ang mga lalaki
nga mibarug sa ulohan sa simbahan mga dinasig nga mga sulu-
goon sa Dios, ug ang ingon nga tawo dili manumbaling bisan un-
sa man kagamay ang mga katungdanan nga gitudlo kaniya sa
adlaw-adlaw, sa bulan nga moabut ug sa bulan nga matapus, su-
god ug tapos sa tuig—wala koy pagtuo sa ingon nianang klase sa
tawo.12

Walay kakuyaw sa bisan kinsang lalaki o babaye nga mawad-an
sa iyang pagtuo dinhi niining Simbahan kon siya mapainubsa-
non ug mainampoon ug masulundon ngadto sa iyang katungda-
nan. Wala pa koy nahibaloan nga tawo nga nawad-an sa iyang
pagtuo sa ingon niana. Pinaagi sa pagbuhat sa atong mga ka-
tungdanan ang hugot nga pagtuo mousbaw hangtud nga kini
mamahimong hingpit nga kahibalo.13

Ako nakakita og mga lalaki ug mga babaye nga mitalikod sa
Simbahan ug hapit sa walay pagpihig akong nakita kanang apos-
tasiya nga miabut kanila sa hinay hinay.

Sa higayon nga ikaw anaa sa pagbuhat sa imong katungdanan
sama ra kini nga mibarug ka sa imong poste, ug matag poste na-
naglinya. Apan sa usa lang ka bikang palayo niini, ang matag pos-
te daw mawala sa linya. Magkalayo ang imong maabtan gikan sa
tarung nga linya, daw magkahiwi tan-awon ang mga poste. Ang
higpit ug pig-ot nga dalan sa katungdanan mao ang magtultol
kanimo ug kanako balik ngadto sa atubangan sa Dios.14
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Ang mga kasugoan motabang kanato nga maandam aron
makapuyo uban sa atong Langitnong Amahan.

Ang Ginoo, nga nasayud kon unsay labing nindot alang kani-
mo ug kanako ug alang sa matag usa, naghatag kanato og mga
balaod, nga kon atong sundon, makapahimo natong sama sa
Dios, mopahiangay ug mopasarang ug moandam kanato sa pag-
balik ug mopuyo sa atubangan sa atong Langitnong Amahan ug
makadawat nianang pahalipay: “Maayong pagkabuhat maayo ug
kasaligan nga ulipon.” [Mateo 25:21.]

Mao kanay Atong gihagoan.

Kita ania sa eskwelahan, nanagpahiangay, nanagpasarang, ug
nanag-andam sa atong mga kaugalingon nga kita mamahimong
takus ug angayan nga mobalik ug mopuyo sa atubangan sa
Langitnong Amahan, ug ang lalaki kinsa moangkon nga siya na-
sayud nga ang ebanghelyo tinuod ug unya wala magsunod niini,
wala maghupot sa mga sugo sa Dios. Ang ingon niana nga lalaki
dili gayud makaangkon niana nga kalig-on, ngadto nianang ga-
hum, ngadto nianang kinatas-an, ug ngadto nianang kapasidad
diha sa Simbahan ug sa Gingharian sa Dios nga iyang maangkon
kon siya mosunod sa mga balaod sa Dios.15

Ang labing maayong dalan nga subayon mao ang pagtuman sa
inadlaw adlaw nga mga katungdanan nga moabut. Sa ingon nii-
ning paagiha ang usa ka lalaki magantihan samtang siya mopa-
dayon, ug maglakaw sa dalan padulong sa kaluwasan.16

Ang kalampusan sa mata sa atong Tiglalang sa kasagaran gyud,
masukwahi sa unsay pagsabutt sa tawo kon unsa ang kalampu-
san. Sa kalagmitan ang usa ka tawo moingon nga malampuson
kadtong mga tawo nga sapian, apan walay pagtagad nga gihimo
kon sa unsa nga paagi siya nasapian o unsay katuyoan sa paghi-
mo niini. Mahimo niyang gun-ubon ang tanan nga maayong pag-
bati sa iyang kinaiyahan ug mohikaw sa iyang pribilihiyo sa
pagpuyo uban sa iyang Tighimo sa kinabuhi nga moabut tungod
sa iyang makanunayon nga pagtinguha sa mga butang niining ka-
libutana nga walay malungtarong bili….

Atong buhaton ang kabubut-on sa Amahan sa langit hangtud
karon, ug kita mahimo nang andam alang sa atong katungdanan
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sa ugma, usab sa kahangturan nga umaabut. Ayaw gayud kalimut
nga mao kini ang perlas nga labing bilihon—kinabuhing da-
yon—nga atong gitrabahoan. Siya lamang kansang kahago sa ki-
nabuhi gigugol alang sa pag-angkon niini maoy mamahimong
malampuson nga tawo.17

Kon atong tun-an pag-ayo ang plano sa kinabuhi ug sa kalu-
wasan, kon atong tun-an pag-ayo ang mga sugo nga gihatag ka-
nato isip mga sakop sa Simbahan sa Dios, atong makita nga ang
matag usa nianang mga sugo gihatag alang sa katuyoan nga ma-
kaayo kanato, nga kita maedukar, nga kita mahimong sarang ug
andam sa pagbalik ug pagpuyo sa atubangan sa atong
Langitnong Amahan. Kining mga katungdanan ug obligasyon
giplano aron sa paghimo natong diosnon sa atong gawi. Kini gip-
lano aron sa paghimo natong mga Dios, ug aron sa pagpahia-
ngay ug pagpasarang kanato nga kita mamahimo, sumala sa
nasaad nga kita mamahimo, nga manununod sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesukristo ug mopuyo uban Kaniya sa atuba-
ngan sa Dios ang Amahan sa Kahangturan hangtud sa dili maihap
nga mga dispensasyon sa kahangturan.

Ang tumong sa atong pag-anhi niining yuta mao nga atong ma-
kab-ot ang atong kahimayaan, nga kita mahimong moandam sa
atong kaugalingon sa pagbalik sa ug pagpuyo uban sa atong
Langitnong Amahan; ug ang atong Amahan, bisan nasayud sa ka-
saypanan ug kapakyasan sa katawhan, siya naghatag kanato og
piho nga mga sugo nga sundon, ug kon atong tun-an pag-ayo
ang mga katungdanan nga gihatag kanato atong masayran nga ki-
ni alang ra usab sa atong tinagsa tagsa nga kaayohan ug kauswa-
gan. Ang eskwelahan sa kinabuhi diin kita gipahimutang ug ang
mga leksyon nga gihatag ngari kanato pinaagi sa atong Amahan
makapahimo kanato sa eksakto Niyang gitinguha, aron nga kita
maandam nga magpuyo uban Kaniya.18

Ania ang labing tinuod, mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Atong hunahunaon nga ang Dios maoy labing Gamhanan sa tibu-
ok kalibutan. Atong hunahunaon nga kon kita magmatinud-anon
sa paghupot sa mga sugo sa Dios ang Iyang mga saad matuman,
matag usa niini. Kay Siya nag-ingon nga walay pagsayloan nga ka-
sugoan bisan usa lamang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud
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ang tanan matuman [Mateo 5:18]. Ang paroblema, ang kaaway sa
kalag sa tawo nagbuta sa ilang mga hunahuna. Iyang abug abu-
gan, ingnon talang, ang ilang mga mata, ug sila mabutaan sa mga
butang sa kalibutan. Ang mga lalaki wala magtigum og mga ba-
handi sa langit, diin dili makutkot sa tangkob ug taya, diin ang
mga kawatan dili makalungkab ug makakawat [tan-aw sa Mateo
6:19–20], apan sila nagpahimutang sa ilang mga kasingkasing di-
ha sa mga butang niining kalibutan, ug ang kaaway nakaangkon
og gahum ibabaw kanila.

Ingnon ko kamo, mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kana nga
perlas nga labing bilihon mao ang kinabuhing dayon. Ang Dios
nagsulti kanato nga ang labing mahinungdanon sa tanang mga
gasa nga Iyang mahatag sa tawo mao ang kinabuhing dayon [tan-
awa sa D&P 14:7]. Kita naghago alang nianang mahinungdanon
nga gasa, ug kini maato kon kita maghupot sa mga sugo sa Dios.
Apan dili kini makahatag kanato og kaayohan kon igo lang kitang
mopaila ug mosangyaw niini sa tibuok kalibutan nga mao kini
ang ebanghelyo, apan ang mapuslanon kanato mao ang pagbu-
hat sa kabubut-on sa Dios.19

Ang mahinungdanon kaayo nga butang alang kanimo og ka-
nako mao ang pagkaplag ko kita naglakaw ba diha sa higpit ug
pig-ot nga dalan padulong sa kinabuhing dayon, ug kon kita wa-
la, kon ato bang gitugutan ang kaaway nga mobuta sa atong mga
hunahuna ug makapahilayo kanato sa dalan nga magtultol kana-
to balik ngadto sa atubangan sa Dios? Ang matag usa kinahang-
lan mosusi sa iyang kaugalingon nga kasingkasing aron sa
pagsuta diin siya napakyas, ug dayon kinahanglan siyang mangi-
ta gayud sa atong Langitnong Amahan alang sa pag-abag sa Iyang
Espiritu Santo, nga siya unta mahibalik sa higpit nga dalan.20

Gikasulti na ...  nga wala nato buhata ang tanan natong mahi-
mo. Dili ako motuo nga adunay tawo nga nakakab-ot sa iyang
gusto, apan kon kita maningkamot, kon kita magtrabaho, kon ki-
ta mosulay, hangtud sa labing maayo natong abilidad, sa pag-us-
wag adlaw-adlaw, nan, kita nagbuhat sa atong katungdanan. Kon
kita naningkamot sa pagtambal sa kaugalingon natong mga de-
pekto, kon kita nanimuyo nga makapangayo kita sa Dios sa ka-
hayag, sa kahibalo, sa kaalam, ug labaw sa tanan sa Iyang
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Espiritu, nga atong mabuntog ang atong mga kahuyang, busa,
ako maksulti kaninyo, kita anaa sa higpit og pig-ot nga dalan pa-
dulong sa kinabuhing dayon, busa dili kita kinahanglan nga ma-
hadlok.21

Adunay usa lamang ka dalan sa kahilwasan alang sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug mao kana ang dalan sa katung-
danan. Dili lamang pagpamatuod; dili ang kahibulongan nga
mga pagpakita; dili ang pagkahibalo nga ang ebanghelyo ni
Jesukristo tinuod, nga mao kini ang plano sa kaluwasan—dili ga-
yud ang pagkahibalo nga ang Manluluwas mao ang Manunubos,
ug nga si Joseph Smith usa ka Propeta, nga maoy makaluwas ka-
nimo og kanako; apan ang paghupot sa mga sugo sa Dios, mag-
puyo sa kinabuhi sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga mga pamaagi nga ang pagkamasulundon “dili usa
ka sakripisyo apan usa ka pribilehiyo”? Sa unsa mga paagi nga
ang atong mga kasingkasing nga mapuno sa gugma sa Dios
makapahimo natong malipayon nga magsunod sa Iyang mga
sugo?

• Unsa nga mga kasinatian nga nagkomperma sa kamatuoran
nga ang Dios mapugos sa pagtuman sa Iyang mga saad sa hi-
gayon nga kita mobuhat sa Iyang mga sugo? (Tan-awa usab
D&P 82:10.)

• Sa unsa nga paagi nga ang sayop nga paghukom sa kalampusan
makapahilayo kanato sa dalan padulong sa kinabuhing dayon?

• Unsa nga aspeto sa atong kinabuhi ang lagmit makasamok ka-
nato gikan sa pagpukos sa mga butang sa Dios? Unsaon nato
pagsanta niini nga mamahimong kasamok?

• Ngano nga ang pagpasagad sa katungdanan usahay moabut
kanato sa hinayhinay? Unsay atong mahimo nga makatabang
kanato nga magpabilin nga makugihon ug magmaisugon sa
pagtuman sa atong mga katungdanan?

• Unsa ang inadlaw-adlaw nga mga katungdanan sa tanan nga
mga sakop sa Simbahan? Unsay uban pang mga katungdanan
nga piho diha inyong personal nga mga kahimtang?
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• Ngano nga ang katungdanan mao “lamang ang dalan sa kahil-
wasan alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw”?
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Ang Pagkamalahutayon

Ang pagkamalahutayon sa pagpaningkamot 
sa matarung nga mga tinguha makatabang kanato 

nga makapalambo og mga talento, makakab-ot 
sa mga tumong, ug makaalagad sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Heber J. Grant nagkugi og traba-
ho aron molambo ang iyang kaugalingon, sa pagtuo nga “ang ma-
tag usa mahimong molambo sa matag adlaw, sa matag tuig, ug
makaangkon og mas dako nga kapasidad sa pagbuhat og mga bu-
tang samtang molabay ang mga katuigan.”1 Siya nahimong inila sa
iyang pagka malahutayon, ug iya usab kining nasulti nga “siya di-
li gayud manghinaway sa kahuyang sa uban nga mga lalaki apan
nakigbisug sa iyang kaugalingon.”2 Siya miasoy sa mosunod nga
estorya mahitungod sa usa ka higayon sa iyang kabatan-on sa pa-
nahon nga iyang gipakita ang dekalidad nga pagkamalahutayon:

“Sa dihang miapil ako sa club sa bisbol, ang mga batang mga
lalaki nga akong kaidad, ug kadtong magulang og gamay midula
sa unang siyam, kadtong mga mas bata pa nako miduha sa ika-
duha, ug kadtong mas bata pa gayud midula sa ikatulo, ug ako
nakigdula kanila. Usa sa rason niini mao nga ako dili makalabay
sa bola gikan sa usa ka bes ngadto sa pikas; laing rason mao nga
kulang ako og kusog nga makadagan o makahapos og maayo.
Kon mopunit ko sa bola, ang mga batang lalaki maninggit,
‘Ilabay ngari, bayot!’ hilabihan nilang lingawa nga manungog nga
ako bug-os nga nakapanumpa nga makadula og bisbol uban sa
siyam nga modaug sa pagkakampyon didto sa Teritoryo sa Utah.

“Ang akong mama nanawat og mga moabang sa balay niad-
tong higayona alang sa panginabuhi, ug ako molimpyo sa ilang
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Si Heber J. Grant milambo sa kalidad sa pagkamalahutayon panahon sa 

iyang kabatan-on. Siya miingon sa kaulahian: “Wala akoy nahibaloan 

nga sayon nga pormula sa kalampusan. Lahutay, lahutay, LAHUTAY; 

trabaho,trabaho,TRABAHO—maoy importante sa gubat sa kinabuhi.

mga butas hangtud nga nakatigum ako og usa ka dolyar, diin
akong gipamuhonan sa bisbol. Migugol akog mga oras sa pagla-
bay sa bola duol sa kamalig sa silingan, (Edwin D. Wooley,) nga
nakapanghingalan siya nako nga pinakatapuolan nga bata sa Ika
trese nga Ward. Kanunay nga magsakit og maayo ang akong
bukton nga tagsa ra kong makatulog sa gabii. Apan nagsige ako
og bansay, ug sa katapusan milampos nga nakuha sa ikaduha
nga siyam sa among pundok. Unya miapil ko og mas maayo nga
pondok, ug sa katapusan nakadula diha sa siyam nga midaog sa
pagkakampiyon sa Teritoryo. Ingon nga nakatuman sa akong gi-
saad sa akong kaugalingon, ako miundang sa natad sa bisbol.”

Si Presidente Grant sa kaulahian miangkon nga iyang “nausi-
kan og gamay”ang “ang mga panahon” ug mga adlaw ug mga se-
mana ug mga bulan” nga iyang gigugol sa paglabay sa bola didto
sa kamalig sa ilang silingan. Siya miingon: “ako nakahunahuna
nga dili kadto ang labing maayong paagi sa paggamit sa akong
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oras…. Apan dunay usa ka butang, hinuon, nga akong natuman
isip magdudula sa bola, ginganlan og, pagtuman sa saad nga gi-
himo sa akong kaugalingon.”3

Ang batan-on nga si Heber J. Grant milahutay usab hangtud
nga siya nakat-on sa pagdula og mga jolen, milambo sa iyang gra-
matika, ug nakabansay og maanindot nga agi sa pagsulat.

Nakat-onan ang gahum sa paglahutay diha sa iyang kabatan-on,
padayon niyang gigamit ang maong baruganan samtang siya nag-
dako. Pananglitan, determinado siya nga makat-on sa pag-awit.
Siya misaysay: “Sa panahon nga nag-edad ako og nuybe misulay
ako sa pag-awit. Balikbalik akong misulay nga walay nakita nga ka-
lampusan. Sa dihang ako nagpanuigon na og mga kwareta anyos,
aduna akoy pribado nga kalihim nga adunay maanindot nga ti-
ngog. Ako miingon kaniya nga akong ihatag ang tanan sa kalibu-
tan kon makatumong lang ko sa tono. Siya mikatawa ug miingon,
‘Bisan kinsa nga adunay tingog ug paglahutay makakanta.’ ako da-
yon siyang gisangonan nga maoy akong magtutudlo sa pag-awit.

“Ang akong mga leksyon sa pag-awit nagsugod niadtong gabhi-
ona.  Pagkatapos sa duha ka oras nga praktis dili pa gihapon ako
makakanta og usa ka linya sa awit nga among gipraktis. Human
og praktis nianang usa ka kanta sulod sa lima kaliboan ka higa-
yon, yabag gihapon kaayo kon mokanta na ko atubangan sa pub-
liko. ako nagpraktis niini sa lain pang unom ka bulan. Karon ako
nakat-on na og usa ka awit sulod lamang sa pipila ka mga oras.”4

Si Presidente Grant maayo og kinaiya mahitungod sa iyang
paningkamot sa pag-awit, ug siya wala motugot sa mga sayop o
mga katawa ug pagpanaway sa uban nga modaot kaniya. Atol sa
usa ka pakigpulong ngadto sa mga kabatan-onan sa Simbahan,
siya miingon:

“Sa panahon nga ako nagkat-on sa pag-awit, ...  ako nagparak-
tis og [usa ka piho nga kanta] awiton og ka napulog duha ka hi-
gayon sa usa ka adlaw. Aduna kini tulo ka mga bersikulo; busa
ako mikanta og trayntay sais ka mga bersikulo, ug sa aktwal nga
hitabo nasayop og lima ka mga bersikulo, nga nakahimog 180 ka
sayop sa usa ka praktis, ug wala ko masayud mahitungod niini.
Sa sinugdanan sa akong pagkat-on og awit, kinahanglan kong
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magbansay sulod tulo ngadto sa upat ka bulan aron sa pagkat-on
og duha ka yano nga mga himno. Ako nakat-on og usa ka himno
pipila ka simana ang milabay sulod sa tulo ka oras—tunga sa
oras nga praktis kada gabii sulod sa unom ka adlaw, ug nakuha
ni nakog sakto.”5

Si Presidente Heber J. Grant kanunayng mikutlo sa mosunod
nga pamahayag, nga usahay gipasidungog ngadto ni Ralph Waldo
Emerson: “Kanang atong pursigihan sa pagbuhat sa kadugayan
mamahimong mas sayon natong buhaton—dili tungod kay ang
kinaiya sa butang nausab, apan ang atong gahum sa pagbuhat mi-
usbaw.”6 Si Presidente Grant nakahatag og ehemplo sa katinuod
niini, ilabi na sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan pa man sa kalisdanan
sama sa kakabus ug sa sayo nga kamatayon sa iyang amahan, siya
milahutay sa pagsunod sa kasugoan, nagtuman sa iyang mga
Balaan nga tawag sa Simbahan, ug mibuhat sa tanan niyang ma-
himo sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Kita makatuman sa bisan unsa nga maayong 
tumong kon kita makanunayon.

Ako nagtuo nga kita makatuman sa bisan unsang mga katuyo-
an kon buot gayud hunahunaon, ug walay lalaki o babaye nga
molingkod ug moingon, tungod kay sila dili makahimo sama ka-
maayo sa uban, dili nalang sila mohimog bisan unsa. Ang Dios
naghatag ngadto sa ubang tawo og napulo ka mga talento ; ngad-
to sa uban siya naghatag og usa; apan sila nga mipalambo sa usa
ka talento makakita nga moabut ang adlaw nga ilang malabwan
kadtong nahatagan og napulo ka mga talento apan napakyas sa
pagpalambo niini.7

Ang pagkamasaligon, pagkamapadayonon niini, ug determi-
nasyon mao ang mga kalidad nga motabang kanimo sa pagdaug
sa gubat sa kinabuhi.8

Ako nagtuo nga gawas lang kon kita adunay ambisyon sa pag-
tuman ug sa pagbuhat og mga butang dili kita makahimo og dag-
kong kalampusan sa gubat sa kinabuhi. Wala akoy nahibaloan sa
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atong panahon nga mas makapasubo kanako kay sa makakita sa
daghang katawhan kinsa nawad-an sa espiritu sa kaligdong ug
debosyon ug pangandoy sa pagbuhat og mga butang. Para nako
sayop kaayo na. Ang kada usa kinahanglan adunay tinguha sa pag-
tubo ug pagpausabaw sa kapasidad ug abilidad sa pagbuhat og
mga butang. Sigurado gyud nga kon igo lang ta nga molihok og
gamay ug igo lang mangandoy, wala kitay mahuman. Kinahanglan
atong dungagan ang tinguha sa kahago aron matuman ang mga
butang nga atong gitinguha. Sigurado ako nga ang usa ka batan-
on nga lalaki kinsa hingpit nga natagbaw sa unsay iyang gibuhat,
bisag gamay ra kaayo ang iyang nabuhat, ug wala nay pangandoy
sa pagbuhat og dungang pa, mahibilin. Apan ako nakombinser
nga ang matag tawo makapalambo sa adlaw adlaw, sa matag tuig,
ug makaangkon og mas dakong kapasidad sa pagbuhat sa mga
butang samtang molabay ang mga tuig. Ako nagtuo niana sa ti-
buok kong kasingkasing.9

Anaa sa pagbansay ug pinaagi sa pagpraktis nga kita mamahi-
mong haniti sa bisan unsa nga bokasyon o mga kahiligan sa ki-
nabuhi, marelihiyuso man kini o kalibutanon nga kinaiya.10

Wala koy nahibaloan nga sayon nga pormula sa kalampusan.
Lahutay, lahutay, LAHUTAY; trabaho, trabaho, TRABAHO—maoy
importante sa gubat sa kinabuhi.11

Ang pagpadayon diha sa dalan padulong ngadto sa 
kinabuhing dayon nanginahanglan sa paglahutay.

Ako nakaamgo nga nagkinahanglan og makanunayon nga pa-
ningkamot ang matag usa kanato aron makahimog kalampusan
sa atong mga kinabuhi. Wala kinahanglana ang paningkamot sa
pagpadailos sa bukid, apan gikinahanglan ang paningkamot sa
pagkatkat ngadto sa kinatumyan sa bukid. Wala kinahanglana ang
paningkamot sa paglakaw sa dalan padulong sa kadautan; apan
gikinahanglan ang paningkamot sa pagpabilin diha sa higpit ug
pig-ot nga dalan padulong sa kinabuhing dayon.12

Akong gibati nga kinahanglan kitang makat-on nga dili gayud
mawad-an sa kadasig…. Ako nagtuo nga sa higayon nga kita mo-
hukom sa atong mga kasingkasing nga pinaagi ug tungod sa mga
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panalangin sa Dios nga atong Langitnong Amahan atong matu-
man ang piho nga mga buluhaton, ang Dios mohatag kanato og
abilidad sa pagtuman niana nga buhat; apan sa higayon nga kita
mohigda, sa higayon nga kita mawad-an og kadasig, sa higayon
nga atong tan-awon ang tumoy sa bukid ug moingon nga impo-
sible nga makaabut kita sa kinatumyan, samtang wala kita mohi-
mo og paningkamot kini dili gayud matuman.

Si Nephi miingon ngadto sa iyang amahan nga siya moadto ug
mobuhat sa mga butang diin ang Ginoo nagsugo [tan-awa sa
1Nephi 3:7], ug sa dihang ang iyang mga igsoon napakyas sa pag-
kuha sa mga palid ug sila mibalik nga nawad-ag kadasig, siya wa-
la mawad-i og kadasig…. Siya miingon ngadto sa iyang mga
kaigsoonan: “Ingon nga ang Ginoo buhi ug samtang kita buhi, ki-
ta dili mobalik ngadto sa atong amahan sa kamingawan hangtud
matuman ang butang nga gisugo sa Ginoo kanato.” [1Nephi
3:15.] Karon kita isip mga Santos sa ulahing mga adlaw kina-
hanglan mahinumdom nga si Nephi milampos; kinahanglan nga
atong hinumduman nga diha sa pagsagubang sa mga babag siya
mikuha sa mga palid nga gilangkuban sa mga bilihon nga mga
pulong sa Dios; nga iyang nakuha ang mga talaan nga labaw pa
sa tanan ka bilihon; kadto walay bili sa iyang mga kaliwatan ug
kon wala pa kadto lisud unta alang sa kadaghanan kanila nga ma-
kakita sa higpit ug pig-ot nga dala padulong sa kinabuhing dayon.

Kon aduna pay laing tawo diha sa Basahon ni Mormon nga
akong gidayeg pag-ayo ug kansang ehemplo gusto nakong sun-
don, kana nga tawo mao si Nephi sa karaan; wala gayud mawad-i
og kadasig, wala gayud mahiubos, kanunayng andam, kanunayng
determinado sa pagbuhat sa labing maayo alang sa pagtuman sa
mga katuyoan sa Dios.13

Kon gusto ninyo nga makahibalo unsaon nga maluwas, ako
mosulti kaninyo, pinaagi kini sa paghupot sa mga sugo sa Dios.
Walay gahum dinhi sa yuta o walay gahum ilawom sa yuta, nga
mopugong kanako o kanimo o ni bisan kinsa nga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga maluwas, gawas lamang sa atong mga ka-
ugalingon. Kita ang mga arkitekto sa atong mga kinabuhi, dili la-
mang dinhi niining kinabuhia, apan sa kinabuhi nga moabut sa
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kahangturan. Kita sa atong mga kaugalingon makahimo sa matag
katungdanan ug obligasyon nga gihatag sa Dios sa tawo. Walay
kasugoan nga sukad nga nahatag ngari kanato gawas nga ang
Dios naghatag kanato sa gahum sa pagsunod niana nga sugo. Kon
kita mapakyas, kita ug kita lamang, ang responsabli sa kapakya-
san, tungod kay ang Dios mituga sa Iyang mga sulugoon, gikan sa
Presidente sa Simbahan ngadto sa pinakamapainubsanon nga
mga sakop, sa tanan nga abilidad, tanan nga kahibalo, tanan nga
gahum nga gikinahanglan, kamatinud-anon, kamakugihon, ug
tukma nga miapud-apod sa matag katungdanan ug matag obli-
gasyon nga gihatag kanila, ug kita, kita lamang, ang manubag kon
mapakyas kita niining butanga.14

Ang hugot nga pagtuo ug kahibalo kon dili gamiton walay bili.
Ang tanan nga kahibalo sa kalibutan walay gibug-aton hangtud
atong ibutang ang tinuod nga kahibalo ngadto sa aktwal nga bu-
hat. Kita ang mga arkitekto ug mga tig-ugmad sa atong mga kina-
buhi, ug kon kita mapakyas sa paggamit sa atong kahibalo ngadto
sa aktwal nga buhat ug sa pagbuhat sa mga katungdanan nga gi-
hatag kanato kita makahimog kapakyasan sa atong kinabuhi.15

Pinaagi sa tabang sa atong Langitnong Amahan walay obligas-
yon ug walay balaod sa Simbahan nga dili nato matuman. Ang
Ginoo mohatag kanato og kalig-on ug abilidad aron sa pagtuman
sa matag katungdanan ug kahago nga anaa kanato sa paagi nga
ikahimuot niya. Ang pangutana lang mao, adunay ba kitay laraw?
Ako nakadungog og usa ka [tawo] kagahapon nga miingon nga
dili siya makaundang sa pag-inom og kape. Dili ko motuo nga ka-
na nga tawo nagsulti sa tinuod. Sa akong hunahuna siya kulang
sa hunahuna sa pagsulay aron hunongon ang maong kinaiya.16

Daghang mga tawo nga akong nahibalag nga miingon, “Mr.
Grant, unsa may imong ikasulti sa kamatuoran nga daghan sa
mga tawo nga mipahayag sa ilang kahibalo mahitungod sa kaba-
laan sa buhat nga gitawag og Mormonismo, ug mahitungod sa
kabalaan sa misyon ni Propeta Joseph Smith, unya pagkahuman
mipahilayo sa Ebanghelyo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
ug nahimong bangis nga kaaway niini? Ako yano nga mitubag nga
walay bisan unsang saad nga gihatag ngadto ni bisan kinsang la-
laki, babaye, o bata, bisan unsa pa nga pagpamatuod nga ilang na-
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dawat, o unsa nga kahayag o salabutan nga ilang nakab-ot nga gi-
kan sa Dios, nga sila magpabilin nga lig-on ug makanunayon di-
ha sa higpit ug pig-ot nga dalan padulong sa kinabuhing dayon,
gawas lang kon sila mosunod sa mga sugo sa Dios. Ako walay na-
hibaloan nga tawo diha sa Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nag-
matinud-anon sa pag-asikaso sa pag-ampo sa pamilya ug sa hilum
nga pag-ampo, sa pagtambong sa iyang pangpubliko nga miting
ug sa korum, kinsa andam ug madasigon sa pagbayad sa ika-na-
pulo sa iyang tinuig nga kinitaan ngadto sa Ginoo, kinsa nagsu-
nod sa naila nga Pulong sa Kaalam—ako walay nailhan nga ingon
niana, ako moingon, nga natumpawak sa pagpahilayo sa
Simbahan. Apan ako nakaila og daghang mga tawo, nga bisag sa
kadaghan sa dagko ug kahibulongan nga mga butang nga gipaki-
ta ngadto kanila, mipahilayo lang gihapon, gumikan kay ilang gi-
biyaan ang ilang mga katungdanan ug mga responsibilidad nga
ilang gihuptan isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.17

Usa ka dakong butang nga gitutokan pag-ayo [sa kaayway] mao
ang kamatuoran nga kitang tanan pulos kabos, huyang nga mga
binuhat ug tinuoray nakong gihatagag pagtagad ang atong kau-
galingong kahuyang, ug siya misulay sa pagpahimulos sa atong
kahibalo mahitungod niining butanga sa pagsulsol kanato nga ki-
ta dili maayo ug kon unsay atong gibuhat walay hinungdan ug
makausik lang sa panahon. Apan kita makasiguro nga kon kita
mopadayon sa ginagmay natong mga katungdanan sa inadlaw ad-
law, kita mamahimong anad sa mga dinagko, sa panahon, nga pi-
naagi sa kaayo sa Ginoo, adunay moabut kanato nga mas dako
nga buluhaton alang sa ikaayo sa iyang buhat.18

Ako nagtinguha sa pagpukaw sa hunahuna sa mga batan-on
[katawhan] nga tungod kay sila wala molampos sa nangagi, o na-
pakyas sa tarung nga pagpuyo, kinahanglang dili sila mobati nga
wala nay pag-laum alang kanila sa umaabut. Walay pagtulun-an
sa atong Ginoo ug Magtutudlo, nga si Jesukristo, nga mas sayon
sabton kay sa iya mismong gibuhat aron nga walay bisan usa sa
atong nangagi nga mga sala nga ipanghimaraut kanato , kon kita
lamang maghinulsol ug mobiya niini, magmakugihon na sa uma-
abot nga panahonalang sa katarung.19
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Kita kinahanglan magmakanunayon sa pagtabang sa uban.

Kanunay nakong isugilon ang kasinatian ni Doktor Karl G.
Maeser. Siya miasoy sa usa ka kabus nga balo nga miduol kaniya
nga may anak. Siya mipahibalo ngadto kang Brother Maeser nga
kadto mao ang bugtong niya nga anak; nga siya manlabada aron
makatigum og kwarta aron mapadala siya ngadto sa Unibersidad
sa Brigham Young tungod kay siya nakadungog nga si Brother
Maeser makapausab sa mga badlungon nga mga batan-ong lala-
ki. Siya misulti kang Brother Maeser nga dili siya makapugong sa
bata, ug nga ang bishop ug ang iyang mga magtatambag walay
mabuhat kaniya ug miisip kaniya nga usa ka maldito nga bata.

Ang bata misugod sa pag-eskwela ug sa wala madugay naapil
sa kagubot. Si Brother Maeser misulti kon giunsa niya paglapas
ang mga lagda sa eskwelahan. Ang mga magtutudlo walay mahi-
mo niya, ug ang iyang impluwensya sulod sa eskwelahan ngil-ad.
Si Brother Maeser nagpanuko sa pagpapha kaniya tungod kay si-
ya naghunahuna niadtong kabus nga balo kinsa nanglabada aron
ang iyang bugtong nga anak makaeskwela; busa nagpailub siya
niining sipat, badlongon nga bata hangtud nga dili na niya ma-
antos. Sa katapusan siya mipapha sa bata sa eskwelahan.

Pagkasunod buntag nianang pagka alas otso, sa dihang miabut
si Brother Maeser sa iyang opisina, may nanuktok sa pultahan. Sa
pag-abli niya sa pultahan, nagbarug kining batan-on. Si Brother
Maeser miingon nga sa dihang siya mitan-aw sa batan-on ug na-
kahunahuna sa mga kagubot nga iyang nahimo sa eskwelahan,
iyang gibati nga “gusto niyang sumbagon, diha gayud sa taliwala
sa mata.” Mao kanay una niyang hunahuna ngadto nianang bataa
nga napapha sa miaging adlaw.

Ang batan-on miingon: “Brother Maeser, hatagi lang ko og usa
nalang ka higayon.”

Si Brother Maeser [nahinumdom]: “Ako nagbarug nga wala ka-
lihok nga kanang bataa nangayo og usa pa ka higayon. Wala siya
maghunahuna nga ako mohatag pa niya og lain pang higayon; ug
siya miingon; “Brother Maeser, Brother Maeser—hatagi ko og
usa pa ka higayon.’”
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Kahilakon ang tingog ni Brother Maeser, samtang iyang giga-
kos ang bata ug mihalok kaniya, ug misaad sa gatusan ka mga
higayon.

“Karon,” miingon si Brother Maeser, “unsay inyong hunahu-
na—kana nga batan-on maoy magtatambag sa bishop sa lungsod
mismo diin kanhi bati siya og dungog.

Kini ang mga ganti nga may gibug-aton—ganti sa tawhanong
bili. Ang kamapailubon, walay kakapoy, ang maampoon nga ka-
hago nga atong gideboto sa atong mga batan-ong katawhan kin-
sa nanginahanglan og tabang, ug niadtong kadaghanan nga sa
laing hinungdan mipahilayo sa ilang kaugalingon gikan kanato,
usahay moganti kanato sa dili mahubit nga kalipay ug katagba-
wan sa mga katuigan nga umaabut.

Unta kita maghago og dugay ug walay hunong, inubanan sa
pailub, ug pagpasaylo, ug mainampoon nga determinasyon sa ta-
nan kinsa nanginahanglan sa atong tabang!20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug
Panaghisgutan

• Unsa may kasinatian ninyo diin ang Ginoo mipanalangin ka-
ninyo nga mamahimong makanunayon?

• Sa unsa nga tinguha nga kita magmakanunayon sa pagbuhat
sa atong katungdanan ngadto sa Ginoo?

• Unsa nga mga babag nga kinahanglan andam kita nga mosa-
gubang samtang kita molahutay sa pagpalambo sa atong mga
talento ug mga abilidad? sa pagsunod sa mga sugo? sa pagta-
bang sa uban?

• Nganong mahinungdanon man ang makanunayon nga pa-
ningkamot sa pagpuyo nga matarung ug magmalampuson sa
kinabuhi hangtud sa kahangturan? (Tan-awa usab sa 1 Nephi
13:37; 3 Nephi 27:16; D&P 14:7.)

• Si Presidente Grant mipadayag og dakong pagdayeg alang
kang propeta Nephi. Unsay inyong nakita nga kaambid tali ni
Nephi ug ni Presidente Grant? Unsay inyong mahimo aron
masunod ang ilang ehemplo?
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• Sa unsa nga mga pamaagi nga kita makaalagad niadtong “mi-
pahilayo kanato”?

• Sa unsa mga mga pamaagi nga kamo napanalanginan pinaagi
sa pagkamakanunayon nga pagpaningkamot sa uban/
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Kahupay sa Takna 
sa Kamatayon

Ang kalinaw ug kahupay nga nagagikan sa atong 
Amahan sa Langit mahimong makapaayo nga

impluwensya sa tanan nga nagbangutan sa 
kamatayon sa minahal sa kinabuhi.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

“Sa mga panahon sa pagmasakiton o kamatayon,” misulat si
Lucy Grant Cannon, anak nga babaye ni Presidente Heber J.
Grant, “ang kalig-on ni papa talagsaon kaayo. Sa dihang ang
iyang anak nga lalaki [7 ka tuig ang pangidaron nga si Heber
Stringham Grant] naghigda sa kama kapin sa usa ka tuig, ug su-
lod sa katapusang mga bulan sa iyang kinabuhi kasagaran nag-
antus sa tumang kasakit, si papa maglingkod sa kilid sa iyang
kama sa daghang mga oras sa matag higayon ug mohupay kani-
ya. Diha siya sa iyang lawak ug mag-uban kaniya kutob sa itugot
sa panahon, ug sa dihang siya namatay na si papa midawat sa
iyang pagbiya bisan nasayud siya nga kon ang kalibutanon nga
kaliwatan ang hisgutan tingali wala nay anak nga lalaki nga mo-
dala sa iyang ngalan. Ang iyang dakong pagtuo, nga sa among
pagtan-aw dili na mausab, naghatag og kalig-on ug kamakanuna-
yon kanamong tanan sa tibuok namong kinabuhi.”1

Sa panahon nga si Presidente Grant mamulong mahitungod sa
kasubo nga moabut tungod sa kamatayon sa mga minahal sa ki-
nabuhi, siya mamulong nga masinabtanon tungod sa personal
nga kasinatian. Dugang pa sa iyang anak nga si Heber, unom ka
laing sakop sa iyang pamilya nag-una kaniya sa pagkamatay. Sa
nag-edad pa siya og siyam, nawad-an siya og amahan. Niadtong
1893, ang iyang asawa nga si Lucy namatay sa edad nga 34 human
sa tulo ka tuig nga pag-antus sa grabe nga sakit. Ang kamatayon
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“Hinaut nga ang kalinaw ug kahupay nga nagagikan sa atong Amahan 

sa langit mohatag sa iyang makaayo nga impluwensya ngadto sa tanan 

nga gitawag sa pagbangutan ug sa pagpas-an og mga kalisdanan.”
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sa 5 anyos nga si Daniel Wells Grant, ang nag-inusarang lain ni-
yang anak nga lalaki, misunod paglabay sa duha ka tuig. Niadtong
1908, dili pa dugay human si Presidente Grant ug ang iyang asa-
wa nga si Emily makahuman sa ilang misyon sa Uropa, ang kan-
ser sa tiyan mihunos sa kinabuhi ni Emily. Sa paglabay sa usa ka
tuig, si Presidente Grant nagbangutan sa pagkamatay sa iyang ina-
han. Niadtong 1929, onse ka tuig ang milabay human siya gigahin
isip Presidente sa Simbahan, ang iyang anak nga babaye nga si
Emily namatay sa edad nga 33.

Natandog pag-ayo ang pagbati ni Presidente Grant niining
mga pagkawala. Sa panahon nga si Lucy nagkasakit, siya misulat
sa iyang journal: “Si Lucy nagtuo nga wala na siyay paglaum nga
mamaayo pa ug aduna kami seryoso nga mga pag-istoryahanay
karong adlawa ug kaming duha nakahilak sa gipaabut nga pa-
nagbulag. Dili malikayan ang akong kahadlok nga ang iyang ki-
nabuhi dili na maluwas.”2

Bisan natinuod na ang maong mga kahadlok, si Presidente
Grant nakakaplag og paglaum ug kalinaw diha nga siya misalig
sa mga kamatuoran sa ebanghelyo. Siya miingon nga wala pa ma-
hitabo nga siya nakatambong og lubong sa usa ka matinud-anon
nga sakop sa Simbahan nga wala siya magpasalamat “sa ebang-
helyo ni Jesukristo, ug sa kahupay ug kalinaw nga gihatag niini
ngari kanato sa takna sa kaguol ug kamatayon.”3 Siya naghisgut
nga nakasinati niining “kahupay ug kalinaw” panahon sa pagka-
matay sa iyang anak nga si Heber: “Nasayud ko nga sa dihang ang
akong katapusang anak nga lalaki namatay (duha ra sila kabuok)
adunay malinawon nga impluwensya didto sa akong panimalay
niadtong panahona, kahupay ug kalipay nga dili masabtan sa
mga tawo nga walay nasayran mahitungod sa Ebanghelyo ug sa
kalinaw nga gidala niini sa atong mga kasingkasing.”4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Mahangturong mga kamatuoran makahupay kanato sa
panahon nga mamatay ang mga minahal sa kinabuhi.

Hilabihan kaayo ang kagul-anan ug kasub-anan niadtong walay
laing makita lapas sa lubnganan gawas lamang sa walay katapu-
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sang kagabhion ug paghikalimot. Alang kanila nga nagtuo niana,
ang kamatayon adunay iyang kalala, ug ang lubnganan adunay
iyang kadaugan. Alang kanila, bisan gani ang himaya niining kali-
butana mao lamang ang katapusang kidlap sa kandila diha sa wa-
lay katapusang kangiub.

Apan, sa tawo nga adunay hugot nga pagtuo, ang kamatayon
mao ang pagpadayon sa kinabuhi nga iyang gibiyaan dihang mi-
anhi siya sa kalibutan.5

Dili gayud nako mahunahuna nga ang akong mga minahal sa
kinabuhi, ang akong inahan ug sila nga nangamatay na, nga anaa
sa lubnganan. Akong gikalipay ang pagpakig-uban nga ilang na-
tagamtam ug ang kalipay nga ilang gibati sa pagpakighimamat sa
ilang mga minahal sa kinabuhi sa pikas nga bahin.6

Kita hinuon dayag lamang nga dili gayud andam sa kamatayon
bisan kanus-a kini moabut. Nasayud ako nga sa akong bahin na-
kahukom ako nga tungod kay ang akong inahan piskay man ka-
ayo og panglawas siya mabuhi pa hangtud ngadto sa labing
minos mga usa ka gatus ka tuig ang pangidaron, ug makapahi-
kurat kaayo kadto sa dihang namatay siya dose ka tuig sa wala pa
moabut kanang panahona.

Ako sa kanunay mapasalamaton sa Ebanghelyo ni Jesukristo,
ang plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan, apan walay makalabaw sa
akong pagkamapasalamaton sa kamatuoran kay sa mga panahon
nga ako anaa sa mga okasyon sama niini nga matang [paglu-
bong]. Ang hingpit ug tino nga kahibalo nga kita isip mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw nagbaton sa pagkabalaan sa buhat nga
atong ginahimo, ang tino nga kasigurohan nga sa panahon nga
matapos ang kinabuhi, kon kita nagmatinud-anon atong maang-
kon ang kalipay ug ang kahigayunan nga makabalik ngadto sa
presensya niadtong kinsa atong gihigugma ug nahauna lang sa
pagbiya, ug nga kita makig-uban sa atong Langitnong Amahan, sa
atong Manunubos, ni Propeta Joseph Smith, sa Patriyarka nga si
Hyrum ug sa tanang halangdong mga kalalakin-an ug kababayen-
han kinsa migugol sa ilang mga kinabuhi niini nga hinungdan,
magdala og kalinaw ug kalipay sa mga okasyon nga sama niini
ngadto sa atong mga kasingkasing, nga nakasiguro ko nga walay
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pinulongan nga akong nahibaloan o nahibaloan ni bisan kinsang
tawo nga hingpit nga makapasabut.7

Alang sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw, samtang ang ka-
matayon magdala og kasubo sa atong mga panimalay ug sa atong
mga kasingkasing, kana nga kasubo susama ra nga matang sa
atong bation sa panahon nga kita sulod sa tinagalan nga pana-
hon kinahanglan nga manamilit sa atong mga minahal sa kina-
buhi kinsa moadtoay sa misyon o kinsa mobalhin sa pagpuyo sa
dugay-dugayng panahon. Kanang makalilisang nga kaguol nga
akong nakita kanila nga wala masayud sa kamatuoran, sa akong
pagtuo dili gayud modangat ngadto sa kasingkasing sa tinuod
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw.8

Ako sa makadaghan nagmahay, sa mga panahon sa kalisud ug
kasamok nga miabut niadtong ako nga gidayeg ug gihigugma,
nga wala kita makahimo sa pagsakwat gikan sa ilang mga abaga
sa mga kaguol nga ilang gipas-an, sa panahon nga sila kinahang-
lang mahilayo niadtong ilang gipangga.

Apan kita nasayud nga ang atong Amahan sa langit makahimo
sa paghiusa sa masulub-on og kasingkasing ug nga Siya makapa-
wagtang sa kasubo ug nga Siya malipayon ug matagbawon nga
motudlo ngadto sa mga panalangin nga moabut pinaagi sa pag-
kamasulundon sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo, kay kita na-
kasabut ug kita mahugtanong nagtuo nga maoy kagustohan sa
atong Amahan sa langit nga kita mabuhi sa dayon ug nga dili ma-
tapos ang atong pagpakabuhi sa higayon nga kining mga lawas
sa mortalidad mapahiluna na sa lubnganan.

Dako kaayong panalangin nga sa mga pamalaod sa Ginoo ug
sa mga pagpadayag nga gihatag sa atong Amahan sa langit, kita
adunay kasigurohan nga ang espiritu ug ang lawas, sa gitakda
nga panahon, pagahiusahon, bisan pa sa pagkawalay pagtuo nga
ania sa kalibutan karon—ug tinuod gayud nga adunay dakong
katahap ug kawalay pagtuo kabahin niining butanga. Apan bisan
pa niini, kita adunay kasigurohan nga pinaagi sa mga pagpada-
yag nga gihatag sa Ginoo nga atong Dios, nga maoy katuyoan sa
Dios, nga ang lawas ug ang espiritu mahiusa sa kahangturan ug
nga adunay moabut nga panahon, pinaagi sa panalangin ug ka-
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looy sa Dios, nga kita wala nay kaguol apan kon kita makabun-
tog na sa tanang mga butang nga makahasol ug makasubo, ug
mobarug atubangan sa buhi nga Dios, nga puno sa kalipay ug ka-
linaw ug katagbawan.9

Ang Ginoo mopalig-on kanato samtang 
atong hatagan og pagtamud ang Iyang kamot 

ug dawaton ang Iyang kabubut-on.

Daghan kaayong mga butang niining kalibutana nga dili ma-
pasabut. Lisud kaayo alang kanako ang pagsabut ngano nga sa
pamaagi sa Ginoo,… ang duha lamang ka mga anak nako nga la-
laki kinahanglang pabiyaon ug nga ang akong pangalan matapos
lang diri kanako kon kabahin niining kalibutana ang hisgutan. Sa
laing bahin, ang Ebanghelyo adunay kinaiya nga makapabayaw
kaayo nga, bisan pa sa pagkawala niining duha ka mga anak nga
lalaki, wala akoy bisan gamay nga pagbagulbol sa akong kasing-
kasing ni mibati sa pagpangita og sayop. Adunay butang mahitu-
ngod niini nga Ebanghelyo nga maoy hinungdan nga ang mga
kalalakin-an ug kababayenhan modawat sa Dios sa kinabuhi man
ug sa kamatayon, sa kalipay ug kaguol, sa kabulahan ug kalisda-
nan. Ang Ginoo nag-ingon nga siya mahimuot lang niadtong kin-
sa motamud sa iyang mga kamot diha sa tanang mga butang
[tan-awa sa D&P 59:21].10

Ako makapamatuod sa akong bug-os nga kahibalo nga walay la-
ing butang gawas lang sa Espiritu sa Ginoo nga nagdala sa kalinaw
ug kahupay nga akong nasinati panahon sa kamatayon ni Heber
[akong anak]. Kinaiya nako ang pagkamabination. Gimahal nako
ang nahabiling buhi nga anak nga lalaki sa tibuok kong kasingka-
sing. Ako [nag-ugmad] og dakong paglaum sa unsay akong gilau-
man nga iyang mahimo. Ako naglaum nga makakita kaniya isip usa
ka misyonaryo nga magsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug
ako naglaum nga siya unta mabuhi aron mamahimong gahum sa
katarung ibabaw sa kalibutan; apan, bisan pa sa tanan nakong mga
pangandoy sa akong anak nga lalaki, ako nakahimo, tungod sa
mga panalangin sa Ginoo, sa pagtan-aw kaniya nga namatay nga
wala magpatulo og luha. Walay gahum sa kalibutan nga makahatag
kanako niini nga kalinaw. Nagagikan kini sa Dios. Ug dili ako ma-
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kahimo sa paghisgut niini o sa pagsulat mahitungod niini nga dili
mapuno sa pasalamat ang akong kasingkasing, labaw pa sa bisan
unsang gahum nga gituga kanako sa pagpadayag sa akong mga
pagbati.11

Hinaut nga kanunay kitang mahinumdom, tungod kay kini pu-
los tinuod ug makahupay, nga ang kamatayon sa matinud-anon
nga tawo baliwala ra kon itandi sa pagkawala sa kadasig sa maa-
yong espiritu. Ang kinabuhing dayon mao ang dakong ganti, ug
kini maato, ug ang kalipay sa atong Amahan sa langit sa paghi-
mamat kanato dako kaayo, kon atong buhaton ang husto; ug wa-
la nay laing mas mahinungdanon pa nga mahimo niining
kinabuhia ni bisan kinsa, kay sa pagbuhat sa husto. Ang Ginoo
maminaw ug motubag sa mga pag-ampo nga atong ihalad kani-
ya ug mohatag kanato sa mga butang nga atong giampo kon ki-
ni makaayo kanato. Siya dili gayud ug wala pa mosalikway
niadtong moalagad kaniya sa bug-os nga kasingkasing; apan ki-
nahanglan nga andam kita kanunay sa pag-ingon nga “Amahan,
ang imong kabubut-on maoy matuman.”12

Hingpit ako nga nakombinser sa akong kaugalingong huna-
huna ug sa akong kaugalingong kasingkasing, sa dihang mibiya
ang akong unang asawa pinaagi sa kamatayon, nga kabubut-on
kadto sa Ginoo nga mahilayo siya. Ako miyuko sa pagpaubos atol
sa iyang kamatayon. Nakita sa Ginoo nga angay niadto nga okas-
yon ang paghatag ngadto sa usa sa akong gagmay nga mga anak
og pagpamatuod nga ang kamatayon sa iyang inahan kabubut-on
sa Ginoo.

Mga usa ka oras sa wala pa mamatay ang akong asawa, akong
gitawag ang akong mga anak ngadto sa iyang lawak ug gisultihan
sila nga ang ilang inahan himatyon na ug nga sila manamilit na
kaniya. Usa sa gamay nga mga batang babaye, mga dose ang edad,
miingon ngari kanako: “Papa, dili ko gusto nga mamatay ang
akong mama. Kanunay ko nimong gikauban sa ospital didto sa
San Francisco sulod sa unom ka mga bulan; matag panahon nga
si mama naglisud ikaw mialagad kaniya ug siya nahupay sa iyang
sakit ug sa hilum nahikatulog. Gusto nako nga ikaw mopandong
sa imong mga kamot diha kang mama ug moayo kaniya.”
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Ako misulti sa akong batang babaye nga kitang tanan mamatay
sa madugay ug sa madali, ug nga ako mibati og kasiguroan sa
akong kasingkasing nga ang panahon sa iyang inahan miabut na.
Siya ug ang uban nga mga bata migawas sa lawak.

Dayon ako miluhod sa may higdaanan sa akong asawa (kinsa
niining panahona wala nay panimuot) ug akong gisultihan ang
Ginoo nga ako midawat sa Iyang pagbuot diha sa kinabuhi, sa ka-
matayon, sa kalipay, sa kasub-anan, sa kauswagan, o kalisud. Ako
nagpasalamat kaniya sa kahibalo nga akong naangkon nga ang
akong asawa ako hangtud sa kahangturan, nga ang ebanghelyo
ni Jesukristo gipahiuli na, nga ako nasayud nga pinaagi sa gahum
ug katungod sa Priesthood dinhi sa yuta nga akong mahimo ug
maangkon ang akong asawa sa kahangturan kon ugaling ako ma-
tinud-anon sama kaniya. Apan ako misulti sa Ginoo nga ako ku-
lang sa kalig-on nga mamatay ang akong asawa ug nga kini
makaapekto sa hugot nga pagtuo sa akong gagmay nga mga anak
mahitungod sa mga ordinansa sa ebanghelyo ni Jesukristo; ug
ako nangamuyo sa Ginoo sa tanang kusog nga akong gihuptan,
nga Siya mohatag ngadto sa gamay nakong anak nga babaye sa
kahibalo nga kini Iyang katuyoan ug Iyang pagbuot nga ang
iyang mama mamatay.

Sulod sa usa ka oras ang akong asawa namatay, ug akong gita-
wag ang mga bata balik ngadto sa lawak. Ang akong gamay nga
batang lalaki mga lima ug tunga o mga unom ka tuig ang edad
naghilak pag-ayo, ug ang gamay nga batang babaye nga dose ka
tuig ang edad migakos kaniya ug miingon: “Ayaw pagbakho, ayaw
paghilak, Heber; sukad sa atong paggawas niini nga lawak ang ti-
ngog sa Ginoo gikan sa langit miingon ngari kanako, ‘Sa kamata-
yon sa imong mama ang kabubut-on sa Ginoo maoy matuman.’ ”

Ingna ko, akong mga higala, nga ako wala masayud nga ang
Dios maminaw ug motubag sa mga pag-ampo! Ingna ko nga ako
wala masayud nga sa takna sa katalagman ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw gihupay ug gipanalanginan ug gilipay kay sa
uban nga mga tawo!13
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Ang kamatayon usa ka mahinungdanong bahin 
sa mortal nga kasinatian ug usa ka lakang 

sa atong mahangturong paglambo.

Hinaut nga ang kalinaw ug kahupay nga nagagikan sa atong
Amahan sa langit mohatag sa iyang makaayo nga impluwensya
ngadto sa tanan nga gitawag sa pagbangutan ug sa pagpas-an og
mga kalisdanan. Ug hinaut nga kita malig-on sa kasayuran nga
kanang mapanalanginan dili magpasabut nga kanunay kitang ili-
kay sa mga kapakyasan ug mga kalisdanan sa kinabuhi. Kitang ta-
nan aduna niini, bisan kon ang atong mga kahasol managlahi.
Wala pa ako makasinati og susama nga pagsulay nga naagian sa
uban, apan nakaangkon ako sa akong tibuok nga bahin. Sa di-
hang, isip batan-ong lalaki, nawala kanako ang akong asawa ug
ang duha lamang nako ka anak nga mga lalaki, ako naningkamot
pag-ayo sa tibuok nakong kasingkasing sa pagsunod sa mga ka-
sugoan sa Ginoo, ug ang akong banay ug ako nagsunod sa
Pulong sa Kaalam ug angayang modawat sa mga panalangin sa
kinabuhi. Ako gisulayan pag-ayo ug gitintal, apan mapasalama-
ton ako nga moingon nga ang mga pagsulay ug mga tintasyon
wala molabaw sa akong gahum sa paglahutay, ug sa tibuok na-
kong kasingkasing ako manghinaut nga kita unta dili na kina-
hanglang magsagubang og mga kalisud labaw pa sa katakus sa
pagsugakod nga ipanalangin sa Ginoo ngari kanato.14

Kita niini nga Simbahan gitudloan sa Ginoo nga sa wala pa ki-
ta moanhi sa yuta may kinabuhi na kita nga nagasukad sa kina-
lay-ang kutay sa kahangturan; nga isip mga espiritu kita nabuhi
sa usa ka kahimtang sa wala pa kita moanhi, diin atong giandam
ang atong mga kaugalingon alang sa kinabuhi ibabaw sa yuta;
nga tungod kay, atong gialimahan ang atong unang kahimtang,
kita mianhi sa kalibutan aron makaangkon og kahibalo, kaalam,
ug kasination aron makakat-on sa mga pagtulun-an, moantus sa
mga kasakit, mosagubang sa mga tintasyon, ug makaangkon sa
mga kadaugan sa mortalidad; nga sa panahon nga ang atong
mortal nga mga lawas makuhaan na sa kinabuhi, ang atong mga
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espiritu mobalik pag-usab ngadto sa espirituhanong kinabuhi
nga atong gibiyaan sa pag-anhi sa yutan-ong kinabuhi, ug kita
human niana magpadayon, molambo sumala sa mga kalampu-
san sa atong unang espirituhanong kinabuhi, atong unang ka-
himtang, ug sa atong mortal nga kinabuhi, o ikaduhang
kahimtang, maglambo latas sa walay katapusan nga kahangturan
nga mosunod, hangtud nga atong makab-ot ang tumong nga gi-
pahiluna sa Ginoo: “Busa, kamo kinahanglan magmahingpit
ingon nga hingpit ang inyong Amahan nga langitnon.” [Mateo
5:48.]15

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Kon kita nagbangutan sa pagkawala sa usa ka minahal sa ki-
nabuhi, unsa nga mga baruganan sa plano sa kaluwasan ang
atong hinumduman aron makabaton og kahupay?

• Si Presidente Heber J. Grant naghisgot mahitungod sa iyang
anak nga babaye kinsa, sa takna sa kamatayon sa iyang inahan,
nakadawat og kahupay gikan “sa tingog sa Ginoo nga nagagi-
kan sa langit.” Unsa ang ubang mga pamaagi diin ang Ginoo
mohupay kanato? Kamo ba nakasinati nga mibati og kahupay
sa panahon nga kamo nawad-an og mga minahal sa kinabuhi?

• Unsa ang mga panalangin nga moabut tungod sa paghatag og
pagtamud sa pagbuot sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan sa pa-
nahon nga kita makasinati og mga pagsulay?

• Si Presidente Grant miingon nga “ang pagkadawat og panala-
ngin wala magpasabut nga kanunay kitang ilikay sa tanang
mga kapakyasan ug mga kalisdanan sa kinabuhi.” Nganong
mahinungdanon man ang pagsabut niini nga baruganan? Sa
unsang mga paagi nga ang mga pagsulay modala ngadto sa
mga panalangin?

• Unsaon man nato pagpangandam karon aron mamahimong
dali kaayong mobati sa “kalinaw ug kahupay nga nagagikan sa
atong Amahan sa langit” ug sa Iyang “makaayo nga impluwen-
sya” sa atong mga takna sa pagsulay ug kagul-anan?
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Si Presidente Heber J. Grant mipahinungod sa 

Templo sa Laie Hawaii niadtong 27 sa Nobyembre 1919.
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Paghiusa sa
mga Pamilya pinaagi sa

Buluhaton sa Templo ug
sa Kasaysayan sa Banay

Ang mga ordinansa sa templo nagdala og 
kahigayunan sa kahimayaan ngadto sa mga anak 

sa Dios sa isig kaluyo nga bahin sa bilo.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Daghang mga higayon sa iyang kinabuhi, nga si Heber J. Grant
misakripisyo sa kalibutanong mga interes aron sa pagsalmot sa
buluhaton sa templo ug sa kasaysayan sa banay. Nagsugod kini sa
iyang pagkabatan-on sa panahon nga ang mga sakop sa
Simbahan aduna pay kahigayunan sa paghatag og salapi aron ita-
bang sa pagtukod sa Templo sa Salt Lake. “Matag bulan, isip ba-
tang lalaki,” siya naghanduraw, “mihatag ko og usa ka dolyar
matag bulan. Dihang midako ang akong suhol mihatag ko og
duha ka dolyar matag bulan, ug pagkadugaydugay tulo ka dolyar,
upat ka dolyar, lima ka dolyar, ug sa katapusan mihatag og pipi-
la ka libo ka dolyar sa hapit na mahuman kana nga templo.
Ngano? Tungod kay ang Ginoong Dios nga Makakagahum sa ta-
nan mihatag kanako og kahibalo nga ang mga kasingkasing sa
mga anak gipatunong ngadto sa ilang mga kagikanan; nga ang
mga yawe nga gihuptan ni propeta Elijah sa tinuoray gayud gi-
hatag ngadto nila ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery.”1

Ang mga yawe sa priesthood nga gipahiuli ni Elijah nakahi-
mong posible sa paghiusa sa mga pamilya sa tanang panahon ug
sa tanang kahangturan pinaagi sa mga sagrado nga mga ordinan-
sa sa templo. Ingon sa gipahayag ni Presidente Grant, kini nga bu-



62

K A P I T U L O  6

luhaton adunay susamang gibug-aton ngadto sa mga buhi ug sa
mga patay: “Ania kanato ang ebanghelyo ni Jesukristo nga gipahi-
uli ngari kanato; ania kanato ang plano sa kinabuhi ug sa kalu-
wasan; ania kanato ang mga ordinansa sa ebanghelyo dili lamang
alang sa mga buhi apan alang usab sa mga patay. Ania kanato ang
tanan nga kinahanglanon, dili lamang para sa atong kaugalingong
kaluwasan, apan nga kita sa tinuoray gayud mamahimo nga ‘Mga
Manluluwas sa Bukid sa Sion,’ [tan-awa sa Abdias 1:21] ug mosu-
lod sa mga templo sa atong Dios ug moluwas sa atong mga kagi-
kanan nga nangamatay nga wala masayud sa ebanghelyo.”2

Si Presidente Grant mipakita sa iyang gugma sa buhat sa tem-
plo ug sa kasaysayan sa banay dihang siya miingon: “Dako kaayo
ang akong kaikag niini nga buhat. Matinguhaon kaayo ko nga
moawhag sa katawhan sa pagpadayon sa pagsiksik sa ilang mga
genealogy ug pagkahuman niana himoon ang mga gimbuhaton
sulod sa atong mga templo.”3 Tungod sa iyang mga ehemplo ug
mga pagtulun-an, ang mga sakop sa iyang pamilya nakabaton og
gugma sa buhat sa templo. Niadtong Enero 1928 siya mihukom
sa paghimo sa matag Huwebes sa gabii nga maoy gabii sa templo
sa pamilya nga Grant. Ang na-endowed nga mga sakop sa pamil-
ya magtapok sa panihapon ug dayon moadto sa Templo sa Salt
Lake aron sa pagdawat sa sagrado nga mga ordinansa alang sa
ilang nangamatay na nga mga kagikanan. Sa iyang adlawng na-
tawhan niadtong 1934, 50 ka mga sakop sa pamilya nagtigum sa
templo ug mitabang sa pag-seal sa 1,516 ka mga anak ngadto sa
ilang mga ginikanan.4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Walay sakripisyo nga dako ra kaayo sa atong
pagpaningkamot sa paghiusa sa atong mga pamilya

pinaagi sa buluhaton sa templo.

Ako kanunay nga mapasalamaton, hangtud sa adlaw sa akong
kamatayon, nga wala ako maminaw sa uban nakong mga higala di-
hang, isip batan-ong lalaki nga dul-an sa baynte anyos ang pangi-
daron, akong gihagoan ang pagbiyahe gikan gayud sa Lalawigan sa
Utah hangtud ngadto sa St. George aron maminyo sulod sa
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Templo sa St. George. Panahon kadto sa wala pay riles paingon sa
habagatan sa Lalawigan sa Utah, ug gikinahanglan among tiwason
ang among pagbiyahe pinaagi sa karuwahe. Dugay ug malisud ang
biyahe niadtong mga panahona, ibabaw sa libaong ug walay klaro
nga mga dalan, ug ang panaw sa matag biyahe mogahin og pipila
ka mga adlaw.

Daghan ang mitambag kanako nga dili mopadayon—dili mo-
lahus ngadto sa St. George aron maminyo. Sila mirason nga ma-
himo nakong hangyoon ang presidente sa stake o ang akong
bishop sa pagkasal nako, ug dayon kon ang Templo sa Salt Lake
mahuman na, mahimo kong moadto didto uban sa akong asawa
ug mga anak ug ma-sealed sa akong asawa ug ang among mga
anak ma-sealed ngari kanamo sa kahangturan.

Nganong wala man ako maminaw kanila? Tungod kay gusto
nako ang kaminyoon alang sa karon ug sa kahangturan—tungod
kay gusto nakong sugdan ang kinabuhi sa ensakto. Sa kadugayan
may katarungan ako nga maglipay pag-ayo tungod sa akong de-
terminasyon nga maminyo sa templo niadtong panahona kaysa
maghulat sa umaabot ug daw mas hamugaway nga panahon….

