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Pasiuna

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mi-establisar sa han-ay sa Mga Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang kanimo nga maduga-
ngan ang imong pagsabut sa gipahiuli nga ebanghelyo ug mas 
mapaduol ngadto sa Ginoo pinaagi sa mga pagtulun-an sa mga 
propeta sa ulahing mga adlaw. Samtang ang Simbahan magdugang 
og mga basahon dinhi niini nga han-ay, makakolekta ka og mga 
basahon sa pakisayran sa ebanghelyo diha sa imong balay. Ang mga 
basahon niini nga han-ay gihimo aron gamiton alang sa personal 
nga pagtuon ug alang sa Dominggo nga pagpanudlo. Kini makata-
bang usab kanimo sa pagpangandam sa uban nga mga leksyon o 
mga pakigpulong ug sa pagtubag sa mga pangutana mahitungod 
sa doktrina sa Simbahan.

Kini nga basahon naghulagway sa mga pagtulun-an ni Presidente 
George Albert Smith, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan 
niadtong Mayo 21, 1945, hangtud pagka Abril 4, 1951.

Personal nga Pagtuon

Samtang ikaw magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente George 
Albert Smith, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu sa mainampoong 
paagi. Ang mga pangutana diha sa katapusan sa matag kapitulo 
motabang kanimo nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Presi-
dente Smith ug magamit kini diha sa imong kinabuhi. Samtang ikaw 
magtuon niini nga mga pagtulun-an, mahimo usab ikaw nga mag-
hunahuna kon sa unsang paagi nga ikaw makatudlo niini ngadto 
sa mga sakop sa pamilya ug mga higala. Kini mopalig-on sa imong 
pagsabut sa unsay imong gibasa.
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Pagtudlo gikan Niini nga Basahon

Ikaw makagamit niini nga basahon sa pagtudlo diha sa panimalay o 
diha sa simbahan. Ang mosunod nga mga lagda makatabang kanimo.

Pangandam sa Pagtudlo

Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang ikaw nangandam 
sa pagtudlo. Tun-i sa mainampoong paagi ang kapitulo aron ma-
himong masaligon diha sa imong pagsabut sa mga pagtulun-an 
ni Presidente Smith. Makatudlo ikaw uban sa mas labaw nga sin-
seridad ug gahum kon ang iyang mga pulong nakaimpluwensya 
kanimo mismo (tan-awa sa D&P 11:21).

Kon ikaw nagtudlo og usa ka leksyon sa Melchizedek Priesthood 
o Relief Society, kinahanglan nga ikaw dili mohiklin niini nga basa-
hon o mag-andam og mga leksyon gikan sa uban nga mga mater-
yal. Pagpili sa mainampoong paagi gikan niini nga kapitulo kadtong 
mga pagtulun-an nga imong gibati nga labing makatabang niadtong 
imong gitudloan. Ang pipila ka mga kapitulo naglangkob og mas 
daghan nga materyal kay sa imong mahimo nga hisgutan atol sa 
oras sa klase. Ipadayon ang maayo nga mga panaghisgutan kay sa 
maningkamot nga mahuman ang tanang mga pagtulun-an.

Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa kapitulo sa dili pa 
ang leksyon ug sa pagdala sa libro. Kon sila mohimo sa ingon, sila 
mas mahimong andam sa pag-apil diha sa panaghisgut ug maka-
hatag og kaayohan sa usag usa.

ipaila ang Kapitulo

Samtang ikaw nagpaila sa kapitulo, ug sa tibuok nga leksyon, 
paningkamot sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang Espi-
ritu makatandog sa mga kasingkasing ug mga hunahuna niadtong 
imong gitudloan. Sa pagsugod sa leksyon, tabangi kadtong imong 
gitudloan nga mo-focus diha sa mga pagtulun-an sa kapitulo. Sa 
pagbuhat niini, ikaw makahimo sa:

•	 Pagbasa	ug	paghisgut	sa	seksyon	nga	giulohan	og	“Gikan	sa	Ki-
nabuhi ni George Albert Smith” diha sa sinugdanan sa kapitulo.

•	 Paghisgut	og	usa	ka	litrato	o	kasulatan	gikan	sa	kapitulo.

•	 Pagkanta	og	may	kalabutan	nga	himno.
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•	 Pagpakigbahin	sa	daklit	og	usa	ka	personal	nga	kasinatian	ma-
hitungod niini nga hilisgutan.

Pagdumala og Panaghisgut kabahin sa mga  
Pagtulun-an ni Presidente Smith

Samtang ikaw nagtudlo gikan niini nga basahon, dapita ang uban 
sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, sa pagpangutana, ug sa 
pagtudlo sa usag usa. Sila labing makakat-on kon sila aktibo nga 
moapil. Kini usa usab ka maayo nga paagi sa pagtabang kanila nga 
madawat ang personal nga pagpadayag. Sa pag-awhag og panaghis-
gut, gamita ang mga pangutana diha sa katapusan sa kapitulo. Kini 
nga mga pangutana mao ang pakisayran diha sa nagkalainlaing mga 
dapit sa kapitulo aron sa pagpakita kon hain nga seksyon sa mga 
pagtulun-an ang gipasabut niini. Makahimo usab ikaw og imong 
kaugalingong mga pangutana alang gayud niadtong imong gitud-
loan. Pananglitan, makapangutana ka sa mga partisipante kon sa 
unsang paagi nga magamit nila ang mga pagtulun-an ni Presidente 
Smith diha sa ilang mga responsibilidad isip mga ginikanan o isip 
mga home teacher o mga visiting teacher.

Ang mosunod nga mga opsyon mahimong makahatag kanimo 
og dugang nga mga ideya:

•	 Hangyoa	ang	mga	partisipante	sa	pagpakigbahin	sa	unsay	ilang	
nakat-unan gikan sa ilang personal nga pagtuon sa kapitulo. Kini 
tingali makatabang sa pagkontak og pipila ka mga partisipante 
atol sa semana ug sa paghangyo kanila sa pag-anha sa klase nga 
andam nga mopakigbahin sa unsay ilang nakat-unan.

•	 Sanguni	ang	mga	partisipante	sa	pagbasa	og	pinili	nga	mga	pa-
ngutana gikan sa katapusan sa kapitulo (mahimong tinagsa o 
diha sa ginagmay nga mga grupo). Hangyoa sila sa pagpangita 
sa mga pagtulun-an diha sa kapitulo nga may kalabutan sa mga 
pangutana. Dayon dapita sila sa pagpakigbahin sa ilang mga 
hunahuna ug mga panglantaw ngadto sa uban nga mga grupo.

•	 Basaha	og	dungan	ang	pinili	nga	mga	pamahayag	ni	Presidente	
Smith gikan sa kapitulo. Hangyoa ang mga partisipante sa pag-
pakigbahin og mga ehemplo gikan sa mga kasulatan ug gikan 
sa ilang kaugalingon nga kasinatian nga naghulagway sa unsay 
gitudlo ni Presidente Smith.
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•	 Hangyoa	ang	mga	partisipante	sa	pagpili	og	usa	ka	seksyon	nga	
ilang ganahan ug ipabasa kini sa hilum. Dapita sila sa pagpundok 
diha sa mga grupo sa duha o tulo ka mga tawo kinsa mipili sa 
sama nga seksyon ug hisguti unsay ilang nakat-unan.

Tapusa ang Panaghisgut

I-summarize og daklit ang leksyon o paghangyo og usa o duha 
ka partisipante sa paghimo sa ingon. Awhaga kadtong imong gitud-
loan nga ipakigbahin ngadto sa uban ang unsay ilang nakat-unan 
gikan sa mga pagtulun-an ni Presidente Smith. Ipamatuod ang mga 
pagtulun-an nga imong gihisgutan. Mahimo usab ikaw nga modapit 
sa uban sa pagpakigbahin sa ilang mga pagpamatuod.

Impormasyon mahitungod sa mga Tinubdan 
nga Gikutloan Niini nga Basahon

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith niini nga basahon di-
rekta nga mga kinutlo gikan sa nagkalainlain nga mga tinubdan. 
Kini nga mga kinutlo mipabilin sa punctuation, spelling, capitali-
zation, ug paragraphing sa orihinal nga mga tinubdan gawas kon 
ang editoryal o tipograpikal nga mga kausaban gikinahanglan aron 
sayon basahon. Tungod niini nga katarungan, makamatikod ka og 
ginagmay nga kausaban diha sa teksto. Pananglitan, ang pulong 
ebanghelyo anaa sa gamay nga letra diha sa pipila ka mga kinutlo 
ug anaa sa dagko nga letra sa uban.

Si Presidente Smith usab kasagaran mogamit og mga termino 
sama sa mga tawo, tawo, o katawhan nga nagpasabut ngadto sa 
tanang mga tawo, lalaki ug babaye. Kanunay siya nga mogamit 
sa mga pronoun siya, iya, ug kaniya nga nagpasabut sa lalaki ug 
babaye. Komon kini sa pinulongan sa iyang panahon. Bisan pa sa 
kalainan tali niining maong pinulongan ug sa bag-o nga paggamit, 
ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith magamit sa mga babaye 
ug mga lalaki.



xi

Summary sa Kasaysayan

Ang mosunod nga kronolohiya naghatag og usa ka mubo nga 
pagkahan-ay sa kasaysayan sa mga pagtulun-an ni Presidente 
George Albert Smith nga gipakita niini nga basahon.

1870, Abril 4 Natawo didto sa Siyudad sa Salt Lake, 
Utah, ngadto nila ni John Henry ug 
 Sarah Farr Smith.

1874–75 Ang iyang amahan, si John Henry 
Smith, nagserbisyo og misyon sa Great 
Britain. Si George Albert kwatro anyos 
sa dihang siya mibiya.

1880, Oktubre 27 Si John Henry Smith gi-ordinahan sa 
pagka-Apostol.

1882–85 Si John Henry Smith nagserbisyo isip 
presidente sa European Mission.

1883 Si George Albert Smith nagsugod sa 
pagtrabaho sa usa ka factory sa sinina 
sa edad nga 13.

1888 Nagsugod sa pagtrabaho sa usa ka 
kompanya sa railroad. Nag-antus siya 
og permanente nga kadaut sa iyang 
mga mata tungod sa iyang trabaho.

1891, 
Septyembre–Nobyembre

Nagserbisyo og misyon sa kasadpang 
Utah alang sa Young Men’s Mutual 
 Improvement Association.

1892, Mayo 25 Naminyo kang Lucy Emily Woodruff 
didto sa Templo sa Manti Utah.
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1892–94 Nagserbisyo og misyon didto sa haba-
gatang Estados Unidos, nagsugod pi-
pila lamang ka semana human sa iyang 
kaminyoon. Si Lucy mikuyog kaniya sa 
upat ka bulan didto sa misyon.

1903, Oktubre 8 Gi-ordinahan sa pagka-Apostol ni 
 Presidente Joseph F. Smith.

1904 Misulat sa iyang “personal nga pama-
hayag sa gituohan,” usa ka lista sa 11 
ka mga baruganan nga iyang gipasalig 
nga sundon (tan-awa sa mga pahina 
1–2 niini nga basahon).

1909–12 Nag-antus og grabe nga mga problema 
sa panglawas.

1919–21 Nagdumala sa European Mission.
1921–35 Nagserbisyo isip kinatibuk-an nga su-

perintendente sa Young Men’s Mutual 
Improvement Association.

1922 Napili nga bise-presidente sa National 
Society of the Sons of the American 
Revolution. Nagserbisyo siya niini nga 
katungdanan hangtud 1925 ug dayon 
miusab pagka 1944 ug 1946.

1930, Septyembre Mitabang sa pag-organisar sa Utah 
 Pioneer Trails and Landmarks 
 Association aron sa pagpangita ug pag-
butang og timaan sa makasaysayanon 
nga mga dapit sa Simbahan. Napili siya 
isip unang presidente sa organisasyon.

1933, Hulyo 27 Nahimong presidente sa Society for the 
Aid of the Sightless in Utah.

1934, Mayo 31 Nakadawat og Silver Buffalo, ang ki-
natas-an nga ganti nga gihatag sa Boy 
Scouts of America.

1935–36 Midumala sa pagpamantala sa Basahon 
ni Mormon sa braille.
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1937, Nobyembre 5 Si Lucy namatay sa edad nga 68 human 
sa dugay-dugay nga pagkasakit.

1938, Enero–Hulyo Mibisita sa mga misyon sa Simbahan 
didto sa South Pacific, lakip na ang 
mga paghunong didto sa Hawaii, 
 Samoa,  Tonga, Tahiti, New Zealand, 
ug Australia.

1943, Hulyo Gi-set apart isip Presidente sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

1945, Mayo 21 Gi-set apart isip Presidente sa Ang Sim-
bahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

1945, Septyembre 23 Mipahinungod sa Templo sa Idaho 
Falls Idaho.

1945, Nobyembre 2 Nakighimamat sa presidente sa Estados 
Unidos nga si Harry S Truman aron 
hisgutan ang mga paningkamot sa pag-
padala og tabang ngadto sa Europe hu-
man sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.

1946, Mayo Mibisita sa mga miyembro sa Sim-
bahan didto sa Mexico, ang unang 
 Presidente sa Simbahan nga naghimo 
sa ingon. Mihatag og kopya sa Basa-
hon ni  Mormon ngadto sa presidente 
sa  Mexico nga si Manuel Camacho.

1947, Hulyo 24 Mipahinungod sa This Is the Place 
 Monument ug nagsaulog sa ika-usa 
ka gatus ka tuig sa pag-abut sa mga 
 pioneer didto sa Salt Lake Valley.

1947 Mga miyembro sa Simbahan miabut og 
usa ka milyon.

1949, Septyembre 30– 
 Oktubre 2

Mga partisipante sa labing una nga ki-
natibuk-ang komperensya nga gisibya 
sa telebisyon.

1951, Abril 4 Namatay didto sa Siyudad sa Salt Lake, 
Utah, sa iyang ika-81 nga adlawng 
natawhan.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad 
ni George Albert Smith

Usa ka adlaw niana atol sa iyang pagserbisyo isip Presidente 
sa Simbahan, si George Albert Smith gipadad-an og usa ka li-
trato nga adunay mubo nga sulat nga mabasa, “Ako nagpadala 
kanimo niini nga hulagway tungod kay kini mao ang grapiko 
nga paghulagway sa tawo nga among gituohan kon unsa ikaw.” 
Kadto usa ka litrato ni Presidente Smith nga nagbisita sa usa ka 
inahan ug sa iyang upat ka mga anak. Nianang adlawa gayud, 
si Presidente Smith nagdali aron makaabut sa tren sa diha nga 
usa ka inahan mipahunong kaniya, naglaum nga ang iyang mga 
anak adunay kahigayunan sa pagpakiglamano sa usa ka propeta 
sa Dios. Gikuhaan kana og litrato sa usa ka tawo nga nakakita 
nianang higayuna.

Ang mubo nga sulat gipadayon, “Ang rason nga among gi-
ampingan og maayo [kini nga litrato] tungod kay, sa imong ka 
busy, bisan pa sa kamatuoran nga ikaw nagdali ngadto sa imong 
sakyanan ug dayon ngadto sa imong naghulat nga tren, ikaw 
migahin gihapon og panahon sa pagpakiglamano sa matag bata 
niini nga pamilya.” 1

Ang mga buhat sa pagkamabination nga sama niining usa nag-
hulagway sa kinabuhi ug pangalagad ni George Albert Smith. Pi-
naagi man sa paghatag og gugma ug pagdasig ngadto sa silingan 
nga nanlimbasug sa iyang pagtuo o pinaagi sa pag-organisar og 
halapad nga mga paningkamot sa welfare aron sa pagpakaon sa 
liboan ka mga tawo, si George Albert Smith nagsunod sa sugo 
sa Manluluwas, “Higugmaa ang imong silingan sama sa imong 
kaugalingon” (Marcos 12:31).
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Sa Sayo nga mga Katuigan, 1870–90

Si George Albert Smith natawo niadtong Abril 
4, 1870, ngadto nila ni John Henry ug Sarah 
Farr Smith sa usa ka kabus nga panimalay didto 
sa Siyudad sa Salt Lake. Ang pamilya Smith 
adunay usa ka mahinungdanong kabilin sa pag-
serbisyo sa gingharian sa Dios. Ang amahan ni 
George Albert sa kaulahian miserbisyo sa Ko-
rum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug sa 
Unang Kapangulohan. Ang iyang apohan nga 

lalaki ug kapareho og pangalan, si George A. Smith, ig-agaw ni 
Propeta Joseph Smith ug kauban sa unang mga pioneer nga mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw nga misulod ngadto sa Salt Lake 
Valley niadtong 1847; si George A. Smith usa usab ka Apostol ug 
magtatambag ni Presidente Brigham Young. Ang apohan sa tuhod 
ni George Albert nga si John Smith miserbisyo isip Patriarch sa 
Simbahan ug isip unang presidente sa stake sa Siyudad sa Salt 
Lake. Ug ang iyang apohang lalaki sa habig sa iyang inahan, si 
Lorin Farr, mao ang unang mayor sa Ogden, Utah, ug ang unang 
presidente sa stake niana nga siyudad.

Si George Albert Smith nahigugma ug mida-
yeg sa iyang mga ginikanan. Siya mipasidungog 
sa iyang amahan sa pagtudlo kaniya sa pagta-
bang niadtong nanginahanglan,2 ug siya mida-
yeg sa iyang inahan alang sa mga sakripisyo 
nga iyang gihimo sa pag-amuma sa iyang pa-
milya diha sa ebanghelyo. “Bisan kon kami hi-
labihan ka kabus,” siya nahinumdom, “ug ang 
akong amahan anaa sa misyon sa dihang nag-

edad pa ko og singko anyos, wala gayud ako makahinumdom 
nga ang akong inahan mireklamo, ug wala gayud ako makakita 
kaniya nga mihilak tungod sa mga kahimtang nga naglibut ka-
niya. Siya makahimo sa paggamit sa iyang kwarta sa maalamong 
paagi sama ni bisan kinsa nga akong nailhan sukad. . . .

Mga 4 anyos

John henry Smith
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Mga anak nila ni John henry ug Sarah Farr Smith. 
Si george albert Smith anaa sa wala.

“. . . Sa dihang ang akong amahan wala sa panimalay kay anaa 
sa misyon, si mama ang mipuli sa iyang dapit, ug siya mao gayud 
ang pangulo sa balay agi og puli sa iyang pagkawala. Naghimo 
kami sa among mga pag-ampo, ug mipanalangin sa pagkaon, 
ug kon may nagkasakit, paadtoon niya ang mga elder, kay siya 
adunay dakong pagtuo sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Siya sa 
kanunay higpit nga tigbayad sa ikapulo, ug kutob sa akong na-
matngonan, wala gayud mosulod sukad sa iyang hunahuna nga 
basin kon dunay sayop ug ang ‘Mormonismo’ dili tinuod. Siya 
mituo niini sa tibuok niyang kalag.” 3

Sa pihong paagi, si George Albert Smith na-
kahinumdom sa iyang inahan nga nagtudlo ka-
niya sa pag-ampo ug pagsalig nga ang Dios 
motubag: “Kon maghunahuna ko sa impluwen-
sya sa akong inahan sa dihang gamay pa ko 
nga [bata] akong bation ang balaang pagtahud 
ug makahilak. . . . Nahinumdom ko nga ingon 
og kagahapon lang, gigunitan ko niya ug 

Sarah Farr Smith
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misaka kami paingon sa taas sa ikaduhang andana. Didto ako 
miluhod sa iyang atubangan ug migunit sa iyang kamot samtang 
gitudloan ko niya sa pag-ampo. Salamat sa Dios alang niadtong 
mga inahan kinsa diha sa ilang mga kasingkasing aduna sa diwa 
sa Ebanghelyo ug usa ka tinguha sa pagpanalangin. Makahimo 
ko sa pagbalik niana nga pag-ampo karon ug kini dugay na kaayo 
nga katuigan sukad nga ako nakat-on niini. Nakahatag kini ka-
nako og kasiguroan nga ako adunay usa ka Langitnong Amahan, 
ug nagtugot kanako nga masayud nga Siya maminaw ug modu-
ngog sa pag-ampo. Sa dihang dako na ko mipuyo pa gihapon 
kami didto sa duha ka andana nga balay nga hinimo sa kahoy ug 
kon ang hangin mohampak og kusog mouyog kini nga mora og 
katumbahon. Usahay mahadlok kaayo ko nga matulog. Ang 
akong higdaanan anaa sa gamay nga lawak nga nag-inusara, ug 
daghang kagabhion nga ako mokanaog ug moluhod ug mo-
hangyo sa akong Amahan sa Langit nga bantayan ang among 
balay, panalipdan kini nga dili kini mabungkag ug mobalik sa 
akong gamayng higdaanan nga ingon ka sigurado nga ako paga-
bantayan gikan sa dautan nga mora og naggunit ko sa kamot sa 
akong Amahan.” 4

Sa paghinumdom sa iyang pagkabata, si George Albert Smith 
miingon:

“Ang akong mga ginikanan nagpuyo sa hilabihan ka kabus nga 
kahimtang, apan ako nagdayeg sa akong Tiglalang ug nagpasala-
mat kaniya sa tibuok nakong kasingkasing sa pagpadala kanako 
ngadto sa ilang panimalay.

“. . . Akong nakat-unan sa dihang usa pa ako ka bata nga kini 
buhat sa Ginoo. Akong nakat-unan nga adunay mga propeta nga 
nagpuyo sa yuta. Nahibalo ko nga ang inspirasyon sa Labawng 
Makagagahum moimpluwensya niadtong kinsa nagpakabuhi aron 
matagamtaman kini.

“. . . Mapasalamaton ko sa akong katungod sa pagkapanganay, 
mapasalamaton alang sa akong mga ginikanan kinsa mitudlo ka-
nako sa ebanghelyo ni Jesukristo ug mipakita og ehemplo diha 
sa ilang panimalay.” 5
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Ang batang si George Albert nailhan nga usa ka malipayon, 
batang mahiligon sa dula. Ang mga higala nakadayeg sa iyang 
malipayon nga kinaiya, ug nalingaw siya sa pag-abiabi kanila 
gamit ang iyang harmonica, banjo, ug gitara ug usa ka koleksyon 
sa kataw-anan nga mga kanta. Apan siya usab adunay mga kasi-
natian nga nakatabang kaniya nga mapalambo ang usa ka kinaiya 
sa pagkaresponsable nga talagsaon alang sa iyang batan-ong pa-
ngidaron. Sa dihang nag-edad siya og 12 anyos, si George Albert 
mieskwela sa Brigham Young Academy, diin nakadawat siya og 
pipila ka tambag nga adunay dakong epekto sa iyang kinabuhi. 
Sa kaulahian siya nahinumdom:

“Palaran kaayo nga kabahin sa akong panudlo nagagikan kang 
Dr. Karl G. Maeser, kadtong maayo kaayong tigpa-edukar kinsa 
mao ang unang tigtukod sa atong mahinungdanong mga tulung-
haan sa Simbahan. . . . Ako dili makahinumdom og daghan sa 
unsay gisulti sa tuig nga ako anaa didto, apan adunay usa ka 
butang nga dili tingali gayud nako kalimtan. Gibalikbalik ko na 
kini sa makadaghan nga higayon. . . . Si Dr. Maeser usa ka adlaw 
niana mibarug ug miingon:

“ ‘Dili lang kamo may tulubagon alang sa mga butang nga in-
yong gibuhat, apan kamo may tulubagon alang gayud sa mga 
hunahuna nga inyong gihunahuna.’

“Ingon nga usa ka bata, wala maanad sa pagkontrol og ma-
ayo sa akong mga hunahuna, nakapatingala kaayo kanako unsay 
akong buhaton, ug kini nakapabalaka kanako. Gani, kini nagpa-
bilin kanako nga sama sa usa ka hapnot nga panit sa liso. Mga 
usa ka semana o mga napulo ka mga adlaw human niana kalit 
nga miabut kanako unsa ang iyang gipasabut. Ako nakakita sa pi-
losopiya kabahin niini. Diha-diha miabut kanako kini nga hubad 
sa unsay iyang gisulti: Siyempre, kamo may tulubagon alang sa 
inyong mga hunahuna tungod kay kon ang inyong mga kinabuhi 
mahuman sa pagkamortal, kini mao ang resulta sa inyong mga 
hunahuna. Kadtong usa ka sugyot nahimong dako nga panala-
ngin ngari kanako sa akong tibuok kinabuhi, ug kini nakapahimo 
kanako sa daghang mga higayon sa paglikay sa paghunahuna sa 
dili angay tungod kay ako nakaamgo nga ako, kon mahuman na 
ang akong kinabuhi, ang produkto sa akong mga hunahuna.” 6
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Gihimo sa batan-ong si George Albert ang dagkong mga res-
ponsibilidad diha sa panimalay niadtong 1882 sa dihang ang 
iyang amahan, kinsa nagserbisyo sa Korum sa Napulog Duha su-
lod sa duha ka tuig, gitawag isip presidente sa European Mission. 
Ang pagkawala ni John Henry nagkinahanglan nga si George 
Albert motabang sa pagsangkap alang sa pamilya. Sa dihang nag-
edad siya og 13, mi-aplay siya aron motrabaho sa gipanag-iya 
sa Simbahan nga manufacturing plant ug department store sa 
Siyudad sa Salt Lake, apan ang manedyer miingon nga dili sila 
makahimo sa pagdawat ni bisan kinsa. Si George Albert mitubag 
nga wala siya mohangyo aron sweldohan, kondili aron lamang 
motrabaho. Siya midugang, “Nasayud ko nga kon ako magusto-
han sweldohan ra ko.” 7 Ang iyang positibo nga kinaiya nakahimo 
kaniya nga makaangkon og posisyon isip usa ka trabahante sa 
factory nga adunay sweldo nga $2.50 matag semana, ug ang iyang 
makugihon nga pamaagi sa pagtrabaho sa wala madugay naka-
tabang kaniya nga mabalhin ngadto sa mas maanindot nga mga 
posisyon sa kompanya.

Sa dihang nag-edad siya og 18, nakakita siya og trabaho diha 
sa grupo sa tig-survey sa agianan sa tren. Samtang nagbuhat ni-
ining trabahoa, ang kahayag sa adlaw nga mibanda diha sa mga 
balas sa disyerto nakadaut sa iyang mga mata. Mao kini nakaha-
tag og permanente nga kadaut sa panan-aw ni George Albert, na-
kapalisud kaniya sa pagbasa ug mao ang hinungdan sa pagkadili 
komportable sa tibuok niyang kinabuhi.

Misyonaryo nga Serbisyo ug Kaminyoon, 1891–94

Niadtong Septyembre 1891 si Presidente Wilford Woodruff mi-
tawag kang George Albert Smith sa pagserbisyo og mubo nga 
misyon didto sa habagatang Utah. Ang iyang piho nga buluhaton 
mao ang pagtrabaho uban sa mga kabatan-onan diha sa dapit. 
Sa misunod nga upat ka bulan siya ug ang iyang kompanyon 
mitabang sa pagpahimutang og mga organisasyon sa mga kaba-
tan-onan diha sa mga stake ug mga ward, namulong sa daghang 
mga miting, ug miawhag sa mga batan-on sa pagsunod sa mga 
sumbanan sa Simbahan.
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Sa iyang pagbalik gikan sa iyang misyon, si George Albert mi-
padayon sa pagpangulitawo sa iyang kababata, si Lucy Woodruff, 
ang apo nga babaye ni Presidente Wilford Woodruff. Nagtubo sila 
isip managsilingan, ug si Lucy nakamatikod sa mga kinaiya ni 
George Albert nga naglambo. Girekord ni Lucy ang iyang pagda-
yeg alang kaniya diha sa iyang diary: “Karong gabhiona mipahu-
lay ko uban sa usa ka mapasalamaton nga kasingkasing ngadto sa 
Dios . . . ug nag-ampo nga siya mohatag unta kanako og kalig-on 
nga mamahimong mas angayan sa gugma sa usa ka tawo kinsa 
ako gayung gituohan nga usa sa labing maayo nga mga batan-ong 
lalaki nga gibutang gayud dinhi sa yuta. Ang iyang kabuotan ug 
pagkamabination mipalugmaw sa mga luha sa akong mga mata.” 8

Mga misyonaryo sa Southern States Mission. bag-ong naminyo nga si 
lucy (ikatulo gikan sa wala) ug si george albert Smith (naglingkod 

tupad niya) nagdungan og serbisyo diha sa mission home.
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Apan si Lucy adunay dag-
hang mga naibog kaniya, ug 
ang pipila kanila mga aduna-
han kaayo ug mihatag kaniya 
og mahalon nga mga gasa. Si 
George Albert, sa laing bahin, 
mikuha sa pagtagad ni Lucy sa 
i yang  pagkamaunungon 
ngadto sa Ginoo. Siya misulat 
ngadto kang Lucy, “Kon ikaw 
interesado nga makigminyo 
og usa ka tawo tungod sa 
kwarta kana dili ako, tungod 
kay ako kaniadto pa nga na-
kahukom nga dili nako igahin 
ang akong kaugalingon o 

akong kinabuhi o akong panahon sa pagpangita og kwarta apan 
ngadto sa pagserbisyo sa Ginoo ug ngadto sa pagtabang sa Iyang 
mga anak dinhi niini nga kalibutan.” 9 Si Lucy mihimo sa iyang 
pagpili, ug pagka Mayo 25, 1892, siya ug si George Albert na-
minyo didto sa Templo sa Manti Utah. Ang amahan ni George 
Albert ang mipahigayon sa seremonya. Nianang adlawa si Lucy 
mihatag sa iyang bana og usa ka gamayng locket nga may litrato 
sa sulod. Iyang gitipigan ang locket diha sa kadena sa iyang ora-
san sa bulsa, diin nagbitay kini duol sa iyang kasingkasing, ug 
gisul-ob kini hapit matag adlaw sa tibuok niyang kinabuhi.10

Ang bag-ong naminyo nagkauban nga wala makaabut og usa 
ka bulan sa wala pa si George Albert milarga alang sa laing mis-
yon, niining higayuna usa ka proselyting nga buluhaton ngadto 
sa habagatang Estados Unidos. Bisan kon sila nasayud na nga ang 
iyang paglarga hapit na moabut—ang call miabut tulo ka semana 
sa wala pa sila maminyo—ang panagbulag lisud gihapon kaayo. 
Silang duha hilabihan ka malipayon sa dihang, upat ka bulan ang 
milabay, si Lucy gitawag sa pagserbisyo kauban sa iyang bana sa 
mission office, diin si Elder Smith bag-ohay lang nga gi-assign sa 
pagserbisyo isip mission secretary.

lucy emily Woodruff Smith
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Ang presidente sa Southern States Mission mao si J. Golden 
 Kimball, kinsa sa samang higayon nagserbisyo isip usa ka sakop sa 
Seventy. Kaduha nianang higayuna sa pagserbisyo ni Elder Smith, 
si Presidente Kimball kinahanglan nga mobiya sa misyon aron sa 
pag-atiman sa importante nga mga butang balik ngadto sa Siyudad 
sa Salt Lake —sa wala madugay si Elder Smith nahimong mission 
secretary ug usab mga usa ka tuig ang milabay. Nianang duha ka 
mga higayon, gibilin ni Presidente Kimball ang dakong responsibili-
dad sa pagpangulo ug pagdumala sa misyon ngadto ni Elder Smith, 
naghatag og suporta ug tambag pinaagi sa daghan kaayo nga mga 
sulat. Sa kinatibuk-an, si Elder Smith miserbisyo isip temporaryo nga 
presidente sa misyon sulod sa gibana-bana nga 16 ka bulan. Nakapa-
balaka kini ni Presidente Kimball nga malayo og dugay kaayo, apan 
misalig siya sa iyang batan-ong assistant. Siya misulat ngadto kang 
Elder Smith, “Nagtuo ko nga ang akong pag-ila ug salabutan, bisan 
unsa pa kini ka limitado, nakapahimo kanako sa paghatag og bili sa 
imong kaligdong ug kabililhon, nga akong ipaniguro kanimo nga ako 
naghimo sa ingon.” 11 Sa laing sulat nga iyang gisulat, “Kanunay nga 
ipatigbabaw kining usa ka ideya: nga ako nakadayeg sa imong mga 
paghago, kadasig, ug kabuotan.” 12

Si Presidente Kimball adunay daghang mga oportunidad nga ma-
kasaksi sa kadasig ug kabuotan ni Elder Smith. Sa usa ka higayon 
ang duha nagkuyog sa pagbiyahe ug gidapit nga matulog sa usa 
ka gamay nga balay nga hinimo sa troso. Si George Albert Smith sa 
kaulahian nahinumdom:

“Mga tungang gabii kami nahigmata sa usa ka makalilisang nga 
singgit ug siyagit gikan sa gawas. Ang malaw-ay nga pinulongan ang 
among nadungog samtang milingkod kami sa among higdaaan aron 
pagsusi sa mga panghitabo. Kadto usa ka kagabhion nga hayag ang 
buwan ug among nakita ang daghang mga tawo nga anaa sa gawas. 
Si Presidente Kimball mibarug ug nagsugod sa pagsul-ob og sinina. 
Ang mga tawo midukdok sa pultahan ug migamit sa hugaw nga 
pinulongan nga nagsugo sa mga Mormon sa paggawas kay aron 
pamusilon sila. Si Presidente Kimball nangutana kanako kon ako 
dili ba mobarug ug magsinina ug ako misulti kaniya nga dili, ako 
magpabilin diha sa higdaanan, nga ako nakasiguro nga ang Ginoo 
moatiman kanamo. Sa pipila lamang ka mga segundo ang lawak 



xxiii

a n g  K i n a b u h i  u g  Pa n g a l a g a d  n i  g e o r g e  a l b e r T  S M i T h

ang Korum sa napulog duha ka mga apostoles niadtong 1921. nagbarug, 
sa wala ngadto sa tuo: Joseph Fielding Smith, James e. Talmage, Stephen l. 

richards, richard r. lyman, Melvin J. ballard, ug John a. Widtsoe. 
naglingkod, sa wala ngadto sa tuo: rudger Clawson, reed Smoot, george 
albert Smith, george F. richards, orson F. Whitney, ug david o. McKay.

napuno sa pinusilan. Tataw nga ang mga manggugubot nga panon 
nagbahin ngadto sa upat ka mga pundok ug namusil sa mga suok sa 
balay. Ang mga tuasik sa bala nanglupad ibabaw sa among mga ulo 
sa tanang direksyon. Dihay pipila ka mga gutlo sa kahilum, dayon 
laing mga buto-buto sa mga pagpamusil ug mas daghan nga mga 
tuasik sa bala ang nanglupad. Ako wala gayud mahadlok. Ako kalma 
kaayo samtang ako naghigda didto, nga nakasinati sa usa sa labing 
makalilisang nga mga hitabo sa akong kinabuhi, apan ako sigurado 
. . . nga ang Ginoo manalipod kanako, ug siya mihimo sa ingon.

“Ang manggugubot nga panon daw nawad-an sa paglaum ug 
mibiya. Pagkabuntag sa dihang among giablihan ang pultahan, adu-
nay dako kaayong binugkos nga mga kahoy nga mao ang gigamit 
sa manggugubot nga panon sa pagbunal sa mga misyonaryo didto 
sa Habagatan.” 13
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Mga katuigan ang milabay si George Albert Smith mipakigbahin 
niining kasinatian ngadto sa iyang mga apo aron sa pagtudlo kanila 
sa pagsalig sa Ginoo. “Gusto nako nga ipasabut og maayo kaninyo,” 
siya miingon, “nga ang Ginoo moatiman kaninyo sa mga panahon 
sa kakuyaw, kon kamo mohatag kaniya og kahigayunan.” 14

Kinabuhi sa Pamilya

Sila si George Albert ug Lucy na-release sa ilang misyon niadtong 
Hunyo 1894. Pipila ka bulan human sa ilang pagbalik ngadto sa Si-
yudad sa Salt Lake, si Lucy nakadawat og usa ka panalangin gikan sa 
iyang apohang lalaki, si Presidente Wilford Woodruff, nga nagsaad 
kaniya nga siya manganak. Pagka Nobyembre 19, 1895, nanganak 
siya og usa ka babaye nga ilang ginganlan og Emily, ug upat ka tuig 
ang milabay laing anak nga babaye ang natawo, si Edith. Ang ilang 
katapusan nga anak, si George Albert Jr., natawo pagka 1905.