Ako nagtuo nga walay takus nga batan-ong lalaki ug babaye
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mopalabay sa bisan un-
sang makatarunganon nga paningkamot sa pagduol sa balay sa
Ginoo aron magtambayayong sa pagsugod sa kinabuhi. Ang mga
panaad sa kaminyoon nga gidawat sa sulod niining balaan nga
mga dapit ug ang sagrado nga mga pakigsaad nga gidawat alang
sa karon ug sa tanang kahangturan maoy mga [panagang] batok
sa mga tintasyon sa kinabuhi nga sagad mobungkag sa mga pa-
nimalay ug mopukan sa kalipay….

Ang mga panalangin ug mga saad nga nadawat tungod sa pag-
tinabangay sa pagsugod sa pagpuyo, karon ug sa kahangturan, su-
lod sa templo sa Ginoo, dili maangkon sa bisan unsang paagi ug
ang takus nga batan-ong mga lalaki ug mga babaye nga Santos sa
Ulahing mga Adlaw kinsa sa tinuoray nga nagtambayayong sa pag-
sugod sa kinabuhi makakaplag nga ang ilang mahangturong pa-
nag-uban ubos sa walay katapusang pakigsaad mamahimo nga
pundasyon diin maugmad ang kalinaw, kalipay, hiyas, gugma, ug
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ang tanan pang lain nga mahangturong mga kamatuoran sa kina-
buhi, dinhi ug sa umaabot.5

Dili nako mapasabut og maayo … ang kamahinungdanon sa
mga batan-ong mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mosulod
niini nga Balay, aron maminyo sa tukma nga paagi ug magsugod
sa pagpakigbisog sa kinabuhi ubos sa pagdasig sa buhing Dios ug
uban sa mga panalangin sa katungod sa Priesthood sa Dios nga
gihuptan sa Iyang mga sulugoon kinsa nangalagad sulod sa
Templo. Gusto nakong itanom sa inyong mga kasingkasing nga
ang bisan unsang butang nga inyong himoon, kon sakripisyohan
sa madugay o sa madali ang ganti moabut kaninyo, mahimong
karon o sa kahangturan, ug halos sa walay pagkapakyas kon kita
mohimo og bisan unsa nga sakripisyo pinasubay sa atong ka-
tungdanan sa pagbuhat nianang mga butang nga makapahimuot
sa mata sa Dios atong makuha ang atong ganti panahon sa atong
mga kinabuhi.6

Dili pa lamang dugay sa miaging tuig nakahukom ako nga pi-
naagi sa pagplano sa akong mga kalihokan, pinaagi sa pagpalayo
gikan sa mga lektyur o mga konserto o mga dula sa entablado o
sa mga opera, ako makaadto sa templo sa pinakakubos kausa sa
matag semana ug makapahigayon sa paghimo sa mga ordinansa
alang sa uban nakong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay
na. Pinaagi sa pagdesisyon nga ako kining mahimo wala gayud
ako maglisud sa pagtambong sa templo kausa sa matag semana
sa tibuok tuig….Tinuod, mahimong dili ko makaadto usahay sa
opera o dula o laing mga kalihokan nga gusto unta nakong tam-
bongan, apan wala gayud ako maglisud….

Kita sa kasagaran makahimo sa gipangandoy nato nga buha-
ton. Ang batan-ong lalaki makakita og dako kaayong panahon
nga igahin uban sa iyang hinigugma. Siya makapahimutang sa la-
ing mga kalihokan aron mahimo kana. Makahimo kita sa pagpa-
himutang sa atong mga kalihokan aron makaehersisyo pinaagi sa
golf ug sa laing paagi. Makahimo kita sa pagpahimutang sa atong
mga kalihokan aron makahigayon sa paglingawlingaw. Ug kon ki-
ta makahukom sa pagbuhat sa maong mga butang kita makahimo



65

K A P I T U L O  6

sa pagpahimutang sa atong mga kalihokan aron makahimo sa bu-
luhaton sa templo, pinasikad sa akong kaugalingong kasinatian.7

Ako nagtuo nga kon ako makakita og panahon sa pag-adto sa
templo ug sa paghimo sa buhat sa templo kausa sa usa ka sema-
na, hapit walay tawo sa tibuok nga Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga dili makakita og panahon kon
siya mangandoy sa pagplano sa iyang buluhaton sa tukma nga
paagi. Ako naghisgot bahin sa mga tawo nga nagpuyo diin adu-
nay templo, ug dili sa mga tawo nga kinahanglan nga mobiyahe
og layo aron makaabot didto…. Wala akoy nahibaloan nga tawo
nga labawng nagkapuliki kay kanako, ug kon kini akong mahimo
sila makahimo, kon ila lamang nga ibutang sa ilang mga kasing-
kasing ug mga kalag ang tinguha sa pagbuhat niini. Ang nakaa-
pan sa daghan kaayong mga tawo mao nga wala silay tinguha.8

Sa akong hunahuna, usa sa dagkong mga kahigayunan nga
atong natagamtam isip Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ka-
nang pagbuhat sa mga buluhaton sa templo alang niadtong
atong mga kagikanan kinsa nangamatay nga wala mahibalo sa
Ebanghelyo….

…Kon inyo kining ibutang sa inyong kasingkasing ug kalag
nga kini usa sa labing mahinungdanong mga butang nga inyong
mahimo isip nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kamo makakap-
lag og paagi sa paghimo niini.9

Sukad sa pagpahiuli sa mga yawe sa 
pag-seal, daghang mga tawo ang nagtinguha 

sa pagsiksik sa ilang mga kagikanan.

Gikan sa panahon sa pagduaw ni Elijah, nga nagpahiuli sa
mga yawe nga iyang gihuptan, nagpabalik sa mga kasingkasing sa
mga anak ngadto sa ilang mga amahan [tan-awa sa D&P
110:13–15], miabot sa mga kasingkasing sa katawhan sa tibuok
kalibutan ang tinguha sa pag-angkon og kahibalo mahitungod sa
ilang mga kagikanan.10

Ang mga kalalakin-an ug kababayenhan sa tibuok kalibutan
nagpadayon sa pag-organisar og mga kapunongan, nga nangita sa
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ilang mga kagikanan, ug nagtigum og mga talaan sa kagikanan sa
ilang mga pamilya. Minilyon ka mga dolyares ang nagasto alang
niini nga mga katuyoan. Ako nakahinabi ngadto ug nakadungog
sa daghang higayon mahitungod sa mga tawo nga migasto og
dagko kaayo nga salapi aron sa pagpundok og talaan sa ilang mga
kagikanan, ug human nga kini mapundok, kon pangutan-on nga-
no nga ila kining gihimo, sila miingon: “Wala ako masayud; ako
gidaog sa dili kapugngan nga tinguha sa pagpundok niana nga ta-
laan ug sa paggasto og salapi alang sa hamugaway nga paghimo
niini. Karon nga kini napundok na wala na akoy espesyal nga ga-
mitanan niini.” Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagmang-
gad sa mga libro niana nga matang labaw pa sa bili o salapi.11

Alang sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw ang usa ka libro
nga ingon niini ang gidak-on [nag-isa sa Basahon ni Mormon]
nga naglakip sa mga ngalan sa iyang mga kagikanan, dako kaayo
og bili, kadaghan piloa ang bili, mga gatusan ka pilo ang labaw
kaysa sa gibug-aton sa bulawan.12

Sa panahon nga atong madawat ang mga ordinansa sa
templo alang sa atong mga kabanay nga nangamatay, kita

mamahimong, “mga manluluwas sa Bukid sa Sion.”

Akong gikalipay ang maanindot kaayo nga buhat nga kasamta-
ngang gituman sulod sa atong mga templo, sa pagpahiuli dinhi
sa kalibutan sa kahigayunan sa pagbunyag, pinaagi sa katungod
sa buhing Dios, alang niadto kanila nga nangamatay na, ug sa
pagpahigayon sa mga ordinansa nga kon dawaton, modala sa
mga patay ngadto sa kinabuhing dayon ug ngadto sa kaluwasan,
bisan pa nga namatay sila nga walay kahibalo sa Ebanghelyo.13

Ang kalibutan mangutana, unsaon man paghimo niana, nga
ang usa ka tawo mahimong bunyagan alang sa laing tawo? Apan
kon kita magatuo sa buhat ni Kristo alang sa kaayohan sa uban,
motuo usab kita nga ang usa ka tawo makahimo sa buluhaton
alang sa laing tawo, ug nga kita usab mamahimong “mga manlu-
luwas sa Bukid sa Sion.” [Tan-awa sa Abdias 1:21.]14

Atong katungdanan … ang pagkamanggihunahunaon ngadto
sa mga anak sa atong Amahan nga nag-una kanato sa kamatayon
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nga walay kahibalo sa ebanghelyo, ug ang pag-abli sa pultahan sa
kaluwasan ngadto kanila sulod sa atong mga templo, diin kita
usab adunay mga obligasyon nga kinahanglang himoon.15

Kon kita makugihon, ang Ginoo moandam sa paagi aron
atong mahimo ang buluhaton sa templo ug sa kasaysayan

sa banay alang sa atong nangamatay na nga kaliwatan.

Ako mangamuyo nga ang Ginoo modasig sa matag usa ug ka-
natong tanan sa pagdugang sa kakugi sa paghimo kutob sa maa-
bot sa atong abilidad sa mga katungdanan ug sa mga buluhaton
nga nag-agad sa atong paglihok sa gitugyan nga mga buluhaton
alang sa atong mga patay…. Kon kita matinguhaong maningka-
mot, sa matag tuig nga molabay, sa pag-angkon og kahibalo ba-
hin niadtong atong mga kabanay nga nangamatay nga walay
kahibalo sa ebanghelyo, nakasiguro ako nga panalanginan kita sa
Ginoo aron makaangkon niini.16

Kini nga buluhaton sa genealogy, alang kanako, talagsaon ra
kaayo. Maanindot kaayo nga ang uban kanato nga adunay kaikag
niini gipangandaman na og pamaagi. Daw milagroso kaayo ang
paagi nga ang akong asawa nakahimo sa nanglabay nga panahon
sa pagpundok sa mga kasayuran sa genealogy sa iyang mga kati-
gulangan. Yano lang nga makapahingangha ang paagi nga ang
mga basahon ug ubang mga kasayuran atong napanag-iya. Sa hi-
gayon nga misangko na kita sa paril nga bato, sa ubang paagi gi-
buslotan kana nga paril aron kita makasuong lapos sa pikas nga
bahin, sa pasumbingay nga pagkasulti, ug nakakaplag og butang
nga bililhon.17

Sulod sa daghang mga katuigan ang akong asawa naninguha
nga masayud sa kagikanan sa amahan sa iyang apohan, si Gideon
Burdick. Pito ka henerasyon sa iyang pamilya adunay represen-
tante sa Simbahan, apan sa iyang mga kagikanan wala siyay ka-
sayuran. Iyang gisunod ang tanang tabang sa pagpangita, apan
dili gani niya mapalgan ang ngalan sa amahan niini.

Tungod kay sundalo siya kanhi sa Gubat sa Rebulosyon, gila-
uman nga ang mga opisyal nga talaan sa Washington, D. C. ti-
ngali makahatag sa gikinahanglan nga ebidensya. Apan kini
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Si Presidente Heber J. Grant miingon, “Matinguhaon kaayo ako nga moawhag 

sa katawhan sa pagpadayon sa pagsiksik sa ilang mga genealogy ug pagkahuman

niana himoon ang mga gimbuhaton sulod sa atong mga templo.”

nagtala nga adunay duha ka Gideon Burdick nga nagserbisyo sa
Amerikanhong kusog niadtong panahona, ug kini nakadugang
sa kalisud sa tahas sa pag-ila.

Pipila ka tuig na ang milabay si Mrs. Grant ug ako miadto sa
Washington ug mikonsulta sa mga arkibo (tipiganan sa mga do-
kumento) sa buhatan sa tigpahigayon sa pensyon. Iyang nakita
sa talaan didto ang aplikasyon ni Gideon Burdick sa pagdawat og
pensyon. Sa pagtuki niini, iyang nakita nga ang edad niini mi-
tukma sa iya mismo nga kagikan…. Ang usa sa mga saksi nga mi-
pirma sa aplikasyon nailhan nga si Hyrum Winters, umagad ni
Gideon, ug ang iyang apohan mismo.

… Ang iyang dapit nga natawhan karon nasayran nga didto sa
Rhode Island, [busa] ang buluhaton nga nahabilin mao nalang
ang pagsubay sa kaliwatan sa iyang pamilya niana nga estado.
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Human sa dugang nga pag-usisa nahibaloan ni Mrs. Grant gikan
sa usa ka sulat nga adunay usa ka Mr. Harcourt nga nagpundok sa
genealogy sa pamilyang Burdick. Misulat dayon siya ngadto sa pi-
nuy-anan ni Mr. Harcourt, unya nakadawat na hinuon og sulat gi-
kan sa anak niini nga babaye nga kini si Mr. Harcourt namatay
napulo ka tuig na ang milabay, ug ang manuskrito wala na hupti
sa iyang pamilya, ug wala siyay nasayran bahin niini.

Daw nahisama kini sa laing paril nga misanta kanamo, paril
nga dili kami makaagi. Apan ang akong asawa miingon, “Dili ko
mohunong diha.” Iyang gisulatan ang Postmaster sa lugar nga gi-
puy-an ni Mr. Harcourt ug mihangyo kaniya sa pagdala sa iyang
sulat ngadto ni bisan kinsang tawong may-apelyido nga Burdick.

Ang sulat gihatag ngadto ni Dr. Alfred A. Burdick, kinsa nag-
puyo duol ra sa Post Office. Mitubag dayon siya, nag-ingon nga
anaa kaniya ang manuskrito ni Harcourt, ug nagpadayon sa pag-
pundok sa genealogy sa mga Burdick, sa katuyoan nga imantala
kini sama sa libro. Siya miingon nga aduna siyay talaan sa tibuok
pamilya sa Burdick hangtud ngadto ni Gideon, apan walay naa-
pil kabahin sa iyang pamilya, kay ang naulahi daw hingpit nga
nawala sa dihang mibalhin siya paingon sa kasadpan. “Padalhi
ako,” misulat siya, “sa tanang kasayuran mahitungod ni Gideon,
ug padalhan ko ikaw sa tanan nimong gustong mahibaloan ma-
hitungod sa iyang mga kagikanan.”

Gibuhat kini, ug mabinationg mipadala si Dr. Alfred A.
Burdick ngadto sa akong asawa sa kasaysayan sa mga katigula-
ngan ni Gideon Burdick, nga naghatag kaniya og katungod sa
paggamit niini sigon sa iyang gusto. Niining paagiha milampos
siya sa pag-angkon og kompleto nga kopya sa impormasyon nga
iyang gipangita human sa taas nga panahon, tin-aw nga naglam-
bigit sa iyang katawhan ngadto sa mga pamilya nga nagpuyo sa
Rhode Island….

Pagkahuman niana akong nahibaloan … ang mosunod nga su-
gilanon mahitungod sa manuskrito sa Burdick.

Daghang mga katuigan ang nangagi sila si William M. B.
Harcourt ug si Dr. Alfred A. Burdick nagsugod sa pagpundok
og genealogy sa pamilyang Burdick. Dakong pundok sa kasa-
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yuran ang natigum ug gihan-ay pag-ayo, sa katuyoan nga iman-
tala kini.

Niining puntoha si Mr. Harcourt namatay, ug ang usa ka ig-
agaw ni Dr. Burdick mitipig sa manuskrito ug iya kining gidala sa
New York. Sa primero naghunahuna siya sa pagmantala niini,
apan sa paglabay sa pipila ka tuig iyang gisulatan si Dr. Burdick,
nag-ingon nga kon ang ulahi mobayad sa pagpakarga maiya na
ang [manuskrito]. Si Dr. Burdick, hinoon, nga naglagot sa gibu-
hat niini nga tawo nga pagkawat sa manuskrito, wala motubag,
bisag naghulga pa kining sunogon ang manuskrito.

Busa gisugo sa ig-agaw ang iyang janitor nga dalhon kining
tanang bililhon nga mga papeles ngadto sa silong ug sunogon
kini. Sa unsa kaha nga hinungdan ang janitor napakyas sa pag-
himo niini, ug sa dihang ang ig-agaw nakabantay niini sa kaula-
hiang higayon iyang giputos ang tibuok koleksyon ug gipadala
kini ngadto sa iyang igsoon. Apan ang maong igsoon walay ma-
butangan niini sa iyang balay, ug gibutang kini didto sa likud
nga nataran sa balay. Didto gipasagdan kini sa daghang mga bu-
lan, naulanan ug nainitan, nga walay tawo nga nasayud kon un-
say buhaton niini.

Ang asawa sa igsoon namatay, ug si Dr. Burdick mitambong sa
lubong. Dinhi iyang nasayran kon hain mahimutang ang manus-
krito ug gisultihan siya nga iya kining makuha kon kini bililhon
alang kaniya. Iya kining gidala sa ilang balay, ug, nahadlok nga
tingalig mawala kini pag-usab gikan kaniya, iyang gipakopyahan
ang matag libro niini. Daghang mga bahin nadaot na tungod sa
pagkaladlad, apan, sa mainampingon nga pag-usisa sa tanan, na-
lipay siya nga hapit ang tanan gayud nga mahinungdanong mga
sulod wala maunsa.

Gikan niadtong panahona hangtud karon nagpadayon siya sa
pagsiksik, nadugangan ang iyang kasayuran.

Samtang didto sa Washington, sa miaging Disyembre, si Mrs.
Grant ug ako mipahigayon og espesyal nga biyahe ngadto sa
Baltimore aron makighimamat niini nga tawo nga matinahuron
kaayo nga mitabang kanamo…. Iya kaming nailhan tungod sa
mga litrato nga among gipadala, ug mitunol sa duha gayud niya
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ka kamot aron sa pagtimbaya kanamo. Gidala kami sa sulod sa
iyang opisina, iya kaming gipakita sa daghang mga hugpong sa
mga talaan sa genealogy nga iyang napundok, kabahin sa kasay-
sayan sa pamilya Burdick ug sa uban. “Niining butanga,” siya mi-
ingon, “andam ako nga magtukaw ug makighisgot kaninyo sa
tibuok gabii.”

Aduna siyay baynte ka mga bolumen sa manuskrito sa mga ta-
laan sa Burdick nga gihan-ay pag-ayo. Ang upat niini nahibaloan
nga naglakip sa direkta nga linya ni Gideon. Si Dr. Burdick mali-
payon kaayo nga mihatag kanamo niini nga kasayuran, aron kop-
yahon ug gamiton sumala sa among gusto. Mitanyag ko sa
pagpadala og stenographer sa iyang opisina ug mohimo sa kop-
ya, o sa pagkuha og … laing kopya. Apan iyang gibutang ang mga
libro sa akong mga kamot, nga nag-ingon, “Masaligan ko ikaw ni-
ini, Presidente Grant, kay nasayud ako nga luwas kini diha sa
imong mga kamot.”

Mga minakinilya nga mga kopya sa tibuok kasulatan karon na-
human na, ug usa niini gibalik ngadto ni Dr. Burdick. Dugang
mga kasayuran gikuha gikan sa atong Genealogical Library, ug gi-
kan sa kasaysayan sa banay, aron idugang sa iyang hinugpong….

Gilauman nga kining tanan makapahinam dili lamang ngadto
ni Mrs. Grant ug kanako, apan ngadto sa tanan nga nagsiksik sa
ilang kaugalingong mga genealogy, isip pagpamatuod sa unsa
nga pamaagi nga ang Ginoo nagtabang sa iyang mga anak gawas
sa Simbahan, ug isip inspirasyon sa mga tawo nga nangulo sa
Simbahan ingon man sa mga tawo nga nangulo sa mga stake ug
mga ward sa Simbahan aron matinguhaong magpadayon sa ilang
kaugalingong pagsiksik. “Pangita ug kamo makakaplag.”

[Mateo 7:7.]18

Ang kaluwasan sa mga patay maoy usa sa pinakadakong katu-
yoan ngano nga ang Mahangturong Ebanghelyo gipahiuli, ug
ang Simbahan ni Jesukristo gitukod pag-usab, niini nga pana-
hon. Ang dili kasagaran nga kaikag nga gipakita sa mga Santos ni-
ini nga mahinungdanong bahin sa matubsanon nga misyon sa
Manluluwas usa ka timaan nga naghatag og dakong paglaum.
Ang atong mga templo puno gikan sa sayong kabuntagon hang-



72

K A P I T U L O  6

tud ngadto sa lawom nga kagabhion, sa mga tawo nga may hu-
got nga tinguha sa pagtubos sa nangamatay na nga mga kagika-
nan ug sa pagtabang sa pagmugna og panumpay nga sa
kadugayan mohiusa sa tanang mga dispensasyon sa Ebanghelyo
ug modala sa tanang butang diha ni Kristo, sa langit ug sa yuta—
usa ka talagsaong buluhaton alang sa Dispensasyon sa
Kahingpitan sa mga Panahon. Pagkadako sa kalipay nga naghulat
sa matinud-anon nga mga magbubuhat sulod sa Balay sa Ginoo,
sa higayon nga sila moabut na sa Kalibutan sa mga Espiritu ug
didto makadawat og malipayon nga paghangup gikan sa mga ta-
wo nga ilang gihatagan niining dili hitupngan nga serbisyo!19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pag-apil sa mga ordinansa sa
templo nakahatag og panalangin sa inyong kinabuhi? Unsa
may atong mahimo aron madugangan ang kahingpit sa atong
pagtagamtam sa mga panalangin sa templo?

• Nganong importante man nga maminyo kita sa templo? Sa un-
sa nga paagi nga ang kaminyoon sa templo makalig-on sa re-
lasyon sa bana ug asawa?

• Unsa may ipasabut sa mamahimong “manluluwas sa Bukid sa
Zion”? (Tan-awa usab sa D&P 128; 138:47–48, 53–54, 57–58.)
Sa unsang paagi nga ang mga ordinansa sa templo ug ang ka-
saysayan sa banay nakatabang kaninyo sa pagtunong sa in-
yong kasingkasing ngadto sa mga sakop sa pamilya, buhi man
o patay?

• Unsa ang mga kapanguhaan nga gisangkap sa Simbahan aron
makatabang kanato sa paghimo sa mga buluhaton sa kasaysa-
yan sa banay?

• Giunsa man sa Ginoo pag-andam sa paagi aron nga ang in-
yong pamilya makakaplag sa nga kasayuran mahitungod sa ka-
saysayan sa banay? Unsa nga mga ebidensya ang inyong nakita
nga ang katawhan sa tibuok kalibutan mibati og kadasig sa
pagkat-on mahitungod sa ilang mga kagikanan?
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• Unsa may atong mahimo aron makahigayon sa pagtambong sa
templo kanunay? Alang sa buluhaton sa kasaysayan sa banay?

• Unsaon man sa mga pamilya nga nagpuyo halayo sa templo
pag-ugmad og tradisyon sa pagrespeto ug pagtahud sa buhat
sa templo?
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Samtang magtuon kita sa mga kasulatan ug magpakabuhi 

sumala sa mga baruganan nga anaa niini, “motubo kita ug 

mouswag sa kahayag, kahibalo ug kinaadman.”
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Personal, Malungtaron 
nga Pagpamatuod

Samtang atong sundon ang ebanghelyo ni Jesukristo, 
kita motubo sa kahibalo mahitungod sa kamatuoran ug 

sa atong katakus sa pag-alagad sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Ang pagpamatuod ni Heber J. Grant mahitungod sa gipahiuli
nga ebanghelyo nagsugod sa paggamot sa bata pa siya. Sa kaula-
hiang bahin sa iyang kinabuhi, kanunay siya nga mopadayag og
pasalamat sa mga magtutudlo ug sa mga pangulo nga nagmatuto
sa iyang nagtubo pa lamang nga pagpamatuod. Mapasalamaton
siya ilabi na gayud sa iyang inahan. “Ako nagbarug dinhi karong
adlawa isip presidente sa Simbahan,” miingon siya usa ka higayon
niana, “tungod kay akong gisunod ang pahimangno ug tambag
ug ang mainiton nga pagpamatuod mahitungod sa kabalaanon sa
buhat sa Dios, nga akong naangkon tungod sa akong inahan.”1

Samtang siya nagtubo, ang iyang pagpamatuod nagkadugang.
Siya misulti bahin sa panghimatuod nga iyang nadawat samtang
nagtuon siya sa Basahon ni Mormon: “Isip batang lalaki nga dul-
an sa kinse anyos akong gibasa, nga mainampingon ug mainam-
puon, ang Basahon ni Mormon, ug miabut sa akong kasingkasing
ang usa ka malungtaron ug lig-on nga pagpamatuod sa balaanong
pagkatinuod niini. Sukad niadtong adlawa hangtud karon ang
maanindot kaayo nga pagtulun-an niini nahimo nga tighupay, pa-
nalangin, ug giya ngari kanako.”2

Si Presidente Grant nagpadayon sa pag-alima sa iyang pagpa-
matuod sa tibuok niyang kinabuhi, matinguhaong nag-ampo nga
magpabilin siyang matinuoron sa hingpit nga pagtuo.3 Sa pag-
edad niya og 80 anyos siya namahayag: “Ako sa pagkatinuod ug
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sa tinuoray walay makaplagan nga pinulongan sa pagpadayag sa
pagkamapasalamaton nga mipuno sa akong kasingkasing tungod
sa malungtaron nga pagpamatuod, sulod mismo sa akong kalag,
mahitungod sa kabalaan niini nga buhat. Sa nangaging mga ka-
tuigan, ako nakakaplag og mga kamatuoran, labihan ka daghan,
labihan ka lig-on, labihan ka gamhanan, mahitungod sa kabalaan
niini nga buhat, nga wala akoy pulong nga makapadayag sa
akong pagpasalamat; ug wala akoy nakita nga nakapaminos sa
akong pagtuo.”4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang pagpamatuod moabut isip usa ka personal nga
pagpadayag gikan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo.

Ang Dios naghatag ngadto sa mga kalalakin-an ug kababayen-
han sa tibuok kalibutan, nga nangita sa kahayag sa Iyang Espiritu,
agig tubag sa mapaubsanong mga pag-ampo, og usa ka pagpa-
matuod ug kahibalo nga kining Ebanghelyo mao gayud kon unsa
man ang gipahayag niini—nga kini mao ang kamatuoran, nga ki-
ni mobarug hangtud sa kahangturan, ug nga ang tanan nga mo-
sunod niini mahimaya sa hangtud diha sa presensya sa atong
langitnong Amahan, ug sa Iyang Anak, ang atong Manunubos.5

Gatusan, oo, liboan ang natandog sa ilang kasingkasing, ug pi-
naagi sa pagdasig sa Espiritu, ug sa mga pagpadayag sa Dios ngad-
to kanila, sila nakadawat og kahibalo mahitungod sa kabalaan
niini nga buhat diin sila nalambigit. Sila nakadawat og pagsaksi sa
Espiritu Santo ngadto kanila, naghatag og katagbawan sa ilang
mga kalag, nagtagbaw sa ila gayud nga kaugalingon, nga nagtulod
kanila sa pagsangyaw sa hingpit nga kalipay nga sila nasayud nga
ang Dios buhi, nga sila nasayud nga si Jesus mao ang Kristo, nga
sila nasayud nga si Joseph Smith usa ka propeta sa tinuod ug bu-
hi nga Dios. Walay tawo sa kalibutan nga makasulti nga siya nasa-
yud nga ang ilang gisulti dili tinuod. Mahimong dili siya motuo sa
ilang pagpamatuod, apan dili niya mahimong kawaton ang kahi-
balo nga ilang gibatonan. Mahimong ipahayag nako nga akong gi-
mahal ang akong pamilya, ug ang tawo mahimong moingon, “Dili
ko motuo niana,” apan dili kana makausab sa kahibalo nga akong
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naangkon nga tinuoray nako silang gimahal. Kon ang usa ka tawo
makadawat sa pagsaksi sa Espiritu Santo, kon ang tawo makada-
wat sa kahibalo nga kining ebanghelyo tinuod, ug siya nasayud ni-
ini, ug iya kining isangyaw, ang tibuok kalibutan, nga dili motuo,
dili makausab sa kahibalo nga anaa kaniya.6

Akong gipasalamatan ang Ginoo nga ang tanang mga Santos
adunay katungod sa mga paghunghong sa Iyang espiritu santo.
Akong gipasalamatan ang Dios nga walay usa kanato nga nagsa-
lig sa ubang mga tawo sa pagpamatuod sa ebanghelyo. Ako
Siyang gipasalamatan nga ang matag usa ug ang tanan makahimo
sa pagbaton og pagpamatuod sa ilang kaugalingon.7

Mao kana ang personal nga kahibalo, kanang ligdong, gamay
nga tingog sa pagpadayag nga moabut ngadto sa tanang mati-
nud-anon, mainampuon nga kalag, agig tubag sa pag-ampo, nga
naghatag og gahum niini nga Simbahan. Kon wala kining indi-
bidwal nga pagpamatuod, nga moabut sama sa naandan ngadto
sa mga kalalakin-an ug kababayenhan sa tibuok kalibutan sa di-
hang sila nakadungog sa ebanghelyo ug nangamuyo sa Dios
alang sa iyang espiritu, dili unta kita maingon niini karon—nag-
hiusa nga katawhan, usa sa kasingkasing ug kalag, nahiusa sa
Dios ug nahiusa sa atong Manluluwas.8

Gusto nakong isulti dinhi gayud nga ang gahum sa Dios, nga
ang Espiritu sa Sios mao ang makombinser sa mga tawo; nga di-
li ang pagkamaayong mosulti, dili ang edukasyon, dili ang maa-
yong mga pulong, o ang maanindot nga pagpamulong niini,
maoy makakaplag og dapit sa mga kasingkasing sa mga anak sa
tawo aron sila makombinser sa Kamatuoran.9

Nakahimamat na ako og daghang mga tawo nga nagduhaduha
sa akong pagpamatuod. Sila miingon, “Mr. Grant, dili ka mahi-
mong masayud niining mga butanga.” Apan andam ako ug gusto
nga mopaambit sa akong pagpamatuod nga nasayud ako niining
mga butanga, ug ako nasayud niining mga butanga sama nga ako
nasayud unsa ang kahayag itandi sa kangitngit, kainit itandi sa ka-
bugnaw. Nasayud ako nga human mangamuyo sa Ginoo ako na-
kadawat og mga tubag sa akong mga pag-ampo. Busa, ako adunay
kahibalo niining mga butanga, ug ako nasayud niini sama nga ako
nasayud nga akong gimahal ang akong pamilya ug mga higala.
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Kini nga kahibalo miabot kanako sa pamaagi nga ako andam ug
gusto nga mopaambit sa akong pagpamatuod sa tibuok kalibu-
tan, ug ako nasayud nga kinahanglan akong atubangon ang pag-
pamatuod nga akong gihatag. Ako dili matinud-anon sa akong
kaugalingon kon dili nako himoon, kon adunay higayon, ang pag-
hatag og pagpamatuod sa mga butang nga akong nahibaloan.10

Kita, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, adunay dakung
katarungan nga magpasalamat sa daghang mga pagpakita sa kaa-
yo ug kalooy sa atong Dios. Maningkamot kita, sa tanan natong
katakus, sa pag-angkon og igong kinaadman, kahayag ug kahiba-
lo gikan sa atong langitnong Amahan aron kita makapadayon sa
dalan sa katungdanan. Daghan kanato ang nagtuo nga kita lig-on
na sa atong kahibalo sa Ebanghelyo, ug nga gamay ra kaayo ang
atong kahadlok nga ang mga pagsulay mopahilayo kanato gikan
sa kamatuoran. Sa samang higayon, kinahanglan nga atong ma-
sabtan pag-ayo nga walay adlaw o oras sa atong kinabuhi nga ma-
kahimo kita sa pagbarug nga mag-inusara ug magpadayon sa
pagpamatuod mahitungod sa Ebanghelyo kon wala ang kahayag
ug inspirasyon sa Espiritu sa Dios.11

Atong madawat ug mapalig-on ang atong 
mga pagpamatuod pinaagi sa pag-ampo, 
pagtuon, ug pagkamasulundon sa Ginoo.

Ang pinakamahinungdanon nga pagpamatuod nga atong ma-
dawat mao kanang tingog sa pagpadayag—ang pagdasig sa
Espiritu Santo. Walay tawo nga makaangkon niini kon dili siya
magpakabuhi aron mamahimong angayan nga modawat niini.12

Dili nimo mahimong ihatag sa uban ang butang nga imong na-
angkon sa imong kaugalingon. Dili ako makahimo sa paghatag
og pagpamatuod ngadto sa usa ka tawo sama nga dili ako mahi-
mong mokaon para kaniya. Makasulti ko kaniya kon unsaon sa
pag-angkon niini. Mahimo nako siyang sultihan sa mga panala-
ngin sa Dios ngari kanako. Apan ang matag usa sa kada tawo ki-
nahanglan gayud nga mosunod sa ebanghelyo kon nangandoy
siya nga makaangkon og kinaugalingon nga pagpamatuod mahi-
tungod sa kabalaan niini nga buhat.
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Nasulayan na kini sa mga kalalakin-an ug kababayenhan sa ti-
buok kalibutan kinsa gikasilagan ug gipanamastamasan ug gigu-
kod sa ilang kaugalingong unod ug dugo, tungod kay sila
nagpasakop sa Simbahan; apan agig tubag sa mapaubsanon nga
pag-ampo, ug pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga gisugo sa
Dios nga ilang buhaton, sila nakadawat sa kahayag ug kahibalo
ug sa pagpamatuod mahitungod sa kabalaan niini nga buhat.13

Akong mga kaigsoonan, kon atong tun-an ang mga kasulatan,
ang plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan, magsunod sa mga kasu-
goan sa Ginoo, ang tanang mga panaad nga gihimo matuman di-
ha sa atong mga ulo. Ug kita motubo ug molambo diha sa
kahayag, kahibalo ug kinaadman.14

Mosaad ako kaninyo, isip alagad sa buhi nga Dios, nga ang ma-
tag lalaki ug babaye nga mosunod sa mga kasugoan sa Dios mo-
lambo, nga ang matag panaad nga gihimo sa Dios matuman diha
sa ilang mga ulo, ug nga sila motubo ug molambo diha sa kaa-
lam, kahayag, kahibalo, kinaadman, ug labaw sa tanan, diha sa
pagpamatuod ni Ginoong Jesukristo.15

Ang atong mga pagpamatuod magkalig-on 
samtang ato kining ipaambit.

Walay tawo nga makasangyaw sa ebanghelyo ubos sa pagdasig
ug gahum sa Espiritu sa buhi nga Dios … gawas kon kana nga ta-
wo mobati, masayud ug makasabut nga siya gipanalanginan sa
Ginoong Makagagahum, ug siya makahimo sa pagpamatuod ma-
hitungod sa gahum sa Dios nga moabut sa panahon nga kita mo-
sangyaw niining ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo.16

Nakadungog ko ni Presidente [Brigham] Young ug sa ubang
mga tawo nga nag-ingon sa daghang mga higayon nga mas kasa-
garan ang mga batan-on makadawat og pagpamatuod, sulod sa ila
gayud nga galamhan, mahitungod sa kabalaan niini nga buhat,
samtang sila nagbarug sa ilang kaugalingong mga tiil sa [paghatag
sa ilang pagpamatuod] kay sa panahon nga sila nagluhod ug nag-
ampo alang niana nga pagpamatuod; nga ubos sa pagdasig sa
Espiritu sa Dios miabot ngadto kanila, ang buhong nga pagbu-bu
niana nga Espiritu, nga ang ilang mga kalag gisanapan sa kahayag
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ug sa kahibalo nga nagagikan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo.
Kini nga pagsaksi miabot sa ilang kasingkasing nga sa maong pa-
agi sila nakahimo sa pagpamatuod nga sila tinuod nga nasayud
nga sila tinuoray nga nalambigit sa plano sa kinabuhi ug sa kalu-
wasan; nga sila nasayud sa tinuoray nga ang Dios buhi, nga si
Jesus mao ang Kristo, nga si Joseph Smith propeta kaniadto ug
karon sa tinuod ug buhi nga Dios.17

Samtang nagdumala sa misyon sa Uropa, nakahigayon ako sa
daghang mga okasyon, sa paghatag og pahimangno sa batan-ong
mga lalaki nga miadto didto aron sa pagsangyaw sa ebanghel-
yo—batan-ong mga lalaki kinsa wala gayuy edukasyon, wala ga-
yuy kasinatian, ug daghan kanila mibarug sa unang higayon sa
ilang kinabuhi ug mihatag sa ilang pagpamatuod sulod sa opisi-
na sa Liverpool. Ako silang gisultihan sa pagtuon sa ebanghelyo
ug sa pag-ampo alang sa pagdasig sa Espiritu sa Ginoo; ug gisa-
aran sila nga kon ila lamang nga bukhon ang ilang mga ba-ba ug
mohatag og pagpamatuod nga si Jesukristo mao ang Manunubos
sa kalibutan, ug nga si Joseph Smith iyang propeta, ang Dios mo-
hatag kanila og igsusulti bisan kon ang ilang hunahuna blangko
pa sa pagsugod. Dili lang kay baynte apan daghan ang mga el-
ders nga mihatag og pagpamatuod ngari kanako nga kining pa-
naad natuman, ug nga ang Dios sa tinuod gayud mipanalangin
kanila sa matag higayon nga sila mihatag og pagsaksi sa kabalaan
sa misyon ni Joseph Smith, ang nagtukod pag-usab, ubos sa ka-
bubut-on sa Dios, sa Simbahan ni Kristo sa ibabaw sa yuta.18

Panahon sa akong kinabuhi, ginatus ug linibo ka pagpamatu-
od ang akong nadungog gikan sa batan-ong mga lalaki ug baba-
ye kinsa milakaw aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo dayon
mibalik gikan sa ilang misyon ug naghatag og pagsaksi nga mi-
tubo ang ilang kahibalo sa kabalaan niini nga buhat, nga ang
ilang pagpamatuod napalig-on.19

Ang paghunong sa paglambo wala dinhi sa simbahan sa Dios;
dili kita mahimong magsalig sa pagpamatuod nga nadawat sa
nanglabay nga mga katuigan. Atong . . .nadungog ang pagpama-
tuod sa usa ka tawo nga nag-edad og setentay nuebe, apan kon
siya mohunong sa paghatag sa iyang pagpamatuod nga iyang na-
dawat ang espiritu sa Dios mobiya kaniya, kay walay gitakda nga
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pangidaron diin kita makahunong sa buluhaton ug sa ebanghel-
yo sa Dios.20

Ang pagpamatuod mohatag kanato og abilidad 
ug kaisug sa pagtuman sa buluhaton sa Ginoo.

Kadtong mga masulundon sa mga kasugoan sa Ginoo, kadtong
nagsubay sa mga kinahanglanon sa ebanghelyo, molambo sa ma-
tag adlaw nga molabay ug sa matag tuig nga molabay diha sa pag-
pamatuod ug sa kahibalo sa ebanghelyo, ug sa determinasyon sa
pag-awhag sa ubang tawo sa pagpakisusi sa plano sa kinabuhi ug
sa kaluwasan.21

Kita isip usa ka katawhan nakapakita nga ang pamahayag sa
Manluluwas tinuod, nga nag-ingon, nga kon tuyoon ni bisan kin-
sa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan iyang mahibaloan ang
doktrina [tan-awa sa Juan 7:17], ug nga kita [adunay] hingpit ug
bug-os nga kahibalo; ug kana mao ang hinungdan nga kita [ka-
ron] andam nga mosakripisyo tungod ug alang sa kamatuoran.22

Mapasalamaton kaayo ako nga ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw sa tibuok kalibutan adunay personal, kinaugalingon ug ma-
lungtaron nga pagpamatuod sa kabalaan sa buluhaton diin kita
may kalabutan. Kon dili pa lang tungod niana nga pagpamatuod
ang mga kalalakin-an, o mga kababayenhan, dili maghunahuna sa
paghimo sa talagsaon nga mga sakripisyo nga ilang gihimo dinhi
ug sa gawas sa nasud, alang sa pagpauswag sa buluhaton sa
Ginoo….

… Ako mapasalamaton sa higayon nga ako maghunahuna sa
mga kalalakin-an nga nagbarug sa kaulohan niini nga Simbahan
ug sa mga opisyales nga nangulo niini, nga naghatag sa ilang pa-
nahon ug sa ilang mga talento, naghimo sa mga sakripisyo (ka-
nang mga sakripisyo nga may kalabutan sa mga butang niini nga
kalibutan), ug nagbaton og hingpit ug malungtaron nga kahibalo
nga ang Dios buhi, nga siya modungog ug motubag sa atong mga
pag-ampo; nagbaton sa kahibalo, sa wala gayuy pagduda nga ang
Dios nagpakita kang Joseph Smith ug mipaila sa iyang Anak ngad-
to kaniya; nagbaton og hingpit nga kahibalo nga ang Aaronic ug
ang Melchizedek Priesthood gipahiuli sa kalibutan pinaagi sa mga
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kalalakin-an nga naghupot sa mga yawe sa Tunga-tunga sa
Panahon….

Walay laing butang nga makahatag kanato og kalampusan, bi-
sag dili kaayo parehas sa atong kalampusan karon, gawas lang ni-
ining hingpit ug tinuod nga kahibalo nga atong gibatonan isip
usa ka katawhan.23

Kon akong nailhan ang akong kaugalingong kasingkasing,
nagtuo ako nga kini nabug-os diha sa pagpauswag sa Simbahan
ug gingharian sa Dios. Nasayud ako nga walay butang sa kalibu-
tan nga akong gikalipay pag-ayo kay sa kamatuoran nga ako na-
kig-uban sa mga alagad sa Dios nga mga lalaki ug mga babaye
dinhi sa Simbahan ni Jesukristo; ug wala ako magtuo nga adunay
adlaw nga molabay nga wala ako magpasalamat sa Dios alang sa
pagpahiuli og usab sa plano sa kinabuhi ug kaluwasan, ug nga
ako gipanalanginan nga makaambit niini. Ako mangamuyo kani-
ya sa dakong tinguha nga ang akong hunahuna dili gayud ma-
ngitngitan, nga dili gayud ako mahimulag gikan sa kamatuoran;
nga ako dili gayud malimot sa bisan hain nga pakigsaad nga
akong nahimo, apan nga, samtang ako magtubo sa pangidaron
ug mouswag sa salabutan, nga ako motubo sa usa ka pagpama-
tuod sa ebanghelyo ug sa tinguha—dili lamang tinguha, apan sa
pagbuhat niini—nga molihok alang sa padayon nga pag-uswag
sa gingharian sa Dios ibabaw sa yuta.24

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Nganong tinuod man nga walay tawo nga makadawat og pag-
pamatuod “kon dili magpakabuhi nga mamahimong takus ni-
ini”?

• Ngano nga ang pagpamatuod nanginahanglan man og maka-
nunayon nga pagpalig-on? Unsaon nato nga mahimong mau-
nongon ug walay pagkaluya sa atong mga paningkamot nga
motubo diha sa atong pagpamatuod?

• Sa unsa nga paagi nga ang atong mga pagpamatuod makata-
bang kanato sa panahon sa pagsulay o pagpanggukod? Sa un-
sang paagi nga ang atong mga pagpamatuod makatabang
kanato sa panahon sa kaharuhay ug kabulahanan?
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• Ngano nga ang atong mga pagpamatuod malig-on man sa pa-
nahon nga ato kining ipakig-ambit? sa panahon nga kita ma-
minaw sa mga pagpamatuod sa ubang tawo?

• Sa unsa nga mga higayon gawas sa miting sa pagpamatuod

nga makahimo kita sa pagpakig-ambit sa atong pagpamatuod?

• Unsaon sa mga ginikanan pagtabang sa ilang mga anak nga
makaugmad og pagpamatuod sa ebanghelyo?
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Ang Pagsunod Kanila 
nga Gitawag sa Dios 

sa Pagdumala

Kita makasuporta sa mga kadagkoan sa Simbahan pinaagi
sa pag-ampo alang kanila, pagsunod sa ilang dinasig nga

tambag, ug sa pagpaluyo kanila sa ilang mga kahago.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Dihang si Elder Heber J. Grant nagsugod sa iyang pag-alagad sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, iya kining gihimo sa
bug-os nga pagkamatinud-anon ngadto sa Presidente sa Simbahan.
Human pa lang gayud makadawat sa iyang balaang tawag, iyang gi-
sulatan ang iyang ig-agaw nga si Anthony W. Ivins, “Makasulti gayud
ako sa tinuoray nga wala pa gayud mahitabo sa akong kinabuhi nga
adunay panahon nga dili ko andam sa pag-usab sa akong giplano
nga buhaton sa akto nga sugoon ako sa mga alagad sa Dios.”1

Isip sakop sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Grant adunay
daghang mga kasinatian nga nakapalig-on sa iyang pagpamatuod
sa Presidente sa Simbahan isip tigpama-ba sa Ginoo dinhi sa yu-
ta. Sa kadugayan, dihang siya na mismo ang Presidente sa
Simbahan, siya miasoy sa usa niini nga kasinatian, diin iyang na-
kita ang pagdasig sa Ginoo ngadto ni Presidente Wilford
Woodruff. Niadtong 1890 si Presidente Woodruff mipahibalo nga
maoy kabubut-on sa Ginoo nga ang mga Santos magtukod og ne-
gosyo sa paghimo og asukar nga remulatsa sa Utah. Si Elder Grant
nag-alagad sa komitiba nga gimugna “sa pag-usisa mahitungod ni-
ining butanga.” Human sa makuti nga pag-usisa, ang komitiba
nagkahiusa sa pagduso sa sugyot nga kalimtan sa Simbahan ang
maong ideya.
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Bisan pa niana, miasoy si Presidente Grant, “Si Presidente Woodruff
wala makontento. Laing komitiba ang gipili. Naapil ako sa unang ko-
mitiba ug iya akong giapil sa ikaduha nga komitiba. Mihangyo ako
nga dili iapil, tungod kay nakahukom na ako sa akong opinyon, na-
kapirma na sa akong pangalan sa taho, apan wala siya maminaw sa
akong hangyo nga dili iapil. Among gitun-an pag-usab ang maong
butang, sa masangkaron ug mainampingon nga paagi, ug ang ikadu-
hang komitiba mihatag og sukwahi nga taho. Si Presidente Woodruff
miingon: ‘Ayaw hunahunaa ang taho. Ang inspirasyon ngari kanako
mao nga tukoron ang industriya sa asukal.’ ”

Matinud-anon sa pahimangno sa propeta sa Ginoo, si Presidente
Grant ug ang uban nagbuhat og plano sa pagtukod og buhatan sa
paggama og asukal nga remulatsa. Apan, ang tibuok nasud nga 
krisis sa panalapi naghatag og kalisud sa pagtigum og salapi aron
matukod ang buhatan. Sa gihapon usa ka pundok sa sinati nga mga
negosyante misugyot nga dili maalamon alang sa Simbahan ang
pagpadayon sa maong gimbuhaton. Nahinumduman ni Presidente
Grant ang tubag sa iyang pangulo sa mao nga sugyot:

“Sa dihang ang sugyot gipresentar, ang tubag ni Wilford
Woodruff mao kini: ‘Sukad sa adlaw nga ako nakadawat og kahi-
balo sa kabalaan sa ebanghelyo ni Jesukristo nga gipahayag pina-
agi ni propeta Joseph Smith, gikan sa adlaw nga ako milakaw isip
uyamot nga priest aron magsangyaw sa ebanghelyo, bisan tuod
daw kamatayon kadto sa akong pagtan-aw, kon ang dalan sa ka-
tungdanan nga gipangayo sa ebanghelyo nga akong latason mo-
tawag kanako sa pag-atubang sa kamatayon, wala mahitabo nga
mitipas ako sa tuo o sa wala; ug karon ang inspirasyon sa Ginoo
ngari kanako mao ang pagtukod niini nga buhatan. Sa matag hi-
gayon nga maghunahuna ako sa paghikalimot niini, adunay ka-
ngitngit; ug sa matag higayon nga maghunahuna ako sa pagtukod
niini, adunay kahayag. Atong tukoron ang buhatan bisan kon ki-
ni makaparot sa panalapi sa Simbahan.’ ”

“Amo kadtong gitukod,” si Presidente Grant sa kadugayan mii-
ngon, “ug wala kadto makaparot sa Simbahan.” Gani, ang
Simbahan sa kadugayan nagtukod usab og laing mga buhatan,
nag-establisar og industriya nga nakahatag og kaayohan sa tibuok
Simbahan ug sa tinagsa nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.2
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Litrato nga gikuha niadtong

1925. Nagtindog, wala ngad-

to sa tuo: David O. McKay,

Rudger Clawson, ug Orson F.

Whitney sa Korum sa

Napulog Duha; Anthony W.

Ivins, Unang Magtatambag

sa Unang Kapangulohan;

Richard R. Lyman sa Korum

sa Napulog Duha; Heber J.

Grant, Presidente sa

Simbahan; Reed Smoot sa

Korum sa Napulog Duha;

Charles W. Nibley, Ikaduhang

Magtatambag sa Unang

Kapangulohan; Sylvester Q.

Cannon, Presiding Bishop;

George Albert Smith ug

Joseph Fielding Smith sa

Korum sa Napulog Duha.

Nagluhod, wala ngadto sa

tuo: Hyrum G. Smith,

Patriyarka sa Simbahan;

Melvin J. Ballard, Stephen L

Richards, John A. Widtsoe, 

ug George F. Richards sa

Korum sa Napulog Duha.

Wala makuhai og litrato:

James E. Talmage sa Korum

sa Napulog Duha.

Sa mga katuigan nga misunod, si Presidente Heber J. Grant mi-
dalit niining yano nga tambag aron sa paggiya sa mga kinabuhi sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw: “Wala akoy laing nahibaloan
nga sa akong pagbati mas bililhon kaayo kaysa pagkamasulundon
sa tambag ug pahimangno sa Ginoo, ug sa Iyang mga alagad niini
karon sa atong panahon.”3

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang Ginoo nagtawag sa Iyang mga propeta ug 
naggiya kanila pinaagi sa inspirasyon.

Ako nagtinguha niini nga okasyon, ug sa tanan nga mga okas-
yon, sa paghatag og pagsaksi sa tibuok kaligdong ug sa tanang
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kamapainubsanon mahitungod sa pagkabalaan sa misyon ni
Propeta Joseph Smith, ug sa balaan nga misyon sa matag usa sa
tanan nga mga tawo nga nagsunod kaniya.4

Dili kamo kinahanglang mahadlok, minahal kong mga kaigso-
onan, kay walay tawo nga mobarug sa ulohan sa Simbahan ni
Jesukristo gawas nga siya ipahiluna diha sa kagustohan sa
Langitnong Amahan.5

Makasulti ako nga ang mga panalangin sa Ginoo gibu-bu sa
buhong nga kaabunda sa matag tawo nga mibarug sa ulohan ni-
ini nga Simbahan, tungod kay silang tanan maangayong nangayo
sa inspirasyon sa Espiritu sa Dios aron mogiya kanila sa tanan ni-
la nga gipanghimo nga buhaton.6
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Akong nasinati si Young dihang gamay pa akong bata nga nag-
edad og sais anyos…. Makahatag ko og pagpamatuod sa iyang
pagkamabination, sa iyang gugma ngari kanako isip usa ka tawo,
sa iyang gugma sa Dios ug sa inspirasyon sa Ginoo nga miabut ka-
niya samtang siya nagbarug sa akong gibarugan karon, dihang
may kahigayunan ako sa pagtambong ug pagpaminaw sa iyang
makadasig nga mga pulong.

Gitawag ako ngadto sa Konseho sa Napulog Duha ka mga
Apostoles pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo ngadto ni Presidente
John Taylor, ug gikan sa panahon nga ako misulod sa Konseho
sa Napulog Duha, duha ka tuig human si John Taylor nahimong
Presidente sa Simbahan, hangtud sa adlaw nga siya namatay, na-
kighimamat ako kaniya, matag semana nga molabay … ako nasa-
yud nga siya sulugoon sa buhing Dios, ako nasayud nga ang
inspirasyon sa Ginoo miabut ngadto kaniya; ug ako nasayud ni-
ana sa tanan nga mga okasyon, sa matag higayon nga siya moi-
ngon: “Mao kini ang gitinguha sa Ginoo,” ug ang iyang mga
kauban sa konseho sa mga apostoles mipaluyo niana nga baru-
ganan, ug sa matag higayon siya namatud-an nga ensakto ug ang
inspirasyon sa Ginoo ngadto kaniya mipakita nga ang iyang kaa-
lam pinaagi sa gahum sa Dios, kanunay nga mas labaw kay sa ka-
alam sa ubang tawo.

Sa pipila ka higayon mitambong ako og mga miting…, nasa-
yud nga adunay usa ka butang nga hisgutan ug ang akong huna-
huna nausa na ngadto sa usa ka posisyon mahitungod niana nga
pangutana sa labing bug-os nga pag-usa sa hunahuna nga mahi-
mo sa tawo…. Samtang ako miadto sa mga miting … nakahukom
nang daan nga modapig sa usa ka tudling sa palisiya, ako mau-
yonon ug bukas nga mibotar sa tukmang katugbang niana nga
palisiya, tungod sa inspirasyon sa Ginoo nga miabut kang John
Taylor. Sa matag usa niini nga matang sa okasyon ang sulugoon
sa Ginoo, nga si Presidente Taylor, gipamatud-an nga ensakto, ug
ang iyang mas taas nga paghukom, pinaagi sa inspirasyon sa
Ginoo, mipatigbabaw dapig sa mga butang nga labing maayo
alang sa katawhan.

Ako makaasoy sa daghang mga panghitabo sa panahon nga
ang mga apostoles gipadala sa paghimo og piho nga mga bulu-
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haton ubos sa pagdasig sa Ginoo ngadto ni John Taylor, sa pa-
nahon nga sila nagtuo nga dili sila molampos sa ilang gimbuha-
ton. Sila mibalik ug nakahimo sa paghatag og pagpamatuod nga
pinaagi ug tungod sa tabang sa Ginoo sila nakahimo sa pagtu-
man sa gimbuhaton nga gihatag kanila ni Presidente Taylor, ang
Propeta sa Ginoo….

Ako makahatag sa akong pagsaksi nga si Wilford Woodruff sa la-
bing tinuod usa ka sulugoon sa buhing Dios ug matuod nga
Propeta sa Dios. Si Wilford Woodruff, usa ka mapaubsanon nga ta-
wo, mikabig ug mibunyag og gatusan ka mga tawo sa pipila lang
ka bulan didto sa Herefordshire, England…. Nagtuo ako nga wa-
lay laing tawo nga nakalakaw sa ibabaw sa yuta nga hilabihan ka-
maayo sa pagpangabig og mga kalag ngadto sa Ebanghelyo ni
Jesukristo. Siya usa ka tawo nga adunay labing talagsaon ug ma-
kahingangha nga pagkamapainubsanon; usa ka tawo nga wala
gayud makasulay sa pag-apil sa dagko nga mga pamatigayon, usa
ka tawo nga migugol sa iyang kaugalingon sa pagpanguma, kinsa
nalambigit sa pag-alima og mga prutas ug sa pag-ugmad sa yuta,
usa ka mapaubsanon nga tawo, kang kinsa daghan akong na-
dunggan nga mga tawo nga nag-ingon nga siya kulangan sa abili-
dad sa pagdumala sa tibuok Simbahan ni Kristo. Apan buot ko
nga mohatag og pagsaksi kaninyo nga, ubos sa pagdasig sa
Ginoo, ug tungod sa pagkamapainubsanon niana nga tawo, tu-
ngod sa iyang diosnon nga kinabuhi ug tungod kay gihigugma si-
ya sa Dios, siya gipanalanginan labaw sa usa lang ka okasyon sa
kaalam nga labaw pa sa kaalam sa mga tawo nga adunay malan-
tip nga salabutan sa panalapi sa Simbahan….

Ako nasayud nga si Lorenzo Snow Propeta sa Dios.... Si
Lorenzo Snow nahimong sakop sa kapangulohan sa Simbahan
dihang nag-edad siya og otsentay singko, ug ang iyang nahimo
sulod sa misunod nga tulo ka mga tuig sa iyang kinabuhi yano
lang nga makahingangha nga hunahunaon. Iyang gisakwat ang
Simbahan…gikan sa halos maparot nga panalapi….Sulod sa tu-
lo ka mubong mga tuig kining tawhana, nga milapas na sa edad
sa kasarang sumala sa kalibutanong pagbanabana, kining tawha-
na nga wala makasinati sa mga kalihokan sa panalapi, kinsa mi-
gugol sa iyang kinabuhi sulod sa daghang katuigan sa paghago
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Ang Unang Kapangulohan niadtong 1936. Gikan sa wala ngadto sa tuo, 

Presidente J. Reuben Clark Jr., Unang Magtatambag; Presidente Heber J. Grant; 

ug Presidente David O. McKay, Ikaduhang Magtatambag.

sulod sa Templo, midumala sa mga panalapi sa Simbahan ni
Kristo, ubos sa pagdasig sa buhing Dios, ug nianang tulo ka mga
tuig miusab sa tanan, kalabot sa panalapi, gikan sa kangitngit
ngadto sa kahayag….

… Ako mosaksi kaninyo nga gikan pa sa sayong mga adlaw sa
akong pagkabata, sa panahon nga dili pa nako hingpit nga ma-
tugkad ang mga pagtulun-an sa ebanghelyo, nga ako sa akong ka-
ugalingon natandog, ug ang mga luha midagayday sa akong mga
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aping, ubos sa inspirasyon sa buhing Dios, samtang ako naminaw
ni Joseph F. Smith nga nagtudlo sa ebanghelyo.… Sa kanunay
iyang gipuno ang akong kaugalingon ug mibayaw kanako samtang
ako naminaw kaniya nga nagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo.
Ako mosaksi nga usa siya sa pinakahalangdon nga mga propeta sa
Dios nga sukad nagpuyo sa yuta; nga ang Dios nag-uban kaniya
sukad sa adlaw nga siya milakaw isip batan-ong lalaki nga nag-
edad og kinse, aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo sa
mga Isla sa Hawaii, hangtud sa adlaw nga, human sa paghatag og
saysenta ka tuig sa iyang kinabuhi ngadto sa buluhaton sa Dios,
iyang gitapos ang iyang kalibutanong gimbuhaton.7

Ako ang gisangunan, bisan tuod huyang kaayo, mapaubsa-
nong instrumento sa mga kamot sa Ginoo, nga mosunod sa ta-
lagsaon nga mga tawo kinsa nagdumala sa tibuok Simbahan—si
Propeta Joseph Smith, kinsa akong gituohan nga dili hilabwan ni
bisan kinsang tawo nga sukad nagpuyo sa yuta; kanang makahi-
ngangha nga pioneer, si Brigham Young; kanang bantugan nga
tigpanalipod sa kagawasan, si John Taylor; kanang talagsaon nga
tigkabig sa katawhan ngadto sa ebanghelyo ni Jesuskristo, si
Wilford Woodruff; si Lorenzo Snow, ang dili kasarangan nga ot-
sentay singko anyos nga tawo, kinsa sulod sa tulo ka tuig mipa-
lambo sa Simbahan ... ngadto sa kahimtang sa pinansyal nga
kalig-on; ug kanang tawo, nga gimahal sa tanan nga nakaila ka-
niya, usa sa pinakabangiitang mga tawo sa tanang kalibutan, si
Joseph F. Smith, ang pinakamaayo nga tigsangyaw sa katarung
nga akong nailhan.8

Wala pa gayud kini mohunong sa pagpahibulong kanako nga
ako sa tinuoray nagrepresentar sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ang
akong pagpakig-uban gikan pa sa pagkabata sa mga dalaygon ug
talagsaong mga tawo nga akong gisundan maoy nakaingon nga
daw dili katuohan ang paghunahuna nga ania na ako sa susama
nga ang-ang kanila.

Ang katapusang mga pulong nga gipamulong ni Presidente
Joseph F. Smith mao ang, dihang milamano siya nako—namatay si-
ya nianang gabhiona—“Panalanginan ka sa Ginoo, dodong, pana-
langinan ka sa Ginoo, aduna kay dakung kaakohan. Hinumdumi
kanunay nga buluhaton kini sa Ginoo ug dili sa tawo. Ang Ginoo
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mas labaw kay ni bisan kinsang tawo. Siya nasayud kinsa ang Iyang
gusto nga mangulo sa Simbahan, ug dili gayud masayop.
Panalanginan ka sa Ginoo.”9

Ang mga propeta makadawat og inspirasyon 
alang sa kaayohan sa Simbahan.

Nagpasalamat ako sa Ginoo sa akong suod nga pagpakig-uban,
gikan pa sa pagkabata, nila ni Presidente Brigham Young, John
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, ug ni Presidente Joseph
F. Smith. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga wala akoy laing nasinati
gawas lang sa maayo sa akong mga pagpakig-uban sulod sa sing-
kwenta ka tuig niining mga tawhana…. Wala gayud akoy nadu-
ngog diha sa publiko o sa pribado gikan sa mga ba-ba sa mga
sulogoon sa Dios, kinsa gipili sa pagbarug sa ulohan niini nga bu-
hat, gawas sa mga butang nga makapabayaw ug makaayo sa ka-
tawhan sa Dios.10

Mapasalamaton kaayo ako sa tinuoray nga nasayud sa walay bisan
gamay nga pagduhaduha pinaagi sa akong pagpakig-uban isip usa
sa mga Apostoles ni Ginoong Jesukristo nga si John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow, ug Joseph F. Smith nagbutang sa ilang
mga pagbati sa bug-os ug sa walay pagkausab sa paglihok alang sa
kauswagan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, alang sa pagsang-
yaw sa ebanghelyo sa atong nasud ug sa gawas, ug sa pagkasayud
nga ang labing dakong tinguha sa ilang mga kinabuhi mao ang ka-
uswagan ug kalamboan sa ebanghelyo sa kinabuhi, ug alang sa ka-
luwasan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako mapasalamaton
nga nasayud sa bug-os nga … ang mga kasingkasing niini nga mga
pangulo bug-os nga gitunong sa kaayohan ug sa kalamboan sa ka-
tawhan sa Dios, ug wala gayud nila idumili ang ilang mga kaugali-
ngon sa mga paghago alang sa kaayohan sa katawhan, nga ang ilang
inadlaw nga panghunahuna, mga pag-ampo, ug mga tinguha mao
ang kauswagan sa katawhan. Ako tinuoray nga nasayud nga kadtong
nagpaluyo niini nga mga tawo pinaagi sa ilang hugot nga pagtuo ug
sa ilang mga pag-ampo, ug sa ilang maayong mgabuhat, gipanala-
nginan sa Dios, dili lang sa dugang nga pagtuo ug gugma sa Dios ug
pagpamatuod sa kabalaan sa buluhaton sa Ebanghelyo nga ilang gi-
apilan, apan gipanalanginan diha sa ilang mga panudlanan sa pag-
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kaon, sa ilang pundohanan, nga ang ilang kayutaan gipanalangi-
nan, ug nga sila gipanalanginan sa kaalam sulod sa ilang mga pa-
milya, sa pagbansay kanila diha sa pagmatuto ug mga
pagpahimatngon sa Dios.11

Ako wala gayuy laing tinguha sa akong kasingkasing sa pagba-
rug atubangan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gawas nga ako
unta makasulti og mga butang nga makaayo kanila, alang sa ilang
kabulahanan; ug kanang gipinsar sa kinaiyahan niini nga makaag-
hat kanila, ug sa pagbutang diha sa ilang kasingkasing og tinguha
ug determinasyon nga mas magmatinuoron, mas makugihon, mas
madasigon sa paglihok sa mga katungdanan nga moabut kanila sa
umaabot sa ilang mga kinabuhi kay sa ilang nahimo sa nangagi.12

Kita mapanalanginan samtang kita motahud 
ug mosunod niadtong nagdumala kanato.