Si George Albert Smith usa ka mahigugmaon nga amahan, nga 
gitamud sa iyang mga anak. Si Edith misulat mahitungod kaniya: 
“Alang kanako ang akong Amahan aduna sa tanan nga mga kina-
iya nga ang usa ka amahan nagpangga sa iyang anak nga babaye. 
Gituman niya ang tanan nga akong gilauman sa pagkaamahan.” 
Ang labaw nga nakapadayeg sa iyang mga anak mao ang paagi 
sa pagtratar ni George Albert sa iyang minahal nga asawa. “Ang 
gugma ug pagpangga ni papa alang kang mama maanindot ka-
ayo,” si Edith misulat. “Wala gayud siya mawad-i og oportunidad sa 
pagpakita sa iyang pagdayeg kaniya. Ang tanan nga ilang gihimo, 
gihimo nila nga manag-uban, human sa maayo nga pagpahimutang 
sa mga plano ug pagtambayayong. Si mama bililhon alang kaniya. 
. . . Samtang kaming tanan nagtamud ni Mama, ako sigurado nga 
ang pagkamahunahunaon ug kalumo ni Papa ngadto kaniya mao 
ang nakapahigugma og samot kanamong mga anak kang Mama.” 15

Isip usa ka amahan, si George Albert Smith naningkamot og ma-
ayo sa pagtabang sa iyang mga anak nga masinati ang hingpit nga 
kalipay nga iyang gibati pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo. Usa 
ka Adlaw sa Pasko, human naablihan ang mga regalo, nangutana 
siya sa iyang batang anak nga mga babaye kon unsay ilang bation 
mahitungod sa paghatag sa pipila nila ka mga dulaan ngadto sa mga 
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bata kinsa wala makadawat og bisan unsa nga mga gasa sa Pasko. 
Kay sila bag-ohay pa lang nakadawat og bag-o nga mga dulaan, ang 
batang mga babaye miuyon nga mahimo nilang ihatag ang pipila sa 
ilang daan nga mga dulaan ngadto sa mga bata nga nanginahanglan.

“Dili ba usab kamo gusto nga mohatag kanila sa mga bag-o?” Si 
George Albert malumo nga misugyot.

Ang iyang anak nga mga babaye nagduhaduha, apan sa katapu-
san sila miuyon nga ihatag ang usa o duha sa ilang bag-o nga mga 
dulaan. Si George Albert midala sa batang mga babaye ngadto sa 
panimalay sa mga bata nga iyang nahunahunaan, ug ilang gihatag 
ang mga regalo. Ang kasinatian hilabihan ka makabayaw nga sa 
dihang sila mibiya, ang usa sa batang mga babaye miingon uban sa 
kadasig sa iyang tingog, “Karon mangadto kita ug dad-on ang uban 
nga mga dulaan alang kanila.” 16

Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 1903–45

Niadtong Martes, Oktubre 6, 1903, si George Albert Smith busy 
kaayo sa trabaho ug wala makatambong sa mga sesyon sa kinati-
buk-ang komperensya nianang adlawa. Sa dihang mibiya siya sa 
opisina, ang hapon nga sesyon sa komperensya hapit na mahuman, 
busa mipauli na lang siya sa balay nga adunay mga plano nga iyang 
dad-on ang iyang mga anak ngadto sa usa ka kalingawan.

Sa iyang pag-abut sa iyang balay, nasurprisa siya nga makita 
ang panon sa mga bisita, nga ang usa kanila miduol ug mainitong 
mipahalipay kaniya.

“Bahin sa unsa kining tanan?” siya nangutana.

“Wala ka ba diay masayud?” siya mitubag.

“Wala ako masayud sa unsa?”

“Ha, gipaluyohan ka isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles,” kusog nga tingog sa bisita.

“Dili kana tinuod,” si George Albert miingon. “Basin nasayop lang.”

“Ako mismo nakadungog,” siya mitubag.

“Basin lain nga Smith,” miingon siya. “Wala gyud ko pahibaloa 
kabahin niini bisan gamay, ug dili ko makatuo nga tinuod kini.”
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Naglibog, ang bisita mibalik ngadto sa Tabernacle aron pag-
suta kon nasayop ba siya. Didto siya gipahibalo nga sakto siya—si 
George Albert Smith mao ang labing bag-o nga sakop sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles.17

Ang iyang anak nga babaye nga si Emily sa kaulahian nahinum-
dom sa panghitabo didto sa balay sa mga Smith: “Mora og ang 
tibuok nga Tabernacle nagpanon agi sa nataran ngadto sa ilang 
panimalay, mihilak ug mihalok kang mama. Silang tanan miingon 
nga si Papa usa na ka apostol, ug kami naghunahuna nga tingali 
ang pagka-apostol mao ang labing dili maayo nga butang nga ma-
himong mahitabo kanimo.”

Bisan human nga ang report nasuta, si George Albert determi-
nado nga dad-on gihapon niya ang iyang anak nga mga babaye 
ngadto sa kalingawan sama sa gisaad, “bisan kon wala niya makita 
ang kadaghanan niini,” si Emily nahinumdom. “Nahurot ang iyang 
tanan nga oras nga nagsandig sa bongbong nga nakig-istorya sa 
mga tawo.” 18

Duha ka adlaw ang milabay, pagka Oktubre 8, 1903, si George 
Albert Smith gi-ordinahan sa pagka-Apostol didto sa taas nga la-
wak sa Templo sa Salt Lake ni Presidente Joseph F. Smith. Human 
sa ordinasyon gidapit siya sa pagpakigbahin sa iyang mga pagbati 
ngadto sa mga sakop sa Korum sa Napulog Duha nga anaa didto. 
“Gibati nako ang kahuyang ug kakulang sa paghukom itandi sa 
kalalakin-an nga mga hingkod na,” siya miingon, “apan ang akong 
kasingkasing matarung, ug ako tinuoray nga nagtinguha sa padayon 
nga pag-uswag sa buhat sa Ginoo. . . . Ako adunay buhi nga pag-
pamatuod kabahin sa kabalaan niini nga buhat; ako nasayud nga 
ang ebanghelyo miabut sa yuta ubos sa direksyon ug giya sa Ginoo 
mismo, ug kadtong gipili sa pagpangulo mga sulugoon gayud Niya. 
Ako nagtinguha ug nag-ampo nga ako unta magpuyo nga putli ug 
mapaubsanon, aron ako angayan sa mga pag-aghat ug mga pag-
awhag sa Espiritu sa paggiya kanako sa tibuok nakong kinabuhi.” 19

Si George Albert Smith miserbisyo diha sa Korum sa Napu-
log Duha hapit 42 ka tuig, lakip ang 2 ka tuig isip Presidente sa 
Korum. Atol niining panahona siya mihimo sa daghan nga mga 
buluhaton ug mipanalangin sa mga tawo sa tibuok kalibutan sa 
daghang mga paagi.
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Pagpakigbahin sa ebanghelyo ug Pagbaton  
og mga higala alang sa Simbahan

Si Elder Smith adunay natural nga talento sa pagpakalma sa mga 
tawo ug pagpahimong higala sa mga kaaway. Usa ka lokal nga 
negosyante, nga dili miyembro sa Simbahan, miingon mahitungod 
kaniya atol sa iyang haya: “Siya usa ka tawo nga daling makaila. 
Siya usa ka tawo nga gusto nimong makaila. Ang iyang mahigalaon 
nga pahiyum, ang iyang kinasingkasing nga lamano, ug ang mai-
niton niya nga pagtimbaya makapahimo kanimo nga mobati diha 
sa kinahiladman, sa imong kasingkasing, sa katinuoray sa iyang 
pakighigala kanimo ug sa iyang isigkatawo.” 20

Kini nga talento bililhon kaayo nianang higayuna nga ang Simba-
han wala pa kaayo mailhi sa tibuok kalibutan ug gidudahan sa ka-
daghanan. Makausa, samtang naghimo sa usa ka buluhaton didto sa 
West Virginia, iyang nahibaloan nga ang mga opisyales sa siyudad 
mihulga sa pagdakop ni bisan kinsa nga masakpang nagsangyaw 

Si elder george albert Smith midumala sa pagpamantala 
sa basahon ni Mormon sa braille.
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og Mormonismo. Si Elder Smith nakighimamat sa klerk sa siyudad, 
si Mr. Engle, aron sa pagsulay nga mausab ang balaod. Sa kaulahian 
misulat siya sa iyang journal: “Sa dihang ako unang mitawag kang 
Mr. Engle istrikto kaayo ang iyang kinaiya ug maisugon nga mipa-
hibalo kanako nga kami dili niya tugutan diha niana nga siyudad. 
. . . Gisultihan ko siya nga ako nagtuo nga sayop ang iyang kasa-
yuran ug gusto nga makiglingkod uban kaniya ug makig-istorya. 
. . . Migahin kami og pipila ka oras nga naghisgut sa Mormonismo. 
Nahumok gayud siya sa wala pa ko mobiya ug milamano kanako 
ug mihatag kanako sa iyang calling card. Mibiya ko nga mibati og 
kasiguroan nga akong nakuha ang pipila ka pagdaut.” 21 Tulo ka 
adlaw ang milabay si Elder Smith mibisita niya og usab ug niining 
higayuna mihatag kaniya og kopya sa Basahon ni Mormon.22

Si Elder Smith kanunay nga mangita og mga oportunidad sa pag-
pakigsulti sa mga tawo mahitungod sa Simbahan. Bisan unsa pa 
man ang iyang mga buluhaton nga kinahanglan siyang mobiyahe, 
magdala siya og mga kopya sa Basahon ni Mormon, mga magasin 
sa Simbahan, ug uban nga literatura sa Simbahan nga iyang gilau-
man nga mahatag. Tungod kay ang Basahon ni Mormon naghatag 
og gamhanan nga pagsaksi ni Jesukristo, si Elder Smith mikonsi-
derar niini nga usa ka maanindot nga gasa sa Pasko ug sa kanu-
nay mopadala og mga kopya ngadto sa mga higala sa laing mga 
tinuohan ug gani ngadto sa prominente nga mga tawo nga wala pa 
niya makaila.23 Sa usa ka sulat nga kauban sa usa niana nga gasa 
sa Pasko siya misulat: “Sa pipila na lamang ka adlaw ang Kristoha-
non nga kalibutan magsaulog sa pagkatawo sa Manluluwas ug kini 
naandan na nianang higayuna nga hinumduman ang atong mga 
higala. Busa ako misalig nga imong dawaton gikan kanako ang usa 
ka kopya sa Basahon ni Mormon. . . . Sa pagtuo nga ikaw malipay 
nga makabaton niini diha sa inyong librarya ako nagpadala niini 
kanimo isip usa ka gasa sa Pasko.”

Siya nakadawat sa mosunod nga tubag: “Ang basahon adunay 
luna sa among tukador ug pagabasahon og maayo [ang tanan] uban 
sa abli nga hunahuna. Kini dili mopakyas sa pagpalapad sa mga 
panglantaw ug pagdugang sa diwa sa pagkamatuguton sa tanan 
kinsa mobasa niini og maayo.” 24
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Pagsalmot diha sa Publiko

Si Elder Smith miawhag sa mga miyembro sa Simbahan nga 
mosalmot diha sa ilang mga komunidad ug mogamit sa ilang im-
pluwensya aron mapalambo ang mga kahimtang sa kalibutan. 
Siya mismo misalmot sa pipila ka mga organisasyon sa publiko 
bisan pa sa ka busy sa calling isip usa ka General Authority. Siya 
napili nga presidente sa International Irrigation Congress ug Dry 
Farming Congress, ug siya napili ngadto sa unom ka termino isip 
bise- presidente sa National Society of the Sons of the American 
 Revolution. Usa ka lig-on nga tigsuporta sa mga sakyanan sa kaha-
nginan isip usa ka pamaagi nga matuman sa mga General  Authority 
ang ilang mga buluhaton sa mas epektibong paagi, si Elder Smith 
miserbisyo sa board of directors sa Western Air Lines. Aktibo usab 
siya nga misalmot sa Boy Scouts of America ug pagka 1934 nagan-
tihan og Silver Buffalo, ang labing taas nga pasidungog sa Scouting. 
Sa mga katuigan human sa Unang Gubat sa Kalibutan miserbisyo 
siya isip chairman sa Armenian and Syrian Relief campaign sa 
estado sa Utah ug isip representante sa estado sa International 
Housing Convention, kansang katuyoan mao ang pagpangita og 
kapuy-an alang niadtong nawad-an og panimalay tungod sa gubat.25

Sa wala pa ang iyang tawag isip usa ka Apostol, si George Albert 
nahimong aktibo sa politika, tinuoray nga nangampanya alang sa 
mga kawsa ug sa mga kandidato nga gibati niya nga makapalambo 
sa katilingban. Sa dihang nahimo siya nga General Authority, ang 
iyang pagsalmot sa politika mihinay, apan siya mipadayon sa pag-
suporta sa mga kawsa nga iyang gituohan. Pananglitan, niadtong 
1923 siya mitabang sa paghimo sa usa ka balaodnon didto sa Utah 
State Legislature nga misangput sa pagtukod og usa ka ospital alang 
sa mga pasyente nga adunay tuberculosis.26

Ang kamanggiloloy-on ni Elder Smith alang sa uban makita ilabi 
na diha sa iyang pagserbisyo isip presidente sa Society for the Aid 
of the Sightless, usa ka katungdanan nga iyang gihuptan sukad ni-
adtong 1933 ngadto sa 1949. Isip usa ka tawo nga nag-antus mismo 
sa kadaut sa panan-aw, si Elder Smith mibati og espesyal nga kalooy 
alang sa mga buta. Siya ang midumala sa pagpamantala sa Basahon 
ni Mormon sa braille, ug mipasiugda og usa ka programa aron sa 
pagtabang sa mga tawo nga buta aron makat-on sa pagbasa og 
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braille ug mopahiangay sa ilang kakulangan sa laing mga paagi. 
Ang iyang mga paningkamot napamahal kaniya ngadto niadtong 
iyang giserbisyohan. Ang usa ka sakop sa Society for the Aid of the 
Sightless mipahayag sa iyang pagpasalamat pinaagi sa usa ka ba-
lak nga gihatag ngadto ni Elder Smith sa iyang ika-70 nga adlawng 
natawhan:

Kon ang Kinabuhi dinagmalan sa kamot sa kalisdanan,
Ug nangagas ang luha sa kasakitan;
Kon ang akong kalag pakurogon sa Tingtugnaw  

nga dili mahigalaon,
Ug sa haw-ang nga lanog pagatawgon—
Niana dayon akong lingi-on, uban sa paglaum  

nga masugtanon,
Bisan og ang akong lakang hinay ug naluya,
Sa kasingkasing nga masinabtunon nangita,
Diin nagdilaab ang paghigalaay—
Ang malumong Kaalam sa kasingkasing anaa,
Maloloy-on ug mabination,
Kansang pagtuo sa Dios ug sa tawo gitudloan
Usa ka pagtuo nga sama sa Buta. . . .

Bisan kon sa iyang panagway nga malumo
Nga kanamo gitago,
Among nakita ang kaalam nga mapuanguron
Sa iyang kasingkasing nga masinabtunon;
Gibati namo ang kalinaw sa iyang kalag sa kinahiladman
Ug sa among kaugalingon ang kalinaw nailhan;
Among nadungog ang iyang hilum nga pag-ampo  

nga nag-ingon
Kita wala magbinugtong;
Ang iyang pagtuo kanamo naghatag og kalig-on,
Samtang kami nagsubay sa dili makita nga dalan;
Ang among kalag gibayaw sa usa ka tawo
Nga ang Dios mao ang kauban.27

Personal nga Sakit ug uban nga mga Pagsulay

Kasagaran sa iyang kinabuhi, si George Albert walay piho nga 
kahimsog sa panglawas. Bisan kon nalingaw siya sa paglangoy, 
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pagsakay sa kabayo, ug uban pa nga pisikal nga mga kalihokan, 
ang iyang lawas dili himsog ug kanunay nga luyahon. Gawas sa 
iyang dugay na nga mga problema sa mata, si Elder Smith nag-antus 
sa sakit sa tiyan ug sa buko-buko, kanunay nga kakapoy, sakit sa 
kasingkasing, ug daghan pa nga mga sakit sa tibuok niyang kina-
buhi. Ang kakapoy ug kabug-at sa daghan niya nga mga responsi-
bilidad adunay epekto usab sa iyang panglawas, ug sa sinugdanan 
dili siya gusto nga maghinay-hinay sa iyang busy nga eskedyul 
aron mapreserbar ang iyang kahimsog. Isip resulta, gikan pagka 
1909 hangtud 1912 nakigbatok siya sa usa ka sakit nga grabe kaayo 
nga nakapahimo kaniya nga maghigda na lang ug nakapugong ka-
niya sa pagtuman sa iyang mga katungdanan sa Korum sa Napulog 
Duha. Kadto usa ka dako nga pagsulay alang kang Elder Smith, 
kinsa gusto gayud kaayo nga mobalik sa iyang pagserbisyo. Ang 
kamatayon sa iyang amahan pagka 1911 ug ang grabeng kaso sa 
influenza nga mitakboy sa iyang asawa mas nakapalisud sa pagpa-
ayo ni Elder Smith.

Mga katuigan ang milabay siya mipakigbahin sa mosunod nga 
kasinatian nga iyang nasinati atol niining panahona:

“Pipila ka tuig ang milabay ako grabe kaayo nga nasakit. Gani, 
ang tanan gawas sa akong asawa nagtuo nga ako mamatay na. . . . 
Ako masakiton kaayo nga maglisud gani sa paglihok. Hinay ug 
kutas nga paningkamot alang kanako bisan ang pagtakilid diha sa 
higdaanan.

“Usa ka adlaw niana, ubos niini nga kahimtang, ako nawad-an 
og panimuot sa akong palibut ug nagtuo nga ako atua na sa Laing 
Kalibutan. Akong nakita ang akong kaugalingon nga nagbarug nga 
nagtalikod sa dako ug matahum nga linaw, nga nag-atubang sa usa 
ka dako nga kalasangan. Walay tawo nga akong nakita, ug walay 
sakayan diha sa linaw o sa bisan unsang butang nga makita aron 
makahibalo kon sa unsa nga paagi ako miabut didto. Ako naka-
amgo, o ingon og nakaamgo, nga ako nakahuman na sa akong 
trabaho sa pagkamortal ug mipauli na. . . .

“Ako misugod sa pagsuhid, ug sa wala madugay akong nakita 
ang agianan padulong ngadto sa kakahoyan nga ingon og wala 
kaayo magamit, ug hapit na matabuni sa sagbot. Akong gisubay 
kini nga agianan, ug human nga ako nakalakaw og taudtaod ug 



xxxii

a n g  K i n a b u h i  u g  Pa n g a l a g a d  n i  g e o r g e  a l b e r T  S M i T h

nakalakaw og igo-igong gilay-on padulong ngadto sa lasang, ako 
nakakita og usa ka tawo nga nagpaingon kanako. Akong namatik-
dan nga siya usa ka dako kaayo nga tawo, ug nagdalidali ko pai-
ngon ngadto kaniya, tungod kay ako nakaila kaniya nga mao ang 
akong apohan [si George A. Smith]. Sa pagkamortal siya mitimbang 
og tulo ka gatus ka mga libra, aron nga kamo makahibalo nga siya 
usa ka dako nga tawo. Ako nahinumdom kon unsa ako ka malipa-
yon nga nakakita kaniya nga nagsingabut. Ako gihatagan sa iyang 
ngalan ug sa kanunay mapasigarbuhon niini.

“Sa diha nga ang akong Apohan duol na lang 
kaayo kanako, siya mihunong. Ang iyang paghu-
nong nakapaagda kanako sa paghunong. Da-
yon—ug mao kini ang dili nako gustong 
hikalimtan sa batang mga lalaki ug mga babaye 
ug mga batan-on—siya mitan-aw kanako pag-
ayo ug miingon:

“‘Ako gusto nga masayud unsa ang imong gi-
himo sa akong ngalan.’

“Ang tanan nga akong nahimo kaniadto gipakita kanako ingon 
og kini usa ka hulagway nga naglupad diha sa usa ka tilon—ang 
tanan nga akong nahimo. Diha-diha dayon kining tataw nga pa-
nan-awon sa miaging kinabuhi miabut nianang higayuna diin ako 
nagtindog didto. Ang akong tibuok kinabuhi miagi sa akong atuba-
ngan. Ako mipahiyum ug mitan-aw sa akong apohan ug miingon:

“‘Ako wala gayud makahimo og bisan unsa sa imong ngalan nga 
angay nimong ikaulaw.’

“Siya miduol ug migakos kanako sa iyang mga bukton, ug sam-
tang iya kining gihimo, ako nabalikan na usab sa akong panimuot 
sa akong yutan-ong palibut. Ang akong unlan basa ingon og adunay 
tubig nga gibu-bu niini—basa sa mga luha sa pasalamat nga ako 
makatubag nga dili maulaw.

“Naghunahuna ako niini sa daghang mga higayon, ug gusto ko 
nga mosulti kaninyo nga ako naningkamot, mas labaw pa sukad 
nianang panahona, nga ampingan kana nga pangalan. Busa gusto 
ko nga moingon ngadto sa batang mga lalaki ug batang mga ba-
baye, ngadto sa batan-ong mga lalaki ug mga babaye, ngadto sa 

george a. Smith
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mga kabatan-onan sa Simbahan ug sa tibuok kalibutan: Tahura ang 
inyong mga amahan ug ang inyong mga inahan. Tahura ang mga 
pangalan nga inyong gidala.” 28

Sa katapusan si Elder Smith naulian og balik sa iyang kusog, 
ug siya nakalingkawas gikan niini nga pagsulay uban sa usa ka 
nabag-o nga pagbati sa pasalamat alang sa iyang pagpamatuod 
sa kamatuoran. Gisultihan niya ang mga Santos atol sa sunod nga 
komperensya: “Ako nakaadto na sa walog sa landong sa kamata-
yon sa miaging katuigan, duol na kaayo sa laing kalibutan nga ako 
sigurado nga [kon dili pa] tungod sa espesyal nga panalangin sa 
atong Langitnong Amahan dili unta ako magpabilin dinhi. Apan, 
wala gayud bisan usa ka gutlo nga kanang pagpamatuod nga gipa-
nalangin kanako sa akong Langitnong Amahan nahuyang. Kon mas 
nagkaduol ang akong pag-adto sa laing kalibutan, mas nagkadako 
ang akong kasiguroan nga ang ebanghelyo tinuod. Karon nga ang 
akong kinabuhi giluwas ako malipayon nga mopamatuod nga ako 

Monumento sa hill Cumorah, diin si anghel Moroni mihatag 
sa bulawan nga mga palid ngadto kang Joseph Smith
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nasayud nga ang ebanghelyo tinuod, ug sa tibuok nakong kalag ako 
nagpasalamat sa akong Langitnong Amahan nga siya mipadayag 
niini ngari kanako.” 29

Nagkalainlaing mga sakit sa lawas ug uban pa nga mga kalisda-
nan mipadayon sa paghasol ni Elder Smith sa miabut nga katuigan. 
Tingali ang iyang kinadak-an nga pagsulay miabut niadtong 1932 
hangtud 1937, sa dihang ang iyang asawa, si Lucy, nag-antus sa 
arthritis ug neuralgia. Siya anaa sa hilabihan nga kasakit ug pagka 
1937 nagkinahanglan og hapit kanunay nga pag-atiman. Dayon ang 
ataki sa kasingkasing pagka Abril 1937 hapit mikutlo sa iyang kina-
buhi ug nakapahimo kaniya nga mas luya kay sa kaniadto.

Bisan kanunay siyang nabalaka kabahin ni Lucy, si Elder Smith 
mipadayon sa paghimo sa iyang mga katungdanan kutob sa iyang 
mahimo. Pagka Nobyembre 5, 1937, namulong siya sa haya sa usa 
ka higala, ug samtang naglingkod siya human sa iyang pakigpu-
long, adunay usa ka tawo nga mihatag kaniya og mubo nga sulat 
nga nagpahibalo kaniya sa pagpauli dayon sa balay. Sa kaulahian 
siya misulat sa iyang journal: “Mibiya dayon ko sa chapel apan ang 
akong Mahal nga asawa namatay na sa wala pa ako maabut sa 
balay. Namatay siya samtang ako namulong atol sa haya. Siyempre 
nawad-an ko og usa ka maunungon nga katambayayong ug mag-
magul-anon nga wala na siya.”

Si Lucy ug si George Albert naminyo hapit sobra sa 45 ka tuig sa 
panahon sa iyang kamatayon. Siya 68 anyos ang pangidaron. Bisan 
og gimingaw kaayo siya sa iyang asawa, si Elder Smith nasayud nga 
ang panagbulag temporaryo lamang, ug kini nga kahibalo nagha-
tag kaniya og kalig-on. “Samtang ang akong pamilya hilabihan nga 
gisakit,” siya misulat, “kami gihupay sa kasiguroan kabahin sa usa 
ka panaghiusa og balik uban sa inahan kon kami magpabilin nga 
matinud-anon. Siya usa ka maunungon, matinabangon, matugtanon 
nga asawa ug inahan. Siya nag-antus sulod sa unom ka tuig sa usa 
ka paagi o sa lain ug ako sigurado nga malipayon siya kauban sa 
iyang inahan ug uban pa nga mga minahal sa kinabuhi nga anaa 
didto. . . . Ang Ginoo maloloy-on kaayo ug mikuha sa tanang dili 
maayo nga pagbati sa kamatayon, nga labi nakong gipasalamatan.” 30
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Si Presidente Smith ug ang iyang mga magtatambag, si J. reuben 
Clark Jr. (sa wala) ug si david o. McKay (sa tuo)

Presidente sa european Mission

Niadtong 1919 si Presidente Heber J. Grant, kinsa bag-ohay lang 
nga gipaluyohan isip Presidente sa Simbahan, mitawag kang Elder 
Smith aron mangulo sa European Mission. Atol sa pakigpulong sa 
kinatibuk-ang komperensya mga pipila ka adlaw na lamang sa wala 
pa siya molarga, si Elder Smith miingon:

“Gusto ko nga mosulti kaninyo, akong mga kaigsoonan, nga 
gitamud ko kini nga usa ka pasidungog—dili, labaw pa sa usa ka 
pasidungog, gitamud ko kini nga usa ka dako kaayo nga panala-
ngin—nga ang Ginoo mitawag kanako gikan sa akong huyang nga 
kahimtang nga akong nasinati bag-o lang, mibalik kanako ngadto sa 
ingon nga kahimtang sa kahimsog nga ang mga kaigsoonan mibati 
nga posible kini alang kanako sa pag-adto sa misyon didto sa layo 
nga dapit. . . .
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“. . . Sunod Miyerkules mosakay na ko sa tren paingon sa bayba-
yon ug dayon tabok sa dagat ngadto sa natad sa misyon diin ako 
gitawag. Salamat sa Dios alang sa oportunidad nga makaadto. Ako 
mapasalamaton nga ang kahibalo niini nga kamatuoran miabut sa 
akong kalag.” 31

Niining higayuna ang Europe padayon pa sa pagbangon gi-
kan sa Unang Gubat sa Kalibutan, nga natapos mga pipila pa la-
mang ka bulan. Tungod niana nga gubat, ang gidaghanon sa mga 
misyonaryo diyutay ra kaayo, ug usa sa mga buluhaton ni Elder 
Smith mao ang pagdugang nianang gidaghanon. Ang kalisud sa 
mga kahimtang sa ekonomiya sa Europe human sa gubat, hinoon, 
nakapahimo sa mga gobyerno nga dili gustong mohatag sa gikina-
hanglan nga mga visa. Ang nakapasamot pa sa problema, daghan 
pa gihapon ang adunay sayop nga pagsabut ug pagdaut batok sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Aron mapalambo ang imahe sa 
Simbahan, si Elder Smith nakighimamat sa daghang mga opisyales 
sa gobyerno ug uban pa nga prominente nga mga tawo. Sa pagpa-
sabut sa katuyoan sa mga misyonaryo didto sa Europe ug sa tibuok 
kalibutan, kanunay siya nga moingon, “Hupti ang tanang maayo nga 
mga butang nga anaa kaninyo, hupti ang tanan nga gihatag sa Dios 
kaninyo nga makapalambo sa inyong kinabuhi, ug dayon tuguti 
kami sa pagpakigbahin kaninyo og butang nga mopuno sa inyong 
kalipay ug modugang sa inyong katagbawan.” 32 Sumala sa usa sa 
mga misyonaryo kinsa nagserbisyo ubos kaniya, “pinaagi sa iyang 
kahanas, mabination nga paagi iyang nakuha ang ilang pagtahud 
ug pagpakighigala ug nakaangkon og pag-ila mahitungod sa mga 
misyonaryo nga gisalikway kaniadto.” 33

Sa hinapos sa iyang pagserbisyo niadtong 1921, si Elder Smith 
milampus sa pagpadaghan sa mga misyonaryo nga nagserbisyo 
didto sa Europe ug miusab sa pipila ka sayop nga pagtuo mahitu-
ngod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nakabaton usab siya og 
mga higala alang sa Simbahan, ug padayon siya nga adunay kontak 
kanila pinaagi sa mga sulat sulod sa daghang katuigan nga miabut.

Pagpreserbar sa Makasaysayanon nga mga dapit sa Simbahan

Si Elder Smith ganahan nga mosulti sa uban kabahin sa Simbahan 
ug sa mahinungdanon nga mga panghitabo sa kasaysayan niini. Sa 
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tibuok niya nga pangalagad dako kaayo ang iyang nahimo aron sa 
pagtabang og preserbar niana nga kasaysayan pinaagi sa paghimo 
og mga monumento ug kondili pagbutang og timaan sa mga dapit 
nga adunay kalabutan sa kasaysayan sa Simbahan. Sama sa gisulat 
sa usa sa iyang mga kaubanan, “Siya nagtuo nga pinaagi sa pagkuha 
sa pagtagad sa mas batan-on nga henerasyon sa mga kalampusan 
sa ilang mga katigulangan siya makahimo og usa ka importante 
nga serbisyo.” 34

Isip usa ka batan-on nga Apostol miadto siya sa Palmyra, New 
York, ug nakigsabut sa pagpalit sa umahan ni Joseph Smith Sr. sa 
pangalan sa Simbahan. Samtang didto sa New York mibisita usab 
siya sa usa ka tawo nga ginganlan og Pliny Sexton, kinsa mao ang 
tag-iya sa Hill Cumorah, ang dapit diin gikuha ni Joseph Smith 
ang bulawan nga mga palid. Si Mr. Sexton dili gusto nga ibaligya 
ang yuta ngadto sa Simbahan, apan siya ug si Elder Smith bisan 
pa man nahimong managhigala. Tungod sa maayong relasyon nga 
gipadayon ni Elder Smith kang Mr. Sexton, sa kaulahian napalit sa 
Simbahan ang yuta ug napahinungod ang usa ka monumento didto.

Pagka 1930, ang ikausa ka gatus ka tuig sa pagka-organisar sa 
Simbahan, si Elder Smith mitabang sa pag-establisar sa Utah Pioneer 
Trails and Landmarks Association ug napili isip unang presidente 
sa grupo. Sobra sa 20 ka tuig ang milabay, kini nga organisasyon 
nakabutang og sobra sa 100 ka mga monumento ug mga timaan, 
daghan niini ang paghandum sa pagbaktas sa mga pioneer ngadto 
sa Salt Lake Valley. Si Elder Smith ang mipahigayon sa mga pagpa-
hinungod sa hapit tanan niini nga mga monumento.35

Mipasabut sa kainteresado sa Simbahan sa makasaysayanon nga 
mga dapit, siya misulat: “Kini naandan na nga motukod og mga 
monumento sa mga indibidwal aron ang ilang mga handumanan 
magpabilin. Ang mahinungdanon nga mga panghitabo permanente 
usab nga nasilsil diha sa mga hunahuna sa mga tawo pinaagi sa 
pagtukod og mga monumento. . . . Adunay daghang mahinungda-
non nga mga punto nga nakalimtan na ug ang mga tawo mibati nga 
kinahanglanon kaayo ang pagbutang og timaan niini diha sa usa 
ka paagi nga makita gayud aron kadtong kinsa mosunod makuha 
ang ilang pagtagad ngadto sa importante nga mga panghitabo.” 36
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Sama sa usa kansang apohan nga lalaki mibaktas ngadto sa Utah 
uban sa mga pioneer, si Elder Smith mibati og dakong pagtahud 
alang niadtong nag-una nga mga miyembro sa Simbahan kinsa mi-
sakripisyo og maayo alang sa ilang tinuohan. Sa usa ka pakigpulong 
sa Relief Society, gipakigbahin niya ang mosunod nga kasinatian 
nga iyang nasinati samtang gisubay og balik ang giagian sa mga 
pioneer nga nagkariton:

“Kami miabut ngadto sa bahin sa agianan diin ang kang Martin 
nga Grupo sa Nagkariton nakabsan og daghan kaayong kinabuhi. 
Among nakit-an, ingon ka duol kutob sa among mahimo, ang dapit 
diin sila nagkampo. Kadtong kinsa mga kaliwat niana nga grupo 
anaa aron sa pagtabang og butang sa timaan. Dayon miadto kami 
sa Rock Creek; usa ka temporaryo nga timaan ang nabutang na 
namo didto sa miaging tuig. Nianang piho nga panahon sa tuig ang 
matahum nga dili inatiman nga mga bulak nanubo bisan asa, ang 

ang This is the Place Monument, agi og paghandum 
sa pag-abut sa mga pioneer didto sa Salt lake Valley, 

gipahinungod ni Presidente Smith niadtong 1947.
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dili inatiman nga iris daghan kaayo, ug ang mga sakop sa grupo 
mikutlo og pipila niini nga mga bulak ug gibutang ibabaw sa usa 
ka pundok sa mga bato nga gipatong-patong sa miaging tuig. . . . 
Dinhi 15 ka mga miyembro niini nga Simbahan ang gilubong sa usa 
ka lubnganan, sila nga namatay sa kagutom ug katugnaw.

“Kahibalo mo adunay mga higayon ug mga dapit nga kami ingon 
og mas naduol ngadto sa atong Langitnong Amahan. Samtang nang-
lingkod kami libut sa camp fire nianang gamay nga walog sa Rock 
Creek, diin ang kang Willie nga Grupo sa Nagkariton nakasugat og 
katalagman,—kami kinsa mga kaliwat sa mga pioneer, niadtong 
kinsa mitadlas sa kapatagan diha sa kainit sa ting-init ug sa katug-
naw sa tingtugnaw—mga istorya gisugilon kabahin sa mga kasina-
tian sa among mga katigulangan. . . . Kadto usa ka maanindot nga 
higayon. Ang kasaysayan gibalik-balik alang sa atong kaayohan.

“. . . Alang kanako daw anaa kami sa atubangan gayud niadtong 
kinsa mihatag sa tanan nila aron kami makabaton sa mga pana-
langin sa Ebanghelyo. Daw gibati namo ang presensya sa Ginoo.

“Samtang nanglakaw na kami, human sa among paghinilakay—
kay dili ko motuo nga adunay wala maghilak diha sa grupo sa mga 
30 o 40 ka mga tawo—ang impluwensya nga miabut agi og resulta 
nianang gamay nga panagtigum mitandog sa among mga kasingka-
sing, ug ang usa sa buotan nga mga sister migunit sa akong bukton 
og miingon, ‘Brother Smith, magmahimo na akong mas maayo nga 
babaye sukad karon.’ Kini nga babaye . . . usa sa labing maayo nga 
mga babaye apan nagtuo ko nga siya natandog ingon nga ang ka-
daghanan kanamo natandog, sa kamatuoran nga diha sa pipila ka 
mga kasayuran nga among gibati nga kami wala masukod sa mga 
baruganan nga kinahanglang maanaa sa among mga kalag. Ang 
mga tawo nga gilubong dinhi wala lamang mohatag og mga adlaw 
sa ilang kinabuhi apan sila mihatag mismo sa kinabuhi agi og pag-
pakita sa ilang pagtuo sa kabalaan niini nga buhat. . . .

“Kon ang mga sakop niini nga organisasyon [ang Relief Society] 
ingon ka matinud-anon sama niadtong kinsa gilubong sa kapatagan, 
kinsa mitubag sa ilang mga problema uban sa hugot nga pagtuo sa 
Ginoo, kamo modugang ngadto sa inyong daghan nga mga kalam-
pusan ug ang tabang sa usa ka mahigugmaon nga Amahan moabut 
nganha kaninyo ug mainyo.” 37
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Presidente sa Simbahan, 1945–51

Sayo sa buntag niadtong Mayo 15, 1945, samtang nagsakay sa 
tren didto sa silangang bahin sa Estados Unidos, si Elder Smith 
gipukaw sa usa ka opisyal sa tren uban sa usa ka mensahe: si 
Presidente Heber J. Grant, kinsa mao ang Presidente sa Simba-
han nianang higayuna, namatay. Si Elder Smith daling mibalhin 
dayon og sakay sa laing tren kutob sa iyang mahimo ug mibalik 
ngadto sa Siyudad sa Salt Lake. Pipila lamang ka adlaw ang mila-
bay si George Albert Smith, isip ang senior nga sakop sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gi-set apart isip ang ikawalo 
nga Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

Sa iyang una nga pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya 
isip Presidente sa Simbahan, siya miingon ngadto sa mga Santos 
kinsa bag-ohay pa lamang mipaluyo kaniya, “Naghunahuna ko 
kon aduna bay laing tawo dinhi nga mibati og ingon ka huyang 
ug kamapaubsanon sama sa tawo nga nagbarug sa inyong atuba-
ngan.” 38 Siya mipahayag sa sama nga mga pagbati ngadto sa mga 
sakop sa iyang pamilya: “Wala ko mangandoy niini nga posis-
yon. Wala nako batia nga sarang niini. Apan kini miabut kanako, 
ug ako motuman niini sa labing maayo nga akong mahimo. Ako 
gusto nga kamong tanan masayud nga, bisan unsa man ang in-
yong gihimo diha sa simbahan, gikan sa [home] teaching ngadto 
sa pagdumala sa usa ka stake, kon kamo mohimo niini sa labing 
maayo nga inyong mahimo, ang inyong posisyon ingon lamang 
ka importante sama sa akoa.” 39

Adunay daghan kinsa mibati nga ang mga talento ni Presidente 
Smith sa talagsaong paagi haum ngadto niini nga calling. Usa sa 
mga General Authority mipahayag niini nga pagsalig dili dugay 
human nga gipaluyohan si Presidente Smith: “Kanunay kini nga 
gisulti nga ang Ginoo nagtawag og usa ka piho nga tawo aron 
sa paghimo og usa ka piho nga misyon. . . . Dili ako ang mo-
ingon kon unsa ang piho nga misyon nga aduna si Presidente 
George Albert Smith sa unahan. Kini ang akong nahibaloan, hi-
noon, nga niining piho nga panahon sa kasaysayan sa kalibutan, 
walay panginahanglan sukad alang sa paghigugma taliwala sa mga 
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Si Presidente Smith diha sa iyang opisina

kaigsoonan nga gikinahanglan gayud sa hilabihan sama sa pangi-
nahanglan niini karon. Dugang pa, ako nasayud niini, nga walay 
tawo nga akong nakaila kinsa nahigugma sa tawhanong pamilya, 
sa tanan ug sa tinagsa-tagsa, sa hilabihan gayud kay sa gibuhat ni 
Presidente George Albert Smith.” 40

Pagtabang sa nanginahanglan agi og Sangputanan  
sa ikaduhang gubat sa Kalibutan

Natapos ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan mga pipila lamang 
ka bulan human nga si George Albert Smith nahimong Presidente 
sa Simbahan. Ang gubat nagbilin sa liboan ka mga tawo nga na-
wad-an og mga panimalay ug wala na gayuy mahimo didto sa 
Europe, ug si Presidente Smith daling mipundok sa mga kapangu-
haan sa welfare sa Simbahan aron sa paghatag og tabang. Si Presi-
dente Gordon B. Hinckley sa kaulahian miingon kabahin niini nga 
paningkamot: “Ako usa niadtong kinsa mitrabaho og magabii sa 
Welfare Square dinhi sa Siyudad sa Salt Lake nga nagkarga sa mga 
butang ngadto sa mga tren nga mao ang modala sa mga pagkaon 
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ngadto sa pier nga gikan didto isakay tabok sa dagat. Atol sa 
panahon sa pagpahinungod sa Swiss Temple [niadtong 1955], sa 
dihang daghan sa mga Santos sa Germany miadto sa templo, ako 
nakadungog sa pipila kanila, uban sa luha nga miagas sa ilang 
mga aping, misulti uban sa pagpasalamat alang niana nga pagkaon 
nga miluwas sa ilang kinabuhi.” 41

Si Presidente Smith nasayud usab nga adunay dakong espiri-
tuhanon nga mga panginahanglan taliwala sa mga tawo sa kali-
butan agi og sangputanan sa ingon ka makasagmuyo nga gubat. 
Agi og tubag, milihok siya aron sa pag-organisar og usab sa mga 
misyon sa mga nasud diin ang gubat mibalda sa misyonaryo nga 
buhat, ug midasig sa mga Santos sa pagsunod sa ebanghelyo sa 
kalinaw diha sa ilang kaugalingong kinabuhi. “Ang labing maayo 
nga pagpakita sa pasalamat niining higayuna,” miingon siya wala 
madugay human matapos ang gubat, “mao ang paghimo sa tanan 
nga atong mahimo aron sa pagdala og kalipay ngadto niining 
magul-anon nga kalibutan, kay kitang tanan mga anak sa atong 
Amahan, ug kitang tanan anaa ubos sa obligasyon sa paghimo 
niini nga kalibutan nga usa ka mas malipayon nga dapit kay nag-
puyo man kita niini.

“Atong ipaabut ang atong pagkamabination ug pagkamatuguton 
ngadto sa tanan kinsa nanginahanglan niini, dili kalimtan kad-
tong kinsa gihikawan; ug sa atong panahon sa pagmaya alang sa 
kalinaw, dili nato kalimtan kadtong kinsa mihatag sa ilang mga 
minahal isip kabahin sa bugti sa kalinaw. . . .

“Ako nag-ampo nga ang mga tawo moduol ngadto sa Dios, 
ug mosunod sa iyang mga pamaagi, ug sa ingon maluwas ang 
kalibutan gikan sa dugang pa nga mga kagubot ug kalaglagan. 
Ako nag-ampo nga ang kalinaw nga nagagikan lamang sa atong 
Langitnong Amahan maanaa unta sa mga kasingkasing ug sa mga 
panimalay sa tanan kinsa nagbangutan.” 42

Midugang sa mga oportunidad sa  
Pagpakigbahin sa ebanghelyo

Si Presidente Smith mipadayon sa pagpakigbahin sa ebanghelyo 
ngadto sa uban sa matag oportunidad, ug kini nga mga oportunidad 
nadugangan uban sa iyang bag-o nga posisyon. Pagka Mayo 1946 si 
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Presidente Smith mao ang unang Presidente sa Simbahan nga mibi-
sita sa mga Santos didto sa Mexico. Gawas sa pakighimamat sa mga 
miyembro sa Simbahan ug pagpamulong diha sa dakong komperen-
sya, si Presidente Smith mipatawag usab sa pipila ka taas og ranggo 
nga mga opisyales sa Mexico ug nakig-istorya kanila mahitungod sa 
gipahiuli nga ebanghelyo. Atol sa pagbisita ngadto sa presidente sa 
Mexico nga si Manuel Camacho, si Presidente Smith ug ang iyang ka-
ubanan mipasabut: “Mianhi kami uban sa usa ka espesyal nga men-
sahe alang kanimo ug sa imong katawhan. Ania kami aron sa pagsulti 
kanimo kabahin sa imong katigulangan ug kabahin sa gipahiuli nga 
Ebanghelyo ni Jesukristo. . . . Kami adunay usa ka basahon nga . . . 
naghisgut mahitungod sa usa ka bantugan nga propeta kinsa uban sa 
iyang pamilya ug uban pa, mibiya sa Jerusalem 600 ka tuig sa wala pa 
si Kristo, ug mianhi. . . niining maanindot nga yuta sa Amerika, nga 
nailhan nila isip usa ka ‘yuta nga saad, pinili labaw pa sa uban nga 
mga yuta.’ Kining Basahon ni Mormon nagsulti usab mahitungod sa 
pagbisita ni Jesukristo niini nga kontinente, ug Siya mi-organisar sa 
Iyang Simbahan ug mipili sa Iyang napulog duha ka mga disipulo.”

Si Presidente Camacho, kinsa mipahayag og pagtahud ug pag-
dayeg sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpuyo sa iyang 
nasud, nainteresado kaayo sa Basahon ni Mormon ug nangutana, 
“Mahimo ba ko nga makaangkon og usa ka kopya sa Basahon ni 
Mormon? Wala pa ko sukad makadungog kabahin niini.” Si Presidente 
Smith mihatag dayon kaniya og usa ka kopya nga leather ang hapin 
nga nakasulat sa Kinatsila, nga ang mga tudling sa mga pulong nga 
mahinungdanon kaayo gilista atubangan sa basahon. Si Presidente 
Camacho miingon, “Akong basahon ang tibuok nga basahon, kay 
kini adunay dakong importansya kanako ug sa akong katawhan.” 43

Pagsaulog sa ika-usa ka  
gatus ka Tuig sa Pag-abut sa mga Pioneer

Ang usa sa labing mahinungdanon nga panghitabo sa unom ka 
tuig ni George Albert Smith isip Presidente sa Simbahan miabut 
niadtong 1947, sa dihang ang Simbahan nagsaulog sa ika-usa ka 
gatus ka tuig sa pag-abut sa mga pioneer sa Salt Lake Valley. Si 
Presidente Smith ang nagdumala sa pagsaulog, nga nakakuha sa 
pagtagad sa nasud ug gitapos diha sa pagpahinungod sa This Is 
the Place Monument sa Siyudad sa Salt Lake, duol sa dapit diin 
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ang mga pioneer unang misulod sa walog. Sukad pagka 1930 si 
 Presidente Smith miapil na sa pagplano og usa ka memorial aron 
sa pagpasidungog sa mga kalampusan ug hugot nga pagtuo sa mga 
pioneer. Mainampingon siya, hinoon, aron sa pagsiguro nga ang 
monumento nagpasidungog usab sa nag-una nga mga explorer, 
mga misyonaryo sa laing mga tinuohan, ug mahinungdanon nga 
mga lider nga American Indian gikan nianang panahona.

Atol sa pagpahinungod sa This Is the Place Monument, si 
George Q. Morris, nga nianang higayuna mao ang presidente sa 
Eastern States Mission, nakamatikod og usa ka diwa sa panagdait, 
nga iyang gipahinungod ngadto sa mga paningkamot ni Presidente 
Smith: “Ang mga kontribusyon ni Presidente Smith ngadto sa pa-
nag-igsoonay ug pagkamatuguton makita diha sa tulumanon sa 
pagpahinungod. . . . Ang monumento mismo mipasidungog diha 
sa iskultura—kutob sa mahimo diha sa matag usa ka iskultura nga 
gidibuho—sa mga tawo kinsa nakahimo og kasaysayan diha sa 
kabukiran sa kasadpan sa wala pa ang Mormon nga mga Pioneer, 
bisan unsa pa ang kaliwat o relihiyon. Sa dihang ang programa 
alang sa tulumanon sa pagpahinungod giandam, kagustuhan kadto 
ni Presidente Smith nga ang tanang dagko nga mga grupo sa mga 
relihiyon adunay morepresentar agi og dugang sa mga opisyales 
sa estado, nasud, ug sa siyudad. Usa ka pari sa Katoliko, usa ka 
bishop sa Protestante, usa ka magtutudlo nga Judeo, ug mga re-
presentante sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw mao ang mahinungdanon nga mga mamumulong. Usa 
ka bisita gikan sa silangan, human sa programa, mihimo niini nga 
pamahayag, ‘Karong adlawa nakabaton ako og espirituhanon nga 
pagbunyag og usab. Unsa ang akong nasaksihan dili mahitabo sa 
bisan asa pa nga dapit sa kalibutan. Ang diwa sa pagkamatuguton 
nga gipakita karon maanindot kaayo.’” 44

Bisan og ang 60 ka pye nga monumento maanindot, si Presidente 
Smith mitudlo nga ang labing maanindot nga paagi sa pagtahud sa 
mga pioneer mao ang pagsunod sa ilang ehemplo ug kamaunu-
ngon. Diha sa pag-ampo sa pagpahinungod sa monumento, siya 
miingon: “Among Amahan nga anaa sa langit, . . . kami nagbarug 
sa imong atubangan niining buntaga niining hilum nga kiliran sa 
bungtod ug nagtan-aw sa dakong monumento nga gitukod agi og 
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pagpasidungog sa imong anak nga mga lalaki ug anak nga mga 
babaye ug sa ilang kamaunungon. . . . Kami nag-ampo nga kami 
unta panalanginan sa sama nga espiritu nga anaa niadtong matinud-
anon nga mga tawo kinsa mituo kanimo ug sa imong Pinalangga 
nga Anak, kinsa mianhi dinhi niini nga walog tungod kay sila nag-
tinguha nga mopuyo dinhi ug mosimba kanimo. Kami nag-ampo 
nga ang diwa sa pag-ampo ug sa pasalamat magpadayon unta diha 
sa among mga kasingkasing.” 45

Mga Pagpamalandong sa Kinabuhi sa edad nga 80

Bisan pa sa iyang katigulangon, kay kasagaran sa iyang pagpa-
ngulo si Presidente Smith nakahimo sa pagtuman sa iyang mga 
responsibilidad nga walay mga sakit sa lawas nga nakapugong ka-
niya kaniadto. Sa usa ka artikulo nga gimantala niadtong Abril 1950, 
hapit na sa iyang ika-80 nga adlawng natawhan, si Presidente Smith 
nakahinumdom sa iyang kinabuhi ug nakamatikod kon sa unsang 
paagi nga ang Dios misuporta ug mipanalangin kaniya:

“Niining otsenta ka tuig, nakabiyahe ko og sobra sa usa ka 
milyon ka kilometro diha sa kalibutan alang sa ebanghelyo ni 
 Jesukristo. Nakaadto na ko sa daghang mga klima ug sa daghang 
mga yuta ug sa daghang mga nasud, ug gikan sa akong pagkabata 
ang mga tawo mabination ug matinabangon kanako, ingon man 
usab sa mga miyembro ug dili mga miyembro sa Simbahan. Bisan 
asa ako moadto, ako nakakaplag og ligdong nga mga lalaki ug mga 
babaye. . . .

“. . . Kon ako maghunahuna kon unsa ako kahuyang, kaluya 
nga pagkatawo, aron tawagon nga mahimong lider niining dakong 
Simbahan, akong naamgohan kon unsa ka dako nga tabang ang 
akong gikinahanglan. Mapasalamaton nakong giila ang tabang sa 
akong Amahan sa langit, ug ang pagdasig ug pakig-uban panahon 
sa akong kinabuhi sa kadaghanan sa labing maayo nga mga lalaki 
ug mga babaye nga mahimong makit-an bisan asa sa kalibutan, sa 
sulod ug sa gawas sa nasud.”

Siya mipadayon sa pagpahayag sa iyang gugma alang sa mga 
tawo nga iyang giserbisyohan sulod sa daghang katuigan:

“Sigurado gayud nga kini usa ka bulahan nga butang nga ma-
kauban ang ingon nga mga tawo, ug gikan sa kinahiladman sa 
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akong kalag gamiton ko kining higayuna sa pagpasalamat kanin-
yong tanan sa inyong pagkamabination kanako, ug gamiton usab 
nako kining higayuna sa pag-ingon nganha kaninyong tanan: Wala 
gayud kamo masayud kon unsa ko kamo kamahal. Ako walay mga 
pulong sa pagpahayag niini. Ug ako gusto nga mobati niana nga 
paagi ngadto sa matag anak nga lalaki ug matag anak nga babaye 
sa akong Langitnong Amahan.

“Ako nabuhi og taas nga panahon, kon itandi sa kadaghanan sa 
mga tawo, ug ako nakabaton og usa ka malipayon nga kinabuhi. 
Dili na kini madugay, sa natural nga dagan sa mga panghitabo, 
nga ako pagakuhaon na ngadto sa laing kalibutan. Ako nagpaabut 
nianang higayuna uban sa malipayon nga paghulat. Ug human sa 
otsenta ka katuigan sa pagkamortal, nakabiyahe sa daghang mga 
bahin sa kalibutan, nakauban ang daghang bantugan nga mga lalaki 
ug mga babaye, ako mosaksi nganha kaninyo, nga ako mas nasayud 
karon kay sa akong nasayran gayud kaniadto nga ang Dios buhi; 
nga si Jesus mao ang Kristo; nga si Joseph Smith usa ka propeta 
sa Buhi nga Dios; ug nga ang Simbahan nga iyang gi-organisar 
ubos sa direksyon sa atong Langitnong Amahan, ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw . . . naglihok ubos 
sa gahum ug awtoridad sa sama nga priesthood nga gihatag nila 
ni Pedro, Santiago, ug Juan ngadto nila ni Joseph Smith ug Oliver 
Cowdery. Ako nasayud niini, ingon nga ako nasayud nga ako buhi, 
ug akong naamgohan nga ang paghatag niini nga pagpamatuod 
nganha kaninyo usa ka seryoso kaayo nga butang ug ako ang ma-
nubag sa akong Langitnong Amahan alang niini ug sa uban pa nga 
mga butang nga akong gitudlo diha sa iyang pangalan. . . . Uban 
sa paghigugma ug pagkamabination nga anaa sa akong kasingka-
sing alang sa tanan, ako mohatag niini nga pagsaksi sa pangalan ni 
 Jesukristo nga atong Ginoo.” 46

Usa ka tuig ang milabay, sa iyang ika-81 nga adlawng natawhan, 
Abril 4, 1951, si George Albert Smith namatay sa hilum nga paagi 
didto sa iyang panimalay uban sa iyang anak nga lalaki ug anak 
nga mga babaye diha sa kiliran sa iyang higdaanan.
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Yano nga mga Buhat sa Mahigugmaon nga Pagserbisyo

Si George Albert Smith daghan kaayo og nahimo sa iyang 81 
ka tuig—sa Simbahan, sa iyang komunidad, ug sa tibuok kali-
butan. Apan kadtong kinsa nakaila gayud kaniya sa personal la-
bing naghandum kaniya tungod sa iyang yano, mapaubsanon nga 
mga buhat sa pagkamabination ug gugma. Si Presidente David O. 
McKay, kinsa mipahigayon sa haya ni Presidente Smith, miingon 
mahitungod kaniya, “Sa pagkatinuod siya usa ka halangdon nga 
kalag, labing malipayon kon siya makapalipay sa uban.” 47

Si Elder John A. Widtsoe, usa ka sakop sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, miasoy og usa ka kasinatian nga iyang 
nasinati samtang naningkamot sa pagsulbad sa usa ka bug-at, lisud 
nga problema:

“Naglingkod ko sa akong opisina nga gikapoy human sa tibuok 
adlaw nga trabaho. . . . Naluya kaayo ko. Dayon adunay nanuktok 
sa pultahan, ug misulod si George Albert Smith. Miingon siya, 
‘Padulong na ko pauli human sa akong tibuok adlaw nga trabaho. 
Naghunahuna ko nimo ug sa mga problema nga imong gilauman 
nga masulbad. Misulod ko aron sa paghupay kanimo ug sa pag-
panalangin kanimo.’

“Ingon niana ang paagi ni George Albert Smith. . . . Kini dili 
gayud nako makalimtan. Nag-istoryahanay kami og kadali; nagbu-
lag kami og lakaw, siya mipauli sa balay. Ang akong kasingkasing 
nabayaw. Ako wala na maluya.

“Nakita ninyo, ang gugma . . . dili lamang usa ka pulong o 
usa ka pagbati nga anaa sa kinahiladman. Aron mahimong usa 
ka takus nga gugma, kinahanglan nga ipakita kini sa buhat. Si 
 Presidente Smith nianang higayuna mihimo niana. Siya mihatag sa 
iyang kaugalingong panahon, iyang kaugalingong kalig-on, ngari 
kanako.” 48

Si Elder Matthew Cowley, usa usab ka sakop sa Korum sa Na-
pulog Duha ug suod nga higala ni Presidente Smith, mihatag og 
pasidungog atol sa haya sa ingon niini nga paagi:

“Ang tanan nga anaa sa kasakit, ang tanan nga gisamok sa mga 
sakit o uban nga mga kalisdanan, bisan kinsa nga mopaduol sa 
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presensya niining anak sa Dios, makakuha og hiyas ug kalig-on 
gikan kaniya. Ang pagkaanaa sa iyang presensya mao ang pag-
kaayo, kon dili sa pisikal nga paagi, nan sa espirituhanon gayud 
nga paagi. . . .

“. . . Ang Dios makadani sa diosnon, ug ako nakasiguro nga 
ang labing mubo nga panaw nga nahimo gayud niini nga tawo 
sa Dios sa iyang tanan nga mga pagbiyahe mao ang pagpanaw 
nga bag-o lang niyang gihimo. Ang Dios gugma. Si George Albert 
Smith gugma. Ang iyang gugma diosnon. Ang Dios mismo ang 
mikuha kaniya.

“. . . Kita dili makapasidungog og usa ka kinabuhi nga sama 
niini gamit ang mga pulong. Dili kini paigo. Adunay usa lamang 
ka paagi sa pagpasidungog sa iyang hiyas, iyang buotan nga pa-
matasan, ang iyang mahinungdanon nga mga kinaiya sa gugma, 
ug kana pinaagi sa atong mga binuhatan. . . .

“Himoa nga kita mas labaw ka mapasayloon, mas labaw ka 
malumo sa atong pakig-uban sa usag usa, mas labaw ka mahu-
nahunaon sa usag usa, mas labaw ka matugtanon sa mga pagbati 
sa usag usa.” 49

Diha sa lapida sa lubnganan ni George Albert Smith mao ang 
mosunod nga nakasulat. Kini naghatag og usa ka haum nga mi-
nubong asoy sa iyang kinabuhi sa mahigugmaong pagserbisyo:

“Siya nakasabut ug misangyaw sa mga pagtulun-an ni Kristo ug 
labing nagmalampuson sa pagpakita niini pinaagi sa buhat. Siya 
mabination, mapailubon, maalamon, matugtanon, ug masinabta-
non. Siya miadto sa paghimo og mga kaayohan. Gihigugma niya 
ang Utah ug Amerika, apan dili hiktin og panghunahuna. Siya 
adunay hugot nga pagtuo, walay pagduhaduha, diha sa pangina-
hanglan ug diha sa gahum sa gugma. Alang sa iyang Simbahan ug 
sa iyang pamilya siya adunay walay kinutuban nga paghigugma 
ug miserbisyo kanila sa mabination nga paagi. Apan ang iyang 
gugma walay utlanan; kini milakip sa tanang katawhan, bisan 
unsa ang kaliwat, tinuohan, o kahimtang. Ngadto kanila ug mahi-
tungod kanila siya kanunay nga moingon: ‘Kitang tanan mga anak 
sa atong Amahan.’”
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Pagpakabuhi sa Unsay 
Atong Gituohan

Ang atong relihiyon kinahanglan gayud nga makita 
diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa dihang nag-edad siya og 34, si George Albert Smith mihimo 
og usa ka listahan sa mga resolusyon nga gitawag niya og iyang 
“personal nga pamahayag sa gituohan”—11 ka mga baruganan nga 
iyang gipasalig nga tumanon:

“Ako mahimong usa ka higala ngadto sa walay higala ug maka-
kaplag og hingpit nga kalipay sa pagpangalagad ngadto sa mga 
panginahanglan sa kabus.

“Ako mobisita sa masakiton ug may balatian ug modasig kanila 
og usa ka tinguha alang sa usa ka hugot nga pagtuo aron mamaayo.

“Ako motudlo sa kamatuoran alang sa pagsabut ug pagpanala-
ngin sa tanang katawhan.

“Ako mangita sa nasayop ug maningkamot sa pagpabalik kaniya 
ngadto sa usa ka matarung ug malipayon nga kinabuhi.

“Ako dili magtinguha sa pagpugos sa katawhan sa pagpuyo su-
mala sa akong mga sumbanan apan hinoon mohigugma kanila 
ngadto sa pagbuhat sa butang nga husto.

“Ako mopuyo uban sa kadaghanan ug motabang sa pagsulbad 
sa ilang mga problema aron ang ilang kinabuhi sa yuta mahimong 
malipayon.

“Ako maglikay sa pagpahibalo sa taas nga mga katungdanan ug 
mobadlong sa pag-ulog-ulog sa walay hunahuna nga mga higala.
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“Ako dili motuyo sa pagpasakit sa mga pagbati ni bisan kinsa, dili 
bisan kaniya kinsa nakahimo kanako og sayop, apan maningkamot 
sa pagbuhat kaniya og maayo ug mohimo kaniya nga akong higala.

“Ako mobuntog sa kalagmitan sa pagkahakog ug pagka-igihan 
ug magmaya sa kalampusan sa tanang mga anak sa akong Langit-
nong Amahan.

“Ako dili mahimong kaaway ngadto ni bisan kinsa nga binuhat.

“Sa pagkasayud nga ang Manunubos sa katawhan mitanyag 
ngadto sa kalibutan sa bugtong plano nga makapalambo kanato 
sa hingpit ug makapahimo kanato nga tinuod nga malipayon dinhi 
ug sa umaabut, ako mibati niini nga dili lamang usa ka katungda-
nan apan usab usa ka bulahan nga kahigayunan sa pagsabwag sa 
kamatuoran.” 1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 11.]

Kadtong kinsa nakaila ni Presidente Smith namahayag nga gi-
tuman gayud niya ang iyang mga pamahayag sa gituohan. Si Ezra 
Taft Benson, nianang higayuna usa ka sakop sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, mipakigbahin og usa ka kasinatian diin si 
Presidente Smith matinuoron sa iyang resolusyon nga “mobisita sa 
masakiton ug sa mga nag-antus ug modasig diha kanila og usa ka 
tinguha sa hugot nga pagtuo aron mamaayo”:

“Ako dili gayud mohunong sa pagpasalamat alang sa mga pag-
bisita nga iyang gihimo sa akong panimalay samtang ako [anaa sa 
layo] nag-alagad isip usa ka mapaubsanon nga misyonaryo. . . . 
Ilabi na mapasalamaton ako sa usa ka pagbisita diha sa kahilum sa 
kagabhion sa dihang ang among anak nga masuso nag-ungaw na 
sa kamatayon. Sa walay pagpahibalo, si Presidente Smith migahin 
og panahon sa pag-adto niana nga panimalay ug mipandong sa 
iyang mga kamot diha sa ulo nianang batang masuso, nga gikugos 
sa iyang inahan sa daghan na kaayong mga oras, ug misaad sa 
iyang hingpit nga pagkaayo. Ingon niini si Presidente Smith, siya 
sa kanunay adunay panahon sa pagtabang, ilabi na niadtong mga 
nasakit, kadtong kinsa labing nagkinahanglan kaniya.” 2

Si Spencer W. Kimball nakahinumdom og laing higayon diin 
ang mga nabuhat ni Presidente Smith nagpakita sa iyang kombik-
syon sa pagbuhat og maayo ngadto sa “usa ka tawo kinsa nakasala 
[kaniya]”:
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“Gisumbong kini ngadto ni [Presidente Smith] nga adunay na-
ngawat sa iyang buggy robe gikan sa sudlanan niini. Imbis masuko, 
mitubag siya og: ‘Unta nakaila kita kon kinsa siya, aron mahatagan 
usab nato siya og habol, tungod kay gitugnaw gayud kadto siya; 
ug daghang pagkaon usab, tugod kay gigutom gyud kadto siya.’” 3

Ang laing naka-obserbar misulat mahitungod ni George Albert 
Smith: “Ang iyang relihiyon dili doktrina nga wala gamita. Dili kini 
teyoriya. Mas dako kini og kahulugan alang kaniya kay sa usa ka 
matahum nga plano nga angayan sa pagdayeg. Mas labaw pa kini 
sa usa ka pilosopiya sa kinabuhi. Ngadto sa tawo nga sama ka 
praktikal niya, ang relihiyon mao ang diwa nga gikinabuhi sa usa 
katawo, diin siya mobuhat sa mga butang, kon kini mao lamang 
ang pagsulti og usa ka mabination nga pulong o paghatag og usa 
ka tasa sa bugnawng tubig. Ang iyang relihiyon kinahanglan gayud 
nga makita diha sa iyang mga binuhatan. Kinahanglan gayud kini 
nga madala ngadto sa tanang mga buluhaton sa inadlaw-adlaw nga 
kinabuhi.” 4

Usa sa iyang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan, si 
 Presidente J. Reuben Clark Jr., mipahayag sa personal nga kalig-
dong ni Presidente Smith niini nga mga pulong: “Usa siya niadtong 
diyutay nga mga tawo diin kamo makaingon nga siya nagabuhat 
sa iyang gitudlo.” 5

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang atong pagkamasulundon sa ebanghelyo—dili 
lamang ang atong pagkamiyembro sa Simbahan—

mopasarang kanato nga pagatawgon og mga Santos.

Ang pagsimba diha sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw usa ka maunungon nga kinabuhi, usa ka 
tinguha nga mahimong takus kaniya kansang panagway kita gila-
lang ug kinsa mihatag kanato sa tanan . . . nga adunay bili—ang 
ebanghelyo ni Jesukristo.6

Pagkanindot nga pamation nga kita nahisakop sa usa ka simba-
han nga mao o naglangkob gayud sa mga santos. Dili kini igo nga 
nakasulat ang atong mga pangalan sa mga rekord. Importante nga 
kita nagpuyo og kinabuhi nga makapahimo kanatong angayan nga 
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pagatawgon og mga Santos, ug kon inyo kanang buhaton, kamo 
magmalipayon. . . .

Sa dihang si Jesus sa Nazaret mianhi sa kalibutan ug misugod 
sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Gingharian, adunay daghan, ilabi 
na ang nagpakaaron-ingnon nga matarung nga mga Pariseo, kinsa 
misalikway sa Iyang mensahe, nangangkon nga sila mga kaliwat ni 
Abraham ug mipasabut nga ang ilang pagka-kaliwat moluwas kanila 
sa Gingharian sa Dios.

Ang Manluluwas mipahibalo kanila nga kon sila mga anak pa 
ni Abraham, buhaton unta nila ang mga buluhaton ni Abraham. 
[Tan-awa sa Juan 8:33–39.] Gusto ko nga mosulti ngadto sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, kon kita takus nga pagatawgon og 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kini tungod kay kita nagpuyo sa 
kinabuhi sa mga santos, ug mao kini ang katuyoan sa Ebanghelyo 
sa pagpasarang kanato niana nga paagi. Ang kalibutan nahimutang 

“busa, bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga 
pulong, ug magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong 

but-an, nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato.”
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sa niana nga kahimtang ug nalingla sa kaaway sulod sa dugayng pa-
nahon ug namahayag nga ang gamay lang nga pagtuo sa Dios mao 
lamang ang gikinahanglan, nga ako nahadlok kaayo niini. Kana usa 
ka panglingla lamang sa yawa.7 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 11.]

“Mormonismo,” kon tawgon, mao ang Ebanghelyo ni Jesukristo, 
sa ingon mao kini ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan 
niadtong kinsa motuo ug mosunod sa mga pagtulun-an niini. Dili 
kadtong kinsa moingon og, “Ginoo, Ginoo,” ang makapahimulos 
sa pagpakig-uban sa Iyang espiritu apan kadtong kinsa mobuhat 
sa Iyang kabubut-on [tan-awa sa Lucas 6:46].8

Nagpasabut ngadto sa ika-7 nga kapitulo sa Mateo ug sa ika-24 
nga bersikulo, akong nakaplagan ang mosunod:

“Busa, bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga pu-
long, ug magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong 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 ibabaw sa bato.

“Apan bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga pu-
long ug dili magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong 
boangboang, nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas:

“Ug unya mibundak ang ulan, ug mibul-og ang mga baha, ug 
mihuros ang mga hangin, ug mihapak niadtong balaya; ug kadto 
napukan: ug dako gayud ang iyang pagkapukan.” [Mateo 7:24–27.]

Pila man kanato, ang nasayud sa kabubut-on sa Amahan, ang 
nagbuhat niini? Pila man kanato sa matag adlaw ang nagpahimu-
tang og usa ka pundasyon ug nagtukod og usa ka istraktura nga 
nahiangay sa dignidad sa pagkatawo sa atong Manluluwas? ‘Oo, 
ang tawo mao ang tabernakulo sa Dios, gani mga templo; ug bisan 
unsa nga templo nga mahugawan, ang Dios molaglag niana nga 
templo.’ [D&P 93:35.] Siya mihatag kanato og salabutan ug kaalam 
labaw sa atong isigkatawo. Ang kahibalo mahitungod sa kinabuhi 
nga wala pa dinhi sa yuta gihatag ngadto sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw; ang kahibalo nga kita ania dinhi tungod kay kita 
nagpuyo sumala sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, ug 
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nga kita nahatagan og oportunidad nga makabaton og kinabuhing 
dayon didto sa presensya sa atong Langitnong Amahan, pinaagi sa 
pagpuyo sumala sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Dili kita pagahuk-
man ingon sa paghukom nga ihatag ngadto sa atong igsoong mga 
lalaki ug mga babaye sa kalibutan, apan sumala sa mas daghan nga 
mga oportunidad nga gihatag kanato. Kauban kita niadtong kinsa 
nakadawat sa pulong sa Ginoo, kinsa nakapaminaw sa Iyang mga 
gisulti, ug kon kita nagbuhat niini atong maangkon ang kinabuhing 
dayon, apan kon kita napakyas tunglo ang resulta.9

Magbuhat kita og mas maayo kay sa atong nabuhat gayud kani-
adto. Atong bag-ohon ang atong determinasyon nga mamahimong 
tinuod nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug dili lamang mag-
pakaaron-ingnon. . . . Ako walay nailhang tawo kinsa dili makahimo 
og mas maayo pa kay sa iyang nabuhat, kon siya determinado.10

Ang atong Langitnong Amahan naglaum 
kanato nga mangandam ug magpuyo nga takus 

sa Iyang gisaad nga mga panalangin.

Akong giablihan ang ikabaynte dos nga kapitulo sa asoy ni San 
Mateo mahitungod sa pagtulun-an sa Manluluwas, ug mobasa nii-
ning partikular nga sambingay:

“Ug kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingay, 
nga nag-ingon,

“Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari, nga naghimog 
kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki,

“Ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa 
kumbira sa kasal. . . .

“Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, na-
kita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og bisti alang 
sa kombira sa kasal:

“Ug siya miingon kaniya, ‘Migo, naunsa ba nga misulod ka man 
dinhi, nga wala magsul-ob og bisti nga angay sa kasal? Ug ang tawo 
wala makatingog.

“Ug ang hari miingon sa iyang mga sulugoon, Gapusa ninyo 
siya sa tiil ug kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labawng 
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kangitngitan sa gowa; didto ang mga tawo managpanghilak ug 
managkagot sa ilang mga ngipon.

“Kay daghan ang gipanagtawag apan diyutay ra ang pagapilion.” 
[Tan-awa sa Mateo 22:1–3, 11–14.] . . .

. . . Dinhi adunay usa ka tawo kinsa mitambong sa kasal, ug sa 
dihang ang oras miabut na ang hari o ang agalon nakakita nga wala 
siya magsul-ob og bisti nga angay sa kasal. Daw iyang gibaliwala 
ang kaimportante niini. Mitambong siya, dili andam, nagdahum 
nga makaapil. Mitambong siya sa kumbira—silang tanan gidapit 
sa kumbira, apan naghunahuna ko nga nakahibalo unta sila nga 
ang pasudlon kadto lamang kinsa nagsul-ob sa saktong isul-ob, ug 
kining tawhana nahingangha sa dihang gipangutana siya kon nga-
nong anaa siya didto sa ingon niana nga kahimtang.

Ang kalibutan daw naghunahuna nga sila makaadto bisan ka-
nus-a kon sila andam na. Ang mga anak sa atong Amahan wala 
makasabut nga adunay pipila ka pagpangandam nga pagahimoon. 
Hilabihan gayud ang ilang pagkalingla sa yawa nga nakapahimo 
nila nga motuo nga walay pagpangandam nga gikinahanglan, bisan 
unsa igo na, apan niini nga mensahe nga gihatag sa Manluluwas 
pinaagi sa usa ka sambingay ngadto sa iyang mga kaubanan kita gi-
pahibalo nga kinahanglan gayud nga adunay pipila ka pagpangan-
dam, ug kon wala kana nga pagpangandam walay usa nga tugotan 
sa pag-ambit sa mas bililhon nga mga gasa sa atong Langitnong 
Amahan. Kana magamit sa mga miyembro niini nga Simbahan kinsa 
naghunahuna nga tungod kay sila gidapit, ug tungod kay ang ilang 
mga pangalan makita diha sa rekord kauban niadtong kinsa gita-
wag, sila wala nay lain pang angayang buhaton. . . . Nakalimot sila 
sa Ginoo ug wala mangandam sa kumbira diin siya midapit kanila.