Pag-ampo alang sa mga kadagkoan sa Simbahan, ug dayon pa-
luyohi sila sa tanang paningkamot ug sa tanan nga ilang gipasa-
lig nga buhaton.13

Sa akong kaugalingong kasinatian, ako nasayud nga sulod sa
mga panimalay sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gikan sa pa-
nahon nila ni Presidente Brigham Young, John Taylor, Wilford
Woodruff, Lorenzo Snow ug Joseph F. Smith, hangtud karong pa-
nahona, adunay midangat sa kahitas-an, sa matag adlaw nga mo-
labay, nga mapangamuyoon ug kinasingkasing nga mga
pag-ampo ngadto sa Dios alang sa inspirasyon sa Ginoo nga iha-
tag sa mga tawo nga nagbarug sa kapangulohan sa Simbahan, sa
mga apostoles ug sa ubang mga general athority; nga sila unta,
tanan tanan, dasigon sa Ginoo sa pagtuman sa mga butang nga
maoy labing maayo alang sa Iyang mga anak ug sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo ni Jesukristo sa tibuok kalibutan. Nasayud ako, hu-
man sa … daghang katuigan nga mga kasinatian, nga ang mga ta-
wo nga naghupot niini nga mga posisyon sa atong panahon isip
mga apostoles ni Ginoong Jesukristo gitugahan sa espiritu sa bu-
hi nga Dios.14

Ang hugot nga pagtuo usa ka gasa gikan sa Dios, ug sa pana-
hon nga ang mga tawo adunay hugot nga pagtuo sa pagsunod sa
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ebanghelyo, ug sa pagpaminaw sa tambag niadtong nagdumala sa
mga ward ug mga stake ug sa General Authorities sa Simbahan,
maoy akong nasinati nga sila gipanalanginan sa Ginoo sa dakong
kabuhong, ug nga daghan kanila ang nakalatas sa mabug-at nga
pinansyal ug laing mga kalisdanan sa milagroso ug katingalahan
nga paagi.15

Kinahanglan andam kita ug mauyonon nga mosunod sa atong
mga pangulo, ug magpaluyo kanila…. Ikaw kanunay nga mapa-
nalanginan ug makabenepisyo sa pagsunod sa mga pahimangno
ug tambag niadtong gipili sa Dios sa pagdumala sa Simbahan.
Pinaagi sa pagtahud sa tawo nga gipili sa Dios, ang Dios motahud
ug mopanalangin kaninyo, ug samtang kamo sa inyong kaugali-
ngon mismo mobuhat sa inyong mga kaakohan, kamo motubo
ug molambo diha sa kahayag ug sa inspirasyon sa Espiritu sa
Dios. Samtang kita motubo ug molambo sa ato mismong kauga-
lingon, ang Simbahan usab motubo ug molambo…. Kini mao ang
buluhaton sa Dios. Si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios; kina-
hanglan ato kanang hinumduman. Kinahanglan atong “unahon
pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang Iyang pagkamatarung,”
dayon ang ubang tanang mga butang igadugang ra [[tan-awa sa
Mateo 6:33]. Ang kinabuhing dayon maoy atong gipaningkamu-
tan. Ayaw tugoti ang kaalam, ang mga bahandi o ang edukasyon
sa kalibutan, o bisan unsang butang, nga motabon sa inyong mga
mata sa kamatuoran nga kini buhat sa Dios, ug nga ang tigpama-
ba sa Dios ania sa kalibutan; sa higayon nga siya mosulti, kina-
hanglan andam kita ug masugtanon, pinaagi sa atong panahon, sa
atong mga talento sa tanan nga gihatag ngari kanato, sa pagkugi
sa pagtuman sa unsay gusto sa Dios. Sulltihan ko kamo, ang Dios
molaban sa Iyang tigpama-ba.16

Ako manghinaut ug mag-ampo nga ang mga santos mosunod
sa Ebanghelyo ni Jesukristo. Ako manghinaut nga sila maminaw
sa mga panudlo sa mga presidente sa mga stake ug sa mga
bishop sa mga ward. Buot kong mosulti nga gilauman namo ang
matag presidente sa usa ka stake ug matag bishop sa usa ka ward
sa pagtudlo sa mga tawo sa kamatuoran. Gusto namo nga sulti-
han nila ang mga tawo nga sila gilauman nga mosunod sa Pulong
sa Kaalam, nga mahimong matinud-anon nga magbabayad sa ika-
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pulo, sa paghinumdom sa mga pakigsaad nga ilang gihimo sulod
sa mga templo sa Dios,. . .ug nga amo silang gilauman nga mo-
buhat sa ilang mga katungdanan isip mga santos, ug mosangyaw
sa Ebanghelyo pinaagi sa pagsunod niini.17

Daghang mga tawo kinsa, kon ang mga sulugoon sa Ginoo
mosangyaw ngadto kanila sa matag tuig nga molabay, unsa man
ang gipanulti walay epekto diha kanila. Apan ang mao gihapon
nga mga tawo, kon sila makadawat og tambag gikan sa mga tawo
sa kalibutanong kaalam, dihadiha dayon mosunod niini.
Nakahinumdom ko … nga nagsangyaw og wali mahitungod sa
Pulong sa Kaalam. Human niana nakadungog ko nga usa ka bu-
otang igsoong babaye kinsa nakadungog sa akong wali nagkasa-
kit ug mipadalag telegrama sa usa ka doktor aron paanhion sa
Dakbayan sa Salt Lake, sakay sa espesyal nga tren, ug nakagasto
siya og gatusan ka mga dolyares aron masayud nga nanubra ang
iyang pag-inom og tsaa, ug kondili siya mohunong, sigurado ga-
yud nga mamatay. Iyang gidawat ang pahimangno ug naayo. Kon
naminaw pa lang unta siya sa akong tambag wala unta siyay bay-
ranan, nakadaginot unta siya og gatusan ka mga dolyares, ug si-
ya unta hingpit nga mahiuyon sa mga pagtulun-an sa Ginoo,
sama sa gipadayag diha sa Pulong sa Kaalam.18

Kita mokanta ug kanunay nga naghimo niini, “Salamat, O
Dios, sa Propeta nga mogiya namo karon.” [Mga Himno, no. 19.]

Adunay daghan kaayo kinsa … modugang niana ug moingon:
“Kana kon siya mogiya kanato pinasubay sa ato mismo nga mga
gusto ug mga hunahuna.”

Ang mga propeta sa Dios, gikan ni Joseph Smith hangtud ka-
rong mga adlawa, naggiya kanato ug sila naggiya kanato sa en-
sakto, sa panahon nga kita naminaw niana nga giya. Ang mga
sayop nga nahimo nanghitabo tungod sa atong kapakyasan sa
pagpaminaw sa propeta kinsa adunay katungod sa paggiya sa
mga tawo sa Dios….

Ako nasayud nga ang dalan sa kahilwasan alang sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw dili lang mao ang pagkanta sa, “Salamat, O
Dios, sa Propeta, nga mogiya namo karon, apan ang pagkaandam
ug pagkamauyonon ug pagkamatinguhaon nga magiyahan.19
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa may ipasabut sa pagpaluyo ug pagsunod niadtong gita-
wag sa pagdumala kanato?

• Unsa may mahimo sa mga ginikanan aron matudloan ang
ilang mga anak sa pagpaluyo sa mga lider sa Simbahan?

• Unsa ang mga panalangin nga nadawat ninyo ug sa mga sakop
sa inyong pamilya samtang kamo nagsunod sa mga tambag sa
mga lider sa Simbahan? Sa unsang mga paagi nga ang maong
mga kasinatian nakadugang sa inyong hugot nga pagtuo ug
pagpamatuod?

• Unsa nga tambag ang bag-ohay lang natong nadawat gikan sa
buhing propeta? Unsa may laing piho nga mga butang nga in-
yong mahimo aron magpakabuhi sumala sa mga pagtulun-an
sa mga propeta?
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Ang Hingpit nga Kalipay sa
Misyonaryo nga Buhat

Kita adunay dakong kaakohan sa pagsangyaw 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang katumanan niini nga

katungdanan makahatag og hingpit nga kalipay 
ug kalinaw sa atong mga kasingkasing.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Presidente Heber J. Grant misalmot sa misyonaryo nga bu-
hat sa tibuok panahon sa iyang pagkahamtong, mipaambit sa
ebanghelyo ngadto sa mga sakop sa pamilya, mga higala, ug mga
kauban sa negosyo. Ang iyang unang kahigayunan sa pag-alagad
og full-time nga misyon miabut niadtong 1901, sa dihang gita-
wag siya sa pagdumala sa unang misyon sa Japan.

Si Presidente Grant mibuhat sa iyang tawag ngadto sa Japan
nga malaumon ug madasigon. Siya misulat: “Ako adunay ma-
lungtaron nga pagtuo nga kini mamahimong usa sa labing ma-
lampuson nga mga misyon nga sukad gipasiugdahan sa
Simbahan. Magsugod ang gimbuhaton sa hinayhinay apan ang
ting-ani magmabungahon kaayo ug makapahingangha sa kalibu-
tan sa mga katuigan nga moabut.”1

Kuyog sa laing tulo ka mga misyonaryo, si Presidente Heber J.
Grant mipahinungod sa Japan alang sa pagsangyaw sa ebanghel-
yo niadtong Agosto 1901 ug dayon makugihong mitrabaho sa ti-
nuod gayud nga “hinay nga gimbuhaton.” Dihang si Presidente
Grant napaluwat gikan sa iyang balaang tawag niadtong
Septyembre 1903, nakabunyag lang siya og duha ka tawo. Atol sa
kinatibuk-ang komperensya niadtong Oktubre 1903, siya miha-
tag niini nga taho:
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Wala ngadto sa tuo: Goro Takahashi, kinsa higala sa unang mga misyonaryo 

sa Japan, ug sila si Elder Louis A. Kelsch, Horace S. Ensign, Heber J. Grant, ug 

Alma O. Taylor. Si Elder Grant nag-alagad isip unang presidente sa misyon sa 

Japan gikan niadtong 12 sa Agosto 1901 ngadto sa 8 sa Septyembre 1903.
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“Akong gikasubo nga dili ako makasulti kaninyo nga nakahimo
kami og maanindot nga butang didto sa Japan. Mopranka lang
gayud ako kaninyo, akong gidawat nga sa tinuoray gamay ra ka-
ayo ako og nahimo, isip presidente niana nga misyon; ug gamay
ra gayud tinuod ang nahimo—kon hisgutan ang mahitungod sa
pagpangabig—pinaagi sa mga Elder nga gipadala didto, ug sa
mga sister nga uban kanako. Sa samang higayon, ako adunay ka-
sigurohan sa akong kasingkasing nga aduna pay moabut nga da-
ko ug mahinungdanon nga buluhaton nga mahimo niana nga
yuta. Ang mga lumulupyo maanindot kaayo nga mga tawo.”2

Baynte uno ka tuig ang milabay, gisira nila ni Presidente Grant
ug sa iyang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ang mis-
yon, ang labing dakong hinungdan mao ang “hapit walay kapus-
lanan nga resulta sa mga paningkamot sa mga misyonaryo”
didto.3 Ang misyon giablihan pag-usab niadtong 1948.

Niadtong 18 sa Mayo 1996, 48 ka mga tuig gikan sa pag-abli
pag-usab sa misyon, si Presidente Gordon B. Hinckley mibisita sa
Japan ug namulong ngadto sa kapundokan nga nanagbarog tu-
ngod sa kadaghan atol sa usa ka fireside. Nianang panahona, ang
Japan aduna nay templo, ug ang gidaghanon sa mga sakop sa
Simbahan didto mikabat na og labaw sa 100,000 ka mga sakop
sulod sa 25 ka mga stakes ug 9 ka mga misyon. Si Presidente
Hinckley nahinumdom sa pagsugod sa gimbuhaton sa Japan ug
miingon: “Kon si Presidente Grant ania pa unta dinhi karon, ma-
kahilak siya sa pagpasalamat, ug mao kana ang akong gibati sam-
tang ako nagsud-ong sa inyong mga panagway…. Akong nakita
kana nga kalig-on nga wala gayud nako palangdonga niini nga
yuta.”4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Atong katungdanan ug kahigayunan 
ang pagpaambit sa ebanghelyo.

Gusto nakong ipasabut pag-ayo nga kita isip katawhan adunay
labing dako nga buluhaton, ug kana mao ang pagpahimangno sa
kalibutan sa paghinulsol sa sala, sa pagduol sa Dios. Ug atong ka-
tungdanan labaw sa tanan ang pagpadayon ug pagsangyaw sa
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ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo, ang pagpahiuli pag-usab din-
hi sa kalibutan sa plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan. Mga hang-
yo nangabot gikan sa tibuok kalibutan alang sa dugang nga mga
misyonaryo. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan
nga mopahiluna sa ilang mga kalihokan, ug mopahigayon sa ilang
mga panalapi, sa paagi nga madugangan ang mamahimong an-
dam ug mauyonon, ilabi na niadtong may pangidaron ug kasina-
tian, nga adunay pagpamatuod ug kahibalo sa kabalaan niini nga
buhat, sa pag-adto [ngadto] sa mga misyon…. Ania kanato sa ti-
nuoray ang perlas nga labing bililhon. Ania kanato kana nga mas
bililhon pa kay sa tanang bahandi ug sa mga siyentipikong kasa-
yuran nga gihuptan sa kalibutan. Ania kanato ang plano sa kina-
buhi ug sa kaluwasan. Ang unang pinakadako nga sugo mao ang
paghigugma sa Ginoo nga atong Dios sa tibuok natong kasingka-
sing, gahum, salabutan ug kusog; ug ang ikaduha susama ra, ang
paghigugma sa atong silingan sama sa atong mga kaugalingon
[tan-awa sa Mateo 22:37–39]. Ug ang labing maayo nga paagi din-
hi sa kalibutan sa pagpakita sa atong gugma sa atong silingan mao
ang paglakaw ug pagsangyaw sa ebanghelyo ni Ginoong
Jesukristo.5

Ang pagluwas sa mga kalag, lakip na sa atong kaugalingong ka-
lag, maoy usa ka mahinungdanong buluhaton nga labing bilil-
hon sa tanan, ug nga modala kanato sa mga panalangin sa atong
Amahan ug sa maayong kabubut-on sa atong Ginoo ug
Magtutudlo, si Jesukristo.6

Kini mao ang misyon nga gisangon ngari kanato, ang pagpa-
sidaan sa mga kanasuran sa umaabot nga paghusga, ang pag-
sangyaw sa Ebanghelyo sa Manunubos,… ug ang pagdapit sa
tanan sa pagduol kang Kristo ug pagdawat sa tanang mga bene-
pisyo sa Iyang mahimayaon nga pag-ula. “Ang Mormonismo,” si-
gon sa nailhan, ania sa kalibutan alang sa kaayohan sa kalibutan.
Ang sistema niini sa misyonaryo walay laing katuyoan gawas sa
pagpanalangin ug pagbenepisyo. Kini wala makigbangi sa mga
tinuohan ug mga sekta sa atong panahon. Kini nagtimaan sa ka-
linaw, ang kalinaw sa Dios “nga molabaw sa tanang pagpana-
bot.” [Tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4:7.] Kini kanunay nga
andam sa pagbuhat og maayo sa tanang posible nga pamaagi.
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Kini naghangyo sa pagbalik ngadto sa hugot nga pagtuo “nga sa
makausa gitugyan ngadto sa mga Santos,” [tan-awa sa Judas 1:3]
nagatuo nga ang maong buhat makaluwas sa katawhan gikan sa
mga kasal-anan sa kalibutan ug sa katapusan mohimaya sa mga
tawo sa presensya sa Dios, ang Amahan, ug ni Jesukristo, ang
Anak, “Kinsa mao ang Kahayag ug Kinabuhi sa Kalibutan.” [D&P
10:70.]7

Nasayud kita nga ang una ug ang labing mahinungdanon nato
nga katungdanan mao ang paghigugma sa Ginoo nga atong Dios
sa tibuok natong kasingkasing, gahum, salabutan ug kusog, ug
ang ikaduha niana mao ang paghigugma sa atong isig katawo.
Walay katawhan sa tanang kalibutan timbang sa ilang gidaghanon,
nga nagpakita og timailhan sa gugma alang sa ilang isig katawo,
ug sa tinguha alang sa ilang kaayohan, sama sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Ang atong misyonaryo nga buhat nagpahayag
ngadto sa tibuok kalibutan sa atong kaandam sa pagsagubang sa
pinansyal nga sakripisyo ug sa pagtrabaho nga dili magpaabot og
kalibutanon nga ganti, alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga
anak sa atong Amahan sa langit.8

Ang matag batan-on nga lalaki kinahanglan … nga magbaton
og ambisyon nga mamahimong takus sa iyang kaugalingon alang
sa pagbuhat sa tanan niya nga abilidad, aron siya molampus sa
tanang posible niya nga mahimo sa lig-on nga pagpabarog sa
sumbanan sa kamatuoran ibabaw sa yuta.9

Ang mga tawo moingon: “Dili namo masabtan ang kalig-on sa
‘Mormonismo,’ dili namo masabtan ngano nga ang [liboan ka]
batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye sa usa ka higa-
yon, sa ilang kaugalingong gasto o sa gasto sa ilang mga pamil-
ya, molakaw ngadto sa kalibutan, nga mohatag sa ilang panahon
nga walay salapi ug walay kantidad, aron sa pagsangyaw sa
ebanghelyo, nawad-an sa ilang mga kinitaan, naggasto sa ilang
mga kaugalingon, sa pagsangyaw sa inyong pagtuo.” Ang matag
Santos sa Ulahing mga Adlaw makasabot niini. Sila nakasabot ni-
ini tungod kay kadtong batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga
babaye nga nanglakaw aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo, nag-
sunod niini, sila sa tinuoray nagtuman sa mga kinahanglanon
nga gipahiluna sa Manluluwas “sa paghigugma sa Ginoo nga
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atong Dios sa tanan natong kasingkasing, salabutan, gahum ug
kusog,” ug sa sunod nga kinadak-ang sugo, “sa paghigugma sa
atong silingan sama sa atong mga kaugalingon.”10

Kinahanglan atong hinumduman nga ang Ginoo nagsulti ka-
nato nga atong katungdanan ang pagpasidaan sa atong mga sili-
ngan ug ang pagsangyaw sa Ebanghelyo—kana nga katungdanan
anaa kanatong tanan—kinahanglan mga misyonaryo kita….

Kinahanglan makaamgo kita nga kini nga buluhaton alang sa
matag usa ug alang kanatong tanan, ug atong buhaton sa tanan
nato nga gahum ang pagpauswag niini.11

Ang misyonaryo nga buhat makahatag og 
tim-us nga kalipay sa tawhanong kasingkasing.

Ako nagtuo nga ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
nakadawat og pagpamatuod sa kabalaan sa buhat nga atong gia-
pilan [adunay] susamang pagbati nga gibatonan ni Alma—tingu-
ha nga ang tibuok kalibutan unta makadungog sa pagpamatuod
sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo [tan-awa sa Alma 29:1–9].
Sa panahon nga ang mga kalalakin-an ug kababayenhan maka-
dawat og pagpamatuod sa kabalaanon sa misyon ni Joseph
Smith, sila matinguhaon nga ang tibuok kalibutan makaangkon
og susama nga kahibalo ug pagtuo. Sila matinguhaon nga ang
ebanghelyo moabut ngadto sa matag matinuoron nga kalag. Ug
walay laing buluhaton sa tibuok kalibutan nga makadala ngadto
sa tawhanong kasingkasing, sumala sa akong kaugalingong kasi-
natian, og dugang nga kalipay, kalinaw ug kahilum kay sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo.12

Walay laing bahin sa buluhaton sa Dios dinhi sa yuta karong
panahona nga aduna niana nga pundok sa malipayon, kontento,
malinawon nga mga katawhan sama niadtong nagabuhat sa mis-
yonaryo nga pagpangalagad. Ang serbisyo mao ang tinuod nga
yawe sa kalipay. Kon ang usa ka tawo naghatag og serbisyo alang
sa kauswagan sa tawo, kon ang tawo nagtrabaho nga walay sala-
pi ug walay kantidad, nga wala maglaum sa kalibutanon nga gan-
ti, moabut ang tinuod, tim-us nga kalipay diha sa tawhanong
kasingkasing.13
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Kon kinahanglan, ang matag alagad sa Dios nga adunay kahi-
balo sa Ebanghelyo, kinahanglan nga andam nga mohatag sa
iyang kinabuhi niini nga kawsa, nga sa pagkatinuod mao ang bu-
luhaton sa Magtutudlo, ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan, ang
Ebanghelyo sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo. Sa pa-
nahon nga kita hingpit nga makaamgo sa kamatuoran nga sa ti-
nuoray ania kanato ang Perlas nga Labing Bililhon, nga ang
Ebanghelyo nga kinahanglan atong ihatag sa mga tawo sa kalibu-
tan nangahulugan og kinabuhing dayon alang niadtong modawat
ug matinud-anon nga mosunod niini; sa higayon nga kita maka-
amgo niini, ug kon kita mogahin og panahon sa pagpamalandong
sa pagpadayag nga gihatag ngadto ni Propeta Joseph Smith ug ni
Oliver Cowdery, diin ang Ginoo nag-ingon: “Ug kon kini mahimo
nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pag-
sangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug mag-
dala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong
hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong
Amahan! Ug karon, kon ang imong hingpit nga kalipay dako tu-
ngod sa usa ka kalag nga imong gidala ngari kanako, unsa kaha
kadako ang imong hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og dag-
han nga mga kalag ngari kanako” [D&P 18:15–16]; dayon ikaw
magsugod sa pagkaamgo ug pagtugkad ug pagsabut sa gidak-on
niini nga buluhaton.14

Naluoy ako sa lalaki o babaye kinsa wala gayud makasinati sa
tam-is nga kalipay nga bation sa misyonaryo nga nagsangyaw sa
ebanghelyo ni Jesukristo, kinsa nagdala sa matinud-anon nga
mga kalag ngadto sa kahibalo sa kamatuoran, ug kinsa nakadu-
ngog sa utang kabubut-on ug pagpasalamat nga nagagikan sa mga
kasingkasing niadtong nadala pinaagi sa iyang paningkamot
ngadto sa pagsabut sa kinabuhing dayon. Ug usab ako naluoy ni-
adtong wala gayud makasinati sa tam-is nga kalipay nga nagagi-
kan sa pagtunol sa ilang mga kamot ug pagtabang niadtong mga
nanginahanglan. Sigurado gayud nga mas daghan ang panalangin
nga moabut kanato tungod sa pagpanghatag kay sa pagtigum; wa-
la akoy duda niana sa akong hunahuna. Usab adunay dugang nga
panalangin [nga] moabut kanato sa pagpadayon sa pagsangyaw
sa ebanghelyo ni Jesukristo, ug pagpanglimbasug alang sa kalu-
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wasan sa mga kalag sa mga tawo, kay sa posibling moabut kana-
to pinaagi sa pagkat-on lamang sa kamatuoran sa atong relihiyon,
ug dayon magpabilin sa atong dapit aron makigsandurot ug mo-
buhat sa kasagaran nga mga kalihokan sa kinabuhi, ug magtigum
sa bahandi niini nga kalibutan nga mahanaw kon gamiton na. Usa
sa dakong problema mao nga kita sa kasagaran mabutaan kon un-
sa gayud ang labing bililhon nga panglimbasug nga atong himo-
on, ang panglimbasug nga makapahimuot kaayo sa mata sa atong
Langitnong Amahan.15

Pinaagi lamang sa gahum sa Espiritu nga kita
makasangyaw sa ebanghelyo ug makatabang sa bag-ong
mga kinabig sa pag-alima sa ilang mga pagpamatuod.

Gusto ko kamong sultihan nga kadtong tanan nga mga misyo-
naryo nga nanglakaw aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo … na-
kadawat sa pagpandong sa mga kamot diha sa ilang mga ulo, sa
mga kamot sa mga tinugyanan nga mga sulugoon sa Dios, mga
tawo nga naghupot sa iyang katungod; ug sa tanang dapit sa ha-
lapad nga kalibutan, sa tibuok kayutaan ug sa tanang rehiyon, gi-
kan sa nasud sa amihanan diin makita ang adlaw sa tungang
gabii ngadto sa Habagatang Africa, bisan asang dapita sila miad-
to, ang espiritu sa buhi nga Dios nagauban kanila. Gikan sa ti-
buok kayutaan ug gikan sa tanang rehiyon ang mga lalaki ug mga
babaye nakadawat og pagsaksi sa Espiritu Santo, ug midawat sa
ebanghelyo.16

Miadto ko sa Grantsville, ang pinakadako nga ward sa stake sa
Zion sa Tooele , ug ako nangamuyo sa Ginoo sa susama nga pag-
bati ni Oliver Cowdery sa dihang misulti siya sa Ginoo, “Gusto
ko nga mohubad,” ug ang Ginoo miingon ngadto kaniya nga ma-
himo siyang mohubad. Apan, napakyas, sa kaulahian siya gisulti-
han, nga siya wala magtuon niini sa iyang hunahuna, ug siya wala
mag-ampo mahitungod niini, ug siya wala mohimo sa iyang ba-
hin [tan-awa sa D&P 9:7–8]…. Ako mibarug ug namulong sulod
sa lima ka minutos, ug gisingot ako pag-ayo, sa akong paminaw,
maora kog gikan nga gitugsaw sa sapa, ug ako nahutdan gayud
sa tanang ideya. Nakahimo ako sa hingpit nga “kapakyasan”, ma-
ingon nato, sa akong pakigpulong, nga mahimo sa tawo….
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Ako [pagkataudtaud] milakaw og pipila ka milya palayo niana
nga balay tigumanan, ngadto sa mga kaumahan, taliwala sa nagti-
pun-og nga dagami ug kumpay, ug sa dihang miabut na ako sa
igong gilay-on, aron makasiguro nga walay tawo nga makakita ka-
nako, miluhod ako sa luyo sa usa niadtong mga pundok ug mi-
paagas og luha sa pagpaubos. Akong gihangyo ang Dios sa
pagpasaylo kanako sa paghikalimot nga ang katawhan dili mahi-
mong mosangyaw sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo uban sa
gahum, impluwensya, ug sa inspirasyon gawas lang kon sila pa-
nalanginan sa gahum nga nagagikan sa Dios; ug ako siyang gisul-
tihan didto, isip usa ka batang lalaki, nga kon iya akong pasayloon
sa akong garbo, kon iya akong pasayloon sa paghunahuna nga bi-
san wala ang Espiritu si bisan kinsang tawo makahimo sa pag-
sangyaw sa kamatuoran ug makakaplag og mga kasingkasing nga
andam modawat niini, hangtud sa adlaw sa akong kamatayon
akong paninguhaon ang paghinumdom kon asa magagikan ang
inspirasyon, sa panahon nga kita magsangyaw sa ebanghelyo ni
Ginoong Jesukristo, ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan nga sa
makausa pa gipadayag dinhi sa kalibutan.

Ako mapasalamaton nga mosulti nga sulod sa kwarenta ka
mga tuig nga nangagi sukad niadtong panahona, wala gayud ako
mapaulawi sama sa akong kaulawan niadtong adlawa; ug ngano?
Tungod kay wala gayud ako, salamat sa Ginoo, mobarug nga nag-
hunahuna nga ang usa ka tawo mahimong makatandog sa mga
kasingkasing sa iyang mga tigpaminaw … gawas lang kon kanang
tawhana makabaton sa Espiritu sa buhing Dios, ug busa mahi-
mong takus sa paghatag og pagsaksi nga kini mao ang kamatuo-
ran nga kamo ug ako may kalabutan.17

“Kita nagtuo sa gasa sa mga pinulongan,” ug sa pagpanghubad
niini [tan-awa sa Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:7]. Si Karl G.
Maeser—kinsa usa ka matinud-anon kaayo nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw—misugid kanako gikan mismo sa iyang ba-ba sa ingon
niini nga insidente…. Siya miingon: “Brother Grant, niadtong ga-
bii nga ako gibunyagan mihangad ako sa langit og miingon: ‘O,
Dios, akong nakaplagan, sigon sa akong gituohan, ang ebanghel-
yo sa imong Anak nga si Jesukristo. Akong gipakita ang pagkama-
sulundon niini pinaagi sa pag-ubog ngadto sa mga tubig sa
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bunyag. Hatagi ako og panghimatuod, hatagi ako og tino nga pag-
saksi gikan sa espiritu nga akong nakaplagan ang kamatuoran, ug
akong isaad kanimo kon kinahanglanon ang akong kinabuhi alang
sa pagpauswag niini nga katuyoan.’ ”

Niadtong panahona si Brother Franklin D. Richards [sa Korum
sa Napulog Duha ka mga Apostoles] maoy presidente sa misyon sa
Uropa, nga adunay punoang buhatan didto sa Liverpool. Miadto
siya sa Alemanya aron motambong sa bunyag sa unang mga kina-
big sa ebanghelyo nianang bantugan nga kagamhanan. Naglakaw
gikan sa dapit diin siya gibunyagan padulong sa iyang balay, pipi-
la ka mga milya ang gilay-on, si Brother Maeser nagpadayag og ti-
nguha sa paghisgot mahitungod sa lainlaing mga baruganan sa
ebanghelyo, pinaagi sa tabang sa usa ka tighubad. Kadto nga tig-
hubad mao si Brother William Budge…. Si Brother Maeser, nga di-
li makasabut og Iningles, nangutana sa pinulongan nga Aleman,
ug si Brother Richards, nga dili makasabut og Aleman, mitubag ni-
ini sa Iningles; si Brother Budge naghubad sa mga pangutana ug
mga tubag. Human mapangutana ang pipila ka mga pangutana ug
natubag pinaagi sa tighubad, si Brother Richards miingon: “Ayaw
na hubara kanang mga pangutanaha, ako kining nasabtan;” dayon
si Brother Maeser miingon: “Ayaw na og hubara kanang mga tu-
bag, nakasabut ako niana.” Nag-istoryahanay sila samtang nagla-
kaw og pipila ka kilometro, ang mga pangutana gisulti sa
pinulongang Aleman, ang mga tubag Iningles; silang duha pulos
dili makasabot sa ilang tagsa tagsa ka pinulongan. Miabut sila sa
River Elbe ug samtang sila mitabok sa taytayan sila nagkalagyo; sa
pag-abot nila sa pikas nga bahin si Brother Maeser nangutana og
laing pangutana, ug si Brother Richards miingon: “Hubara kana,
Brother Budge.” Dihang gihatag ang tubag, si Brother Maeser mi-
ingon: “Hubara kana.” Ang iyang sunod nga pangutana mao:
“Unsa mang hitaboa, Apostol Richards, nga nagkasinabtanay man
kita sa usag-usag, ug karon wala na man kita magkasabut?” Si
Brother Richards misulti kaniya nga ang usa sa mga bunga sa
ebanghelyo ni Jesukristo mao ang gasa sa mga pinulongan ug ang
pagpanghubad. Dayon siya miingon: “Ang Dios mihatag kanimo
ug kanako karong gabhiona sa kahigayunan sa pag-ambit sa usa sa
mga bunga sa ebanghelyo pinaagi sa pagpanghubad sa mga pinu-
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longan. Brother Maeser, ikaw nakadawat og pagpamatuod gikan
sa Dios nga imong nakaplagan ang kamatuoran.”

Si Brother Maeser misulti kanako: “Nangurog ako nga maorag
dahon, ug akong gihangad pag-usab ang akong mga mata ngad-
to sa langit ug miingon: ‘O, Dios, akong nadawat ang pagpama-
tuod nga akong gipangayo, ug akong isaad kanimo ang akong
kinabuhi, kon gikinahanglan, alang niini nga kawsa.’ ”18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang mga panalangin nga moabut kanato kon kita mopa-
ambit sa ebanghelyo ni Jesukristo? Unsa may inyong gibati
samtang inyong nakita ang mga sakop sa pamilya ug mga ka-
higalaan nga midawat sa ebanghelyo?

• Unsa ang gilauman sa Ginoo sa Iyang mga Santos sa pagpahi-
gayon sa pagdala sa Iyang mensahe ngadto sa kalibutan?
Unsaon man nato pag-ugmad ang pagtuo ug ang kaisug sa pag-
paambit sa ebanghelyo?

• Unsaon man nato paghan-ay ang atong mga prayoridad aron
kita makaangkon og mga kahigayunan sa pagpaambit sa
ebanghelyo? Sa unsa kahang paagiha nga ang mga kahigayu-
nan sa pagka misyonaryo mausab sa lainlaing mga ang-ang sa
atong kinabuhi?

• Nganong imposible man ang pagsangyaw sa ebanghelyo kon
wala ang gahum sa Espiritu Santo? Sa unsang mga paagi nga
ang Espiritu mitabang kaninyo sa pagpaambit sa ebanghelyo?

• Si Karl G. Maeser nakadawat og lig-on nga pagpamatuod sa
iyang bag-ong nakaplagan nga pagpamatuod sa dihang siya ug
si Elder Franklin D. Richards gihatagan og gasa sa pagpanghu-
bad sa mga pinulongan. Unsa ang ubang mga gasa sa Espiritu
ang mahimo natong pangitaon samtang kita maningkamot sa
pagpalig-on sa atong mga pagpamatuod ug sa mga pagpama-
tuod sa uban? (Tan-awa sa D&P 46:8–26.)

• Unsa ang gihimo nila ni Brother Maeser ug ni Elder Richards
nga misangpot ngadto sa pagkumpirma sa pagpamatuod ni
Brother Maeser? Unsaon man nato pagtabang ang bag-ong
mga kinabig sa pag-alima sa ilang mga pagpamatuod?
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Ang Gahum sa Ehemplo

Pinaagi sa pagtuman sa atong mga tinuohan sa 
inadlaw adlaw nga kinabuhi, kita makatabang sa
pagpalig-on sa maayong ngalan sa Simbahan ug
makadasig sa uban sa pagsunod sa ebanghelyo.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Sa usa ka pagpasidungog ngadto ni Presidente Heber J. Grant, si
Elder John A. Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles misulat, “Ang iyang kinabuhi usa ka pagtulun-an sa ta-
nan.”1 Si Elder Samuel O. Bennion sa Seventy namulong usab ma-
hitungod sa mga ehemplo nga gipakita ni Presidente Grant: “Siya
matinguhaon nga miapil sa usa ka maayo nga katuyoan sa Ginoo;
siya gisugo lamang sa Dios, ug siya nagpakita og tukma nga ehem-
plo ngadto sa mga tawo, ug isip sangputanan ang buluhaton na-
himong mas maanindot ug labaw nga mahimayaon.”2

Dugang sa iya mismong paghatag og maayong ehemplo, si
Presidente Grant nagtudlo nga ang matag sakop sa Simbahan ma-
himong magpuyo sa paagi nga makadala og dungog ug himaya
ngadto sa buhat sa Dios. Siya miingon, “Ang pinakamaayo ug pi-
nakamaanindot nga tigsangyaw diha sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw mao ang lalaki o babaye nga nagsunod sa ebanghelyo
ni Ginoong Jesukristo.”3

Samtang nag-alagad isip sakop sa Korum sa Napulog Duha ka
mga Apostoles, si Elder Heber J. Grant nakadawat og sulat gikan
sa usa ka higala nga dili sakop sa Simbahan. Atol sa usa ka pakig-
pulong sa kinatibuk-ang komperensya, si Elder Grant mibasa og
mga kabahin sa sulat aron sa paghatag og gibug-aton sa pangina-
hanglan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mohatag og ma-
ayong ehemplo:
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“ ‘Minahal kong Heber:

“ ‘… Nasayud ka, nga gawas sa dugay na ug sa suod nga per-
sonal natong panaghigala, kanunay akong nakadayeg pag-ayo sa
katim-us ug sinseridad sa mga relihiyoso nga pagbati sa mga ka-
lalakin-an ug kababayenhan nga naghupot sa inyong pagtuo. Sa
daghang higayon ug sa kasagaran ako miingon, diha sa pagpa-
kighinabi, nga ang bugtong relihiyoso nga mga tawo nga akong
nailhan nga nagsunod sa ilang gitudlo, mao ang mga Mormon sa
Utah. Ug tinuod kini.’ ”

Human mobasa niini nga kinutlo, si Elder Grant mikomentaryo:
“Ako mapasalamaton gayud kaayo nga ang akong higala wala ma-
kakita og lista sa dili tigbayad og ikapulo,… tungod kay dako kaa-
yo ang akong pagduda nga kon kana nahitabo makasulti ba kaha
siya “nga ang bugtong relihiyoso nga mga tawo nga nagsunod sa
ilang gitudlo, mao ang mga Mormon sa Utah.’ Gikalipay nako nga
ang mga Mormon kinsa nasuod niining tawhana dili lang mga
Mormon sa pangalan, apan sila tinuod nga mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw. Nakakuha siya og opinyon mahitungod sa tanang mga
‘'Mormon’ pinaagi niadtong iyang nasuod; ug kadaghan na nako

Ang maayong ehemplo sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw 

mahimong modan-ag isip kahayag sa uban.
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masulti sa publiko nga akong giisip nga katungdanan sa matag
Santos sa Ulahing mga Adlaw ang pagpahimutang sa ilang mga ki-
nabuhi aron nga ang iyang gawi makahatag og inspirasyon sa ta-
nang tawo nga adunay pagtahud kaniya, ug niana makapasiugda
og pagtahud sa tibuok katawhan. Nahisubay sa mga pagtulun-an
sa Manluluwas ang pagpasiga sa atong kahayag, aron ang mga ta-
wo, nga makakita sa atong maayong mga buhat, mohimaya sa Dios
ug matudloan ngadto sa pagsagop sa Ebanghelyo ni Jesukristo.”

Sa pagpadayon sa sulat, si Elder Grant mibasa: “ ‘Mao kini ang
makadasig og pagrespeto…. Ang inyong katawhan nagtuman sa
ilang mga tinuohan sa ilang inadlaw adlaw nga kinabuhi, ug nag-
pakita pinaagi sa ilang mga lihok nga mahinungdanon kini….’ ”

Naghisgot pag-usab mahitungod sa sulat sa iyang higala, si
Elder Grant dayon miingon:

“Karon kini ang hugpong sa mga pulong nga gusto nakong
isilsil sa inyong hunahuna kanunay:

“ ‘Kon aduna may usa ka butang (ug ang akong higala nag-
badlis og dakong itom nga linya ubos sa “usa ka butang”) sa usa
ka tinuohan nga may kalabutan sa kamahangturon sa umaabot
nga kinabuhi, anaa niini ang tanang butang (ug ang akong higa-
la nagbadlis og laing itom nga linya ubos sa “tanang butang.”)’

“Kita ba isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtuo niini?
Nakadayeg ba kita sa gibug-aton sa gisulti sa akong higala? ‘Kon
aduna may usa ka butang sa usa ka tinuohan nga may kalabutan
sa kamahangturon sa umaabot nga kinabuhi, anaa niini ang ta-
nang butang.’ Kombinsido ba kita nga anaa ang tanang butang
niini nga tinuohan nga may kalabutan sa kamahangturon sa
umaabot nga kinabuhi? Ug ato bang gibuhat, sama sa gisulti sa
atong higala nga atong gihimo, ang pagtuman sa atong tinuohan
sa atong inadlaw nga kinabuhi, ug nagpakita sa atong lihok nga
mahinungdanon kini?”4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Atong gipas-an ang dungog sa Simbahan.

Kita karon nailhan na kon unsa kita—matarung, mahadlokon
sa Dios nga katawhan; ug sama sa atong pagsunod sa Ebanghelyo,
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nasayud nga kini tinuod, kita magpadayon sa pagwagtang sa dili
makiangayon nga pagtagad sa isig katawo, pag-ugmad og maa-
yong kabubut-on, ug pagdala sa ubang mga tawo duol kanato.

Kini nga kahimtang misangpot tungod sa kamatuoran nga ki-
ta adunay kahibalo, ug nga daghan kaayo sa atong mga katawhan
ang nagsunod niini. Ang matag usa sa atong katawhan nagpas-an
diha sa iyang abaga sa dungog sa iyang Simbahan, ug samtang ka-
mo ug ako magsunod sa Ebanghelyo ni Jesukristo, atong gihata-
gan og pasidungog ang buhat sa Ginoo nga gipabarug pag-usab
ibabaw sa yuta niini nga dispensasyon.

Mapasalamaton kaayo ako nga mao kini ang kahimtang, ug
ang akong kasingkasing puno sa pasalamat ngadto sa Ginoo sa
talagsaon nga kausaban nga nahitabo, ug ako manghinaut nga
ang matag lalaki ug babaye nga naghupot sa pagkasakop niini
nga Simbahan madasig unta sa pag-usa sa ilang hunahuna aron
nga sigon sa maabot sa ilang abilidad ug sa ilang kapasidad sila
mosunod niini nga Ebanghelyo aron nga ang ilang mga kinabu-
hi makasangyaw sa kamatuoran niini.5

Ang pagsulti batok sa Simbahan, ang pagkamatamayon ug ang
mga pagpamakak mahitungod sa atong mga katawhan sa kinati-
buk-an hapit na mapapas sa hingpit tungod kay ang mga tawo na-
sayud na sa mga tinguha sa atong mga kasingkasing, nga kita
walay pagdumot bisan niadtong nanghimaraut kanato. Ang Dios
nagtabang kanato sa daghan nga mga higayon aron mamahimong
higala sa uban kinsa usa niana ka higayon atong mga kaaway. Sila
nakakat-on nga ang matag tinuod nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw sulugoon sa Dios nga nagtinguha nga masayud unsa ang
gusto sa Ginoo nga ilang buhaton, ug bisan kon ang ilang perso-
nal nga mga ambisyon lahi ra kaayo kay sa atong kaugalingon, sa
gihapon ang mga tawo nagkat-on nga ang matuod, tinuoray nga
Santos sa Ulahing mga Adlaw usa ka tawo nga masaligan sa ta-
nang mga butang tungod kay siya nagtinguha nga masayud sa hu-
nahuna ug kabubut-on sa Dios. Samtang gibati nila nga kita wala
hisabti isip usa ka katawhan, sila nakamatngon sa atong pagka-
matinud-anon ug kaligdong.6

Lakaw bisan asa nga inyong gusto uban sa mga elder sa Israel, bi-
yahe gikan sa pikas tumoy sa Simbahan ngadto sa pikas, ug kamo
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makakaplag og makadasig nga pagpamatuod sulod sa mga kasing-
kasing sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga kini mao ang bu-
hat sa Dios nga Makagagahum ug nga ang iyang Anak nga si
Jesukristo mitukod niini. Makaplagan ninyo kini nga pagpamatu-
od, kamo makadungog nga ipaambit kini, apan kanunay ba natong
gipuy-an ang kinabuhi sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Kita
ba nagpakabuhi sama sa gikinahanglan, kon ikonsiderar ang talag-
saon nga pagpamatuod nga gihatag kanato? Kita ba nagsunod sa
Iyang mga kasugoan sama sa angay natong buhaton? Kita ang nag-
dala sa dungog, maingon nato, sa Simbahan, matag usa kanato.7

Hinaut nga ang Ginoo mopanalangin sa katawhan sa Zion.
Hinaut nga atong sundon ang iyang mga kasugoan sa usa ka pa-
agi nga ang tanang tawo, nga makakita sa atong maayong mga bi-
nuhatan, sa atong pagkamatinud-anon, sa atong kaligdong,
mahimo nga sa kaulahian matudloan sa labing kubos sa pagres-
peto kanato, motuo man sila o dili sa atong pagtuo.8

Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagbuhat 
og sayop makahatag og bati nga dungog sa ilang

kaugalingon ug sa kawsa sa kamatuoran.

Akong barugan nga ang Santos sa Ulahing mga Adlaw nga
nagbuhat og sayop dili lamang himoon nga manubag niana nga
sayop, apan usab sa kadaot nga iyang nahimo sa Simbahan. Kon
ang usa ka tawo nga sakop sa Simbahan mahubog, lagmit adu-
nay tawo nga makakita kaniya ug siya ang unang Mormon nga
nahimamat. Siya mailhan nga Mormon, ug pinaagi kaniya ang ta-
nan pagahusgahan. Siya nga makakita niini moingon, “Kon kana
mao ang Mormonismo, dili ko gustong mahisakop niana,” ug sa
higayon nga siya makadungog og wali mahitungod sa Mormon
nga isangyaw magpalayo siya. Busa adunay daghang mga sala
nga makahimo sa pagsira sa mga kasingkasing sa mga tawo ba-
tok sa Gingharian sa Dios.9

Ang pagsangyaw ug paghisgot gamay ra kaayo og bili gawas
kon ang atong mga kinabuhi gipuy-an sa hingpit nga pagkahiu-
yon sa atong gipangtudlo.10

Sa usa ka okasyon may usa ka tawo nga mihatag og talagsaon
kaayo nga wali. Sa kaulahian usa sa iyang mga higala miingon: “Abi
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nimo, usa kadto ka maanindot kaayo nga wali, dalaygon kaayo,
apan ang imong mga binuhatan lanog kaayo nga wala akoy na-
dunggan sa imong gisulti.”11

Akong nadungog ang mahitungod sa usa ka tawo nga didto sa
dako nga salosalo nakig-istorya sa laing tawo mahitungod sa pag-
tuo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Siya miingon, “Tan-awa,
ang mga tawo nga ‘Mormon’, kadtong nagsunod sa ilang relihi-
yon, dili moinom og tsaa, kape, tabako o bino.” Ang laing tawo
miingon, “Dili ko motuo bisan gamay niana.” Ang tawo miingon,
“Tinuod lagi na.”

Kining duha nga dili mga “Mormon” naglingkod atubangan sa
usa sa mga lamesa niini nga salosalo. Miabut ang usa ka “Mormon.”
Ang tawo nga midepensa sa mga “Mormon” miingon, “Niay miabut
nga Mormon. Molingkud ni siya uban nato. Makigpustahanay ko
nimo dili siya moinum og kape.” Ang pusta gidawat. Ang
“Mormon” miinom sa kape! Sa ilang paglakaw ang tawo nga napil-
di sa pustahay miingon, “Dili na ako motuo nianang tawhana, nga
nagpakaaron-ingnon nga nagtuo nga ang Dios mihatag og pagpa-
dayag pinaagi ni Joseph Smith, nagtudlo sa mga tawo nga maglikay
niining mga butanga, apan mianhi siya ug sa atubangan sa publiko
misupak sa mga pagtulun-an sa iyang propeta. Misalig ko nianang
tawhana kaniadto, apan dili na ako motuo niya.”12

Kon atong puy-an ang atong relihiyon, ang atong maayong
ehemplo modan-ag sama sa kahayag ngadto sa kalibutan.

Ako gustong mosulti ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga kinahanglan kita, human makadawat og pagpamatu-
od sa kabalaan sa buhat nga atong giapilan, sa pagbutang sa
atong mga kinabuhi sa kahan-ay sa matag adlaw aron nga ang hi-
maya mahatag ngadto sa buhat sa Dios pinaagi sa maayong mga
binuhatan nga atong gihimo, sa pagpasiga sa atong mga kahayag
aron ang mga tawo, nga makakita sa atong maayong mga binu-
hatan, mohimaya sa Dios [tan-awa sa Mateo 5:16]. Walay kataw-
han sa ibabaw sa yuta nga sukad napanalanginan sama sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw; walay katawhan nga sukad naka-
dawat sa daghang mga pagpadayag sa kabuotan ug kaluoy ug ka-
mainantuson sa Dios nga gihatag ngari kanato, ug moingon ako
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nga kita, labaw sa tanang mga kalalakin-an ug mga kababayen-
han sa ibabaw sa yuta kinahanglang magpakabuhi sa Diosnon ug
matarung nga mga kinabuhi.13

Gisultihan sa Manunubos ang Iyang mga sumusunod nga sila
mao ang asin sa kalibutan, apan kon ang asin kawad-an sa iyang
lami, kini dili na gayud magpulos sa bisan unsa, kondili angay na
lamang kining isalibay sa gawas aron tunobtunoban sa mga ta-
wo. Iya usab sila nga gisultihan nga sila mao ang kahayag alang
sa kalibutan, ang siyudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod
dili gayud mahisalipdan. Iya silang gisultihan nga ang mga tawo
dili modagkot og kandila aron ibutang kini sa ilalum sa ganta-
ngan, kondili sa ibabaw sa tongtonganan, nga kini magaiwag ka-
nilang tanan nga anaa sa sulod sa balay. Ug Siya mitambag kanila
sa pagpasiga sa ilang kahayag aron nga ang mga tawo nga maka-
kita sa ilang maayong mga buhat modayeg sa Dios. [Tan-awa sa
Mateo 5:13–16.]

Kini nga pahimangno alang usab kanato. Kita mga kahayag sa
kalibutan. Nakaangkon kita sa inspirasyon sa Dios nga
Makagagahum. Nakadawat kita og pagpamatuod sa ebanghelyo,
ug kita sa tinuoray nasayud nga ang Dios buhi, nga si Jesus mao
ang Kristo, nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Dios…. Matag
matinud-anon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay pagpa-
matuod nga mainiton sulod sa iyang kasingkasing. Karon, kita ba
nagpakabuhi nga ang maayong mga binuhatan nga atong gihimo
mohatag og maayong dungog ngadto sa buhat sa Dios? Ang
atong mga ehemplo angayan ba nga sundon sa tanang mga ta-
wo? Ato bang gipakita pinaagi sa ehemplo nga kita adunay hugot
nga pagtuo sa ebanghelyo?14

Akong barugan nga maoy tinuod nga katungdanan sa matag
sakop sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ang pagpahimutang sa iyang kinabuhi diha sa kahan-ay
aron ang iyang mga ehemplo mamahimong angayan nga sundon
sa tanang tawo, sa ingon mohatag og maayong dungog ug mga
panalangin sa iyang kaugalingon ug sa iyang kaliwatan ug usab
makakaplag og mga higala alang sa buhat sa Ginoo. Kini kina-
hanglan mao gayud ang kinatas-ang ambisyon sa matag Santos sa
Ulahing mga Adlaw.15



116

K A P I T U L O  1 0

Nga ang Dios ang atong langitnong Amahan motabang unta ka-
nato nga magmaunongon ug magmatinuoron ngadto kaniya ug
nga kita unta sa kanunay mopakita pinaagi sa atong pagkamati-
numanon, sa atong pagkamatinuoron pinaagi sa atong pagkama-
sulundon sa mga kalalakin-an ug kababayenhan, ug pinaagi sa
pagkamatarung sa atong mga kinabuhi nga kita sa tinuoray mga
sulugoon nga mga lalaki ug sulugoon nga mga babaye sa buhi nga
Dios, nga naningkamot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni
Jesukristo, mao ang akong matinguhaon nga pag-ampo.16

Ang atong maayo nga mga ehemplo makadasig sa uban 
sa pagpakisusi sa plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan.

Hinaut nga ang matag usa ug ang tanan nga mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mosunod sa ebanghelyo aron nga ang ka-
matuoran niini masangyaw pinaagi sa iyang mga ehemplo.17

Ang pinakamaayo ug pinakamaanindot nga magsasangyaw sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang lalaki og babaye nga
nagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo. “Ipakita kanako ang
imong pagtuo pinaaagi sa imong mga binuhatan” mao ang mahi-
nungdanon. Si Santiago miingon nga siya mopakita sa iyang pag-
tuo pinaagi sa iyang mga binuhatan, ug nga ang pagtuo nga walay
binuhatan patay. Kini sama sa lawas nga walay espiritu. [Tan-awa
sa Santiago 2:17–18, 26.]… Pinaagi lamang sa atong mga binuha-
tan, sa atong kakugi, sa atong pagkamatinud-anon, sa atong ku-
sog, nga kita makasangyaw niining ebanghelyo. Ang katawhan sa
kalibutan nagsugod na sa pagkamatngon, sa pagkasayud ug sa
pagtugkad sa kamatuoran nga ang mga bunga sa ebanghelyo ni
Jesukristo, ingon sa gitudlo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,
maayo nga mga bunga…. Ang usa ka dakong sumbanan nga gi-
pahiluna sa Manluluwas sa kalibutan mao ang, “Maila ninyo sila
pinaagi sa ilang mga bunga.” [Mateo 7:20.] Sa kalipay sulod sa
ilang mga panimalay, sa katagbawan, sa kabulahanan, kaligdong
sa pagnegosyo, kamalinawon, sa pagsunod sa mga balaod sa Dios
ug sa tawo, akong hagiton ang kalibutan sa pagpangita og mga ta-
wo nga molabaw pa sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Wala
ako karon maghisgot mahitungod sa mga Mormon nga wala mag-
sunod sa mga kasugoan sa Dios.18
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Hinaut nga ang matag usa ug tanan kaninyo panalanginan sa
Dios. Hinaut nga ang matag usa kanato kinsa adunay pagpama-
tuod sa kabalaan sa buhat nga atong ginahimo, mopahimutang
sa atong mga kinabuhi aron kadtong wala masayud sa kamatuo-
ran, nga nakakita sa atong kakugi, sa atong hugot nga pagtuo, sa
atong pagkamapaubsanon, ug sa atong tinguha sa pag-alagad sa
Dios, mahimong maaghat sa pagpakisusi sa kamatuoran nga ki-
nahanglan atong ipaambit ngadto kanila. Kini mao ang akong
pag-ampo ug tinguha.19

Ang Dios buhi; si Jesus mao ang Kristo; si Joseph Smith usa ka
propeta sa buhing Dios; ania kanato ang kamatuoran; ug hinaut
nga kadtong nasayud niini, magpakabuhi aron kadtong wala ma-
sayud niini mopakigsusi sa plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan ug
makaangkon og kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon
sa tanang mga gasa sa Dios ngadto sa tawo.20

Mag-ampo ako nga ang mga panalangin sa Dios nga
Makagagahum magauban unta ug magpabilin uban sa tanang
mga sakop niini nga Simbahan, sa matag matinud-anon, maku-
gihon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Hinaut nga kita ma-
kahimo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesukristo pinaagi sa
pagkamatinud-anon, pagkamatarung ug pagkamatinuoron sa
atong mga kinabuhi. Kon ato kining buhaton, makasiguro kita sa
katapusan nga kadaugan.21

Ako mapasalamaton labaw pa sa tanang gahum ug abilidad
nga gihatag sa Dios ngari kanako sa pagpadayag sa akong kauga-
lingon sa kahibalo nga siya buhi, nga ang Dios atong Amahan, ug
nga si Jesukristo atong Manunubos ug Manluluwas.

Hinaut nga ang Ginoo motabang kaninyo ug kanako ug sa ma-
tag kalag nga aduna niana nga kahibalo sa pagpanglimbasog sa ta-
nan nga abilidad nga atong gihuptan aron sa pagdala sa uban sa
susama nga kahibalo, pinaagi sa atong mga ehemplo. O, mapasa-
lamaton kaayo ako sa atong Langitnong Amahan nga iyang nakita
nga angayang pilion si Joseph Smith nga maoy instrumento sa
iyang kamot sa pagtukod pag-usab sa plano sa kinabuhi ug sa ka-
luwasan sa ibabaw sa yuta. Hinaut nga ang Ginoo mopanalangin
sa matag usa ug kaninyong tanan, ug mopanalangin sa matag ma-
tinud-anon nga kalag ibabaw sa yuta, ug motabang sa matag
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Santos sa Ulahing mga Adlaw nga magpakabuhi aron nga ang
iyang ehemplo modan-ag ug nga kini motabang sa pagdala sa
uban ngadto sa kahibalo sa kamatuoran.22

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Ngano nga ang ehemplo usa ka makusganon nga impluwensya?

• Unsa may ipasabut sa pagpas-an sa dungog sa Simbahan?

• Unsaon nato nga mamahimong mas maayo nga mga ehemplo
sa mga sakop sa atong pamilya, mga sakop sa ward o branch,
ug mga silingan?

• Kinsa ang ubang mga tawo kansang mga ehemplo nakaimplu-
wensya kaninyo? Ngano nga kining mga tawhana nakahatag
man og impluwensya sa inyong kinabuhi?

• Unsa may ubang mga panghitabo diin ang maayong mga bi-
nuhatan sa Santos sa Ulahing mga Adlaw nakadasig sa uban sa
pagsusi sa ebanghelyo?
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Priesthood, “ang Gahum 
sa Buhing Dios”

Ang mga naghupot sa Priesthood nga nagsunod sa mga
baruganan sa katarung mahimong mga instrumento sa
mga kamot sa Ginoo diha sa pagpangalagad sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

“Dili gayud nako hikalimtan ang okasyon,” matud ni Presidente
Heber J. Grant, “sa dihang ang usa ka amigo mihangyo kanako, sa
pagkasayud nga ang doktor mipahibalo nga ang iyang anak nga
babaye, nga gitakbuyan sa sakit nga diphteria, mahimong mama-
tay sa dili pa moabut ang buntag. Iya akong gihangyo sa pag-am-
po alang nianang anak nga babaye, ug human mobiya sa iyang
opisina ako nag-ampo sa tanang pangaliya sa akong kalag nga ang
Dios moayo nianang batang babaye. Samtang nag-ampo, ang ins-
pirasyon miabut kanako: ‘Ang gahum sa buhing Dios ania sa yuta.
Ang priesthood ania. Pagdali! Pagdali!… Lakaw ug santaa ang ga-
hum sa tiglaglag, ug ang batang babaye mabuhi.’

“Ang doktor nga nag-atiman niadtong batang babaye, miingon
nga dili na siya maabtan og buntag; apan sa pag-abut sa kabunta-
gon siya mipasabut nga wala siya makatugkad niini, ug nga siya
nagtuo nga ang batang babaye mamaayo. Dili siya makapugong sa
pagpadayag sa iyang kahingangha sa kalit nga kausaban sa kon-
disyon sa batang babaye. Ang gahum sa buhing Dios misanta sa
tiglaglag.”1

Si Presidente Grant naglipay sa inspirasyon nga iyang nadawat
niadtong gabhiona: “Ang gahum sa buhing Dios ania sa yuta. Ang
Priesthood ania.” Sa iyang pakigpulong sa kinatibuk-ang kompe-
rensya, kanunay siyang nagtudlo sa mga Santos mahitungod sa
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“Ang tanang mga gasa, tanang grasya, tanang gahum ug tanang 

pagtuga nga miabut pinaagi sa balaan nga Priesthood sa buhing Dios 

sa panahon sa Manluluwas gitagamtam karon.”
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mga panalangin nga mahimo nilang madawat pinaagi sa gahum
ug katungod sa priesthood.

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang mga yawe, katungod, mga ordinansa, 
ug mga gasa sa priesthood gipahiuli na.

Samtang ang paghubad sa [basahon ni Mormon] nagpadayon,
si Joseph Smith nakakat-on nga ang doktrina sa bunyag gitudlo
ug gisunod sa mga Nephite. Nagtinguha nga makat-on og du-
gang niini nga baruganan iyang gihimo ang iyang gibuhat sa una,
miadto uban ni Oliver Cowdery, ang iyang tigsulat, taliwala sa
kakahuyan, ug mihimo sa mapangamuyoon nga pag-ampo. Ang
mosunod gikutlo gikan sa iyang kaugalingong mga pulong:

“Samtang kami nagbuhat sa ingon, nag-ampo ug nagtawag
ngadto sa Ginoo, usa ka sulugoon nga gikan sa langit mikunsad
sa usa ka panganod sa kahayag, ug samtang nagpandong sa iyang
mga kamot kanamo, siya mi-orden kanamo, nag-ingon:

“ ‘Diha kaninyo akong kauban nga mga sulugoon, sa ngalan sa
Mesiyas, ako motugyan sa Pagkapari ni Aaron, nga naghupot sa
mga yawe sa pagpangalagad sa mga angel, ug sa ebanghelyo sa
paghinulsol, ug sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapa-
sayloan sa mga sala; ug kini dili na pagakuhaon pag-usab gikan
sa yuta hangtud nga ang mga anak ni Levi maghalad pag-usab og
halad ngadto sa Ginoo sa pagkamatarung.’

“Ang sinugo nga miduaw kanamo niini nga higayon mitugyan
niini nga Pagkapari ngari kanamo, miingon nga ang iyang ngalan
mao si Juan, kadto gihapon nga gitawag og Juan Bautista sa Bag-
ong Tugon, ug nga siya nagbuhat ubos sa panudlo ni Pedro,
Santiago ug Juan, kinsa naghupot sa mga yawe sa Pagkapari ni
Melchizedek, diin nga Pagkapari, siya miingon, sa angay nga pa-
nahon itugyan ngari kanamo.” [Tan-awa sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:68–69, 72.]

Tungod niini nga pag-orden, ug sa pagpahiuli sa Melchizedek
Priesthood nga sa kadugayan gikumpirma sama sa gisaad, ang ka-
hingpitan sa mga yawe ug ang katungod sa Priesthood sa
Makagagahum nga Dios, nga sa gatusan ka mga katuigan nawala
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sa katawhan, gipahiuli ug nagpabilin sa Simbahan sa walay pagka-
putol nga pagsunodsunod hangtud karong panahona.

Pinaagi sa pagpahiuli sa priesthood ang dalan giablihan alang
sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa pagpahigayon sa mga ordinan-
sa nga may kalabutan niini, ug sa pag-organisar sa Simbahan.2

Ako nasayud nga walay mga gasa, walay mga grasya, walay ka-
tungod, nga gihuptan sa mga apostoles panahon sa Manluluwas
nga wala hupti karon sa mga katawhan sa Dios.3

Ako mohatag sa akong pagsaksi kaninyo karong adlawa nga
ania kanato ang kamatuoran, nga ang Dios nakigsulti pag-usab,
ang matag gasa, matag grasya, matag gahum ug ang matag pag-
tuga nga miabut pinaagi sa balaan nga Priesthood sa buhing Dios
sa panahon sa Manluluwas ania karon. Ako nagmalipayon pag-
kahibalo nga kining mga butanga nga kinahanglan matagamta-
man—ang mga panalangin, ang makaayo nga gahum sa Dios nga
Makagagahum, ang pagdasig sa Iyang Espiritu diin ang mga ka-
lalakin-an ug mga kababayenhan nakadawat og mga panghima-
tuod gikan Kaniya, ang pagdasig sa Espiritu sa Dios nga pinaagi
niini ang mga tawo nakasulti pinaagi sa bag-ong pinulongan ug
nakadawat sa pagpanghubad niini, ug ang matag usa ug tanan
nga grasya ug gasa—natagamtam karon sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw.4

Ang makaayo nga gahum sa priesthood 
ania dinhi sa Simbahan.

Ako nasayud nga ang makaayo nga gahum sa Makagagahum
nga Dios ania niini nga Simbahan. Ako nasayud nga kondili pa tu-
ngod sa makaayo nga gahum sa Dios wala unta akoy kahigayunan
nga mobarug sa inyong atubangan karong adlawa. Ako nasayud
nga adunay buhi nga mga monumento sa makaayo nga gahum sa
Dios dinhi niini nga katawhan. Kon duna pa unta kitay talaan sa
tanang maanindot nga mga panalangin sa Ginoo nga miabut tu-
ngod sa Priesthood sukad sa pagtukod sa Simbahan ibabaw sa yu-
ta, kini nga talaan mas baga pa unta kay sa Bag-ong Tugon.5

Atol sa usa ka okasyon sa dihang ang akong [igsoon sa gawas]
nga si Joseph Hyrum Grant … maoy tigbantay sa kwadra sa kaba-
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yo…, pipila ka mga empleyado sa Z.C.M.I. nga buhatan sa sapa-
tos naglingaw sa pagpanuroy sa gawas…. [Si Joseph,] nga maoy
gitugyanan sa mga sakyanan, mipahimangno kanila nga adunay
umaabut nga unos, ug siya miawhag kanila sa pagpamauli, nag-
ingon nga … piligro nga … matuwad sa bagyo ug sa kangitngit.
Apan naghimo sila og kasabutan nga walay tulubagon ang taga
opisina kon adunay aksidente nga mahitabo.

Sa pagpamauli taliwala sa kangitngit ang sakyanan natuwad ug
pipila ka mga tawo nakaangkon og grabe nga samad. Usa sa mga
babaye nabalian og ubay-ubay nga mga bukog ug isip resulta sa
iyang mga samad ug pagkabantang sa unos, natakbuyan og pul-
monya. Ang nag-atiman nga doktor mipahayag nga dili na siya
mabuhi, ug mahimong mamatay sa dili pa mabuntag. [Si Joseph]
nahasol kaayo mahitungod sa maong panghitabo, nga maoy nag-
maniho sa sakyanan. Iya akong gihangyo sa pag-uban kaniya aron
sa pagpangalagad nianang babaye, nag-ingon nga siya nakadawat
og panghimatuod sa espiritu nga ang babaye dili mamatay.

Sa pagduol namo sa higdaanan, ako siyang gisultihan nga ang
babaye himatyon na ug mamatay na sa dili pa namo kuhaon ang
among kamot gikan sa iyang ulo. Nangluspad siya pag-ayo ug na-
mahayag nga siya nakadawat og pagpamatuod gikan sa Ginoo,
ug nga siya nasayud, sama nga ang ebanghelyo tinuod, nga kon
siya mopanalangin kaniya siya maayo. Amo tuod siyang gipana-
langinan, ug sa pagkumpirma ug sa pagdihog ako naaghat sa
pagpanaad nga ang iyang mga bukog magtakdo, ug nga siya ma-
maayo ug makabalik sa pagmaniho sa iyang makina sa buhatan
sa sapatos sa Z.C.M.I. Wala ako masayud nga nagmaniho diay si-
ya og makina o kon unsa ang iyang trabaho. Nianang gabhiona
nahimamat nako ang superintendente sa buhatan ug siya mii-
ngon: “Gikan pa lang ako sa panimalay ni Marie DeGray, ug hi-
matyon na siya. Sa akong pagtuo patay na siya karon.” Ako
miingon: “Brother Rowe, lakaw sa imong opisina ug lingkod ug
isulat: ‘Si Marie DeGray wala mamatay. Si Marie DeGray dili ma-
matay, apan siya mamaayo ug makabalik ug makamaniho sa
iyang makina sa buhatan.’ Kini gipanghimatuod ngari kanako sa
espiritu sa buhing Dios.” Siya miingon: “Dili na ako kinahang-
lang mosulat niini, tungod kay sigon sa imong gisulti, ako nasa-
yud nga siya mabuhi.”
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Siya dayon miasoy kanako sa usa ka insidente nga nahitabo sa
iyang kaugalingong pamilya. Miingon siya: “Didto sa London sa
wala pa ako moanhi niini nga nasud, usa sa akong mga anak nga
babaye nagmasakiton pag-ayo, ug ang nag-atiman nga doktor mi-
ingon nga dili na siya maabtan og buntag.” Iyang gipakuha, sigon
sa akong nahinumduman, mga lima ka kilometros ang gilay-on
latas sa bantugan nga siyudad sa London, si Junius F. Wellas ug
ang iyang kauban aron sa pag-adto ug pagpangalagad sa iyang
anak nga babaye, ug siya nahibalik sa kahimsug. “Sa sunod ad-
law,” miingon si Brother Rowe, “ang doktor miabut sa akong pa-
nimalay ug gihatagan niya ako og sinulat nga sertipiko,
pinermahan na, nga nagpahayag nga ang akong anak nga baba-
ye patay na. Ako siyang gidapit sulod sa lawak dawatanan ug gi-
pahimamat siya sa ‘patay na kunohay nga lawas.’ Busa sa
panahon nga ikaw moingon nga kining batang babaye mamaayo,
dawaton nako ang imong pamahayag. Kay ako nasayud nga ang
makaayo nga gahum sa Dios ania niini nga Simbahan, sama nga
ako nasayud nga ako buhi.”6

Giniyahan sa mga baruganan sa katarung, 
ang mga naghupot sa priesthood mahimong 

makadawat sa mga gahum sa langit.

Dili usa ka yano nga butang ang paghupot sa Priesthood sa
Dios—ang pag-angkon sa katungod sa pag-impluwensya sa mga
gahum sa kalangitan alang sa kaayohan.7

Mahitungod sa katungod sa Priesthood sa Dios ug kon unsaon
ang paggamit niini: Ang Propeta sa buhing Dios gibilanggo sulod
sa prisohan sa Liberty ug daghang tawo ang gusto nga siya pasa-
kaan og kaso ug pagasilutan; apan ang tanang mga pultahan sa
prisohan wala makapugong sa pagpadayag sa hunahuna ug ka-
bubut-on sa Dios nga moabut niadtong adunay katungod sa pag-
dawat niini; ug samtang didto sa prisohan sa Liberty si Propeta
Joseph Smith nakadawat sa usa sa labing mahinungdanon sa 
tanang mahinungdanon nga mga pagpadayag gikan sa Dios nga
nahisulat sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Mobasa ako gikan sa
Seksyon 121:
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“Hangtud kanus-a magpabilin nga mahugaw ang tubig nga
nagdagan? Unsa nga gahum ang makapugong sa langit? Maayo
pa sa tawo nga molugway sa iyang walay kusog nga kamot sa
pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang walay pagkabalhin nga
agianan, o sa pagpabalik niini, kay sa pagpugong sa
Makagagahum sa pagbu-bu sa kahibalo gikan sa langit diha sa
mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

“Tan-awa, adunay daghan nga gitawag, apan pipila lamang ang
gipili. Ug ngano nga wala sila mapili?

“Tungod kay ang ilang mga kasingkasing gipahimutang diha
sa mga butang niini nga kalibutan, ug naninguha sa mga pasi-
dungog sa mga tawo, nga sila wala makakat-on niining usa ka
pagtulun-an—

“Nga ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga ga-
hum sa langit, ug nga ang mga gahum sa langit dili madumala ni
madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.

“Aron sila ikatugyan ngari kanato, tinuod kini; apan kon kita
mosulay sa pagtabon sa atong mga sala, o sa pagtagbaw sa atong
garbo, sa atong walay kapuslanan nga pangandoy, o sa paggamit
sa gahum o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga ka-
tawhan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarung, tan-awa,
ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya; ang Espiritu sa
Ginoo maguol ug kon kini mobiya, Amen sa pagkapari o sa pag-
tugot niana nga tawo.

“Tan-awa, sa dili pa siya masayud, siya gipasagdan ngadto sa
iyang kaugalingon, sa pagpatid batok sa mga tunokon, sa pag-
panggukod sa mga santos, ug pagpakig-away batok sa Dios.

“Kita nakakat-on pinaagi sa makapasubo nga kasinatian nga ki-
ni mao ang kinaiyahan ug pamaagi sa hapit tanan nga mga tawo,
sa diha nga sila makakuha og gamay nga pagtugot, ingon sa ilang
gituohan, sila dayon mosugod sa paghimo og dili matarung nga
kamandoan.

“Tungod niini daghan ang gitawag, apan pipila lamang ang
mga gipili.” [D&P 121:33–40.]

Karon, gusto nakong hatagan og gibug-aton ang nahibilin niini
nga pagpadayag, nga gihatag sulod sa prisohan. Sa tanang gahum
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sa usa ka Estado nga naningkamot sa pagkuha sa kagawasan ni
Joseph Smith, wala sila makapugong sa pagpakigsulti niini nga
propeta sa kalangitan, ug siya nakadawat sa mosunod nga dinasig
nga mga pulong nga kinahanglan dili hikalimtan ni bisan kinsa
nga bishop o ni bisan kinsa nga presidente sa stake, o ni bisan
kinsa nga apostoles, o ni bisan kinsa nga presidente sa Simbahan
samtang sila naghupot og katungdanan niini nga Simbahan:

“Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud
nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa
pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa ti-
unay nga paghigugma;

“Pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin ma-
kapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron-ing-
non, ug walay pagpanglimbong—

“Pagpanton sa tukma nga panahon uban ang tuman nga ka-
higpit, kon gidasig sa Espiritu Santo; ug dayon mopakita pagka-
human og dugang nga paghigugma ngadto kaniya kinsa inyong
gipanton, basin pa unya siya moisip kanimo nga iyang kaaway;

“Aron siya masayud nga ang inyong pagkamatinud-anon labaw
pa nga malig-on kay sa higot sa kamatayon.

“Himoa usab ang inyong mga kasingkasing nga mapuno sa
gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tawo, ug ngadto sa
mga sakop sa pagtuo, ug himoa ang hiyas nga modayandayan sa
inyong mga hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong
pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios; ug ang
doktrina sa pagkapari motuhop diha sa imong kalag ingon sa
mga yamog nga gikan sa langit.

“Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay,”
Labaw pa ka bililhon kay sa tanang mga bahandi sa tibuok kali-
butan mao ang pagbaton sa Espiritu Santo isip atong kanunay
nga kauban.

“ug ang inyong pagmando usa ka dili mausabon nga pagman-
do sa pagkamatarung ug kamatuoran; ug ang inyong kamando-
an mao ang usa ka walay katapusan nga kamdoan, ug walay
pagpugos nga paagi kini mokanap nganha kanimo hangtud sa
kahangturan.” [D&P 121:41–46.]8
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Sa pagpakighinabi sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, walay
pagpadayag diha sa tibuok nga Doktrina ug mga Pakigsaad nga
akong gikutlo sa makadaghan kay sa nianang nahisulat sa
Seksyon 121 ... nga “Walay gahum o impluwensya nga makahimo
o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, ga-
was lamang sa pagdani, sa pagkamainantuson, sa kalumo ug ka-
aghop, ug sa tiunay nga paghigugma.”

Walay makuyaw mahitungod sa Pagkapari niini nga matang—
kalumo, ug kaaghup, ug tiunay nga gugma. Apan kon kita moga-
mit sa gahum, o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga
katawhan, sa bisan unsa nga matang sa pagkadili matarung, tan-
awa, ang mga langit sa ilang mga kaugalingon mobiya. Ang
Espiritu sa Ginoo maguol; ug kon kini mobiya, Amen sa pagkapa-
ri o sa pagtugot niana nga tawo.” Kini ang mga pulong sa Dios.9

Mangil-ad ba ang paggamit sa Priesthood sa buhing Dios sa pa-
maagi nga gibaod sa Ginoo: “Pinaagi sa kalumo ug kaaghup”?
Mao kana ang bugtong paagi, ug gawas nga gamiton kini nianang
paagiha, Amen sa pagkapari o sa pagtugot niadto kinsa naghupot
sa priesthood sa Simbahan ni Jesukristo.10

Ang mga kalalakin-an nga naghupot sa Priesthood kinahang-
lan nga dili mogamit niini alang sa ilang kaugalingong kabulaha-
nan…. Kon ila kining buhaton mawala kanila ang espiritu sa
Ginoo ug magtinguha sa mga butang niini nga kalibutan kay sa
mga butang sa Dios.11

Wala kitay mahimo, sama sa nahisulat niana nga pagpadayag,
gawas lamang kon kita mopakita og gugma ug gugmang putli ug
pagkamabination—tiunay nga paghigugma. Dinuyogan sa ta-
bang sa Ginoo ako mangalagad sa ingon gayud niana nga pama-
agi, sa tibuok nakong abilidad, sa Priesthood sa Dios nga akong
naangkon.12

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga pamaagi nga kamo ug ang inyong pamilya napa-
nalanginan tungod sa paggamit sa priesthood?
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• Unsaon man nato sa pagpakita og pagtahud sa priesthood?
Unsaon man nato pagtabang ang mga sakop sa pamilya sa
pagrespeto sa priesthood?

• Unsa may naagian ninyo nga mga kasinatian nga nakapalig-on
sa inyong mga pagpamatuod mahitungod sa makaayo nga ga-
hum sa priesthood? Sa panahon sa pagmasakiton o laing mga
kasakit, unsa may atong mahimo aron makaila sa kalainan sa
atong mga tinguha gikan sa kabubut-on sa Ginoo?

• Unsa may inyong nakat-unan gikan sa pagpadayag diha sa
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:33–46? Nganong kinahanglan
man gayud nga ang mga naghupot sa priesthood mosunod sa
mga baruganan niini nga pagpadayag aron makahimo sa pag-
buhat pinaagi sa ngalan sa Ginoo? Sa unsang mga paagi nga
magamit kini nga mga baruganan sa tanan natong pagpakig-
relasyon sa uban?

• Sa unsang paagi nga ang mga panalangin sa priesthood mata-
gamtam niadtong walay mga naghupot sa Melchizedek
Priesthood sa ilang mga panimalay?

Mubo nga mga Sulat
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Pagtrabaho ug Kinaugalingon
nga Pagpaninguha

Ang Ginoo mopanalangin kanato samtang nagtrabaho 
kita sa kinatibuk-an sa atong abilidad.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Presidente Heber J. Grant sa kanunay nagsangyaw sa mga ba-
ruganan sa pagkugi og maayo ug kinaugalingon nga pagpaningu-
ha. Siya mitambag: “Ipabati sa matag tawo nga siya mao ang
arkitekto ug tigtukod sa iyang kaugalingong kinabuhi, ug nga siya
magtinguha nga makahimo og kalampusan niini pinaagi sa pag-
trabaho. ‘Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang ta-
nan nga imong buluhaton,’ ug mopahulay sa ikapito [tan-awa sa
Exodo 20:9–11]. Ayaw pagtrabaho og upat o lima ka adlaw ug un-
ya dili pa gyud tininuod nga pagtrabaho. Pahatagi og bili sa matag
Santos sa Ulahing mga Adlaw ang tanan nga iyang madawat, ma
trabaho man kini, o ma bisan unsay iyang buhaton.”1

Sa dihang si Presidente Grant namulong mahitungod sa bili sa
pagtrabaho, namulong siya gikan sa tibuok kinabuhi nga kasina-
tian. Ingon nga bugtong anak sa iyang biyudang inahan, sayo si-
yang nakat-on sa pagsilhig sa salog ug sa pagpanghugas ug
pagpanrapo sa mga plato. Mitabang usab siya sa iyang inahan sa
iyang trabaho isip mananahi aron makasuporta nilang duha.
“Nagyaka ko sa salog sa gabii hangtud na sa tungang gabii,” siya
sa kaulahian nahinumdom, “ug mitindak sa makina sa panahi
aron makapahulay ang iyang gikapoy na nga mga bitiis.”2 Ang
mga pagpaningkamot ni Heber sa pag-abag sa iyang inahan nag-
padayon lapas pa sa iyang pagkabata, ingon nga siya misulod sa
natad sa patigayon sa iyang pagkabatan-on aron pagtabang sa
pagsuporta kaniya.
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“Kinahanglan kita nga magbaton og ambisyon, kinahanglan kita nga 

magbaton og tinguha sa pagtrabaho sa kinatibuk-an sa atong abilidad. 

Ang pagtrabaho makapahimuot sa Ginoo.”
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Usa sa dakong mga tinguha ni Presidente Grant mao ang “pag-
silsil diha sa hunahuna sa kabatan-onan sa Zion sa gahum ug epek-
to, ang dili mahulagway nga gahum ug epekto sa pagtrabaho.”3

Diha sa nagsunudsunod nga mga artikulo sa Improvement Era

nga magasin sa Simbahan, si Presidente Grant misaysay og perso-
nal nga mga kasinatian, naghulagway sa unsang paagi nga ang
iyang pagkaandam sa pagtrabaho nagdala og sayong kalampusan
sa natad sa patigayon. “Ako mobuhat sa ingon,” siya nagkanayon,
“dili sa katuyoan sa pag-itsa og pungpong nga mga bulak ngari sa
akong kaugalingon, sa sinambingay nga pagkasulti, apan uban sa
panghinaut nga ako makadasig unta sa akong mga magbabasa sa
tinguha nga motrabaho. Ginaingon nga ang mga pamahayag sa
personal nga kasinatian, gisulti o gisulat, magdala og dugang gi-
bug-aton, ug makahimo og mas malungtaron nga impresyon diha
sa mga hunahuna sa mga tigpaminaw ug mga magbabasa kay sa
mahimo sa bisan unsa nga paagi. Kini maoy akong rason sa pag-
saysay og daghan kaayong mga panghitabo sa akong kaugalingong
pagtrabaho.

“Sa dihang [ako kaniadto] usa pa ka batan-on, nga nag-eskwe-
la, usa ka tawo gitudlo ngari nako kinsa nagtipig og mga talaan
sa Bangko sa Wells, Fargo and Co., sa Dakbayan sa Salt Lake, ug
giingon nga siya nagdawat og sweldo nga siyento singkwenta
dolyares sa usa ka bulan. Nahinumdom gyud ko nga naghuna-
huna nga siya nagdawat og sais dolyares matag adlaw, walay la-
bot sa mga Domingo, nga daw para nako dako gyud kaayo nga
kantidad…. Nangandoy ko nga mahimong bookkeeper, ug sa
pagtrabaho sa Wells, Fargo & Co., ug dihadiha dayon miapil ko
sa klase sa bookkeeping diha sa Unibersidad sa Deseret [karon
ang Unibersidad sa Utah], sa panghinaut nga sa umaabot nga ad-
law makadawat sa unsay akong gihunahuna nga dako kaayo nga
suweldo.

“Malipayon akong mokutlo ... gikan kang Lord Bulwer Lytton:
‘Wala kinahanglana sa tawo ang talento, kondili ang katuyoan;
dili gahum sa paglampus, apan ang kabubut-on sa pagtrabaho.’
Si Samuel Smiles miingon: ‘Ang mga katuyoan, sama sa mga it-
log, gawas kon kini mapusa ngadto sa paglihok, mahimo kining
binugok.’
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“Si Lord Lytton mibaliwala lang sa walay duhaduha nga kon
ang usa ka batan-on madungganon ug madasigong mangandoy,
nga kini makadasig kaniya sa pagbaton og katuyoan sa kinabu-
hi, ug sa ‘pagpusa sa ingon ngadto sa paglihok,’ ug dili motugot
niini nga ‘mahimong binugok.’ Human mapalig-on ang katuyo-
an nga mahimong usa ka bookkeeper, ako dihadiha dayon nani-
nguha sa pagkab-ot niini nga tumong. Nahinumdom gyud ko sa
kahimuot nga akong nahatag sa akong kaubang mga estudyan-
te. May usa nga miingon nga sa dihang nagtan-aw sa akong mga
basahon, ‘Unsa man ni; mga kinakhaan sa himungaan?’ Ang la-
in miingon, ‘Naigo ba sa kilat ang usa ka botelya sa tinta?’ Kini
nga mga nasulti ug lain pa, samtang wala himoa aron ko masa-
kitan apan pasi-aw lang, bisan pa niana midulot gyud og maayo,
ug nakapadasig kanako og usa ka diwa sa determinasyon.
Nagtinguha ko sa paghatag og mga kopya alang sa tanan kinsa
mieskwela sa unibersidad, ug nga mamahimong magtutudlo sa
pagsulat ug sa bookkeeping niana nga institusyon. Nagbaton sa
usa ka katuyoan ug usab ‘sa tinguha sa pagtrabaho,’ ug miuyon
ni Lord Lytton nga, ‘Diha sa diksyonaryo sa kabatan-on walay
sama sa pulong nga pagkapakyas,’ nagsugod ko sa paggamit sa
akong libreng oras sa pagtuon sa pagsulat, nagpadayon sa katu-
igan hangtud nga gitawag ko og ‘ang labing bantugan nga mag-
susulat sa yuta.’

“Ang resulta mao nga mga pipila ka tuig sa kaulahian, naka-
dawat ko og usa ka posisyon isip bookkeeper ug klerk sa usa ka
buhatan sa insurance. Bisan og kinse anyos pa, ang akong pag-
sulat maayo ug klaro, ug mao lang kana ang gikinahanglan aron
mabutang sa posisyon nga akong gihuptan nianang higayona,
apan wala gihapon ko matagbaw apan nagpadayon sa pagdam-
go ug sa ‘pagsulat,’ kon walay gibuhat. Nagtrabaho ko diha sa
atubangan nga bahin sa bangko sa A. W. White & Co., ug, kon di-
li bisi, mibulontaryo sa pagtabang sa buluhaton sa bangko, ug
sa pagbuhat sa bisan unsa ug sa tanan nga akong mahimo aron
magamit ang akong oras, wala gayud maghunahuna nga baya-
ran ba ko o dili, apan nagbaton lamang og tinguha sa pagtraba-
ho ug sa pagkat-on. Si Mr. Morf, ang bookkeeper sa bangko,
maayong mosulat, ug naghago aron sa pagtabang nako sa akong
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mga paninguha nga mahimong banggiitan nga tigsulat. Nakakat-
on ko sa pagsulat og mas maayo nga sa kasagaran mas dako pa
ang akong kita sa wala pa ug sa pagkahuman sa tingtrabaho pi-
naagi sa pagsulat og mga kard, mga imbitasyon, ubp., ug sa pag-
himo og mga mapa, kay sa kantidad sa akong regular nga
sweldo. Pipila ka mga tuig sa kaulahian, usa ka diploma diha sa
Territorial Fair gihatag kanako alang sa pinakamaayo og agi sa
Utah. Sa dihang nagsugod ko sa akong kaugalingong negosyo,
dihay bakante sa unibersidad sa posisyon nga magtutudlo sa
pagsulat ug bookkeeping, ug aron sa pagtuman sa akong saad sa
kaugalingon, nga gihimo sa dihang batan-on pa nga mga dose o
trese, nga ako sa umaabot nga adlaw magtudlo niini nga mga
klase, miaplay ko alang sa posisyon. Ang akong aplikasyon gi-
dawat, ug ang akong obligasyon sa akong kaugalingon sa ingon
natuman.”4

Si Presidente Grant dihay “tinguha sa pagtrabaho” diha sa
iyang espirituhanong mga paningkamot maingon man usab sa
iyang temporal nga mga paninguha. Siya usa ka walay pagkaka-
poy nga trabahante isip usa ka amahan, usa ka magtutudlo sa
ebanghelyo, ug usa ka linain nga saksi ni Ginoong Jesukristo.
Ang tanang mga aspeto sa iyang kinabuhi nagpakita sa usa ka ba-
ruganan nga kanunay niya nga gitudlo: “Ang balaod sa kalampu-
san, dinhi ug human dinhi, mao ang pagbaton og usa ka
mapainubsanon ug usa ka mainampoong kasingkasing, ug ang
pagtrabaho, pagtrabaho, PAGTRABAHO.”5 Siya mitambag: “Kon
kamo adunay mga ambisyon, pangandoy sa unsay gusto ninyo
nga makab-ot ug dayon mobuhat kutob sa inyong mahimo ug
motrabaho. Ang pagpangandoy sa mga butang og walay buhaton
walay padulngan; ang aktwal nga pagtrabaho maoy mahinung-
danon. Ang hugot nga pagtuo patay kon walay mga binuhatan,
ingon nga si Santiago misulti kanato, maingon nga patay ang la-
was nga mahimulag sa espiritu [tan-awa sa Santiago 2:17, 26].
Adunay daghang mga tawo kinsa adunay hugot nga pagtuo, apan
kulang sila sa mga binuhatan, ug ako nagtuo sa mga tawo nga
adunay hugot nga pagtuo ug binuhatan ug determinado sa pag-
buhat sa mga butang.”6
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Kinahanglan kita nga motrabaho sa 
kinatibuk-an sa atong abilidad.

Kinahanglan kita nga magbaton og ambisyon, kinahanglan ki-
ta nga magbaton og tinguha sa pagtrabaho sa kinatibuk-an sa
atong abilidad. Ang pagtrabaho makapahimuot sa Ginoo.7

Wala pa gayuy adlaw nga ako dili andam nga mobuhat sa labing
minos [o labing ubos] nga trabaho, (kon aduna man ugaling ma-
tawag nga minos nga trabaho, nga duda ko) kay sa mahimong ta-
pulan.8

Naninguha ko niining buntaga sa pagbasa sa Doktrina ug mga
Pakigsaad mahitungod sa tapulan, ug kita adunay pipila ka mga
tapulan sa atong taliwala. Atong makita diha sa Seksyon 75 sa
Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Himoa nga ang matag tawo makugihon diha sa tanan nga
mga butang. Ug ang tapulan walay dapit sa Simbahan, gawas nga
siya maghinulsol ug mag-usab sa iyang mga pamaagi.” [D&P
75:29.] ...

Sa Seksyon 88, atong mabasa:

“Hunong sa pagkatapulan; hunong sa pagkahugawan; hu-
nong sa pagpangita og kasaypanan sa usag usa; hunong sa pag-
katulog og labaw pa kay sa gikinahanglan; mopahulay sa
higdaanan og sayo, nga kamo dili kapuyon; bangon og sayo, nga
ang inyong mga kalawasan ug ang inyong hunahuna mahimo
nga malagsik.” [D&P 88:124.]

Palihug hinumdumi nga kini dili mga pamahayag ni Heber J.
Grant, apan kini mga pamahayag sa Ginoo:

“Ug ang mga lumulupyo sa Zion usab kinahanglan mahinum-
dom sa pagbuhat sa ilang mga buluhaton, tungod kay sila gitud-
lo sa paghago, diha sa tanan nga pagkamatinud-anon; kay ang
tapulan hinumduman sa atubangan sa Ginoo.

“Karon, Ako, ang Ginoo, wala mahimuot sa mga lumulupyo sa
Zion, kay adunay mga tapulan diha kanila; ug ang ilang mga anak
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usab nagtubo diha sa pagkadautan; sila usab wala magtinguha
nga makugihon sa mga katigayunan sa kahangturan, apan ang
ilang mga mata napuno sa pagkahakog.” [D&P 68:30–31.]

“Dili kamo magtinapulan; kay siya nga tapulan dili makaka-
on sa pan ni makasul-ob sa mga sapot sa mamumuo.” [D&P
42:42.] ...“Tan-awa, sila gipadala sa pagsangyaw sa akong ebang-
helyo taliwala sa katiguman sa mga dautan; busa, Ako mohatag
ngadto kanila og sugo, nga ingon: Ayaw kamo pag-usik sa in-
yong panahon, ni kamo motago sa inyong kahibalo nga kini di-
li masayran.” [D&P 60:13.] ...

Maglaum kita nga ang diwa sa kagawasan nga diha sa atong pi-
oneer nga mga amahan mahimong mapukaw pag-usab ngari ka-
nato, ug nga walay usa kinsa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga naghupot sa Priesthood sa Dios ang mahimong sad-an sa
pagkatapulan. Magtrabaho kita og sayo ug magtrabaho hangtud
sa hapon.9

Adunay diwa nga nagkadako sa kalibutan karon nga naglikay
sa paghatag og serbisyo, ang pagkadili andam sa paghatag og
hingpit nga pagserbisyo, sa pagsulay sa pagtan-aw kon unsa ka
gamay ang atong mabuhat ug pila may atong makuha alang sa
pagbuhat niini. Kining tanan sayop. Ang atong diwa ug tumong
kinahanglan gayud nga mao ang pagbuhat sa tanan kutob sa
atong mahimo, sa piho nga panahon, alang sa kaayohan sa tanan
niadtong kinsa nagpatrabaho nato ug sa kaayohan niadtong kin-
sa atong nakauban.

Ang lain nga diwa––ang pagkuha sa tanan kutob sa atong ma-
himo, ug paghatag sa labing gamay kutob sa mahimo isip bug-
ti––maoy sukwahi ngadto sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo.10

Naningkamot ko sa pagsilsil diha sa mga hunahuna sa kaba-
tan-onan sa kamahinungdanon sa ilang pagtrabaho kutob sa ma-
abot sa ilang abilidad, ug usab samtang nagtrabaho nga dili
gayud mawad-an og paglaum….

“Tindog ug magbuhat, ug ang Ginoo magauban kanimo.”
[Tan-awa sa 1 Cronicas 22:16.] ...
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Wala koy nakit-an diha sa akong kinabuhi nga mas bililhon nga-
ri kanako kay sa pagbuhat sa katungdanan karon sa pinakamaayo
sa akong abilidad, ug nasayud ko nga kon ang batan-ong mga la-
laki mobuhat niini, sila mamahimong mas andam alang sa mga
buluhaton sa umaabot….

Pagka disenuebe [ang pangidaron], nag-bookkeeper ko ug mi-
barug isip klerk alang kang Mr. Henry Wadsworth, ang ahente sa
Wells, Fargo & Co. Ang akong oras wala kaayo magamit. Wala ko
magtrabaho alang sa kompanya apan alang sa ahente lang. Ako
... miboluntaryo sa paghan-ay og daghang mga sulat sa bangko,
ubp., ug sa pagtipig og hugpong sa mga libro sa Sandy Smelting
Co., nga gibuhat mismo ni Mr. Wadsworth.

Aron sa paghatag og gibug-aton sa kamatuoran sa kinutlo sa
ibabaw gikan sa 1 Cronicas, moingon ko nga ang akong gibuhat
nakapahimuot ni Mr. Wadsworth nga iya kong gipatrabaho sa
pagpaningil alang sa Wells, Fargo & Co., ug mibayad kanako og
baynte dolyares alang niini nga trabaho agig dugang sa akong re-
gular nga sweldo nga setentay singko dolyares gikan sa negosyo
sa insurance. Sa ingon nakatrabaho ko sa Wells, Fargo & Co., ug
usa sa akong mga damgo natinuod.

Sa dihang miabut ang Gabii sa Bag-ong Tuig, nagabhian ko sa
opisina … si Mr. Wadsworth misulod ug mabinationg miingon
nga ang negosyo maayo, nga wala gayud moulan apan kini mi-
bu-bu, o morag maingon-ingon niini. Nagpasabut siya sa akong
pagtipig sa mga libro sa Sandy Smelting Co. nga walay bayad, ug
misulti og pipila ka mga pagdayeg nga nakapalipay nako og ma-
aayo. Siya mitunol dayon nako og tseke nga usa ka gatus ka dol-
yares nga doble pa nga bayad alang sa akong dugang nga
pagtrabaho. Ang katagbawan nga akong natagamtam sa pagbati
nga akong nakuha ang pagdayeg ug pagsalig sa akong amo mas
bililhon pa ngari kanako kay sa duha ka taggatus nga dolyares.

Ang matag batan-ong lalaki kinsa maningkamot sa paggamit sa
tanan niyang oras, nga dili gayud mohunong aron sa pag-ihap sa
kantidad sa bayad nga iyang pagadawaton alang sa iyang mga
serbisyo, apan hinoon madasig uban sa usa ka tinguha sa pag-
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trabaho ug pagkat-on, ako mosaad, makakab-ot gayud sa kalam-
pusan sa kinabuhi.11

Ang trabaho makatabang kanato nga 
mahimong makabarug sa kaugalingon.

Adunay usa ka balaod, nga dili mausab nga sugo didto sa la-
ngit, nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad, ug wa-
lay tawo nga makakuha sa panalangin nga dili motuman sa
balaod [tan-awa sa D&P 130:20–21]. Nagtinguha ko sa pagsilsil
diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga atong makuha ni-
ining kinabuhia ang unsay atong gitrabahoan, ug gusto ko nga
awhagon ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mahi-
mong usa ka magbubuhat.12

Ang atong unang katuyoan [sa pagpasiugda sa programa sa ka-
ayohan sa Simbahan] mao ang pagpahimutang, kutob sa posible
nga mahimo, og usa ka sistema nga diin tungod niini ang tung-
lo sa pagkatapulan mahanaw, ang mga kadautan sa pagdawat
lang mawala, ug ang pagkagawasnon, pagkugi, pagdaginot, ug
ang pagtahud sa kaugalingon sa makausa mapalig-on pag-usab
diha sa atong katawhan. Ang tumong sa Simbahan mao ang pag-
tabang sa mga tawo nga tabangan ang ilang mga kaugalingon.
Ang pagtrabaho kinahanglan nga ipahimutang pag-usab isip ang
madumalaong baruganan sa mga kinabuhi sa atong mga sakop
sa Simbahan.

Ang atong bantugang lider, nga si Brigham Young, ubos sa su-
samang mga kahimtang, miingon:

“Patrabahoa ang mga kabus––magtanum og mga prutas, mag-
bugha og mga kahoy, magkalot og mga kanal, maghimo og mga
koral, o bisan unsa nga mapuslanon, ug sa ingon makapahimo
kanila nga makapalit og bugas ug harina ug sa mga pangina-
hanglan sa kinabuhi.” [Tan-awa sa Discourses of Brigham Young,

pinili ni John A. Widtsoe (1954), 275.]

Kini nga tambag ingon ka mahinungdanon karon sama sa pa-
nahon nga dihang kini gisulti ni Brigham Young.13
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Magmakugihon kitang tanan ug magmapuslanon kutob sa ma-
abot sa kahingpitan sa atong kusog ug abilidad. Giingnan kita
nga makakaon kita sa tinapay pinaagi sa singot sa atong nawong
[tan-awa sa Genesis 3:19].

… Sayon ra ang paghatag og kwarta ngadto sa usa ka tawo,
apan nagkinahanglan og kalooy ug kasingkasing ang pagbaton og
interes diha kaniya ug ang pagsulay sa pagplano alang sa iyang ka-
ayohan ug kapuslanan. Ug kini usa ka baruganan sa ebanghelyo
ni Jesukristo, karon, sama sa kanunay nga nahitabo, ang pagta-
bang sa matag tawo nga tabangan ang iyang kaugalingon––ang
pagtabang sa matag anak sa atong Amahan sa langit nga maning-
kamot alang sa iyang kaugalingong kaluwasan, sa temporal ug sa
espirituhanong paagi.14

Nagtinguha ko sa pagkutlo sa usa ka pamahayag ni Presidente
Brigham Young:

“Ang akong kasinatian mitudlo kanako, ug nahimo na kining
usa ka baruganan kanako, nga dili gayud makaayo nga magsige
na lang og hatag og hatag, ngadto sa lalaki o babaye, kwarta, pag-
kaon, sinina, o bisan unsa pa, kon sila makahimo ug makatraba-
ho ug matrabahoan ang ilang gikinahanglan, kon aduna pay
bisan unsa sa kalibutan nga ilang mabuhat. Kini mao ang akong
baruganan ug naningkamot ko sa pagbuhat niini. Ang pagpada-
yon sa sukwahi nga dalan makaguba og bisan unsang katilingban
sa kalibutan ug makapahimo kanila nga mga tapulan.” [Tan-awa
sa Discourses of Brigham Young, 274.]

Ug kon unsay makaguba sa usa ka katilingban makaguba og
usa ka estado, ug ako modugang usab, nga kini makaguba og usa
ka nasud.15

Atong isilsil diha sa mga hunahuna sa mga tawo kutob sa ma-
himo kana nga pamahayag ni Brigham Young … diin siya nama-
hayag nga iya kadtong lagda nga dili mohatag ni bisan kinsa og
bisan unsa gawas iya kining gihagoan; nga ang mga tawo kina-
hanglan adunay buhaton aron makabaton nianang unsay ilang
nadawat. Walay laing makadaot sa pagkatawo sa usa ka lalaki, usa
ka babaye, o usa ka bata sama sa pagkapakyas nga makabarug sa
kaugalingon.16
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Ang pagtrabaho usa ka tibuok 
kinabuhi nga responsibilidad.

Ang pagtrabaho makapabatan-on. Ang pagkatapulan maoy
mosugod sa ilang pagkaluya gikan sa panahon sa ilang paghu-
nong sa pagtrabaho. Si Presidente Young usa ka aktibo, lig-on
nga tawo sa dihang namatay siya, apan ang appendicitis maoy
mihunos sa iyang kinabuhi. Ang misunod niya, si John Taylor, se-
tentay tres anyos dihang nahimo siyang Presidente sa Simbahan.
Ang misunod ni John Taylor, si Wilford Woodruff, sobra sa ot-
senta anyos ang panuigon sa dihang nahimo siyang Presidente sa
Simbahan, ug sumala sa uban, angayan na unta siya nga mopa-
hulay sobra na sa baynte ka tuig sa wala pa nang panahona … si
Lorenzo Snow miabut sa kapangulohan niini nga Simbahan nga
ingon ka aktibo ni bisan kinsang batan-ong lalaki, ug may maa-
yong paghukom, sa edad nga otsentay singko anyos, ug dihang
ang Simbahan nakasinati sa daw lisud kaayo nga kahimtang sa
panalapi, diin iya kining naluwas. Sa panahon sa iyang tulo ka tu-
ig nga administrasyon, hangtud nga siya otsentay otso anyos ang
pangidaron, ang iyang hunahuna klaro ug aktibo sama sa bisan
kinsa nga tawo nga nagdumala niini nga Simbahan.

Si Joseph F. Smith, sumala sa daghang mga tawo, duha ka tu-
ig ang sobra sa edad nga angayan na unta siya nga mopahulay,
sa dihang nahimo siyang Presidente niini nga Simbahan, ug mao
usab ang nahitabo nako. Sunod bulan, sumala sa pipila ka mga
tawo, baynte dos ka tuig na sukad nga angay na unta ko nga
mopahulay.17

Wala ako mohangyo ni bisan kinsang tawo o bata niini nga
Simbahan, bisan tuod nga ako sobra na sa otsenta anyos ang pa-
ngidaron, sa pagtrabaho og sobrang mga oras kay sa akong gi-
buhat…. Wala koy nahibaloang butang nga makadaot sa
panglawas sa tawo nga mas dali kay sa dili pagtrabaho.18

Nagtuo ko nga mahimong adunay kinaiya diha sa pipila sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga moingon, “Siguro, human
nga moabut na ta og saysentay singko, dili na kinahanglan nga
motrabaho pa ta.”… Nagtrabaho ko og daghan usab nga mga bu-
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luhaton sulod sa nangaging disesais ka tuig, sukad ko milapas sa
saysentay singko, sama sa akong nahimo kaniadto. Ug uban sa
mga panalangin sa Ginoo, kon Iya pa kong tugutan nga magpa-
bilin dinhi sa laing kinse o disesais ka tuig––nga duda ko––gus-
to nakong motrabaho sa ingon ka daghan kon dili man gani
labaw pag gamay kay sa akong nabuhat sa miaging disesais ka tu-
ig. Nagtuo ko nga ang pagtrabaho dili makapatay ni bisan kinsa,
apan kanang pagkatapulan makapatay sa usa ka tawo sa sayo nga
pangidaron.

Kinahanglan anaa diha sa kasingkasing sa matag lalaki ug ba-
baye, ang determinadong mga pulong, “Magpakabuhi gyud ko.
Walay gihatag ngari nako kondili ang panahon nga mabuhi, ug
maningkamot ko sa matag adlaw sa akong kinabuhi sa pagbuhat
og pipila ka mga buluhaton nga mahimong madawat diha sa pa-
nan-aw sa akong Langitnong Amahan, ug kon kini posible, mo-
buhat og maayo pa karon kay sa akong nabuhat kagahapon.”19

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Unsay atong mabuhat diha sa atong mga pamilya aron sa pag-
siguro nga ang pagtrabaho maoy madumalaong baruganan sa
atong mga kinabuhi? Sa unsang mga paagi nga ang mga gini-
kanan makatudlo sa ilang mga anak sa pagtrabaho?

• Unsaon nato sa pagkakita og kaligdong sa tanang mga traba-
ho nga atong gibuhat? Unsay atong makat-unan o mabatonan
gikan sa pagtrabaho bisan kon kini wala magustohi o wala
mauyoni?

• Diha sa proseso sa pagkab-ot sa iyang damgo nga makabaton
og maayong sweldo, unsa pay laing mga ganti nga nadawat sa
batan-ong Heber J. Grant? Unsay pipila ka mga ganti nga in-
yong nadawat nga resulta sa edukasyon ug pagkugi og maayo?

• Nganong importante man alang kanato nga trabahoan ang un-
say atong nadawat? Sa unsang paagi nga ang pagkapakyas nga
mahimong mapaningkamoton sa kaugalingon makaapekto sa
tagsa-tagsa kanato? isip mga pamilya? diha sa atong mga kati-
lingban ug mga nasud?
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• Sa unsang paagi nga ang pagtrabaho makaapekto sa hunahuna,
lawas, ug espiritu? Unsay inyong nakat-unan gikan sa mga tawo
kinsa nagpadayon sa pagtrabaho sa tibuok nilang kinabuhi?
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Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan magtinabangay sa pagdumala sa 

ilang kinitaan. Si Presidente Heber J. Grant miingon, “Kon aduna may usa ka 

butang nga makadala og kalinaw ug katagbawan ngadto sa kasingkasing sa tawo,

ug ngadto sa pamilya, kini mao ang pagpuyo sigun sa atong kinitaan.”
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Mga Baruganan sa 
Seguridad sa Panalapi

Sa atong paglikay sa utang ug sa pagbayad sa 
atong mga ikapulo ug mga halad, ang Ginoo manalangin

kanato sa pinansyal ug espirituhanon nga paagi 
ug mohatag kanato sa kahigayunan sa 

pagtabang sa pagtukod sa Iyang gingharian.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Usa ka krisis sa ekonomiya nakaapekto sa kadaghanan sa
Estados Unidos niadtong 1893, nagbutang sa gatusan ka mga
bangko, mga estasyonan sa tren, mga minahan, ug uban pang
mga negosyo diha sa pinansyal nga pagkahugno. Kana nga krisis,
gitawag nga Kalisang sa 1893, nakapapugwat ni Elder Heber J.
Grant ug sa daghan pa. Kini mipaantus ni Elder Grant, nga nia-
nang higayona usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, tungod sa mga utang nga milungtad og mga tuig una
niya nabayari. Sa usa ka pakigpulong nga iyang gihatag nianang
panahona siya miingon: “Ako mokumpisal kaninyo nga ako ug
daghan pa nakahimo og sayop. Ngano man? Tungod kay gusto ka-
ayo kami nga makabaton og daghang salapi nga nalubong na hi-
noon kami sa utang, ug karon dili na kami makabayad og sayo sa
among mga utang…. Sa unang higayon sa akong kinabuhi adunay
mga tawo nga miduol ug naningil kanako nga bayaran ang kwar-
ta nga akong nautang nila, ug kinahanglan ko nga mangayo og
lugway sa panahon. Kon ang Ginoo mopasaylo lang nako niini di-
li na gayud ako mousab pa. Tigpanghulam gyud ko og kwarta su-
kad pa niadtong diseotso pa ko, apan kon makabayad lang ko sa
unsay akong nahulaman karon, kontento na ko, ako nagtuo,
uban sa mga panalangin sa Ginoo, bisan unsa pa kini, ma dako
man o ma gamay kini.”1
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Isip Presidente sa Simbahan, si Heber J. Grant mitambag sa mga
Santos sa mga butang kabahin sa seguridad sa panalapi, migamit
sa iyang kaugalingong mga kasinatian ug misunod sa ehemplo sa
nag-una kaniya, si Presidente Joseph F. Smith. Si Presidente Grant
mipokus sa duha ka sukaranang mga baruganan: ang kalinaw nga
moabut kon maglikay kita sa utang ug ang temporal ug espiritu-
hanong mga panalangin nga atong madawat kon mobayad kita sa
mga ikapulo ug mga halad. Niadtong Abril 1932 mitudlo siya nii-
ning mga baruganan atol sa kinatibuk-ang komperensya sa Relief
Society. Niadtong panahona ang Estados Unidos nahitumpawak
ngadto sa pagkawalay paglaum sa Grabe nga Depresyon, usa ka
mikatap nga krisis sa minos nga kalihokan sa ekonomiya ug taas
nga pagkawalay trabaho. Si Presidente Grant mibadlong sa mga
Santos tungod sa wala pagpatalinghug sa tambag nga ilang nada-
wat gikan ni Presidente Smith:

“Kon ang katawhan nga nailhan isip mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw naminaw pa sa tambag nga gihatag gikan niining pul-
pito sa nag-una kanako, ubos sa pagdasig sa Ginoo, nagtawag ug
nag-awhag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga dili mangu-
tang, kining grabe nga depresyon makaapekto lang unta og ga-
may ra gayud kaayo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw…. Sa
akong hunahuna, ang dakong rason sa depresyon sa Estados
Unidos sa kinatibuk-an, mao ang pagkaulipon sa utang ug ang
diwa sa pagpamasin diha sa mga tawo.”

Nagpadayon sa iyang pakigpulong, si Presidente Grant miha-
tag og gibug-aton sa panginahanglan sa paglikay sa utang. Iya
usab nga giawhag ang iyang mga tigpaminaw sa pagbayad sa mga
ikapulo ug mga halad, bisan sa mga panahon sa kalisud sa pana-
lapi. Siya mihisgut sa usa ka panahon sa daghang katuigan nga
milabay sa dihang nangutang siya aron sa pagpalit og stock sa
Teyatro sa Salt Lake, naglaum nga maluwas ang bilding gikan sa
pagkaguba:

“Gusto nako nga ang tanang mga tawo nga maabot sa akong
tingog makabenepisyo pinaagi sa akong kasinatian sa pagpalit og
stock sa teyatro. [Kay] sa 32 ka tuig sa akong kinabuhi, … matag
dolyar nga akong kinitaan nahanaw na sa wala pa nako kini ma-
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kuha. Hilabihan kini nga alantuson, sa sinambingay nga pagka-
sulti, ang makabaton og patay nga kabayo, ug ang pagpas-an sa
kabayo sulod sa 32 ka tuig una pa nimo kini nabutang ilalom sa
yuta. Kini terible nga kahimtang, ug ang tanan tungod sa utang.
Sukad nianang panahona kanunay gayud ako naggasto sa unsa
lamang ang akong kinitaan….

“… Kon aduna may tawong buhi kinsa angayang mosulti nga,
‘Likayi ang utang,’ ang iyang ngalan mao si Heber J. Grant.
Salamat sa Ginoo nga nakabayad ra ko [sa tanan nakong utang],
ug nakabayad niini nga wala mohangyo ni bisan kinsa nga mi-
nosan kini. Ako wala magtuo nga ako kadtong mabayran kon di-
li pa ko hingpit nga matinuoron sa Ginoo. Dihang ako
nakakwarta, ang unang utang nga akong gibayaran mao ang sa
Ginoo, ug ako nagtuo sa walay pagduhaduha, nga kon ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw isip usa ka katawhan, misunod sa
tambag sa Propeta sa Ginoo, ug nahimong andam nga mga mag-
babayad sa ikapulo wala unta sila sa ilang kahimtang karon. Kon
sila matinuoron ug matarung sa pagbayad sa [mga halad sa pua-
sa] kita makaatiman sa matag tawo nga anaa sa malisud nga mga
kahimtang niini nga Simbahan.”2

Si Presidente Grant misunod sa mga baruganan nga iyang gi-
tudlo, ug sa katapusan nahimo siyang malampuson sa pinansyal
nga mga butang diha sa personal ug sa mga pinansyal nga may
kalabutan ang Simbahan. Sa gihapon, siya sa kanunay mabinan-
tayon sa pagpahayag nga ang tinuod nga kalampusan dili makita
diha sa abilidad sa pagpangita og kwarta. Siya miingon: “Dili lang
kadtong milampus sa pag-angkon og bahandi, ug mopakubos sa
natural nga mga pagbati sa kasingkasing, ug isalikway ang gugma
sa iyang isigkaingon, nga maingon nga tinud-anay nga malam-
puson: apan siya kinsa nagpakabuhi aron kadtong kinsa mas na-
kaila kaniya mohigugma kaniya sa hilabihan; ug nga ang Dios,
kinsa nasayud dili lamang sa iyang mga binuhatan, apan sa mga
tinud-anay usab nga mga sentimento sa iyang kasingkasing, mo-
higugma kaniya: ang ingon nga tawo––bisan pa man kon mama-
tay siya sa kakabus––mahimong masulti gayud ug sa
pagkatinuod, ‘siya pagakoronahan og korona sa kalampusan.’ ”3
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Pinaagi sa pagpuyo sigun sa atong kinitaan, atong
malikayan ang pagkaulipon sa utang.

Kon aduna may usa ka butang nga makadala og kalinaw ug ka-
tagbawan ngadto sa kasingkasing sa tawo, ug ngadto sa pamilya,
kini mao ang pagpuyo sigun sa atong kinitaan. Ug kon aduna
may usa ka butang nga makapabug-at ug makawala og paglaum
ug makapasakit, kini mao ang pagbaton og mga utang ug mga
obligasyon nga ang usa dili makabayad.4

Mopasidaan ko sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pag-
palit og mga sakyanan ug sa pagpalit og ordinaryong mga pangi-
nahanglan sa kinabuhi kon sila adunay kwarta aron sa pagpalit
niini, ug sa dili pagbutang sa ilang kaugmaon nga puno sa
utang…. Gusto ko nga mosulti kaninyo nga kadtong wala mag-
hunahuna sa ilang kaugmaon, kinsa modangup sa utang alang sa
ordinaryong mga panginahanglan sa kinabuhi ug sa mga kaprit-
so sa kinabuhi, nagbutang og mga alantuson sa ilang mga kau-
galingon nga mobalik uban sa dako kaayo og interes nga
magbutang kanila sa hilabihang kalisud ug kaulawan.5

Kon ang usa ka tawo nanag-iya sa unsay anaa kaniya ug dili ki-
nahanglang mobayad og interes, ug mipalit lamang tungod kay
siya adunay kwarta nga ipalit, ang kadaghanan sa mga tawo ma-
anaa sa igo-igong komportable nga mga kahimtang…. Atong gi-
butang sa utang ang atong kaugmaon nga wala maghunahuna sa
mga insidente nga mahimong mahitabo––balatian, mga operas-
yon, ubp.6

Wala nato masayri ang tanang mahitabo sa umaabot. Apan
adunay usa ka butang nga atong masayran, ug kana mao nga kon
kita adunay kwarta sa atong mga kamot aron ipalit og radyo, sak-
yanan, o bisan unsa pa, ug ato kining gipalit, bisan mokunhod
pa man ang bili niini kini ato na.7

Ako nagtuo nga hapit tanang mga kalisdanan sa kadaghanan sa
mga tawo mahanaw kon sila andam sa pagbiya sa naandang pag-
sul-ob sa sida nga mga medyas, sa ingon nga pagkasulti ug mo-
balik sa ordinaryong kinaiya nga magsul-ob sa yano, ligdong nga
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paagi; molikay sa kanunay sa pagtan-aw og mga salida nga ilang
naandan; mobalik sa mga pamaagi sa pagdaginot ug pangiyawat.8

Ang matinuorong pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad
makadala og temporal ug espirituhanong mga panalangin.

Gusto nakong sublion ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw ang akong lig-ong pagtuo nga ang Dios ang atong langit-
nong Amahan mopauswag ug mopanalangin ug mohatag og ka-
alam niadtong mga kalalakin-an ug niadtong kababayen-an kinsa
hingpit nga matinuoron ngadto kaniya sa pagbayad sa ilang ika-
pulo. Ako nagtuo nga kon ang usa ka tawo anaa sa kalisud sa pa-
nalapi, ang labing maayo nga paagi sa paggawas niana nga
kalisud (ug ako namulong gikan sa personal nga kasinatian, tu-
ngod kay ako nagtuo nga labaw pa sa kausa sa akong kinabuhi
nga nabutang ako sa grabe nga kalisud sa panalapi sama usab sa
uban) mao ang hingpit nga magmatinuoron sa Ginoo, ug dili ga-
yud motugot nga adunay kwarta nga moabut sa atong mga ka-
mot nga dili mohatag ngadto sa Ginoo sa ikanapulong
porsyento niini.

Ang Ginoo wala magkinahanglan sa inyong kwarta o sa ako.
Ang pagtuman sa balaod sa ikapulo ug sa mga donasyon alang sa
mga balay-tigumanan sa ward, mga gambalay sa stake, mga es-
kwelahan, mga templo, misyonaryo nga buhat ug kining mga
nagkalainlaing mga panginahanglan, ang tanan alang sa atong
kaayohan. Kini yanong mga leksyon nga atong makat-unan nga
mopasarang ug moandam kanato nga mahimong mas diosnon
ug aron mahimong angayan nga makabalik ngadto sa atubangan
sa atong langitnong Amahan. Ang maong mga leksyon nga may
kalabutan sa panalapi nga gihatag kanato pareho sa mga leksyon
nga gihatag kanato diha sa usa ka eskwelahan ngadto sa usa ka
batang lalaki o sa usa ka batang babaye; kini alang sa kaayohan
sa batang lalaki; kini alang sa kaayohan sa batang babaye, alang
sa ilang pag-uswag, alang sa ilang pagmaya ug kalipay didto sa
sunod nga kinabuhi; tungod kay sa tanang kahibalo ug kasayu-
ran nga atong maangkon, ug sa kalamboan nga atong nahimo,
kita mismo ang maoy nabenepisyohan.
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Ang Dios nga atong langitnong Amahan mipasiugda sa mga ba-
laod aron sa pagpalambo sa iyang katawhan sa pisikal, espirituha-
non, intelektwal nga paagi, ug usa sa labing maayo nga mga
balaod sa tibuok kalibutan aron makahimo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga mas maayo pa mao ang balaod sa ikapu-
lo. Adunay daghang mga tawo kinsa nagtuo sa ebanghelyo ug ti-
ngali modawat niini, gawas lamang sa kamatuoran nga sila sama
sa batan-ong lalaki nga atong mabasa diha sa Kasulatan, dihang
ang Manluluwas misugo kaniya, human nga ang batan-ong lalaki
namahayag nga “kanang tanan ako nang ginabantayan,” sa pagba-
ligya sa unsay anaa kaniya ug sa paghatag ngadto sa mga kabus
[tan-awa sa Mateo 19:16–22]. Daghang mga tawo dili makalahutay
sa ebanghelyo tungod sa pinansyal nga mga gikinahanglan nga
ilang himoon, ug sila mitugot sa mga butang niining kalibutana,
diin ilang gikuptan sa lig-on ug makanunayon nga paagi, sa pag-
kuha gikan kanila sa labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa
Dios, nga mao, ang kinabuhing dayon. Akong girekomendar ang
balaod sa ikapulo ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.9

Ang balaod sa pinansyal nga pag-uswag alang sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw, ubos sa pakigsaad uban sa Dios, mao nga ma-
mahimong usa ka matinuoron nga tigbayad og ikapulo, ug dili
mangawat sa Ginoo diha sa mga ikapulo ug mga halad [tan-awa
sa Malaquias 3:8]. Ang pag-uswag moabut niadtong kinsa nagtu-
man sa balaod sa ikapulo. Kon moingon ko nga pag-uswag wala
ko maghunahuna niini kabahin lamang sa kwarta…. Apan unsay
akong giisip nga tinuod nga pag-uswag, ingon nga ang usa ka bu-
tang diha sa uban nga adunay dakong bili ngadto sa matag lalaki
ug babaye nga buhi, mao ang paglambo diha sa usa ka kahibalo
sa Dios, ug diha sa pagpamatuod, ug diha sa gahum sa pagtuman
sa ebanghelyo ug sa pagdasig sa atong mga pamilya sa pagbuhat
sa sama. Mao kana ang pag-uswag sa labing tinuod nga matang.10

Ako lig-on nga magtutuo nga ang hugot nga pagtuo nga walay
binuhatan patay, ug ako lig-on nga magtutuo nga ang Ginoo mo-
tuman sa unsay Iyang gisulti dihang Siya misaad sa pag-abli sa mga
bintana sa kalangitan ug mobu-bu og panalangin ngari kanato kon
mobayad kita sa atong ikapulo [tan-awa sa Malaquias 3:10].11
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Ako nagtuo nga ang mga tawo napanalanginan angay sa ilang
pagka manggihatagon. Wala ko moingon nga sila kanunay nga ma-
kakwarta, tingali, kay sa laing tawo. Apan kabahin sa paglambo sa
hugot nga pagtuo ug sa pagpamatuod ug sa kahibalo sa kabalaan
sa buhat nga diin kita nahiapil, ang mga tawo nga matinuoron
ngadto sa Ginoo diha sa pagbayad sa ilang ikapulo mouswag
ingon nga ang mga tawo dili gayud mouswag kinsa dili matinuo-
ron. Walay duhaduha sa akong hunahuna. Dugang pa, buang gyud
ko nga motuo nga ang Ginoo mopalambo niadtong kinsa nagba-
yad sa ilang ikapulo ug nga sila mas mauswagon, sa kasagaran, kay
sa mga tawo kinsa wala mobayad. Ako nagtuo nga niadtong kinsa
manggihatagon [sa ilang mga donasyon] ang Ginoo mohatag og
mga ideya, ug sila molambo diha sa kapasidad ug abilidad nga mas
paspas kay niadtong kinsa hakog. Ako aduna niana nga hugot nga
pagtuo, ug anaa na kana kanako gikan pa sa gamay pa ko.12

Kon kita mohatag sumala sa atong kinitaan, kon kita mobayad
sa atong ikapulo, bisan unsa pa ka gamay ang kita, … ang Dios
nga atong Langitnong Amahan mopadako sa nahabiling siyam ka
mga dolyar sa napulo, o sa nahabiling kwarentay singko senti-
mos sa matag singkwenta ug kamo makadawat og igong kaalam
sa paggamit niini sa kaayohan aron walay mawala kaninyo diha
sa pagka matinuoron.13

Ang mahinungdanong basihanan sa kalampusan dinhi sa kali-
butan mao ang abilidad sa mga tawo sa pagpangita og kwarta.
Apan gusto ko nga mosulti kaninyo mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga ang pagbuhat niini dili tinuod nga kalampusan.
Samtang ang tawo nagtubo ug nagkadako diha sa mga butang ni-
ining kalibutan, kon siya dili mabinantayon, mawala kaniya ang
Espiritu sa Ginoo, ug iyang ipahiluna ang iyang kasingkasing di-
ha sa mga butang niining kalibutana. Ug kon mawala kaniya ang
Espiritu sa Ginoo, ug mapakyas nga mahimong matinuoron
ngadto sa Dios diha sa pagbayad sa iyang mga ikapulo ingon ka
hingpit ug ka matinuoron sama sa iyang pagsubay ngadto sa usa
ka kasosyo kon siya anaa sa negosyo, nga kanang tawhana mo-
pahuyang sa iyang kalig-on, mopahuyang sa iyang gahum, mo-
pahuyang sa pagpamatuod sa Espiritu sa Dios sulod sa iyang
kalag. Walay duhaduha niana sa akong hunahuna.
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Kinahanglan kita nga magmatinuoron ngadto sa Ginoo. Ang
dakong problema mao nga adunay daghang mga tawo kinsa,
samtang naglambo sila ug nagdako diha sa mga butang niining
kalibutana, mibutang sa ilang mga kasingkasing ngadto niini ug
nawad-an sa Epiritu sa Ginoo. Busa, kanang giisip sa kalibutan
nga kalampusan usa ka kapakyasan; tungod kay kon ang tawo
magsugod sa pagtinguha alang sa usa ka premyo ug napakyas si-
ya sa pagkab-ot niini human nga naghago hapit sa tibuok niyang
kinabuhi alang niana nga premyo, sa pagkatinuod ang iyang ki-
nabuhi usa ka kapakyasan. Nakaila ko og daghang mga tawo kin-
sa, dihang nakakwarta sila og gamay, hingpit nga nagmatinuoron
ngadto sa Ginoo, ug mibayad sa ikanapulong bahin niini. Apan
dihang nakakwarta na og dako mibayad lamang sila sugod og ba-
lik sa usa ka porsyento, imbis nga dies, ngadto na sa dos o tres
porsyento. Unsa may nahitabo? Ngano man, ang kahinam alang
sa kwarta magtubo diha sa tawo, magkadako ug magkalig-on ga-
was kon siya mabinantayon, sama ra usab sa kahinam alang sa bi-
no. Kini mao nay magdumala kaniya, ug iyang gihigugma ang
kwarta imbis nga maghigugma lamang niini alang sa kaayohan
nga iyang mahimo niini. Wala niya matimbangtimbang og maayo
ang bili sa mga butang.14

Ang ikapulo usa ka balaod sa Dios ug ang pagbayad sa mga
ikapulo makadala og kalinaw ug hingpit nga kalipay ngadto sa
Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa nagbuhat niini. Adunay ka-
tagbawan nga moabut nganha sa kasingkasing sa tawo kinsa
hingpit nga matinuoron ngadto sa Ginoo, sa pag-amot sa iyang
tanang mahimo ngadto sa pagtukod sa Simbahan ni Kristo, ug
ngadto sa kasingkasing sa matag matinuoron, hingpit nga mag-
babayad sa ikapulo. Matag panalangin nga inyo ug akong nata-
gamtam nagagikan sa Dios. Kita anaa ubos sa mga obligasyon
ngadto Kaniya alang sa gininhawa sa kinabuhi, ug Siya naghatag
kanato sa tanan nga ania kanato. Siya nagsugo kanato sa pagpa-
kita sa atong pasalamat ug ilhon ang Iyang kaayo, pinaagi sa pag-
balik ngadto sa Simbahan alang sa kaayohan niini ug alang sa
pagpakaylap sa ebanghelyo sa sulod ug gawas sa nasud, sa ika-
napulo nga bahin nianang atong nadawat, diin tanan nagagikan
Kaniya.
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Usab ako moingon nga dili nako masabtan ngano nga bisan
kinsa nga tawo nga hingpit nga matinuoron sa iyang mga binu-
hatan ngadto sa iyang mga isigkatawo ug wala maghunahuna sa
pagbaliwala sa iyang bayranan sa tindahan kon iya kining ma-
bayran, makahimo nga mobaliwala sa iyang mga obligasyon
ngadto sa Dios….

Ako manawagan ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
nga magmatinuoron ngadto sa Ginoo ug ako mosaad nila nia-
nang kalinaw, kauswagan, ug kalampusan sa panalapi modangat
ngadto niadtong kinsa matinuoron sa atong Langitnong Amahan,
tungod kay sila nagtuman sa balaod ug sa usa ka obligasyon. Siya
mopanalangin kanila sa pagbuhat sa ingon. Ug ang hingpit nga
pagkamatinuoron ngadto sa Ginoo mao ang labing nindot nga
paagi sa pagtudlo sa inyong mga anak sa hugot nga pagtuo diha
sa ebanghelyo ni Jesukristo . Kon atong ibutang ang atong mga
kasingkasing diha sa mga butang niining kalibutana ug mapakyas
nga mahimong hingpit nga matinuoron ngadto sa Ginoo, dili ki-
ta molambo diha sa kahayag ug gahum ug kalig-on sa ebanghel-
yo ingon nga angayan unta natong buhaton.15

Nagpasalamat ako sa Dios alang sa pribilehiyo nga makabayad
sa ikapulo. Ako nagmaya sa pagbaton sa kahigayunan nga maka-
pakita sa akong pasalamat ngadto sa akong Langitnong Amahan
alang sa Iyang mga kalooy ngari kanako.16

Kinahanglan kita nga magmahinatagon diha sa paggamit
sa atong mga panalangin sa panalapi aron sa pagtabang 

sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta.

Laing butang nga gusto natong makat-unan isip mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw––ug nagkugi ako nga makakat-on niini––mao
ang … pagpugong sa atong mga kaugalingon nganha lamang sa
mga gikinahanglan sa kinabuhi, ug dili magbaton og mga kinaiya
sa pag-usik-usik. Kon kita adunay sobra, gamita kini sa unsay giti-
nguha sa Dios nga atong angayang gamitan niini––alang sa pada-
yong pag-uswag sa Iyang Gingharian ug sa pagpakaylap sa
Ebanghelyo….
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Kutob sa unsa ang may kalabutan sa atong gipanag-iya kini
wala gayuy bili alang kanato, gawas lamang kon kita andam ug
matugtanon sa paggamit niini alang sa pag-uswag sa Gingharian
sa Dios. Atong katungdanan ang pagsangkap alang sa atong mga
pamilya; apan dili kini atong katungdanan nga magpuyo diha sa
pag-usik-usik. Dili kini atong katungdanan ang pagtrabaho aron
makabaton og kabtangan alang sa pagdayan-dayan sa atong pag-
katawo….

Sa higayon nga kita makakat-on nga mahimong matugtanon
sa paggamit sa mga butang nga gihatag sa Dios kanato alang sa
padayon nga pag-uswag sa Iyang Gingharian, ang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw dili makabaton og daghang kalisud sa pana-
lapi; ang Ginoo mopanalangin kanila og daghan. Unsay angayan
natong buhaton mao ang pagpangita sa kahayag ug pagdasig sa
Iyang Espiritu aron sa paggiya kanato sa tanang higayon, ug Siya
modugang sa uban pang mga butang nga gikinahanglan ngari
kanato.17

Ang Ginoo naghigugma sa malipayong maghahatag. Walay ta-
wo nga nagpakabuhi dinhi sa yuta ang makahatag og mga do-
nasyon alang sa mga kabus, makahatag alang sa pagtukod og
mga balay-tigumanan ug mga templo,… makagamit sa iyang
kwarta ug makapadala sa iyang mga anak nga mga lalaki ug mga
babaye aron sa pagsangyaw niini nga ebanghelyo, nga dili mo-
kuha sa pagkahakog gikan sa iyang kalag, dili igsapayan kon un-
sa siya ka hakog dihang nagsugod pa siya. Kana mao ang usa sa
labing nindot nga mga butang sa tibuok kalibutan alang sa mga
tawo––nga moabut niana nga punto diin ang pagkahakog diha sa
ilang kinaiya nabuntog. Kon kini makuha gikan sa ilang kinaiya,
sila malipayon ug madasigon ug andam ug nagpangita sa kahi-
gayunan sa pagbuhat og matarung uban sa mga butang nga gi-
hatag sa Ginoo diha sa ilang mga kamot, imbis nga maningkamot
sa pagbaton og mas daghan pa niini.18

Ang mga kwarta dili mga panalangin gikan sa Dios. Gawas la-
mang kon mapanalanginan kita sa salabutan, sa kaalam, ug sa
Espiritu sa Dios sa paggamit niini sa maalamon ug husto nga pa-
agi, ug sa pag-uswag sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta nga ang
kwarta maingon nga panalangin. Kon kita mapanalanginan sa ka-
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buhong sa mga butang niining kalibutana ug kini mobuta kana-
to … dayon imbis nga mahimong usa ka panalangin gikan sa
Dios kini [moabut] gikan sa dautan.19

Ang natural nga kinaiya sa tawo, sama sa kanunay nakong gi-
pamulong, mao ang mamahimong hakog, ngil-ad, ug maakop-
akopon; ang paghunahuna sa kaugalingon, ug sa kaugalingon
lamang, ug pagplano alang sa personal nga pag-uswag. Apan ang
tanang mga pagtulun-an sa Ebanghelyo mao ang saktong katug-
bang niini. Atong makita nga ang mga gikinahanglan nga gipabu-
hat nato sa pagbayad og mga ikapulo ug mga donasyon sa
pagpuasa … ug sa pag-amot sa atong mga katigayunan aron ma-
dala ang Ebanghelyo ngadto sa kanasuran sa yuta––kini nga mga
gikinahanglan mopagawas gikan sa kasingkasing sa tawo sa matag
hakog ug ngil-ad nga kinaiya. Imbis nga mahimong hakog, ang
matinud-anon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw mapuno sa gug-
ma sa Ebanghelyo, mapuno sa tinguha sa pag-amot sa panahon
ug mga butang alang sa padayon nga pag-uswag sa gingharian sa
Dios. Ang Ebanghelyo, kon kita matinud-anon ngadto sa mga gi-
kinahanglan nga atong buhaton sa pinansyal nga paagi, mokuha
sa hakog, ngil-ad nga tawo, ug mohimo kaniya nga usa ka mang-
gihatagon, dungganan, maayo nga tawo…. Ang Ebanghelyo mo-
puno kanato sa tinguha sa pagbiya sa mga butang sa kalibutan,
kon gikinahanglang buhaton, sa pag-adto sa kinatumyan sa yuta,
nga walay bisan usa ka dolyar nga ganti, alang sa kaayohan ug ka-
luwasan sa atong mga isigkatawo.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga mga paagi nga ang utang usa ka pag-ulipon? Unsa
nga mga panalangin ang atong madawat kon mopuyo kita si-
gun sa atong kinitaan? Unsa nga mga butang nga makatabang
nato aron makalingkawas sa utang o malikayan ang utang?