Ang atong Langitnong Amahan nagtinguha nga kita mangan-
dam alang sa kumbira sa kasal o kita dili paapilon. Naglaum Siya 
kanato nga magpadayon sa pagtigum sa kamatuoran diha sa atong 
mga hunahuna, ug isangyaw kana nga kamatuoran kon itugot sa 
kahigayunan ngadto sa iyang mga anak. Ang kamatuoran nga ang 
atong mga pangalan makita diha sa mga rekord sa Simbahan dili 
garantiya nga kita adunay luna sa celestial nga gingharian. Kadto 
lamang kinsa nagpuyo nga takus nga mahimong mga sakop niana 
nga gingharian mao ang adunay luna didto.
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Taliwala sa walay kasiguroan nga kahimtang, ang kawalay ka-
siguroan nga anaa sa kalibutan, kon may panahon man nga kina-
hanglan natong sutaon ang atong mga kaugalingon, aron masayud 
kon nagbuhat ba kita sa unsay gustong ipabuhat sa Ginoo kanato, 
kini mao karong adlawa; kon may panahon man nga kita kina-
hanglang maniguro nga kita anaa sa dalan sa kinabuhing dayon, 
kini mao karon. Kita dili mahimong mobaliwala niini nga mga ka-
higayunan. Ang Dios dili matamay. Kon siya mitanyag kanato og 
usa ka gasa, kon siya mibutang og usa ka panalangin nga makab-ot 
ra nato, kon siya midapit kanato sa pagkaon sa kumbira ug atong 
giibaliwala kini, mahimong nasayud na kita nga kita mag-antus sa 
kasakit nga modangat niadtong mobalibad sa mga panalangin sa 
Ginoo kon sila gitanyagan.11

Dili kita mahimong magkinabuhi sama sa kalibutan ug magda-
hum nga makaangkon og tukma nga luna diha sa Gingharian. Ang 

“Kon kita nangita sa tanang mga kahigayunan sa pagbuhat 
og maayo ngadto sa mga anak sa atong amahan, nan kita 

. . . magmaya diha sa maayo nga atong nahimo dinhi.”
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Ginoo nagsulti kanato diha sa unang seksyon sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad, nagpasabut ngadto sa dautan: nga siya dili makatan-aw 
diha sa sala uban sa labing gamay nga matang sa pagtugot [tan-awa 
sa D&P 1:31]. Malisud kini nga konsepto, tungod kay ang pipila ka-
nato sa Simbahan naghunahuna nga kita makatiaw-tiaw sa Ebang-
helyo sa atong Ginoo ug sa mga sukaranan sa Kinabuhing Dayon, 
ug sa gihapon maangkon ang luna nga atong gusto. Kini dili tinuod. 
Ang Ginoo magmaloloy-on, apan siya kinahanglang makiangayon, 
ug kon kita gusto og bisan unsa nga panalangin adunay usa lamang 
ka paagi nga kita mahimong makaangkon niini, ug kana mao ang 
pagsunod sa mga sugo nga makapahimo kanatong angayan niana 
nga panalangin.12 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 11.]

Kon kita naghimo sa tanan natong katungdanan, makita 
sa atong kinabuhi ang atong pagtuo sa ebanghelyo.

Sulod sa miaging tuig, ako adunay pribilehiyo sa pakighimamat 
ug pakigsulti mahitungod sa ebanghelyo uban sa pipila ka mga 
tawo kinsa nagpuyo niini nga komunidad [Siyudad sa Salt Lake], nga 
dili mga miyembro sa atong Simbahan. Ang usa ka tawo nagpuyo 
dinhi sulod sa baynte na ka tuig, usa ka tawo kansang kinabuhi dili 
masaway, usa ka maayong lumulupyo, usa ka buotan nga negos-
yante, usa ka tawo kinsa adunay malumo nga mga pagbati ngadto 
sa atong katawhan. Misulti siya kanako nga nagpuyo siya dinhi 
baynte na ka tuig, ug iyang napamatud-an nga kita pareha ra ka 
maayo sa atong mga silingan kinsa mga miyembro sa lain nga mga 
simbahan; siya walay makitang kalainan ngari kanato.

Gusto ko nga mosulti kaninyo, akong mga kaigsoonan, nga 
kini dili usa ka pagdayeg alang kanako. Kon ang ebanghelyo ni 
 Jesukristo wala makapahimo kanako nga usa ka mas maayo nga 
tawo, nan wala ako molambo ingon sa gikinahanglan nga ako mo-
lambo, ug kon ang atong mga silingan nga dili kauban niini nga 
Simbahan makapuyo uban kanato sulod sa mga katuigan ug walay 
makita nga ebidensya sa mga kaayohan nga moabut gikan sa pag-
sunod sa mga sugo sa Dios sa atong kinabuhi, nan adunay pangi-
nahanglan sa pag-usab diha sa Israel. . . .

. . . Nagbuhat ba kamo sa inyong katungdanan? naghimo ba 
kita sa buluhaton nga gisalig sa Ginoo kanato? gihatagan ba nato 
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og importansya ang responsibilidad nga anaa kanato? o kita wala 
lang bay gihimo nga paningkamot nga nagpalutaw-lutaw lang sa 
sapa, nunot sa sulog nga nagdahum nga sa katapusang adlaw, kita 
matubos? 13

Gitawag kita og pinili nga katawhan [tan-awa sa 1 Pedro 2:9] tu-
ngod kay, tingali, mituo gayud kita sa ebanghelyo ni Jesukristo. . . .

Kon ang atong pagkapinili miabut ngadto sa punto nga kita 
nabuhi pinaagi sa matag pulong nga mogula gikan sa ba-ba sa 
atong Langitnong Amahan [tan-awa sa D&P 84:44], nan kita ma-
himo gayud nga usa ka bulahan nga katawhan. Ingon kita niana, 
sa dinaghan, nagpuyo pinaagi sa pagpamatuod nga gihatag ngari 
kanato sa atong Manunubos, ug sa ingon kita usa ka bulahan nga 
katawhan; apan kita mas mapanalanginan ug molambo pa gayud 
kon atong madala ang atong kaugalingon sa pagbuhat sa tanan 
natong katungdanan.

Ako nag-ampo nga ang espiritu nga makapahimo kanato sa pag-
serbisyo sa matinud-anong paagi unta magauban kanato, nga ang 
tinguha sa pagbuhat og maayo unta mobuntog sa mga tintasyon nga 
gibutang sa atong agianan, ug nga, bisan asa man kita moadto, ang 
uban nga makakita sa atong maayong mga binuhatan mahimong 
mapugos sa pagdayeg sa atong Amahan kinsa anaa sa langit [tan-
awa sa Mateo 5:16].14

Karon atong sutaon ang atong kaugalingon. Nagbuhat ba kita 
kutob sa atong mahimo sa angayang buhaton? Ug kon kita wala, 
maghinulsol kita ug magbuhat og mas maayo. Kon kita nagbuhat sa 
angay natong buhaton, kon kita nangita sa tanang mga kahigayunan 
sa pagbuhat og maayo ngadto sa mga anak sa atong Amahan, nan 
kita makahatag sa atong kaugalingon og panalangin gikan sa usa ka 
Amahan nga maalamon sa tanan, ug kita magmaya diha sa maayo 
nga atong nahimo dinhi. . . .

Kita magmapaubsanon ug magmainampoon, magpakabuhi nga 
duol sa atong Langitnong Amahan, ug atong ipakita ang atong pag-
tuo diha sa Ebanghelyo ni Jesukristo pinaagi sa pagkinabuhi sa 
mga baruganan niini. Atong ipakita ang atong hugot nga pagtuo sa 
Dios, ug sa buhat nga Iyang gihatag sa yuta, pinaagi sa tukma ug 
makanunayon nga kinabuhi, kay human sa tanan mao kana ang 



K a P i T u l o  1

11

labing lig-on nga pagpamatuod nga atong mahatag mahitungod sa 
kamatuoran niini nga buhat.15 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 11.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Samtang ikaw nagribyu sa pamahayag sa gituohan ni 
 Presidente Smith (mga pahina 1–2), paghunahuna og pipila 
ka mga baruganan nga gusto nimong sundon sa imong kau-
galingong kinabuhi. Ikonsiderar ang pagrekord niini diha sa 
usa ka personal nga journal.

 2. Basaha ang unang upat ka mga paragraph sa pahina 3–5. Unsa 
man ang gipasabut sa pagkahimong usa ka Santos sa Ulahing 
mga Adlaw? Unsay mahimo sa usa ka ginikanan sa pagtabang 
sa ilang mga anak aron makat-on sa pagpuyo og kinabuhi sa 
usa ka santos?

 3. Samtang imong basahon ang seksyon nga nagsugod sa pahina 
6, hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang sambingay sa 
kumbira sa kasal mahimong magamit sa imong kinabuhi (tan-
awa usab sa Mateo 22:1–14). Pananglitan, sa imong hunahuna 
unsa man ang girepresentar sa kumbira sa kasal? Kinsa man 
ang girepresentar sa dinapit nga mga bisita? Pamalandong kon 
unsa ang imong mahimo sa “pagpangandam alang sa kumbira 
sa kasal” (pahina 7).

 4. Basaha ang katapusang paragraph sa mga pagtulun-an (sa 
pahina 10) ug paghunahuna og usa ka tawo nga imong ka-
ila kinsa adunay lig-on nga pagpamatuod sa ebanghelyo. Sa 
unsang paagi nga ang kinabuhi niana nga tawo naghatag 
og ebidensya sa iyang pagpamatuod? Ikonsiderar kon un-
say imong mahimo aron sa paghatag og ebidensya sa imong 
pagpamatuod.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 7:16–23; Santiago 
1:22–25; 2:15–18; 1 Juan 2:3–6; Moroni 7:3–5; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 41:5
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Tabang sa pagtudlo: “Aron sa pagtabang kanato nga makatudlo gi-
kan sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta sa ulahing 
mga adlaw, ang Simbahan naghimo og mga manwal sa leksyon 
ug ubang mga materyal. Wala kaayo kinahanglana ang mga ko-
mentaryo o ubang mga materyal nga pakisayran” (Pagtudlo, Walay 
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag: Usa ka Giya nga Kapangu-
haan alang sa Pagtudlo sa Ebanghelyo [1999], 52).

Mubo nga mga sulat
 1. “President George Albert Smith’s 
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 4. Bryant S. Hinckley, “Greatness in Men: 
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“Higugmaa ang Imong Silingan 
sama sa Imong Kaugalingon”

Ang pagtabang sa uban diha sa gugma ug kalooy 
mahinungdanon sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Si George Albert Smith nailhan sa iyang kapasidad sa paghigugma 
sa uban. Si Presidente J. Reuben Clark Jr., usa sa iyang mga magta-
tambag sa Unang Kapangulohan, miingon mahitungod kaniya: “Ang 
iyang tinuod nga pangalan mao ang Gugma. . . . Iyang gihatag ang 
iyang gugma ngadto sa tanan nga iyang nahimamat. Iyang gihatag 
ang iyang gugma ngadto sa tanan nga wala pa niya mahimamat.” 1

Ang gugma ni Presidente Smith alang sa uban mitubo gikan sa 
iyang sinsero nga kombiksyon nga kitang tanan managsoon, mga 
anak sa samang Langitnong Amahan. Sa hapit na sa katapusan sa 
iyang kinabuhi, siya miingon sa mga Santos:

“Ako walay kaaway nga akong nahibaloan, ug walay usa ka tawo 
sa kalibutan nga akong gikasilagan. Tanan nga mga lalaki ug tanan 
nga mga babaye mga anak sa akong Amahan, ug nagtinguha ko 
panahon sa akong kinabuhi sa pagsunod sa maalamon nga giya sa 
Manunubos sa katawhan —sa paghigugma sa akong silingan sama 
sa akong kaugalingon. . . . Wala gayud kamo masayud kon unsa ko 
kamo ka mahal. Ako walay mga pulong sa pagpahayag niini. Ug 
gusto ko nga mobati niana nga paagi ngadto sa matag anak nga 
lalaki ug matag anak nga babaye sa akong Langitnong Amahan.” 2

Si Presidente Smith mipakita sa iyang gugma alang sa uban pi-
naagi sa dili maihap nga mga buhat sa kalooy. Ang usa nga na-
kaobserbar nahinumdom: “Kinaiya kini ni Presidente Smith nga 
moadto aron sa paghatag og personal nga paghupay ug pagpa-
nalangin ngadto sa daghan kinsa nasakit, kinsa masulub-on, ug 
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“ang ebanghelyo nagtudlo kanato sa pagbaton og gugmang putli 
alang sa tanan ug sa paghigugma sa atong isigkatawo.”
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kinsa nahimong mapasalamaton tungod sa iyang madasigon nga 
pag- awhag. Sagad  makita siya, sa dili pa ug human sa mga oras sa 
opisina, naglakaw sa mga agianan sulod sa ospital, nagbisita sa usa 
ka lawak ngadto sa laing lawak, naghatag og panalangin, nagdasig, 
ug naghupay uban sa iyang wala damha nga mga pagbisita niadto 
nga mga dapit diin ang iyang makahupay ug makadasig nga pre-
sensya mapasalamaton kaayong gidawat. . . . Kini iyang kinaiya nga 
moadto bisan asa nga iyang bation nga siya makahatag og tabang 
ug pagdasig.” 3

Si Presidente Thomas S. Monson mipakigbahin og usa ka piho 
nga ehemplo mahitungod ni Presidente Smith nga moadto aron 
sa pagpakita og gugma alang sa usa ka tawo nga nanginahanglan:

“Sa usa ka bugnaw nga kabuntagon sa tingtugnaw, ang mga tig-
limpyo sa dalan [sa Siyudad sa Salt Lake] mikuha sa dagkong mga 
ice gikan sa mga gutter sa dalan. Ang regular nga mga tiglimpyo 
gitabangan sa temporaryo nga mga trabahante kinsa nanginahang-
lan kaayo og trabaho. Ang usa niini nagsul-ob lamang og nipis nga 
sweater ug nag-antus sa katugnaw. Usa ka niwangon nga lalaki nga 
adunay maayong pagkagalam nga bungot mihunong duol sa traba-
hante ug nangutana sa trabahante, ‘Nagkinahanglan ka og labaw 
pa niana nga sweater sa kabuntagon nga sama niini. Asa man ang 
imong coat?’ Ang lalaki mitubag nga wala siyay coat. Ang bisita mi-
tangtang dayon sa iyang gisul-ob nga coat, mihatag niini ngadto sa 
tawo ug miingon, ‘Imoha na kining coat. Baga kini ug mopainit ka-
nimo. Anaa ra ko nagtrabaho sa atbang.’ Ang dalan mao ang South 
Temple. Ang buotan nga Samarianhon kinsa naglakaw paingon sa 
Church Administration Building sa iyang inadlaw-adlaw nga trabaho 
ug walay gisul-ob nga coat mao si Presidente George Albert Smith 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Ang iyang dili hinakog nga buhat sa pagkamanggihatagon mipakita 
sa iyang malumo nga kasingkasing. Siya usa gayud ka magbalantay 
sa iyang igsoon.” 4 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 22.]
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang tanang mga tawo atong mga igsoon, mga 
anak sa atong Langitnong Amahan.

Kita nagtan-aw sa tanang kalalakin-an isip atong igsoon nga mga 
lalaki, sa tanang kababayen-an isip atong igsoon nga mga babaye; 
kita nagtan-aw sa nawong sa matag binuhat nga anaa sa kalibutan 
isip anak sa atong Amahan, ug nagtuo nga ingon nga ang matag 
usa anaa sa panagway sa Amahan, busa ang matag usa usab na-
kaangkon og tipik sa pagkabalaan nga kon mapalambo moandam 
kanato sa pagbalik ngadto sa Iyang presensya. . . .

Mao kana ang atong pagsabut mahitungod sa katuyoan sa atong 
pagpakabuhi dinhi sa kalibutan, ug nagpasabut sa atong interes 
diha sa atong isigkatawo. Daghan ang nagtuo nga kita dili mag-
apil-apil sa uban, ug ang uban nagtuo nga mamili kita og kagrupo. 
Ang tinuod mao, kita nagtan-aw sa matag bata nga natawo dinhi 
sa kalibutan, isip anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios, isip 
atong igsoon nga lalaki o atong igsoon nga babaye, ug kita mobati 
nga ang atong kalipay dili mahingpit diha sa gingharian sa langit 
gawas kon atong matagamtaman ang pagpakig-uban sa atong mga 
pamilya ug niadtong atong mga higala ug mga kaubanan kinsa 
atong mga nasuod ug kansang mga interes atong gigahinan og 
maayo sa atong panahon dinhi sa yuta.5

Samtang naghunahuna ko sa akong pagtamud ug sa akong pag-
mahal alang sa pamilya sa akong Amahan, ang tawhanong pamilya, 
akong nahinumduman ang usa ka butang nga gisulti sa akong yu-
tan-ong amahan, ug sa akong hunahuna tingali napanunod ko kana 
nga bahin gikan kaniya. Miingon siya, “Wala ko sukad makakita og 
usa ka anak sa Dios nga anaa sa ingon ka ubos og kahimtang nga 
ako wala magtinguha sa pagyuko ug pagbitad kaniya pataas ug sa 
pagbutang kaniya nga makabarug sa iyang mga tiil ug tabangan 
siya nga makasugod pag-usab sa iyang kinabuhi.” Gusto ko nga 
mosulti nga wala ko sukad makakita og usa sa mga anak sa akong 
Amahan diha sa akong kinabuhi nga ako wala maghunahuna nga 
siya akong igsoon ug nga ang Dios nahigugma sa matag usa sa 
iyang mga anak.6
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Unsa ka malipayon ang kalibutan kon ang mga tawo bisan asang 
dapita miila sa ilang isigkatawo isip igsoon nga mga lalaki ug igsoon 
nga mga babaye, ug dayon pagasundan kana sa paghigugma sa 
ilang mga silingan sama sa ilang kaugalingon.7 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 22.]

Ang ebanghelyo ni Jesukristo nagtudlo kanato sa 
paghigugma sa tanan nga mga anak sa Dios.

Ang ebanghelyo nagtudlo kanato sa pagbaton og gugmang putli 
alang sa tanan ug sa paghigugma sa atong isigkatawo. Ang Manlu-
luwas miingon:

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingka-
sing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, mao 
kana ang dako ug unang sugo.

“atong ipakita pinaagi sa atong pamatasan . . . nga kita 
nagsunod gayud nianang dakong sugo . . . , ‘higugmaa 

ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’”
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“Ug ang ikaduha sulosama ra, nga mao kini, Higugmaa ang 
imong silingan sama sa imong kaugalingon. “Niining duha ka mga 
sugo nagasukad ang tibuok kasugoan ug ang mga propeta.” [Mateo 
22:37–40.]

Mga kaigsoonan, kon ang ebanghelyo ni Jesukristo, ingon sa 
gihatag nganha kaninyo, wala makatisok niana nga pagbati sa pag-
higugma diha sa inyong mga kasingkasing alang sa inyong isigka-
tawo, nan gusto kong moingon nga kamo wala makatagamtam sa 
hingpit nga katumanan nianang talagsaon nga gasa nga miabut sa 
yuta sa dihang kini nga Simbahan gi-organisar.8 [Tan-awa sa sugyot 
3 sa pahina 22.]

Ang atong pagpangalagad mao ang mahitungod sa paghigugma. 
Ang atong pagserbisyo mao ang usa nga makapalambo sa atong 
mga kinabuhi. . . . Kon kita nagpakabuhi sumala  sa gusto sa Dios 
nga kita kinahanglang magpakabuhi, kon kita nangalagad sama sa 
iyang tinguha nga kita kinahanglan nga mangalagad, ang matag 
adlaw sa atong kinabuhi mapalambo pinaagi sa impluwensya sa 
iyang Espiritu, ang atong gugma sa atong isigkatawo motubo ug 
ang atong mga kalag modako hangtud nga atong mabati nga ma-
kahimo na kita sa pagsapupo sa tanan nga mga anak sa Dios, uban 
sa tinguha sa pagpanalangin kanila ug sa pagdala kanila ngadto sa 
pagsabut sa kamatuoran.9

Isip mga miyembro sa Simbahan ni Kristo, kinahanglan nga atong 
sundon ang Iyang mga sugo ug maghigugmaay sa usag usa. Dayon 
ang atong gugma molapas pa sa mga utlanan sa Simbahan nga 
atong giapilan, ug motabang sa katawhan.10

Atong ipakita pinaagi sa atong pamatasan, pinaagi sa atong ka-
lumo, pinaagi sa atong gugma, pinaagi sa atong hugot nga pagtuo, 
nga kita nagsunod gayud nianang dakong sugo nga giingon sa 
Manluluwas nga susama sa unang dakong sugo, “Higugmaa ang 
imong silingan sama sa imong kaugalingon.” 11
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Atong mapalambo ang gugmang putli 
pinaagi sa pagtabang niadtong kinsa 

nagkinahanglan og tabang ug pagdasig.

Ang pagsukod sa resulta kon unsay mahatag sa gugma ug sa gug-
mang putli dinhi sa kalibutan imposible. Ang oportunidad gitanyag 
diha sa matag branch ug ward ug sa mission field sa pag-adto aron 
lukpon ang kalibutan sa kahayag, pagpalambo sa kalipay ug pag-
bayaw niadtong kinsa nawad-an sa kadasig, ug pagdala og hingpit 
nga kalipay ug kahupayan niadtong kinsa anaa sa kasakit.12

Ang Ginoo nag-ingon niini:

“Tan-awa nga kamo maghigugmaay sa usag usa; hunong sa pag-
kamaibugon; pagtuon sa paghatag ngadto sa usag usa sumala sa 
gikinahanglan sa ebanghelyo. . . .

“Pag-adto aron lukpon ang kalibutan sa kahayag, pagpalambo sa kalipay 
ug pagbayaw niadtong kinsa nawad-an sa kadasig, ug pagdala og 

hingpit nga kalipay ug kahupayan niadtong kinsa anaa sa kasakit.”
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“Ug labaw sa tanan nga mga butang, sul-ubi ang inyong mga ka-
ugalingon uban sa higot sa gugma nga putli, ingon sa usa ka kupo, 
nga mao ang higot sa kahingpitan ug kalinaw.” [D&P 88:123, 125.] . . .

. . . Nagsunod ba kamo sa iyang tambag kalabut sa gugmang 
putli? Gusto ko nga mosulti nga niining piho nga panahon sa atong 
kinabuhi kinahanglan natong palamboon ang gugmang putli, dili 
lamang sa pagpakigbahin sa atong kabtangan niadtong kinsa nangi-
nahanglan, apan kinahanglan nga kita adunay gugmang putli alang 
sa mga kahuyang ug mga kapakyasan ug mga kasaypanan sa mga 
anak sa atong Amahan.13

Kon kita makakita og usa ka lalaki o usa ka babaye nga wala 
molampus sa kinabuhi, usa ka tawo kinsa nagkahuyang sa iyang 
pagtuo, dili nato siya talikdan; atong himoon kini nga atong res-
ponsibilidad ang pagbisita kaniya, ug moadto kaniya diha sa pag-
kamabination ug paghigugma, ug modasig kaniya sa pagbiya sa 
sayop niya nga pamaagi. Ang oportunidad sa paghimo og tinagsa 
nga buhat taliwala kanato isip usa ka katawhan anaa bisan asa; 
ug adunay pipila ka mga lalaki ug pipila ka mga babaye niini nga 
Simbahan kinsa dili makahimo, kon gustohon nila, sa pagtabang 
palayo og diyutay gikan sa grupo diin ilang giapilan, ug sa pagsulti 
og usa ka mabination nga pulong, o sa pagtudlo sa kamatuoran 
ngadto sa pipila sa mga anak sa atong Amahan. . . . Buhat kini sa 
atong Amahan. Mao kini ang labing importante nga butang nga kita 
maapil niini nga kinabuhi.14

Ako adunay pakigdait lamang sa akong kasingkasing alang sa 
katawhan. Ako walay kaligutgot sa akong kasingkasing ngadto ni 
bisan kinsa nga tawo. Nakaila ko og pipila nga nangandoy nga 
mas magbinuotan pa og gamay sa ilang kaugalingon kay sa ilang 
gibuhat, apan kana nga pagka-alkansi ila ra , dili akoa. Kon ako 
makasagup kanila sa akong mga bukton ug makatabang kanila pa-
balik sa dalan sa kalipay pinaagi sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo 
ni Jesukristo, ang akong kalipay motubo agig resulta. . . . Dili kamo 
makapugos sa mga tawo sa pagbuhat sa mga butang nga matarung, 
apan kamo makahigugma kanila ngadto sa pagbuhat niini, kon ang 
inyong ehemplo sama sa ingon nga kinaiya nga sila makakita nga 
inyong gituman ang unsay inyong gisulti.15 [Tan-awa sa sugyot 4 sa 
pahina 22.]
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Ang tinuod nga kalipay moabut gikan sa 
paghigugma ug pagserbisyo sa uban.

Ayaw kalimot bisan pa kon pila ang salapi nga inyong gihatag, 
bisan pa kon sa unsa nga paagi kamo nagtinguha sa mga butang 
sa kalibutan aron sa paghimo sa inyong kaugalingon nga malipa-
yon, ang inyong kalipay motugbang sumala sa inyong gugma nga 
putli ug sa inyong pagkamabination ug sa inyong gugma niadtong 
kinsa inyong gikauban dinhi sa yuta. Ang atong Langitnong Amahan 
miingon sa yano kaayo nga mga pulong nga siya kinsa moingon 
nga siya nahigugma sa Dios ug dili mahigugma sa iyang igsoon dili 
matinuoron [tan-awa sa 1 Juan 4:20].16

Dili lamang ang unsay atong madawat ang makapalipay kanato; 
kondili ang unsay atong ihatag, ug sa pagsige og hatag nianang 
makapabayaw ug makapalambo ngadto sa mga anak sa atong Ama-
han, mas ganahan kita nga mohatag. Motubo kini sama sa usa ka 
dakong tuburan sa kinabuhi ug mosugwak ngadto sa mahangtu-
rong kalipay.17

Kon ang atong kinabuhi dinhi mahuman na ug kita mopauli 
na, atong masayran nga mahatagan kita og pasidungog sa matag 
maayo nga buhat nga atong napahigayon, matag pagkamabination 
nga atong nabuhat, matag paningkamot nga atong gihatag alang sa 
kaayohan sa atong isigkatawo. . . .

. . . Atong ipakita ang atong pasalamat sa unsay gihatag sa Ginoo 
kanato pinaagi sa pagserbisyo Kaniya, ug kita nagserbisyo Kaniya 
kon kita nagbuhat og maayo ngadto sa Iyang mga anak. Nakadawat 
kita nga walay bayad, busa panghatag nga walay bayad [tan-awa sa 
Mateo 10:8]. Uban sa mga kasingkasing nga gipainit sa gugma ug 
pagkamabination alang sa atong isigkatawo, mopadayon kita nga 
makanunayon hangtud nga ang katapusan moabut, ug atong makita 
ang atong rekord sa kinabuhi. Dayon, kon atong napalambo ang 
atong mga talento, kon kita nagmatinuoron, matinud-anon, putli, 
manggiloloy-on, ug mahigugmaon, ug nagtinguha sa pagbayaw sa 
matag kalag nga atong gikahimamat, kon atong gikinabuhi ang ka-
hayag nga atong nadawat, ug gisabwag kana nga kahayag kon gitu-
got sa higayon, unsa kaha kita ka malipayon ug unsa kaha ka puno 
sa pasalamat ang atong mga kasingkasing kon kita makadawat 
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gikan sa Tiglalang sa langit ug sa yuta kanang maabiabihon nga 
pagdawat: “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon; 
sa diyutay kasaligan ka diay; sa daghan pagapiyalan ko ikaw; du-
muyog ka sa kalipay sa imong Agalon.” [Mateo 25:21.] 18 [Tan-awa 
sa sugyot 5 sa pahina 22.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Paghunahuna og mga paagi nga ikaw makapakita og gugma 
sama sa gibuhat ni Presidente Smith (tan-awa sa mga pahina 
13–15). Pananglitan, sa unsang paagi nga kita makapakita og 
gugma sa pagtuman sa atong mga assignment sa home ug 
visiting teaching?

 2. Samtang imong tun-an ang unang seksyon sa mga pagtulun-an 
(mga pahina 16–17), paghunahuna kon sa unsang paagi nga 
ang paggamit niining mga pagtulun-an mahimong mopalambo 
sa imong relasyon ngadto sa imong mga silingan, mga kauban 
sa trabaho, mga sakop sa pamilya, ug uban pa.

 3. Basaha ang tanang ikatulo nga paragraph sa pahina 18. Unsa 
ang pipila ka mga pagtulun-an o mga istorya diha sa mga 
kasulatan nga nakapadasig kanimo sa paghigugma ug pagser-
bisyo sa uban?

 4. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 19, ilabi na ang 
katapusang duha ka mga paragraph. Paghunahuna og usa ka 
tawo kinsa tingali anaa sa gawas “sa grupo diin [ikaw] miapil.” 
Unsa man ang piho nga butang nga imong mahimo aron sa 
pagtabang niana nga tawo?

 5. Pamalandongi ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith sa 
mga pahina 21–22. Unsa nga mga kasinatian ang imong nasi-
nati nga nakatudlo kanimo nga ang tinuod nga kalipay moabut 
tungod sa paghatag og kalipay sa uban?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 5:43–44; 25:34–40; 
 Lucas 10:25–37; Juan 13:34–35; 1 Juan 4:7–8; 1 Nephi 11:16–25; 
Moroni 7:44–48

Tabang sa pagtudlo: “Tipik sa pagtudlo nga gihimo sa Simbahan 
gihimo sa estrikto nga paagi, mao ang lektyur. Dili kaayo kita gana-
han og mga lektyur sulod sa mga klasehanan. Gibuhat nato kini sa 
sakrament miting ug sa mga komperensya, apan ang pagtudlo ma-
himong magtubag-tubag aron makapangutana kamo. Sayon ka nga 
makadasig og mga pangutana sulod sa klase” (Boyd K. Packer, “Mga 
Baruganan sa Pagtudlo ug Pagkat-on,”  Ensign, Hunyo 2007, 87).

Mubo nga mga sulat
 1. J. Reuben Clark Jr., “No Man Had 

 Greater Love for Humanity Than He,” 
Deseret News, Abr. 11, 1951, Church 
section, 10, 12.

 2. “After Eighty Years,” Improvement Era, 
Abr. 1950, 263.

 3. Richard L. Evans, “Anniversary,” 
 Improvement Era, Abr. 1946, 224.

 4. Sa Conference Report, Abr. 1990, 62; 
o  Ensign, Mayo 1990, 47.

 5. “Mormon View of Life’s Mission,” 
 Deseret Evening News, Hunyo 27, 
1908, Church section, 2.

 6. “Pres. Smith’s Leadership Address,” 
 Deseret News, Peb. 16, 1946, 6.

 7. Sa Conference Report, Okt. 1946, 149.
 8. Sa Conference Report, Abr. 1922, 52.

 9. Sa Conference Report, Okt. 1929, 24.
 10. Sa Conference Report, Abr. 1905, 62.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1949, 10.
 12. “To the Relief Society,” Relief Society 

Magazine, Dis. 1932, 704.
 13. “Saints Blessed,” Deseret News, Nob. 12, 

1932, Church section, 5, 8.
 14. Sa Conference Report, Abr. 1914, 

12–13.
 15. Sa Conference Report, Abr. 1946, 

184–85.
 16. “To the Relief Society,” 709.
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“nasayud ko nga ang Manunubos buhi ug malipayon nga 
motugyan sa akong mapaubsanon nga mga paningkamot 

aron sa pag-establisar sa iyang mga pagtulun-an.”
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Ang Atong Pagpamatuod 
ni Jesukristo

Ang gipahiuli nga ebanghelyo nakahatag sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw og dugang nga mga 
pagsaksi nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa iyang mga pagbiyahe isip usa ka General Authority, si George 
Albert Smith usahay nakasugat niadtong kinsa nagtuo nga ang mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw wala motuo ni Jesukristo. Kining sa-
yop nga pagtuo nakapahingangha ug nakapabalaka ni Presidente 
Smith, ug naningkamot siya sa pagkorihir niini pinaagi sa pagpa-
kigbahin sa iyang personal nga pagsaksi sa Manluluwas.

Usa ka higayon namulong siya sa miting sa Simbahan didto sa 
Cardston, Canada, mahitungod sa kinabuhi ug misyon ni Kristo. 
Pagkasunod buntag miadto siya sa estasyon sa tren aron mopalit 
og tiket. Samtang naghulat siya diha sa naglinya, nakadungog siya 
og panagsultihanay tali sa usa ka babaye ug sa tighatag sa tiket. 
Ang babaye mihisgut nga sa miaging gabii nakahukom siya nga 
motambong og usa ka kalihokan sa pagsimba sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.

Ang tighatag sa tiket nahingangha. “Pastilan,” miingon siya. “Pa-
sabut ba nimo nga misimba ka didto.”

“Oo, miadto ko,” mitubag ang babaye. “Ngano dili man?”

Ang tighatag sa tiket miingon, “Dili man gani na sila motuo ni 
Jesukristo.”

Dayon ang babaye mitubag, “Kagabii lang nako nadunggan ang 
usa sa mga elder sa Simbahan nga namulong mahitungod sa kina-
buhi ni Jesus sa Nazaret, ug wala ko makadungog sukad ni bisan 
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kinsa nga daw mas hilabihan nga nagdayeg uban sa kahibalo nga 
si Jesus mao gayud ang Kristo, kay sa mamumulong nianang higa-
yuna.” 1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 36.]

Si George Albert Smith nakabaton og kalig-on gikan sa iyang 
pagpamatuod kang Jesukristo, ug siya nalipay sa pagpakigbahin 
niini ngadto sa uban. Sa edad nga 44, nga nakaserbisyo sa iyang 
calling sa pagka-apostol sulod sa 11 ka tuig, siya miingon:

“Ako gidasig ug, sa ingon, mihimo pang mas maayo sa akong ka-
ugalingon ug gihatagan og gahum nga dili akong kaugalingon aron 
sa pagtudlo sa mahimayaon nga mga kamatuoran nga gisangyaw 
sa Manunubos sa kalibutan. Wala ako makakita Kaniya nawong sa 
nawong apan akong natagamtaman ang pagpakig-uban sa Iyang 
espiritu ug nabati ang Iyang presensya sa pamaagi nga dili masay-
pan. Nasayud ko nga ang akong Manunubos buhi ug malipayon 
nga motugyan sa akong mapaubsanon nga mga paningkamot aron 
sa pag-establisar sa Iyang mga pagtulun-an. . . . Ang tibuok nakong 
kalag nangurog sa kahibalo nga Siya buhi ug sa umaabut nga adlaw 
ang tanang mga tawo masayud niini.

“Ang Manluluwas namatay aron kita mabuhi. Nabuntog Niya ang 
kamatayon ug ang lubnganan ug mohatag og paglaum sa mahima-
yaon nga pagkabanhaw ngadto sa tanan kinsa mosunod sa Iyang 
mga pagtulun-an. . . . Ako nasayud nga buhat kini sa Ginoo, nga si 
Jesus mao gayud ang atong Manluluwas.” 2

Si Presidente Smith namatay sa iyang ika-81 nga adlawng nataw-
han, Abril 4, 1951. Atol sa katapusang mga gutlo sa iyang kinabuhi, 
uban sa iyang pamilya sa tupad, ang iyang anak nga lalaki nangu-
tana, “Papa, aduna ka bay gustong isulti sa pamilya—usa ka butang 
nga espesyal?”

Uban sa usa ka pahiyum, iyang gibalik og pamatuod ang pagpa-
matuod nga iya nang nahatag sa makadaghang higayon sa tibuok 
niyang kinabuhi: “Oo, kini lang: Ako nasayud nga ang akong Ma-
nunubos buhi; Ako nasayud nga ang akong Manunubos buhi.” 3
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Si Jesukristo mao ang Anak sa Dios, ug Siya buhi 
karon isip atong nabanhaw nga Manluluwas.

Akong nahibaloan nga daghan dinhi sa kalibutan ang wala masa-
yud nga kita nagtuo sa balaan nga misyon sa atong Ginoo, ug ako 
gigiyahan sa pagsulti sa sobra sa usa ka higayon nga walay laing 
mga tawo sa kalibutan sama sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kinsa nakasabut og maayo sa balaan nga misyon ni Jesukristo, kinsa 
nagtuo gayud kaniya nga mao ang Anak sa Dios, kinsa masaligon 
kaayo nga sa pagkakaron naglingkod siya sa trono diha sa himaya 
sa tuo nga kamot sa iyang Amahan.4

Ako nasayud sama sa akong pagkasayud nga ako buhi nga siya 
mao ang anak sa Dios, nga pinaagi kaniya ug pinaagi lamang ka-
niya nga kita makabaton og kahimayaan sa celestial nga gingharian 
ug tanan niadtong kinsa nagsunod sa iyang mga lakang ug nagpuyo 
sumala sa mga pagtulun-an nga iyang gihatag, magmalipayon nii-
ning kinabuhia ug mag-andam alang sa ilang kaugalingon og usa ka 
mansyon didto sa celestial nga gingharian, diin sila mopuyo uban 
kaniya sa kahangturan.5

Ang Manunubos sa katawhan labaw pa sa usa ka maayong tawo 
kinsa mianhi sa kalibutan aron sa pagtudlo kanato og maayong 
pamatasan. Ang Manunubos sa katawhan adunay labaw pa sa or-
dinaryo nga salabutan. Siya mao gayud ang Anak sa Dios, ang bug-
tong anak sa Dios diha sa unod. . . . Siya mianhi aron sa pagtawag 
sa mga tawo sa paghinulsol, sa pagpabiya kanila gikan sa ilang 
sayop nga dalan. Siya mianha taliwala kanila nga mirepresentar 
sa Dios ang Mahangturong Amahan, nagsangyaw nga siya susama 
sa panagway sa iyang Amahan, ug kadtong kinsa nakakita kaniya 
nakakita sa Amahan, ug misulti kanila nga siya gipadala aron sa 
pagbuhat sa kabubut-on sa iyang Amahan, ug mitawag sa tanang 
mga tawo sa pagbiya gikan sa sayop nga mikanap taliwala kanila, 
sa paghinulsol sa ilang mga sala ug magpabunyag.6

Sa panahon sa Manluluwas ang yawa mihunghong ngadto [sa] 
mga tawo, nga siya dili ang Anak sa Dios, sigurado gayud nga kamo 
dili modawat kaniya, usa lamang siya ka ordinaryo nga tawo, anak 
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lamang siya ni Maria ug ni Jose ug dili gayud siya Anak sa Dios 
sama kaninyo, ug ang mga tawo naminaw nianang maliputon, da-
utan nga binuhat ug milansang sa Manunubos sa katawhan.7

Siya mao gayud ang Anak sa Dios. Siya nagtrabaho taliwala [sa 
mga tawo] sa gugma ug pagkamabination; apan sila mibugalbugal 
sa Iyang pangalan nga nanag-ingon nga Siya dautan. . . . Siya mao 
ang Anak sa Dios, ug Siya aduna gayuy katungod sa pagpamulong 
sa pangalan sa Amahan. Ang mga kamatuoran nga Iyang gidala 
sa yuta nagagikan sa Amahan; ug bisan sila milansang Kaniya sa 
krus, bisan kon sila mipurongpurong Kaniya og mga sampinit, ug 
mabiaybiayon nga mipakupot sa Iyang mga kamot og baston nga 
bagakay, bisan og sila mipaagas sa Iyang dugo pinaagi sa mabangis 
nga espada, apan ang pulong nga Iyang gihatag ngadto kanila mao 
ang pulong sa Ginoo, ug Siya mao gayud ang Anak sa Dios.8

Wala lamang kita nagtuo nga si Jesus sa Nazaret mipuyo sa yuta, 
apan kita nagtuo nga siya buhi gihapon, dili isip usa ka diwa, dili 
isip butang nga walay lawas o dili makita, apan kita nagtuo kaniya 
isip usa ka nahimaya nga tawo; kay siya mibangon uban sa sama 
nga lawas nga gilubong sa lubnganan ni Jose sa Arimathaea, ang sa-
mang lawas nga nangalagad ngadto niadtong kinsa nahigugma ka-
niya. Ang sama nga Jesukristo kinsa mibangon gikan sa lubnganan, 
midala uban kaniya niana nga lawas nga naputli ug nalimpyohan, 
. . . ug siya mikuha niini uban kaniya sa dihang nawala siya sa mga 
panan-aw sa katawhan sa Jerusalem sa dihang ang duha ka lalaki 
nga nagsul-ob og puti miingon: “Siya mobalik ra unya sa paagi nga 
sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.” [Tan-awa sa Mga 
Buhat 1:10–11.]

Mao kini si Jesus sa Nazaret nga gituohan sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw. Nagtuo usab kita nga ang mga saad nga gihimo 
kalabut sa katawhan matuman, nga sa tukmang panahon, kon ang 
ebanghelyo masangyaw na ngadto sa tibuok yuta, ngadto sa matag 
nasud, kaliwat, pinulongan ug katawhan, kon ang mga tawo dili 
na makapangatarungan kalabut niini, kita nagtuo nga pinaagi sa 
gahum sa atong Langitnong Amahan ang katawhan makadawat 
nianang maanindot nga panalangin sa pagkabanhaw gikan sa mga 
patay, ug nga ang Manunubos sa katawhan moabut diha sa mga 
panganod sa langit uban sa gahum ug himaya aron mopuyo ibabaw 
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niini nga yuta. Kita nagtuo nga si Jesus sa Nazaret moanhi aron mo-
puyo uban niadtong kinsa takus sa celestial nga himaya.9 [Tan-awa 
sa sugyot 2 sa pahina 36.]

Atong gidawat ang pagpamatuod sa Biblia 
mahitungod sa balaan nga misyon ni Jesukristo.

Si Jesus sa Nazaret mikanaog ngadto sa tubig ug gibunyagan ni 
Juan, ug sa iyang paghaw-as gikan sa tubig, ang Espiritu Santo mi-
kunsad nga ingon og salampati ug mipahiluna ibabaw niya. Ug usa 
ka tingog gikan sa langit nag-ingon, “Kini mao ang akong Anak nga 
pinalangga, kaniya may kalipay ako.” [Tan-awa sa Mateo 3:13–17.]

Aduna pa bay mas klaro pa niana? Ang atong talagsaon nga 
Biblia naglangkob sa tanan niana nga impormasyon ug daghan 
pa, siyempre. Kon ang mga tawo moingon o magtuo nga wala kita 
motuo sa balaan nga misyon ni Jesukristo, pahibaloa sila nga kita 

“atong gidawat sa walay pagduhaduha ang pagpamatuod . . . nga anaa sa 
bag-ong Tugon kalabut sa pagkabanhaw sa Manunubos sa katawhan.”
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nagtuo sa tanan nga gitudlo sa Biblia kalabut kaniya. Kita nagtuo sa 
istorya kon sa unsang paagi nga siya mi-organisar sa iyang kataw-
han ug mitudlo kanila, ug kon sa unsang paagi nga sa katapusan, 
. . . siya gilansang.10

Atong gidawat sa walay pagduhaduha ang pagpamatuod sa tanan 
nga mga tigsulat sa unang upat ka mga basahon nga anaa sa Bag-
ong Tugon kalabut sa pagkabanhaw sa Manunubos sa katawhan. 
Yano kaayo kini nga alang kanako walay mahunahunaon nga tawo 
ang mapakyas sa pagsabut niini. Ang kamatuoran mao nga human 
ang Manluluwas gilansang ug gipahimutang sa lubnganan siya na-
buhi og balik, ug sulod sa kwarenta ka adlaw nakig-uban siya sa 
iyang mga disipulo, mikaon siya og isda ug dugos uban kanila, 
ilang nahikap ang mga agi sa mga lansang diha sa iyang mga kamot 
ug ang marka sa espada diha sa iyang kilid. Siya namahayag ngadto 
kanila samtang siya nagtindog taliwala kanila, “Tan-awa ninyo ang 
akong mga kamot ug mga tiil nga mao gayud ako: hikapa ninyo 
ako ug tan-awa kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon 
sa inyong nakita nga ania kanako.” [Tan-awa sa Lucas 24:39–43.] 
Sa pagkatinuod kini dili malalis nga ebidensya ug bisan pa man 
daghan pa gihapon sa mga anak sa atong Amahan kinsa wala ma-
kasabut niini.11 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 36.]

Ang Basahon ni Mormon ug ang pagpamatuod 
ni Joseph Smith nakahatag kanato og dugang 

nga ebidensya sa kabalaan ni Kristo.

Napangutana na kana sa karaang panahon nga dili balaan ang 
gigikanan ni Jesus, tungod kay Siya natawo isip usa ka gamayng 
bata, gipahimutang sa pasungan, ang Iyang inahan mao si Maria 
ug ang iyang nailhan nga amahan mao si Jose ang panday. Daghan 
ang midawat nga Siya usa ka buotan ug maayo nga tawo, apan 
nagtinguha sila sa pagkuha Kaniya sa kabalaan sa Iyang pagkatawo.

Maayo na lang, gani, alang sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law, kita nakadawat og pagsaksi nga kini nga mga butang tinuod; 
ug agig dugang niana, kita nakadawat sa pagpamatuod nga Siya 
miadto [sa] kasadpang dapit sa kalibutan, sama sa nahisulat diha sa 
Basahon ni Mormon, ug nangalagad ngadto sa mga Nephite dinhi 
niini nga kontinente. Wala siya miabut niining higayuna isip usa ka 
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gamayng bata, apan Siya miabut diha sa mga panganod sa langit; 
ug ang Iyang pag-abut gipamahayag pinaagi sa usa ka tingog nga 
midulot sa kinahiladman sa matag tawo nga nagpuyo sa yuta. Siya 
miabut niining higayuna isip usa ka tawo gikan sa langit, ug sila 
nakakita sa Iyang pag-abut. Sila nasayud nga Siya mao ang Kristo, 
kay ang Iyang pag-abut gipanagna na sa ilang mga propeta. Siya 
mihatag kanila sa sama nga organisasyon nga anaa nang daan diha 
sa Simbahan sa Jerusalem. Siya mitudlo kanila nga sila kinahang-
lan gayud nga magpabunyag, sama Kaniya, pinaagi niadtong adu-
nay awtoridad sa pagpahigayon niana nga ordinansa. [Tan-awa sa 
3  Nephi 11:1–27.] Dili kini usa ka pulong sa ordinaryo nga tawo; 
kini pulong sa Anak sa Dios, kinsa mikayab ngadto sa Iyang Ama-
han, ug kinsa mibalik pag-usab, nga ang katawhan makabaton unta 
og laing pagpamatuod nga idugang ngadto sa gidaghanon nga gi-
hatag na kanila.12

Sa dihang ang nabanhaw nga Manluluwas mibisita sa mga nephite, 
“ang mga anghel nanaog gikan sa langit nga ingon og diha sa 
taliwala sa kalayo ug gialirongan ang gagmay nga mga bata.”
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Unsa pa man ang mas direkta nga ebidensya sa pagkabanhaw 
gikan sa mga patay ang maanaa kay sa niana nga siya, diha sa iyang 
nabanhaw nga lawas, miadto taliwala [sa mga Nephite] ug mitudlo 
kanila sa sama nga Ebanghelyo nga iyang gitudlo sa Jerusalem? Ug 
karon iyang gituman ang saad nga iyang gihimo didto sa Jerusalem 
sa dihang siya miingon, “Ug ako adunay ubang mga karnero nga 
dili sakop niining torila; kinahanglan nga pagamandoan ko usab sila 
ug sila magapatalinghug sa akong tingog; ug usa ra unya ang panon 
ug usa ang magbalantay.” [ Juan 10:16.] Miabut siya diha sa iyang 
nabanhaw nga lawas aron sa pagdala ngadto kanila sa kasayuran 
nga iyang gipanagna nga kinahanglang ihatag ngadto niadtong sa 
pagkakaron iyang gipangalagaran.

Usa kadto ka talagsaon nga kasinatian alang niadto nga mga 
tawo. Human sa iyang pagtudlo kanila sa tibuok adlaw . . . siya 
miayo sa ilang mga masakiton ug mipanalangin sa ilang mga anak 
ug mipadayon sa pagpanudlo kanila sa katahum sa iyang Ebang-
helyo. Walay pagduhaduha diha sa ilang mga hunahuna nga siya 
mao ang Manluluwas sa kalibutan. Sila nakakita kaniya nga mianhi 
gikan sa langit ug nakasaksi sa iyang kahibulongan nga gahum. . . . 
Siya mianhi diha sa himaya. Ang mga anghel nanaog gikan sa langit 
nga ingon og diha sa taliwala sa kalayo ug gialirongan ang gagmay 
nga mga bata aron sila mapalibutan sa kalayo. Ug ang mga anghel 
nangalagad ngadto kanila. [Tan-awa sa 3 Nephi 17:6–24.]

Kadto dili sa mga hunahuna lamang, apan mga kasinatian sa 
ingon ka talagsaon nga kinaiyahan nga hinumduman sa kahangtu-
ran niadtong kinsa nakasinati niini. Isip mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw atong gidawat kini nga rekord isip ebidensya sa pagkaban-
haw ni Jesukristo ang atong Ginoo.13

Dayon sa adlaw ug panahon diin kita nagpuyo adunay mitumaw 
nga laing indibidwal. . . . Si [ Joseph Smith] adunay dili lamang pag-
saksi sa Biblia nga si Jesus mao ang Kristo, apan siya nakakita sa 
Dios nga Amahan nga nagbarug sa mga panganod sa langit, gisul-
uban sa himaya, ug kang Jesukristo, ang Manunubos sa kalibutan, 
nahimaya diha sa Iyang tuo nga kamot, ug siya nakadungog sa 
tingog sa Ginoo, nga nag-ingon, “Kini mao ang Akong Hinigugmang 
Anak, paminaw Kaniya.” [Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 
1:16–17.] Siya mipamatuod mahitungod niining mahimayaon nga 
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panan-awon ngadto niadtong kinsa iyang mga gikauban. Ang uban 
nakadawat usab og pagsaksi gikan sa kahitas-an. Ang ilang pagpa-
matuod sa kabalaan sa misyon sa Manluluwas mitubo ug nalig-on, 
nga sa ingon kini dili na usa ka butang sa karaan nga kasaysayan 
nga ang Dios buhi ug nga si Jesus mao ang Kristo; sila nasayud 
niini sa ilang kaugalingon, tungod kay sila mismo nakadawat og 
pagpamatuod.14

Sa akong hunahuna ang usa sa labing lig-on nga mga pagpama-
tuod mahitungod sa kinabuhi sa atong Manluluwas mao ang pag-
pamatuod ni Joseph Smith kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi isip 
usa ka saksi sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo.15 [Tan-awa 
sa sugyot 3 sa pahina 36.]

Matag usa kanato mahimong makabaton og personal 
nga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo.

Kita adunay laing pagpamatuod, laing ebidensya nga mas hingpit 
ug mas lig-on kay sa uban, tungod kay kini mao ang pagpamatuod 
nga moabut ngadto sa usa ka indibidwal kon siya makatuman sa 
mga gikinahanglan sa atong Amahan sa Langit. Kini mao ang pag-
pamatuod nga nagdilaab sa atong mga kalag pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo, kon atong gihimo ang buhat nga giingon sa Ginoo 
nga kinahanglang pagahimoon kon kita gustong masayud nga ang 
doktrina iya ba sa Dios o iya ba sa tawo.16

Siya Mismo miingon, “Ang gitudlo ko dili akong kaugalingon, 
kondili iya sa nagpadala kanako. Kon tuyoon ni bisan kinsa ang 
pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan, iyang mahibaloan kon ang 
akong gitudlo gikan ba sa Dios, o nagsulti ba lamang ako sa kina-
ugalingon kong pagbulot-an.” ( Juan 7:16–17) Mao kana ang Iyang 
kaugalingon nga saad. Kita isip mga Kristiyano sa tibuok [nga] kali-
butan modawat niana nga saad ug kinahanglan nga maningkamot 
sa pagmatuod niini aron makita kon kini balido ba o dili. Adunay 
daghan kinsa nakahimo niini. Akong nahibaloan nga adunay . . . 
daghan kinsa misulay niini, daghan kinsa nasayud nga ang Dios 
buhi ug nga si Jesus mao ang Kristo, nga Siya mao ang Manluluwas 
sa kalibutan.17
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Busa, dili lamang nga kita adunay ebidensya sa mga rekord . . . , 
dili lamang nga kita adunay pagpamatuod sa maayo nga mga tawo 
kinsa nabuhi dinhi sa yuta sa atong panahon, apan kon kita naka-
tuman sa mga gikinahanglan sa atong Langitnong Amahan, kon kita 
nakabaton og hugot nga pagtuo sa Dios, kon kita nakahinulsol sa 
atong mga sala, kon kita nakadawat sa bunyag pinaagi sa pagpa-
unlod, kon kita nakadawat sa Espiritu Santo ubos sa mga kamot 
sa awtorisado nga mga sulugoon sa Ginoo, ako moingon, kon kita 
nakabuhat sa tanan niini nga mga butang nan anaa sa matag kalag 
ang usa ka kahibalo nga dili gayud ikalimud nga ang Dios buhi ug 
nga si Jesukristo mao ang Manunubos sa katawhan. . . .

. . . Isip usa sa mapaubsanon nga mga miyembro niini nga Sim-
bahan ako mohatag sa akong pagsaksi nga ako nasayud nga siya 
buhi ingon nga ako nasayud nga ako buhi. . . . Si Jesus mao ang 
Kristo, ug ako nasayud nga ang katawhan kinahanglan gayud nga 
makaangkon niana nga kahibalo, nga sila kinahanglan gayud nga 
modawat niini, ug sa iyang pinulongan kinsa anaa sa langit, “matag 
tuhod moluhod ug matag dila mokumpisal nga si Jesus mao ang 
Kristo.” [Tan-awa sa D&P 88:104.] 18 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 
36.]

Ang atong misyon mao ang pagpakigbahin 
ngadto sa tanang mga tawo sa unsay atong 

nasayran mahitungod ni Jesukristo.

Ako moingon nganha kaninyo mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law, walay laing katawhan sa tibuok kalibutan kinsa aduna sa tanan 
nga kasayuran nga anaa kanato kalabut sa kabalaan sa Manlulu-
was; ug kon kita wala motuo Kaniya anaa kita ubos sa mas dakong 
tunglo kay sa uban nga wala gayud niana nga kasayuran. Ug busa 
kita makasulti ngadto sa kalibutan sa walay pagduhaduha nga kita 
nagtuo niini nga mga butang. . . .

Ako mopasidungog kaninyo nga miabut sa inyong kinabuhi kini 
nga pribilehiyo ug kini nga panalangin. Ug karon ako naghangyo 
kaninyo isip inyong igsoon, nangamuyo kaninyo isip usa sa labing 
mapaubsanon taliwala kaninyo, ayaw itago ang inyong kahayag ila-
wom sa gantangan. Ayaw itago sa inyong isigkatawo ang kahibalo 
nga gihatag sa Dios kaninyo.
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Ayaw sila palaguta, apan ayaw paghinanggaw nga itago gikan 
nila ang ebanghelyo ni Jesukristo. Mao lamang kana ang gahum sa 
Dios alang sa kaluwasan didto sa celestial nga gingharian.19

Ang labing malipayon nga mga lalaki ug labing malipayon nga 
mga babaye nga inyong nailhan sa kalibutan mao kadtong kinsa mi-
pahiangay sa ilang kinabuhi ngadto sa mga pagtulun-an sa ebang-
helyo ni Jesukristo. Sila mao kadtong kinsa aduna sa kasigurohan sa 
kinabuhing dayon; sila mao kadtong kinsa nakasabut sa katuyoan 
sa atong pagkatawo. . . . Sa akong biyahe ngadto-ngari sa kalibutan 
nga nagdala niini nga mensahe, ang akong kalag napuno sa kalipay, 
ug ang akong mga mata mihanap tungod sa mga luha, sa dihang 
akong nakita kon sa unsang paagi nga ang kinabuhi sa mga tawo 
mahimong hingpit nga mausab pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo. 
Ako nakakita niadtong kinsa nawad-an sa kadasig, niadtong kinsa 
anaa sa kangitngit, niadtong kinsa mikwestyon sa katuyoan sa ilang 
pagkatawo, ug sa dihang natudlo ngadto kanila ang mahimayaon 
nga mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo, sila nausab, sila 
nakat-on nga magmalipayon, nga makontento, nga matagbaw, nga 
magmadasigon sa pagtuo ug pagtudlo sa ebanghelyo nga gisang-
yaw ni Jesukristo sa dihang siya mipuyo pa dinhi sa yuta ug mibi-
yahe sa Galilea.

Mga kaigsoonan, ang kalibutan wala makasabut niana, apan mao 
kini ang atong misyon sa pagtabang kanila nga masabtan kini, ug 
kini nga mensahe ihatag dili uban sa kahakog, dili uban sa kaaro-
gante, apan uban sa gugmang putli alang sa tanan, uban sa mahi-
gugmaong kalumo. . . .

Isip usa sa labing mapaubsanon taliwala kaninyo, nagpasalamat 
ko kaniya sa tibuok nakong kasingkasing alang sa kasigurohan 
nga miabut sa akong kinabuhi. . . . Labaw sa tanan, ako nagpa-
salamat kaniya alang sa kahibalo nga nagdilaab sa akong kalag; 
ako nasayud nga ang akong Langitnong Amahan buhi, ako nasa-
yud nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa katawhan, ug nga 
walay laing pangalan ubos sa langit diin ang mga lalaki ug mga 
babaye mahimong mahimaya, kondili ang pangalan ni Jesukristo, 
ang atong Ginoo. Ako nasayud gayud nga siya mianhi sa kalibutan 
niining ulahing adlaw, nga siya mihatag og balaan nga awtoridad 
ngadto sa usa ka mapaubsanon nga batang lalaki kinsa nangita sa 
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kamatuoran, ug ang resulta niana mao ang pagka-organisar sa Sim-
bahan nga atong giapilan; ug anaa niini ang gahum sa Dios alang 
sa kaluwasan sa tanan niadtong kinsa motuo.20

Ako nag-ampo nga unta kita magpakabuhi sa ingon aron mama-
himong takus nga mga ehemplo sa Iyang katuyoan. Ako nag-ampo 
nga ang atong kinabuhi mahisama sa ingon nga kita unta makita 
pinaagi niini nga kita tinuod gayud nga mga tumutuo ni Ginoong 
Jesukristo.21 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 37.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Basaha ang istorya sa pahina 25. Unsaon man nimo sa pag-
tubag ngadto sa usa ka tawo kinsa nag-ingon nga ang mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw wala motuo ni Jesukristo?

 2. Si Presidente Smith mitudlo, “Wala lamang kita nagtuo nga si 
Jesus sa Nazaret mipuyo sa yuta, apan kita nagtuo nga siya 
buhi gihapon” (pahina 28). Unsa nga mga rason ang anaa sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga motuo nga si Jesukristo 
buhi karon? Unsa nga mga rason ang anaa mismo kanimo nga 
motuo niini?

 3. Ribyuha og daklit ang mga pahina 29–31. Unsa man ang pi-
pila ka mga istorya o mga tudling gikan sa mga kasulatan nga 
nakapalig-on sa imong pagpamatuod nga si Jesukristo mao 
ang Anak sa Dios? Basaha ang 1 Nephi 10:17 ug paghunahuna 
og mga paagi nga ikaw makapalambo sa imong pagsabut sa 
misyon sa Manluluwas.

 4. Samtang ikaw nagbasa sa pahina 33, hunahunaa kon sa un-
sang paagi nga ang pagkamasulundon sa mga baruganan ug 
mga ordinansa sa ebanghelyo nakapalig-on sa imong pagpa-
matuod kang Jesukristo. Unsa man ang mahimong buhaton 
sa mga ginikanan aron sa pagtabang sa ilang mga anak nga 
makabaton niini nga pagpamatuod?
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 5. Unsa nga mga hunahuna o mga pagbati ang anaa kanimo 
samtang nagbasa ka sa pagpamatuod ni Presidente Smith diha 
sa mga pahina 34–36? Hunahunaa ang mga higayon sa dihang 
ikaw nakakita sa kinabuhi sa mga tawo nga nausab tungod sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. Sa unsang paagi nga ang ebanghelyo 
nakapausab sa imong kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 16:15–17; 17:1–5; 
2  Nephi 25:26; Alma 5:45–48; Doktrina ug mga Pakigsaad 76:22–24; 
110:1–4

Tabang sa pagtudlo: “[Likayi] ang tintasyon sa pagtudlo og dag-
hang materyal. . .. Nagtudlo kita sa mga tawo, dili ang hilisgutan; 
ug . . . matag leksyon nga gilatid nga sukad akong nakita adunay 
daghang ikatudlo kay sa atong mapaambit sa gihatag nga oras” 
( Jeffrey R. Holland, “Pagtudlo ug Pagkat-on sa Simbahan,”  Ensign, 
Hunyo 2007, 91).
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niadtong disyembre 23, 1905, si george albert Smith miapil uban 
sa laing mga lider sa Simbahan sa pagpahinungod sa usa ka 

monumento didto sa dapit nga natawhan ni Propeta Joseph Smith.
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Si Propeta Joseph Smith, 
Instrumento sa Dios sa 

Pagpahiuli sa Kamatuoran

Pinaagi ni Propeta Joseph Smith, ang Dios mipahiuli 
sa ebanghelyo ni Jesukristo sa kalunsay niini.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Niadtong hapit na ang ika-100 nga anibersaryo sa adlawng nataw-
han ni Propeta Joseph Smith, si Elder George Albert Smith mibiyahe 
uban ni Presidente Joseph F. Smith ug uban pa aron mobisita sa 
mga dapit nga importante kaayo sa kinabuhi sa Propeta. Pagkabun-
tag sa Disyembre 23, 1905, usa ka monumento ni Joseph Smith ang 
gipahinungod didto sa dapit nga iyang natawhan sa Vermont. Usa 
kadto ka makapatandog nga kasinatian alang kang George Albert 
Smith ug niadtong iyang mga kauban nga maadto didto sa dapit nga 
mahinungdanon kaayo sa Pagpahiuli sa ebanghelyo. “Ang among 
mga luha miagas,” siya nahinumdom. “Ubos sa impluwensya sa 
Espiritu, ang matag kalag nahimong mapaubsanon, matag kasing-
kasing nalukmay, ug kami nagmaya sa mga panalangin sa atong 
Langitnong Amahan.” 1 Si George Albert Smith gihangyo sa paghatag 
sa panapos nga pag-ampo atol sa mga kalihokan sa pagpahinu-
ngod. Human sa pag-summarize sa panghitabo nianang adlawa 
sa iyang journal, siya misulat: “Sa ingon natapos ang usa sa labing 
maanindot nga panghitabo sa akong kinabuhi. Mapasalamaton ako 
nga nahimong usa sa pipila sa atong katawhan nga motabang sa 
buluhaton nga mao pa lang ang pagkahuman.” 2

Dayon sa wala madugay miadto sila sa nahimutangan sa Unang 
Panan-awon, didto sa Palmyra, New York. Si Elder Smith nahinum-
dom: “Miadto kami sa kakahoyan diin si Joseph miluhod ug mi-
hangyo sa Ginoo sa pagpahibalo kaniya kon hain sa mga simbahan 
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ang angay niyang apilan. Nadasig kami sa pagkanta, nianang ba-
laan nga dapit, sa matahum nga . . . himno, ‘Joseph Smith’s First 
Prayer.’” 3

Human sa pagbisita sa Hill Cumorah, sa Templo sa Kirtland, ug 
sa uban nga mga dapit nga may kalabutan sa misyon sa Propeta, 
ang grupo gipapundok ni Presidente Joseph F. Smith sa katapusang 
gabii niana nga biyahe. “Human sa pagkanta sa pipila ka mga awit 
sa Zion, ang matag sakop sa grupo gitugutan sa pagpamatuod sa 
kamaayo ug kalooy sa atong Amahan ngari kanamo. Ang Espiritu 
sa Ginoo gibu-bu ngari kanamo, ug kami mihilak sa kamaya ug 
kalipay.” 4 [Tan-awa sa sugyot 1 sa mga pahina 50–51.]

Pipila ka katuigan ang milabay, samtang si George Albert Smith 
nagserbisyo isip Presidente sa Simbahan, pipila ka mga basahon 
ang gimantala nga misulay sa pagpakaulaw ni Joseph Smith. Sa usa 
ka kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan, si Presidente Smith 
maisugon nga midepensa sa Propeta, mihatag og pagpamatuod 
mahitungod sa iyang misyon niini nga mga pulong:

“Daghan sa mga kaayohan ug mga panalangin nga miabut 
kanako miabut tungod nianang tawhana kinsa mihatag sa iyang 
kinabuhi alang sa ebanghelyo ni Jesukristo. Adunay pipila kinsa 
mipakaminus kaniya, apan gusto kong mosulti nga kadtong kinsa 
mibuhat sa ingon makalimtan ug ang ilang lawas mobalik ngadto sa 
yuta, kon wala pa sila mamatay, ug ang resulta sa ilang kadautan dili 
mamatay, samtang ang himaya ug dungog ug kaligdong ug kaisug 
ug kamaunungon nga gipakita ni Propeta Joseph Smith motatak sa 
iyang pangalan sa kahangturan.” 5

Si Elder Harold B. Lee, nga nianang higayuna usa ka sakop sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, nadasig kaayo niini 
nga pamahayag nga iyang gitipigan ang usa ka kopya niini diha 
sa iyang pitaka ug kanunay nga mokutlo niini, sa tinguha nga ang 
mga pulong ni Presidente Smith “madungog ngadto sa tanang bahin 
sa yuta.” 6
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith 
nagpakita nga ang kalangitan dili sirado.

Kita nagtuo nga ang atong Langitnong Amahan namulong sa 
atong panahon karon . . . , nga siya nakadungog sa mapaubsanon 
nga pag-ampo sa usa ka batan-on didto sa Palmyra, ug mitubag 
sa iyang pag-ampo ug mipanalangin kaniya og kahibalo sa iyang 
personalidad, nga ang tanang tawo unta makaila sa Ginoo, kon 
gusto nila.

Kadto natural lamang kaayo nga butang nga si Joseph Smith ki-
nahanglang mangita sa Ginoo. Siya miabut sa . . . mga tawo kinsa 
mituo sa atong Langitnong Amahan, sa balaang misyon sa Manlu-
luwas, sa kaepektibo sa pag-ampo, ug nga ang Dios maminaw ug 
motubag sa iyang mga tawo kon sila moduol sa iyang atubangan 
uban sa tukma nga espiritu. Sayon kadto alang niining batan-ong 
lalaki nga motuo, tungod kay siya natawo ug nagdako sa usa ka 
matuohon nga panimalay; ug sa dihang miadto siya sa kakahoyan 
agig pagtubag sa mando sa kasulatan (Santiago 1:5): “Kon aduna 
man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, 
nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon 
gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya,” siya 
mituo nga ang iyang pag-ampo pagatubagon, ug ang atong Langit-
nong Amahan misaad sa iyang mga anak gikan sa sinugdanan, nga, 
“pinaagi sa hugot nga pagtuo kamo mahimong masayud sa tanan 
nga mga butang.” 7

Ang iyang hugot nga pagtuo sa Dios migiya kaniya palayo sa 
gituohan, nga komon sa iyang panahon, nga ang Biblia naglangkob 
sa tanan nga pagpadayag nga mahimong madawat sa mga tawo, ug 
nga ang kalangitan sirado ibabaw sa iyang ulo. Nag-ampo siya sa 
Ginoo, ug ang iyang pag-ampo gitubag. Siya nakakita sa Amahan 
ug sa Anak nga mikanaog sa yuta nga gilibutan sa mahimayaon 
nga kahayag. Nakadawat siya og dili malalis nga kahibalo nga sila 
adunay pisikal nga mga lawas sama sa mga tawo, ug nga sila tinuod 
gayud nga mga personahe; sila nakig-istorya kaniya ug iyang nadu-
ngog ang ilang mga tingog.8
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Ang resulta [sa pag-ampo ni Joseph] mao kadtong talagsaon nga 
pagpakita, dili gayud sama sa uban nga atong nadungog sa kasay-
sayan sa kalibutan. Kita nakadungog og mga panghitabo diin ang 
atong Langitnong Amahan mipakita sa iyang kaugalingon; naka-
basa kita og mga panghitabo diin ang Manunubos sa katawhan 
mipakita sa iyang kaugalingon; apan wala gayud kita makabasa og 
bisan unsa nga panghitabo diin ang Amahan ug ang Anak mipakita 
kaniadto ni bisan kinsa nga binuhat ug nakig-istorya ngadto niana 
nga indibidwal.

Ang mga tawo sa kalibutan dili motuo niini. Ang mga lalaki ug 
mga babaye gitudloan nga ang kalangitan sirado . . . , ug sa dihang 
kini nga batan-on mipahayag nga sa atong panahon, sa panahon 
gayud nga kita labing nagkinahanglan sa kahayag, dihang ang mga 
lalaki ug mga babaye manalagan ngadto-nganhi aron sa pagpangita 
sa pulong sa Dios ug dili kini makaplagan, sama sa gipanagna sa 
karaan nga mga propeta [tan-awa sa Amos 8:11–12], ang Ginoo 
mipakita sa iyang kaugalingon, si [ Joseph] gitamay. . . . Ang iyang 
pamahayag gisalikway, ug kadtong iya untang mga higala mitalikod 
kaniya ug gani miingon nga kini iya sa yawa. Unsa man ang pag-
pamatuod sa batang lalaki?

“. . . Ako sa tinuod nakakita og usa ka kahayag, ug sa taliwala 
niana nga kahayag ako nakakita sa duha ka mga personahe, ug sila 
sa kamatuoran namulong ngari kanako; ug bisan pa ako gikasilagan 
ug gigukod sa pag-ingon nga ako nakakita og usa ka panan-awon, 
apan kini tinuod; ug samtang sila naggukod kanako, nagbiay-biay 
kanako, ug namulong sa tanan nga matang sa dautan batok kanako 
sa bakak tungod sa pag-ingon, ako gitultulan sa pag-ingon sa akong 
kasingkasing: Ngano nga gigukod ako sa pagsulti sa kamatuoran? 
Ako tinuod gayud nga nakakita og usa ka panan-awon, ug kinsa 
ako nga makaharong sa Dios, o ngano nga ang kalibutan nagla-
raw sa paghimo kanako nga molimud kon unsa ang akong tinuod 
nga nakita? Kay ako nakakita og usa ka panan-awon; ako nasayud 
niini, ug ako dili makalimud niini, ni ako mangahas sa pagbuhat 
niini, gani ako nasayud nga ang pagbuhat sa ingon ako makasala 
sa Dios, ug mahimutang ubos sa kalaglagan.” [Tan-awa sa Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:25.] 9
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Sa tuig 1830, sa dihang kini nga Simbahan gi-organisar, walay or-
ganisasyon sa simbahan ibabaw sa yuta nga mosulti nga sila mituo 
nga ang Dios mopakita sa iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. 
Ang mga pagtulun-an sa mga simbahan tanan sukwahi niana, ug 
nakita sa atong Amahan ang kawalay pulos sa pagpaningkamot 
og luwas sa iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye 
hangtud nga sila madasig sa pagduol ngadto kaniya uban sa pagtuo 
nga siya maminaw ug motubag sa ilang mga pag-ampo. Sa dihang 
ang batang lalaki nga propeta, didto sa kakahoyan sa Palmyra, na-
kakita sa Amahan ug sa Anak, ug nasayud nga sila mga personahe 

ang unang Panan-awon ni Joseph Smith “misugod og usa 
ka bag-ong panahon niini nga kalibutan, ug mipahimutang 

og pundasyon sa hugot nga pagtuo sa katawhan.”
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gayud, nga sila makapaminaw ug makatubag sa unsay iyang gisulti, 
kini misugod og usa ka bag-ong panahon niini nga kalibutan, ug 
mipahimutang og pundasyon sa hugot nga pagtuo sa katawhan. 
Makaampo na sila karon sa atong Amahan sa langit ug makaamgo 
nga siya makapaminaw ug makatubag sa ilang mga pag-ampo, nga 
adunay koneksyon tali sa kalangitan ug sa yuta.10 [Tan-awa sa sug-
yot 2 sa pahina 51.]

Bisan tuod og batan-on ug walay kasinatian, 
si Joseph Smith gitawag aron sa pagpahiuli 

sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo.