• Sa unsang mga paagi nga kita napanalanginan sa pinansyal ug
espirituhanong paagi kon mosunod kita sa balaod sa ikapulo?
Unsaon sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa
mga baruganan sa mga ikapulo ug mga halad?
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• Nganong importante man nga mahimong matinuoron ngadto
sa Ginoo ug mao usab ngadto sa atong mga isigkatawo? Sa un-
sa nga paagi nga panalangin alang sa mga anak ang makabaton
og mga ginikanan kinsa hingpit nga matinuoron ngadto sa
Ginoo?

• Ngano nga ang kalibutanong kalampusan makapahimo man
kanato nga mawad-an sa Espiritu sa Ginoo? Unsay atong ma-
buhat aron mapabilin ang kalampusan sa panalapi sa hustong
lugar?

• Unsa nga mga responsibilidad ang anaa kanato kon ang Dios
mohatag kanato og materyal nga mga panalangin? Unsa nga
mga kinaiya ang mahimong mopugong kanato gikan sa pagtu-
man niini nga mga responsibilidad?

• Unsay mahimo sa kwarta, kon mabutang lang sa hustong lugar,
nga makapahimo kanato sa pagbuhat?
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“Dali, Dali, Kamo mga Santos”

Ang himno nga “Dali, Dali, Kamo mga Santos”
nakapadasig og pasalamat ngadto sa unang mga pioneer

nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nagdala ngadto
sa nagkadako nga hugot nga pagtuo ug kaisug.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Ang paboritong himno ni Presidente Heber J. Grant mao ang
“Dali, Dali, Kamo mga Santos,” usa ka awit sa paglaum nga naka-
padasig sa unang mga pioneer nga mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw kinsa nagbiyahe padulong ngadto sa Walog sa Salt Lake
(tan-awa sa Mga Himno, no. 30). Iyang gibati nga importante
alang sa mga sakop sa Simbahan ang pagsabut sa himno––ilabi na
sa ikaupat nga bersikulo, uban sa mensahe niini nga paglaum ma-
hitungod niadtong kinsa “namatay sa wala pa mahuman [ang] pa-
naw” ug niadtong kansang mga kinabuhi “giluwas pag-usab aron
makita ang kapahulayan sa mga Santos.”

Ang himno nagpahinumdom ni Presidente Grant sa iyang pio-
neer nga kapanulundan. Siya miingon: “Wala gayud ko makadu-
ngog ug wala gayud magpaabut nga makadungog, hangtud sa
adlaw sa akong kamatayon, sa akong paboritong himno, ‘Dali, da-
li, kamo mga Santos, walay kahadlok sa kabudlay ug kahago, Apan
uban sa kalipay mopadayon sa panaw,’ [nga dili makahunahuna]
sa kamatayon ug sa lubong sa akong manghod nga batang baba-
ye ug sa mga lobo nga mikaykay sa iyang lawas didto sa kapata-
gan. Makahunahuna ko sa kamatayon sa unang asawa sa akong
amahan ug sa pagdala sa iyang lawas dinhi alang sa lubong.”1 Kini
nga istorya ni Jedediah Grant, sa iyang asawa nga si Caroline, ug
sa ilang anak nga babaye nga si Margaret naghulagway sa nagba-
lik balik nga mensahe sa himno: “Maayo ra ang tanan!”
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Niadtong 4 sa Pebrero 1846 daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 

ang mibiya sa Nauvoo, Illinois, mitabok sa Suba sa Mississippi aron 

sa pagsugod sa ilang panaw ngadto sa Rocky Mountains. Si Presidente 

Heber J. Grant kanunay nga nagpadayag sa iyang “pagdayeg ug pasalamat” 

alang sa hugot nga pagtuo niadtong mga pioneer.
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Pagka 1847 si Jedediah Grant nangulo og pundok sa mga pio-
neer nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa Winter
Quarters, Nebraska, padulong sa Walog sa Salt Lake. Sa wala pa
moabut ang pundok diha sa walog, ang iyang unom ka bulan nga
anak nga babaye, si Margaret, nataptan og kolera ug namatay.
Ang iyang lawas gilubong diha duol sa agianan, gipanalipdan
lang sa bundo sa bag-o pa kaayong gikalot nga lapok. Wala ma-
dugay human niana, ang unang asawa ni Jedediah, si Caroline,
namatay gikan sa mga epekto sa kolera ug sa grabeng hilanat.
Mihunghong siya sa katapusang mga pulong ngadto sa iyang ba-
na: “Maayo ra ang tanan! Maayo ra ang tanan! Palihug dad-a ko
sa walog––Jeddy. Kuhaa si Margaret––dad-a siya––ngari nako!”
Ang iyang bana mitubag: “O, o, Caroline. Buhaton nako ang ta-
nan nakong mahimo. Buhaton nako ang tanan nakong mahimo.”

Ang pundok miabut sa walog tulo ka adlaw sa kaulahian. Mga
tulumanon sa paghaya gipahigayon nianang gabhiona alang ni
Caroline Grant. Human sa pipila ka adlaw nga pahulay, si
Jedediah nangandam aron sa pagkuha sa lawas ni Margaret.
Gikuyogan siya sa iyang higala nga si Bates Noble ug sa sinagop
nga anak ni Brother Noble, nga si Susan. Usa ka gabii samtang
nagkampo sila, si Jedediah mipadayag sa iyang pagsalig sa kabu-
but-on sa Dios:

“Bates, ang Dios mihimo niini nga klaro. Ang kalipay sa
Paraiso diin ang akong asawa ug anak nanag-uban, daw morag
anaa kanako karong gabhiona. Sa unsa nga maalamong katuyo-
an gikuha sila gikan sa mga panglimbasog sa kalibutan diin ikaw
ug ako nahimutang. Sila labaw pang malipayon kay sa posible
nga matagamtam nato dinhi. Kining luna nga gikampohan mao
unta ang labing magul-anong lugar alang kanako, apan karong
gabhiona daw duol ra kaayo ang langit.”

Ang tulo ka pumapanaw miabut sa lunang gilubngan pagka su-
nod ugma. Si Susan nahinumdom: “Pipila ka lakang gikan sa lub-
nganan nagpanuko kaming mihunong, mibutang sa among mga
dala ug nagbarug nga nagtutok sa among atubangan. Wala gayuy
usa nga namulong. Usa ka kinaykayan mipuli sa gamayng bundo;
ug bag-ohay pa kaayong nakabiya ang mga lobo nga ang matag 
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timailhan presko pa kaayo sa among atubangan. Wala gyud ko ka-
akong motan-aw ni Jedediah. Sa akong gibati, ako gyud nga na-
hunahunaan unsay iyang mga gibati. Sama kami sa mga estatuwa
sa kamingawan nga nanagbarug, wala gyud makalihok, ang matag
usa nakaamgo nga wala na gayuy mahimo pa. Human sa pipila ka
minuto sa mahilumong paghilak, malinawon kaming mibiya, nag-
dala lamang pag-usab niadtong unsay among gidala.”2

Mga siyam ka tuig sa kaulahian, mga tulumanon sa paghaya gi-
pahigayon alang ni Presidente Jedediah Grant, kinsa nag-alagad
isip Ikaduhang magtatambag ni Presidente Brigham Young. Si
Presidente Heber C. Kimball, ang Unang Magtatambag sa Unang
Kapangulohan, namulong sa katiguman, nagsulti sa usa ka pa-
nan-awon nga nadawat sa iyang higala nga si Jedediah:

“Iyang nakita ang mga matarung nga nagkaubang nagpundok
didto sa kalibutan sa mga espiritu, ug walay dautan nga mga es-
piritu taliwala kanila. Iyang nakita ang iyang asawa; siya ang
unang tawo nga miduol niya. Iyang nakita ang daghan nga iyang
nailhan, apan walay panagsultihanay sa bisan usa gawas sa iyang
asawa nga si Caroline. Miduol si Caroline kaniya, ug miingon si-
ya nga ang iyang asawa matahum kaayong tan-awon ug anaa ka-
niya ang ilang gamayng anak, nga namatay didto sa kapatagan,
diha sa iyang mga bukton, ug miingon, ‘… Ania si Margaret; na-
sayud ka nga ang mga lobo mikaon kaniya, apan wala kini ma-
kaunsa kaniya; dinhi maayo ra kaayo siya.’ ”3

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

“Maglipay’s paglakaw”

Nagtuo ako nga si William Clayton dinasig sa Ginoo dihang
iyang gisulat kini nga himno…. Nindot kadto nga biyahe nga pa-
gahimoon sa mga Pioneer…. Ako adunay pagdayeg alang sa kai-
sug, sa hugot nga pagtuo, ug sa kabubut-on sa atong mga
amahan ug mga inahan kinsa nagsugod didto sa kamingawan,
wala masayud kon asa sila padulong, apan nanag-awit:

Dali, dali, kamo mga Santos,

Maglipay’s paglakaw.
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Nahinabi nako ang gatusan niadtong kinsa milatas sa kapata-
gan ug sila adunay tinuod nga kamaya ug kalipay sa pagpadayon
sa ilang panaw padulong niining nasura.

Bisan niining panaw mag-antus,

Grasya matag adlaw.

Sa pagkatinuod ang Dios mihatag kanila og grasya matag adlaw.

‘Kita maayong maninguha,

Katapulan ta makuha,

Kasingkasing mabulahan––

Maayo ang tanan!

Ug dili lang kay kana maayo nga tambag ngadto sa mga tawo
nga nagbiyahe latas sa kapatagan, apan kini maayo nga tambag sa
matag usa ug kanatong tanan sa matag adlaw sa atong mga kina-
buhi. Ang masadyaon, malipayong diwa sa pagkamalinawon ma-
kapahimuot sa atong langitnong Amahan. Ang kasarang ug
abilidad sa pagtuo ug pagdawat sa kasulatan nga nagtudlo kana-
to sa pag-ila sa kamot sa Dios sa tanang mga butang [tan-awa sa
D&P 59:21] makapahimuot sa atong langitnong Amahan.

“Baksi ang bat-ang, ug magdasig”

Nganong kita gyud magmagul-anon?

‘Maayo ang tanan!

Nganong dakong ganti pangayoon,

Kon away likayan?

Ang nakalisud sa daghang tawo mao nga, dili sila andam nga
mobayad sa bili; dili sila andam nga mohimo sa pakigbisog alang
sa kalampusan diha sa gubat sa kinabuhi. Sama ra sila sa mga ta-
wo nga kinsa akong nabasahan sa libro ni Brother N. L. Nelson ka-
bahin sa pagsangyaw––nga akong naablihan usa ka adlaw, ug
nakabasa ko mahitungod sa mga tawo nga misabut sa literal nga
paagi sa mga panudlo sa dili paghunahuna sa unsay isulti sa usa
ka tawo; ug si Brother Nelson [usa ka propesor sa Brigham Young
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Academy] misulat nga daghan niadtong kinsa wala na gayud mag-
hunahuna wala gayud kaayoy masulti, ingon nga sila misukwahi
sa pagtulun-an nga kinahanglan kita nga moandam sa atong mga
kaugalingon; ug siya miingon, kabahin sa mga tawo kinsa wala ga-
yud maghunahuna, nga kon sila mosulti sila … moingon, “O,
Ginoo, ania ako. Ako adunay ba-ba ug parisan sa baga nga akong
ipahulam kanimo sulod sa mubo nga panahon; pun-a ako sa kaa-
lam aron makapalig-on ako sa mga tawo,” diin panagsa ra kaayo
niyang buhaton. [Tan-awa sa Preaching and Public Speaking: A

Manual for the Use of Preachers of the Gospel and Public

Speakers in General (1898), 3–7.]

Nganong dakong ganti pangayoon,

Kon away likayan?

Baksi ang bat-ang, ug magdasig,

Dios kanato nagpasalig;

Ug kita may ikatug-an––

Maayo ang tanan!

Kining talagsaong mga tigpaminaw dinhi [sa kinatibuk-ang
komperensya], ang atong matahum nga templo, ang atong bild-
ing [sa administrasyon] sa Simbahan, ug ang mga templo gikan
sa Canada ngadto sa Habagatang Utah, ug diha sa mga Isla sa
Hawaii, naghatag og pagsaksi ngadto sa tibuok kalibutan nga ang
Dios wala gayud mosalikway sa iyang katawhan.

“Dapit giandam N’ya pangitaon”

Dapit giandam N’ya pangitaon

Sa layong kasadpan;

Wa la’y moduol kon hadlokon;

Santos bendisyonan.

Ako nagtuo nga walay tinud-anay nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw kinsa wala magtuo nga ang Dios miandam niining yutaa
alang sa iyang katawhan. Si Brigham Young …, nga nagtan-aw ni-
ini nga walog, miingon: “Kini mao ang dapit.” Ang Dios mipaki-
ta kaniya niini nga dapit diha sa panan-awon, sa wala pa gani siya
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makaanhi dinhi. Ang mga tawo misulay sa pagdani kaniya sa pag-
adto sa California ngadto niana nga adunahang nasud, apan kini
mao ang dapit nga giandam sa Dios, ug kita mihunong dinhi, ug
walay sayop nga nahimo.

Puno’g musikang kahanginan,

Singgit pagdayeg sa Amahan;

Pulong sa tanan motug-an––

Maayo ang tanan!4

“Kon mamatay diha sa pagpanaw ...”

Kon mamatay diha sa pagpanaw,

Maglipay! Maayo!

Kami gawasnon na sa kamingaw;

Kanimo mopuyo.

Ato bang gibati nga, kon kita mamatay, maayo ra ang tanan?
Kita ba nagpakabuhi aron nga kon ang tawag moabut kanato,
nga kita takus sa pagbalik ngadto sa atong Langitnong Amahan,
kon kita mobiya niini nga yuta, ug maabi-abi didto? Kita ba nag-
pakabuhi aron kita mahimong takus sa mga panalangin nga
atong nadawat? Akong gipangutana ang akong kaugalingon, ako
ba nagbuhat sa tanan kutob sa akong mahimo alang sa pagbayaw
dili lamang sa akong kaugalingon apan sa akong mga isigkatawo
usab, ako ba sa tinud-anay usa ka magiyahon nga kahayag ngad-
to sa mga tawo, tungod sa ehemplo nga akong napakita sa ilang
atubangan?5

Unsa ka talagsaong hugot nga pagtuo––nga maayo ra ang ta-
nan! gani bisan kon mamatay pa kamo diha sa kamingawan, ug
ilubong diha sa walay timailhan nga lubnganan, ingnon ta lang;
ug gani mao kana ang ilang hugot nga pagtuo; ug makakanta si-
la niining mga pulonga, matag gabii, nga ang ilang mga kasing-
kasing anaa sa ilang gikanta. Sila sa tinud-anay nanag-ampo
ngadto sa Ginoo. Sila adunay hingpit nga hugot nga pagtuo sa
pinadayag nga gihatag ngadto sa asawa ni Propeta Joseph Smith,
diin kini nahisulat: “Ang awit sa mga matarung mao ang usa ka
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pag-ampo ngari kanako, ug pagatubagon uban sa usa ka panala-
ngin diha sa ilang mga ulo.” Usab: “Ang akong kalag mahimuot
sa awit sa kasingkasing.” [D&P 25:12.]

Kon mamatay diha sa pagpanaw,

Maglipay! Maayo!

Kami gawasnon na sa kamingaw;

Kanimo mopuyo.

Kon ang kinabuhi itugyan

Makitang kapahulayan

Mag-awit nga mag-ambahan––

Maayo ang tanan!

Nakahinumdom ko sa usa ka higayon, ug kanunay kong namu-
long kabahin niini, … nga ang akong ugangang lalaki, ang kanhi
Oscar Winters, miingon: “Heber, nagtuo ko nga ang kabatan-onan
sa Zion wala kaayo makasabut sa unsay gipasabut ngari kanato sa
himno ni Brother Clayton, samtang nagkanta kami niini, matag ga-
bii, nga naglatas sa kapatagan…. Gusto ko nga mosaysay kanimo
sa usa ka insidente nga nahitabo samtang nagpadulong na ko sa
walog. Usa sa among kauban nalangay sa pag-adto sa kampo.
Nakakuha kami og pipila ka mga boluntaryo, ug mobalik na unta
ug mosuta kon aduna bay nahitabo, … dihang amo siyang nakita
nga nagpadulong. Dihang miabut na siya, among gikuhaan og yu-
go ang iyang baka ug mitabang kaniya aron makapanihapon.
Nasakit gyud siya ug kinahanglan pa nga mohigda diha sa daplin
sa agianan, makausa o makaduha. Human sa panihapon miling-
kod siya ibabaw sa dakong bato, duol sa daub, ug mikanta sa him-
no, ‘Dali, dali, kamo mga Santos.’ Mao kadto ang balaod sa kampo
nga sa higayon nga bisan kinsa nga magsugod og kanta niana nga
himno, kaming tanan moapil niya; apan sa unsa nga hinungdan,
walay usa nga miapil uban niini nga igsoon. Ang iyang tingog hi-
nay ug maluyahon; ug dihang nahuman na siya, mipasiplat ko sa
palibut, ug wala ko motuo nga adunay usa nga naglingkod didto
nga wala makahilak. Mikanta siya sa himno sa maanindot gayud
kaayo nga paagi, apan sa hinay ug masulub-ong tingog, apan inu-
banan sa diwa ug inspirasyon sa himno. Pagka sunod buntag
among nabantayan nga wala niya giandam ang iyang mga baka;
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miadto mi sa iyang karomata, ug among nakita nga namatay siya
pagka gabii! Nagkalot mi og mabaw nga lubnganan ug mibutang
sa iyang lawas sulod niini. Nakahunahuna dayon mi sa bato nga
iyang gilingkoran sa miaging gabii dihang siya mikanta:

“Kon mamatay diha sa pagpanaw,

Maglipay! Maayo!

Kami gawasnon na sa kamingaw;

Kanimo mopuyo.

“Amo dayong giligid kadtong batoha didto sa ibabaw sa dapit
isip lapida alang sa iyang lubnganan.”

Akong nabantayan ang mga luha sa mga mata ni Brother
Winters. Misugod siya, nga daw may isulti pa siya kanako og du-
gang, apan nagpanuko siya ug wala na lang. Akong nahibaloan
human niana nga dugay nang panahon nga diha siya sa walog gi-
kan sa iyang panimalay gawas sa dakbayan ngadto sa Salt Lake
aron mahimamat ang iyang inahan, og nahibalo lamang nga siya,
usab, namatay sa wala pa mahuman ang panaw.

Pipila ka tuig ang milabay, samtang ang Agianan sa Tren sa
Burlington gitukod agi sa Nebraska ug Wyoming, ang mga en-
hinyero nakakita og usa ka buok ligid sa karomata nga nalubong
sa yuta, diin may gikulit nga pulong, “Winters.” Misulat sila ngad-
to sa Dakbayan sa Salt Lake, naghisgut kabahin niining nadisko-
brehan, ug sila mibalik og pipila ka mga milya ug mabinationg
miusab sa linya sa agianan aron dili maagian kadtong dapita, nga
nasayud nga mao kadto ang lubnganan sa usa ka pioneer sa
Utah. Kami sukad niadto mipabarug, didto, og usa ka gamayng
monumento agig handumanan ni Lola Winters; ug, sa usa ka ki-
lid niana nga gamayng monumento, ginama sa granite sa tem-
plo, among gikulit ang mga pulong diha sa katapusang bersikulo
sa, “Dali, dali, kamo mga Santos.”

Dili gayud nako madungog kini nga awit, dili gayud nako kini
mabasa, nga wala ang pagbati sa hilabihang pasalamat ngadto sa
akong amahan ug ngadto sa akong inahan, ug ngadto sa liboan ni-
adtong dungganan nga mga lalaki ug mga babaye kinsa mibiyahe
agi sa kapatagan. Daghan kanila, nagsige og balik balik, milatas sa
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kapatagan aron sa pagtabang sa uban, milahutay sa mga kalisda-
nan sa malipayong paagi, misunod pinaagi sa ilang mga buhat, sa
mga pagtulun-an niining dinasig nga himno! Dili gyud ko maka-
hunahuna nila nga dili mobati nga puno sa pagdayeg ug pasala-
mat, ug mag-ampo ngadto sa Ginoo aron motabang kanako, isip
usa sa mga kaliwat nianang dungganan nga pundok, aron mag-
maunongon, aron magmatinuoron, aron magmatinud-anon sama
kanila kaniadto! Sa pagka tinuod, sila mao ang pundok sa mga la-
laki ug mga babaye kinsa, samtang ang katuigan moabut ug mola-
bay, angayan sa mas nagkadakong pagdayeg ug pagtahud gikan sa
mga tawo sa kalibutan.6

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Unsay buot ipasabut niini nga himno nganha kaninyo? Unsa
nga mga leksyon ang atong makat-unan gikan niini nga himno?

• Sa unsa nga mga paagi nga kita mga pioneer sa pagkakaron?
Unsaon nato sa pagtahud sa kapanulundan nga atong nada-
wat gikan sa ubang mga pioneer nga mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw?

• Unsaon nato sa pagpalambo og usa ka “masadyaon, malipa-
yong diwa sa pagkamalinawon” bisan pa sa mga kalisdanan?

• Palandonga ang mosunod nga mga pangutana gikan ni
Presidente Grant: “Ato bang gibati nga, kon kita mamatay, ma-
ayo ang tanan? Kita ba nagpakabuhi aron nga kon ang tawag
moabut kanato, kita takus sa pagbalik ngadto sa atong
Langitnong Amahan, kon kita mobiya niini nga yuta, ug maa-
bi-abi didto? Kita ba nagpakabuhi aron kita mahimong takus
sa mga panalangin nga atong nadawat?… Ako ba nagbuhat sa
tanan kutob sa akong mahimo alang sa pagbayaw dili lamang
sa akong kaugalingon apan sa akong mga isigkatawo usab, ako
ba sa tinud-anay usa ka magiyahon nga kahayag ngadto sa mga
tawo, tungod sa ehemplo nga akong napakita sa ilang atuba-
ngan?”

• Ngano nga makatabang man ang makanunayong pagpamalan-
dong sa tumong sa atong mga kinabuhi? Unsay atong mabuhat
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aron maandam “sa pagbalik ngadto sa atong Langitnong
Amahan”?

• Unsay atong mabuhat aron sa pagbayaw sa atong mga kauga-
lingon ug sa uban?

Mubo nga mga Sulat
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ang paghago alang sa kalipay sa uban.”
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Paghago alang sa
Kalipay sa Uban

Kon kita motabang ug modasig sa uban, atong makit-an
ang tinuod nga yawe sa kalipay sa kinabuhi.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Presidente Heber J. Grant panagsa ra mosulti mahitungod sa
iyang mga buhat sa pag-alagad, apan usahay ang uban mosulti
mahitungod sa maayong mga binuhatan nga ilang nakita nga
iyang gihimo. Ang iyang mga sakop sa pamilya maoy unang mga
saksi ug mga nakadawat sa iyang pag-alagad. Ang iyang anak nga
babaye nga si Lucy Grant Cannon misaysay mahitungod sa iyang
pagka manggihatagon ug pagka mabination ngadto sa iyang mga
anak ug mga apo:

“Ang debosyon ni Papa ngadto sa iyang pamilya maayo kaayo.
Ang iyang personal nga interes diha kanila ug sa ilang mga pani-
malay kanunay nga gipakita. Mitabang siya kanila bisan tuod nga
dako kadto nga sakripisyo. Siya sa kanunay moingon,
‘Amumahon ang bag-o pang tubo nga kahoy; ang dagkong mga
kahoy makabarug na sa ilang mga kaugalingon.’

“Matag adlawng natawhan sa matag anak ug apo usa ka sulat
o usa ka tseke ang moabut kanila ma personal man kini nga iha-
tod o pinaagi sa koreyo. Matag Pasko ug Bag-ong Tuig ug sa ka-
sagaran sa laing mga higayon, mga basahon ug mga tseke, mga
litrato o pipila ka mahunahunaong mga handumanan ang moa-
but. Ang iyang gugma ug panalangin kanunay nga nag-uban sa
mga gasa ug daw sama sa pag-ampo ngari kanamong tanan.”1
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Si Lucy misaysay mahitungod sa malumong pag-amuma sa
iyang amahan sa panahon dihang nag-antus siya sa sakit nga
dipterya:

“Bisan human sa kwarentay tres ka tuig, samtang ako nagsu-
lat, mga luha sa pasalamat ug pagdayeg miabut kanako kon mag-
hunahuna ko sa iyang kabuotan ngari kanako sa mga panahon sa
pagmasakiton. Sama sa nadungog sa uban nga iyang gisulti, ako
adunay grabe nga sakit dihang dose anyos pa; didto mi sa
Washington, D. C., nianang panahona. Apan kon wala pa ang pa-
nalangin sa mga sulugoon sa Ginoo ug ang pangaliya sa gahum
sa Dios alang kanako, namatay na unta ko. Kadtong mga sema-
naha nga grabe kaayo ang akong sakit, bisan tuod kon aduna mi
duha ka hanas nga mga nars, si papa panagsa ra nga mobiya sa
lawak magabii o maadlaw. Dihang naarang-arang na ko, basahan
ko niya og dugay. Dad-an ko niya og mga gasa ug mga makaon
nga ako gayud nga gikalipay ug sa labing maanindot nga paagi
mibuhat sama sa mahimo sa labing mahigugmaong inahan.

“Luya pa gihapon kaayo ko dihang mibiya mi sa Washington.
Si papa mialsa kanako ngadto sa tren ug miatiman kanako sa pa-
nahon sa biyahe pauli. Kon nahimo pa siyang hanas nga nars,
ang iyang paghikap dili unta ingon ka malumo ug ka matalag-
don. Miabut mi sa Salt Lake sakto gyud alang sa pagpahinungod
sa templo. Daghang higayon nga iya kong gialsa ngadto gyud sa
templo. Mga semana sa hinay-hinay nga pagkaayo misunod di-
hang miabut mi sa balay, ug bisan tuod nga ang tibuok pamilya
andam sa pag-atiman kanako gusto gihapon ko nga naa siya sa
duol ug andam siya nga mouban kanako. Unsay akong masulti
nga gibuhat ngari kanako gibuhat usab ngadto kanila dihang na-
sakit sila.”2

Ang pag-alagad ni Presidente Grant iyang gipadangat bisan
ngadto sa mga tawo nga dili sakop sa iyang pamilya.. Si Lucy na-
hinumdom:

“Dihay kausa pipila ka adlaw una pa ang Pasko samtang nag-
andam ko og pipila ka mga gagmayng gasa alang sa usa ka pa-
milya nga nanginahanglan, si papa misulod ug akong gipakita
niya ang mga butang, nagsulti kaniya mahitungod sa pamilya
ingon nga akong nadungog gikan sa inahan. Akong nahisgutan
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nga kinahanglan nakong iandam ang akong mga sinina sa tem-
plo; ako kining ipahulam sa babaye aron magamit pagkabuntag.
Pagka sunod adlaw dihang miabut siya aron iuli ang akong sini-
na iya kong gisultihan nga dihang misulod siya sa ganghaan sa
templo didto si papa naghulat. Wala pa gayud si papa makakita
niya sa una, lamang, nakaila niya pinaagi sa akong paghulagway,
iya siyang gipahunong ug mitunol kaniya og sobre samtang
nanghinaut sa pamilya og malipayong Pasko. Ang sobre adunay
sulod nga baynte dolyares.”3

Bisan human nag-antus og sunodsunod nga grabeng mga pag-
atake, si Presidente Grant nagpadayon sa pagpangita og paagi
aron makaalagad. Kay ang iyang pisikal nga kalihokan nalimita-
han man, ang iyang kanunayng kalingawan mao ang pagsakaysa-
kay sa sakyanan. Sige siya og suroysuroy sa gawas hapit kada
adlaw, ug kanunay niyang gidapit ang mga sakop sa pamilya ug
mga higala nga mouban niya. Sa panahon niining mga pagsu-
roysuroy sa gawas siya sa kasagaran mipakita sa iyang gugma
ngadto sa uban pinaagi sa paghunong aron pagbisita sa mga os-
pital o sa mga balay sa mga tawo.4

Sa usa ka pasidungog ngadto ni Presidente Grant, si Elder
John A. Widtsoe sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles
misulat: “Ang iyang labing gihigugma mao gayud ang katawhan.
Ang mga anak sa iyang Langitnong Amahan mao gayud ang iyang
gihunahuna…. Kini nga gugma napakita gayud, dili lamang diha
sa kinatibuk-ang paghunahuna sa tanang katawhan, apan diha sa
pag-atiman sa tagsa-tagsa. Ang mga kabus ug mga timawa kanu-
nayng nakadawat sa iyang kalooy. Ang diha dayon nga tubag sa
iyang kasingkasing ngadto niadtong anaa sa kalisud ordinaryo ra
diha sa iyang mga kaubanan. Ang kwarta nahatag, ingon man
usab ang personal nga tabang aron nga ang lig-on makahatag
ngadto sa maluyahon. Si Presidente Grant sobra ra gayud ka bu-
otan, mohatag gayud kutob sa iyang mahimo, ug natural lang, tu-
ngod niana, nga matinuoron ngadto sa iyang mga higala ug
mahigugmaon ngadto sa iyang pamilya. Nagbarug siya sa iyang
taas nga katungdanan uban sa gugma diha sa iyang kalag alang
sa tanang mga tawo, nag-awhag nganha sa tanang tawo sa pag-
salikway sa hakog nga tinguha.”5
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang atong gugma alang sa Ginoo kinahanglang makita
pinaagi sa paghatag og Kristohanong pag-alagad.

Unsa nga matang sa mga lalaki ug mga babaye kinahanglan kita
nga mahimo, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga may ka-
labutan niining nindot nga kahibalo nga atong naangkon, nga ang
Dios buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Joseph Smith usa ka
propeta sa Dios? Kinahanglan kita nga mao ang labing matinuo-
ron, ang labing hiyasnon, ang labing manggihunahunaon sa pag-
panghatag, ang labing maayo nga mga tawo dinhi sa kalibutan.6

Dili nato kalimtan ang obligasyon nga ania kanato sa paghatag
og pagkamatinud-anon ug pag-alagad ngadto sa Ginoo, ug kana
nga madawat nga pag-alagad dili mahatag kon wala ang pag-ala-
gad sa atong isigkatawo.7

Kami kinasingkasing nga mangamuyo sa tanang mga sakop sa
Simbahan sa paghigugma sa ilang mga kaigsoonan, ug sa tanang
mga tawo ma kinsa man ug ma asa man sila; sa pagwagtang sa ka-
yugot gikan sa ilang mga kinabuhi, sa pagpuno sa ilang mga ka-
singkasing sa gugmang putli, pagpailub, pag-antus, ug
pagpasaylo.8

Ang ebanghelyo ni Kristo usa ka ebanghelyo sa gugma ug ka-
linaw, sa pagpailub ug pag-antus, sa pagkamainantuson ug pag-
pasaylo, sa pagkamabination ug maayong mga binuhatan, sa
gugmang putli ug gugma sa isigkaingon. Ang kahakog, kahangol
sa bahandi, dautang ambisyon, kauhaw sa gahum, ug dili mata-
rung nga kamandoan sa atong mga isigkatawo, walay luna diha
sa mga kasingkasing sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ni sa
mahadlokon sa Dios nga mga tawo bisan asa.9

Ang atong mga buhat sa pag-alagad 
makabayaw ug makapadasig sa uban.

Nakadungog ko og usa ka istorya sa usa ka igsoon (nakalimot
na ko karon sa iyang ngalan) kinsa mitambong sa usa ka miting
sa unang mga adlaw sa Simbahan. Si Presidente Brigham Young
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mihangyo alang sa mga donasyon aron mapadala ngadto sa Suba
sa Missouri aron pagtabang sa mga Santos nga mapundok ngad-
to sa Zion. Siya buot nga ang tanan kinsa makahimo niini, sa pag-
hatag og toro o baka o bisan unsang donasyon. Usa ka maayong
igsoon milukso ug miingon, “Mohatag ko og usa ka baka.” Laing
igsoon mitindog ug miingon, “Mohatag ko og usa ka baka.” Ang
unang igsoon dunay duha ka mga baka ug dako nga pamilya; ang
laing igsoon adunay tunga sa dosena nga mga baka ug gamay
nga pamilya. Ug, busa ang espiritu [sa yawa] miabut ngdto sa
unang tawo, [nag-ingon,] “Karon, tan-awa gud, dili gyud ka ma-
kahatag sa tanang gikinahanglan sa imong dakong pamilya; dili
gyud posible nga makahatag ka sa tanang gikinahanglan pinaagi
sa usa ra ka baka. Karon, kanang laing tawo adunay gamay ra nga
pamilya ug unom ka mga baka; makahatag man siya og duha o
tulo ug sa gihapon makahatag sa tanang gikinahanglan sa iyang
pamilya.” Samtang nagpadulong na siya sa balay, naglakaw siya
og mga upat o lima ka eskina, sa tanang higayon nagkaluya ug
nagkaluya. Sa katapusan naghunahuna siya, “Tingali dili lang ko
mohatag,” ug dayon nakaamgo siya sa kalainan sa espiritu nga
nagtintal kaniya ug sa usa nga nag-aghat sa iyang saad ngadto sa
Presidente sa Simbahan nga mohatag siya og usa ka baka. Aniay
usa ka espiritu nga nagsulti kaniya sa pagpakyas sa pagtuman sa
iyang obligasyon, sa pagpakyas nga mahimong matinuoron, sa
pagpakyas sa pagtuman sa iyang saad. Dali siyang mihunong ug
milingi-lingi ug miingon, “Mr. Yawa, paghilum o samtang buhi pa
ko, moadto ko sa opisina ni Brother Brigham ug mohatag kani-
ya sa laing baka.” Wala na siya tintala pa.

Karon, ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan
mamahimong tig-alsa ug dili tigsandig.10

Nakahinumdom ko sa makausa samtang naglingkod diha sa
State Bank [Bangko sa Estado] nakakita ko og usa ka edaran na
nga igsoon nga milabay, nga nagngalan og John Furster. Usa siya
sa unang mga lalaki nga nabunyagan sa Scandinavia. Sa iyang pag-
labay sa bintana sa bangko, ang Espiritu mihunghong nako
“Hatagi kanang tawhana og baynte dolyares.” Miadto ko sa klerk
sa bangko, mihatag kaniya sa akong I O U alang sa $20, milakaw
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sa karsada ug miapas ni Mr. Furster diha sa atubangan sa tindahan
sa Z.C.M.I. Ako siyang gilamano ug mibilin sa baynte dolyares sa
iyang kamot. Pipila ka mga tuig sa kaulahian akong nahibaloan nga
nianang buntaga si Brother Furster nag-ampo alang sa igo-igong
kantidad aron makaadto siya sa Logan ug mohimo og buluhaton
sa templo didto. Nianang panahona, ang Templo sa Salt Lake wa-
la pa mahuman. Ang baynte dolyares igo ra gyud nga kantidad nga
iyang gikinahanglan, ug sa ulahing mga tuig nagpasalamat siya na-
ko nga may mga luhang midagayday sa iyang mga aping, tungod
sa paghatag kaniya niini nga kwarta.

Usa ka adlaw samtang naglingkod sa akong opisina usa ka im-
presyon miabut kanako sa pag-adto ni Sister Emily Woodmansee
ug pahulamon siya og singkwenta dolyares. Ako kining gibuhat,
ug nakita nga diha siya’y dakung panginahanglan sa mga pangi-
nahanglanon sa kinabuhi…. Walay lain pa nga akong gitinguha
kay sa pag-andam sa akong hunahuna nga bukas sa mga impres-
yon niini nga matang.11

Matag mabinationg pulong nga nasulti makahatag kaninyo sa
dugang pa nga abilidad sa pagsulti og lain pa. Matag buhat sa pag-
abag nga inyong nahatag, pinaagi sa kahibalo nga inyong naang-
kon, sa pagtabang sa usa sa inyong mga isigkaingon, makahatag
kaninyo og dugang pa nga abilidad sa pagtabang sa mosunod nga
tawo. Ang maayong mga buhat motubo diha sa usa ka tawo.
Usahay maghunahuna ko nga daghang mga tawo, maghukom gi-
kan sa ilang hilabihan ka kulang sa pagkamabination ug sa pag-
hunahuna sa pagtabang sa uban, naghunahuna nga kon mosulti
sila o mobuhat og usa ka maayong butang, makadaut kini sa ilang
kasarang sa pagpahigayon og maayong buhat o sa pagsulti og ma-
ayong pulong sa umaabot. Kon kamo adunay kamalig nga puno
sa bugas, ug mohatag mo og usa o duha ka sako, adunay magpa-
biling kinuhaan og gamay diha sa inyong kamalig, apan kon mo-
pahigayon kamo og usa ka maayong buhat o modugang og mga
pulong sa pagdasig sa usa nga anaa sa kalisud, kinsa nanglimba-
sog diha sa gubat sa kinabuhi, mas magkadako ang inyong kasa-
rang sa pagbuhat niini sa umaabot. Ayawg padayon diha sa
kinabuhi nga tinak-upan ang inyong mga ngabil sa mga pulong sa
pagkamabination ug pagdasig, ni ang inyong mga kasingkasing
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gitak-upan sa pagpahigayon og mga buhat alang sa uban.
Paghimo og usa ka motto sa kinabuhi: kanunay nga maningkamot
ug moabag sa laing tawo sa pagsagubang sa iyang palas-anon.12

Ang pag-alagad mao ang tinuod nga yawe 
sa kalipay sa kinabuhi.

Ang tawo dili makasulti sa unsay mahimong resulta sa mati-
nud-anon nga pag-alagad nga nahatag, ni kita masayud kon ka-
nus-a kini mobalik ngari kanato o ngadto niadtong kinsa atong
nakauban. Ang ganti mahimong dili dihadiha dayon moabut,
apan diha sa mga ginansya sa kaulahian. Ako nagtuo nga wala ga-
yuy bisan unsa nga mawala kanato sa kinabuhi pinaagi sa pag-
alagad, pinaagi sa paghimo og mga sakripisyo, ug sa pagbuhat sa
matarung nga butang.13

Ang tinuod nga yawe sa kalipay sa kinabuhi mao ang paghago
alang sa kalipay sa uban. Naluoy ko sa hakog nga tawo kinsa wa-
la gayud makasinati sa hingpit nga kalipay nga moabut niadtong
kinsa nakadawat sa mga pasalamat ug utang kabubut-on sa mga
tawo kinsa ilang natabangan diha sa pagpakigbisog sa kinabuhi.14

Ang tinuod nga sekreto sa kalipay sa kinabuhi ug ang dalan di-
in maandam ang atong mga kaugalingon alang sa umaabot mao
ang pag-alagad.15

Ako hugot nga nagtuo sa hunahuna nga ang dalan ngadto sa
kalinaw ug kalipay sa kinabuhi mao ang paghatag og pag-alagad.
Ang pag-alagad mao ang tinuod nga yawe, ako nagtuo, ngadto sa
kalipay, tungod kay kon kita mopahigayon og mga buhat sama sa
misyonaryo nga buhat, tanan sa atong mga kinabuhi atong ma-
lantaw balik ang atong mga nahimo didto sa natad sa misyon.
Kon mopahigayon kita og bisan unsang mga buhat sa pagkama-
bination, kini magdala og usa ka pagbati sa katagbawan ug kali-
pay ngari sa atong mga kasingkasing, samtang ang ordinaryo nga
mga kalingawan molabay lang.16

Kini hinatag sa Dios nga balaod nga agig bugti sa pag-alagad
nga atong gihatag, katugbang sa atong gibuhat diha sa Simbahan
ug sa gawas niini––unsay andam natong isakripisyo alang sa
Simbahan ug alang niadtong kinsa angayan natong hatagan sa
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atong pagkamatinud-anon gawas sa kalihokan sa Simbahan—
molambo kita diha sa grasya sa Dios ug diha sa gugma sa Dios,
ug molambo kita diha sa pagtuman sa mga katuyoan sa atong
pagkabutang dinhi sa yuta.17

Unta ang Ginoo magauban kaninyong tanan, among mga ka-
igsoonan, bisan asa pa kamo mopuyo. Unta ang Iyang kalinaw
maanaa sa inyong mga kasingkasing; unta ang Iyang Espiritu mo-
dasig kaninyo ngadto sa bag-ong mga kalampusan diha sa inig-
soon ug sinilingan nga pag-alagad.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Ngano nga makita man nato ang “tinuod nga yawe sa kalipay”
kon kita “maghago alang sa kalipay sa uban”?

• Ngano nga usahay magpanuko man kita sa aktibong pag-ala-
gad sa uban? Unsay atong mabuhat aron mobati og dugang
hingpit nga kalipay samtang naghatag kita og pag-alagad?

• Unsay atong mabuhat aron makatabang sa mga bata ug sa ka-
batan-onan nga makabaton og tinguha sa pag-alagad?

• Unsaon man nato pagpalambo ang atong abilidad sa pagbati
sa mga panginahanglan sa uban?

• Unsay buot ipasabut sa “mamahimong tig-alsa ug dili tigsandig”?

• Sa unsang mga paagi nga ang pag-alagad makatabang kanato
nga “maandam ang atong mga kaugalingon alang sa umaabot”?

• Unsa ang pipila ka mga piho, yano nga mga butang nga atong
mabuhat aron makasunod sa ehemplo ni Presidente Grant ka-
bahin sa pag-alagad? Unsaon nato sa paghatag og pag-alagad
bisan pa man sa atong mga kahimtang?
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Sama sa gihulagway niining pinintal kabahin sa usa ka mausikong anak 

nga giabiabi sa iyang amahan, “ang diwa sa hingpit nga kalipay ug kalinaw 

moabut sa panahon sa pagpasaylo, ug kon ang atong mga kasingkasing puno sa

gugmang putli ug pagkamainantuson niadtong kinsa nakahimo og mga sayop.”
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Pagpasaylo sa Uban

Ang pagpasaylo sa uban makadala og kalinaw 
ug hingpit nga kalipay sa atong mga kinabuhi.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Ang anak nga babaye ni Presidente Heber J. Grant nga si Lucy
Grant Cannon misulat: “Usa sa mga kinaiya sa [akong amahan]
nga para nako daw hapit gayud mahisama ni Kristo mao ang
iyang abilidad sa pagpakita og pagpasaylo, ang pagbuhat og ma-
ayo ngadto sa mapanamastamason kaniya. Daghang mga higa-
yon nga iyang natabangan ang tawo diha sa iyang kalisud kinsa
kaniadto dayag nga misaway kaniya, kinsa midaot sa iyang nga-
lan ug wala magsunod sa mga sumbanan nga gisunod ni papa.
Siya maaghup kaayo ug matugtanon niadtong kinsa mibaliwala
sa ilang Simbahan ug mipahilayo gikan sa hugot nga pagtuo sa
ilang mga amahan. Daw wala gayud siya magbaton og kayugot ni
bisan kinsa. Maisug siya sa iyang pagsaway sa sala, apan ngadto
sa makasasala siya labing manggiloloy-on.”1

Si Heber J. Grant mipalambo niining kinaiyaha sa hinayhinay
nga paagi, nagkat-on gikan sa mga kasulatan, sa dinasig nga mga
magtutudlo, ug sa iyang kaugalingong mga kasinatian hangtud
nga siya makaingon, “Wala gayud akoy kayugot ni bisan kinsang
tawhana.”2 Diha sa usa ka pakigpulong nga iyang gihatag niad-
tong Oktubre 1920 nga kinatibuk-ang komperensya, misaysay si-
ya sa usa ka kasinatian nga nakatabang kaniya nga mapalambo
ang espiritu sa pagpasaylo diha sa iyang kinabuhi. Ang kadagha-
nan sa mosunod nga mga pagtulun-an gikuha gikan niana nga
pakigpulong.
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang ebanghelyo ni Jesukristo usa 
ka ebanghelyo sa pagpasaylo.

Unta ang Dios motabang sa matag usa ug sa tanan aron maka-
hinumdom nga ang ebanghelyo ni Jesukristo dili lamang usa ka
ebanghelyo sa pagkabig, apan kini usa ka ebanghelyo sa pagpa-
saylo. Nahisulat kini nga bisan ang mga sala sa usa ka tawo mapu-
la, kon siya maghinulsol, kining tanan pagapution ingon sa niebe
[tan-awa sa Isaias 1:18]. Ako nagmaya niana nga talagsaong pina-
dayag nga nag-ingon:

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo
gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo.” [D&P
64:10.]3

Naghatag na ko og daghang tambag ngadto sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw sa akong panahon, ug usa sa nag-unang mga
butang mao nga dili gayud kita manaway ni bisan kinsa gawas sa
atong kaugalingon. Ako nagtuo sa pagpangita og sayop alang sa
pamahaw, paniudto ug panihapon, apan sa atong gimahal nga ka-
ugalingon lamang.4

Walay labaw nga makadala kanato sa Espiritu sa Dios kay sa …
mamahimong mabination, mahunahunaon, manggihatagon, ma-
inantuson ug mapasayloon. Walay makadala kanato og dugang
kalipay kay sa mamahimong andam ug matugtanon sa pagpasay-
lo sa mga kalapasan sa atong mga kasilinganan batok kanato, ug
walay lain nga makadala kanato og dugang pagkaalaot kay sa
pagpatig-a sa atong mga kasingkasing ug mamahimong masuk-
anon ug mapanimaslon sa atong pagbatii ngadto niadtong kinsa
naglibot kanato.5

Sa seksyon 64:8–13, sa Doktrina ug mga Pakigsaad, atong ma-
kita ang mosunod:

“Ang akong mga tinun-an diha sa karaan nga mga adlaw, na-
ngita og higayon sa pakigbingkil batok sa usag usa ug wala mo-
pasaylo sa usag usa diha sa ilang mga kasingkasing; kay tungod
niini nga sala sila gisakit, ug gipanton sa hilabihan:
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“Busa, Ako moingon nganha kaninyo, nga kamo kinahanglan
gayud nga mopasaylo sa usag usa; kay siya nga dili mopasaylo sa
iyang igsoon ang iyang mga kalapasan magpabilin nga gipanghi-
maraut sa atubangan sa Ginoo; kay magpabilin diha kaniya ang
dakong sala.

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo
gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo;

“Ug kamo kinahanglan moingon diha sa inyong mga kasing-
kasing––himoa nga ang Dios mohukom tali kanako ug kaninyo,
ug moganti kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan.

“Ug siya nga wala maghinulsol sa iyang mga sala, ug wala mo-
kumpisal kanila, kamo modala sa atubangan sa Simbahan, ug,
mobuhat uban kaniya sumala sa gipamulong sa kasulatan ngan-
ha kaninyo, sa sugo o sa pagpadayag.

“Ug niini kamo mobuhat nga ang Dios pagahimayaon––dili tu-
ngod nga kamo wala mopasaylo, nga walay kapuangod, apan
nga kamo mahimo nga kahatagan og kaangayan diha sa mga ma-
ta sa balaod, nga kamo dili makapasakit kaniya kinsa mao ang in-
yong Magbabalaod.”

Ug diha sa seksyon 121:45, 46, atong mabasa:

“Himoa usab ang inyong mga kasingkasing nga mapuno sa
gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tawo, ug ngadto sa
mga sakop sa pagtuo, ug himoa ang hiyas nga modayandayan sa
inyong mga hunahuna nga walay paghunong; unya ang imong
pagsalig mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios; ug ang
doktrina sa pagkapari motuhop diha sa imong kalag ingon nga
mga yamog nga gikan sa langit.

“Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay, ug ang
inyong pagmando usa ka dili mausabon nga pagmando sa pag-
kamatarung ug kamatuoran; ug ang inyong kamandoan mao ang
usa ka walay katapusan nga kamandoan, ug walay pagpugos nga
paagi kini mokanap nganha kanimo hangtud sa kahangturan.”

Aduna koy talagsaon kaayong pagtahud ug pagtamud alang ni-
ini nga kinutlo gikan … sa Doktrina ug mga Pakigsaad.
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Ang diwa sa hingpit nga kalipay ug kalinaw 
moabut sa panahon sa pagpasaylo.

Pipila ka tuig ang milabay usa ka inila nga tawo gipahimulag gi-
kan sa Simbahan. Siya, mga tuig sa kaulahian, nangamuyo alang sa
bunyag. Si Presidente John Taylor misang-at sa pangutana kabahin
sa iyang bunyag ngadto sa mga apostoles, nag-ingon [diha sa usa
ka sulat] nga kon nagkahiusa ba silang mouyon sa iyang bunyag,
siya mahimong mabunyagan, apan kon adunay usa ka supak nga
boto, siya dili gayud dawaton sa Simbahan. Sa akong nahinumdu-
man sa boto, lima alang sa bunyag ug pito ang supak. Usa ka tuig
o sobra pa sa kaulahian ang pangutana miabut na usab ug walo
alang sa bunyag ug upat ang supak. Sa kaulahian mibalik na usab
kini ug napulo ang alang sa bunyag ug duha ang supak. Sa kata-
pusan tanan sa Konseho sa mga Apostoles, gawas sa inyong ma-
paubsanong sulugoon, miuyon nga kining tawhana mabunyagan
ug ako ang sunod sa pinakabag-o nga sakop sa korum. Sa kaula-
hian didto ako sa opisina sa presidente ug siya miingon:

“Heber, nasabtan nako nga onse ka mga apostoles miuyon sa
pagbunyag ni Brother Mao na,” naghingalan sa tawo, “ug nga
ikaw lang ang misupak. Unsay imong bation kon anaa ka sa laing
panig ug imong nakita nga kining tawhana nangamuyo alang sa
bunyag ug imong nakita nga tingali imo siyang napugngan sa
pagsulod uban niadtong kinsa naghinulsol sa ilang mga sala ug
nakadawat og pipila ka ganti?”

Ako miingon, “Presidente John Taylor, makatutok gyud ko sa
Ginoo diretso sa mata, kon iya kong pangutan-on nianang pa-
ngutanaha, ug sultihan siya nga akong gibuhat kon unsay akong
nahunahunaan nga labing makaayo sa gingharian…. Ako maka-
sulti sa Ginoo nga [kanang tawhana] mipakaulaw gyud ning
Simbahana, ug nga wala ko magtinguha nga tugotan ang ingon
nga tawo nga mobalik sa Simbahan.”

“Hinoon,” miingon si Presidente Taylor, “Heber, wala nay ka-
so, buhata kon unsay imong mga gituohan, botohi ang unsay
imong gituohan.”
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Ako miingon, “Presidente Taylor, ang imong sulat nag-ingon
nga buot nimo nga ang matag usa sa mga apostoles moboto sa
mga gituohan sa iyang kasingkasing. Kon nagtinguha ka nga
akong ihural ang mga gituohan sa akong kasingkasing, malipayon
akong mobuhat niini; malipayon kong moboto alang sa pagbalik
niining tawhana, apan samtang buhi pa ko dili gyud ko magpaa-
but nga mouyon, kon kini ihatag sa akong paghukom. Kanang
tawhana giakusahan sa atubangan sa mga apostoles pipila na ka
tuig ang milabay ug mibarug siya ug namakak nga inosente siya,
ug ang Ginoo mihatag kanako og pagpamatuod nga namakak si-
ya, apan dili ko makapanghimaraut niya tungod niana. Miluhod
ko nianang gabhiona ug nag-ampo sa Dios sa paghatag kanako og
kalig-on nga dili ibutyag kanang tawhana, nga nasayrang namakak
siya apan wala kitay ebidensya, gawas lamang sa testimonya sa ba-
tang babaye nga iyang gidani nga makigrelasyon kaniya. Ug nag-
ampo ko sa Ginoo nga sa umaabot nga adlaw dugang pa nga
testimonya mahimong mogawas, ug kini migawas, ug ato dayon
siyang gipahimulag. Ug kon ang tawo makapamakak sa mga apos-
toles, ug mahimong sad-an samtang nag-angkon nga siya naghi-
nulsol, paminaw nako kini nga Simbahan napakaulawan na og
maayo bisan pa gani nga wala pa siya mapabalik sa Simbahan.”

“Hinoon,” gisubli ni Presidente Taylor, “Heber, ayaw gayud og
boto samtang buhi pa ka, samtang anaa ka niana nga mga ideya,
boto sa unsay imong gituohan.”

Mibiya ko sa opisina sa presidente. Miuli ko sa balay….
Nagbasa ko sa Doktrina ug mga Pakigsaad sa katulo o kaupat ka
higayon sa sistematikong paagi, ug gibutangan nako kini og ti-
mailhan, apan sa akong pagkuha niini, imbis nga moabli diin ang
timailhan anaa, miabli kini sa:

“Ako, ang Ginoo, mopasaylo kinsa Ako mopasaylo, apan kamo
kinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo; kay siya nga
dili mopasaylo sa iyang igsoon ang iyang mga kalapasan magpa-
bilin nga gipanghimaraut sa atubangan sa Ginoo.” [Tan-awa sa
D&P 64:9–10.]
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Ug akong gisira ang basahon ug miingon: “Kon ang yawa mo-
aplay alang sa bunyag, ug moangkon nga siya naghinulsol, ako si-
yang bunyagan.” Pagkahuman sa paniudto mibalik ko ngadto sa
opisina ni Presidente Taylor ug miingon, “Presidente Taylor, na-
usab ang akong kasingkasing. Usa ka oras ang milabay miingon
ko, dili gayud samtang buhi pa ko, nga magpaabut nga mouyon
gayud nga si Brother Mao na mabunyagan, apan mianhi ko aron
sultihan ka nga mahimo na siyang mabunyagan, alang nako.”

Si Presidente Taylor adunay batasan, ilabi na kon mahimuot
og maayo, sa pagbarug og pagkatawa ug mopakurog sa iyang ti-
buok lawas, ug mikatawa siya ug miingon, “Heber, ang kausaban
dali kaayo, dali kaayo. Gusto ko nga mangutana nimo. Unsay
imong gibati dihang mibiya ka dinhi usa na ka oras ang milabay?
Imo bang gibati nga gusto nimong sumbagon kanang tawhana
diha gyud sa agtang ug mopatumba niya?”

Ako miingon, “Mao gyud na ang akong gibati.”

Siya miingon, “Unsay imong gibati karon?”

“Nan, sultihan ta ka sa tinuod, Presidente Taylor, naglaum ko
nga ang Ginoo mopasaylo sa makasasala.”

Siya miingon, “Malipayon ka na, di ba, kon itandi. Diha kani-
mo ang espiritu sa kayugot, diha kanimo ang espiritu sa kasuko
sa imong kasingkasing ngadto niadtong tawo, tungod sa iyang
sala ug tungod sa kaulawan nga iyang nahatag sa Simbahan. Ug
karon anaa kanimo ang espiritu sa pagpasaylo ug tinud-anay ka
na nga mibati og kalipay, di ba?”

Ug miingon ko, “Oo tinuod; mibati ko og kalagot ug kayugot ug
karon gibati na nako ang kalipay.”

Ug siya miingon: “Kahibalo ka ba nganong gihimo ko kadtong
sulata?”

Ako miingon: “Wala, sir.”

“Nan ako kadtong gisulat, aron nga ikaw og ang mas bag-ong
mga sakop nga mga apostoles makakat-on sa leksyon nga ang
pagpasaylo mag-una sa kaangayan, diin anaa ang paghinulsol, ug
nga mabatonan sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagpasay-
lo ug sa pagwagtang gikan sa inyong mga kasingkasing sa espiri-
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tu sa kayugot ug kasuko, makadala og kalinaw ug hingpit nga ka-
lipay; nga ang ebanghelyo ni Jesukristo makadala og pagmaya,
kalinaw ug kalipay ngadto sa matag kalag nga nagtuman niini ug
nagsunod sa mga pagtulun-an niini.”

Ug nagpadayon pa siya. Dili na nako mahinumduman ang ta-
nang mga pagtulun-an, apan nagpadayon siya sa ingon niini nga
paagi, nagsulti kanako nga dili gayud niya mahatag kanako kana
nga kasinatian, nga dili niya mahatag kanako ang pagpamatuod
sa ebanghelyo; nga kinahanglan nakong madawat kana nga pag-
pamatuod sa akong kaugalingon mismo; nga kinahanglan ko nga
makabaton sa matarung nga espiritu nga mosulod sa akong ka-
singkasing ug mobati niini––ang espiritu sa pagpasaylo, ang es-
piritu sa pagkamainantuson ug gugmang putli––una pa nga
moabut ang bisan unsang maayo ngari kanako isip usa ka indi-
bidwal; nga sa yanong pagtugyan sa akong kabubut-on ngadto sa
iyaha, ug moboto aron mabunyagan kining tawhana, dili gayud
unta nako makat-unan ang leksyon nga ang espiritu sa hingpit
nga kalipay ug kalinaw moabut sa panahon sa pagpasaylo, ug
kon ang atong mga kasingkasing puno sa gugmang putli ug pag-
kamainantuson niadtong kinsa nakahimo og mga sayop. Gikan
nianang adlawa hangtud karon akong nahinumduman kadto nga
mga pagtulun-an.

Ang Propeta sa Ginoo [si Presidente Taylor] miingon:

“Heber, ayaw gayud kalimot nga kon anaa ka sa matarung nga
pagbuhat sa imong katungdanan ang imong kasingkasing mapu-
no sa gugma ug pagpasaylo, bisan gani alang sa mahinulsulon
nga makasasala, ug nga kon ikaw mogawas nianang matarung
nga pagbuhat sa katungdanan ug adunay determinasyon nga un-
say imong gihunahuna kaangayan ug unsay imong gihunahuna
nga makiangayon ug matarung kinahanglan mopatigbabaw, sa
kasagaran dili ka magmalipayon. Mahibaloan nimo ang kalainan
tali sa Espiritu sa Ginoo ug sa espiritu sa dautan, kon imong ma-
bantayan nga ikaw malipayon ug kontento, nga imong gihigug-
ma ang imong mga isigkaingon, nga madasigon ka alang sa ilang
kaayohan; ug makasulti ka nga wala nimo ang Espiritu kon puno
ka sa kayugot ug mobati nga mopatumba sa usa ka tawo.”
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Ang pagpasaylo usa ka pagpadayag sa 
tinud-anay nga gugmang putli.

Nahinumduman nako ang usa sa labing nindot nga mga kapi-
tulo sa tibuok Biblia (1 Cor. 13):

“Kon ako tigpanultig mga dila sa mga tawo ug sa mga manu-
londa, apan walay gugma, ako usa lamang ka masaba nga agong
o piyangpiyang nga nagatagingting.

“Ug kon ako may mga gahum sa paghimog propesiya, ug ma-
kasabut sa tanang mga tinago ug sa tanang kahibalo, ug kon ako
nakabaton sa hingpit nga pagtuo nga tungod niana arang ko ma-
balhin ang mga bukid, apan walay gugma, ako walay kapuslanan.

“Kon ipanghatag ko ang tanan kong katigayunan, ug kon ita-
han ko ang akong lawas aron pagasunugon, apan walay gugma,
kini dili magapulos kanako.

“Ang gugma mapailubon ug mapuanguron. Ang gugma dili
masinahon, dili tigpagawal, dili tigpaburot,

“Ang gugma dili bastos, dili maakop-akopon, dili masuk-anon
o maligutguton;

“Ang gugma wala magakalipay sa mga buhat nga dili matarung,
hinonoa nagakalipay kini sa mga butang nga maminatud-on:

“Ang gugma mopailub sa tanang mga butang, molaum sa ta-
nang mga butang, moantus sa tanang mga butang.

“Ang gugma wala gayuy pagkatapus; apan kon aduna may mga
paghimog propesiya, kini igahiklin ra unya; kon aduna may pag-
sultig mga dila, kini pagahunongon ra unya; kon aduna may ka-
hibalo, kini igahiklin ra unya.

“Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit, ug ma-
ingon man ang atong pagpanghimog propesiya.

“Apan kon ang hingpit moabut na, nan, ang dili hingpit igahi-
klin ra unya.

“Sa bata pa ako, nagsulti ako nga ingon og bata, nagpanghu-
nahuna ako nga ingon og bata, nagpangatarungan ako nga ingon
og bata; apan sa nahamtong na ako, gihiklin ko ang mga paaging
binata.
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“Kay sa karon, kita nagasud-ong sa mga hanap nga panagway
daw pinaagi og salamin, apan makita ra nato kini unya sa laktud
nga nawong ug nawong. Sa karon, bahin lamang ang akong na-
hibaloan apan unya masabtan ko ra ang tanan, maingon nga ang
tanan kanako nahisabtan na.

“Ug karon magapabilin kining totulo: ang pagtuo, ang pagla-
um, ug ang gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma.”

Daghang mga tawo ang naghunahuna nga ang gugmang putli
mao ang paghatag og usa ka dolyar ngadto sa usa ka tawo; apan
ang tinuod, bug-os nga gugmang putli mao ang paghatag sa gug-
ma ug kalooy, ug mao kana ang matang sa gugmang putli nga gi-
pasabut sa apostol diha sa ika-13 nga kapitulo sa Unang Mga
Taga-Corinto.

Akong nahinumduman nga human niana nga pagtulun-an nga
gihatag kanako isip usa pa ka batan-on, isip usa pa ka bata, ha-
pit, pinaagi sa Presidente sa Simbahan, akong gibasa kini nga ka-
pitulo makausa sa usa ka semana sulod sa igo-igong panahon,
dayon makausa sa usa ka bulan sulod sa pipila ka mga bulan.
Naghunahuna ko nga gikinahanglan ko kini sa akong negosyo,
pananglit; nga kadto usa sa mga butang nga gikinahanglan alang
sa akong paglambo.

Kay sa manghimaraut sa uban, kinahanglan kita nga
maningkamot sa pagpalambo sa atong mga kaugalingon.

Ako nakahinumdom nga usa ka tuig ang milabay, dinhi sa kom-
perensya, akong gibasa ang usa ka matahum ug talagsaon nga
awit, ang katunga sa unang bersikulo mabasa ingon sa mosunod:

Tugoti ang matag tawo nga makaila sa iyang kaugali-

ngon,

Aron makabaton niana nga kahibalo tugoti siyang mag-

hago,

Sa pag-usab niadtong mga kasaypanan sa kaugalingon

Nga iyang gipanghimaraut sa iyang silingan.

[Tan-awa sa “Let Each Man Learn to Know Himself,” Mga
Himno (1948), no. 91]
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… Ako usab nga gikutlo ang upat ka mubong mga bersikulo
gikan sa atong himno [giulohan og “Kon Mobati ka sa
Pagpanaway”], usa ka bahin niini mabasa ingon sa mosunod:

Kon mobati ka sa pagpanaway

Sa mga sayop nga makita sa uban,

Pangutan-a og sulay ang kaugalingon,

Kon ikaw usab wala bay kasaypanan.

[Tan-awa sa Mga Himno (1985), no. 235]

Wala koy bisan gamayng ideya dihang mikutlo ko niini nga
mga balak, kana ang akong gitinguha sa pagkutlo niini karon;
apan tungod sa panghimaraut ug sa espiritu, hapit, sa kalagot ug
kayugot nga daw gipakita sa pipila ka mga tawo diha sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw, niini nga panahona, kabahin sa ne-
gosyo ug may mga kalabutan sa politika, ako nagtinguha sa pag-
pasabut og maayo, uban sa tanang gahum sa akong kaugalingon,
ang katapusang bersikulo nianang mubo nga himno …:

Ayawg himohimog sayop nga mga opinyon,

Ang pagkamadalidalion makasamok,

Kadtong kinsa gihunahunaan nato og dautan

Mahimong labing suod nga mga higala.

[Tan-awa sa Mga Himno (1985), no. 235]….

Nagtinguha ko sa pagsubli sa katapusang bersikulo sa [usa ka]
matahum nga himno, nga akong nakat-unan mga trentay singko
o kwarenta ka tuig na ang milabay, dihang si Francis M. Lyman
[sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles] unang miawit ni-
ini kanako. Ako kining gisulat niana gayud nga gabhiona, ug na-
kakat-on ko pagkasunod adlaw. Buot nako nga ang matag Santos
sa Ulahing mga Adlaw mogamit sa mga pagtulun-an niining ta-
lagsaong bersikulo diha sa iyang kinabuhi, ug kon ato kining bu-
haton ako nagtuo nga molambo kita diha sa gugma ug gugmang
putli; nga ang diwa sa kalinaw ug kalipay, nga gisaad ni
Presidente Taylor ngari kanako dihang akong gidawat ang pag-
bati sa determinasyon sa pagpabilin sa usa ka tawo diha sa gawas
sa Simbahan, ug ang diwa sa hingpit nga kalipay ug kalinaw nga
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miabut kanako, human sa pagkausab sa kasingkasing, moabut sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw:

Ug sa kaugalingong paghukom, kon makit-an

Imong binuhatan ngadto sa uban mopatigbabaw,

Kanimo ang Tighatag manggiloloy-on,

Ingon nga imong buhaton niadtong ubos.