Ang hugot nga pagtuo mao ang nakapaawhag kang Joseph sa 
pagpangita sa Dios diha sa pag-ampo ug sa pagpangutana kon hain 
nga simbahan ang angay niyang apilan. Unsa man ang tubag? Mii-
ngon ba ang Ginoo, “Akong anak, maayo silang tanan, naningkamot 
silang tanan sa pagsunod sa akong mga sugo, ang mga lalaki kinsa 
mga lider sa tanan niini nga mga simbahan gitugutan nako, bisan 
unsa nga simbahan mahimo ra, kining tanan mogiya kanimo og ba-
lik ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan?” Ang batang 
lalaki tingali nagdahum og ingon niana nga tubag gumikan sa mga 
kahimtang nga anaa na. Apan gusto siyang masayud kon unsa ang 
angayang buhaton, ug siya adunay dako nga pagtuo nga ang Gi-
noo mosulti kaniya. Busa sa dihang siya nag-ampo, nangutana siya 
kon hain sa mga simbahan ang angay niyang apilan, ug sa akong 
hunahuna nahingangha siya sa dihang [siya giingnan], “Dili gayud 
mopasakop bisan hain kanila; sila nagtudlo og mga doktrina nga 
mga sugo sa mga tawo; sila nagpaduol ngari kanako uban sa ilang 
mga ngabil apan ang ilang mga kasingkasing layo gikan kanako; 
sila adunay hulagway sa pagkadiosnon, apan sila nanghimakak sa 
gahum niana.” [Tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:19.] Hu-
nahunaa ang usa ka batang lalaki nga nag-edad og katorse anyos 
nga mibarug gikan sa iyang pagluhod didto sa kakahoyan duol sa 
iyang panimalay ug mipahibalo sa kalibutan sa mensahe nga sama 
niana! Inyo bang mahunahuna nga ang usa ka batan-on mangahas 
sa pagbuhat sa ingon nga butang sama niana? Apan tungod sa 
pagsaksi nga gihatag ngadto kaniya sa iyang Langitnong Amahan, 
tungod nianang sugo nga gikan mismo sa Ginoo, siya aduna bay 
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laing gibuhat nga bisan unsa pa nga butang gawas sa pagpahibalo 
nga ang Ginoo nakig-istorya kaniya? 11

Si Joseph Smith usa pa lamang ka bata sa dihang ang mga kamot 
nila ni Pedro, Santiago ug Juan gipatong sa iyang ulo ug gi-ordi-
nahan siya ngadto sa Melchizedek Priesthood,—siya ug si Oliver 
Cowdery. Wala madugay si Joseph Smith gisugo sa pag-organisar og 
Simbahan. Usa pa lamang siya ka batan-on, apan siya mi-organisar 
niini ubos sa mando sa Manunubos sa katawhan. Ug kini gisunod 
sa Simbahan nga gi-organisar sa Manluluwas sa dihang dinhi pa siya 
sa yuta. Ako wala gayuy pagduhaduha nga adunay daghan kinsa 
nagtan-aw niining batan-ong lalaki isip usa ka tawo nga kabus nga 
mikalit lang og kasikat, ug naghunahuna nga dili makatarunganon 
nga ang usa ka tawo kinsa wala ma-edukar nga mahimong usa ka 
lider nangandoy nga mangulo. Apan sama siya sa uban nga mga 
sulugoon sa atong Langitnong Amahan nga nakapuyo sa yuta, kinsa 
gitawag sa Ginoo sa paghimo og espesyal nga buluhaton, ug ang 
kakulang sa kahibalo mahitungod sa mga butang niining kalibutana 
dili makapugong sa posibilidad sa paghatag sa Ginoo ngadto kaniya 
og kasayuran nga nakapahimo kaniyang pareho ug gani labaw pa 
sa daghang mga butang niadtong kinsa nakaangkon og daghang 
yutan-ong mga oportunidad nga wala kaniya.12

Bisan kon siya giabusaran ug gibakakan, gitamay niadtong kinsa 
iya untang mga higala, gisupak sa mga makinaadmanon ug edu-
kado nga mga tawo nianang panahona, siya milampus sa pagpa-
hiuli sa Ebanghelyo sa kinabuhi ug kaluwasan ug sa pag-establisar 
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Samtang ang mga gahum sa dautan hilabihan ka kusog sa pag-
laglag kaniya, siya gipanalipdan sa Ginoo hangtud nga ang iyang 
buhat nahuman ug ang tanang mga yawe ug mga ordinansa nga 
gikinahanglan alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya nahibalik 
ngadto sa katawhan.13 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 51.]
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Ang mga kamatuoran nga gipahiuli pinaagi ni 
Joseph Smith nagdala og kalinaw ug hingpit 
nga kalipay niadtong kinsa modawat niini.

Gikan nianang batang lalaki kinsa, sa edad nga katorse anyos, 
nakakita sa Amahan ug sa Anak, diha miabut kanang maanindot 
nga mensahe nga ang atong Amahan sa langit ug ang iyang Anak 
nga si Jesukristo mga nahimaya nga mga tawo; nga ang Manluluwas 

“ako mosulti ngadto sa tanang mga tawo bisan asa, susiha ang mga 
pagtulun-an sa ebanghelyo sa atong ginoo ingon sa gipadayag ngadto 

kang Propeta Joseph Smith, siksika kini sa mainampoong paagi.”
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sa kalibutan nabanhaw gikan sa mga patay. Kana nga batan-on 
nakakita sa unsay nahibaloan sa kalibutan, apan tungod sa pipila 
ka rason nakalimtan, ug misugod siya sa paghatag og pagsaksi 
mahitungod niini ngadto sa katawhan.14

[Sa sayo sa mga 1800] adunay pipila ka mga tawo sa kalibutan 
kinsa mituo sa usa ka personal nga Dios nga may lawas. Apan 
ang usa ka pagpakita miabut nianang higayuna ngadto ni Propeta 
Joseph Smith, sa dihang siya usa pa lamang ka bata, wala pa mag-
edad og kinse anyos, ug siya nakakita sa Amahan ug sa Anak ug sa 
ingon mipamatuod. Nakadawat usab siya og mga pagbisita gikan sa 
langitnong nga binuhat, ug ang Ginoo, pinaagi kanila mihatag ka-
niya og dugang nga kasayuran alang sa katawhan, ug siya, sa iyang 
kaugalingong paagi, mihatag kanato, o niadtong kinsa nag-una ka-
nato sa Simbahan, og usa ka panabut mahitungod sa katuyoan sa 
kinabuhi. . . . Ang iyang paghulagway sa langit nakapadasig kanato 
uban sa tinguha nga magmahimong takus sa usa ka panimalay didto 
kon ang atong yutan-on nga kinabuhi matapos na. Ang literal nga 
pagkabanhaw ug ang paghulagway sa langit ug impyerno gihimong 
yano kaayo nga, sa paggamit sa kasulatan, “maglalakaw nga mga 
tawo, oo, ang mga hungog, dili mangasayup sa sulod niini.” [Tan-
awa sa Isaias 35:8.] 15

Pinaagi kaniya gipadayag ang pagtukod og mga templo, ang ma-
hangturong pakigsaad sa kaminyoon, ug kaluwasan alang sa mga 
patay, nga nagdala og dili matukib nga kalipay ngadto sa liboan ka 
mga anak sa atong Amahan.

Ang mahangturong mga kamatuoran nga gipamulong pinaagi 
kaniya anaa na taliwala sa katawhan sa yuta, nagdala og kalinaw 
ug katagbawan niadtong kinsa modawat niini.16

Ang atong Langitnong Amahan nasayud kon unsa ang moabut 
sa dihang niining ulahing mga adlaw iyang gipahiuli ang ebang-
helyo sa kalunsay niini. Nasayud siya sa apostasiya sa kalibutan 
taliwala sa iyang mga anak, ug nga sila mibiya gikan sa yano nga 
kamatuoran, ug sa iyang dakong kalooy, gipadayag niya kining 
buhat sa ulahing mga adlaw. Gikan sa nasud gipili niya ang usa ka 
batang lalaki taliwala sa mga tawo, ug midasig kaniya sa pagsugod 
sa buhat nga gisangon aron sa pag-usab sa relihiyoso nga kalibutan. 
Nasayud siya nga ang kalibutan nangapkap diha sa kangitngit, ug 
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sa kalooy iyang gipahiuli ang kahayag. Walay laing paagi nga ang 
kalipay matagamtaman sa katawhan kondili pinaagi sa pagpakabuhi 
sa pagkamatarung, ug ang mga tawo dili makapuyo og matarung 
nga kinabuhi ug dili mahisubay sa kamatuoran. Adunay daghang 
kamatuoran sa kalibutan apan gisagulan og sayop nga ang Ginoo 
mismo miingon kang Propeta Joseph Smith nga ang mga tawo kinsa 
mga magtutudlo ug mga instruktor sa mga simbahan nagtudlo og 
mga doktrina nga mga sugo sa mga tawo, ug mipasidaan sa batang 
lalaki nga kinahanglang dili siya moapil kanila. Dayon iyang gipahi-
uli ang ebanghelyo, ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan, ngadto 
sa tanan kinsa motuo ug mosunod niini.17

Ako mosulti ngadto sa tanang mga tawo bisan asa, susiha ang 
mga pagtulun-an sa Ebanghelyo sa atong Ginoo ingon sa gipadayag 
ngadto kang Propeta Joseph Smith, siksika kini sa mainampoong 
paagi, ug inyong makaplagan ang tambal alang sa mga sakit niining 
kalibutana, ug walay laing paagi nga kini madiskubrihan.18 [Tan-awa 
sa sugyot 4 sa pahina 51.]

Si Joseph Smith andam nga mohatag sa iyang 
kinabuhi alang sa iyang pagpamatuod.

Sama sa sitwasyon sa mga propeta kinsa gitawag sa Ginoo kani-
adto, daw mahinungdanon niini nga sitwasyon nga ang pagpama-
tuod sa Iyang sulugoon pagasilyohan sa dugo sa iyang kinabuhi. 
Wala nay lain pa nga [makapatandog] nga pahina ang makaplagan 
sa kasaysayan sa kalibutan kay sa nianang diin nakaukit ang ka-
tapusang mga panultihon sa atong minahal nga si Propeta Joseph 
Smith. Nasayud siya nga ang iyang oras nga mamatay hapit na mo-
abut; iyang naamgohan nga ang misyon sa iyang kinabuhi natuman 
na. . . . Ug sa dihang ang oras miabut na nga kinahanglan na siyang 
moatubang sa kamatayon, siya miingon, “Ako moadto sama sa usa 
ka karnero ngadto sa ihawanan; apan ako malinawon ingon sa ka-
buntagon sa ting-init. Ako adunay tanlag nga walay sala ngadto sa 
Dios ug ngadto sa tanan nga mga tawo. Kon sila mohunos sa akong 
kinabuhi, ako mamatay nga walay sala, ug ang akong dugo manga-
muyo gikan sa yuta alang sa usa ka panimalos, ug kini ikasulti pa 
mahitungod kanako, ‘Siya gituyo pagbuno sa walay kalooy.’” [Tan-
awa sa D&P 135:4.]
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Wala siya mahadlok nga mobarug sa atubangan sa hukmanan . . . 
ug manubag alang sa mga binuhatan nga gihimo diha sa mortal nga 
lawas. Wala siya mahadlok sa pag-atubang sa pasangil nga gihimo 
batok kaniya, nga siya milingla sa mga tawo ug midumala kanila 
sa dili makiangayon nga paagi. Wala siya mahadlok sa resulta sa 
misyon sa iyang kinabuhi, ug sa katapusan nga kadaugan sa buhat 
diin siya nasayud nga balaan ang gigikanan, ug diin siya mihatag sa 
iyang kinabuhi. Apan ang mga tawo sa kalibutan, sama kaniadto, 
mihukom niini nga buhat pinaagi sa espiritu sa tawo. Wala kanila 
ang Espiritu sa Dios, nga motabang kanila nga makasabut nga na-
gagikan kini sa atong Amahan sa langit.19

Kini nga batan-on sigurado gayud kaayo sa pagpadayag nga 
iyang nadawat, ug nagtinguha gayud nga ang mga anak sa iyang 
Amahan, silang tanan, kinahanglan nga masayud sa kamatuoran, 
nga gikan sa higayon nga iyang nadawat ang mga palid sa Basa-
hon ni Mormon gikan sa anghel nga si Moroni iyang gigahin ang 
iyang tibuok nga kinabuhi sa pag-organisar sa Simbahan ug pag-
pakatap sa kamatuoran. . . . Adunay nagdilaab sa iyang kalag nga 
usa ka kahibalo sama sa anaa kang Esteban [tan-awa sa Mga Buhat 
7:54–60], sama sa anaa sa Manunubos, nga ang atong Langitnong 
Amahan mao ang nagkontrolar sa tanang mga butang, nga mao kini 
ang iyang buhat nga anaa sa yuta, nga kini iyang gahum nga maoy 
mokontrolar sa katapusan, nga kining kinabuhia tinipik lamang sa 
kahangturan. Andam siya sa paghatag sa tipik sa iyang kinabuhi sa 
yuta, kon gikinahanglan, aron unta matagamtaman niya sa kahang-
turan ang pagpakig-uban nga tinuoray gayud niyang gihambin, ug 
ang pagpakig-uban sa maayo nga mga lalaki ug mga babaye kinsa 
mipuyo ug nagpuyo sa yuta, ug mopuyo pag-usab sa yuta kon kini 
mahimo nang celestial nga gingharian.20

Si Joseph Smith mitudlo nga siya nasayud nga adunay kinabuhi 
human sa kamatayon, ug nga siya nasayud nga ang Dios buhi, ug 
nga ang Dios nasayud nga siya nasayud nga ang Dios buhi. Andam 
siya nga mohatag sa iyang kinabuhi aron nga kamo, akong mga 
kaigsoonan, ang inyong pagtuo unta malig-on ug ang inyong pag-
salig kaniya dili unta matay-og. Nasayud siya sa katuyoan niini nga 
kinabuhi. Nasayud siya nga ania kita dinhi aron sa pagpangandam 
alang sa umaabut ug sa mas mahimayaon nga pagpuyo. Ug andam 
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siya, kon gikinahanglan, nga ihatag ang iyang kaugalingong kina-
buhi, dili lamang aron siya mawad-an niini, alang sa atong kaayo-
han, apan tungod kay siya nasayud nga ang Amahan nagaingon 
nga siya kinsa buot magpatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan 
hinoon niini, apan siya kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi 
tungod Kaniya makakaplag niini, gani ang kinabuhing dayon [tan-
awa sa Mateo 16:25]. Kini nga kahibalo ang nakapahimong posible 
alang sa Propeta ug [sa] Patriarch sa Simbahan [si Hyrum Smith] sa 
nag-unang mga panahon [sa pagbiya] sa mga minahal, aron mabi-
langgo, ug sa paghatag sa tanan nga sila aduna niining kalibutana, 
nga ang mga tawo makahatag alang sa ilang kaigsoonan—sa ilang 
mortal nga kinabuhi.21

Sa tuig 1830, ang Simbahan gi-organisar nga may unom ka mga 
miyembro. Ang kaaway sa tanang pagkamatarung gikan nianang 
adlawa hangtud karon naningkamot sa pagpahunong sa kalamboan 
niini ug sa paglaglag niini. Naghunahuna ko kon kanang bantugan 
nga tawo, si Joseph Smith, kinsa mihatag sa iyang kinabuhi aron 
ang Simbahan ma-organisar ug mapadayon sama sa gusto sa Ginoo, 
nakakita ba kaha sa Simbahan ingon nga kini anaa karon, nga ang 
mga branch na-establisar sa tanang bahin sa kalibutan, ug nahibalo 
ba kaha nga matag adlaw sukad nga siya gimartir, sukad sa iyang 
paghatag sa iyang kinabuhi ug misilyo sa iyang pagpamatuod sa 
iyang dugo, ang Simbahan mas nagkalig-on kay sa kaniadto.22 [Tan-
awa sa sugyot 5 sa pahina 51.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Hunahunaa ang mga kasinatian nga gihulagway ni Presidente 
Smith diha sa unang tulo ka mga paragraph sa “Gikan sa Ki-
nabuhi ni George Albert Smith” (mga pahina 39–40). Unsa 
nga mga kasinatian sa imong kinabuhi ang nakapalig-on sa 
imong pagpamatuod mahitungod kang Propeta Joseph Smith? 
Samtang ikaw nagbasa niini nga kapitulo, pangitaa ang mga 
pamahayag gikan sa mga pagtulun-an ni Presidente Smith 
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nga nakapalig-on sa imong pagpamatuod, ug ikonsiderar ang 
pagpakigbahin niini ngadto sa mga sakop sa imong pamilya, 
korum sa priesthood, o sa Relief Society.

 2. Ribyuha ang unang seksyon sa mga pagtulun-an (mga pa-
hina 41–44) ug ribyuha ang kaugalingon nga asoy ni Joseph 
Smith mahitungod sa Unang Panan-awon (tan-awa sa Joseph 
Smith—Kasaysayan 1:10–19). Sa unsang paagi nga ang Unang 
Panan-awon nakaimpluwensya sa imong hugot nga pagtuo sa 
Dios? Sa unsang paagi nga ikaw nakakita niini nga nakaimplu-
wensya sa hugot nga pagtuo sa uban?

 3. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 44 ug basaha ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 1:17–19. Unsa man ang atong ma-
kat-unan mahitungod sa pagserbisyo sa Simbahan gikan sa 
ehemplo ni Joseph Smith? Paghunahuna og usa ka higayon 
nga ikaw gihatagan og buluhaton gikan sa Ginoo ug mibati 
nga dili sarang. Giunsa man pagtabang sa Ginoo kanimo?

 4. Unsa ang pipila ka mga kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo 
pinaagi ni Joseph Smith? (Alang sa pipila ka mga ehemplo 
niini nga mga kamatuoran, tan-awa ang seksyon nga nagsu-
god sa pahina 46.) Sa unsang paagi nga ang imong kinabuhi 
napanalanginan tungod kay ikaw nasayud niini nga mga 
kamatuoran?

 5. Samtang imong pamalandongan ang katapusang paragraph 
sa mga pagtulun-an (pahina 50), hunahunaa kon unsa ang 
imong mahimo aron sa pagtabang sa Simbahan nga padayon 
nga mahimong mas lig-on.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 29:13–14; 1 Mga Taga- 
Corinto 1:26–27; 2 Nephi 3:5–9, 11–15; Doktrina ug mga Pakigsaad 135

Tabang sa pagtudlo: “Sa pag-awhag og panaghisgut, gamita ang 
mga pangutana sa katapusan sa kapitulo. . . . Makahimo usab ikaw 
og imong kaugalingon nga mga pangutana ilabi na alang niadtong 
imong gitudloan. Pananglitan, makapangutana ka sa mga partisi-
pante kon unsaon nila sa paggamit ang mga pagtulun-an ni Presi-
dente Smith sa ilang mga responsibilidad isip mga ginikanan o isip 
mga home teacher o mga visiting teacher” (gikan sa pahina ix niini 
nga basahon).
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Ang Balaan nga Priesthood—
aron sa Pagpanalangin 
sa mga Anak sa Dios

Ang priesthood mao ang awtoridad sa Dios. Kadtong 
kinsa naghupot sa priesthood kinahanglan gayud nga 

takus ug gamiton kini aron sa pagpanalangin sa uban.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Atol sa sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperensya niad-
tong Oktubre 2, 1948, si Presidente George Albert Smith miingon:

“Naghunahuna ko usahay kon kita isip mga amahan naningka-
mot ba og maayo sa pagpasabut ngadto sa atong batang mga lalaki 
sa kamahinungdanon sa obligasyon nga gihatag kon ang usa ka 
batang lalaki mahimo nang usa ka deacon. Naghunahuna ko kon  
ang batang lalaki gi-ordinahan na nga deacon ang amahan mopa-
bati nga karon siya nakaangkon na og usa ka butang nga adunay 
mahangturong importansya. . . .

“Nakahinumdom ko, nga ingon og kagahapon lang, sa dihang 
si John Tingey mipatong sa iyang mga kamot sa akong ulo ug 
mi- orden kanako isip usa ka deacon. Ang maong butang maayo 
kaayong pagkapresentar ngari kanako ug ang kaimportante niini, 
nga ako mibati nga kadto usa ka dakong dungog. Ang resulta mao, 
kadto usa ka dakong panalangin ngari kanako, ug dayon wala ma-
dugay ang uban nga mga ordinasyon miabut kanako. Apan sa ma-
tag sitwasyon ang pundasyon napahimutang sa akong hunahuna 
nga ania ang usa ka oportunidad alang sa laing panalangin.” 1

Sa samang pakigpulong, si Presidente Smith mitudlo nga ang 
usa sa mga panalangin nga nagagikan sa ordinasyon ngadto sa 
priesthood mao ang oportunidad sa pagpanalangin sa kinabuhi 
sa uban. Isip usa ka ehemplo, misulti siya mahitungod sa usa ka 
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“naghunahuna ko kon ang [usa ka] batang lalaki gi-ordinahan na 
nga deacon ang amahan mopabati nga karon siya nakaangkon na 

sa usa ka butang nga adunay mahangturong importansya.”
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impluwensyal nga naghupot sa priesthood—usa ka home teacher—
sa iyang pagkabatan-on:

“Si Rodney Badger usa ka magtutudlo sa panimalay sa akong 
amahan sulod sa mga katuigan, ug usa ka buotan nga tawo. Sa 
matag higayon nga siya moabut ang pamilya magtigum ug siya 
molingkod ug mangutana kanamo ug mosulti kanamo sa mga bu-
tang nga sa iyang hunahuna angay namong masabtan. Ug gusto 
ko nga mosulti kaninyo nga sa higayon nga moabut siya sa among 
panimalay iyang gidala uban kaniya ang espiritu sa Ginoo. Ug kon 
siya mopauli na among mabati nga gibisitahan kami og usa ka su-
lugoon sa Ginoo.” 2

Si Presidente Smith mitapos pinaagi sa pagpahayag sa iyang ti-
nguha nga ang mga naghupot sa priesthood nagserbisyo sa mga 
miyembro sa ilang mga ward ug mga stake ug “dili mawad-an og 
oportunidad sa pagtabang sa pagbayaw ug pagpalambo ug pagdala 
kanila nga mamahimo sa unsay gusto sa atong Amahan nga sila 
mamahimo.” 3 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 63.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Si Jesukristo mipahiuli sa balaan nga awtoridad 
dinhi sa yuta atol sa Iyang mortal nga pangalagad.

Sa dihang ang Manluluwas mianhi sa tunga-tunga nga kapanaho-
nan, Iyang nakita kanang bantugan nga siyudad sa Jerusalem nga 
napuno sa kadautan. Ang mga lumulupyo nagpuyo sa paagi nga 
sa ingon nawala kanila ang balaan nga awtoridad, busa [ang Dios] 
mipadala sa Iyang Anak nganhi sa kalibutan ug misugod pag-usab 
og usa ka Simbahan nga adunay balaan nga awtoridad. . . . Adunay 
buotan nga mga tawo niadtong iyang kaliwatan, . . . ug adunay 
uban kinsa sa gihapon nagdumala diha sa Priesthood, apan kina-
hanglan nga ang Manluluwas moanhi aron sa pagpahiuli sa balaan 
nga awtoridad. . . .

. . . Sa dihang misugod na Siya sa Iyang pangalagad, wala Siya 
mitawag sa mga hari ug mga magmamando ug mga pari ug niad-
tong kinsa adunay taas nga awtoridad aron sa pagtabang Kaniya, 
apan Siya mitawag og mapaubsanon nga mga mangingisda, ug 
ang resulta mao nga Iyang gitapok diha Kaniya ang mga lalaki 
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kinsa matudloan, ug dili mga lalaki kinsa wala motuo Kaniya. Gi- 
organisar Niya ang usa ka Simbahan ubos sa mando sa atong La-
ngitnong Amahan. Siya mihatag sa balaan nga awtoridad ngadto sa 
Iyang mga kaubanan ug mimando kanila sa unsay angay nilang bu-
haton. . . . Siya adunay balaan nga awtoridad, ug ang mga matarung 
nakaila Kaniya nga mao ang Anak sa Dios. Ang uban naghunahuna 
Kaniya nga usa lamang ka buotan nga tawo. Nagtuo kita nga Siya 
mianhi sa yuta dili lamang sa pagtudlo sa mga tawo kon unsa ang 
angayang buhaton, apan sa paghatag sa Iyang mga kaubanan sa 
balaan nga awtoridad aron sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa 
Iyang Simbahan. . . .

Sa panahon sa Manluluwas, Siya mao ang tigdumalang awtori-
dad. Sunod Kaniya mao ang korum sa napulog duha ka mga lalaki, 
Iyang pinili. Sa dihang Siya namatay, ang Korum sa Napulog Duha, 
dili gidaghanon sa ordinaryo nga mga lalaki kinsa mitawag sa ilang 
kaugalingon nga mga disipulo, apan usa ka korum sa napulog duha 
ka mga lalaki kinsa adunay balaan nga awtoridad ug nakadawat 
niini gikan ni Jesukristo, ang nahimong mga lider sa Simbahan.4 
[Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 63.]

Ang priesthood gipahiuli sa atong panahon pinaagi sa 
mga lalaki nga naghupot niini sa karaang panahon.

Kini girekord ug giila didto sa langit ug dinhi sa yuta nga ang 
mga pamahayag sa pagtuo ug mga relihiyon nga midaghan human 
[si Jesukristo] mibiya sa yuta, ug ang mga simbahan nagkadaghan 
dinhi sa yuta, hangtud sa kapanahonan ni Joseph Smith, ang atong 
minahal nga propeta, adunay daghan nga mga relihiyon. Adunay 
daghan nga mga tawo kinsa nagpakaaron-ingnon nga adunay ba-
laan nga awtoridad, ug sa akong hunahuna ang pipila kanila nag-
hunahuna nga sila nakadawat niini. . . .

Sa dihang ang panahon miabut ug nawala sa kalibutan ang aw-
toridad o Priesthood, ang Ginoo mitawag og usa ka mapaubsanon 
nga batang lalaki ug mihatag kaniya og langitnon nga pagpakita 
ug nakigsulti kaniya, misulti kaniya sa unsay angay niya nga bu-
haton, ug mipadala sa uban nga mga mensahero ug langitnon nga 
mga binuhat sa matag karon ug unya, ang resulta niini mao ang 
pagka-organisar sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
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“ang mga lalaki kinsa naghupot sa Priesthood kaniadto miabut ug 
mitugyan niana nga Priesthood ngadto sa mapaubsanon nga mga lalaki.”

Ulahing mga Adlaw, ug niana nga Simbahan gihatag ang balaan 
nga awtoridad. . . .

Sa dihang si Joseph Smith usa pa ka batan-on ang Ginoo mi-
mando kaniya sa paghubad sa Basahon ni Mormon. Sa usa ka higa-
yon sa dihang si Joseph ug si Oliver Cowdery naghubad, ang Ginoo 
mipadala sa usa ka balaan nga binuhat aron sa pagtubag sa ilang 
mga pangutana mahitungod sa bunyag. Kinsa man ang mianhi? 
Si Juan Bautista, kinsa naghupot sa Aaronic Priesthood. Diin siya 
gikan? Gikan siya sa langit. . . . Mipakita siya ngadto nila ni Joseph 
Smith ug Oliver Cowdery isip usa ka mahimayaong nabanhaw nga 
binuhat. Siya mianhi sa mando sa atong Langitnong Amahan aron 
ihatag ang Aaronic Priesthood ngadto nila ni Joseph ug Oliver, kay 
kini dili makaplagan bisan asa nga dapit sa tibuok kalibutan. Ma-
hinungdanon kini nga ang kalangitan ablihan ug ang usa ka tawo 
kinsa naghupot sa Priesthood, ug sa gihapon naghupot niini, kina-
hanglan nga moanhi ug ihatag kini.
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Human niana, sila si Pedro, Santiago ug Juan, kinsa naghupot 
sa Melchizedek Priesthood, mihatag niana nga Priesthood ngadto 
nila ni Joseph ug Oliver, ug ang Ginoo mimando sa pag-organisar 
sa Simbahan, nga may Kapangulohan, nga naglangkob og usa ka 
presidente ug duha ka mga magtatambag; usab usa ka Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, usa ka Patriarch, mga High Priest, 
mga Seventy, mga Elder, mga Priest, mga Teacher ug mga Deacon; 
sa sama nga organisasyon nga diha sa karaan nga simbahan, kon 
awtoridad ang hisgutan.5

Ang sama nga awtoridad nga [si Joseph Smith] aduna gihatag 
nganha sa inyong anak nga mga lalaki, ug sila gikinahanglan sa 
atong Amahan sa pagpangalagad sa mga ordinansa sa Ebanghelyo. 
Ang responsibilidad nga miabut kang Joseph Smith wala mawala sa 
iyang pagbiya, gihatag kini ngadto sa laing mga abaga. Ang atong 
Amahan sa langit nagtawag sa matag karon ug unya niadtong kinsa 
adunay awtoridad sa pagpamulong pinaagi sa Iyang pangalan, sa 
pagpahigayon sa mga ordinansa sa Ebanghelyo, ug sa pagpana-
langin sa katawhan. Sila mipakigbahin niana nga dungog nganha 
kaninyo ug sa inyong mga anak.6

Ako mapasalamaton nga niini nga adlaw ug panahon ang Ginoo 
mipadayag pag-usab sa Ebanghelyo. Ang Amahan ug ang Anak 
mipakita; ang mga lalaki kinsa naghupot sa Priesthood kaniadto 
miabut ug mitugyan niana nga Priesthood ngadto sa mapaubsanon 
nga mga lalaki ug sila usab gisugo sa pagtugyan niini ngadto sa 
uban. Busa ang Ebanghelyo ug ang Priesthood anaa alang sa tanan 
kinsa mahimong sarang sa pagdawat sa ingon, ug mao kana ang 
paagi sa Ginoo.7

Ang inyong misyon talagsaon kaayo, kamong mga lalaki nga nag-
hupot sa Priesthood. Nganha kaninyo gihatag ang balaan nga awto-
ridad. Wala ninyo maangkon ang inyong katungod sa pagsangyaw 
ug pagtudlo sa ebanghelyo ug pagdumala sa mga ordinansa niini 
agig resulta sa pagbansay sa kolehiyo o sa unibersidad. Nadawat 
ninyo ang inyong awtoridad gikan sa mga lalaki nga balaang gisugo 
sa paglihok isip mga sulugoon sa Ginoo, ug kini gihatag nganha 
kaninyo pinaagi niadtong kinsa direkta nga nakadawat niini gikan 
ni Jesukristo nga atong Ginoo.8 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 63.]
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Ang gahum ug awtoridad sa Dios makaplagan 
lamang diha sa Iyang tinuod nga Simbahan.

Adunay mga tawo nga nangutana kanako: “Unsa ang kaayohan 
sa inyong simbahan nga mas labaw pa sa ubang simbahan?” Na-
ningkamot ko, sa mahunahunaong paagi, sa pagpasabut kanila sa 
kalainan. Bisan unsa nga organisasyon mahimong maghiusa alang 
sa pag-ampo, apan dili kana makahatag kanila og balaan nga awto-
ridad. Bisan unsa nga grupo sa mga simbahan mahimong maghiusa 
sa pagtigum ug mag-organisar og mga simbahan sa komunidad. 
Dili kana makahatag og balaan nga awtoridad. Ang mga lalaki ma-
himong magkahiusa alang sa maayo nga mga katuyoan, apan ang 
awtoridad gikan sa atong Langitnong Amahan maangkon lamang 
sa iyang pamaagi, ug ang iyang pamaagi sa karaang mga panahon 
mao ang pagtawag ug pag-orden og mga lalaki ug pag-set apart 
nila alang sa buhat. Ingon usab niana sa atong panahon karon. . . .

Ang mga tawo kinahanglan nga makasabut nga ang pagyukbo la-
mang sa atubangan sa Ginoo aron mag-ampo dili makahatag kanila 
og awtoridad. Ang pagpuyo sa mga gikinahanglan nga gilangkuban 
og kamatinuoron, hiyas, kamatuoran, ubp., dili makahatag kanila og 
awtoridad. . . . Dili igo nga kita mag-ampo, nga kita motambong sa 
simbahan. Kinahanglan nga kita adunay balaan nga awtoridad, ug 
ang pag-angkon nga kita aduna niana nga awtoridad ang nakahatag 
niini nga Simbahan og grabe nga pagpanglutos nga nagsunod niini 
gikan sa sinugdanan. Apan mao kini ang kamatuoran ug daghan 
sa mga anak sa atong Amahan ang nagsugod na sa pagkakita sa 
epekto sa balaan nga awtoridad dinhi niini nga Simbahan. Ilang 
nakita ang kalamboan nga nahimo diha sa kinabuhi sa mga lalaki 
ug sa mga babaye.9 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 63.]

Dili ko gusto nga ang mga tawo maghunahuna nga ako nangita 
og sayop ug nanaway sa mga tawo kinsa nahisakop sa lainlaing 
mga relihiyon sa kalibutan. Mapasalamaton ko nga adunay daghan 
kaayo kanila nga maayo nga mga lalaki ug maayo nga mga babaye 
kinsa mituo kaniya ug uban sa kahayag nga sila nakaalagad sa 
Dios; apan ang kamatuoran magpabilin nga ang atong Amahan 
mi-establisar niini nga kalibutan, sa iyang Simbahan. Iyang gihatag 
nganha sa mga kalalakin-an niining panahona ang iyang awtoridad, 
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ug walay laing awtoridad dinhi sa kalibutan nga iyang pagailhon 
apan kana nga iyang gipasiugdahan mismo.10 [Tan-awa sa sugyot 
5 sa pahina 64.]

Ang mga ordinansa sa Priesthood mahinungdanon alang 
kanato aron makasulod sa celestial nga gingharian.

Kon kita sama pa sa uban nga mga relihiyon, kita mahimong ma-
ngita sa Ginoo ug makadawat sa iyang mga panalangin, tungod kay 
ang matag tawo nga naghimo og maayo niining kalibutana makada-
wat og mga panalangin; kita mahimong aduna sa tanan nga mahi-
nungdanong mga hiyas ug angkunon kini nga ato, apan kon wala 
ang gahum sa Dios ug ang awtoridad sa balaan nga Priesthood dili 
posible nga makaadto ang mga tawo sa celestial nga gingharian.11

Ang bugtong plano nga moandam sa mga tawo alang sa Celestial 
nga gingharian mao ang plano nga gihatag ni Jesukristo, ang atong 
Ginoo; ug ang bugtong awtoridad nga mopasarang sa mga tawo 
sa pagtudlo ug sa pagdumala sa mga ordinansa sa Ebanghelyo sa 
tukmang paagi mao ang awtoridad ni Jesukristo, ang atong Ginoo.12

Si Joseph Smith, Jr. gitawag sa Dios aron mamahimong Iyang 
propeta ug pinaagi kaniya gipahiuli dinhi sa yuta ang Balaan nga 
Melchizedek Priesthood nga mao ang gahum sa Dios nga gidelegar 
ngadto sa tawo aron sa paglihok pinaagi sa Iyang pangalan. Pinaagi 
niini nga Priesthood ang matag ordinansa sa Ebanghelyo sa atong 
Ginoo, si Jesukristo, nga gikinahanglan alang sa kaluwasan sa ka-
tawhan, gipahigayon nga may awtoridad.13

Sa unsang paagi nga kini makaapekto kanato kon kita dili mo-
hatag og bili sa awtoridad nga gihatag sa Dios ngari kanato? Kini 
mangahulugan nga kita sirad-an sa mga pultahan sa celestial nga 
gingharian. Kini mangahulugan nga ang labing mahinungdanon nga 
panalangin sa unahan diin ako gitudloan nga pagalantawon sukad 
niadtong bata pa ko dili matuman. . . . Ang pagpakig-uban sa akong 
mga minahal, . . . kinsa mahal kaayo nako hapit sama sa kinabuhi 
mismo, dili matagamtaman didto sa celestial nga gingharian.14

Ang priesthood . . . usa ka panalangin nga, kon kita magmati-
nud-anon, moabli sa mga pultahan sa celestial nga gingharian ug 
mohatag kanato og usa ka luna didto aron sa pagpuyo sa tibuok 
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kapanahonan sa kahangturan. Ayaw og tiaw-tiawi kining bililhon 
nga panalangin.15 [Tan-awa sa sugyot 6 sa pahina 64.]

Ang mga tighupot sa Priesthood adunay responsibilidad 
sa pagpuyo og sulundon nga kinabuhi ug sa paggamit 

sa priesthood aron sa pagpanalangin sa uban.