Ang ehemplo mohatag og kahayag

Sa kahayag nga ang uban makagamit,

Busa palamboa og una ang kaugalingon karon

Ug dayon palamboa ang mga higala ugma.

[Tan-awa sa Mga Himno (1948), no. 91]….

Nangamuyo ko sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pag-
palambo sa diwa sa gugmang putli, sa pagkamainantuson, ug inig-
soon nga gugma.6

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Sa unsang mga paagi nga ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka
ebanghelyo sa pagpasaylo?

• Nganong gikinahanglan nato nga mopasaylo sa uban? Unsa
ang pipila ka mga sangputanan sa pagdumili sa pagpasaylo?

• Nganong usahay lisud man ang pagpasaylo? Unsay atong ma-
buhat aron mabuntog kini nga mga kalisdanan?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mapasayloong kinaiya sa usa
ka tawo makaimpluwensya niadtong gipasaylo?

• Sa unsa nga paagi nga ang pagpasaylo usa ka pagpadayag sa
gugmang putli?

Mubo nga mga Sulat

1. “A Father Who Is Loved and
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2. Sa Conference Report, Okt. 1937, 131.
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Others, 5 ka mga bolumen (1987–92),
3:194.

6. Sa Conference Report, Okt. 1920,
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188

Sa atong mga nasud ug mga katilingban, kinahanglan kitang 

mobuhat kutob sa tanan natong mahimo sa pagpili og maayong 

mga lider ug sa pagpasiugda og maayong mga balaod.
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Mamahimong Matinud-anon
nga mga Lungsuranon

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita 
adunay katungdanan nga mahimong mga lungsuranon 

nga masulundon sa mga balaod ug sa pagbuhat sa 
tanan natong mahimo aron sa pagtabang sa atong 

mga panggamhanan nga makalihok sumala 
sa moral nga mga baruganan.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Presidente Heber J. Grant gigahin isip Presidente sa Simbahan
niadtong 1918, ang tuig diin ang Unang Gubat sa Kalibutan nahu-
man. Mialagad siya hangtud sa iyang kamatayon pagka 1945, ang
tuig diin ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nahuman. Iyang gipa-
ngulohan ang Simbahan sa tanan nga mga kalisdanan sa ekono-
miya sa Grabe nga Depresyon, nga miguba sa mga pamilya ug mga
katilingban sa tibuok kalibutan. Sa iyang pagdasig ug pagtabang sa
mga Santos agi sa depresyon sa panalapi, gubat, ug pagbangon gi-
kan sa gubat, mga panggamhanan nangausab sa tibuok kalibutan.
Kini nga mga kausaban nakaimpluwensya sa papel sa panggamha-
nan nga gihuptan diha sa mga kinabuhi sa tagsa-tagsa, ug kini usab
nakaapekto sa mga pagbati sa mga tawo kabahin sa ilang mga
panggamhanan.

Atol niining mahagitong mga panahon, si Presidente Grant mi-
tambag sa mga Santos nga mamahimong aktibo sa pag-atubang sa
mga isyu nga nakaapekto sa ilang lokal, sa rehiyon, ug sa nasyo-
nal nga mga panggamhanan. Apan mibuhat siya labaw pa sa pag-
hatag og tambag; siya mismo mituman niini nga responsibilidad
diha sa iyang kaugalingon. Sama pananglit, bisan pa man sa bisi
niya nga kinabuhi isip Presidente sa Simbahan, madasigon siyang
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naningkamot sa pagsuporta sa Pagdili, usa ka kalihokan sa
Estados Unidos sa paghimo nga ilegal ang paghimo, pagbaligya,
ug pagpang-apud-apod sa alkoholik nga mga ilimnon.

Si Presidente Grant matinud-anon sa mga balaod sa iyang ka-
ugalingong nasud, ug siya nagtudlo nga ang Konstitusyon sa
Estados Unidos gipasiugdahan sa Dios. “Gikan sa panahon sa
akong pagkabata,” siya miingon, “Akong nasabtan nga nagtuo ga-
yud kita nga ang Konstitusyon sa atong nasud usa ka dinasig nga
instrumento, ug nga ang Dios migiya niadtong kinsa mihimo ni-
ini ug niadtong kinsa nanalipod sa kagawasan niini nga nasyon.”1

Sa panahon sa pag-alagad ni Presidente Grant isip usa ka
Apostol ug isip Presidente sa Simbahan, ang kasagaran sa popu-
lasyon sa Simbahan nagpuyo sa Tinipong Bansa sa Amerika. Sa
ingon, kadaghanan sa unsay iyang gisulti kabahin sa panggam-
hanan nagpasabut sa Estados Unidos. Bisan pa niana, ang iyang
mga pagtulun-an mga pamahayag sa kamatuoran nga magamit sa
tibuok kalibutan.

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan
mosuporta sa ilang mga lider sa panggamhanan ug

mosunod sa mga balaod sa ilang mga dapit.

Nakombinsir ko nga wala gayuy pagduhaduha bisan gamay
nga katungdanan sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw ang
paghupot ug ang pagsunod sa balaod.2

Ang mosunod mao ang pamahayag sa Simbahan nga anaa sa
Seksyon 134 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, kabahin sa atong
pagtuo sa mga panggamhanan ug sa mga balaod sa kinatibuk-an,
ingon nga gidawat pinaagi sa pagboto sa tanan sa kinatibuk-ang
asembliya sa Simbahan sobra na sa usa ka siglo ang milabay:

“Kami nagtuo nga ang mga panggamhanan gitukod sa Dios
alang sa kaayohan sa tawo; ug nga siya nagbutang diha sa mga ta-
wo og tulubagon sa ilang mga binuhatan kalabut ngadto kanila,
ingon sa paghimo og mga balaod ug pagdumala kanila, alang sa
kaayohan ug kaluwasan sa kapunongan.
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“Kami nagtuo nga walay panggamhanan nga molungtad diha
sa kalinaw, gawas kon kana nga mga balaod gitukod ug gihuptan
nga walay paglapas ingon nga mopanalipod ngadto sa matag usa
sa gawasnon nga paggamit sa tanlag, ang katungod ug pagdu-
mala sa kabtangan ug ang pagpanalipod sa kinabuhi.

“Kami nagtuo nga ang tanan nga mga panggamhanan kina-
hanglan mosugo sa mga sibil nga mga opisyal ug mga maghuhu-
kom sa pagpatuman sa mga balaod sa mao gihapon; ug nga sa
ingon ang pagdumala sa balaod diha sa katarung ug kaangayan
kinahanglan pagatinguhaon ug pagabuligan pinaagi sa tingog sa
mga katawhan kon usa ka republika, o ang kabubut-on sa labaw
nga kamandoan.

“Kami nagtuo nga ang relihiyon gitukod sa Dios; ug nga ang
mga tawo may kapangakohan ngadto kaniya, ug ngadto kaniya
lamang alang sa paggamit niini, gawas kon ang ilang relihiyoso
nga hunahuna moaghat kanila sa paglapas diha sa mga katungod
ug mga kalingkawasan sa uban; apan kami dili motuo nga ang
tawhanon nga balaod adunay katungod sa pagpangilabut diha sa
paghimo og mga lagda sa pagsimba aron sa pagpugong sa tanlag
sa mga tawo, ni momando og mga paagi alang sa kadaghanan o
kinaugalingon nga paghalad; nga ang sibil nga maghuhukom ki-
nahanglan mopugong sa krimen, apan dili gayud mopugong sa
tanlag; kinahanglan mosilot sa kalapasan, apan dili gayud mo-
sumpo sa kagawasan sa kalag.

“Kami nagtuo nga ang tanan nga mga tawo gikinahanglan sa
pagbulig ug pag-amping sa tagsa-tagsa nga mga panggamhanan
diin sila nagpuyo, samtang gipanalipdan sa ilang tiunay ug dili
maagaw nga mga katungod pinaagi sa mga balaod sa mao nga
mga panggamhanan; ug nga ang pagpanghulhog ug pagpanggu-
bot batok sa panggamhanan dili angay sa matag lungsuranon
nga sa ingon gipanalipdan, ug kinahanglan nga silotan sumala
niana; ug nga ang tanan nga mga panggamhanan adunay katu-
ngod sa paghimo niana nga mao nga mga balaod ingon sa ilang
kaugalingon nga mga paghukom nga labing maayo, nga giisip
nga panalipod sa katilingbanon nga tinguha; samtang, bisan pa
niana, naghupot nga sagrado sa kagawasan sa tanlag.
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“Kami nagtuo nga matag tawo kinahanglan hatagan og pagta-
hud diha sa iyang kahimtang, mga magmamando ug mga maghu-
hukom, ingon nga gibutang alang sa pagpanalipod sa walay sala
ug sa pagsilot sa may sala; ug ngadto sa mga balaod ang tanan nga
mga tawo kinahanglan mohatag sa pagtahud ug pagtagad, kay
kon sila walay kalinaw ug panag-uyon mailisan og kapunongan sa
kagubot ug kahadlok; tawhanon nga mga balaod ingon nga gitu-
kod sa tataw nga katuyoan sa paghan-ay sa atong mga tinguha
ingon nga mga tagsa-tagsa ka mga tawo ug mga nasud, tali sa usa
ka tawo ngadto sa usa ka tawo; ug balaan nga mga balaod hina-
tag gikan sa langit, nagtudlo og mga lagda nga may espirituhanon
nga mga kalabutan, alang sa hugot nga pagtuo ug pagsimba, nga
pagatubagon sa tawo ngadto sa iyang Magbubuhat.

“Kami nagtuo nga mga magmamando, mga nasud, ug mga
panggamhanan adunay katungod, ug gikinahanglan nga mohi-
mo og mga balaod alang sa panalipod sa tanan nga mga lungsu-
ranon diha sa gawasnon nga paggamit sa ilang relihiyoso nga
pagtuo; apan kami dili motuo nga sila adunay katungod diha sa
kaangayan sa pagkawang sa mga lungsuranon niini nga kahiga-
yunan, o pagdili kanila sa ilang mga hunahuna, samtang ang usa
ka pagtamud ug pagtahud gipakita ngadto sa mga balaod ug ka-
na nga relihiyoso nga hunahuna dili mohatag og kaangayan sa
panghulhog ni sa pagkunsabo.

“Kami nagtuo nga ang paghimo og kalapasan kinahanglan si-
lotan sumala sa matang sa sala; nga pagpatay, pagbudhi, panu-
lis, pangawat, ug pagbungkag sa kinatibuk-an nga kalinaw, sa
tanan nga paagi, kinahanglan silotan sumala sa iyang pagkama-
kasasala ug sa iyang hilig sa dautan taliwala sa mga tawo, pinaa-
gi sa mga balaod niana nga panggamhanan diin ang sala
gibuhat; ug alang sa kadaghanan nga kalinaw ug pagdait ang ta-
nan nga mga tawo kinahanglan mopaila ug mogamit sa ilang ga-
hum sa pagdala sa mga makasasala batok sa maayo nga mga
balaod ngadto sa pagsilot.

“Kami wala magtuo niini aron lang itipon ang relihiyoso nga
impluwensya sa sibil nga panggamhanan, diin usa ka relihiyoso
nga kapunongan mapalambo ug ang lain mapugngan sa iyang
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espirituhanon nga mga kahigayunan, ug ang tagsa-tagsa nga mga
katungod sa iyang mga sakop, ingon nga lungsuranon, mahika-
wan.” [D&P 134:1–9.]

Palihug hinumdumi nga kini gimantala niadto pang 1835, isip
baruganan sa Simbahan, ug wala gayud kini mausab.3

Ang miting sa mga Santos diha sa Kinatibuk-ang Komperensya
[Oktubre 1940] nakakita sa kalibutan nga anaa gihapon sa pa-
naggubat [nagpasabut sa Ika-II nga Gubat sa Kalibutan].
Minilyon sa mga anak sa Ginoo ang nag-antus ug nagbangutan.
Tanang mga pag-antus ug kalisdanan nga nag-uban isip epekto sa
gubat ilang nasinati….

Ang atong mga kaigsoonan makita sa duha ka panig niining te-
rible nga pakigbisog. Diha sa isig ka panig may katungdanan sila
sa ilang nasud tungod sa ilang kaliwatan, relasyon, ug gugma sa
yutang natawhan….

Ang mga Santos sa isig ka panig walay kapilian gawas sa pag-
hatag sa ilang pagsuporta niana nga panggamhanan diin sila may
katungdanan nga magmatinud-anon. Apan ang ilang mga pag-
ampo kinahanglan nga himoon matag adlaw ug gabii aron ang
Dios modala sa kasingkasing sa ilang mga lider ngadto sa kali-
naw, nga ang tunglo sa gubat mahimong mahunong.4

Sa atong pagtahud sa mga awtoridad sa nasud diin kita nahi-
sakop, ug modapig ug mopaluyo sa panggamhanan, sa ingon
nga kahimtang kita mga legal nga mga lungsuranon, ug ang
atong panggamhanan motahud ug modapig kanato.5

Kon bisan unsa nga balaod gipasiugdahan ug nahimong usa
ka batakang balaod, walay tawo kinsa migahin sa iyang kwarta sa
pagtabang sa mga tawo nga molapas niana nga balaod ang ti-
nud-anay nga makaingon nga usa siya ka matinud-anon nga
lungsuranon.6

Nanghinaut ko nga akong masilsil kining pamahayag [gikan ni
Abraham Lincoln, ang ika-16 nga presidente sa Estados Unidos,]
nga akong pagabasahon, diha sa kasingkasing sa matag Santos sa
Ulahing mga Adlaw kinsa makadungog niini:
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“Himoa nga ang balaang pagtahud alang sa mga balaod masil-
sil sa matag Amerikanhong inahan ngadto sa iyang gagmayng
mga anak nga iyang gisabak; himoa nga kini matudlo diha sa mga
eskwelahan, diha sa mga seminaryo ug mga kolehiyo; himoa nga
kini masulat diha sa mga basahon sa mga bata, mga basahon sa
pangtitik ug mga almanaki; himoa nga kini masangyaw gikan sa
pulpito, mapamahayag diha sa mga balay-balaoranan, ug mapa-
tuman diha sa mga korte sa hustisya.” [Tan-awa sa “The
Perpetuation of Our Political Institutions,” kinutlo sa The

Speeches of Abraham Lincoln (1908), 6.]7

Kinahanglan kita nga moapil sa pagpili og maayong 
mga lider ug sa pagpasiugda og maayong mga balaod.

Nag-ampo ko alang sa atong nasud ug nangamuyo sa Ginoo sa
pagpanalangin niadtong kinsa nangulo sa nasud; diha sa mga es-
tado, diha sa mga dakbayan, ug diha sa mga lalawigan. Nag-am-
po ko sa Dios sa pagdasig sa mga tawo nga mosunod sila sa Iyang
mga kamandoan, ug mopili og maayong mga tawo ngadto sa ka-
tungdanan; nga ilang kalimtan ang ilang politikanhong mga ka-
lainan ug magtinguha alang sa maayong mga tawo nga maoy
mohupot sa katungdanan, ug dili mga tawo kinsa makigkunsabo
niadtong kinsa nanaglapas sa mga balaod sa atong nasud. Usa ki-
ni sa mga Artikulo sa atong Hugot nga Pagtuo sa pagsunod ug
pagdapig sa mga balaod sa yuta [tan-awa sa Mga Artikulo sa
Hugot nga Pagtuo 1:12]. Unta ang Dios motabang kanato sa
pagbuhat niini.8

Nahimo na kining kanunay nga huhungihong, ug akong na-
dungog ang tabi–tabi karon, nga ang Kapangulohan sa Simbahan
ni Jesukristo nga nangulo sa Simbahan ug naghupot sa
Priesthood nagtinguha sa pagtuboy og tawo aron maoy mapili sa
katungdanan.

Ang Kapangulohan sa Simbahan, sigon sa ilang nahibaloan,
motugot sa matag lalaki, babaye, ug bata kinsa igo nang maka-
botar, sa pagbotar sumala sa iyang kaugalingong gituohan. Apan
naghangyo kami sa tanang mga lalaki ug babaye, nga nakaamgo
sa responsibilidad nga anaa kanila, sa pagpangita sa Dios nga
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atong Langitnong Amahan sa paggiya kanila sa politikanhon ug
ingon man sa relihiyoso nga paagi; ug sa pagbarug sa unsay ma-
tarung.9

Samtang ako hugot nga mohimakak nga adunay pag-apil-apil
diin maoy gituohan sa kalibutan sa simbahan ug estado diha sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, wala ko mohimakak sa maka-
diyot nga kon ako, isip sakop niini nga Simbahan, adunay gahum
o impluwensya nga akong magamit sa pagsulay sa pagpili sa la-
bing maayo nga tawo nga moalagad sa katawhan, ako kining bu-
haton samtang buhi pa ko.10

Ang politika nagpahinumdom nako ilabi na gayud sa tipdas.
Ang tipdas dili kaayo sakit kon mogamit kamo og gamayng saf-
fron [herbal] nga tsa o lain pa aron dili kaayo mograbe. Apan
kon kini makagrabe na og maayo, makapadalag kini sa panit ug
usahay gani makapalibat pa ninyo. Busa ayaw tugoti ang politika
nga mograbe diha ninyo. Ako nagtuo gayud sa labing maayo nga
tawo alang sa katungdanan. Ako nagtuo sa matinuoron, mata-
rung, maayo nga mga tawo nga napili nga mabutang sa mga da-
pit ug sa mga posisyon.11

Nga ang Ginoo unta motabang kaniya sa paghunahuna og ma-
ayo, ug sa pagpadayon diha sa dalan nga matarung bisan pa man
sa personal nga kaayohan, interes alang sa pundok, o politikal
nga pagdani, ang kinahanglan nga maoy inadlaw nga pag-ampo
sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw.12

Ang mga panggamhanan kinahanglan nga matukod 
ug magiyahan pinaagi sa moral nga mga baruganan.

Sa iyang hinapos nga pakigpulong ngadto sa Amerikanhong ka-
tawhan si George Washington [ang unang presidente sa Estados
Unidos] miingon:

“Sa tanang mga panglantaw ug mga kinaiya nga nagdala sa po-
litikanhong kalamboan, ang relihiyon ug moralidad maoy mahi-
nungdanon kaayo nga mga suporta. Mahimong walay pulos niana
nga tawo nga moangkon sa paghigugma sa yutang natawhan kin-
sa nagpahuyang niining mahinungdanong mga haligi sa kalipay
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sa katawhan, kini nga mga suporta alang sa mga katungdanan sa
mga tawo ug sa mga lungsuranon.

“Unsa pa may mahatag sa giingong impluwensya sa edukas-
yon diha sa mga hunahuna sa mga tawo, ang pangatarungan ug
kasinatian makapugong kanato nga makapaabut nga ang nasud-
nong moralidad mopatigbabaw kon ihiklin ang mga relihiyosong
baruganan.

“Bantayan nato nga dili kita maghunahuna nga ang moralidad
mapabilin kon walay relihiyon.” [Tan-awa sa “George
Washington: Farewell Address,” sa William Benton, tigmantala,
The Annals of America, 21 ka mga bolumen (1968–87), 3:612.]13

Among … gipadayag nga ang Dios naguol tungod sa gubat ug
nga iyang panilngon sumala sa iyang mahangturong mga pagsi-
lot kadtong kinsa nagpasiugda niini sa dili matarung nga paagi.

Among gipanghimatud-an nga tanang internasyonal nga mga
panagbangi mahimong masulbad pinaagi sa [malinawong] mga
paagi kon ang mga nasud makigsabot lamang sa usag usa diha sa
dili hinakog ug sa matarung nga paagi. Kami nangamuyo ngadto
sa mga lider sa tanang kanasuran ug sa tanang katawhan mismo
sa pagtarong ug sa pagsulbad sa ilang mga kasungian, kondili
ang kasuko sa Dios ibu-bu ngari sa yuta, kay siya miingon nga
iyang ipadala ang iyang kasuko ngadto sa mga dautan sa walay
sukod.14

Ang Dios wala mahimuot sa gubat, o sa pagkadautan nga mao
kanunay ang nag-una niini…. Ngadto sa tanang kanasuran, kami
moingon sulbara ang inyong mga kasungian pinaagi sa malina-
wong mga paagi. Kini mao ang paagi sa Ginoo.15

Walay tawo nga makabuhat niana kinsa dili matinuoron, o mo-
lapas sa mga balaod sa iyang nasud ug mamahimong usa ka ma-
tinuoron nga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Walay nasud ug walay
lider sa mga nasud ang makabuhat og sayop, ug makasupak sa
ilang mga obligasyon, nga dili mapaubos sa samang panghimara-
ut diha sa atubangan sa Dios ug sa tawo sama sa laing tawo kinsa
nakabuhat og sayop. Ang kamatuoran mopatigbabaw gayud.
“Dapigi ang matarung, bisan lisud ang away,” kinahanglan maoy
motto sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw.16
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga mga paagi nga mapadayon sa mga sakop sa
Simbahan ang katuyoan sa maayong panggamhanan?

• Ngano nga importante man nga atong gamiton ang atong ka-
tungod sa pagbotar kon kita adunay kahigayunan sa pagbuhat
sa ingon? Kon kita adunay kahigayunan sa pagbotar, unsay
atong mabuhat aron maandam ang atong mga kaugalingon sa
pagtuman niini nga katungdanan?

• Unsaon nato sa pagtabang ang mga lider sa atong mga pang-
gamhanan nga makalihok sumala sa moral nga mga baruganan?

• Sa unsa nga mga paagi nga makatabang ang matag usa ug ang
mga pamilya sa pagpalambo sa ilang mga katilingban?

• Unsay atong mabuhat diha sa atong mga panimalay aron sa
pag-awhag sa mga sakop sa pamilya nga motahud sa balaod?
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Ang Tabernacle Choir niadtong mga 1920. Si Presidente Grant mitambag sa 

mga katiguman ug sa mga koro sa pagkanta sa mga himno sa Zion, nga adunay

“usa ka gamhanang epekto sa pagkabig sa mga tawo ngadto sa mga baruganan 

sa ebanghelyo ug sa pagpasiugda og kalinaw ug espirituhanong paglambo.”



Ang Awit sa Kasingkasing

Kon manganta kita sa mga himno sa Zion diha sa tukma
nga espiritu, naghalad kita og mga pag-ampo ngadto sa

Ginoo ug nagdapit sa impluwensya sa Espiritu Santo
nganha sa atong mga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Presidente Heber J. Grant ganahan kaayong mokanta sa mga
himno sa Zion, bisan kon maglisud siya og kanta nga may duyog.
Niadtong Abril 1900, samtang nag-alagad siya isip sakop sa
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mipahinungod siya
sa tibuok pakigpulong ngadto sa kamahinungdanon sa pagkanta
og mga himno. Niini nga pakigpulong, nga iyang gihatag atol sa
kinatibuk-ang komperensya sa Deseret Sunday School Union,
mipaambit siya og mga istorya mahitungod sa iyang mga pa-
ningkamot nga makakat-on sa pagkanta:

“Sa tibuok nakong kinabuhi, ganahan gyud ko nga mokanta.
Sa bata pa ako mga dies anyos ang panuigon miapil ko og klase
sa pagkanta, ug ang propesor misulti nako nga dili gyud ko ma-
kakat-on sa pagkanta. Pipila ka tuig ang milabay [usa ka tawo]
misulti nako nga makakanta ko, apan miingon siya nga ganahan
siya nga mga kwarenta ka milya ang iyang gilay-on samtang bu-
haton ko kini….

“Sa bata pa ko, sunod sa akong kaugalingong inahan, walay la-
ing babaye nga nagpakita og interes nako, mihatag kanako og sa-
mang tambag sa usa ka inahan o daw naghigugma nako kay sa
gibuhat ni Sister [Eliza R.] Snow. Gihigugma nako siya sa tibuok
nakong kasingkasing, ug ganahan sa iyang himno, ‘O Amahan
Ko.’ Miingon ko mga upat na ka bulan ang milabay ngadto ni
Brother Horace S. Ensign nga andam ko nga mogahin og upat o
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lima ka bulan sa akong libreng oras basta makakat-on lang ko sa
pagkanta nianang usa ka himno. Siya misulti kanako nga bisan
kinsa makakat-on sa pagkanta kon mopadayon. Ako siyang gi-
ingnan nga kon adunay usa ka butang nga anaa kanako mao kad-
to ang pagka mapadayonon. Busa misugyot ko nga manglingkod
mi ug magsugod ko sa akong unang leksyon sulod sa duha ka
oras niana nga awit. Nagpadayon gyud ko sa mga leksyon kaba-
hin niini sukad niadto….

“Mihimo ko niini nga mga pakigpulong tungod kay mibati ako
nga kinahanglan kita nga moawhag sa atong kabatan-onan sa pag-
kat-on sa pagkanta. Ingon sa usa ka mag-aawit, nawala kanako
ang trentay tres ka tuig sa akong kinabuhi. Gisultihan ko dihang
dies anyos pa ko nga dili gayud ako makakat-on sa pagkanta. Wala
ko makakat-on hangtud kwarentay tres ka tuig ang pangidaron,
ug migahin ko og upat o lima ka bulan sa pagsulay sa pagkat-on
sa pagkanta sa mga himno nga, ‘Ang Dios naglihok diha sa mis-
teryoso nga paagi,’ ug ‘O Amahan Ko.’ Nakakat-on ako una tu-
ngod sa mga sentimento ug sa akong gugma alang sa tagsulat, ug
ang lain tungod kay si kanhi Presidente Wilford Woodruff gana-
han niini labaw pa kay sa bisan unsa nga himno diha sa basahon
sa himno.”

Pagkahuman gayud sa paghatag niini nga mga pakigpulong, si
Elder Grant mikanta sa himno “O Amahan Ko.” Dayon miingon si-
ya: “Aduna koy usa lang ka tumong karong gabhiona sa pagpamu-
long ug sa pagkanta, ug kana mao ang pag-awhag sa batan-ong
mga lalaki ug batan-ong mga babaye sa dili pag-usik sa trenta o
kwarenta ka tuig sa ilang kinabuhi una pa mosulay sa pagkanta….
Pinaagi sa mapadayonong paningkamot ang usa ka tawo makakat-
on sa pagkanta nga wala gani kahibalo sa musika o unsa pa, sama
sa akong kahimtang.”1

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang awit sa kasingkasing mao ang 
usa ka pag-ampo ngadto sa Ginoo.

Ang pagkanta usa ka talagsaon kaayo nga bahin sa pagsimba sa
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.2
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Ang pagkanta sa atong sagrado nga mga himno, nga gisulat sa
mga sulugoon sa Dios, adunay gamhanang epekto diha sa pag-
kabig sa mga tawo ngadto sa mga baruganan sa ebanghelyo ug
sa pagpasiugda og kalinaw ug espirituhanong paglambo. Ang
pagkanta usa ka pag-ampo ngadto sa Ginoo, ingon sa Iyang gi-
sulti: “Kay ang akong kalag mahimuot sa awit sa kasingkasing;
oo, ang awit sa mga matarung mao ang usa ka pag-ampo ngari
kanako, ug pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa ilang
mga ulo.” [D&P 25:12.]3

Ang akong kalag kanunay nga mahimuot sa pagpaminaw sa
pagkanta, nga nahimong ganahan gayud kaayo niini sa tibuok na-
kong kinabuhi, ug nahimuot nga makahimo karon sa pag-ampo
ngadto sa Ginoo “diha sa mga awit sa kasingkasing.” Kini akong
opinyon nga kon kitang tanan makahinumdom sa mga pulong sa
Ginoo, nga ang awit sa mga matarung mao ang usa ka pag-ampo
ngadto kaniya, ug pagatubagon uban sa usa ka panalangin diha sa
ilang mga ulo, ug makanunayong mangaliya sa atong Langitnong
Amahan diha sa matahum nga mga awit sa Zion, matinud-anon
ug matinuoron nga mosubli diha sa atong mga kasingkasing sa
mga mensahe sa atong matahum nga mga himno, nga kita may
katungod sa pagbaton sa gisaad nga mga panalangin, diin akong
giawhag ang mga Santos sa pagsulay ug sa pagbaton.4

Kinahanglan natong likayan ang mga awit 
nga nagtudlo og sayop nga doktrina.

Atong hinumduman ang matang sa mga awit nga gusto sa
Ginoo, mga awit nga may Ebanghelyo diha niini. Nakatambong
ko og mga komperensya diin akong nadungog ang tulo o upat
ka mga awit, nga may mga pulong nga wala nako mauyoni.
Maayo kini nga pagkakanta apan dili kini maayo nga doktrina.5

Kon unsa ka nindot ang musika diin ang sayop nga doktrina
gikanta, ingon usab kini ka piligro. Mohangyo ko ngadto sa ta-
nang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ilabi na sa atong mga
koro, nga dili gayud mokanta sa mga pulong sa usa ka awit, bi-
san unsa pa kini ka nindot ug ka madasigon, diin ang mga pag-
tulun-an wala mahiangay sa hingpit sa mga kamatuoran sa
ebanghelyo….
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… Walay tinagsa nga mag-aawit, o organisasyon sa mga mag-
aawit, diha sa Simbahan, ang mopasundayag gawas kon ang mga
pulong hingpit nga nahiuyon sa mga kamatuoran sa ebanghelyo,
ug mahatag gikan sa kasingkasing sa mag-aawit. Sa laing mga pu-
long, ang atong mga awit kinahanglan gayud nga tinud-anay nga
“mga pag-ampo ngadto sa Ginoo.” [Tan-awa sa D&P 25:12.] Kon
kita mabinantayon sa pagkanta lamang sa ingon nga mga awit,
dayon makasiguro kita sa mga panalangin nga gisaad sa Ginoo,
kay ang iyang mga saad mga “tinuod ug matinud-anon ug ang ta-
nan matuman.” [Tan-awa sa D&P 1:37.]6

Ang pagkanta sa mga himno makadala 
og usa ka malinawon ug langitnong impluwensya 

ngari sa atong mga kinabuhi.

Mapasalamaton ko sa Ginoo alang sa pagdasig sa iyang Espiritu
ngadto sa daghan kaayong mga tawo diha sa pagsulat sa matahum
nga mga musika nga anaa kanato alang sa atong mga himno….
Unta ang Dios mopanalangin sa atong mga kompositor ug mga
magbabalak kinsa naghatag kanato sa ingon nga dinasig nga mga
pulong ug sa ingon nga makapadasig, matahum nga musika.7

Masaligon ako nga ang mga himno sa Zion, kon kantahon uban
sa tukma nga espiritu, makadala og usa ka malinawon ug langit-
nong impluwensya sa atong mga panimalay, ug makatabang usab
diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Jesukristo.8

Walay laing mas makapahimuot ug makapadasig kay sa musi-
ka diha sa panimalay, ug sukad ko nakakat-on sa pagkanta, kami
sa kasagaran adunay usa ka himno sa among balay sa matag bun-
tag sa dili pa ang pag-ampo sa pamilya. Sa pagkatinuod aduna ga-
yuy makapahimuot nga impluwensya nga nagauban sa pagkanta
sa mga awit sa Zion, ug kini akong opinyon nga ang mga Santos
kinahanglan nga mohimo sa pagkanta nga kabahin sa ilang pag-
simba sa pamilya.9

Dili nato kalimtan ang atong mga himno kon moadto kita sa
balay alampoanan. Pakantaha ang tibuok katiguman; ug sa ta-
nang paagi ipasinati sa mga sakop sa koro ang matahum nga mga
mensahe nga anaa diha sa atong mga himno.10
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Nakahinumdom ko sa usa ka insedente nga nagpakita sa unsa
nga paagi nga ang awit adunay gahum sa paghupay sa masuk-
anong mga pagbati ug mopahiuli sa panagdait ngadto sa mga ka-
singkasing sa tawo kinsa puno sa espiritu sa panagbingkil.
Nahitabo kini daghang mga tuig ang milabay ug naglakip sa usa
ka away tali sa duha ka hamtong ug matinud-anon nga mga igso-
on kansang pagkasakop masubay ngadto sa mga panahon sa
Nauvoo. Kining mga tawhana puno sa kaligdong ug debosyon
ngadto sa buhat sa Ginoo. Naagian na nila ang daghang mga ka-
lisdanan sa Nauvoo, ug nag-antus sa mga pagpapahawa ug pag-
panggukod batok sa mga Santos, ingon man sa mga kalisdanan sa
pagka pioneer, nga may kalabutan sa unang pagpuyo sa kasad-
pan. Kining mga tawhana nag-away nga may kalabutan sa negos-
yo, ug sa katapusan nakahukom nga ilang sulayan nga
magpatabang ni Presidente John Taylor sa pagsulbad sa ilang mga
kabangian.

Si John Taylor nianang panahona mao ang presidente sa
Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Kining mga igsoon
matinuorong misaad nga matinud-anon silang mosunod sa un-
say desisyon nga mahimong mahatag ni Brother Taylor…. Wala
dayon nila isulti kaniya kon unsay ilang kabangian, apan mipa-
sabut nga grabe na ang ilang away ug mihangyo kaniya sa pag-
paminaw sa ilang istorya ug sa paghatag sa iyang desisyon. Si
Presidente Taylor maandamong miuyon. Apan siya miingon:
“Mga igsoon, una pa nako paminawon ang inyong problema, ga-
nahan kaayo ko nga mokanta og usa sa mga awit sa Zion alang
kaninyo.”

Karon si Presidente Taylor usa ka maayo kaayo nga mag-aawit,
ug sa matahum nga paagi ug uban sa espiritu mihubad sa atong
sagradong mga himno.

Siya mikanta og usa sa atong mga himno ngadto sa duha ka
mga igsoon.

Sa pagkakita sa epekto niini, siya miingon nga wala gayud siyay
nadunggan nga usa sa mga awit sa Zion nga wala niya makadasig
sa pagpadayon og kanta, ug busa mihangyo kanila sa pagpaminaw
samtang mikanta siya og lain. Miuyon gayud sila. Daw ang duha
parehong giganahan niini; ug, human makanta ang ikaduhang
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awit, miingon siya nga nakadungog siya nga kulang kuno sa swer-
te ang dili pares nga mga numero ug mao nga uban sa ilang pag-
uyon mokanta siya og usa pa gyud, nga iyang gihimo. Dayon sa
iyang kinomedya nga paagi, siya miingon: “Karon, mga igsoon, di-
li ko buot nga kapuyon mo, apan kon mosugot mo, ug maminaw
sa usa pa ka himno, mosaad ko nga mohunong na sa pagkanta, ug
maminaw sa inyong problema.”

Ang istorya nagpadayon nga sa dihang si Presidente Taylor na-
human sa ikaupat nga awit, ang mga igsoon nanaghilak, miba-
rug, naglamanohay, ug mihangyo ni Presidente Taylor sa
pagpasensya kanila tungod sa pagdisturbo kaniya, ug sa pagga-
mit sa iyang panahon. Mibiya dayon sila nga wala gani niya ma-
sayri kon unsay ilang mga kabangian.

Ang pagkanta ni Presidente Taylor nakapahiuli sa ilang mga
pagbati ngadto sa usag usa. Ang espiritu sa Ginoo misulod sa
ilang mga kasingkasing, ug ang dagkong mga babag nga mitu-
maw taliwala kanila nahanaw ug nahimong walay pulos. Ang
gugma ug panag-igsoonay napalambo diha sa ilang mga kalag.
Ang walay nada nga mga butang nga ilang giawayan nawad-an og
bili diha sa ilang panan-aw. Ang mga awit sa kasingkasing mipu-
no kanila sa espiritu sa panag-uli.11

Sila si Elder J. Golden Kimball ug Charles A. Welch, wala sa
duha ang miangkon nga maayong mokanta, samtang nagmisyon
didto sa Habagatang mga Estado, mamunyag na unta og pipila ka
mga kinabig; ang mga manggugubot nagpundok, ug ang mga ig-
soon gipasabut nga kon ipadayon nila ang ilang mga tinguha sa
pagbunyag nga ang mga manggugubot molabay nila ngadto sa
suba. Ang mga igsoon determinado sa pagpadayon bisan unsa pa
may mahitabo. Hinoon sa wala pa mibuhat sa ingon, nanganta si-
la og usa ka awit. Ang awit daw adunay dakung epekto ngadto sa
mga manggugubot nga hapit na gani wala sila kalihok. Ang mga
igsoon mipadayon sa ilang mga pagbunyag, ug dayon miadto sa
layo-layo aron sa pagpahigayon sa pagkumpirma sa nabunyagan.
Usa ka mensahe miabut gikan sa mga manggugubot nga nag-
hangyo kanila sa pag-adto ug sa pagkanta pag-usab niana nga
awit, ug ang hangyo gituman. Ang lider sa mga manggugubot,
nga si Joseph Jarvis, sa wala madugay nagpasakop sa Simbahan,
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ug misaysay ngadto ni Elder Kimball nga ang mensahe sa himno,
ug ang pagdasig nga nag-uban sa pagkanta, ingon nga gisaysay sa
ibabaw, mikabig kaniya ngadto sa Ebanghelyo. Ang nahinumdu-
man ni Brother Kimball mao nga kana nga himno mao ang
“Truth Reflects Upon Our Senses.” [Tan-awa sa Mga Himno, no.
273.]12

Adunay dakong mawala diha sa mga panimalay sa mga tawo
sa dili pagkanta sa mga awit sa Zion. Daghang mga misyonaryo
ang mihikaw sa ilang kaugalingon sa kalig-on ug gahum ug abi-
lidad sa paghimo og maayo, ug sa pagbaton og mga higala, tu-
ngod kay dili mahibalo unsaon pagkanta…. Ang mga awit sa
Zion makadala og usa ka maayong impluwensya nganha sa
atong mga panimalay.

Dili ang kabatid nga inyong naangkon maoy modala sa lig-on
nga pagtuo ngadto sa mga kasingkasing sa mga tawo, apan kini
mao ang Espiritu sa Makagagahum nga Dios nga nagpainit sa in-
yong mga kasingkasing, ug sa inyong tinguha alang sa kaluwasan
sa mga kalag. Si Brigham Young miingon nga ang Espiritu sa
Ginoo mas labaw pa nga makakabig sa mga tawo kay sa kabatid
sa mga tawo [tan-awa sa Deseret News, 9 sa Peb. 1854, 4]. Ug ako
moingon nga ang pagkanta sa mga awit sa Zion, bisan tuod sa di-
li hingpit nga paagi, uban sa pagdasig sa Dios, mas epektibong
motandog sa mga kasingkasing sa matinuoron kay sa maayong
pagkakanta nga wala ang Espiritu sa Dios. Kanta uban sa Espiritu
sa Dios. Higugmaa ang mga pulong nga inyong gikanta. Akong
gihigugma ang mga awit sa Zion.13

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Ngano nga importante man nga mokanta kita sa mga himno
sa Simbahan? Ngano nga kinahanglan kita nga mokanta sa
mga himno bisan kon dili kita maayo nga mag-aawit?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang pagkanta sa mga himno ma-
katabang kanato sa pagsimba sa Ginoo diha sa panimalay ug
diha sa mga sakrament miting ug sa uban pang mga miting sa
Simbahan?
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• Sa unsa nga paagi nga ang “awit sa matarung” usa ka pag-am-
po ngadto sa Ginoo?

• Unsa ang “tukma nga espiritu” alang sa pagkanta sa mga him-
no? Ngano nga “ang mga himno sa Zion, kon gikanta uban sa
tukma nga espiritu, makadala og usa ka malinawon ug langit-
nong impluwensya”?

• Sa unsa nga mga paagi nga ang mga himno nakatabang ka-
ninyo? Unsa nga mga himno ang adunay espesyal nga implu-
wensya sa inyong kinabuhi? Ngano nga kini nga mga himno
mas makahuluganon nganha kaninyo?

• Unsa ang pipila ka mga kaayohan sa pagkat-on sa mga himno
sa Simbahan nga dili kaayo pamilyar nato? Ngano nga makata-
bang man ang pagsag-ulo sa mga pulong sa mga himno?

• Ngano nga ang mga himno sa Simbahan ug sa mga awit sa
Primary maoy labing angay nga musika alang sa mga sakra-
ment miting ug sa ubang mga miting sa Simbahan?

• Ngano nga ang sayop nga mga pagtulun-an piligro man kon gi-
kanta kini sa matahum nga musika? Ngano nga importante man
ang paglikay sa musika nga may “mga pagtulun-an [nga] wala
mahiuyon sa hingpit nga mga kamatuoran sa ebanghelyo”?

• Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makatabang sa ilang
mga anak sa pagkat-on ug sa paghigugma sa mga himno sa
Zion? Sa unsa nga mga paagi nga ang mga ginikanan makaga-
mit sa mga himno ug mga awit sa Primary sa pagtudlo sa
ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak?

Mubo nga mga Sulat
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Matinguhaon, Matinuoron,
Kinasingkasing nga Pag-ampo

Kita makadawat og daghang mga panalangin 
kon kita makanunayong maghimo sa kinaugalingon 

ug pangpamilya nga mga pag-ampo.

Gikan sa Kinabuh ni Heber J. Grant

Isip usa ka batan-ong lalaki, si Heber J. Grant, kanunay nga mag-
bisitahan sa panimalay ni Presidente Brigham Young. Kon si
Heber maatlan sa panahon sa pag-ampo, siya dapiton sa paglu-
hod uban sa pamilya ug moapil sa pag-ampo sa pamilya. Kadto
nga mga pag-ampo may malungtarong epekto kang Heber. Siya
nahinumdum sa kaulahian, “Labaw  pa sa usa ka higayon, tungod
sa pagdasig sa Ginoo ngadto ni Brigham Young samtang siya na-
ngamuyo sa Dios alang sa paggiya, ako mihangad, milingi ug mi-
tan-aw sa dapit diin si Brigham Young nag-ampo, aron tan-awon
kon ang Ginoo wala ba diha. Kanako ingon ug siya nakigsulti sa
Ginoo, sama sa usa ka tawo nga nakigsulti sa laing tawo.”1

Daghang mga panghitabo sa kinabuhi ni Presidente Heber J.
Grant naghatag og panig-ingnan sa iyang pagsalig sa iyang
Langitnong Amahan ug sa iyang hugot nga pagtuo diha sa gahum
sa pag-ampo. Pananglitan, sa dihang ang iyang unang asawa ha-
pit na mamatay, ang iyang kamagulangang anak nga babaye hila-
bihan ang kaguol ug kalibog. Siya nag-ampo pag-ayo nga ang
iyang anak makadawat sa kamatayon sa iyang inahan (tan-awa sa
mga pahina 55–56 niini nga basahon). Sa ubang mga higayon, si
Presidente Grant nag-ampo sa pagtabang sa iyang igsoon sa laing
inahan kinsa nasalaag gikan sa Simbahan (tan-awa sa mga pahi-
na 13–15) ug sa pagpangamuyo sa Ginoo sa pag-ayo sa usa ka ba-
tang-babaye nga gitakbuyan og dipterya (tan-awa sa pahina 119).
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“Luhod ug ampo ngadto sa Dios aron ka tabangan sa tanan nga imong buhaton.”
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Sa iyang mga pakigpulong ngadto sa mga Santos, si Presidente
Grant sa kanunay mipakigbahin sa mga pag-ampo sa iyang kasing-
kasing. Siya misulti sa iyang paglaum nga ang Ginoo mogiya sa mga
pangulo sa pangagamhanan sa ilang mga kapangakohan.2 Siya mi-
pahayag sa iyang lawom ug kinasingkasing nga pag-ampo nga ang
Ginoo manalangin sa mga sundalo ug sa ilang mga pamilya sa pa-
nahon sa gubat.3 Siya miingon nga siya nag-ampo “alang sa tanang
mga opisyal niini nga Simbahan, sa Priesthood man o sa kaabag nga
mga asosasyon.”4 Mihangyo siya sa Dios sa pagtabang sa mga
Santos nga magsunod sa ebanghelyo ug sa paggiya sa uban ngadto
sa kahibalo sa kamatuoran.5 Ug siya mipaambit bahin sa iyang pa-
ngamuyo alang sa iyang kaugalingon: “Ang akong kanunay ug ma-
tinguhaon nga pag-ampo… mao nga ang akong hunahuna dili
mahimong mangitngitan, nga ako dili mobiya sa dalan sa kaayo ug
katarung, nga sa akong pagkatigulang hinaut nga madugangan ang
akong panabut, nga ang kahayag ug pagdasig sa Espiritu sa Ginoo
modasig sa akong kasingkasing ug hayagan ang akong panabut ug
kanunay akong magmalig-on ug matinuoron diha sa pag-alagad sa
akong Langitnong Amahan.”6

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant 

Kinahanglan kitang mag-ampo sa tanan natong buhaton.

Luhod ug pag-ampo ngadto sa Dios aron magiyahan kamo sa
tanan ninyong buhaton.7

Sa panahon nga ang usa ka tawo mohunong sa pag-ampo ngad-
to sa Dios, alang sa iyang espiritu ug mga paggiya niana dayong hi-
gayona siya inanay nga mahimong estranghero kaniya ug sa iyang
mga buhat. Sa panahon nga ang mga katawhan mohunong sa pag-
ampo alang sa espiritu sa Dios, ilang gibutang ang ilang pagsalig
sa ilang kaugalingong panabut, ug sila inanay nga mawad-an sa es-
piritu sa Dios, sama ra sa suod nga managhigala, kon dili magsi-
nulatay o magbisitahay sa usag-usa, mahimong mga estranghero.
Kinahanglan kitang tanan nga mag-ampo aron dili kita biyaan sa
Dios nga mag inusara, bisan sa makadiyot, nga wala ang iyang es-
piritu nga maoy mogiya ug motabang kanato sa pagsugakod sa sa-
la ug pagpanintal.8
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Ipabuhat sa mga batan-on ang kanunay nga pag-ampo sa sekre-
to ug mangamuyo sa Dios, gabii ug buntag, alang sa direksyon sa
Iyang Balaang Espiritu.9

Sa panahon sa kahilum, sa panahon sa tumang mga kalisud,
ug sa mga kakuyaw sa adlaw; sa mga panahon sa pagpanintal, sa
kasubo, sa kalinaw ug mga panalangin, kanunay kitang mag-am-
po, mag-inusara man, ug kauban ang pamilya nga naglibut kana-
to, nga mapasalamaton sa mga panalangin sa kinabuhi, alang sa
pagsabut sa mga problema niini, ug alang sa kalig-on sa pagla-
hutay hangtud sa katapusan.

“Pag-ampo kanunay, aron ikaw mahimo nga magmadaugon;
oo, nga unta makabuntog ikaw ni Satanas ug nga ikaw makaling-
kawas, sa mga kamot sa mga sulugoon ni Satanas. (Doktrina ug
Pakigsaad 10:5.)

“Pag-ampo kanunay, nga kamo dili mawad-an og kaisug, hang-
tud ako moabot.” (Doktrina ug Pakigsaad 88:126.)10

Sa makausa pa mahimo ba ako nga mangamuyo sa mga kataw-
han sa pagluhod ug mohangyo sa Dios sa paggiya kanila sa matag
kalihokan sa kinabuhi, ug dayon kon madawat nila ang espiritu
sa Dios sila mobati ug kalipay, makuntento sa unsay ilang buha-
ton. Ayaw pagbuhat og butang nga dili kamo makahangyo sa Dios
sa pagtabang kaninyo sa pagbuhat niini. Uswag diha sa kahayag
ug kahibalo sa Ebanghelyo, ug isip usa ka sulugoon sa Dios ako
mosaad kaninyo ug kalinaw ug hingpit nga kalipay, ug himaya, sa
ngalan sa atong Manunubos.11

Ang Pag-ampo Mahinungdanon alang 
sa Espirituhanong Pag-uswag.

Kami nagpamatuod nga ang Dios usa ka buhi nga Dios,… nga
Siya buhi ug nagmahal sa Iyang mga anak; nga Siya naminaw ug
motubag sa atong mga pag-ampo; nga Siya dili motugot nga sa
Iyang mga anak nga maglakaw sa kangitngit ug sala nga walay ka-
hayag; nga ang matag tawo angayang makadawat niana nga kaha-
yag nga mao ang maggiya sa iyang mga tiil sa tibuok kinabuhi; nga
diha sa nagkausab nga kalibutan ang Iyang mga anak mahimo gi-
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hapon nga modangup ngadto Kaniya ug Siya mamulong ngadto
kanila diha sa kahayag sa adlaw o sa mahilum nga mga oras sa 
gabii, sa pinulongan nga ilang masabut, kon sila mosunod sa
Iyang espiritu.12

Bisan asa ang ebanghelyo ni Kristo moabut, mga lalaki ug ba-
baye sa gatusan ug kaliboan midawat ug nakahimo sa pagsulti sa
ilang kinaugalingong pagpamatuod nga sila nakadawat og usa ka
saksi sa pagkabalaan sa gimbuhaton nga atong gilihok isip mga
Santos sa Ulahing mga adlaw human kita mangayo sa Dios og
pagpamatuod. Kini nga pagpamatuod wala moabot pinaagi sa
ilang kaugalingong pagtuon, ni pinaagi sa natural nga kahibalo
nga gihatag sa Dios kanila, apan agi og tubag sa matinguhaon ug
kinasingkasing nga pag-ampo, nga gipamulong diha sa ngalan ni
Jesukristo nga atong Manunubos, alang sa kahayag ug kahibalo
mahitungod sa pagkabalaan niini nga buhat.13

Ang natural nga kinaiya sa tawo mao ang pagpatigbabaw sa
garbo sa iyang kasingkasing, mahimong isipan, malimot sa Dios;
apan ang ebanghelyo nanginahanglan nga kita kinahanglan nga
mag-ampo matag adlaw sa atong mga kinabuhi, dili lamang uban
sa pamilya apan sa tago. Kini nga panginahanglan nagpugong ka-
nato nga mahimong isipan; kay kini makahimo kanato sama sa
gagmayng mga bata, magduko ug mag-ampo ngadto sa Dios
alang sa kahayag ug pagdasig sa iyang Balaang Espiritu.14

Ako ligdong nga nagtuo nga walay tawo kinsa matinuorong
nagyukbo matag adlaw sa iyang kinabuhi ug nag-ampo sa Dios sa
kinasingkasing alang sa kahayag sa Iyang Balaan nga Espiritu
aron mogiya kaniya nga mamahimong garboso ug mapahitas-on.
Sukwahi hinoon niini ang iyang kasingkasing mahimong mapu-
no sa kaaghup, pagpaubos, ug kayano sama sa usa ka bata.15

Ako adunay gamay lamang o walay kahadlok alang sa batang la-
laki o batang babaye, sa batan-ong lalaki o batan-ong babaye, kin-
sa matinuoron ug makugihon nga mag-ampo sa Dios kaduha
matag adlaw aron giyahan sa Iyang Espiritu. Ako nakasiguro nga
kon ang pagpanintal moabot sila adunay kusog sa pagsugakod ni-
ini pinaagi sa pagdasig nga ihatag ngadto kanila. Ang pag-ampo
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ngadto sa Ginoo aron giyahan sa Iyang Espiritu nagbutang palibot
kanato og usa kapanalipod, ug kon kita matinguhaon ug matinud-
anon nga mangita sa paggiya sa Espiritu sa Ginoo, ako makapasa-
lig kaninyo nga kita makadawat niini.16

Karon, ang usa ka butang nga labaw sa uban, nga buot nakong
masilsil diha sa kasingkasing ug kalag sa mga kabatan-onan, mao
ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pagbaton ug hugot nga pagtuo.
Kon wala kay kahibalo, pagbaton ug hugot nga pagtuo.
Palamboa kanang hugot nga pagtuo ug sa dili madugay o sa ka-
ulahian ang kahibalo moabot.17

Usa sa mga kinahanglanon nga gihimo sa mga Santos sa
Ulahing adlaw mao nga sila kinahanglan nga magmatinud-anon
diha sa ilang mga pag-ampo, ilang sekreto ug pangpamilya nga
pag-ampo. Ang katuyoan sa atong Langitnong Amahan sa pagbu-
hat niini mao nga kita makigsulti kaniya, ug nga kita adunay agi-
anan tali kanato ug sa mga langit diin kita makadawat og mga
panalangin gikan sa kahitas-an. Walay tawo nga mapainubsanon
ug mainampuon sa atubangan sa Dios, ug mangamuyo Kaniya
matag adlaw alang sa kahayag ug pagdasig sa Iyang Balaang
Espiritu, nga mahimong “mabayaw sa garbo diha sa iyang ka-
singkasing, o mobati nga ang kahibalo ug kaalam nga iyang na-
angkon igo na alang kaniya. Ang mainampoon ug mapaubsanon
nga tawo mobati ug makaamgo nga siya nagsalig sa Dios sa ma-
tag panalangin nga iyang natagamtam ug sa pag-ampo sa Dios si-
ya dili lang mag-ampo alang sa kahayag ug pagdasig sa Iyang
Balaang Espiritu aron mogiya kaniya, apan siya mobati sa pagpa-
salamat sa Dios alang sa mga panalangin nga iyang nadawat, na-
kaamgo nga ang kinabuhi, nga ang kahimsog, ug nga ang
kalig-on, ug nga ang tanang kahibalo nga iyang naangkon naga-
gikan sa Dios, kinsa mao ang Tiglalang sa atong kinabuhi.

Kon dili nato ipabiling abli kini nga agianan sa pagpakigsulti
tali kanato ug sa atong Langitnong Amahan, nan, kita mawad-an
sa kahayag sa pagdasig sa Iyang Espiritu ug nianang pagbati nga
mapasalamaton ug sa paghatag og pasalamat nga nagpuno sa
atong kasingkasing ug sa pagdayeg sa Dios alang sa Iyang kaayo
ug kalooy ngari kanato.
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Walay pagbati nga sama ka Diosnon kaysa pagbati sa hilabihang
pagpasalamat ug paghatag og pasalamat ngadto sa Dios kon kita
makaamgo ug mobati nga ang Dios mipanalangin kanato. Kana
mao ang pagpamatuod niadtong nagagikan sa langyaw nga dapit
nga nagtudlo sa Ebanghelyo, ug kinsa midala ug hugot nga pag-
tuo ngadto sa kasingkasing sa mga katawhan nga ilang gitudloan
sa pagkabalaan sa misyon nga ilang gihimo, nga ang hingpit nga
kalipay ug pagpasalamat nga nagpuno sa ilang mga kasingkasing
sa ingon nahimong instrumento sa Dios sa pagdala sa katawhan
ngadto sa kasayuran sa plano sa kinabuhi ug sa kaluwasan labaw
pa sa ilang gahum sa pagsulti. Kinahanglan natong palamboon
kana nga espiritu ug ang tinguha sa pagmando sa atong mga ki-
nabuhi nga kita kanunay anaay usa ka pagbati sa pagkamapasala-
maton ug sa paghatag og pasalamat diha sa atong mga
kasingkasing ug usa ka tinguha sa pagdayeg sa Dios alang sa Iyang
kaayo ngari kanato. Kita dili makabaton niini nga pagbati kon ki-
ta magpasagad ug dili maghunahuna sa pagtuman sa atong ka-
tungdanan sa pag-ampo ngadto sa atong Langitnong Amahan.

Pagpuyo nga limpyo, pagbaton sa mga kasugoan sa Ginoo,
pag-ampo kanunay ngadto Kaniya aron ipabilin kamo diha sa ka-
matuoran ug sa pagkamatarung, buhata ang inyong gi-ampo ug
dayon kon unsa man ang mahitabo kaninyo ang Ginoo mag-
uban kaninyo ug nga walay butang nga mahitabo kaninyo nga di-
li makahatag og dungog ug himaya ngadto sa Dios ug ngadto sa
inyong kaluwasan ug kahimayaan. Moabut diha sa inyong mga
kasingkasing gikan sa pagpuyo nga putli ang kinabuhi nga in-
yong giampo, usa ka hingpit nga kalipay labaw pa sa inyong ma-
sulti o masabut. Ang Ginoo kanunay nga duol kaninyo; Siya
mohupay kaninyo; mabati ninyo ang Iyang presensya panahon
sa tumang kalisdanan; Siya mobantay ug manalipod kaninyo ku-
tob sa mahimo sumala sa Iyang maalamong katuyoan.19

Magpamatuod ako kaninyo nga ako nasayud nga ang Dios bu-
hi, nga Siya naminaw ug nagtubag sa mga pag-ampo.20

Ang matinguhaon, matinuoron, ug tim-os nga pag-ampo ngad-
to sa Dios labaw nga bililhon nganha kaninyo kay sa tanan nga
akong masulti.21
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Ang pag-ampo sa pamilya makatabang sa mga ginikanan ug
sa mga anak nga mahimong mahiuyon sa Espiritu sa Ginoo.

Ako nagtuo nga ang usa sa mga halangdon ug usa sa labing ma-
ayong butang sa tibuok kalibutan aron magpabilin ang tawo nga
matinud-anon diha sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo, mao ang
tinago nga pangamuyo sa Dios diha sa ngalan ni Jesukristo, alang
sa paggiya sa Balaang Espiritu. Ako nagtuo nga ang usa sa labing
mahinungdanon nga mga butang nga mahitabo sa bisan asa nga
panimalay nga makapalambo sa batang mga lalaki ug babaye diha
sa gugma sa Dios ug diha sa gugma sa ebanghelyo ni Jesukristo,
mao ang pag-ampo uban sa pamilya. Dili lang alang sa amahan sa
pamilya ang pag-ampo, apan kinahanglan nga ang inahan ug mga
anak mobuhat usab sa ingon, nga sila makaambit sa espiritu sa
pag-ampo, ug mahiuyon, o agig pasumbingay, matunong sa tukma
nga estasyon diin madungog ang tingog sa Espiritu sa Ginoo. Ako
nagtuo nga gamay lang kaayo ang mahisalaag, nga gamay lang ang
mawad-an sa pagtuo, kinsa kausa dihay kahibalo sa ebanghelyo,
ug kinsa wala mapakyas sa ilang pag-ampo uban sa ilang mga pa-
milya, ug sa ilang sekretong mga pangamuyo ngadto sa Dios.22

Ang Ginoo nagsugo kanato sa pag-ampo uban sa atong mga
pamilya, ug sa sekreto, nga kita dili mahikalimot sa Dios. Kon ato
kining pakyason, kita mawad-an sa pagdasig ug gahum gikan sa
langit; kita mahimong walay pagpakabana, mawad-an sa atong
pagpamatuod, ug mapaubos ngadto sa kangitngit.23

Ang mga bata makamatikud sa mga panig-ingnan sa ilang mga
ginikanan, sa ilang mga kahigalaan, ug sa ilang mga magtutudlo.
Sa usa ka higayon,… sa dihang ang mga [home teacher] mibisi-
ta sa usa ka panimalay ug sila nag-ampo, usa ka gamayng bata mi-
ingon: “Papa, dili lagi ta tig-ampo, di ba, gawas lang kon duna tay
bisita?”25

Ang pamaagi sa pagtudlo sa atong mga anak sa pag-ampo mao
ang pag-ampo sa atong kinaugalingon mismo sa sekreto ug uban
sa atong mga pamilya. Adunay dako kaayong pagpasagad sa pag-
pakigsulti sa Dios sa bahin sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.
Akong gibati ang hingpit nga kalipay ug kamaya matag adlaw sa
akong kinabuhi diha sa pagpakigsulti sa akong Magbubuhat, sa
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ngalan ni Ginoong Jesukristo, nga akong Manunubos. Ug kad-
tong walay mga radyo nga maoy gamiton sa pagpakigsulti sa
Langitnong Amahan, sa laing pagkasulti, mawad-an sa pagdasig
gikan sa Ginoo.25

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga paagi ang atong personal nga mga pag-ampo ma-
himong mas makahuluganon? Sa unsa nga paagi ang pagka-
mapasalamaton alang sa mga panalangin sa Dios makadugang
og kahulugan sa atong mga pag-ampo?

• Unsay atong buhaton aron ang atong pag-ampo sa pamilya ma-
himong usa ka espirituhanong kasinatian alang sa tanang sa-
kop sa pamilya? Unsa nga mga panalangin ang nadawat sa
inyong pamilya isip resulta sa hiniusang pag-ampo?

• Unsa nga mga hagit ang giatubang sa inyong pamilya sa pag-
tagana og panahon alang sa pag-ampo sa pamilya? Sa unsa nga
paagi ninyo nabuntog kini nga mga hagit?

• Sa unsa nga paagi ang inadlaw nga pag-ampo nagtabang kana-
to nga mahimong “matinud-anon sa ebanghelyo ni Jesukristo”?
Sa unsa nga paagi ang pag-ampo makatabang kanato nga “ma-
puno sa kaaghup, pagpaubos, ug pagkayano sama sa bata”?

• Unsay ipasabut sa “pangamuyo sa Dios”?

• Nganong mahinungdanon nga kita mangamuyo sa Dios matag
adlaw alang sa paggiya sa Balaan nga Espiritu?
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Ang Ligdong, Hinay 
nga Tingog sa Pagpadayag

Samtang kita nagsunod sa ebanghelyo, kita makadawat 
sa kahayag, pagdasig, ug paggiya sa Espiritu Santo.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Presidente Heber J Grant mipahayag, “ang tanang butang wa-
lay bili kon itandi sa pagbaton sa espiritu sa Ginoo nga maoy mo-
giya kanako.”1 Siya mihimo niini nga pamahayag dihang hapit na
matapos ang taas nga kinabuhi diin siya gipanalanginan sa pag-
pakig-uban sa Espiritu Santo. “Ako nasayud sama sa akong pag-
kasayud nga ako buhi.” Siya sa makausa misulti, “nga ang [Dios]
miggiya kanako sukad pa sa akong pagkabata, nga siya naminaw
ug mitubag sa akong mga pag-ampo, nga ako dihay mga pagpa-
dayag … gikan sa Ginoo, ug naninguha sa pagtuman niini.”2

Agi og dugang sa pagdawat og giya sa iyang personal nga ki-
nabuhi, si Presidente Heber J. Grant nakadawat og mga pagpa-
dayag isip Presidente sa Simbahan aron sa paggiya sa tibuok
Simbahan. Usa niana nga pagpadayag miabut human dayon sa
paggahin kaniya isip Presidente sa Simbahan, sa dihang siya nag-
tinguha sa kabubut-on sa Ginoo mahitungod sa pagtudlo sa bag-
ong sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
Samtang siya namalandong niini nga kapangakohan, ang iyang
hunahuna nagbalikbalik ngadto sa iyang dugay na nga higala nga
si Richard W. Young, usa ka matinuoron nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw ug napamatud-an na nga pangulo. Si Presidente
Grant mihisgut niini nga kalagmitan uban sa iyang mga magta-
tambag, kinsa misuporta sa iyang desisyon. Sa dihang siya miba-
ti na sa kasigurohan sa iyang buhaton, siya misulat sa ngalan sa
iyang higala diha sa usa ka papel ug gidala ang papel ngadto sa
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“Walay lalaki o babaye kinsa nagtinguha sa Espiritu sa Dios 

ug nagsunod sa Iyang mga pag-aghat nga mapakyas.
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senimana nga miting sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa
Napulog Duha ka mga Apostoles. Apan sa diha nga iya na untang
ipahayag ang ngalan alang sa pagtugot sa iyang mga Kaigsoonan,
wala kini niya mahimo. Imbis nga ngalan ni Richard W. Young,
iyang gipresentar ang ngalan ni Melvin J. Ballard, usa ka tawo
nga wala kaayo niya hiilhi.3 Si Presidente Grant dayon miasoy sa
gibug-aton niini nga kasinatian diha kaniya:

“Ako mibati sa pagdasig sa buhi nga Dios nga naggiya sa akong
mga buhat. Sukad niadtong adlaw nga ako mipili sa wala kaayo
hiilhi nga tawo nga mamahimong usa ka apostol, imbis sa akong
dugay na ug suod kaayo nga higala, akong nailhan sama sa akong
nasayran nga ako buhi, nga ako adunay katungod sa kahayag ug
sa pagdasig ug sa paggiya sa Dios diha sa pagdumala sa Iyang bu-
hat dinhi sa yuta.”4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Samtang kita magtuman sa mga kasugo-an ug 
mangalagad sa Dios, ang Balaang Espiritu mahimo 

natong kanunay nga kauban ug giya.

Ang Ginoo naghatag sa daghan kanato sa ligdong, hinay nga
tingog sa pagpadayag. Kini moabut nga tino ug makusog sama
nga kini uban sa makusog nga tingog. Kini moabut sa matag ta-
wo, sumala sa iyang mga panginahanglan ug pagkamatinuoron,
aron mahayagan mahitungod sa mga butang nga may kalabutan
sa iyang kaugalingong kinabuhi.

Alang sa tibuok Simbahan kini moabut ngadto niadtong kinsa
gi-orden sa pagpamulong alang sa tibuok Simbahan. Kining ka-
sayuran nga atong gibatonan diin ang magiyahon nga implu-
wensya gikan sa Ginoo mahimong mabatyagan diha sa tanang
mga kasinatian sa kinabuhi, sumala sa atong mga panginahang-
lan ug pagkamatinuoron, maoy usa sa mga dagkong panalangin
nga gihatag sa Dios sa mga katawhan.5

Ako nalipay … nga ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw, ma-
tag mapaubsanon nga anak nga lalaki ug babaye sa Dios nga mida-
wat sa ebanghelyo ug nahimong sakop sa Simbahan ni Jesukristo
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw midawat sa pagsaksi sa
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Espiritu Santo; nga ang gasa sa mga pinulongan, ang gasa sa pag-
panagna, sa pag-ayo sa masakiton ug sa ubang mga gasa ug mga pa-
nalangin, makita diha sa Simbahan, ug kini gihatag dili lang sa mga
kalalakin-an nga naghupot og dagko nga mga katungdanan sa
Simbahan. Ako nakapaminaw na sa pipila sa labing espirituhanon
ug madasigon ug pipila sa labing maayo nga mga pakigpulong sa
akong kinabuhi gikan sa mga kalalakin-an kinsa wala maghupot og
opisyal nga katungdanan….

Dili katungdanan, dili edukasyon ang naghatag sa Espiritu sa
Dios; apan ang pagtuman sa mga kasugoan sa Labawng
Makagagahum nga Dios ug ang pagkamapainubsanon sa kasing-
kasing ug ang pagtinguha sa pagtuman sa mga kasugoan sa Dios
sa atong matag adlaw nga kinabuhi ug pagpakighinabi.6

Matinguhaon akong naghangyo kaninyo mga higala, matingu-
haon akong naghangyo kaninyo akong mga igsoong lalaki ug ba-
baye, matag usa, sa pagpuyo sa paagi nga ang kahayag sa Balaang
Espiritu sa Dios mahimo unta ninyong makanunayong kauban,
maglamdag sa inyong hunahuna, makapadugang sa inyong sala-
butan, magdasig sa inyong tinguha sa paglihok uban sa tanang
gahum, sa tanang abilidad nga gihatag sa Dios kaninyo alang sa
katumanan sa Iyang mga katuyoan.7

Tinguhaa ang Dios ug Siya maanaa kaninyo. Kon kita mapak-
yas sa pagtinguha sa Dios walay kasiguroan alang sa matag usa
kanato. Walay lalaki o babaye kinsa nagtinguha sa Espiritu sa
Dios ug nagsunod sa iyang mga pag-aghat nga mapakyas.8

Ang kalagmitan sa daghan kaayo nga mga tawo mao ang pag-
buhat sa mga butang nga makapatagbaw sa atong mga kaibog ug
sa mga kahinam; apan ang mga sugo sa ebanghelyo wala motu-
got kanato sa pagtagbaw sa atong kahangol; gikinahanglan nga
kita makigbatok nianang mga kahangol ug mga kahinam. Kon
atong suta-on kana nga mga sugo sama sa Pulong sa Kaalam,
atong makaplagan nga pinaagi sa pagtuman niini kita motubo di-
ha sa kalig-on sa hunahuna ug sa kalig-on sa panglawas, ug ang
atong tabernakulo angayan nga puy-an sa Balaang Espiritu sa
Dios. Kita molambo ug mahimong mas diosnon kon kita mo-
buntog niining mga kahinam ug mga kaibog nga sukwahi sa hu-
nahuna ug kagustohan sa atong Langitnong Amahan.9
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Kon ang usa ka tawo nagkulang sa Espiritu sa Dios, pabuhata
og pahagoa siya alang sa kauswagan sa gingharian sa Dios, ug si-
ya makabaton sa Espiritu sa Dios.10

Tugbang sa imo ug akong paghago ug pagtuman sa mga kasu-
goan sa Dios kita panalanginan pinaagi sa kahayag ug pagdasig
sa Espiritu sa Labaw nga Makagagahum nga Dios.11

Akong nakat-unan nga kon ang mga katawhan moalagad
Kaniya ug magtuman sa Iyang mga kasugoan, sila motubo diha
sa kahibalo sa kamatuoran, nga sila motubo nga lig-on ug maha-
yagon pinaagi sa buhong nga pagbubo sa Iyang Balaan nga
Espiritu.12

Kon kita magpasagad sa atong mga katungdanan, 
ang Espiritu Santo mobiya kanato, bisan pa man 

kon giunsa kita pagpapanalangin sa nangagi.

Sama kasiguro nga ang pagpalta sa kaon makaluya sa atong
mga lawas ug mamatay, mao usab kasiguro nga ang pagpasagad
sa kinahanglanon sa atong espirituhanon nga mga kinaiyahan
maoy makaingon sa kamatayon niini.13

Kon ang mga tawo dili magmabinantayon, dili magpakabana,
sa panahon nga sila mosupak sa Pulong sa Kaalam, sa panahon
nga sila magpasagad sa ilang mga tigum, sa panahon nga sila ma-
pakyas sa pagtudlo sa ilang mga anak pinaagi sa lagda og panig-
ingnan sa ebanghelyo ni Ginoong Jesukristo, nga sila mopalayo
gikan sa hugot nga pagtuo, ang Espiritu sa Dios kuhaon gikan ka-
nila ug sila magpabilin diha sa kangitngit.14

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nakadawat sa pag-
pamatuod sa Ebanghelyo, nahimo natong kapangakohan ang
paglambo diha niini nga pagpamatuod pinaagi sa pagtuman sa
kasugoan sa Dios; ug, ako moingon nganha kaninyo nga ang ta-
wo nga molambo sa matag adlaw sa iyang kinabuhi mao ang ta-
wo nga tataw nga nagtuman sa yano, matag adlaw nga mga
katungdanan nga gikinahanglan niyang buhaton. Dili ang mga pa-
matuod nga atong nabatonan, dili ang daghang mga panan-awon
nga miabut kanato. Ngano, ang mga tawo nga labaw pa sa ubang
mga tawo nga buhong nga gipanalanginan pinaagi sa pagpakita sa
mga anghel, gani pinaagi sa pagpakita sa atong Ginoo ug
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Manluluwas nga si Jesukristo, sama ni Sidney Rigdon ug Oliver
Cowdery—kini nga mga tawo wala mapabiling lig-on ug maka-
nunayon diha sa Simbahan pinaagi niining dagko nga mga pana-
langin ug mga pagpakita. Apan ang mga tawo kinsa mituman sa
mga kasugoan sa Dios, ang mga tawo kinsa matinouron sa ilang
mga pag-ampo,ang mga tawo kinsa mipaluyo ug milaban sa
Prieshood sa Dios sa tanang higayon ug ubos sa tanang kahim-
tang, ang mga tawo kinsa mituman sa Pulong sa Kaalam, ang mga
tawo kinsa mibayad sa ilang ikapulo, sa kanunay nagmatinuoron
ug nagmatinud-anon, ug wala biyai sa Espiritu sa Dios. Sa laing
bahin, kadtong kinsa mibutang sa ilang kaugalingon sa malisud
nga kahimtang, sa pagpangita og sala sa uban, pag-inom, ug pag-
lingawlingaw, ug pagpakigsalo ug paghimo ug tinago nga mga mi-
ting, naghunahuna nga sila wala hatagi og makatarunganon nga
pagtagad, ug wala hatagi og igong pagtamud—kini nga klase sa
mga tawo mawad-an sa Espiritu sa Dios.15

Walay pundok sa mga Elder nga nagbarug diha sa pulpito nga
nakapaikag kanako, walay bisan kinsa nga nakatandog og maayo
sa akong kasingkasing sama sa namauli na nga mga misyonaryo.
Sila namauli nga puno sa espiritu sa ilang misyon, napuno sa
Espiritu sa Dios ug sa gugma alang sa ilang isigkatawo…. Apan
maora og sa kasagaran gayud, sulod sa mubo kaayo nga panahon
human sa ilang pagpauli; sa panimalay, nawad-an sila sa ilang ka-
ikag, ug nagpuyo na lang, walay laing gihimo gawas sa ilang ka-
ugalingong mga kalihokan.

Tataw lang nga mahinungdanon alang kaninyo ug kanako, kon
kita buot nga makabaton og ganti sa matinuoron nga pangalagad,
ang makugihon nga paghago sa pagsangyaw sa mga baruganan sa
Ebanghelyo sa atong kaugalingong dapit o sa gawas. Walay tawo
nga magdahum nga mahimong aktibo ug adunay malagsik nga
panglawas gawas kon siya mohimo sa tukma nga mga ehersisyo;
ug ang mao nga mga baruganan sama ra usab diha sa kahimsog
sa atong espirituhanon nga organisasyon. Ang tawo nga motung-
ha sa kolehiyo ug mokuha og abogasiya, kinahanglang dili lang
magmakugihon aron makalampos sa iyang gipili nga propesyon,
apan kinahanglan usab siyang magmakugihon human siya maka-
gradwar o siya mahimo nga abogado nga walay bili. Mao usab sa
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tawo kinsa molakaw aron magsangyaw sa Ebanghelyo ug mahi-
mong malampuson nga misyonaryo; kon dili siya magpadayon sa
pagbansay sa iyang kaugalingon ug sa espirituhanon nga kaayo-
han sa iyang isig kaingon human siya mopauli, siya mawad-an sa
Espiritu nga iyang naangkon sa dihang siya diha sa misyon.16

Sa akong pagkamatikod kon unsa ka daghan kadtong kinsa
buhong nga gipanalanginan sa Ginoo ang nawad-an sa espiritu-
hanon nga kaikag mahitungod sa ilang isig ka tawo, kini nagpu-
no kanako sa pagkamapainubsanon. Kini nagpuno kanako sa
espiritu sa kaaghup ug sa matinuoron nga tinguha nga masayran
gayud nako ang tinguha ug kabubut-on sa Dios ug mosunod sa
Iyang mga kamandoan kay sa motuman sa akong kaugalingong
mga tinguha.17

Kon kita makat-on sa kabubut-on sa Dios pinaagi sa
pagdasig sa Balaang Espiritu, kita adunay katungdanan 

sa pagtuman niini sa atong mga kinabuhi.

Ang pagtuman sa mga kasugoan sa Dios magdala kanato sa ka-
hayag ug pagdasig sa Iyang Espiritu. Dayon ang mga tinguha sa
atong mga kasingkasing mao ang pagkahibalo sa hunahuna ug
kabubut-on sa Ginoo, ug kita mag-ampo alang sa kalig-on ug ka-
arang sa pagtuman niini, sa ingon niana magsunod sa mga la-
kang sa atong Ginoo ug Agalon nga si Jesukristo.

Ako nasayud nga kita adunay kaugalingon nga mga kahuyang,
ug nga kita makahimo ug makasulti og mga butang nga dili ika-
himuot sa mga mata sa atong Langitnong Amahan; apan kon ki-
ta magtinguha sa pagpakisayud sa kabubut-on sa Dios labaw pa
sa ubang butang, ug kon kita magtinguha sa kalig-on sa kinaiya,
human kita masayud sa hunahuna ug kabubut-on sa atong
Langitnong Amahan, aron sa pagtuman niini sa atong kinabuhi,
ako nasayud nga ang Dios motabang kanato, ug diha sa pag-us-
wag sa atong edad ug kahibalo ug panabut kita usab molambo
diha sa gahum ug sa pagpatuman sa Iyang kabubut-on.19

Kon wala ang kahayag ug ang paggiya sa Espiritu sa Dios ang
buhat sa Dios dili molampus; kini malusno ug mabungkag. Apan
anaa diha sa kasingkasing sa mga katawhan kanang malungtarong
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kasayuran nga maoy naghiusa ug nagbugkos kanila. Kon ilang
madungog ang tinuod nga tingog sa magbalantay sa karnero, ila
kining maila, ug sila andam ug tagana nga mosunod niini.20

Walay laing butang nga makahatag og sama kahingpit nga ka-
lipay ngadto ni bisan kinsa sama sa pagbuhat samga butang nga
gikinahanglan nilang buhaton ug nga ikahimuot sa Dios. Kita mi-
anhi sa kalibutan aron sa pagbuhat sa hunahuna ug kabubut-on
sa Ginoo, ug gikinahanglan sa matag usa ug tanan kanato nga
magpuyo sa paagi nga kita mahimong angayan sa mga pagpada-
yag sa Iyang Espritu, ug nga kon kita makadawat niini kita adu-
nay kaisug ug determinasyon sa pagtuman niini.21

Mahinungdanon sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw ang
pagpangita sa kahayag ug pagdasig sa Espiritu sa Dios, ug human
modawat niini, mohimo sa tanang kahibalo nga anaa kaniya aron
mapadayon ang pag-uswag sa buhat sa Dios. Ayaw gayud pagpa-
kig-uban sa mga katawhan nga nagtinguha nga gamay ra ang
ilang mahimo; apan sa kanunay pakig-uban sa mga katawhan
nga nagtinguha nga daghan ang ilang mahimo. Patas-i ang in-
yong panglantaw.22

Hinaut nga ang kahayag ug pagdasig sa Dios mahimong atong
makanunayon nga giya ug kauban. Hinaut unta nga kita molam-
bo ug mouswag diha sa Espiritu sa Dios ug diha sa pagpamatu-
od sa Ebanghelyo, ug diha sa gahum ug kasarang sa pagtuman sa
mga kasugoan sa atong Langitnong Amahan dinhi sa yuta; ug hi-
naut nga kita molambo diha sa tinguha sa pagbuhat sa ingon,
mao ang akong pag-ampo ug tinguha.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon 
ug Panaghisgutan

• Nganong mahinungdanon man ang pagsabut nga ang pagpa-
dayag moabut sa usa ka tawo sumala sa iyang kaugalingong
panginahanglan? Sa unsa nga paagi ang pagpadayag makagiya
sa mga ginikanan, mga magtutudlo, ug mga pangulo sa
Simbahan sa ilang mga kapangakohan? Unsa ang mahimong
mahitabo kon ang mga tawo mosulti nga nakadawat og pag-
padayag mahitungod sa mga butang nga walay labut sa ilang
kauglingong katungdanan?
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• Nganong ang pagsunod sa mga kasugoan usa ka pangina-
hanglan aron atong mabatunan ang pagpakig-uban sa Espiritu
Santo? Nganong atong madawat ang impluwensya sa Espiritu
kon kita motrabaho ug maghago alang sa kauswagan sa ging-
harian sa Dios?

• Sa unsa nga paagi nato mailhan ang “ligdong ug hinay nga ti-
ngog sa pagpadayag” ug ikatandi kini sa uban nga mga implu-
wensya? (tan-awa sa D&P 16:15, 22–23; 8:2–3; 11:13–14.)

• Unsa ang ubang mga kasinatian nga inyong ipaambit diin in-
yong gisunod ang mga pag-aghat sa Espiritu? Sa unsa nga pa-
agi ang pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu midala kaninyo
og kalinaw ug direksyon sa inyong kaugalingon nga kinabuhi?
sa inyong pamilya? sa inyong buluhaton sa Simbahan? sa in-
yong trabaho?
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Diha sa pagpadayag nga gitawag nga Pulong sa Kaalam, ang Ginoo nag-ingon: 

“Ang tanan nga mga lugas maayo alang sa pagkaon sa tawo; usab ang  bunga sa

bagon; kana nga namunga, bisan diha sa yuta o ibabaw sa yuta.” (D&P 89:16).



Ang Pagsunod sa 
Pulong Sa Kaalam

Ang Ginoo mihatag kanato sa Pulong sa Kaalam alang 
sa atong temporal ug espiritwal nga kaluwasan.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Sa panahon nga si Presidente Heber J. Grant nangalagad isip
usa ka Apostol ug isip Presidente sa Simbahan, siya ug ang ubang
mga General Authority, sa kanunay gidasig sa pagpamulong sa
mga Santos kalabut sa Pulong sa Kaalam, usa ka pagpadayag nga
makita sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89. Dinhi niini nga pagpa-
dayag, ang Ginoo nagdili kanato sa paggamit sa alkohol, tabako,
ug mainit nga mga ilimnon, diin ang mga propeta sa ulahing
mga adlaw mipasabut nga mao ang tsa ug kape (tan-awa sa D&P
89:5–9). Ang Ginoo usab miingon nga ang makaayo sa lawas nga
hilbas, lugas ug mga bunga “gitugot alang sa paggamit sa tawo,”
uban sa unod sa kahayopan diin “gamiton sa pagdaginot” (tan-
awa sa D&P 89:10–17). Agi og dugang ngadto sa mga pag-awhag
sa mga Santos sa pagsunod niini nga tambag, si Presidente Grant
ug ang ubang mga Presidente sa Simbahan misulti batok sa ma-
kadaot ug makapaanad nga mga butang sama sa gidili nga mga
druga. Si Presidente Grant miingon, “Ang Ginoo dili buot kanin-
yo nga mogamit sa bisan unsa nga druga nga makapahinam.”1

Daghan sa mga pag-awhag ni Presidente Grant alang sa pag-
sangyaw sa Pulong sa Kaalam miabut tungod kay duna siyay hi-
gala kansang kinabuhi nadaut tungod sa sigarilyo ug ilimnon.
Kining batan-on nga lalaki miundang sa pagpanigarilyo aron siya
makapangalagad sa misyon, apan siya misugod sa pagpanigarilyo
human dayon giluwat sa fulltime nga pangalagad sa misyon. Ang
pagpanigarilyo misangput ngadto sa pag-inom og alak, ug ang
pag-inom og alak misangput ngadto sa pagkawala sa hiyas ug
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ngadto sa pagkahimulag gikan sa Simbahan. Siya namatay sa ba-
tan-on nga edad, ug si Heber J. Grant mibisita sa iyang lubong.
“Samtang ako nagbarug sa iyang lubnganan,” si Presidente Grant
miasoy, “mihangad ako sa langit ug misaaad sa akong Dios nga
ang ilimnon nga makahubog ug tabako ako nang kaaway ug ako
makig-away sa tanang kasarang nga gihatag sa Dios hangtud sa
adlaw sa akong kamatayon.”2

Pipila ka mga sakop sa Simbahan sa panahon ni Presidente
Grant ang misaway mahitungud sa daghang mga wali nga ilang na-
dungog kabahin sa Pulong sa Kaalam. Si Presidente Grant misulti,
“panagsa ra ang komperensya diin walay tawo nga mangahas sa
pagsulti kanamo nga: ‘Palihug ayaw na paghisgut mahitungod sa
Pulong sa Kaalam. Sige na mi og kadungog ana, gipul-an na mi
ana.’” Si Presidente Grant mitubag niana nga mulo pinaagi sa pag-
ingon: “Walay mortal kinsa Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nag-
tuman sa Pulong sa Kaalam ang sukad gisakitan ug gipul-an sa
pagpaminaw niana. Kon ang tawo mobiya sa tigum ug moingon …
‘wala ba silay laing makita nga hisgutan gawas sa Pulong sa
Kaalam, gipul-an na ko ana’—tinuod gipul-an siya tungod kay dag-
han siya og bisyo nga nahisupak sa Pulong sa Kaalam.”3

Gikan sa kaugalingon nga kasinatian, si Presidente Grant na-
sayud nga kadtong mituman sa Pulong sa Kaalam dili mapana-
lipdan gikan sa sakit. Siya miangkon nga tungod kay
gipanalanginan wala magpasabut nga gawasnon sa mga kagul-
anan ug mga kalisdanan sa kinabuhi.”4 Hinoon, siya makanuna-
yong mipamatuod nga kon ang mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw motuman sa Pulong sa Kaalam, sila makadawat og pana-
langin sa kahimsog, kauswagan, ug espirituhanon nga kalig-on
nga dili nila madawat kon dili sila motuman niini nga balaod.

Niadtong Abril 1933 nga kinatibuk-ang komperensya, si
Presidente Grant miingon nga tungod kay siya mituman sa
Pulong sa Kaalam, ang Ginoo mitugot kaniya nga mabuhi aron
matuman ang iyang misyon sa yuta. “Akong ibilin ang akong pag-
pamatuod kaninyo,” siya miingon, “nga ako nagtuo sama ka lig-
on sa akong pagtuo sa bisan unsang butang dinhi niining
kalibutana nga ako wala magbarug dinhi karon ug mamulong ka-
ninyo kon wala pa ako motuman sa Pulong sa Kaalam. Sa dihang
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ang akong apendiks mibuto gitangtang kini ug dihay pagkahilo
sa akong dugo, maoy ilang giingon, ug ang ikatulo ug katapusan
nga hugna misugod na. Dihay siyam ka mga magtatambal nga mi-
tambong ug ang walo miingon nga ako mamatay. Ang pangulo sa
mga tigopera … miatubang ngadto ni Presidente Joseph F. Smith
ug miingon: ‘Mr. Smith ayaw paghunahuna nga posible niining
tawhana nga mabuhi. Kay ngano, kon siya mabuhi, mahimong
milagro kana, ug karon dili na panahon sa mga milagro.’

“Mao kana ang mensahe nga gidala kanako ni Presidente
Joseph F. Smith sa panahon sa iyang katapusang pagkasakit, ug si-
ya miingon: ‘Ang atong higalang doktor nga miingon nga mahi-
mong milagro, namatay na. Wala ko makakita kanimo nga
labawng mahimsog kay sa akong pagkakita kanimo karon,
Heber.’

Ako miingon ngadto sa nars kinsa misulti kanako mahitungod
niining siyam ka mga doktor nga dili ko buot makigkita kanila,
gawas niadtong usa nga mituo nga ako mabuhi. Siya miingon:
‘Siya ang doktor sa ospital, ako siyang tawagon.’

“Nangutana ako kaniya nganong wala siya mouyon sa uban,
ug siya mipahiyum,… ug siya miingon: ‘Mister Grant, ako lang
gitag-an, sir. Akong nabatyagan ang pulso, sir, sa liboan ka mga
pasyente, isip doktor sa daghan na kaayong mga ospital, apan
wala ako makabantay og pulso sama sa imo, sir. Ngano, abi ni-
mo, sir, sa tanang pagsulay nga akong gihimo sulod sa usa ka
oras og kap-atan ka minutos nga gioperahan ka ang imong ka-
singkasing wala gyud moundang bisan kausa ug ako nakahukom
nga kana nga kasingkasing motabang kanimo nga mabuhi.’

“Unsang matang sa kasingkasing nga anaa ako? Ako adunay ka-
singkasing nga adunay limpyo nga dugo nga wala mahugawi sa
tsa, kape o ilimnon nga makahubog. Mao nga ang hilo nga diha
sa akong sistema nabuntog.”5

“Hinaut unta nga ang Dios motabang kaninyo ug kanako ug sa
matag Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagsunod sa Pulong sa
Kaalam.” Si Presidente Grant kausa nag-ampo, “nga kita adunay
kahimsog ug tinago nga bahandi sa kahibalo, ug nga ang Dios
motugot kanato nga mabuhi dinhi sa yuta hangtud nga atong
matuman ang katuyoan sa atong pagkalalang.”6
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang Pulong sa Kaalam mao ang balaod sa kinabuhi 
ug sa kahimsug sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Akong nakita nga natala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad
ang usa ka mubo kaayo nga tudling nga mabasa:

“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. [D&C 82:10.]

Ako manghinaut nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
mahinumdum niining pipila ka mga pulong. Akong pangandoy
nga kini isilsil diha sa atong mga hunahuna ug diha sa atong mga
kasingkasing, ug nga atong matino nga ang Dios mapugos sa
pagtuman sa Iyang mga saad ngari kanato, kay kita nagtuman sa
Iyang mga kasugoan. Adunay balaod nga dili mausab didto sa la-
ngit—mao ang gisulti kanato ni Joseph Smith—sa wala pa ang
mga katukuran niini nga kalibutan, nga diha ang tanan nga mga
panalangin gipasikad [tan-awa sa D&P 130:20–21]. Kon ikaw ug
ako nagtinguha sa mga panalangin sa kinabuhi sa kahimsug, ka-
lagsik sa lawas ug hunahuna; kon kita nagtinguha nga ang tig-
laglag nga anghel mosaylo kanato sama sa panahon sa mga anak
ni Israel, kita kinahanglang motuman sa Pulong sa Kaalam; da-
yon ang Dios mapugos ug ang mga panalangin moabut kanato.7

Human kita sultihi unsay maayo alang kanato [tan-awa sa D&P
89:10–17], ang Ginoo mihimo ug usa sa labing maanindot nga
saad, usa sa labing makapabayaw ug makapadasig nga mga saad
nga posibleng mahatag ngadto sa mortal nga tawo, Siya miingon:

“Ug ang tanan nga mga Santos kinsa mahinumdum sa pagsu-
nod ug sa pagbuhat niini nga panultihon, maglakaw nga masu-
lundon sa mga sugo, makadawat og maayo nga panglawas ug
uyok sa ilang mga kabukogan;

“Ug makakita ug kaalam ug dagko nga mga bahandi sa kahi-
balo, gani ang mga tinago nga mga bahandi;

“Ug modagan nga dili maluya, ug molakaw nga dili makuyapan.
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“Ug Ako, ang Ginoo mohatag ngadto kanila og usa ka saad,
nga ang tiglaglag nga anghel mosaylo kanila, ingon sa mga anak
sa Israel, ug dili mopatay kanila.” [D&P 89:18–21]…

Ang Ginoo misulti kanato pinaagi ni Propeta Joseph Smith:

“Ug kon ang usa ka tawo makakab-ot pa og dugang nga kahi-
balo ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang ka-
kugi ug pagkamasulundon kay sa uban nga tawo, siya adunay
daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan nga umaabot.” [D&P
130:19]

Walay tawo nga nagsupak sa Pulong Sa Kaalam nga makaang-
kon og sama ka gidaghanon nga kahibalo ug salabutan niini nga
kalibutan kay sa tawo kinsa nagsunod sa balaod. Dili ko igsapa-
yan kinsa siya o diin siya gikan, ang iyang hunahuna dili sama ka
tin-aw, ug siya dili mouswag sama ka layo ug sama ka dali ug ma-
kapabilin sa iyang gahum sama sa iyang mahimo kon siya nagsu-
nod sa Pulong sa Kaalam.8

Ang lain pa nga hinungdan nganong ako matinguhaon nga ang
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga motuman sa
Pulong sa Kaalam mao nga ang Ginoo nag-ingon nga kini gihatag
kanato alang sa atong temporal nga kaluwasan [tan-awa sa D&P
89:2]. Buot nakong mahibaloan ninyo nga kon kita isip usa ka ka-
tawhan dili gayud mogamit bisan gamay sa tsa o kape o sa tabako
o ilimnon nga makahubog, kita mahimong labing adunahan nga
tawo sa kalibutan. Ngano? Tungod kay kita mahimong makapa-
lambo sa kalagsik sa atong lawas, makapalambo sa kalagsik sa
atong panghunahuna; kita motubo sa pagka espirituhanon; kita
makabaton ug direkta nga linya sa pagpakigsulti sa Dios, ang
atong Langitnong Amahan, kita makahimo og mas daghan pa nga
kalampusan….

Daghang mga tawo ang nagpaila nga Santos sa Ulahing mga
Adlaw nga sa panahon sa kalisud nawad-an sa panimalay nga
masilongan sa ilang asawa ug mga anak kinsa kon mituman lang
unta sa Pulong sa Kaalam, makahimo unta sa pagsalbar niini.
Ang kalapasan sa Pulong sa Kaalam nagpasabut sa kalainan tali
sa kapakyasan ug kalampusan. Pinaagi sa pagsunod sa Pulong sa
Kaalam, aduna untay igong kwarta nga ibayad sa binulan nga
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datahan, inubanan sa dugang tabang alang sa pag-amuma sa
iyang pamilya ug umahan.9

Dili ko buot manghilabot sa katungod ni bisan kinsang tawo
o mga prebilihiyo. Dili ko buot nga momando ni bisan kinsang
tawo. Apan kon ang Ginoo mohatag og pagpadayag ug nagsulti
nako kon unsa ang akong pinansyal nga kaayohan ug pinansyal
nga kaayohan alang niini nga katawhan, tungod sa “dautan ug
sa mga laraw nga anaa ug motungha diha sa mga kasingkasing
sa dautan nga mga tawo sa katapusan nga mga adlaw,” [D&P
89:4] ako naghunahuna nga bisan man lamang unta ang mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw maminaw sa isulti sa Ginoo.10

Walay lalaki o babaye nga nagsunod sa Pulong sa Kaalam nga
makakita og sayop niini. Ngano? Tungod kay sila nasayud sa ka-
himsog nga ilang natagamtam, sila nasayud sa kalinaw, sa hing-
pit nga kalipay, sa kahupayan, sa katagbawan nga moabut sa
ilang kasingkasing kon sila mohimo sa unsay buot sa Ginoo nga
ilang buhaton.11

Hingpit nga walay kaayohan nga makuha ni bisan kinsa nga ta-
wo gikan sa pagsupak sa Pulong sa Kaalam, apan anaa ang ta-
nang kaayohan kaniya sa pagkamoral, sa salabutan, sa pisikal, ug
sa espirituhanon nga paagi, diha sa pagsunod niini.

Ang balaod sa kinabuhi ug kahimsog ngadto sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mao ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam.13

Kadtong nagsupak sa Pulong sa Kaalam 
maluya sa pisikal ug espirituhanon nga paagi.

Mogahin ba kita og panahon sa paghunahuna nga ang
Tiglalang sa langit ug yuta, ang tigbuhat sa tanan nga atong ma-
kita niining dako nga kawanangan, ang Amahan sa atong mga es-
piritu, ang Amahan sa atong Ginoong Jesukristo sa espiritu ug sa
unod, makigsulti kanato, nga siya mihatag kanato ug pahimang-
no sa ingon nga modala kanato balik ngadto sa iyang atubangan,
nga maghatag kanato og kalagsik sa lawas ug hunahuna?

Apan sa gihapon adunay gatusan, adunay liboan ka mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw ngadto kinsa ang Ginoong Dios nga
Makagagahum mihatag og pagpamatuod ug kahibalo nga siya
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buhi, kahibalo nga si Jesus mao ang Kristo, kasayuran nga si
Joseph Smith propeta sa tinuod ug buhi nga Dios, ug kinsa ma-
kahimo sa paghatag niana nga saksi ug pagpamatuod dinhi sa
atong nasud o sa gawas kinsa , sa panahon nga ang Ginoong Dios
nga Makagagahum, ang Tiglalang sa langit ug yuta, mosulti kani-
la unsa ang maayo alang kanila mahitungod sa pisikal ug espiri-
tuhanon nga butang, ug mosulat niini, dili mohatag og pagtagad
niini. Ako maguol nga mosulti nga karon daghan ang anak nga
mga lalaki ug babaye sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—pipi-
la sa anak nga mga lalaki ug babaye sa nag-unang mga lalaki ug
babaye niini nga Simbahan kinsa naghimo og sosyal nga mga pa-
nagtigum ug kinsa naghunahuna nga pag-inom sa ilang tsa ug ka-
pe ug pagdala og baraha ug ang paghimo sa mga butang nga
gitudlo kanato dili maayo alang kanato. Mobasa ako kaninyo og
usa ka sulat gikan sa Ginoo ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. [Human mosulti niini nga pahayag si Presidente Grant mi-
basa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89].14

Ang makauulaw nga pagkadautan niini nga panahon mao ang
kakulang sa hiyas. Usa lang ang sumbanan sa moralidad dinhi sa
Simbahan ni Kristo. Kita gitudloan, liboan kantao nga nagdako
dinhi niining Simbahan gikan pa sa atong pagkabata, nga ikadu-
ha lang sa pagpatay ang pagkawala sa kaputli; ug buot ko nga
mosulti ngadto sa mga amahan ug inahan, ug ngadto sa mga
anak nga lalaki ug babaye, diha sa atong Primary, sa atong
Mutual Improvement Association [Asosasyon sa Mutwal nga
Pag-uswag], diha sa atong mga seminary ug mga institute, diha
sa Sunday School, diha sa Relief Society ug sa atong tanang
Korum sa Priesthood—buot nakong masabtan ninyo nga ang
paggamit sa ilimnon nga makahubog ug tabako mao ang nag-
unang paagi sa kaaway diin siya mophisalaag sa mga batan-ong
lalaki ug babaye gikan sa kaputli.

Hapit kanunay kadtong kinsa nawad-an sa ilang kaputli unang
miambit niadtong mga butang nga makapapukaw sa ilang kahi-
nam sulod kanila o makapakunhod sa ilang kusog sa pagbatok o
makapalibog sa ilang mga hunahuna…. Ang batan-ong mga lala-
ki ug babaye karon kinsa naghunahuna nga sila maantigo pinaa-
gi sa pagbutang og gamayng alak o ilimnon nga makahubog
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sulod sa ilang mga panimalay, ug paghimo sa mga butang nga gi-
ingon sa Ginoo nga dili nila buhaton, naghimo ug tukuran nga
magdala kanila sa inanay nga kalaglagan. Sila dili mahimong
magpadayon sa pagsupak sa mga kasugoan sa Ginoo nga dili ma-
dala sa makusog nga agos sa suba. Ug unsa ang makusog nga
agos sa suba? Ang makusog nga agos sa suba sa ginagmay nga
pag-inom [kanunay]nga mosangput ngadto sa sobra nga pag-
inom, ug ang sobra nga pag-inom mosangput ngadto sa kalagla-
gan sa lawas ug sa hunahuna ug sa hugot nga pagtuo.15

Kon ang sakit moatake sa tawo kinsang lawas puno sa tabako
ug puno sa ilimnon nga makahubog, o kinsa sad-an sa paghinu-
bra ug mga pag-abuso sa bisan haing bahin sa kinabuhi, nan, wa-
la siyay maangkon niini nga mga saad [nagpasabut sa D&P
89:18–21].16

Uban sa tabang sa Ginoo, ang matag Santos sa Ulahing 
mga Adlaw makatuman sa Pulong sa Kaalam.

Ang Ginoo mangita og taho kon giunsa nako paggamit ang
akong nadawat nga gasa, gahum, abilidad, ug talento; ug iyang gi-
tugahan ang matag lalaki, babaye ug bata sa mga Santos sa Ulahing
mga Adlaw sa kasarang sa Pagtuman sa Pulong sa Kaalam.17

“Usa ka Pulong sa Kaalam, alang sa kaayohan sa konseho sa
mga high priest, nga nagmiting sa Kirtland, ug sa Simbahan, ug
usab sa mga Santos sa Zion—

“Ipadala nga katahuran; nga dili pinaagi sa sugo o pagpugos—”

Pipila ang miingon, “O, mao kana ang akong pagsabut niana.
Kini wala ihatag pinaagi sa sugo o pagpugos.”Unsa man diay ka-
na? Sultihan ko kamo unsa kana—

“apan pinaagi sa pagpadayag ug sa pulong sa kaalam, nagpa-
kita sa han-ay ug kabubut-on sa Dios.” [D&P 89:1–2.]

Kon ang Ginoo nagpakita sa iyang sugo ug iyang kabubut-on
ayaw sulayi paghupay ang inyong konsiyensya, bisan kinsa ka-
ninyo nga nagsupak sa Pulong sa Kaalam.18

Usa ka Domingo ako miapil sa usa ka pangbuntag nga miting
sa puasa, ug usa sa panghapon. Usa sa mga mamumulong sa ula-
hi nga tigum mao sa Sister Anna Snow….
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Siya gikan sa Scandinavia ug gikan sa iyang pagkabata naanad
na sa paggamit og kape, ug naghunahuna nga siya dili mabuhi
kon wala kini. Apan sa katapusan, human moabut sa pangidaron
nga otsenta y dos, siya nakahunahuna nga siya napakyas sa pag-
himo sa iyang katungdanan kalabut niana ug nakahukom, sa
iyang ika otsentay tres nga adlawng natawhan nga siya motuman
sa Pulong sa Kaalam sa dugang kahingpit ug mohunong sa pag-
inom og kape. Hapit kini mopatay kaniya apan sa katapusan siya
milampos sa pagbuntog sa bisyo. Ug siya mibarug nga mapaub-
sanon sa atubangan sa katawhan nagkumpisal sa iyang kapakya-
san sa wala pagtuman sa Pulong sa Kaalam ug mipahayag sa
iyang pagpasalamat sa Ginoo sa paghatag kaniya og abilidad, bi-
san pa man sa iyang pangidaron, sa pagbuntog sa iyang kapak-
yasan. Ug siya mipamatuod sa kaayohan nga iyang nadawat
tungod sa kauswagan sa iyang kahimsog pinaagi sa pagtuman ni-
ini nga balaod sa Dios.

Ako nakadayeg kaayo sa iyang talagsaon nga pagpamatuod.
Akong gipangandoy nga unta ang matag usa sa atong maayong
mga igsoong babaye, ug usab sa igsoong mga lalaki kinsa, matag
tuig, nagsupak niining yano nga kasugoan sa Ginoo, didto unta
ug naminaw sa iyang pagmatuod.

Ako nasayud sa daghang mga tawo nga nakadungog sa mga wa-
li sa Pulong sa Kaalam sa daghang mga katuigan nga wala maka-
hatag og kausaban ngadto kanila. Wala ko masayud unsaon nato
nga makatandog sa ubang tawo. Nasayud ako nga daghang mga ta-
wo kinsa gihagoan pagtabang sa pribado, ug usab diha sa publiko
nga pagtudlo ug pag-awhag. Apan kini nga mga paghago walay
epekto kanila. Akong gibati sa akong kasingkasing nga akong ka-
tungdanan ang pagkaplag sa mga huyang nga dapit sa akong ki-
naiyahan ug dayon mag-ampo sa Ginoo nga tabangan ako sa
pagbuntog niini. Sa akong pagbasa sa Pulong sa Kaalam, akong na-
kat-onan nga kini gipahiangay sa mga huyang sa tanang huyang
nga may purohan nga tawagong Santos [tan-awa sa D&P 89:3]. Ug
ako nagtuo nga usa ka maanindot nga tabang alang sa kauswagan
sa gingharian sa Dios kon ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
motuman niining yano nga mga kasugoan sa Ginoo. Sa akong pag-
paminaw niining tigulang nga igsoong babaye nga mipamatuod



236

K A P I T U L O  2 1

nga diha sa iyang katigulangon siya nakabuntog, ako nangandoy
nga ang tanang Israel makadungog unta niana nga pagpamatuod
ug matandog unta niana.19

Walay usa ka lalaki o usa ka babaye sa tanang mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw nga dili makatuman sa Pulong sa Kaalam kon
sila moluhod … ug mag-ampo ngadto sa Dios alang sa tabang.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Sa unsa nga paagi ang atong pagtuman o pagkulang sa pagtu-
man sa Pulong sa Kaalam makaimpluwensya sa atong pagpa-
ngita sa kahibalo? sa atong kasarang sa pagdawat og
kaugalingong pagpadayag? sa atong katakus sa pagsulod sa
templo? sa atong pisikal nga kahimsog?

• Sa unsa nga paagi ang atong pagtuman sa Pulong sa Kaalam
mopauswag sa atong kalamboan temporal man o espiritwal?
Nganong imposible alang sa usa ka tawo nga mahimong tinu-
od nga mauswagon kon sila mosalikway sa mga kamatuoran
diha sa Pulong sa Kaalam?

• Sa unsa nga paagi ang kapakyasan sa pagtuman sa Pulong sa
Kaalam mosangput sa pagkawala sa kaputli?

• Kon ang usa ka tawo sa pagka karon adunay kalisdanan sa pag-
tuman sa Pulong sa Kaalam, unsa ang iyang mahimong buhaton
aron makabaton og kusog sa pagtuman niini nga kasugoan?
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Ang Pagtudlo sa mga Bata
pinaagi sa Pagmatuto ug

Pagpahimatngon mahitungod
sa Ebanghelyo

Ang mga ginikanan, binuligan sa mga pangulo 
sa Simbahan ug mga magtutudlo, kinahanglang
makugihon ug walay undang nga maghago sa 

pagtudlo sa mga bata sa ebanghelyo.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Daghan na ang nasulti kalabut sa kaugalingon nga kakugi ug
pagkamasulondon ni Presidente Heber J Grant. Apan samtang si-
ya nakadawat og daghang mga panalangin pinaagi sa iyang hu-
got nga pagtuo ug kakugi, siya dali ra kaayong makahisgut
mahitungod sa iyang utang kabubut-on ngadto sa mga tawo nga
nagtudlo kaniya sa ebanghelyo niadtong bata pa siya.

Siya kanunay nga naghatag og pasidungog ngadto sa iyang ina-
han. Siya miingon, “Klaro kaayo nga utang nako ang tanan ngad-
to sa akong inahan, tungod kay ang akong amahan namatay sa
dihang ako siyam pa lang ka adlaw; ug ang maanindot nga pag-
tulon-an, ang hugot nga pagtuo, ang kaligdong sa akong inahan
nakadasig kaayo kanako.”1 Nagpasabut sa iyang paghukom nga
maminyo sulod sa templo, siya miingon, “Ako mapasalamaton ka-
ayo og dako sa pagdasig ug sa akong dakong tinguha sa pagsugod
og husto nga kinabuhi. Nganong miabut kini kanako? Miabut ki-
ni kay ang akong inahan nagtuo sa ebanghelyo, nagtudlo kanako
sa kabililhon niini, naghatag kanako sa tinguha nga makaangkon
sa tanang kaayohan sa pagsugod sa kinabuhi nga husto ug sa pag-
buhat sa mga butang sumala sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo.2
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Ang tanang mga ginikanan kinahanglan nga adunay matinuoron 

nga tinguha aron ang ilang mga anak “ magtubo nga gimatuto ug 

gipahimatngonan mahitungod sa Ebanghelyo, magtuman sa mga 

kasugoan sa Dios, aron sila maluwas didto sa Iyang gingharian.”
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Si Presidente Grant usab mipahayag sa iyang pagkamapasala-
maton alang sa mga magtutudlo sa Sunday School ug sa uban
kinsa migiya kaniya sa iyang pagkabata. Siya miingon, “Ako ka-
nunay nga mapasalamaton niadtong mga tawhana tungod sa
ilang impluwensya ngari kanako.”3

Masinundanon sa mga panig-ingnan sa maimpluwensya nga
mga magtutudlo sa iyang kinabuhi, si Presidente Grant makugi-
hong mitudlo sa kamatuoran sa iyang kaugalingong mga anak.
Ang iyang anak nga babaye nga si Francis Grant Bennett miasoy
sa malumo nga paagi sa iyang amahan sa pagtabang kaniya ug sa
iyang mga igsoon aron makasunod sa ebanghelyo: “Sa mga bu-
tang nga dili kaayo mahinungdanon, si papa talagsa ra moingon
nga ‘Dili’ kanamo. Mao nga kon siya moingon og ‘dili’ mao gyud
kana ang iyang gipasabut. Ang iyang pagtudlo mitugot kanamo
nga mohimo sa among kaugalingong mga desisyon kon mahimo.
Siya sa kanunay pasensyoso kaayong mipasabut ngano sa iyang
hunahuna ang usa ka paagi dili maayo ug moingon, ‘Mao kana
ang akong pagtan-aw niana; apan dayag lang nga ikaw ang mo-
hukom alang sa imong kaugalingon.’ Isip sangputanan, ang
among desisyon sa kasagaran sama sa iya. Tungod niini siya na-
kaaghat kanamo sa pagtinguha sa pagbuhat sa matarung nga bu-
tang kaysa pugson sa pagbuhat niini.4

Si Presidente Grant wala gayud pul-i sa pagtudlo sa iyang mga
anak, bisan daghan kanila ang dagko na. Sa pag-edad og 52, sa
dihang siya usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga
Apostoles, siya naminaw og maayo ngadto sa pamulong sa kina-
tibuk-ang komperensya diin si Presidente Joseph F. Smith miaw-
hag sa mga sakop sa Simbahan sa “pagpakita sa ilang hugot nga
pagtuo, sa ilang pagpahinungod ug gugma alang sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang pag-atiman sa ilang mga anak
ug imatuto sila sa hugot nga pagtuo.”5 Si Elder Grant mitindog sa
atubangan ulahi nianang adlawa ug miingon:

“Usa sa mga dakong tinguha nako sa kinabuhi mao ang pag-
puyo nga takus sa amahan ug inahan nga gihatag ngari kanako;
ug usa pa sa mga dako nga tinguha nako sa kinabuhi mao ang
pag-alima sa akong mga anak diha sa pag-amuma ug pagpahi-
matngon mahitungod sa Ebanghelyo. Usa sa akong mga pabori-
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to nga mga panaghisgutan diha sa pagsangyaw ngadto sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw gikuha gikan sa pagpadayag sa
Ginoo nga nag-ingon kanato nga atong katungdanan ang pag-
sangyaw ngadto sa atong mga anak ug tudloan sila sa
Ebanghelyo ni Jesukristo, dasigon sila uban sa hugot nga pagtuo
diha sa Ginoo ug Manluluwas sa kalibutan, ug tudloan sila sa
pag-ampo ug sa paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo
[tan-awa sa D&P 68:25–28]. Ako nagtuo nga kini nga kasugoan
dugay na nga napasagdan, ug hilabihan ang akong kalipay sa
mga pulong sa atong Presidente karon, nga nag-awhag sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagbuhat sa ilang katungdanan
kalabut niini. Ako nagtinguha sa pagbuhat niini, apan ako mihi-
mo og panaad nga mahimong labing matinuoron sa pagbuhat sa
ingon sa umaabot. Nagtuo ako nga adunay kahigayunan alang sa
kauswagan kanatong tanan niini nga direksyon.”6

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang mga ginikanan adunay tulubagon sa pagtudlo sa 
ilang mga anak sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Ako nagtuo nga ako luwas ang pag-ingon nga ang labing ma-
tinouron nga tinguha sa matag tinuod nga Santos sa Ulahing
mga Adlaw mao nga ang iyang mga anak magdako diha sa pag-
amuma ug pag-awhag sa Ebanghelyo, magsunod sa mga kasugo-
an sa Dios, aron sila maluwas sa Iyang gingharian. Dili
makatarunganon ang paghunahuna nga kon ang bata adunay
binhi sa pagpamakak ug pagkadautan nga gitisok diha sa iyang
hunahuna sa tibuok kinabuhi, ikaw makatisok lang dayon sa
iyang hunahuna og usa ka tanom sa kamatuoran ug molaum nga
kini makahatag og hingpit nga ani sa kamatuoran. Hunahunaa
nga buang ang usa ka mag-uuma kon siya mosugo sa tanan nga
moagi sa iyang umahan sa paghulog og binhi sa sagbot, buhaton
kini sa kawhaan ug usa ka tuig, ug dayon makapatubo og maa-
yong tanom ug maglaum nga makakuha og maayo nga ani.

Mahimong ako nakahibalo sa multiplication table, ang akong
asawa usab, apan ako dili magdahum nga tungod niana ang
akong mga anak matawo nga mahibalo nang daan sa multiplica-
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tion table. Ako mahimong nakahibalo nga ang ebanghelyo tinu-
od, ug ang akong asawa mahimong nahibalo na niini; apan ako
dili makatuo nga ang akong mga anak natawo nga nasayud nang
daan niini nga kasayuran. Kita nakadawat og pagpamatuod sa
ebanghelyo pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug sa mga ordi-
nansa niini; ug ang atong mga anak makadawat sa sama nga ka-
hibalo sa sama usab nga paagi; ug kon kita dili motudlo kanila, ug
sila dili molakaw sa tul-id og pig-ot nga dalan nga magdala ngad-
to sa walay katapusan nga kinabuhi, sila dili makadawat niini nga
kahibalo. Ako nakadungog og mga tawo nga miingon nga ang
ilang mga anak natawo nga mga manununod sa mga saad sa bag-
o ug walay katapusan nga pakigsaad, ug nga sila motubo bisan pa
man sa ilang binuhatan, nga adunay kahibalo sa ebanghelyo.
Buot akong mosulti kaninyo nga kini dili tinuod nga doktrina, ug
kini tataw nga sukwahi sa mga kasugoan sa atong Langitnon nga
Amahan. Atong makit-an nga kini gihatag sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw isip kapangakohan, dili hangyo, apan isip usa
ka balaod, nga sila kinahanglan nga motudlo sa ilang mga anak:

“Ug usab, tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak di-
ha sa Zion, o diha sa iyang istaka nga natukod nga wala magtud-
lo kanila sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga
pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag
ug sa gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga ka-
mot kon walo na ka tuig ang panuigon, ang sala anaa diha sa
mga ulo sa mga ginikanan;

“Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumulupyo sa Zion,
o diha sa bisan diin sa iyang istaka nga natukod;

“Ug ang ilang mga anak pagabunyagan alang sa kapasayloan sa
ilang mga sala kon moabut sa walo ka tuig ang panuigon, ug ma-
kadawat sa pagpandong sa ilang mga kamot,

“Ug sila usab motudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo ug sa pag-
lakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo.” [D&P 68:25–28]…

Ang matag amahan kinsa naghigugma sa ebanghelyo andam ug
mauyonon nga moadto sa mga tumoy sa kalibutan aron sa pag-
sangyaw niini, ug usa sa labing dakong kalipay nga maangkon ni bi-
san kinsa masinati diha sa pagdala sa mga kalag ngadto sa kahibalo
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sa kamatuoran. Angay lang nga makahatag kanato og dakong kali-
pay ang pagtudlo sa atong mga anak sa laraw kaluwasan.7

Uban sa Iyang labing unang mga sugo ngadto ni Adan ug ni
Eba, ang Ginoo miingon: “Sumanay ug dumaghan kamo ug pun-
on ninyo ang yuta.” [Genesis 1:28]. Siya mipabalik niana nga su-
go sa atong panahon. Siya sa makausa pa mipadayag dinhi niining
katapusang dispensasyon, sa baruganan sa walay katapusan nga
pakigsaad sa kaminyoon. Siya mipabalik ngadto sa yuta sa awtori-
dad alang sa pagsulod niana nga pakigsaad, ug mipahayag nga
mao lang kini ang matarung ug tukma nga paagi sa pag-ipon sa ba-
na ug asawa, ug ang nag-inusara nga paagi nga diin ang sagrado
nga relasyon sa pamilya mahimong dalhon latas pa sa lubnganan
ug ngadto sa kahangturan. Siya mipahayag nga kining walay kata-
pusan nga relasyon mahimo lang pinaagi sa mga ordinansa nga gi-
alagad diha sa balaan nga mga templo sa Ginoo, ug mao nga ang
Iyang mga katawhan kinahanglan magminyo diha lamang sa Iyang
templo sumala niana nga mga ordinansa.

Ang Ginoo misulti kanato nga katungdanan sa matag bana ug
asawa nga mosunod sa sugo nga gihatag ngadto ni Adan aron
mosanay ug mopuno sa yuta, aron ang dakong pundok sa mga
espiritu nga naghulat alang sa ilang mga tabernakulo sa unod
mahimong moanhi dinhi ug mouswag ubos sa dakong laraw sa
Dios nga mahimong hingpit nga mga kalag, kay kon wala kining
tabernakulo sa unod sila dili makauswag ngadto sa ilang kapala-
ran nga gilaraw sa Dios. Mao nga, matag bana ug asawa kina-
hanglan mahimong amahan ug inahan sa Israel ngadto sa mga
bata nga natawo ubos sa balaan, walay katapusang pakigsaad.

Pinaagi sa pagdala niining pinili nga mga espiritu sa yuta, ang
matag amahan ug inahan may tulubagon ngadto sa mga espiritu
nga gihatagan og lawas ug ngadto sa Ginoo mismo pinaagi sa pag-
pahimulos sa kahigayunan nga iyang gitanyag, sa usa ka kapanga-
kohan nga labing balaan nga matang, tungod kay ang kaugmaon
niana nga espiritu didto sa mga kahangturan nga moabut, ang
mga panalangin o silot nga naghulat niini sa umaabut, mag-agad
sa dakong bahin, diha sa pag-amuma, sa mga pagtulun-an, sa pag-
matuto nga gihatag sa mga ginikanan ngadto niana nga espiritu.
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Walay ginikanan nga makaikyas niana nga obligasyon ug kapa-
ngakohan, ug ang Ginoo mihimo kanato nga may dakong tulu-
bagon alang sa pagpatuman niana nga obligasyon ug
kapangakohan. Kini ang labing taas nga katungdanan nga atong
madawat sa atong kaugalingon.

Mao nga ang pagkainahan nahimo nga balaan nga tawag, usa ka
sagrado nga pagpahinungod sa pagpatuman sa mga laraw sa
Ginoo, usa ka pagpahinungod sa debosyon sa pagpadako ug pag-
matuto, ang pag-amuma sa lawas, hunahuna, ug espiritu, niad-
tong kinsa mipuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa
kalibutan ug kinsa mianhi sa yuta aron magpuyo sumala sa ilang
kinabuhi dinhi sa yuta “aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan
nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios
ngadto kanila.” [Abraham 3:25.] Ang pagtudlo kanila sa pagmat-
ngon sa ilang pagpuyo dinhi sa yuta mao ang buhat sa pagkaina-
han, “ug sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta
adunay himaya nga idugang diha sa ilang mga ulo hangtud sa ka-
hangturan.” [Abraham 3:26.]

Ang pagkainahan duol ra sa pagkabalaan, kini ang labing taas,
labing balaan nga pangalagad nga mahimong abagahon sa tawo.
Kini nagbutang sa babaye kinsa nagpasidungog sa balaang tawag
ug pangalagad sunod sa mga anghel. Kaninyo mga inahan sa
Israel kami msosulti kaninyo nga ang Dios manalangin ug mana-
lipod kaninyo, ug maghatag kaninyo ug kalig-on ug kaisug, sa
hugot nga pagtuo ug kahibalo, sa balaan nga gugma ug pagpa-
hinungod ngadto sa katungdanan, nga makahimo kaninyo nga
makatuman sa labing taas nga ang-ang sa sagrado nga tawag nga
gihatag kaninyo. Kaninyo mga inahan ug sa umaabut nga mga
inahan kami mosulti: Magmaputli kamo, pagpabilin nga lunsay,
pagpuyo nga matarung, aron ang inyong kaliwatan hangtud
ngadto sa katapusang henerasyon motawag kaninyo nga balaan.8

Ako nakadungog og lalaki ug babaye nga miingon nga ila usang
padak-on ang ilang mga anak sa dili pa nila tudloan sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo, nga dili magdalidali sa pagtudlo kanila sam-
tang bata pa, sa panahon nga dili pa kini nila masabtan. Kon
makadungog ako og mga tawo nga moingon niini sa akong hu-
nahuna kulang sila sa hugot nga pagtuo diha sa mga baruganan
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sa ebanghelyo ug wala makasabut niini. Ang Ginoo miingon nga
katungdanan nato ang pagtudlo sa atong mga anak panahon sa
ilang kabatan-on ug ako mas uyon sa Iyang pulong kabahin niana
kay sa pulong niadtong wala magsunod sa Iyang mga kasugoan.
Binuang ang paghunahuna nga ang atong mga anak modako sa
kahibalo sa ebanghelyo bisan dili tudloan. Pipila ka mga tawo ma-
kiglalis, “Ako usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug kami na-
minyo sulod sa templo ug gibugkos diha sa altar sa usa ka tawo
nga adunay Piesthood sa Dios, sumala sa bag-o ug walay katapu-
san nga pakigsaad, ug ang among mga anak siguradong modako
nga maayo nga Santos sa Ulahing mga Adlaw; wala silay mahimo
niana; natawo sila nga ingon na niana.”… Buot kong mosulti ka-
ninyo nga ang atong mga anak dili masayud nga ang ebanghelyo
tinuod, gawas kon sila magtuon niini ug makabaton og pamatu-
od sa ilang kaugalingon mismo. Ang mga ginikanan naglingla sa
ilang mga kaugalingon sa paghunahuna nga ang ilang mga anak
matawo uban sa kahibalo sa ebanghelyo. Tinuod, sila adunay da-
ko nga katungod sa mga panalangin sa Dios, kay sila natawo ubos
sa bag-o ug walay katapusan nga pakigsaad, ug mahimong natu-
ral alang kanila ang paghimo sa ilang mga katungdanan samtang
sila nagtubo; apan ang yawa nasayud niini, ug tungod niana, ug
mao nga nagtinguha siya pag-ayo sa pagpahisalaag sa atong mga
anak palayo sa kamatuoran.9

Ako nag-ampo nga ang Ginoo mohatag og panabut ug kaalam
sa pagtimbangtimbang sa mga kakuyaw ug pagpanintal nga ma-
sugatan sa ilang mga anak, nga sila matudlon ug magiyahan sa
pagdasig sa ilang mga anak, sa pagtultol kanila, sa pagtudlo ka-
nila unsaon pagpuyo sumala sa kabubut-on sa Ginoo.10

Unsa may katuyoan sa atong pagtrabaho? Katigayunan?
Bahandi? Kon kita midawat ug nagsunod sa ebanghelyo ni
Jesukristo, nan, kita nagtrabaho alang sa kinabuhi nga walay ka-
tapusan. Dayon kita naghago alang sa pagluwas sa atong mga ka-
lag. Ug human sa pagluwas sa atong mga kalag kita naghago alang
sa pagluwas sa kalag sa atong mga anak … ako buot nga mosulti
nga ang labing maayo nga kabilin nga inyong mahatag sa inyong
mga anak nga lalaki ug babaye mao ang pagpamuhonan diha sa
gingharian sa Dios.”11
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Ang mga Pangulo ug mga Magtutudlo sa Simbahan
nagtabang sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak.

Ang mga magtutudlo sa atong mga anak naghatag og tabang sa
mga ginikanan sa pag-umol sa mga kinabuhi sa mga bata. Dako
ang ilang kapangakohan, usab, ug ang ilang tulubagon, sa tanan
nga ilang gitudloan.12

Dili ikapangutana nga ang gipatik diha sa hunahuna sa gag-
mayng inosenteng mga bata ug sa batan-ong mga lalaki ug baba-
ye adunay malungtaron nga epekto sa ilang umaabot nga
kinabuhi kaysa mga butang nga ilang nakat-onan sa laing mga hi-
gayon sa ilang kinabuhi. Sama ra kini sa pagsulat, sa sinambingay
nga pagkasulti, diha sa usa ka puti nga papel nga wala pay naka-
sulat nga maoy makapalibog nimo sa unsay gusto nimong isulat.

Adunay daghan kinsa mihimo og mahinungdanon nga mga
pakigbisog sa ilang kinabuhi bisan human sila makahimo og mga
butang sa ilang kabatan-on nga dili maayo sa mga mata sa atong
Langitnon nga Amahan o sa ilang kaugalingong kaayohan; apan
mas labawng maayo kon pasugdon nato ang mga bata sa pag-
panlimbasog sa kinabuhi samtang wala pay natala diha sa mga
pahina sa ilang mga katuigan, gawas sa maayo nga mga binuha-
tan ug makapalambo sa hugot nga pagtuo nga mga hunahuna.
Adunay usa ka panultihon nga “Kon ang salingsing baliko ang ka-
hoy hiwi.” Kamo kinsa nagtudlo sa atong mga bata nag-atubang
sa buluhaton sa pagtul-id sa salingsing.2

Walay kantidad sa salapi nga maganansya sa tawo gikan sa dag-
kong puhonan, o bisan unsang bahandi sa kalibutan, nga ika-
tandi sa kahibalo sa kasingkasing sa usa ka tawo nga siya
nahimong instrumento sa mga kamot sa Dios sa pag-umol sa
ubang mga kinabuhi ngadto sa kaayo; ug ako makahatag og saad
ngadto sa mga matarung nga mga magtutudlo sa kabatan-onan
nga sa paglabay sa mga katuigan sila makatigum og mga ganan-
sya sa pasalamat ug katagbawan gikan sa mga bata kinsang mga
kinabuhi sila ang gihimong mga instrumento sa mga kamot sa
Ginoo sa pag-umol niini ngadto sa kaayo….

Kita mahimong maghunahuna nga ang mga butang nga atong
gihimo tingali dili malungtaron, apan ako makahatag og kasigu-
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rohan nga molungtad kini. Ako nasayud nga ang pagpamatuod
nga ihatag sa usa ka magtututdlo ngadto sa gagmay nga mga ba-
ta, ubos sa pagdasig sa usa ka buhi nga Dios, usa ka butang nga
lisud nilang hikalimtan….

Ang matag usa sa atong magtutudlo adunay kahigayunan ug
gahum ubos sa pagdasig sa Espiritu sa Dios, sa pagtandog sa mga
kasingkasing ug mga kalag sa gagmayng inosenteng mga bata ug
batan-ong mga lalaki ug babaye kinsa nagsugod na sa pagpan-
limbasog sa ilang kinabuhi. Ako nag-ampo uban sa kadasig sa
akong kalag nga ang Dios motabang kaninyo sa inyong mga pag-
hago; ug ako mosaad kaninyo nga Siya motabang kaninyo. Ang
mahinungdanong butang alang kaninyo mao ang pagbaton og
gugma sa inyong buhat ug sa pagbuhat niana ubos sa pagdasig
sa Espiritu sa buhi nga Dios.13

Panahon sa [usa] ka komperensya sa Sunday School Union…,
among nasinati ang usa sa labing mahimayaon nga mga panagti-
gum nga sukad akong naapilan. Daghan sa mga mamumulong
ang gihatagan og upat ka minutos kada tawo ug ang matag upat
ka minutos niini nakahatag og bililhon kaayo nga mga panghu-
nahuna, matag usa niini. Ang mahinungdanong tima nga gipa-
mulong sa tanan … nga namulong mahitungod sa butang nga
gihisgutan , “Ang Panginahanglan sa atong mga PangDominggo
nga Tulunghaan,” dili ang panginahanglan sa dugang pa nga sis-
tema, dugang pa niini o dugang pa niana. Apan ang mahinung-
danong panginahanglan mao ang dugang pa nga Espiritu sa
Ginoo diha sa mga kasingkasing sa mga magtutudlo aron mapa-
ambit kana nga espiritu ngadto sa mga bata.14

Ang mga bata makat-on gikan sa mga panig-ingnan 
sa ilang mga ginikanan ug mga magtutudlo.

Makalaum ba kita nga ang atong gagmayng mga bata modako
nga may pagtuo sa mga baruganan sa Ebanghelyo kon dili kita
motudlo kanila pinaagi sa ehemplo? Dili ko motuo nga makahi-
mo kita, pinaagi sa yano nga pagpahayag sa hugot nga pagtuo, sa
pagdani sa atong mga bata sa kamatuoran sa Ebanghelyo; ang
atong mga kinabuhi kinahanglang maoy panig-ingnan sa atong
gituohan.15



247

K A P I T U L O  2 2

Ako mosulti ngadto sa mga ginikanan, tinguhaa ang Espiritu
sa Dios. Pagpatik og mga pagtulun-an diha sa hunahuna sa in-
yong mga anak pinaagi sa mapaubsanon, maligdong ug maag-
hup nga kinabuhi nga inyong gipuy-an.16

Ang hugot nga pagtuo usa ka gasa gikan sa Dios. Kon kita mag-
tinguha sa hugot nga pagtuo ang Ginoo mohatag kanato niana
nga hugot nga pagtuo. Kana mahimong gasa gikan Kaniya, ug ki-
ta gisaaran nga kon kita mobuhat sa kabubut-on sa Amahan kita
masayud sa doktrina [tan-awa sa Juan 7:17]. Kon kitang mga gi-
nikanan mopahimutang sa atong mga kinabuhi aron ang atong
mga anak masayud ug makaamgo sa ilang mga kasingkasing nga
kita, sa pagkatinuod mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga kita
sa tinuod nahibalo unsay atong gipanulti, sila, pinaagi sa tinguha
sa pagsunod sa Ginoo, makadawat sa sama nga pagpamatuod.17

Ako sa tinuod walay nasayran mahitungod sa tambag ug pahi-
mangno gikan sa amahan tungod kay ang akong amahan nama-
tay sa dihang usa pa ako ka masuso, apan akong nakat-onan ang
iyang maayo nga dungog gikan sa uban. Ang mga katawhan mi-
paslig kanako nga si Jedediah M. Grant usa sa mga halangdon
nga tawo niini nga Simbahan.

Nahinumdom ko makausa nga mihangyo ni Kapitan William
H. Hooper sa pagpirma sa usa ka kasabutan sa pagpanghulam og
salapi, niadtong batan-on pa ko sa pangidaron nga baynte nga
nagsugod og negosyo.

Siya miingon, “Wala gyud nako na buhata; ayaw gyud nag
buhata.”

Mao pa lang ang pagbalik nako sa opisina sa dihang miabut
ang usa ka batan-on nga mensahero gikan sa bangko ug miingon
nga ang kapitan buot makigkita kanako.

Ako miingon, “Dili ko gustong makigkita kaniya.”