Pagkaanindot gayud nga makahibalo nga ang kalalakin-an kinsa 
takus mahimong makadawat [sa] priesthood, ug sa awtoridad nga 
gihatag kanila, makahimo og daghan kaayo nga mga butang nga 
usa ka panalangin ngadto sa uban nga mga anak sa Amahan.16

Dili kamo makaadto sa kalibutan sa bisan unsa nga laing Simba-
han o sa tanang mga Simbahan ug makakaplag og . . . mga lalaki 
nga naghupot og balaan nga awtoridad. Ayaw og kalimot niana. 
Nahisakop kamo sa pinili nga pundok sa kalalakin-an, . . . nga ang 
mga kamot gipandong diha kanila, ug nakadawat sa balaang aw-
toridad, nakapahimo kaninyo nga katambayayong sa Tiglalang sa 
Langit ug Yuta. Wala ko magpasabut nga dili na kamo mahimong 
mokatawa, mopahiyum, ug maglipay sa kinabuhi, apan akong gi-
pasabut nga kinahanglang adunay lawom nga pagkasayud diha 
sa matag kalag nga “magbalantay ako sa akong igsoon. Naghupot 
ko sa awtoridad gikan ni Ginoong Jesukristo—nagdala ko sa Bala-
ang Priesthood.” Kon ato kining buhaton dili kita makaplagan nga 
nagbaliwala sa sagradong mga butang sama sa gibuhat sa uban sa 
nangagi.17

Ang kamatuoran nga sila naghupot sa Priesthood ngadto sa dag-
hang kalalakin-an usa ka panghimaraut, tungod sa pamaagi sa ilang 
pagtratar niini, nga miisip niini ingon og butang nga ordinaryo ra 
kaayo.18

Ang ubang kalalakin-an naghunahuna nga tungod kay naghupot 
sila sa Priesthood kana naghatag kanila og espesyal nga paagi sa 
ilang pagpahigayon sa ilang mga kaugalingon diha sa ilang mga 
panimalay. Gusto kong mosulti kaninyo nga kamong kalalakin-an 
nga naghupot sa Priesthood dili gayud makasulod sa Celestial nga 
Gingharian, gawas kon inyong tahuron ang inyong mga asawa ug 
inyong mga pamilya ug mobansay kanila ug mohatag kanila og mga 
panalangin nga gusto ninyo alang sa inyong mga kaugalingon.19
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Ang awtoridad sa atong Langitnong Amahan anaa sa yuta alang 
sa pagpanalangin sa katawhan, dili sa paghimo niadtong modawat 
niana nga awtoridad nga arogante, apan sa paghimo kanila nga 
mapaubsanon; dili sa paghimo niadtong nakadawat og espesyal 
nga mga pribilehiyo nga mobati nga mas maayo pa sila kay sa 
uban, apan sa paghimo kanato nga mapaubsanon diha sa atong 
mga kalag, mainampoon diha sa atong mga kasingkasing, ug masi-
nabtunon sa tanang mga tawo sa tanan natong gibuhat, ug sa ingon 
magpakita og panig-ingnan pinaagi sa matarung nga mga kinabuhi 
nianang gitinguha sa atong Langitnong Amahan nga itudlo kanato.20

Ang pagkamiyembro sa Simbahan ug ang paghupot sa  Priesthood 
dili makatabang kanato gawas kon kita takus. Ang Ginoo miingon 
nga ang matag panalangin nga atong gitinguha magsunod sa pag-
kamasulundon sa Iyang mga sugo. Mahimo natong malingla ang 
atong mga silingan, ug mahimo natong malingla ang atong mga 
kaugalingon sa ideya nga maayo ra ang dagan sa atong kinabuhi, 
apan gawas kon atong sundon ang mga sugo sa atong Langitnong 
Amahan, gawas kon atong dad-on sa takus nga paagi kining bala-
ang Priesthood nga hilabihan ka bililhon, dili nato makaplagan ang 
atong lugar sa celestial nga gingharian.21

Kamo mga kaigsoonan . . . gitugyanan og sagrado nga oportuni-
dad, usa ka sagrado nga pagsalig. Nakadawat kamo sa mga pana-
langin sa balaang Priesthood. Ang balaan nga awtoridad gitugyan 
diha kaninyo, ug pinaagi niana nga awtoridad adunay miabut nga 
responsibilidad sa pagpalanog sa inyong tingog ug sa pagpakabuhi 
aron nga ang mga tawo sa kalibutan mahimong masayud sa kalai-
nan tali sa Ebanghelyo ni Jesukristo ug sa ubang mga organisasyon 
sa kalibutan.22

Bisan asa pa kamo moadto, hunahunaa ang kamatuoran nga 
kamo nagrepresentar kaniya kinsa mao ang tiglalang sa atong 
pagkatawo. Ang priesthood nga inyong gihuptan dili mao ang 
priesthood ni Joseph Smith, o Brigham Young, o bisan kinsa nga 
kalalakin-an kinsa gitawag sa pagpangulo sa Simbahan dinhi su-
lod sa nasud o sa gawas sa nasud. Ang priesthood nga inyong gi-
huptan mao ang gahum sa Dios, nga gitugyan diha kaninyo gikan 
sa kahitas-an. Ang balaan nga mga nilalang kinahanglang ipadala 
sa yuta . . . aron sa pagpahiuli nianang mahimayaong panalangin 



K a P i T u l o  5

63

nga nawala sa yuta sulod sa gatusan ka katuigan. Sa pagkati-
nuod kinahanglan kitang magmapasalamaton alang sa atong mga 
panalangin.23

Ako nag-ampo nga ang Ginoo mopanalangin kanatong tanan, 
nga kita mahimong takus sa pagdala sa priesthood nga Iyang gi-
tanyag kanato ug gitugyan ngari kanato, nga bisan asa kita moadto 
ang mga tawo makaingon, “Kanang tawhana usa ka sulugoon sa 
Ginoo.” 24 [Tan-awa sa sugyot 7 sa pahina 64.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Hunahunaa ang mga kasinatian nga gihulagway ni  Presidente 
Smith diha sa mga pahina 53–55. Unsa ang atong mahimo aron 
matabangan ang batan-ong mga lalaki nga maandam aron or-
dinahan ngadto sa mga katungdanan sa priesthood? Unsa ang 
atong mahimo aron matabangan ang batan-ong mga babaye 
nga makasabut sa kaimportante sa gahum sa priesthood diha 
sa ilang mga kinabuhi? Nganong importante alang sa mga la-
laki ug mga babaye nga makakat-on kalabut sa priesthood?

 2. Nganong kini “kinahanglan nga ang Manluluwas . . . mopahi-
uli sa balaang awtoridad” (pahina 55) atol sa Iyang yutan-ong 
pangalagad, agi og dugang sa pagtudlo sa ebanghelyo?

 3. Basaha ang pahina 58. Ngano sa imong hunahuna nga ang Gi-
noo mihimo sa Iyang awtoridad nga magamit sa tanang takus 
nga mga lalaki imbis nga limitahan kini sa pipila lang ka mga 
lalaki nga adunay pormal nga pagbansay?

 4. Si Presidente Smith namulong mahitungod sa “kalamboan nga 
nahimo diha sa kinabuhi sa mga lalaki ug sa mga babaye” tu-
ngod sa priesthood (pahina 59). Unsa ang gipasabut niini nga 
pamahayag nganha kanimo? Unsa ang imong mahimo aron sa 
pag-amuma sa gahum ug impluwensya sa priesthood diha sa 
imong kinabuhi?
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 5. Samtang ikaw nagribyu sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
59, paghunahuna kalabut kon unsaon nimo pagtubag kon ang 
usa ka tawo mangutana kanimo sa pangutana nga gipadangat 
ngadto ni Presidente Smith: “Unsa ang kaayohan sa inyong 
simbahan nga mas labaw pa sa ubang simbahan?”

 6. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 60. Unsa ang pipila 
sa “bililhon nga mga panalangin” nga imong nadawat tungod 
sa priesthood?

 7. Samtang ikaw nagtuon sa katapusang seksyon sa mga pag-
tulun-an (mga pahina 61–63), pangitaa ang mga responsibi-
lidad nga giingon ni Presidente Smith nga moabut kauban 
sa priesthood. Unsa ang mahimo sa mga sakop sa korum sa 
priesthood aron sa pagsuporta sa usag usa diha sa ilang mga 
responsibilidad? Sa unsang paagi nga ang mga babaye ma-
katabang sa mga naghupot sa priesthood nga magpabiling 
matinuoron ngadto niini nga mga responsibilidad? Unsa ang 
mahimo sa mga naghupot sa priesthood aron sa pagsuporta 
sa mga babaye diha sa ilang balaang mga tahas?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 15:16; Alma 13:1–3, 6–10; 
Doktrina ug mga Pakigsaad 84:19–22; Joseph Smith—Kasaysayan 
1:68–72; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:5

Tabang sa pagtudlo: “Pagpamatuod kon ang Espiritu moaghat ka-
nimo sa pagbuhat sa ingon, dili lamang sa katapusan sa matag lek-
syon. Hatagi og kahigayunan ang imong gitudloan nga mohatag sa 
ilang pagpamatuod” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon 
nga Tawag, 45).
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“ako usa lamang ka tawo, usa sa pinakaubos diha kaninyo, 
apan gitawag ako ngadto niini nga serbisyo . . . pinaagi 

sa awtoridad sa atong langitnong amahan.”
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K A P I T U L O  6

Pagpaluyo Niadtong Kinsa 
Gipaluyohan sa Ginoo

Ang atong mga lider gipili sa Ginoo, ug 
Siya nagdahum kanato sa pagpaluyo 

kanila diha sa pulong ug sa buhat.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Si George Albert Smith gipaluyohan isip Presidente sa Simba-
han sa kinatibuk-ang komperensya pagka Oktubre 1945. Sa hapit 
na mahuman ang komperensya, si Presidente Smith mipadayag og 
pasalamat alang sa mapaluyuhong pagboto sa mga Santos: “Nag-
pasalamat ko kaninyo alang sa pagsalig nga gipakita, akong mga 
kaigsoonan, sa paglaum nga ako molampus, ug sa pagsaad sama sa 
gihimo sa pipila kaninyo, nga kamo motabang kanako nga molam-
pus, tungod kay ako usa lamang ka tawo, usa sa pinakaubos diha 
kaninyo, apan gitawag ako ngadto niini nga serbisyo—ug wala unta 
ako dinhi kon wala pa ako masayud nga ako gitawag—pinaagi sa 
awtoridad sa atong Langitnong Amahan.”

Siya midugang dayon niini nga hangyo: “Magkinahanglan ko sa 
tabang sa matag lalaki ug matag babaye ug matag bata, dili alang 
sa akong panalangin, apan alang sa inyong panalangin, ug alang 
sa panalangin sa katawhan bisan asa man sila. Dili kana akong 
responsibilidad, kana atong responsibilidad.” 1

Sama sa gipakita sa mga pagtulun-an niini nga kapitulo, si 
George Albert Smith nakasabut sa kabug-at sa mga palas-anon nga 
gidala sa Unang Kapangulohan, bisan sa wala pa siya mahimong 
Presidente sa Simbahan. Mitudlo siya sa mga Santos nga ang ilang 
pagkamaunungon ug pagkamatinud-anon makatabang nga magaan 
kadto nga mga palas-anon, ug siya mipakita og ehemplo niini nga 
baruganan atol sa iyang pagserbisyo sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles.
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Pagka 1946, samtang nag-conduct sa sesyon sa kinatibuk-ang 
komperensya, si Presidente Smith mipasiugda sa pagpaluyo sa mga 
opisyales sa Simbahan pinaagi sa pagpasabut nga kini mas labaw 
pa kay sa buhat sa pag-uyon: “Kita karon aduna nay usa ka han-ay 
sa kalihokan nga kanunay nga himoon niining mga Komperensya; 
kana mao, ang pagpresentar sa mga Authority sa Simbahan nga pa-
luyohan pinaagi sa pagboto sa mga tawo. Manghinaut ko nga kamo 
mahibalo, kamong tanan, nga kini usa ka sagrado nga pribilehiyo. 
. . . Dili lamang kini usa ka simbolo apan kini usa ka pagpakita 
nga, uban sa tabang sa Ginoo, kamo molihok sa inyong bahin sa 
buhat.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 77.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Kadtong kinsa mangulo sa Simbahan 
giandam, gipili, ug gidasig sa Ginoo.

Kining dako nga Simbahan gipangulohan sa mga kalalakin-an 
kinsa espesyal nga giandam, espesyal nga gitudloan, espesyal nga 
gisangkapan alang nianang taas nga dungog nga gihatag sa matag 
usa ingon nga siya midawat sa iyang dapit. Ang atong Langitnong 
Amahan sa iyang kaalam mipalibut niining mga lider sa Israel og 
lain kinsa sama sa ilang kaugalingon adunay hugot nga pagtuo ug 
kinsa dili moyukbo ngadto sa indibidwal tungod sa iyang perso-
nalidad o pagkatawo isip presidente sa Simbahan, apan kinsa moila 
kaniya isip tigpama-ba sa atong Langitnong Amahan ug mopaluyo 
kaniya ug mosuporta kaniya ug mag-ampo alang kaniya, ug mohi-
gugma kaniya, aron nga sila, usab, mahimong makadawat sa mga 
panalangin sa atong Langitnong Amahan.

Walay laing organisasyon nga sama niini dinhi sa kalibutan. Wa-
lay laing mga tawo [kinsa] gidumala ingon sa pagdumala niini nga 
mga tawo. Tinuod gayud kini nga pagkasulti nga kadtong kinsa 
nangulo mga matarung nga mga tawo. Pinaagi kini kanila nga ang 
atong Langitnong Amahan mopahigayon sa iyang buhat. Pinaagi 
kini kanila nga ang ebanghelyo kinahanglan gayud nga itudlo. . . . 
Ang tawo kinsa nangulo kanato karon wala magdumala tungod sa 
iyang nadak-an nga kaugalingong abilidad. Siya wala magdumala 
tungod kay siya anak nga lalaki sa usa ka bantugang lider, apan siya 
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anaa sa posisyon nga iyang nahimutangan tungod kay ang atong 
Amahan sa langit nasayud sa kaligdong sa iyang kalag. Nahibalo 
sa determinasyon nga anaa kaniya sa pagdala niini nga mensahe 
ngadto sa tanang kanasuran sa yuta, siya miandam kaniya alang sa 
taas nga calling nga gihatag nganha kaniya. Siya nangulo isip usa 
ka representante sa atong Langitnong Amahan.3

Naghunahuna ko karon mahitungod sa mapaubsanon apan ban-
tugan nga mga lalaki kinsa nangulo niini nga Simbahan gikan sa 
pag-organisar niini. . . . Nakaila kaayo ko sa [kadaghanan sa] mga 
Presidente [sa Simbahan] ug nagtuo nga silang tanan mga tawo sa 
Dios. Dili kini katuohan nga ang atong Langitnong Amahan mopili 
og lain pa nga matang aron mangulo sa iyang Simbahan.4

Unsay nahitabo sa dihang [si Joseph Smith] namatay? . . . [Ang 
mga Santos] wala magpahigayon og panagtigum, mopili og usa ka 
chairman ug mopili og bag-ong lider. Ang lider gipili na sa Ginoo. 
Siya mao ang senior nga sakop sa Korum sa Napulog Duha, si Brig-
ham Young. . . . Ang Simbahan isip usa ka pundok sa tanan niini 
nga mga sesyon mipaluyo kaniya isip Presidente. Sa dihang siya 
namatay, ang iyang mga magtatambag wala moingon nga sila ang 
Presidente, apan ang Korum sa Napulog Duha ang nangulo sulod 
sa dugay nga panahon, ug dayon ang ilang senior nga sakop gipa-
luyohan isip Presidente sa Simbahan. Ang hingpit nga pagkahan-ay 
mipatigbabaw. . . .

Akong gisubay ang pipila niini nga mga butang aron nga walay 
mahimong sayop. Si Joseph Smith wala mopili sa iyang kaugalingon 
nga mahimong Presidente sa Simbahan. Ni ang bisan kinsa nga mi-
sunod kaniya. . . . Ang tawag nagagikan sa atong Langitnong Ama-
han pinaagi sa Iyang pagdasig, ug ang mga kalalakin-an makadawat 
sa tanan nga gahum nga moabut sa usa ka tawag.5

Pagkamapasalamaton gayud nato nga masayud nga kini nga 
buhat dili buhat sa tawo, apan kini buhat sa Ginoo; nga kini nga 
Simbahan, nga nagdala sa pangalan ni Jesukristo, gidumala kaniya, 
ug dili siya motugot sa tawo o grupo sa mga tawo sa paglaglag 
niini. Dili siya motugot sa mga kalalakin-an kinsa nangulo sa iyang 
Simbahan sa pagdala sa iyang mga tawo ngadto sa sayop, apan siya 
mopaluyo kanila uban sa iyang dakong gahum. Siya mopalambo 
kanila diha sa panan-aw sa maayo ug buotan nga mga lalaki ug mga 
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babaye. Siya mopanalangin sa ilang pangalagad ug kini mapuno sa 
kalampusan. Kadtong kinsa mosupak ug mangita og sayop dili ma-
kakaplag og kalipay sa ilang pagsupak. Kadtong kinsa mosaway ug 
magtinguha sa paglaglag sa impluwensya sa mga lider sa Simbahan 
mag-antus sa resulta sa ilang sayop nga binuhatan.6

Kinahanglan kita nga magbaton og pasalamat sa atong mga ka-
singkasing nga kita gidumala sa balaan nga kalalakin-an kinsa di-
nasig sa atong Amahan sa langit sa pagtudlo kanato matag adlaw.7 
[Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 77.]

Pinaagi sa Iyang mga sulugoon, ang Ginoo nagtudlo 
kanato sa dalan sa kalipay ug kaluwasan.

Sukad pa sa panahon sa Amahan nga si Adan hangtud karon 
ang Ginoo mipahimangno sa mga tawo pinaagi sa iyang mga su-
lugoon. Siya midasig kanila og mas maayo nga pagpuyo kon sila 
maminaw kaniya, ug sa matag kapanahonan, kon gikinahanglan sa 
iyang mga anak, siya mipadala og balaan nga mga tawo nganhi sa 
kalibutan, aron sa paghatag sa panudlo nga maghatag og kalipay, 
midasig kanila sa pagtudlo sa mahimayaon nga mga kamatuoran 
nga makapahalangdon ug makapalambo sa katawhan.8

Ako walay nahibaloan nga butang nga adunay dakong importan-
sya nga nahitabo sa kalibutan nga ang Ginoo pinaagi sa iyang mga 
propeta wala motambag daan sa mga tawo, aron dili sila magpabilin 
diha sa pagka-ignorante sa unsay mahitabo, kondili makaplano sa 
ilang kinabuhi, kon ilang gustohon, alang sa ilang kaayohan. . . .

Ang sitwasyon ni Noe pananglitan. Gimandoan siya sa Ginoo 
sa pagbuhat og usa ka arka diin ang mga matarung maluwas unta 
sa lunop nga moabut. Si Noe mibuhat og arka ug misangyaw og 
paghinulsol ngadto sa iyang henerasyon sulod sa usa ka gatus ug 
baynte ka tuig, sa ingon hingpit sila nga mapasidan-an. Ang mga 
tawo, hinoon, hilabihan ang kadautan nga napakyas sila sa pagpa-
talinghug sa pasidaan. Kay sila adunay kabubut-on, gipili nila ang 
dautan kay sa pagkamatarung. Mibundak ang ulan, ug ang lunop 
miabut, ug si Noe lamang ug ang iyang pamilya nga may walo ka 
mga sakop mao ang naluwas. Ang tanan hingpit nga napasidan-an, 
apan tungod sa ilang pagkasupakan ug sa ilang pagbalibad sa pag-
hinulsol sila nangalumos. [Tan-awa sa Moises 8:13–30.] 9
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Ang Ginoo gusto nga kita magmalipayon. Mao nga siya mihatag 
kanato sa ebanghelyo ni Jesukristo. Mao nga iyang gihatag ang 
priesthood ngari kanato. Siya gusto nga kita makabaton og hingpit 
nga kalipay. Mao nga iyang gi-organisar kini nga simbahan ug gi-
pahimutang niini ang nagkalainlaing mga katungdanan, ug kini nga 
mga butang anaa sa kahan-ay. . . . Kon kamo mosunod sa pagpa-
ngulo sa Ginoo, ug niadtong kinsa gipaluyohan sa Ginoo, dili kamo 
mangawala ngadto sa kangitngit, mawad-an sa kahayag, makalapas 
sa mga balaod sa Dios, ug mawagtang ang inyong mga pribilehiyo 
nga siya hilabihan nga nagtinguha nga kitang tanan kinahanglang 
makatagamtam.10

Adunay usa lamang ka dalan nga luwas alang kanako niining 
panahona ug mao kana ang pagsunod niadtong kinsa gitawag sa 
Ginoo aron mangulo. Ako mahimong adunay akong kaugalingon 
nga mga ideya ug mga opinyon, ako mahimong mopahimutang 
sa akong kaugalingong paghukom kalabut sa mga butang, apan 
nasayud ko nga kon ang akong paghukom sukwahi sa mga pag-
tulun-an niadtong gihatag sa Ginoo kanato nga motudlo sa dalan, 
kinahanglan nakong usbon ang akong padulngan. Kon nagtinguha 
ko og kaluwasan mosunod ko sa mga lider nga gihatag sa atong La-
ngitnong Amahan kanato, hangtud nga siya nagpaluyo pa kanila.11 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 77.]

Kadtong kinsa mapaubsanon ug matinud-anon 
mopaluyo ug manalipod sa mga sulugoon sa Ginoo.

Nakaila ko og liboan ka mga miyembro niining dako nga Simba-
han, mga lalaki ug mga babaye sa daghang kanasuran kinsa diha sa 
kamapaubsanon ug kamatinud-anon midawat sa ebanghelyo aron 
mahilakip sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. . . . [Sila] nag-ampo ug nagpaluyo sa ilang mga lider . . . , ug 
sa panahon sa akong kasinatian sa Simbahan wala pa koy nailhan 
nga usa ka tawo kinsa nagsunod sa mga sugo sa Ginoo kinsa mi-
pataas sa iyang tingog batok niadtong kinsa gitawag sa pagpangulo 
niini nga Simbahan. Talagsaon gayud kana. . . .

Usa sa labing mahinungdanong mga pagpamatuod alang kanako 
mahitungod sa kabalaan niini nga buhat mao nga ang hugpong 
sa katawhan . . . nga adunay oportunidad diha sa Komperensya 
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sa Stake . . . sa pagpahayag sa ilang kaugalingon pinaagi man sa 
pagboto sa pagpaluyo o sa pagbalibad sa pagpaluyo niadtong kinsa 
mangulo kanila (matag usa naggamit sa kagawasan sa pagpili) nag-
padayon sa pagsuporta sa ilang mga lider. Sigurado gayud nga ang 
Espiritu sa Ginoo nag-aghat sa mga matinud-anon, mapaubsanon 
nga mga tawo sa pagpaluyo sa iyang pinili nga mga sulugoon.12

Sa dihang si Moises midala sa Israel gikan sa Ehipto agi sa kami-
ngawan ug ngadto sa gisaad nga yuta, si Amalek miataki sa Israel 
didto sa Rephidim. Si Moises mimando kang Josue sa pagpili og 
mga tawo nga manggugubat aron panalipdan ang Israel. Sila si Mo-
ises, Aaron, ug Hur miadto sa kinatumyan sa usa ka bungtod nga 
naglantaw sa natad sa panggubatan. Samtang si Moises mipataas sa 
sungkod sa Dios ibabaw sa iyang ulo, ang Israel midaug, apan kon 
iyang ipaubos ang iyang mga kamot tungod sa kakapoy, si Amalek 
midaug. Usa ka lingkuranan nga bato ang gihatag ug sila si Aaron 

“Kita . . . kinahanglan gayud nga mahisama nila ni 
aaron ug hur sa karaang panahon; kinahanglang 

atong ipataas ang mga kamot [sa propeta].”
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ug Hur mipataas sa iyang mga kamot aron ang mga panalangin sa 
Dios makadagayday ngadto sa Israel nga ang ilang mga manggu-
gubat makadaug ug ang gubat nadaug. Ang gahum sa Dios anaa 
kang Moises ug nagpabilin kaniya hangtud nga siya nakahuman 
sa iyang buluhaton. [Tan-awa sa Exodo 17:8–13.] Sa dihang siya 
adunay suporta sa mga tawo sila usab napanalanginan, ug ingon 
usab niana sa matag sulugoon sa Ginoo kinsa nangulo sa Israel. . . .

. . . Hangtud nga [ang Presidente] mangulo pa niini nga Simba-
han, dili igsapayan kon pila pa kini ka tuig, ang atong Langitnong 
Amahan mohatag kaniya og kalig-on, gahum, kaalam, paghukom, 
ug inspirasyon sa pagsulti ngadto sa Israel ingon nga sila kina-
hanglan nga sultihan. Kita, sa pagsunod sa iyang pagpangulo, ki-
nahanglan gayud nga mahisama nila ni Aaron ug Hur sa karaang 
panahon; kinahanglang atong ipataas ang iyang mga kamot, nga 
pinaagi kaniya ang Ginoo motugot sa mga panalangin sa langit nga 
manaog ngari kanato ug niini nga mga tawo.13

Ako nasayud nga kining mga tawhana [ang mga General  Authority] 
mga sulugoon sa Ginoo, ug ako nasayud nga sila nagtinguha sa 
pagpanalangin sa katawhan. Manghinaut ko nga walay bisan kinsa 
kaninyo . . . ang mapakyas sa pagpaluyo kanila, dili lamang pinaagi 
sa inyong hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo apan kon adunay 
mosulti og bakak batok kanila ug mosulti og bakak batok sa ilang 
kinaiya, nga kamo unta andam ug matinguhaon sa pagpanalipod 
kanila, kon gikinahanglan, tungod kay adunay panahon nga moabut 
nga sila magkinahanglan sa inyong pagpanalipod. Ang Yawa wala 
makalimot kanila, ug ang usa sa mga ebidensya alang kanako sa 
kabalaan sa calling niining mga tawhana mao nga ang dautan nga 
mga tawo mosulti og dautan mahitungod kanila, ug ang maayo nga 
mga lalaki ug maayo nga mga babaye mosulti og maayo mahitungod 
kanila.14 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 77.]

Kon kita mosaway sa atong mga lider o 
mobaliwala sa ilang tambag, kita nagtugot 

sa yawa nga mopahisalaag kanato.

Adunay mga tawo taliwala kanato . . . kinsa nabutaan sa mga 
pilosopiya ug kabuang sa mga tawo. Adunay mga tawo kinsa 
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mibaliwala sa tambag sa tawo nga gibutang sa Dios aron mangulo 
niini nga Simbahan. . . .

Ang mga tawo nga wala kaayoy daghan og impormasyon kalit 
lang nga moabut nga may maayong ideya, ug sila mosugyot nga 
“mao kini ang paagi” o “mao kana ang paagi,” ug bisan tuod nga 
kini sukwahi sa tambag sa Ginoo ang uban naagni sa pagsulay niini. 
Ang Ginoo mihatag og luwas nga tambag ug mitudlo sa Presidente 
niini nga Simbahan sa paghubad niana nga tambag. Kon atong 
ibaliwala ang unsay iyang itambag, isip Presidente sa Simbahan, 
mahimong atong madiskobrehan nga nakahimo kita og grabe nga 
sayop.15

Ang Kapangulohan sa Simbahan . . . mao ang mga representante 
sa atong Langitnong Amahan, dili lamang ngadto niini nga kataw-
han, apan sila nagrepresentar kaniya ngadto sa tanang katawhan sa 
yuta. Makahimo kita og maayo kon kita mopalambo ug motahud 
niini nga mga tawo nga iyang gibutang aron mangulo kanato. Sila 
mga tawo nga adunay tawhanong mga kahuyang, sila makahimo 
og mga sayop, apan kon kita mahimong ingon ka masinabtunon 
sa mga sayop nga ilang mahimo sama sa atong kaugalingong mga 
kapakyasan ug mga sayop, atong makita ang ilang mga hiyas sama 
sa atong pagkakita niini sa atong kaugalingon.

Nagbarug ako dinhi aron mangaliyupo kaninyo, akong mga ka-
igsoonan, nga dili motugot sa mga pulong sa pagpanaway o sa 
pagkadili mabination nga mogawas sa inyong mga ngabil kalabut 
niadtong kinsa gitawag sa Ginoo aron mangulo kanato. Ayaw pag-
pakig-uban niadtong kinsa mopakaubos kanila o mopahuyang sa 
ilang impluwensya diha sa katawhan. Kon inyong buhaton, ako ma-
gaingon kaninyo nga inyong makaplagan ang inyong mga kaugali-
ngon diha sa gahum sa kaaway. Kamo maimpluwensyahan kaniya 
sa pagpahilayo kutob sa mahimo gikan sa dalan sa kamatuoran, 
ug kon kamo dili maghinulsol mahimo ninyong mabantayan nga 
ulahi na kaayo nga nawala kaninyo ang “perlas nga labing bililhon.” 
Tungod sa inyong pagkahakog ug sa inyong pagkabuta nahisalaag 
kamo, ug ang inyong mga minahal sa kinabuhi . . . magmasulub-on 
sa laing kalibutan tungod sa inyong kahuyang ug sa inyong sayop.16 
[Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 78.]
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Kita nagpaluyo sa atong mga lider kon kita “mopas-an 
sa atong bahin sa palas-anon ug mopalambo sa atong 

calling alang sa dungog ug himaya sa dios.”

Ang kaaway wala matulog. Naglingla siya sa daghan ug nagdala 
kanila ngadto sa pagpakasala. . . . Adunay uban nga nagtudlo og 
sayop nga doktrina; ug ang uban nagtinguha sa pagdani sa kala-
lakin-an ug kababayen-an sa pagsupak sa mga sugo sa atong La-
ngitnong Amahan. . . . Kon ang mga miyembro niini nga Simbahan  
mangita og sayop sa mga lider sa Simbahan ug mosaway niadtong 
kinsa naghatag sa ila mismong mga kinabuhi sa pagpanalangin ug 
paghatag og kaayohan kanato mohunong og igong gidugayon aron 
mangutana sa mainampoong paagi, “Hain niining mga magtutudlo 
ang luwas nga sundon?” sila dili magkalisud sa pagpangita sa ilang 
husto nga padulngan ug mopaluyo niadtong kinsa gipaluyohan sa 
Ginoo.17
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Kon kita mopaluyo sa atong mga lider, kita 
mopasalig sa pagsunod sa ilang tambag ug 

mopalambo sa atong kaugalingong mga calling.

Kini usa gayud ka tinubdan sa kalig-on sa Presidente niini nga 
Simbahan nga motan-aw sa mga panagway sa liboan ka matinuo-
ron nga kalalakin-an ug kababayen-an ug mag-obserbar kanila nga 
mopataas sa ilang kamot sa pagpakigsaad uban sa atong Amahan 
sa langit, ug mopaluyo kaniya sa katungdanan diin siya gitawag isip 
presidente niining dako nga Simbahan. Ang obligasyon nga atong 
gihimo sa dihang atong gipataas ang atong mga kamot ubos sa 
ingon nga mga kahimtang, usa gayud ka sagrado nga butang. Kini 
wala magpasabut nga magpakahilum lang kita ug mosanong lang 
nga ang propeta sa Ginoo mao ang mangulo niini nga buhat, apan 
kini nangahulugan,—kon ako nakasabut sa obligasyon nga akong 
gidawat sa dihang mipataas ko sa akong kamot—nga kita moba-
rug sa iyang kiliran; kita mag-ampo alang kaniya; kita manalipod 
sa iyang maayong pangalan, ug kita maningkamot sa pagtuman sa 
iyang mga panudlo ingon nga ang Ginoo momando kaniya nga 
ihatag kini kanato samtang anaa pa siya niana nga posisyon.18

Kon maghunahuna ko sa mga palas-anon nga gidala sa Presi-
dente niini nga Simbahan ug sa iyang mga magtatambag, ug maam-
gohan ang mga responsibilidad nga gibutang sa ilang mga abaga, sa 
tibuok nakong kasingkasing ako magtinguha sa pagtabang kanila, 
nga ako dili mahimong pabug-at, apan niana nga posisyon diin ako 
gitawag, uban kaninyo, akong mga kaigsoonan, kita mahimong 
mobarug sa atong nahimutangan ug mopas-an sa atong bahin sa 
palas-anon ug mopalambo sa atong calling alang sa dungog ug 
himaya sa Dios. 19 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 77.]

Ang Dios nagtugot nga kita kinsa gipanalanginan sa hilabihan ka 
abunda unta mopataas sa mga kamot sa sulugoon sa Ginoo kinsa 
nangulo kanato; nga kita unta motabang kaniya dili lamang pinaagi 
sa atong hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo apan pinaagi sa atong 
mahigugmaong pagkamabination kon itanyag sa kahigayunan; nga 
kita unta magmartsa ubos sa bandila nga iyang gigunitan samtang 
ang Dios nagpadayon sa pagpaluyo kaniya isip Presidente sa Sim-
bahan, isip propeta sa Ginoo niining ulahing mga adlaw.20
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Atong paluyohan kining mga tawhana kinsa gitawag sa Dios 
nga mangulo kanato. Panalanginan nato sila, dili lamang pinaagi sa 
atong mga ngabil, kondili pinaagi sa pagtabang kutob sa mahimo 
sa pagpas-an niining palas-anon nga bug-at kaayong nahimutang 
sa ilang mga abaga. . . . I-ampo ug panalangini sila ug tabangi sila.21

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Basaha ang katapusang paragraph sa “Gikan sa Kinabuhi ni 
George Albert Smith” (pahina 68). Unsa man ang “imong bahin 
sa buhat”? Samtang ikaw nagtuon niini nga kapitulo, paghu-
nahuna og mga paagi nga ikaw makapakita pinaagi sa imong 
mga pulong ug mga buhat nga ikaw nagpaluyo sa mga lider 
sa Simbahan.

 2. Ribyuha ang unang seksyon sa mga pagtulun-an (mga pahina 
68–70), ilabi na ang ikaduha ug ikaupat nga mga paragraph. 
Sa unsang paagi nga ang pamaagi sa Ginoo sa pagpili og mga 
lider lahi sa pamaagi sa kalibutan? Unsa ang mga kasinatian 
nga imong nasinati nga nakapalig-on sa imong pagtuo nga ang 
atong mga lider pinili sa Ginoo?

 3. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 70 ug basaha ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 21:4–7. Unsa ang piho nga tam-
bag nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa Presidente sa Simbahan 
karon? pinaagi sa imong presidente sa stake o district? pinaagi 
sa imong bishop o presidente sa branch? Unsa nga mga pana-
langin ang imong nadawat samtang imong gisunod kini nga 
tambag?

 4. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 71 ug basaha 
ang unang duha ka tibuok nga mga paragraph sa pahina 76. 
Unsa man ang kahulugan niini kanimo nga mopaluyo sa mga 
lider sa Simbahan? Sa unsang paagi nga ang pagpaluyo sa mga 
lider sa Simbahan nakapalig-on sa atong mga pamilya ug mga 
panimalay?
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 5. Basaha ang katapusang tibuok nga paragraph sa pahina 74. 
Nganong makuyaw man ang pagsaway sa mga lider sa Simba-
han? Unsa ang tukma nga paagi sa pagtubag kon ang usa ka 
tawo mosulti og sayop sa usa sa imong lokal nga mga lider?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Amos 3:7; Mga Taga-Efeso 
4:11–14; Mga Hebreohanon 5:4; Doktrina ug mga Pakigsaad 
84:109–10; 107:22; 112:20

Tabang sa pagtudlo: Usa ka paagi sa pag-awhag og makugihon nga 
pagkat-on mao ang pagpaminaw og maayo kon ang usa ka tawo 
mangutana o mokomentaryo. “Ang pagpaminaw usa ka pagpakita sa 
gugma. Sa kasagaran nagkinahanglan kini og sakripisyo. Kon tinud-
anay kitang maminaw sa uban, kasagaran dili kita mosulti sa atong 
gustong isulti aron sila makapadayag sa ilang mga kaugalingon” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 66).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Okt. 1945, 

174–75.
 2. Sa Conference Report, Okt. 1946, 

153–54.
 3. Sa Conference Report, Abr. 1927, 

86–87.
 4. Sa Conference Report, Abr. 1931, 31.
 5. “The Church with Divine Authority,” 

Deseret News, Sept. 28, 1946, Church 
section, 6, 9.

 6. Sa Conference Report, Abr. 1934, 29.
 7. Sa Conference Report, Okt. 1917, 45.
 8. Sa Conference Report, Okt. 1917, 40.
 9. Sa Conference Report, Abr. 1945, 136.