“Gipaanhi ko niya aron dalhon ka sa bangko.”

Ako mibalik og siya miingon: “Ay, Dong, ambi nang mga kasa-
butan.” Akong gihatag ug siya mipirma niini. Ug dayon siya mii-
ngon: “Paglakaw nimo, ako miadto kang Mr. Hills ug miingon,
‘Lew, kinsa man tong bataa? Kanunay siyang [motimbaya] kanako
sa dalan sa daghan nang panahon. Wala ko masayud kinsa siya.
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Dili gyud ko mopirma og kasabutan alang sa tawo nga dili nako
kaila. Kinsa siya?’ Siya miingon, ‘Ah, anak siya ni Jeddy Grant, si
Heber J. Grant.’ ‘Anak ni Jeddy Grant? Pabalika siya. Mopirma ko
sa kasabutan bisag ako pay makabayad niana.’”

Ako naghisgut [niini] sa paglaum nga ang mga ginikanan ma-
kaamgo nga ang mga panig-ingnan sa kaligdong, sa debosyon, sa
pagkamaunongon sa Ebanghelyo, ug ang kinaiya nga dili mangi-
ta og sayup, apan ang makugihon ug makanunayon nga pagha-
go alang sa pagpalambo sa kamatuoran usa ka maanindot nga
panulundon nga ikabilin ngadto sa mga anak.18

[Si Kapitan Hooper] miasoy og daghan pa nga mga panghita-
bo mahitungod sa akong amahan nga mipakita sa paghigugma
ug pagsalig sa kapitan ngadto kaniya..

Ang giasoy kanako sa kapitan mipuno sa akong kasingkasing
sa pagpasalamat ngadto sa Dios sa paghatag niya kanako sa mao
nga amahan, ug ang gisulti ni Kapitan Hooper wala na gayud hi-
kalimti. Kini mihatag kanako og kusganon nga tinguha sa pag-
puyo sa ingon ug maghago nga ang akong mga anak
makaangkon og kaayohan, bisan human sa akong pagpanaw gi-
kan niining kinabuhi, pinaagi sa akong mga panig-ingnan.

Mas maayo pa nga mamatay ako nga timawa nga masayud nga
ang akong pamilya makapamatuod nga, sa tanang kasarang nga
gituga sa Dios kanako, ako misunod sa Iyang mga balaod ug nag-
tuman sa iyang mga kasugoan, ug pinaagi sa akong panig-ing-
nan, nagsangyaw sa ebanghelyo, kay sa magbaton sa tanang
bahandi sa kalibutan.20

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang atong buhaton aron mahimong matarung nga im-
pluwensya sa mga bata ug kabatan-onan?

• Unsa ang buhaton sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga
anak sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebang-
helyo? Unsa ang buhaton sa mga ginikanan aron madala ang
mga panalangin sa atong Langitnong Amahan ngadto sa ilang
mga anak?
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• Ngano man nga pipila sa mga bata mahisalaag bisan pa man sa
mga paningkamot sa ilang mga ginikanan sa pagtudlo kanila
sa ebanghelyo? Unsa ang buhaton sa mga ginikanan ug sa
uban aron matabangan ang mga bata nga nahisalaag?

• Si Presidente Grant misulti ngadto sa mga ginikanan, “Ang la-
bing maayong kabilin nga inyong mahatag sa inyong mga anak
mao ang pagpamuhunan diha sa gingharian sa Dios.” Unsa
may inyong pagsabut niini?

• Sa unsa nga paagi kita makatabang sa mga bata sa pag-ila sa
impluwensya sa espiritu?

• Unsa nga mga panalangin ang miabut sa inyong kinabuhi sa
inyong pagtudlo sa mga bata ug sa mga kabatan-onan sa
Simbahan?

• Nganong mahinungdanon man nga makasabut ang mga gini-
kanan nga ang mga pangulo ug mga magtutudlo sa Simbahan
gitawag aron lang makatabang kanila sa pagtudlo sa ilang
mga anak?
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Si Presidente Grant niadtong 1945, sa pangidaron nga 88. 

Siya nakakita sa talagsaon nga pagtubo sa Simbahan 

sa panahon sa iyang kinabuhi, ug siya mipamatuod nga ang buhat sa Ginoo 

“magpadayon hangtud nga kini makatuman sa kapalaran niini.”



Ang Kalamboan ug ang
Kapalaran sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos 

sa Ulahing mga Adlaw

Ang Simbahan motuman sa iyang balaang 
kapalaran, ug ato ang kahigayunan nga mapasarang 

ang atong mga kaugalingon aron mamahimong 
kabahin niining mahinungdanon nga buhat.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J. Grant

Si Heber J. Grant natawo niadtong 1856, sa panahon sa pagpa-
ningkamot sa mga Santos sa pagtukod sa Ang Simbahan ni
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Didto sa walog sa
Salt Lake. Niadtong panahona, ang Simbahan adunay 7 ka mga
stake ug gibanabana nga may 64,000 ka mga sakop. Walay templo
nga naglihok.

Niadtong 1882, sa dihang si Heber J. Grant giorden isip usa ka
Apostol, ang Simbahan lig-on na nga naestablisar sa Walog sa Salt
Lake. Daghan ang mga tawo sa kalibutan niadtong panahona ang
nanaway ug adunay sayup nga mga ideya kalabut sa mga Santos
sa Ulahing mga Adlaw, apan ang Simbahan mipadayon og tubo.
Ang kasakopan nagkaduol na sa 146,000, ug ang gidaghanon sa
mga stake mitubo ngadto sa 24. Lima ka tuig sa wala pa niana,
ang templo sa St. George, Utah, gipahinungod—ang naginusa-
rang templo nga naglihok niadtong panahona.

Isip usa ka Apostol, si Elder Grant usa ka mabuligon nga saksi
sa pag-uswag sa Simbahan. Niadtong 1902—sa dihang ang
Simbahan adunay 4 ka mga templo nga naglihok, 50 ka mga sta-
kes, ug hapit 300,000 ka mga sakop—siya mihimo sa mosunod
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nga pamahayag: “Walay butang nga giingon nga nag-urong. Ang
Simbahan wala mag-urong; kita karon adunay timailhan sa pagtu-
bo niini, sa nagkadugang nga ikapulo niini, sa nagkadugang nga
mga resulta sa misyonaryo nga buhat sa tibuok kalibutan, ug sa
nagkadugang nga kaarang sa mga kolehiyo, ug sa mga unibersidad
ug mga tulunghaan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang bu-
hat sa Dios nag-uswag, ug ang gahum ug impluwensya sa kaaway
ug kadtong nagbuhat batok kanato nagkaluya.”1

Sa panahon sa pagpangalagad ni Heber J, Grant isip Presidente
sa Simbahan, gikan sa Nobyembre 1918 ngadto sa 1945, ang ta-
lagsaong pagtubo sa Simbahan nagpadayon. Ang gidaghanon sa
mga sakop misaka gikan sa gibanabana nga 496,000 ngadto sa ka-
pin sa 954,000. Ang gidaghanon sa mga stake mitubo gikan sa 75
ngadto sa 149 ug ang gidaghanon sa mga templo nga naglihok
mitubo gikan sa 4 ngadto sa 7.

Si Presidente Grant kanunay nga nakamatikod nga ang mga ta-
wo nagsugod na sa pagtamud sa mga Santos sa Ulahing mga
Adlaw. “Ako nagtuo,” siya miingon, “nga kita giila na karon sa ta-
nan nga nakaila kanato, isip usa ka katawhan nga mahadlokon sa
Dios, isip usa ka matarung, matinuoron nga komunidad.”2 Sa ki-
natibuk-ang komperensya niadtong Oktubre 1937 paghiabut pa
lang gikan sa pagbisita sa mga misyon sa Uropa, siya mipakigba-
hin sa mosunod nga mga panig-ingnan:

“Sa didto pa ako sa Uropa, labaw sa 30 ka tuig na ang milabay
[isip usa ka presidente sa misyon,]… sulod sa tibuok tulo ka tu-
ig nga didto ko British Isles wala gyud ko molampus sa pagma-
tantala bisan sa usa lang ka artikulo sa pamantalaan. Ang ubang
pinakangil-ad, labing dautan, malaw-ay, mapintas nga mga bu-
tang gimantala mahitungod kanato, apan kadtong nagdumala sa
pamantalaan midumili sa pagpaminaw sa bisan unsa nga among
isulti.

Ako gihatagan og kasigurohan niining [bag-o] nga biyahe nga
kita gipasidunggan og maayo nga mga taho sa pamantalaan sa
Germany, Switzerland, Czechslovakia, sa Holland ug Belgium.
Walay pagpanaway sa bisan unsa nga matang o paghulagway,
kondili maayo nga mga taho mahitungod sa atong mga miting,
ug sa ubang higayon ang nakasulat sa pamantalaan sa British
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Isles maayo kaayo nga pagkahimo nga bisan tingali og duna ka-
mi kahigayonan sa pagsulat wala kami masulat nga mas makahi-
muot pa kanamo. Sa akong paminaw walay bisan usa ka artikulo
nga gisulat sulod sa among panaw nga wala mohatag og makia-
ngayon, halangdon ug maanindot nga taho sa atong mga kataw-
han. Ako nalipay niining mga butanga. Kini usa ka maanindot
nga kausaban gikan sa espiritu sa dautang buot ug hapit kasilag
nga akong namatikdan sa mga tigmantala nga akong nahimamat
labaw na sa 30 ka tuig ang milabay.”3

Si Presidente Grant makanunayong mipakigbahin sa iyang pag-
bati sa pagpasalamat alang sa temporal o espiritwal nga pag-us-
wag sa Simbahan. Niining pagpahayag sa pagpasalamat, siya
mipasidungog sa mga panalangin sa Ginoo ug sa mga pagpahi-
nungod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw bisan pa man sa ka-
lisdanan nga ilang gisagubang. Sulod sa panahon sa tumang
kalisud sa Grabeng Depresyon, siya miingon, “Walay laing butang
nga makahatag kanato og kalampusan, bisag dili kaayo parehas sa
atong kalampusan karon, gawas lang niining hingpit ug tinuod
nga kahibalo nga atong gibatonan isip usa ka katawhan. Kon bu-
ot hunahunaon niining mga adlaw sa depresyon ug kasamok ki-
ta nakahimo sa paggasto og mga minilyon ka dolyares aron sa
pagtukod og mga balay tigumanan! Hapit matag Domingo, dag-
hang mga semanang nagsunodsunod, ako mipahinungod og mga
balay tigumanan ug sa matag higayon ang mga balay napuno pag-
ayo niadtong mitambong niini nga mga tigum.… Maanindot ang
atong pag-uswag. Lig-on ang atong pagsalig. Wala kita magduha-
duha nga sa katapusan ang buhat sa Dios magmadaugon.”4

Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw adunay balaang kapalaran.

Ako mohatag sa akong pagsaksi karon nga si Joseph Smith usa
ka propeta sa tinuod ug buhi nga Dios, nga siya ang instrumento
diha sa mga kamot sa Dios sa pagpatukod og usab sa yuta sa pla-
no sa kinabuhi ug kaluwasan, dili lang sa buhi apan usab alang sa
patay, ug nga kini nga ebanghelyo, nga sa kasagaran gitawag nga
“Mormonismo,” sa mga tawo sa kalibutan, sa pagkatinuod mao
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ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan, ang ebanghelyo ni Ginoong
Jesukristo, nga ang gamayng bato nga gipikas na gikan sa bukid
nga walay gigamit nga mga kamot, mokaylap hangtud nga kini
mopuno sa tibuok yuta [tan-awa sa Daniel 2:31–45; D&P 65:2].5

Ang Ginoo mitukod sa Iyang gingharian niining ulahing mga
adlaw aron ang mga katawhan mahimong tawagon sa paghinul-
sol, alang sa kaluwasan ug kahimayaan sa ilang mga kalag. Sa
daghang mga higayon siya misulti kang Joseph Smith ug niad-
tong uban kaniya nga “ang umahan puti ug andam na sa pag-
ani.” (D&P 4:4; 6:3; 11:3; 12:3; 14:3; 33:3,7.) Siya mimando
kanila sa makadaghan nga walay laing isangyaw ngadto niini nga
henerasyon gawas sa paghinulsol (D&P 6:9;11:9;14:8) sa kata-
pusan mipahayag:

“Ug ikaw magpadayag sa maayo nga balita, oo imantala kini sa
mga kabukiran, ug diha sa matag taas nga dapit, ug diha sa mga
katawhan nga ikaw pagatugotan sa pagtan-aw.

“Ug ikaw mobuhat niini sa tanan nga pagpaubos, mosalig nga-
ri kanako, dili magbiaybiay batok sa nagbiay-biay.

“ Ug sa mga tinuohan ikaw dili mosulti apan ikaw magpahayag
sa paghinulsol ug hugot nga pagtuo sa Manluluwas, ug sa kapa-
sayloan sa mga sala pinaagi sa bunyag, ug pinaagi sa kalayo, oo,
gani sa Espiritu Santo.

“Tan-awa kini mao ang mahinungdanon ug katapusan nga su-
go diin ako mohatag kaninyo mahitungod niini nga butang, kay
kini igo alang sa imong adlaw adlaw nga paglakaw, gani ngadto
sa katapusan sa imong kinabuhi.

“Ug pag-antus ikaw makadawat kon dili nimo igsapayan kini
nga mga tambag, oo bisan ang pagkalaglag sa imong kaugali-
ngon ug kabtangan.” (D&P 19:29–33.)

Kini nga mga sugo kinahanglan atong tumanon aron ang mga
tawo makaila sa Dios ug ni Jesukristo, kinsa Iyang gipadala, kay
“kini ang kinabuhing walay katapusan.” (Juan17:3.)

Tungod kay niini nga tumong ang simbahan gitukod, ang
ebanghelyo sa makausa pa gipadayag sa iyang kahingpitan, ang
Priesthood sa makausa pa gipahiuli, uban sa tanan niining mga
katungod, mga gahum, mga yawe, ug mga katuyoan. Mao kini
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ang misyon sa Simbahan. Ang balaan nga pagsalig nga gihatag
ngadto sa mga Apostoles kaniadto (Mateo 28:19; Marcos 16:15)
gibalik karon nga panahon, nga ang ebanghelyo pagadalhon
ngadto sa tanang nasud (D&P 38:33), ngadto sa mga Hudeo ug
sa mga Hentil (D&P 18:26); nga kini ipahayag uban sa tingog sa
pagmaya (D&P 18:16); ug kini mokaylap ngadto sa kinatumyan
sa yuta (D&P 65:2); ug kini kinahanglan isangyaw pinaagi kana-
to kang kinsa ang gingharian gihatag. (D&P 84:76.) Walay kali-
hokan nato o sa Simbahan nga makababag niining gihatag sa
Dios nga kasugoan.6

Ang misyon sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw mao ang kalinaw. Nagtinguha kini sa pag-an-
dam sa mga katawhan sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi
ni Kristo, ug alang sa inagurasyon nianang bulahan nga adlaw
nga ang milenyum moabot ug si Kristo maghari isip Hari sa mga
hari, magbarug diha sa punoan sa tibuok kalibutan nga panag-ig-
suonay sa tawo.7

Ang pagtubo ug pag-uswag sa unang Simbahan 
nahitabo isip katumanan sa panagna.

Ang mga nahimo sa mga Santos sa Ulahing Adlaw tukma ug
nagsubay sa panagna nga gihatag sa kasadpang daplin sa Suba sa
Mississippi pinaagi ni Propeta Joseph Smith, sama sa natala sa
journal sa propeta ubos nga gipetsahan niadtong Agosto 6, 1842:

“Ako nanagna nga ang mga Santos mopadayon sa pag-antus og
mga kalisud ug abogon ngadto sa Batoon nga mga Kabukiran.
Daghan ang mobiya sa kamatuoran, ang uban patyon sa atong
mga kaaway o mawad-an o mawad-an sa ilang mga kinabuhi
sangputanan sa katugnaw o pagtakboy sa mga sakit, ug pipila ka-
ninyo mabuhi aron makatabang sa pagbuhat og mga kapuy-an ug
sa pagtukod og mga dakbayan, ug makita ang mga Santos nga
mahimong gamhanan nga mga tawo taliwala sa Batoon nga mga

Kabukiran.” [History of the Church, 5:85.]

… Sa pagkatinuod kita mipatuman niana nga panagna bisan sa
kamatuoran nga kining kasadpang bahin sa Tinipong Bansa gii-
sip nga walay bili. Kon inyong hunahunaon kini nga rehiyon,
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kon inyong hunahunaon nga kini giisip nga walay bili, ug dayon
makaamgo kon unsa ang kalampusan nga nahimo, walay duda
nga atong natuman kana nga panagna.8

Ako nalipay sa pagtubo ug paglambo sa buhat sa Dios dinhi sa
yuta … ako nahinumdom nga nakauban nako si Presidente
Wilford Woodruff, nagbarug sa usa ka karwahe sa Idaho,… ug na-
kigsulti sa tunga sa dosenang mga batan-on nga taga didto, ug
kusganong gipahinumdoman sa mga pulong nianang propeta sa
Dios … akong nahinumdoman nga ang mga batan-on wala ma-
kaangay sa Sand Creek, samtang ilang nakita nga walay bisan usa
nga kahoy, walay kalibunan gawas sa kakugnan,wala gani bisan
kamalig lang. Si Brother Woodruff miingon ngadto sa mga batan-
on: “Ayaw pagkawala sa paglaum; ayaw kaluya; tungod kay ang
panalangin sa Dios ania niini nga yuta. Gamay lang nga panahon,
aduna nay mauswagon ug malipayon nga pinuy-anan sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw dinhi. Inyong gibati nga halayo na
kamo sa inyong mga higala, nga halos wala na kamo sa kalibutan,
apan mubo lang nga panahon, kamo aduna nay balay tigumanan,
ug tulunghaan ug tanan nga mga kagamitan dinhi nga kanhi du-
na kamo sa inyong mga panimalay sa wala pa kamo moanhi din-
hi. Ang Dios manalangin ug mopalambo sa yuta.” Unsa ang
sangputanan karon? Niana nga dapit sa yuta nagbarug ang lung-
sud sa Iona, ang punoang buhatan sa usa sa mga stake sa Zion,
uban sa mga lima ka libo ka mga tawo, imbis nga unom o pito ka
mga batan-on; ang mga gisulti ni Propeta Wilford Woodruff natu-
man sa matag pulong.9

Kon akong hunahunaon ang mga nahimo sa buhat sa Dios,
malisud alang kanako ang pagpangita og tukma nga mga pulong
sa pagpahayag sa akong pagdayeg sa tanan nga nahimo.10

Akong gibati nga ang tanan nga mga pagdaugdaug ug mga ka-
samok nga atong naagian miandam kanato ug mipalig-on kana-
to isip usa ka katawhan alang sa mas dagko nga mga butang.11

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagkatinuod, sama sa
giingon ni Propeta Joseph, usa ka gamhanan nga mga katawhan
taliwala sa Batoon nga mga Kabukiran ug kita nagsugod pa lang
sa pagtubo ug pag-uswag. Kita nagsugod sa pag-tubo ug aron ma-
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mahimong gamhanan nga mga katawhan, apan kon unsa kita ka-
ron hapit walay bili kon itandi sa unsay ato unya nga maabut.12

Walay makapakgang sa pagpatuman 
sa kapalaran sa Simbahan.

Sa matag tuig ang Simbahan nagkalig-on kay sa milabay nga tu-
ig. Ang Simbahan nag-uswag, wala kini magkunhod. Ang mga ta-
wo mahimong masayop, apan ang Simbahan magpabiling lig-on.

Ang kaaway sa mga kalag sa tawo, ang tiglaglag, siya kinsa mi-
laglag unta sa buhat sa Dios, siya ug ang iyang ginsakpan naghu-
nahuna nga pinaagi sa pagpatay sa Propeta [Joseph Smith] sila
makapahinay sa buhat sa buhi nga Dios, nga sa makausa pa gi-
tukod sa yuta apan;… ang katingalahang paglambo sa Simbahan,
ang maanindot nga templo sa Dios sa [Dakbayan sa Salt Lake],
ang atong maanindot kaayo nga tabernakulo ang dakong [admi-
nistrasyon sa Simbahan] gambalay…, ang mga monyumento ug
mga templo, gikan sa Canada ngadto sa Hawaii, ug ngadto sa St.
George, ug ang dakong pag-uswag sa buhat sa Dios—kining ta-
nang butang mao ang kusganong pagpahimatngon niadtong
naghunahuna nga sila makapakgang sa buhat sa Ginoo. Ang pag-
pamatuod mahitungod ni Jesukristo nga nakadasig sa mga ka-
singkasing sa Propeta ug sa Patriarka, ug diin sila mihatag sa
ilang mga kinabuhi, nagdasig sa matag kasingkasing sa matag usa
kanato kinsa gipanalanginan pinaagi sa kahayag, sa kahibalo ug
sa pagpamatuod sa kabalaan sa buhat nga atong giatiman.14

Ang ubang katawhan miingon … nga gawas kon kini nga
Simbahan mausab ug mosunod sa moderno nga kalibutan, sama
sa ubang simbahan, kini mosangput sa kapakyasan. Bisan kinsa
nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga maghunahuna bisan sa usa
ka minuto nga kini nga Simbahan mapakyas dili tinuod nga ki-
nabig nga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Walay kapakyasan dinhi
sa Simbahan. Kini gitukod sa katapusang higayon, dili gayud iha-
tag sa laing katawhan ug dili gayud malaglag.

Ang atong mga kaaway wala makahimo og butang nga makapa-
daot niini nga buhat sa Dios, ug sila dili makahimo niana. Ako nag-
susi, ako nagbasa, ug ako namalandong, ug ako nangutana, Hain
na man ang maimpluwensang mga tawo, sa gahum ug kabantug,



258

K A P I T U L O  2 3

kinsa milihok batok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw?... Hain
na ang ilang mga katawhan nga mohatag kanila sa pasidungog?
Dili sila makita ... Hain na ang mga tawo nga miataki niini nga bu-
hat? Hain na ang ilang impluwensya? Sila nahanaw sama sa yamog
atubangan sa adlaw. Dili kita angay mahadlok, kita mga Santos sa
Ulahing mga Adlaw. Ang Dios mopadayon sa pagpaluyo niini nga
buhat; Siya magpaluyo sa matarung.16

Ang Dios buhi, si Jesus mao ang Kristo, si Joseph Smith usa ka
propeta sa buhi nga Dios; ug kining buhat nga gitawag og
“Mormonismo” mao ang Ebanghelyo ni Jesukristo nga atong
Manunubos, ug mao ang plano sa kinabuhi ug kaluwasan; ug
ang tanang pagkadili matuohon sa kalibutan, ang tanan nga mga
pagbatok sa tibuok kalibutan dili makapakgang niini, ang Dios
maoy nagtukod niini ug kini magpadayon hangtud kini makatu-
man sa iyang kapalaran!17

Kita kinahanglang mopasarang sa atong mga kaugalingon
aron makasalmot sa kapalaran sa Simbahan.

Ang Dios misaad og daghang maanindot nga mga butang kala-
but niini nga mga katawhan. Kita adunay labihan ka anindot nga
kapalaran sa umaabut, ug hinayhinay nga nag-andam ug nagpa-
sarang sa atong mga kaugalingon alang niana nga kapalaran.18

Kon aduna pay usa ka butang nga gusto nakong isilsil sa mga
kasingkasing sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kini mao nga
kita kinahanglan gayud nga moalagad sa Dios sa Tibuok natong
gahum, hunahuna ug kusog, nga kita makaagpas sa paglambo sa
iyang buhat dinhi sa yuta.19

Ang kapalaran sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mahi-
nungdanon kaayo. Ako nakaamgo nga ang mga panagna mahitu-
ngod niining katawhan kinahanglang matuman. Ang gamay nga
bato nga gipikas gikan sa bukid nga wala gamiti og kamot mo-
kaylap hangtud nga kini mopuno sa tibuok yuta. Ako nakaamgo
nga kinahanglan ang atong mga anak mapasarang, ug mamahi-
mong takus,ug maandam pinaagi sa edukasyon, ug sa pagtuon,
ug usab sa hugot nga pagtuo sa Dios, nga atong Langitnon nga
Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo, kon sila malampuson
nga makatuman sa ilang kapalaran. Nga ang mga Santos makatu-
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man unta sa ilang kapalaran, nga sila unta makahimo sa tanan nga
gitinguha sa Dios nga ilang mahimo, wala akoy duda niana. Kon
kita, isip indibidwal, mohimo man o dili sa tanan nga atong ma-
himo personal na kanang butanga. Sa kanunay akong isulti sa
akong mga pahayag ngadto sa mga Santos, nga ang matag usa ka-
nato mao ang arkitekto sa atong mga kinabuhi; nga ang Dios ma-
nalangin kanato tugbang sa atong pagkamatinuoron ug kakugi.20

Walay pagduhaduha sa akong hunahuna nga ang Ginoo mo-
padaghan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug mopanalangin
kanila sa hilabihan ka buhong sa umaabut kay sa Iyang gihimo
kaniadto, kana kon kita magpaubos ug magmakugihon; kon kita
magtinguha alang sa kauswagan sa gingharian sa Dios, ug dili
mobuhat sa atong kaugalingon nga hunahuna ug kabubut-on.
Anaa ang ebanghelyo ni Jesukristo gipahiuli ngari kanato; anaa
kanato ang laraw sa kinabuhi ug kaluwasan; ania kanato ang mga
ordinansa sa ebanghelyo dili lang sa mga buhi apan usab sa mga
patay. Ania kanato ang tanan nga gikinahanglan, dili lang sa
atong kaugalingon nga kaluwasan, apan nga unta kita mahimong
tinuod nga “mga Manluluwas sa bukid sa Zion,” [tan-awa sa
Abdias 1:27] ug mosulod sa mga templo sa atong Dios ug molu-
was sa atong mga katigulangan kinsa namatay nga wala masayud
sa ebenghelyo.21

Kon kita maunongon, kon kita matinud-anon, kon kita takus
niini nga ebanghelyo, diin ang Dios mihatag isip usa ka
pagpAmatuod, dili mahitabo nga ang kalibutan makapasakit ka-
nato. Kita dili gayud mapasakitan akong mga kaigsoonan, pinaa-
gi sa bisan unsa nga mga mortal, gawas sa atong mga
kaugalingon. Kon kita mapakyas sa pagpangalagad sa Dios, kon
kita mapakyas sa pagbuhat sa matarung, niana, gihikawan nato
ang atong mga kaugalingon sa kasarang ug gahum sa pagtubo, sa
paglambo og hugot nga pagtuo ug kahibalo aron makabaton og
gahum uban sa Dios, ug uban sa mga matarung.22

Dili sayup ang pagpanagna nga ang mga tawo sa Simbahan ni
Jesukristo Santos sa Ulahing mga Adlaw magpadayon sa pag-us-
wag ug paglambo sa temporal ug espirituhanon nga paagi, kon
sila (1)motuman sa mga kasugoan sa Dios ug (2) maglakaw sa
dalan nga Iyang itudlo pinaagi sa Iyang dinasig nga mga sulugo-
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on kinsa naghupot sa Balaan nga Priesthood. Sila ang mga tawo
kansang hugot nga pagtuo, mga pagtulun-an, pagdaginot, ug
temporal ug espirituhanon nga mga paglambo mamahimong pa-
nalangin ug kaayohan sa tibuok nasud. Usa ka katawhan nga di-
li angay kahadlokan, apan sukwahi niana, panalanginan ug
abi-abihon, tungod kay sila nagtinguha sa pagbuhat sa kabubut-
on sa Ginoo, sa pagtagad sa katawhan sumala sa mga baruganan
sa hustisya ug katarung, sila mismo maunungon ug nagsubay sa
balaod, masulondon sa mga balaod ug mga lagda sa maayo nga
pangagamhanan sa yuta ug nagtuman sa ebanghelyo ni
Jesukristo, nga gitukod ug gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith isip
nga maoy instrumento, pinaagi sa pagbisita sa Dios ug sa Iyang
anak nga si Jesukristo, kinsa nagbarug diha sa ulohan sa mahi-
nungdanon ug talagsaon nga buhat nga atong giatiman. Ang
ilang sanglitanan mao ang “Kamatuoran ug Kagawasan,” ug kini
ilang ipakaylap sa tanang katawhan, ug himoon ang katawhan
nga moambit sa impluwensya sa kalinaw ug katarung nga nag-
uban sa tinuod nga ebanghelyo ni Jesukristo—ang nag-inusara
nga dalan diin ang kalinaw ug panag-inigsoonay sa tawo mahi-
mong pasiugdahan sa tibuok kalibutan.23

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Unsa ang kapalaran sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga
Santos sa Ulahing mga Adlaw?

• Unsa ang timailhan karon nga ang mga sakop sa Ang Simbahan
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nahimong
“gamhanan nga mga tawo”? Ngano nga ang Simbahan nakasi-
nati sa ingon niini ka dako nga pagtubo?

• Unsa ang atong makat-onan gikan sa mga paningkamot sa nag-
unang mga Santos mahitungod sa pagbuntog sa mga babag ug
sa pagtukod sa gingharian sa Dios?

• Sa unsa nga paagi nga ang pag-uswag sa Simbahn sa panahon
ni Presidente Grant matandi sa karon nga mga pag-uswag?

• Sa unsa nga paagi kini nakatabang kaninyo sa pagkasayud nga
ang Simbahan “gitukod sa katapusang panahon, dili na gayud
ihatag sa uban nga mga katawhan ug dili na gyud malaglag?”
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• Sa unsa nga paagi kita makatabang sa pagpatuman sa kapalaran
sa Simbahan? Sa unsa nga paagi ang mga ginikanan makatabang
sa ilang mga anak nga “mamahimong angayan, mapasarang, ug
mapaandam” nga mosalmot ngadto niini nga kapalaran?
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“Ang atong Ginoo ug Magtutudlo mianhi sa yuta dili aron buhaton ang Iyang 

kaugalingong kabubut-on apan sa Iyang Amahan, ug Siya malamposon nga mituman

sa Iyang misyon. Siya nagmadaugon ibabaw sa kamatayon, impiyerno, ug sa 

lubnganan ug midawat sa ganti sa trono diha sa tuong kamot sa Iyang Amahan.”



Jesukristo, ang Anak 
sa Buhi nga Dios

Si Jesukristo ang tinuod nga anak sa Dios, ang Manunubos
sa katawhan, ug ang buhi nga pangulo sa Ang Simbahan

ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Gikan sa Kinabuhi ni Heber J Grant

Si Presidente Heber J. Grant miingon, “Walay laing mahinung-
danon diha sa kasingkasing sa mga tawo gawas sa pagpamatuod
mahitungod ni Jesukristo.”1 Si Presidente Grant labing nabalaka
niadtong nagkulang sa siguro nga pagpamatuod sa Manluluwas.
“Ang gikinahanglan sa kalibutan karon labaw pa sa bisan unsang
butang,” siya mipahayag, “mao ang hugot nga pagtuo sa Dios, nga
atong Amahan, ug ni Jesukristo, Iyang Anak, isip ang Manunubos
sa kalibutan.”2 Iyang nakita kining mahinungdanong pangina-
hanglan samtang siya mibiyahe sa kalibutan aron sa pagsangyaw
sa ebanghelyo ug nakasugat og mga bakak nga mga pagtulun-an
kabahin sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo. Siya nasubo sa un-
say iyang gihinganlan nga “kakulang sa hugot nga pagtuo sa Dios,
ug sa pagkabalaan ni Jesukristo.” Pananglitan, siya sa makausa mi-
asoy mahitungod sa usa ka artikulo sa pamantalaan diin ang usa
ka tawo misugyot nga “isalikway sa mga tawo ang dili katuohan
nga ideya mahitungod ni Jesukristo isip usa ka Dios sa yuta ug usa
ka Manunubos sa kalibutan.” Si Presidente Grant sa kanunay ab-
tik sa pagsupak niini nga ideya ug mihatag og pamatuod agi og
depensa sa kamatuoran. Siya miingon:

“Matag panahon nga akong mabasa kana nga pahayag—ug ako
kining nabasa sa daghang mga lugar—ako naninguha sa pagsulti
ngadto sa mga katawhan sa nagkalainlaing mga lugar diin ako
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nagsangyaw, sa baruganan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
sumala sa ebanghelyo nga atong gituohan.

“Akong gipahibalo atol niadtong mga miting, diin kadaghanan
sa mga tumatambong dili mga sakop sa Simbahan, mao nga ang
mga Santos sa Ulahing Adlaw kinahanglang modawat sa doktri-
na nga ang Dios mismo mibisita sa batan-on nga si Joseph Smith,
ug nga ang Dios mismo ang mipaila ni Jesukristo ngadto sa ba-
tan-ong lalaki isip Iyang hinigugmang Anak

Matag pulong nga gilitok ni Presidente Grant kabahin sa
Manluluwas mipadayag sa Iyang gugma ug kalipay sa Ginoo. “Kini
usa ka talagsaon nga kamatuoran,” siya miingon, “nga kita dili ma-
kabasa o makabati sa mga paghago nga gihimo sa atong Ginoo ug
Manluluwas nga si Jesukristo nga dili mahimuot niini, samtang sa
laing bahin, walay laing makapaikag diha sa kinabuhi ug kasaysa-
yan sa usa ka tawo nga dili kita mapul-an kon kanunay nato kining
madungog o mabasa. Ang istorya ni Jesukristo usa ka istorya sa ka-
raan apan sama nga kanunayng bag-o. Kon kapila nako mabasa
ang iyang kinabuhi ug mga paghago, magkadugang ang hingpit
nga kalipay, ang kalinaw, ang kamaya, ang katagbawan nga mipu-
no sa akong mga kalag. Sa kanunay adunay bag-o nga kaikag nga
moabut kanako diha sa pagpamalandong sa Iyang mga pulong ug
sa laraw sa kinabuhi ug kaluwasan nga Iyang gitudlo ngadto sa
mga tawo sa panahon sa Iyang kinabuhi sa kalibutan.”4

Ang kinaiya ni Presidente Grant matino diha sa iyang pagpa-
matuod sa Manluluwas ug sa gipahiuli nga ebanghelyo. Si Elder
John A. Widtsoe, kinsa giorden nga Apostol ni Presidente Grant,
misulat: “Ang mga tawo kinsa nakabaton og kadungganan mai-
nampingong nagsunod sa nag-unang mga baruganan nga maoy
mohatag og giya. Kini matuod nga mamatikdan diha sa kinabuhi
ni Presidente Grant. Hugot nga pagtuo sa Dios ug sa Iyang Anak
nga si Jesukristo, ug diha sa gipahiuli nga ebanghelyo, migiya ka-
niya sukad pa sa pagkabata. Mahimong lisud sabton kana nga bu-
luhaton gawas kon imong hunahunaon ang naggiya nga gahum
sa iyang hugot nga pagtuo,… Ang iyang pagpamatuod sa pagka-
balaan ni Jesukristo ug sa gipahiuli nga ebanghelyo midulot sa
iyang kalag uban sa iyang pagkamatinguhaon.”5
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Mga Pagtulun-an ni Heber J. Grant

Si Jesukristo mao ang tinuod nga Anak sa Dios.

Kami hugot nga nagtuo nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios,
bugtong nga anak sa Dios, ang unang natawo sa Espiritu ug ang
bugtong nga anak sa unod; nga Siya Anak sa Dios, sama nga ikaw
ug ako anak sa atong mga amahan.6

Ako nagmaya nga ang Simbahan ni Jesukristo gitukod diha sa
unang panan-awon nga nadawat sa usa ka batan-on nga si Joseph
Smith labaw na sa usa ka gatus katuig ang milabay. Siya mipahayag
nga siya nakakita og duha ka Langitnong mga Binuhat, kansang ka-
hayag ug himaya dili mahulagway ug ang usa kanila mitawag ka-
niya sa iyang ngalan ug miingon nagtudlo ngadto sa usa: “Kini ang
akong hinigugmang Anak, paminaw kaniya.” [tan-awa sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:17.] Diha walay bisag unsa nga pagduhadu-
ha sa kasingkasing sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw mahi-
tungod ni Jesukristo nga Anak sa buhi nga Dios, tungod kay ang
Dios mismo ang mipaila Kaniya ngadto ni Joseph Smith.7

“Tan-awa, ania ra ang tawo!” miingon si Ponsius Pilato, usa ka
Romano nga gobernador sa Judea, sa dihang si Jesus, gisul-oban
sa koronang tunok ug sa ubihon nga kupo sa mabiaybiayong pa-
agi, mibarug atubangan sa manggugubot kinsa misinggit,
“Ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus!” [Juan 19:5–6.]

Nabutahan sa pagkawalay hibangkaagan, kamabaw sa huna-
huna ug kasina, ang pundok sa katawhan nagtan-aw sa tawo nga
gipanghimaraut isip usa ka kriminal, masinupakon sa balaod, tig-
pasipala, usa ka tawo kinsa sa dili makiangayon nga paagi gihuk-
man ngadto sa krus. Usa ka gamay nga pundok sa mga lalaki ug
mga babaye miila Kaniya isip tinuod nga—Anak sa Dios, ang
Manunubos sa katawhan!

Sa napulog siyam ka gatus ka mga tuig ang adlaw nga nataw-
han ni Kristo gisaulog sa mga nasud nga nagtawag sa ilang mga
kaugalingon nga Kristohanon. Matag tuig ang pagbagting sa kam-
pana, ang huni sa musika, ug ang pagpahayag sa tingog nagkahi-
usa diha sa pagpahayag og usab sa mensahe nga dala sa anghel
“sa kalibutan, kalinaw, panagdait sa matag tawo.” [Lucas 2:14.]
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Bisan pa niana, nianang panghitabo sa makasaysayong paghu-
kom, mao usab latas sa katuigan, ang mga katawhan adunay ma-
naglahi nga panghunahuna mahitungod kaniya. Ang uban kinsa
misalikway kaniya sa kasilag sama niadtong kadaghanan nga mi-
palangsang Kaniya, nagtan-aw Kaniya ug sa Iyang mga tinun-an
nga mga “tigpasiugda sa usa ka Kristohanon nga sistema nga mi-
pakubos ug mipakunhod sa kusog sa moderno nga kalibutan sa
Uropa.” Ang uban nga mas tin-aw ang panglantaw, midawat
Kaniya isip tigpasiugda sa usa ka sistema nga “nag-awhag sa ka-
kugi, pagkamatinuoron, kamatuoran, pagkaputli, ug pagkamang-
gihunahunaon; nga nagpaluyo sa balaod, nagdapig sa kagawasan,
gikinahanglan niini, ug mohiusa sa katawhan sa usa ka makahu-
luganong panag-igsoonay.”

Daghan ang nagtan-aw Kaniya isip usa ka hingpit nga tawo—
ang walay kahadlok nga tawo sa kasaysayan,” apan wala moda-
wat sa iyang pagkabalaan.

Minilyon ang midawat Kaniya isip usa ka halangdong
Magtutudlo kansang mga pagtulun-an, hinuon, dili magamit sa
modernong sosyal nga mga kahimtang. Pipila lamang—O, gamay
ra kaayo!—sa mga lumulupyo sa kalibutan, ang nagdawat Kaniya
kon si kinsa gayud siya—ang Bugtong nga Anak sa Amahan; kin-
sa miabut sa kalibutan, gani si Jesus aron ipalansang sa krus
alang sa sala sa kalibutan, ug nag-antus sa paghugas sa tanan nga
dili matarung. [Tan-awa sa D&P 76:23,41.]

Si Jesukristo mianhi sa yuta aron 
sa pagtubos sa katawhan.

Ngadto sa mga sakop sa Simbahan sa tibuok kalibutan, ug
ngadto sa nahigugma sa kalinaw, bisan asa, kami moingon, tan-
awa kining tawo sa Galilea, dili lang usa ka halangdon nga
Magtutudlo, dili lamang usa ka talagsaon nga Pangulo, apan ang
Prinsipe sa kalinaw. Ang tigpasiugda sa kaluwasan, dinhi ug ka-
ron, tukma ug tinuod nga Manluluwas sa kalibutan!9

Among tinguha ang kauswagan sa katawhan, ug kami nag-am-
po nga ang Dios manalangin sa matag tawo nga maningkamot
alang sa kaayohan sa katawhan sa bisan unsa man nga matang sa
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panginabuhi, ug kami mosulti ngadto sa matag tawo nga nagtuo
nga si Jesus mao ang Kristo ug nagpahayag niini: O Dios, panala-
ngini kana nga tawo ... Si Jesus mao ang Manunubos sa kalibutan,
ang Manluluwas sa katawhan, nga mianhi sa kalibutan uban sa ba-
laan nga misyon sa pagpakamatay alang sa katubsanan sa kataw-
han. Si Jesukristo mao ang anak sa Dios, ang Bugtong nga Anak
sa unod. Siya ang atong Manunubos, ug kita nagsimba kaniya, ug
midayeg sa Dios alang sa matag tawo sa yuta kinsa nagsimba sa
atong Ginoo ug Agalon isip ang Manunubos sa kalibutan.10

Gikan pa sa sinugdanan sa kalibutan, sa atong paghunahuna
niini hangtud karon, ang Dios nga atong Amahan, sa nagkalain-
lain nga higayon pinaagi sa iyang kaugalingong tingog o tingog
sa iyang dinasig nga mga propeta, mipahayag nga Siya mopada-
la sa Iyang Bugtong nga Anak dinhi sa yuta, nga pinaagi Kaniya,
pinaagi sa pagkabanhaw, diin ang atong Ginoo maoy unang bu-
nga, ang mga katawhan mahimong matubos gikan sa silot sa ka-
matayon, diin ang tanang mga unod manununod, ug pinaagi sa
balaod sa matarung nga pagpuyo, nga maoy iyang gitudlo ug gi-
hatagan og ehemplo sa Iyang kinabuhi, mahimong mahugasan
gikan sa kaugalingon nga sala ug mahimong manununod sa
Gingharian sa Langit.11

Ang pagkatawo ni Kristo nga atong Ginoo labaw pa sa pang-
hitabo, kadto usa ka mahinungdanon nga panghitabo sa kasay-
sayan sa kalibutan nga gipaabut sa propeta, diin ang mga
magbabalak miawit, ug diin ang mga anghel nakighiusa sa ilang
mga tingog uban sa mga mortal diha sa pagdayeg sa Dios. Kadto
mao ang adlaw nga gitakda ug giorden nang daan sa atong
Amahan kinsa anaa sa langit nga siya mopakita sa Iyang kaugali-
ngon ngadto sa Iyang mga anak, kinsa ania dinhi sa yuta, diha sa
pagkatawo sa Iyang Bugtong nga Anak….

Siya miabut aron ang tawo mahimong makakita ug masayud sa
Dios nga mao siya, kay siya misaksi nga siya nga nakakita Kaniya
nakakita sa Amahan, kay Siya mao ang tukma nga hulad sa Iyang
kinaiya [tan-awa sa Juan 14:7–9; Hebreohanon 1:3].

Siya mianhi aron sa pagtudlo kanato sa kinaiya sa Dios, ug pi-
naagi sa panig-ingnan ug pinaagi sa lagda mitudlo sa dalan diin
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kon kita maglakaw niana, modala kanato balik ngadto Kaniya.
Siya mianhi aron sa pagbugto sa higot sa kamatayon nga naghi-
got sa tawo, ug mihatag og dalan alang sa pagkabanhaw nga mi-
buntog sa kadaugan sa lubnganan ug sa kapait sa kamatayon.12

Diha sa balaang pagpangalagad sa Iyang kinabuhi, ang Ginoo
mipahayag sa Ebanghelyo, ug isip usa ka mortal nga tawo Siya
mihatag kanato og hingpit nga panig-ingnan sa usa ka hingpit
nga tawo.

Ang Ebanghelyo usa ka plano sa paggiya sa katawhan sa ilang
mga pagpakig-uban dinhi isip mga mortal, ug alang sa direksyon
sa ilang espirituhanon nga mga kinabuhi uban sa tumong nga si-
la mahimong maluwas ug mahimaya sa kalibutan nga umaabot.13

Sulod sa gamayng panahon sa Iyang pagpanglagad Siya mior-
ganisar sa Iyang Simbahan, mipili og napulog duha ka mga apos-
toles, kang kinsa, uban ni Pedro nga ilang pangulo, gitugyan ang
mga yawe sa pagkapari, ug ngadto kaniya siya mipatin-aw kon
unsaon pagtukod sa Iyang Simbahan ug sa mga doktrina sa Iyang
Ebanghelyo, pinaagi sa pagtuman diin ang katwhan mahimong
matubos ug madala balik ngadto sa atubangan sa Dios.14

Ang kinabuhi ni Jesukristo, natawo sa kamalig, gipahigda sa pa-
sungan, ug gipatay taliwala sa duha ka kawatan, mao ang usa sa
mga dagkong kapakyasan sumala sa panghunahuna sa tawo, apan
ang atong Ginoo ug Agalon mianhi sa yuta dili aron buhaton ang
Iyang kaugalingong kabubut-on apan sa Iyang Amahan, ug Siya
malampuson nga mituman sa Iyang misyon. Siya nagmadaugon
ibabaw sa kamatayon, sa impyerno ug sa lubnganan ug midawat
sa ganti sa trono diha sa tuong kamot sa Iyang Amahan.15

“Kami nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo, ang tanan nga
mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa
mga balaod ug sa mga ordinansa sa Ebanghelyo.” [Mga Artikulo
sa Hugot nga Pagtuo 1:3.]

Kami nagtuo nga si Kristo, balaan nga gipanganak, natawo sa
usa ka babaye, nga Siya mipuyo sa usa ka mortal nga kinabuhi,
nga Siya gilansang sa krus, nga Siya namatay, Iyang espiritu mi-
biya sa Iyang lawas, ug gilubong, ug sa ikatulong adlaw naban-
haw, ang Iyang espiritu ug lawas nahiusa pag-usab….
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Kami nagpamatuod nga ang mga lalaki [Joseph Smith ug
Sidney Rigdon] kang kinsa si Jesus mipakita sa Iyang paghingpit
sa pagtukod sa Iyang Simbahan mibilin niining talaan nianang
mahimayaon nga panan-awon:

“Ug samtang kami namalandong diha niini nga butang, ang
Ginoo mihikap sa mga mata sa among pagsabut ug sila nabuksan
ug ang himaya sa Ginoo midan-ag sa palibut.

“Ug kami nakakita sa himaya sa Anak, sa tuo nga kamot sa
Amahan, ug nakadawat sa Iyang kahingpitan.

“Ug nakita ang balaan nga mga anghel, ug sila kinsa gisantos
sa atubangan sa Iyang trono, nagsimba sa Dios, ug sa Kordero,
kinsa nagsimba Kaniya hangtud sa hangtud.

“Ug karon , human sa daghan nga mga pagpamatuod nga gi-
hatag mahitungod kaniya, kini mao ang pagpamatuod, ang kata-
pusan sa tanan, nga kami naghatag kaniya; nga siya buhi!

“Kay kami nakakita kaniya, gani diha sa tuo nga kilid sa Dios;
ug kami nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya mao
ang Bugtong Anak sa Amahan—

“Nga pinaagi kaniya ug ngadto kaniya, ug tungod kaniya, ang
kalibutan nalalang, ug ang mga lumulupyo niana mao ang anak
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios.” [D&P 76:19–24.]

…Kami modugang sa among mapaubsanon nga pagpamatu-
od: nga ang Dios buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, nga Siya usa
ka nabanhaw nga binuhat ug nga diha sa Iyang panig-ingnan,
matag lalaki, babaye, ug batan nga nabuhi sa kalibutan mogawas
gikan sa ilang mga lubnganan isip nabanhaw nga mga nilalang,
gani si Kristo usa ka nabanhaw nga binuhat, ang mga matarung
mapuno sa mahimayaon ug walay katapusan nga pag-uswag.16

Ako nagmaya diha sa pagkahibalo nga si Jesus mao ang
Manunubos sa kalibutan, atong magulang nga igsoon ug nga ang
Iyang ngalan ug Iyang ngalan lang, mao lang ang bugtong pa-
ngalan ubos sa langit diin kita makabaton ug kaluwasan ug ma-
kabalik ug mopuyo uban sa atong Langitnong Amahan ug sa
atong Manluluwas, ug sa atong minahal sa kinabuhi kinsa nag-
una kanato.17



270

K A P I T U L O  2 4

Pinaagi sa Iyang Pag-ula, ang Manluluwas 
nagtanyag kanato og malungtaron nga kalinaw, 

kahupay, ug hingpit nga kalipay.

Diha sa pagsunod sa ebanghelyo ni Kristo, ug diha sa hingpit
nga kalipay nga madawat gikan sa pagpangalagad sa Iyang katu-
yoan, moabut ang mao lamang nga kalinaw nga magpadayon
hangtud sa hangtud.

Ngadto sa pundok sa katawhan si Jesus miingon:

“Umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan kay
papahulayon ko kamo.

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon ka-
mo gikan kanako; kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasing-
kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong lu-
wan.”[Mateo 11:28–30.]

Ngadto sa Iyang mga Apostoles sulod sa lawak diin sila nagsa-
ulog sa Pagpalabay Siya miingon:

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang kali-
naw; Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan.
Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magta-
law.”[Juan 14:27.]

Ang Iyang kalinaw mohupay sa atong mga pag-antus, maghiu-
sa sa atong masulob-on nga kasingkasing, mopapas sa atong mga
kasilag, moumol diha sa atong mga dughan og usa ka gugma
alang sa atong isig ka tawo nga mopuno sa atong mga kalag sa
kalinaw ug kalipay.

Ang Iyang mensahe ug ang hiyas sa Iyang sakripisyo sa pag-ula
miabut ngadto sa kinatung-an nga bahin sa yuta; kini miabut
ngadto sa lagyong kadagatan. Asa man ang tawo mapaingon, Siya
kanunay mosangpit. Kon asa man Siya, diha mahimong anaa
usab ang Balaang Espiritu, uban sa iyang mga bunga sa “gugma,
kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pag-
kamatinumanon.” [Mga Taga-Galacia 5:22.]

Siya ang atong kahupayan ug kalipay, atong giya, atong kaluwa-
san, ug kahimayaan, “kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa
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silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini
maluwas kita.” [Mga Buhat 4:12.]

Gikan sa Iyang balaan nga kaalam nagagikan ang walay kata-
pusan nga kamatuoran: “Kay unsa may kapuslanan sa usa ka ta-
wo kon maangkon niya ang tibuok kalibutan apan pagapildihan
sa iyang kinabuhi? O, unsa may ikahatag sa tawo nga arang ika-
bawi sa iyang kinabuhi? [Mateo 16:26.] “Kay” miingon si Pablo,
“ang gingharian sa Dios dili kalan-on o ilimnon, kon dili pagka-
matarung ug pakigdait ug kalipay diha sa Espiritu Santo.” [Tan-
awa sa Mga Taga-Roma 14:17.]

Sa wala pa Siya mohalad sa balaang pag-ampo [tan-awa sa
Juan 17], si Jesus, nagtudlo sa mga apostoles, miingon: “Gisulti
ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kali-
naw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan; apan sumalig
kamo, gida-ug ko na ang kalibutan.” [Juan 16:33]18

Si Jesukristo buhi ug naggiya sa Iyang Simbahan karon.

Si Jesukristo mao ang Anak sa buhi nga Dios.... Kita nagpaha-
yag sa tibuok kalibutan nga kita nasayud nga Siya buhi.19

Kini nga Simbahan ... usa ka katingalahan ug kahibulongang bu-
hat. Walay sama niini sa tibuok kalibutan, tungod kay si Jesukristo,
ang Anak sa Dios mitukod niini, ug mao ang pangulo niini.20

Si Jesus mao ang Kristo, Siya mao ang punoang tukurang ba-
to niining mahinungdanong buhat—Siya ang naggiya niini, ug
Siya mopadayon sa paggiya niini.21

Kami magpamatuod nga ang Dios nga Amahan ug ang Iyang
anak nga si Jesukristo mipakita sa atong panahon ngadto ni
Propeta Joseph Smith aron sa pagtukod og usab sa Iyang
Simbahan dili na gayud lumpagon pag-usab, nga ang langitnong
mga mensahero mipahiuli sa Iyang priesthood ug sa balaan nga
awtoridad niini.22

Ako nakaangkon og hingpit nga kalipay labaw pa sa akong ga-
hum sa pagsulti, diha sa paghatag og saksi ngadto niadtong
akong nahimamat nga ako nasayud nga ang Dios buhi, nga ako
nasayud nga si Jesus mao ang Kristo, ang Manluluwas sa kalibu-
tan, ang Manunubos sa katawhan; nga ako nasayud nga si Joseph
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Smith usa ka propeta sa tinuod ug buhi nga Dios, nga ako adu-
nay malungtaron nga pamatuod diha sa akong kasingkasing nga
si Brigham Young usa ka pinili nga instrumento sa buhi nga Dios,
nga si John Taylor, nga si Wilford Woodruff, nga si Lorenzo Snow,
ug karon si Joseph F. Smith mao ang gipili nga representante sa
buhi nga Dios ug mao ang mamumulong sa Dios dinhi sa yuta.
[Si Presidente Grant mipaambit niini nga pagpamatuod niadtong
petsa 4 sa Oktubre 1918, mga pito ka semana sa wala pa siya mo-
puli ni Joseph F. Smith isip Presidente sa Simbahan.]23

Ngadto sa mga tawo sa kalibutan kami naghangyo kaninyo sa
pagduol ngadto ni Kristo, pinaagi kang kinsa ang pagtubos mo-
abut ngadto niadtong kinsa modala sa ilang kaugalingon sa
Iyang ngalan ug motuman sa mga kasugoan nga Iyang gihatag.
Kami mohatag og saksi nga ang kahingpitan sa Iyang ebanghelyo
gipahiuli na, nga ang Iyang Simbahan gitukod ug magpadayon
og kaylap hangtud ang kalinaw magpatigbabaw taliwala sa mga
katawhan, ug ang Iyang Gingharian moabut ug ang Iyang kabu-
but-on maoy matuman dinhi sa yuta ingon man sa langit. O,
Ginoo, padalia kanang mahimayaon nga adlaw.24,

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan

• Ngano nga ang hugot nga pagtuo ngadto sa Langitnong
Amahan ug ni Jesukristo “mao ang gikinahanglan sa kalibutan
karon labaw pa sa ubang butang”? Unsa ang mga kalibutanong
mga impluwensya nga makapaluya sa hugot nga pagtuo sa
mga tawo ngadto ni Jesukristo isip Anak sa Dios? Unsa ang
atong buhaton aron makapadugang sa hugot nga pagtuo sa
Manluluwas?

• Unsa ang kalainan nga nahimo sa imong pagpamatuod sa
Manluluwas sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi? Sa unsa nga
paagi ang kahibalo nga ang Manluluwas nagmadaugon ibabaw
sa tanang kalisud naghatag kaninyo sa paglaum sa panahon
nga nag-atubang sa mga hagit?

• Nganong mianhi si Jesus sa kalibutan? Sa unsa nga paagi nako
matabangan ang Ginoo sa Iyang mga katuyoan?



273

K A P I T U L O  2 4

• Sa unsa nga paagi ang paglambo sa Simbahan nagpamatuod sa
nagpadayong misyon ni Jesukristo? Sa unsa nga paagi ang ka-
hibalo nga si Kristo mismo ang nagbarug diha sa ulohan sa
Simbahan nagpalambo sa inyong pakigsaad sa pagsalmot diha
sa gingharian sa Dios?

• Sa unsa nga paagi ang atong pagsabut sa misyon sa Manluluwas
nagimpluwensya sa atong pakigdait niadtong kinsa dili kauban
sa atong tinuohan?
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pagpakig-uban sa Dios, 30

nagpahayag sa atong gugma alang sa
Dios, 27–28

mahinungdanong mensahe ni Heber
J. Grant, 27

nagtabang kanato sa pagbuntog sa
mga babag, 30

mahinungdanon alang sa kaluwasan,
33–36

nag-andam kanato sa pagpuyo uban
sa Dios, 33–36

usa ka kahigayunan kay sa pagsakri-
pisyo, 30

manalipud kanato gikan sa kaaway,
30–33

naglig-on sa mga pagpamatuod, 30,
78–79

Pagkamatinuoron

usa ka mahinungdanong kinaiya
alang sa mga pangulo sa gobyerno,
194

dungog ni Heber J. Grant bahin sa,
xiv–xv, xxvi
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sa pagbayad og ikapulo ug mga ha-
lad, xx, xxii, 30, 94, 152

sa pag-ampo, 210–13

paghatag og panig-ingnan sa, 12,
114–15, 246

Pagkawala og kadasig, pagbuntog sa,
42, 45

Paglahutay ngadto sa katapusan. Tan-
awa sa Pagkamakanunayon

Pagpadayag. Tan-awa usab sa
Pagpamatuod

aron mogiya kanato sa atong mga 
kapangakohan, 217

aron magtabang kanato nga makahi-
balo sa kabubut-on sa Ginoo,alang
kanato 217

sa kasagaran moabut isip usa ka 
ligdong, hinay nga tingog, 217

mga kinahanglan aron makadawat
og, 223–24

Pagpahiuli sa Ebanghelyo

mga bunga sa, nagpamatuod sa 
misyon ni Joseph Smith, 18–21

tahas ni Joseph Smith, sa 15–17

Pagpakig-ambit sa Ebanghelyo. Tan-awa
sa Misyonaryo nga Buhat

Pagpamatuod. Tan-awa usab sa Espiritu
Santo; Pagpadayag

agi og tubag sa pag-ampo, 20, 79

moabut pinaagi sa gahum sa Espiritu
Santo, 76–78

kalamboan ni Heber J. Grant, 75

naghatag kanato og kaisug ug kalig-on,
81–82

nagdawat ug nalig-on pinaagi sa pag-
kamatinuoron, 78–9, 240

makalig-on kong ipa-ambit, 79–81

Pagpasaylo

nagdala og hingpit nga kalipay ug 
kalinaw, 180–83

mahinungdanon nga bahin sa ebang-
helyo, 177–80

usa ka pagpahayag sa putli nga gug-
ma, 183–84

nagkinahanglan sa paglikay sa pagpa-
ngita og sayop, 184–87

Pagpaubos

nagtabang sa mga magtututdlo nga
makadawat og pagdasig, 7

nagtabang kanato nga makadawat og
mga panalangin gikan sa Dios, 28

modala ngadto sa mas lig-on nga
hugot nga pagtuo, 32

gikinahanglan sa mga ginikanan, sa
pagtudlo sa mga bata, 246

pagbayad og ikapulo ug mga halad
makatabang sa pagbaton og,
150–51

pag-ampo nagtabang kanato nga ma-
puno sa, 210–12

Pagtubos sa patay, ang unang katuyoan
sa pagpahiuli, 72. Tan-awa usab sa
Buhat sa Kasaysayan sa pamilya;
Buhat sa Templo

Pagtudlo. Tan-awa usab sa Magtutudlo,
mga

pinaagi sa panig-ingnan, 212, 246–48

tukuranang mga baruganan sa ebang-
helyo, 4–5

kapangakohan sa mga ginikanan,
240–44, 246–48

pinaagi sa Espiritu, 1, 3, 5–6, 8–9,
104–05, 245, 246

Pag-ula ni Jesukristo. Tan-awa usab sa
Jesukristo

nagdala og kalinaw ug kalipay,
269–71

nagsankap og kinabuhing dayon sa
matinuoron, 265–69

nagtubos sa tanan gikan sa kamatayon,
265–69
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Pakigsaad, mga

gihimo sa templo, paghinumdom sa,
92

sa kaminyoon sa templo, naglig-on sa
banay, 63

Pamilya. Tan-awa sa Bata, mga;
Amahan, mga; Inahan, mga;
Ginikanan, mga; Pagtudlo

Panalapi. Tan-awa usab sa Utang; Halad
sa Puasa; Ikapulo

manggihatagon sa 170–73

kakuyaw sa utang, 145, 146–47

kalampusan sa, maimpluwensya sa
pagsunod sa Pulong sa Kaalam,
228

Pangalagad

pagpahayag sa atong gugma sa
Ginoo ug isig ka tawo, 170

ang yawe ngadto sa kalipay sa kina-
buhi, 173–74

nagbayaw ug nagdasig sa uban,
170–73

pagmakanunayon sa, 45–47

Pangulo sa Simbahan. Tan-awa usab sa
Propeta, mga

abag sa mga ginikanan, 245–46

mga panalangin gikan sa pagsunod
sa, 84–86, 93–95

kalampusan sa, naimpluwensya 
pinaagi sa pagtuman sa Pulong sa
Kaalam, 228

Panig-ingnan

dautan, magdala og kadautan sa tawo
ug sa Simbahan, 170, 246–47

mga bata makat-on gikan sa, 170,
246–47

sa mga sakop sa Simbahan, nagim-
pluwensya sa kadungganan sa
Simbahan, 111–12

maayo, nagdan-ag sama sa kahayag,
113–14

misyonaryo nga buhat pinaagi sa,
114–15

Panimalay. Tan-awa sa Bata, mga;
Amahan, mga; Inahan, mga;
Pagtulun-an

Personal nga mga kasinatian, katuyoan
sa pagpakigambit, 132, 139

Personal nga pagpadayag. Tan-awa sa
Pagpadayag

Presidente sa Simbahan, mga, 84–85.
Tan-awa sa Propeta, mga

Priesthood

gahum sa pag-ayo sa, 122, 124–25

mga ordinansa sa, 123

pagpahiuli, 18–19, 81, 122, 124

matarung nga paggamit sa, 124–27

Programa sa Kaayohan, [xxiii–xxiv],
137–38

Propet, mga.

mga panalangin gikan sa pagsunod
sa, 84–86, 93–95

gitawag sa Ginoo, 87–91

gigiyahan pinaagi sa pagpadayag
alang sa Simbahan, 84–93

Pulong sa Kaalam

katin-awan sa, 227

pagsupak sa, nagpaluya kanato sa 
pisikal ug espiritwal, 230–32

matag Santos saUlahing mga Adlaw
nagtuman, 232–34

kinabuhi ni Heber J. Grant naluwas
tungod kay siya mituman sa,
228–29

saad ni Heber J. Grant sa pagbuntog
sa alkohol ug tabako, 228

balaod sa kinabuhi ug kahimsog,
230–31

usa ka sulat gikan sa Ginoo, 230–32

pagtuman sa, nagdala og temporal
ug espiritwal nga mga panalangin,
227–30
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pag-ampo alang sa tabang sa pagsu-
nod sa, 234

S

Sakripisyo

nagdala og ganti karon ug sa kahang-
turan, 65

sa kalibutanon nga tinguha, sa paghi-
mo og buhat sa templo, 62, 67–72

Satanas, dili makapahisalaag kanato
kon kita mobuhat sa atong katungda-
nan, 67–72

Smith, Joseph

gitawag sa Dios, 79

Unang Panan-awon ni, 15–18, 264

ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni,
19–21

nanagna nga ang mga Santos abugon
ngadto sa Batoon nga mga

Kabukiran, 255–56

pagpadayag sa priesthood nadawat ni,
samtang didto sa bilanggoan, 124

nagpamatuod ni Jesukristo, 269–70

pagpamatuod ni, mahinungdanon sa
pagpamatuod sa ebanghelyo,
19–21

Smith, Joseph F., xi, xiii, 91, 93, 139

Snow, Lorenzo, xii, xiii, 91, 92, 93, 139,
144

T

Tabako, 227–233. Tan-awa usab sa
Pulong sa Kaalam

Taylor, John, xii, xvi, 88–89, 93,
138–39, 180, 202–04

Tigum sa Simbahan, mga.

pag-ampo diha sa, 8

pag-awit og mga himno diha sa, 201,
202

Trabaho

gikinahanglan alang sa kalampusan,
42–45, 133, 134–37

nagtabang kanato nga mapaningka-
muton alang sa kaugalingon,
137–38

sa pagtabang niadtong nahisalaag,
45–47

kulang sa, nagdaut nga kahimsog,
139

tibuok kinabuhi nga kapangakuhan,
18–19

kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo,
134–35

makapahimuot sa Ginoo, 134

pagtudlo sa kamahinungdanon sa,
ngadto sa kabatan-onan, 131

Tsa, 195, 227. Tan-awa usab sa Pulong
sa Kaalam

U

Unang lumulupyo mga. Tan-awa sa
“Dali, Dali kamo mga Santos”

Unang Panan-awon. Tan-awa usab sa
Joseph Smith

himaya ug kayano sa, 17

nagtimaan sa pagsugod sa katapu-
sang dispensasyon, 18

Utang

usa ka pagkaulipon, 146

makapawala sa kadasig nga epekto
sa, 146

mga paningkamot ni Heber J. Grant
sa paggawas sa, xiv, 143–45

W

Widtsoe, John A., namulong kalabut ni
Heber J. Grant, 109, 137, 169, 264

Woodruff, Wilford, xii, 84–85, 89,
92–93, 139, 200

Y

Young, Brigham, xi–xii, 79, 88–94,
137–39, 158–60, 170, 205–07
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