 10. Sa Conference Report, Abr. 1949, 192.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1937, 33.
 12. Sa Conference Report, Abr. 1931, 32.
 13. Sa Conference Report, Abr. 1942, 14.
 14. Sa Conference Report, Okt. 1933, 29.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1936, 75.
 16. Sa Conference Report, Abr. 1937, 34.
 17. Sa Conference Report, Abr. 1937, 33.
 18. Sa Conference Report, Hunyo 1919, 40.
 19. Sa Conference Report, Okt. 1929, 24.
 20. Sa Conference Report, Abr. 1930, 

68–69.
 21. Sa Conference Report, Okt. 1930, 69.
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Ang Pagka-imortal sa Kalag

Ang atong kinabuhi mahangturon, ug kini 
nga kahibalo makatabang kanato sa paghimo 

og sakto nga mga pagpili ug makahupay 
kanato sa mga panahon sa pagbangutan.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Si George Albert Smith napanalanginan og usa ka lig-on nga pa-
nabut mahitungod sa katuyoan sa kinabuhi, ug kini nakapahimo 
kaniya sa pagdasig sa uban samtang sila nag-atubang og kalisdanan. 
Kanunay siya nga mipahinumdom sa nga Santos nga “kita nagpuyo 
og mahangturon nga mga kinabuhi”—nga ang kahangturan wala 
magsugod human niini nga kinabuhi kondili kana nga pagkamortal 
mahinungdanon kaayo nga bahin sa kahangturan. “Usahay miingon 
ko ngadto sa akong mga higala kon daw anaa sila sa punto sa pag-
pili og mahinungdanong mga desisyon, dili sigurado kon asa sila 
moadto, ‘Karon mao ang sinugdanan sa mahangturong kalipay o 
mahangturong kasagmuyo alang kaninyo.’” 1

Si Presidente Smith mipamatuod niini nga mga kamatuoran atol 
sa haya ni Hyrum G. Smith, ang Patriarch sa Simbahan, kinsa na-
matay sa medyo bata pa nga pangidaron, mibiya sa iyang asawa ug 
walo ka mga anak:

“Akong gibati, tungod kay gihangyo man ko nga mamulong niini 
nga haya, nga basin og dili ko makahimo. Ang akong mga pagbati 
nagsagol, ug akong nakita ang akong kaugalingon nga dili maka-
kontrolar niini, apan sa akong pag-abut niini nga building usa ka 
matahum, maanindot nga impluwensya sa kalinaw ang miabut sa 
akong kalag. . . .

“Imbis magbangutan gibati nako nga magpasalamat sa atong 
Amahan sa langit alang sa Ebanghelyo sa Iyang Pinalangga nga 
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“Mapasalamaton ko nga adunay gipadayag ngari kanato ug gihimong 
klaro kaayo niining ulahing mga adlaw nga kini nga kinabuhi dili 

ang katapusan, nga kini usa lamang ka bahin sa kahangturan.”
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Anak nga gipadayag pag-usab sa atong panahon. . . . Ang pagka-
sayud nga ang kinabuhi mahangturon usa ka talagsaon nga pa-
nalangin,—sa pagkasayud nga hangtud sa kahangturan ang mga 
panalangin nga gipakabuhian niining buotan nga tawo maiyaha. 
Ang iyang mortal nga kinabuhi natapos na apan usa lamang kini 
ka bahin sa kinabuhing dayon. Siya nakapahimutang og pundasyon 
nga lawom ug sigurado diin iyang natukod ug padayon nga itukod 
hangtud sa kahangturan. Ang hingpit nga kalipay nga iyang nasinati 
dinhi sa yuta idugang. . . .

“Samtang maghunahuna ko sa mga kasinatian sa mga tawo sa 
kalibutan, sa sama niini nga mga sitwasyon, ako nahingangha kon 
unsa kita ka bulahan. Ako wala nay pagduhaduha mahitungod sa 
kinabuhing dayon ug sa pagka-imortal sa kalag ingon nga ako wala 
magduhaduha nga ang adlaw modan-ag sa udtong tutok. . . . Maka-
paguol kini nga mahilayo sa atong mga minahal, bisan temporaryo 
lang. Kita mopadala kanila ngadto sa misyon, o moadto sila sa laing 
bahin sa kalibutan aron mopuyo ug mingawon kita kanila. Kon ang 
usa ka sitwasyon nga sama niini moabut daw mas nalayo sila, apan 
ang kamatuoran sila wala malayo, kon kita nakasabut. . . . Imbis 
mohatag og pahasubo nga usahay ihatag ngadto niadtong kinsa 
namatyan, akong gibati nga mas magmaya niining adlawa nga ako 
nasayud nga kini dili mao ang katapusan. . . .

“. . . Busa karon, samtang nagbarug ako sa inyong atubangan, 
imbis luha unta ang moagas, ang akong kalag napuno sa kahupa-
yan ug katagbawan. Nag-ampo ko nga ang kahupayan maanaa unta 
sa kinabuhi sa matag usa niadtong kinsa namatyan.” 2 [Tan-awa sa 
sugyot 1 sa pahina 91.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Kita nagpuyo isip mga espiritu sa wala pa kita 
moanhi sa yuta, ug ang atong mga espiritu padayon 

nga mabuhi human sa atong kamatayon.

Ang atong pagsabut niini nga kinabuhi mao nga kini ang kina-
buhing dayon—nga kita nagpuyo sa kahangturan karon ingon nga 
kita gayud mopuyo sa kahangturan. Ang atong gituohan mao nga 
kita nabuhi na sa wala pa kita moanhi dinhi; kanang giingon nga 
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salabutan, kanang giingon nga espiritu, wala magsugod niini nga 
kinabuhi. Kita nagtuo nga nakadawat kita og usa ka espirituhanon 
nga lawas sa wala pa kita moanhi niini nga kalibutan. Kanang espi-
rituhanon nga lawas gipadala dinhi sa kalibutan, ug dinhi nakada-
wat og pisikal nga lawas, ang lawas nga atong makita. Ang pisikal 
nga bahin nga atong makita iya sa yuta, yutan-on [tan-awa sa 1 Mga 
Taga-Corinto 15:47], apan kana nga bahin nga mobiya sa lawas kon 
ang atong kinabuhi matapos mao kanang espirituhanon, ug kini dili 
gayud mamatay. Ang pisikal nga lawas ipahimutang sa lubnganan—
ang bahin kini sa yuta ug mobalik ngadto sa yuta—apan ang sala-
butan nga gibutang sa Dios sa sulod niini, kanang adunay gahum 
sa pagpangatarungan ug paghunahuna, kanang adunay gahum sa 
pagkanta ug pagsulti, walay kamatayon; moagi lamang kini niining 
panahona sa kinabuhing dayon, ug maghulat didto sa pagbalaan 
sa pisikal nga lawas, hangtud sa panahon nga kini mapahiuli niini 
nga lawas, nga mahimong mahimaya, gani ingon nga ang lawas sa 
atong nabanhaw nga Ginoo nahimaya, kon kita nagpakabuhi nga 
mahimong takus niini.3

Sa pinulongan sa usa ka magbabalak, “Ang Kinabuhi matuod, 
ang Kinabuhi tulukibon,” ug “ang lubnganan dili mao ang tumong 
niini.” [Henry Wadsworth Longfellow, “A Psalm of Life.”] Ang espiritu 
nga nagpuyo sa lawas imortal. Kini mabuhi lapas pa sa lubnganan. 
Ang lawas madugta ug mobalik sa yuta apan ang espiritu padayon 
nga mabuhi.4

Mapasalamaton ko nga adunay gipadayag ngari kanato ug gihi-
mong klaro kaayo niining ulahing mga adlaw nga kini nga kinabuhi 
dili ang katapusan, nga kini usa lamang ka bahin sa kahangturan, ug 
kon atong pahimuslan ang atong mga pribilehiyo dinhi, nga kini usa 
lamang ka ang-ang ngadto sa mas mahinungdanon ug mas maanin-
dot nga mga kahimtang.5 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 92.]

Ang atong katuyoan dinhi sa yuta mao ang 
pag-andam sa atong kaugalingon aron mopuyo 

uban sa atong Langitnong Amahan.

Ang uban nagtuo nga kon matapos na ang atong pagpakabuhi 
niining kalibutana, mao na kana ang katapusan. Kini ingon sa 
dili katuohan alang kanako, kon kita motan-aw sa mga buhat sa 
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kinaiyahan, kon kita mag-imbestigar sa organismo sa tawo, ang 
kahingpit sa iyang lawas, ang pinitik sa iyang kasingkasing, ang 
pag-ugmad ug paglig-on gikan sa pagkabata hangtud sa pagka-
hingkod, dayon ang hinay-hinay nga pagkaluya hangtud nga kining 
kinabuhia matapos—nga kini posible nga ang bisan kinsa nga mga 
anak sa atong Amahan makatuo nga ang mga tawo gipakatawo 
nganhi sa kalibutan aron lamang mabuhi ngadto sa pagkahingkod 
nga lalaki ug pagkahingkod nga babaye, matigulang, ug mamatay, 
nga walay bisan unsa nga katuyoan sa ilang pagpakabuhi dinhi.6

Kining kinabuhia wala gihatag ngari kanato isip usa ka pagpala-
bay sa oras. Adunay balaan nga katuyoan sa atong pagkalalang, sa 
kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Atong tun-an kon unsa man 
kana nga katuyoan, aron kita molambo ug makabaton og kinabu-
hing dayon.7

Walay pagduhaduha diha sa hunahuna sa usa ka Santos sa Ula-
hing mga Adlaw kabahin sa katuyoan sa atong kinabuhi sa yuta. 
Ania kita dinhi aron sa pag-andam sa atong kaugalingon ug sa 
pagpalambo sa atong kaugalingon ug sa pagpasarang sa atong ka-
ugalingon aron mahimong takus nga mopuyo sa presensya sa atong 
Langitnong Amahan.8

Kita nagtuo nga kita ania dinhi tungod kay kita nagpuyo su-
mala sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ug nakaangkon sa 
pribilehiyo nga moanhi dinhi sa yuta. Kita nagtuo nga ang atong 
pagkabuhi gayud mao ang ganti sa atong pagkamatinud-anon sa 
wala pa kita moanhi dinhi, ug atong gitagamtam dinhi sa yuta ang 
mga bunga sa atong mga paningkamot didto sa kalibutan sa espi-
ritu. Nagtuo usab kita nga kita nagpugas karon og binhi nga paga-
anihon kon kita mopanaw na gikan dinhi. Ang kinabuhing dayon 
alang kanato mao ang sumada sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa 
yuta, kinabuhi dinhi sa yuta, ug padayon nga kinabuhi sa pagka-
imortal, nga naghatag kanato og gahum sa walay katapusan nga 
pag-uswag ug pagtubo. Uban niana nga pagbati ug kasiguroan, kita 
nagtuo nga “Ingon nga ang tawo karon, ang Dios mao kaniadto, 
ingon nga ang Dios karon, ang tawo mahimo.” [Tan-awa sa Lorenzo 
Snow, “The Grand Destiny of Man,” Deseret Evening News, Hulyo 
20, 1901, 22.] Sa pagkalalang diha sa panagway sa Dios, kita nagtuo 
nga kini sakto, nga kini matarung, alang kanato nga molaum nga 
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kita pagatugutan sa pag-ambit sa mga kinaiya sa pagkadios ug, 
kon kita magmatinud-anon, nga mamahimong sama sa Dios; kay 
kon kita modawat ug mosunod sa balaod sa kinaiyahan sa atong 
Amahan nga maoy nagdumala niini nga kinabuhi, kita mahimong 
mas mahisama Kaniya; ug kon atong pahimuslan ang mga oportu-
nidad nga gibutang nga mahimo natong makab-ot, kita nag-andam 
sa pagdawat sa mas dagko nga mga oportunidad niining kinabuhia 
ug sa sunod nga kinabuhi nga moabut. . . .

Pagkamalipayon gayud kaha nato nga katawhan nga uban sa 
kahibalo nga anaa kanato nga kining kahimtang dili mao ang pag-
pangandam sa atong pagkamatay, kondili aron mabuhi; nga ang ti-
nguha sa Amahan alang kanato mao nga kita unta molikay sa matag 
sayop ug modawat sa matag kamatuoran, ug pinaagi sa paggamit sa 
kamatuoran sa atong kinabuhi mahimo nga mas mahisama Kaniya, 
ug mahimong takus nga mopuyo uban Kaniya.9

Mga kaigsoonan, usa kini ka mahinungdanon nga butang. Ki-
nahanglan nga hunahunaon nato kini og maayo. Kinahanglan nga 
atong tan-awon ang atong kinabuhi ug hibaloan kon andam na ba 
kita alang nianang mahinungdanon nga umaabut nga kinabuhi, kon 
kita tawagon na ugma kon kita andam na ba sa paghatag sa atong 
asoy sa atong mga binuhatan dinhi sa yuta; kon kita mahimo bang 
mobati nga kita modawat gikan sa atong Langitnong Amahan sa 
maabiabihon nga pagdayeg nga: “Maayong pagkabuhat, maayo ug 
kasaligan nga ulipon.” 10 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 92.]

Niining kinabuhia kinahanglan nga atong tinguhaon 
kadtong mga butang nga adunay mahangturong bili.

Kita tingali gihatagan, niining kinabuhia, og pipila ka mga butang 
nga mohatag kanato og katagbawan, sa temporaryo nga paagi; apan 
ang mga butang nga mahangturon, ang mga butang nga “bililhon,” 
mao kadtong mahangturon nga mga butang nga atong gipangan-
doy, ug gipangandaman sa atong kaugalingon nga madawat, ug 
gihuptan pinaagi sa paningkamot nga atong gihimo sa indibidwal 
nga paagi.11

Dili ba kini talagsaong butang nga gipanlimbasugan sa kalibu-
tan sukad pa sa sinugdanan mao man ang, katigayunan, gahum, 
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kadtong tanan nga mga butang nga makapahimo sa mga tawo 
nga komportable, maanaa sa kaabunda karon—mas maanindot ug 
mas daghang sinina kay sa kaniadto, mas daghang pagkaon kay 
sa gikonsumo, mas daghang katigayunan sa tanang matang kay sa 
naangkon sa kalibutan sukad. Ang atong mga panimalay mas kom-
portable. Ang mga kaharuhay sa kinabuhi kahibulongang gipilo-
pilo sukad nga ang Ebanghelyo miabut sa yuta, ug karon ang tanan 
nga atong gipanlimbasugan anaa kanato. Ang edukasyon miabut 
na sa kinatas-ang punto niini. Mas daghan nga kahibalo sa mga 
butang niini nga yuta ang naangkon sa mga tawo kay sa kaniadto. 
Ang tanang butang nga gipanlimbasugan sa katawhan gikan pa sa 
sinugdanan sa panahon nga gikonsiderar nga labing maanindot 
anaa na sa yuta karon; ug bisan pa man niana, adunay pagduha-
duha ug kahadlok kon unsay malauman sa umaabut.

“ang butang . . . nga bililhon labaw pa sa tanan mao ang oportunidad 
nga maangkon ang kinabuhing dayon [uban sa inyong] anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye, mga bana ug mga asawa.”
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Unsa man ang atong gikabalak-an? Mao kana nga kita nagti-
nguha sa mga butang nga makahatag og kaharuhay sa kinabuhi, 
nagtinguha kita sa mga pasidungog sa mga tawo, nagtinguha kita 
niadtong mga butang nga gipahimutang sa kahakog diha atong mga 
kalag. Nagtinguha kita sa paghunahuna lamang sa atong kaugali-
ngon ug mipalabi sa atong kaugalingon kay sa uban nga mga anak 
sa atong Amahan.12

Dili kita magpakahilum ngadto sa pagkompiyansa, dili kita mag-
palingla sa kaabunda sa maayo nga mga butang niining kalibutana; 
kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo ang pagpakaangkon 
niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi? [Tan-
awa sa Marcos 8:36.] Dili nato taligam-an ang katuyoan sa atong 
pagkalalang; apan maningkamot kita alang sa kaluwasan sa atong 
mga kalag.13

Usa sa makapasubo nga mga butang sa kinabuhi mao nga makita 
ang usa ka lalaki o usa ka babaye nga gilubong sa Yuta nga nakahi-
balo sa kamatuoran nga ilang gibalibaran ang mas mahinungdanon 
nga mga panalangin nga gitanyag sa atong Amahan ngadto kanila, 
ug mipadayon sa pagkab-ot sa bula nga kini mismo nahanaw ra. 
Kon maghunahuna ko sa minilyon ka mga anak sa Dios dinhi sa 
kalibutan, ug maamgohan nga pagkagamay ra sa ilang pagpaning-
kamot alang sa mga butang nga bililhon gayud kaayo, ako maguol.14

Hinumdumi nga ang salabutan nga inyong naangkon mao ang 
mahangturon, ang kamatuoran nga inyong nakat-unan dinhi ug 
gigamit sa inyong kinabuhi, ang kahibalo ug kasinatian nga inyong 
naangkon ug nakuha—kini mao ang inyong madala kon kamo mo-
adto na sa sunod nga kinabuhi.15

Ang mga bahandi nga atong makaplagan kon moadto na kita sa 
pikas nga kinabuhi mao kadtong atong gitipigan didto pinaagi sa 
pagpangalagad sa uban nga anak nga mga lalaki ug anak nga mga 
babaye sa atong Amahan nga atong gikauban dinhi. Siya mihimong 
posible niini alang kanatong tanan, ug atol sa atong pagpuyo dinhi 
mahimo kitang mas malipayon sa pagserbisyo sa atong isigkatawo 
kay sa posible natong maangkon sa bisan unsang lahi nga paagi.16

Dili kaayo kini mahinungdanon kon unsay gidaghanon sa ma-
halon nga mga butang ang anaa kaninyo, unsa ka daghan nga mga 
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“ang pagkabanhaw sa Manluluwas . . . mao ang unang kasiguroan 
ngadto sa katawhan nga kita, usab, mobangon gikan sa lubnganan.”

kabtangan ang inyong maangkon, ug unsa ka daghan nga mga 
pasidungog sa mga tawo ang inyong madawat, ug kadtong tanan 
nga mga butang nga maanindot gayud kaayo dinhi sa kalibutan. 
Ang butang nga gihatag sa Dios nganha kaninyo nga bililhon labaw 
pa sa tanan mao ang oportunidad nga maangkon ang kinabuhing 
dayon didto sa celestial nga gingharian ug maangkon isip inyong 
mga kauban, hangtud sa tibuok kapanahonan sa kahangturan, ang 
anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, mga bana ug mga 
asawa kinsa inyong gikauban dinhi sa yuta.17 [Tan-awa sa sugyot 4 
sa pahina 92.]

Tungod ni Jesukristo, kita mabanhaw.

Ang matarung nga kinabuhi sa Manluluwas mao ang usa ka hing-
pit nga ehemplo ngadto sa tanan, ug ang Iyang pagkabanhaw mao 
ang unang kasiguroan ngadto sa katawhan nga kita, usab, moba-
ngon gikan sa lubnganan.18
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Sa dihang si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay nahimo Siya nga 
unang bunga sa pagkabanhaw. Ang espiritu nga anak sa Amahan 
(ang salabutan nga bahin sa Iyang kalag) mipuyo og balik sa Iyang 
yutan-on nga lawas nga nabalaan na, ug Siya nahimong usa ka celes-
tial nga binuhat nga nahimaya, ug mikuha sa Iyang luna, sa tuo nga 
kamot sa Amahan, isip usa sa Dios nga Kapangulohan. Siya adunay 
gahum sa pagbuntog sa kamatayon tungod kay Siya nakatuman sa 
tanan nga mga balaod sa Iyang Amahan nga nagdumala niini; ug kay 
nakabuntog sa kamatayon siya mihimo niining posible nga ang ta-
nang katawhan mabanhaw, ug ang tanan mahimong mahimaya usab 
pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an, diin mga yano ra 
kaayo nga ang tanan mahimong makatuman kon ilang kagustohan.19

Si Jesukristo usa ka tawo nga walay sala. Tungod sa rason sa 
Iyang pagkaputli, Iyang pagkamatarung ug Iyang hiyas, nakahimo 
Siya sa pag-abli sa mga pultahan sa bilanggoan, sa pagbuntog sa 
kamatayon ug sa lubnganan, ug sa pagmugna og agianan . . . pai-
ngon nianang langit nga atong gipaabut nga adtoan.20

Mahimo natong paklion ang seksyon 88 sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad ug tan-awon kon unsay giingon sa Ginoo mahitungod 
sa atong pagkabanhaw, dili lamang ang pagkabanhaw sa Manlu-
luwas, apan nagsulti siya kanato kon unsay mahimong mahitabo 
kanato. . . . Kita gipahibalo dinhi niini nga seksyon nga ang atong 
mga lawas pagabangunon gikan sa lubnganan, dili laing mga la-
was, ug kana nga mga espiritu nga nag-angkon niini nga mga 
lawas karon mopuyo sa sama nga mga lawas human nga kini 
malimpyohan ug mabalaan ug mahimong imortal. [Tan-awa sa 
D&P 88:14–17, 28–33.] 21

Karon daghang mga tawo sa kalibutan ang wala masayud kon 
unsa ang pagkabanhaw. Gitudloan ba ninyo ang inyong mga anak 
ug ang inyong mga kaubanan kon unsa ang kahulugan niini? . . . 
Ang pagkabanhaw [sa Manluluwas] klaro ngadto sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw kinsa nakasabut sa ebanghelyo, apan adunay 
daghan kaayo kinsa wala makasabut kon unsa ang kahulugan niini. 
. . . Ang katuyoan sa Ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pag-andam 
sa matag lalaki, babaye ug bata alang sa panahon nga ang tanan 
niadtong kinsa namatay na pagabangunon gikan sa ilang mga lub-
nganan, ug sa higayon nga ang atong Langitnong Amahan motukod 
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sa iyang gingharian dinhi sa yuta ug ang mga matarung mopuyo 
didto ug si Jesukristo mao ang atong Hari ug ang atong Magbaba-
laod.22 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 92.]

Ang atong kahibalo kalabut sa pagka-imortal sa kalag 
makadasig, makaawhag, ug makahupay kanato.

Atong mabasa sa Job, “Apan anaay usa ka espiritu diha sa tawo; 
ug ang gininhawa sa Makagagahum nagahatag kanila og salabutan.” 
[ Job 32:8.] Kadtong kinsa wala makadawat niana nga pagdasig dili 
makasabut sa kahulugan sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, ug 
kon wala kana nga pagsabut kini daw alang kanako adunay gamay 
ra nga kalipay alang niadtong kinsa nagpuyo sa dugay-dugay na 
nga panahon, naghulat sa panahon nga ang espiritu mobiya sa la-
was aron moadto sa dapit nga wala nila masayri kon asa.23

Ah, kaguol kaha niini kon atong hunahunaon nga ang kamatayon 
motapos sa atong pagpakabuhi. Kon, sa higayon nga mahuman 
na ang atong buluhaton dinhi sa yuta, kita wala nay oportunidad 
sa pagpadayon sa paglambo, adunay gamay ra nga makapadasig 
kanato nga magpakabuhi sama sa atong pagpakabuhi dinhi. Ang 
kahibalo nga ang tanang mga maayo nga atong nahuman dinhi, 
ug ang tanang pagpalambo nga atong gihimo, makapadugang sa 
atong kalipay sa kahangturan, makapaawhag kanato sa paghimo 
sa atong labing maayo.24

Kitang tanan lumalabay niana nga panahon kon kita pagatawa-
gon gikan niini nga kinabuhi. Kon kita wala makasabut nga adunay 
umaabut nga kinabuhi, kon kita wala mahibalo nga adunay usa ka 
butang nga mas labaw pa kay sa impluwensya nga atong nadawat 
sa pagkakaron, kon walay bisan unsa nga butang kondili ang kaka-
wang ug kawalay kapuslanan sa kinabuhi nga atong gipakabuhian, 
adunay daghan, alang kanako, ang mabalaka gayud sa pagpan-
limbasug nga kinahanglang buhaton aron sa pagpakabuhi dinhi. 
Apan sa kalooy sa atong Langitnong Amahan siya mihatag kanato 
sa labing maanindot nga mga gasa nga moabut sa katawhan.25

Ang Ginoo mipanalangin kanato og kahibalo nga siya buhi, ug 
adunay lawas, ug nga kita gilalang sa iyang panagway. Kita wala 
nagtuo nga siya mora og espiritu o siya dili masabtan. Kon kamo 
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nakadawat sa pagsaksi nga miabut kanako ug nasayud sama sa 
akong nasayran nga ang atong Langitnong Amahan mipadayag sa 
iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, nga siya usa ka personal 
nga Dios, nga kita gilalang sa iyang panagway, nga ang atong mga 
espiritu iyang mga anak, nga siya mihatag kanato og oportunidad 
sa pagpuyo sa yuta aron sa pagdawat og usa ka pisikal nga lawas, 
aron kita mahimong andam sa pagbalik ngadto sa iyang presensya 
ug magpuyo uban kaniya sa kahangturan, ako moingon, kon kamo 
nakadawat niana nga kasiguroan, nan kamo adunay usa ka pundas-
yon diin kamo mahimong motukod sa inyong hugot nga pagtuo. 
Kon kuhaon kana gikan kaninyo, ang kahibalo nga buhi gayud ang 
Dios, ang kasiguroan nga si Jesukristo mao ang pagpakita sa Dios 
diha sa unod, kon kuhaon gikan kaninyo ang kasiguroan nga adu-
nay tinuod nga pagkabanhaw gikan sa mga patay, ug inyong ma-
kaplagan ang inyong kaugalingon nga anaa sa kahimtang sama sa 
mga anak sa atong Amahan sa tibuok kalibutan, ug ako mangutana 
kaninyo, nan unsa pa man ang magpabilin nga kahupayan diha ka-
ninyo? Mao kini ang mga kamatuoran nga mahinungdanon kaayo.26

Mas daghan sa akong mga minahal ang anaa sa laing kalibutan 
kay sa ania dinhi, ug sa dili madugay sa natural nga pamaagi sa 
mga panghitabo ako usab, modawat sa akong tawag nga moadto 
didto. Wala ko magpaabut nianang panahona uban sa kabalaka 
ug kasakit, apan uban sa paglaum ug uban sa kasiguroan nga ang 
kausaban, kon kini mahitabo, alang sa dugang nga kalipay ug mga 
kaayohan nga dili nato mahimong mahibaloan sa pagkamortal.27

Kon kita makaamgo nga ang kamatayon usa lamang sa mga ang-
ang nga kinahanglang maagian sa mga anak sa Dios hangtud sa 
kahangturan, ug nga kana sumala sa iyang plano, kini mokuha sa 
ikos sa kamatayon ug modala kanato sa atubangan sa katinuod sa 
kinabuhing dayon. Daghang mga pamilya ang gitawag aron tempo-
raryo nga manamilit niadtong ilang gihigugma. Kon ang ingon nga 
mga kamatayon moabut, kini makahasol kanato, kon kita motugot 
niini, ug sa ingon makadala og dakong kasubo sa atong kinabuhi. 
Apan kon ang atong espirituhanon nga mga mata maablihan pa 
ug kita makakita pa lamang, kita mahupay, ako sigurado, sa unsay 
makita sa atong panan-awon. Ang Ginoo dili mobiya kanato nga 
walay paglaum. Hinoon siya mihatag kanato sa matag kasiguroan 
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sa mahangturong kalipay, kon atong dawaton ang iyang tambag 
samtang ania pa sa pagkamortal.

Dili kini usa ka walay kapuslanan nga damgo. Kini mga kama-
tuoran. Kaninyo kinsa mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo, 
kini nga istorya yano ra, apan kini tinuod. Adunay sagrado nga mga 
hugpong sa kasulatan nga gibutang sa atong Langitnong Amahan 
nga maangkon ra nato, nagtudlo kanato nga kita nagpuyo sa ma-
hangturong paagi. . . . Ang Ginoo mihatag kanato niining kasayuran 
sa dakong kayano, ug gikan sa kinahiladman sa akong kasingka-
sing ako nagpasalamat kaniya alang sa kahibalo nga iyang gihatag 
kanato, nga kadtong kinsa nagbangutan mahupay unta ug nga kita 
mismo makasabut unta sa atong katuyoan sa pagkaania dinhi. Kon 
kadtong kinsa namatay na makasulti pa lamang kanato, sila moi-
ngon, “Padayon, padayon, alang niana nga tumong nga mohatag ka-
nato og mahangturong kalipay nga manag-uban.” Buhata ang mga 
butang nga ipabuhat sa Ginoo kaninyo, ug dili ninyo mataligam-an 
ang bisan unsang butang nga bililhon; apan hinoon padayon nga 
nagtigum og mga bahandi sa langit diin walay tangkob ug taya nga 
magakutkot o diin walay mga kawatan nga magapanakasaka ug 
magapangawat. [Tan-awa sa Mateo 6:19–20.]

Akong ibilin ang akong pagpamatuod nganha kaninyo nga ako 
nasayud nga kita nagpuyo og mahangturon nga kinabuhi, ug nga 
ang temporaryo nga panagbulag sa kamatayon . . . usa lamang sa 
mga ang-ang diha sa dalan sa mahangturong pag-uswag ug sa kata-
pusan moresulta sa kalipay kon kita magmatinud-anon.28 [Tan-awa 
sa sugyot 6 sa pahina 92.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Samtang nagbasa ka sa “Gikan sa Kinabuhi ni George Albert 
Smith” (mga pahina 79–81), paghunahuna mahitungod sa usa 
ka higayon nga ikaw misulay sa paghupay sa usa ka tawo 
human sa kamatayon sa usa ka minahal. Unsa man ang naka-
hatag og kahupayan ni Presidente Smith?
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 2. Si Presidente Smith mitudlo nga “kini [nga kinabuhi] usa la-
mang ka bahin sa kahangturan” (pahina 82). Unsa man ang 
kahulugan niini nganha kanimo? Sa unsang paagi nga ang 
atong pagsabut mahitungod niini nga baruganan makaimplu-
wensya sa mga pagpili nga atong himoon?

 3. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 82. Sa unsang 
paagi nga ang mga pagtulun-an niini nga seksyon lahi gikan 
sa unsay gitudlo sa kalibutan mahitungod sa katuyoan sa ki-
nabuhi? Unsa nga mga kasinatian ang atong masinati panahon 
sa pagkamortal nga makatabang kanato sa “pag-ambit sa mga 
kinaiya sa pagkadios”?

 4. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 84, ilabi na ang 
katapusang upat ka mga paragraph sa seksyon. Ngano nga 
ang pagpaningkamot alang sa kalibutanon nga mga butang 
nahisama man sa “pagkab-ot sa [usa ka] bula nga kini mismo 
nahanaw ra”?

 5. Sa pahina 88, si Presidente Smith nagpasabut ngadto sa ka-
sayuran mahitungod sa pagkabanhaw diha sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 88. Unsa man ang natudlo sa mga bersikulo 
14–17 ug 28–33 niini nga seksyon nganha kanimo kalabut sa 
pagkabanhaw? Unsa ang pipila ka epektibo nga mga paagi sa 
pagtudlo sa mga anak kalabut sa pagkabanhaw?

 6. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 89. Unsa man 
ang pipila ka mga pagsulay sa kinabuhi nga nahimong mas 
makaya ra tungod kay ikaw adunay pagpamatuod sa mga ba-
ruganan nga gitudlo niini nga seksyon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 15:12–26, 
35–42, 53–58; 2 Nephi 9:6–13; Alma 12:24; 28:12; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 93:19–20, 29–34; 130:18–19; Abraham 3:24–26

Tabang sa pagtudlo: “Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og 
usa ka seksyon nga ganahan nila ug ipabasa kini sa hilum. Dapita 
sila sa pagpundok diha sa mga grupo sa duha o tulo ka mga tawo 
kinsa mipili sa sama nga seksyon ug hisguti kon unsa ang ilang 
nakat-unan” (gikan sa pahina x niini nga basahon).
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Sa sulod sa Templo sa Kirtland, diin ang karaang propeta nga si 
elijah mipakita kang Joseph Smith ug mihatag kaniya sa gahum 

sa pagbugkos ug sa mga yawe sa buhat alang sa mga patay.
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Mga Panalangin sa Templo 
alang sa Atong Kaugalingon ug 

sa Atong mga Katigulangan

Ang katuyoan sa mga templo mao ang paghatag og 
usa ka dapit diin ang balaan nga mga ordinansa 

ipahigayon alang sa mga buhi ug alang sa mga patay.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Niadtong 1905, isip usa ka bag-o nga Apostol, si George Albert 
Smith misuroy sa pipila ka importante nga mga dapit sa kasaysa-
yan sa Simbahan uban ni Presidente Joseph F. Smith ug uban nga 
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha. Usa ka dapit nga ilang gi-
bisitahan mao ang Kirtland, Ohio, diin ang nag-unang mga Santos 
mitukod sa unang templo niini nga dispensasyon. “Sa pag-abut sa 
lungsod,” si Elder Smith nahinumdom, “ang unang butang nga misu-
gat sa among panan-aw mao ang matahum nga templo sa Kirtland. 
. . . Diha kadtong dapita nga sila si Propeta Joseph Smith ug [Oliver 
Cowdery] nakakita sa Manluluwas diha sa barandilya sa pulpito. 
Diha kadtong dapita nga gisalig ni Moises ngadto kanila ang mga 
yawe sa pagpundok sa Israel; ug nga sila si Elias ug Elijah mianhi 
diha sa gahum ug kaharianon sa ilang mahinungdanon nga mga 
tawag, ug mitugyan sa mga yawe nga gisalig nga ilang ampingan 
sa mga panahon sa ilang pangalagad dinhi sa yuta.”

Samtang nanglakaw ang grupo sa sulod sa templo, si Elder Smith 
naghunahuna mahitungod sa maunungon nga mga Santos kinsa 
mitukod niini. “Sa dihang among naamgohan nga ang building gi-
tukod sa mga tawo nga anaa sa hilabihan ka kabus, kon sa unsang 
paagi nga ang maisugon nga kalalakin-an nagtrabaho sa adlaw aron 
ipahimutang ang mga pundasyon ug nagtukod sa mga bongbong 
niana nga istraktura, ug dayon inigka gabii nagbarug ug nanalipod 
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niini gamit ang mga hinagiban batok niadtong kinsa nanumpa nga 
ang building kinahanglang dili gayud mahuman, dili namo mapug-
ngan kondili mobati nga dili ikatingala nga ang Ginoo midawat sa 
ilang mga halad ug mipanalangin kanila ingon nga diyutay ra nga 
mga tawo ang napanalanginan dinhi sa yuta.” 1

Mga katuigan ang milabay, human na-set apart isip Presidente sa 
Simbahan, si Presidente Smith mipahinungod sa Templo sa Idaho 
Falls Idaho. Diha sa pagpahinungod nga pag-ampo, mipasalamat 
siya alang sa makaluwas nga buhat nga gipahigayon diha sa templo 
alang sa mga buhi ug sa mga patay:

“Kami nagpasalamat kanimo, O Dios, sa pagpadala kang Elijah, 
ang karaan nga propeta, kinsa ‘. . . gitugyanan sa mga yawe sa 
gahum sa pagbalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa 
mga anak, ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa mga 
amahan, nga ang tibuok kalibutan dili unta hampakon uban sa usa 
ka tunglo.’ [D&P 27:9.] Nagpasalamat kami kanimo nga siya gipa-
dala ngadto sa imong sulugoon, si Joseph Smith, aron ihatag ang 
mga yawe ug awtoridad sa buhat alang sa mga patay, ug aron ipa-
dayag nga ang plano sa kaluwasan magamit sa tibuok tawhanong 
pamilya, nga ang ebanghelyo alang sa tanan, ug nga ikaw walay 
pinalabi sa mga tawo, mitanyag alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo 
sa kaluwasan ngadto sa mga buhi ug sa mga patay. Kami labing 
mapasalamaton nganha kanimo nga ang kaluwasan gitanyag alang 
sa tanan kinsa nagtinguha nga maluwas diha sa imong gingharian.

“Unta kini ikahimuot sa imong katawhan sa pagsiksik sa ge-
nealogy sa ilang mga katigulangan nga sila unta mahimong mga 
manluluwas sa Bukid sa Zion pinaagi sa pagpahigayon diha sa 
imong mga templo alang sa ilang mga patay nga kaliwatan. Kami 
nag-ampo usab nga ang espiritu ni Elijah maanaa unta gayud diha 
sa tanang katawhan bisan asa nga sila unta madasig sa pagpundok 
ug pagpahimulos sa genealogy sa ilang mga katigulangan; ug nga 
ang imong matinud-anon nga mga anak mogamit unta sa imong ba-
laan nga mga templo diin ipahigayon ang tanan nga mga ordinansa 
alang sa mga patay kalabut sa ilang mahangturong kahimayaan.”

Diha sa iyang pag-ampo si Presidente Smith miila usab nga ang 
templo mao gayud ang balay sa Ginoo ug usa ka dapit diin ang 
presensya sa Dios mahimong mabati:
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“Karong adlawa ania kami ug karon ipahinungod ang Templo 
nganha kanimo uban sa tanan nga may kalabutan niini nga kini 
unta mahimong balaan sa imong panan-aw; nga kini unta mahi-
mong usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagdayeg ug pag-
simba, nga ang imong himaya unta maanaa sa sulod niini ug ang 
imong balaan nga presensya padayon nga anaa sa sulod niini; ug 
nga kini unta mahimong madawat nga puluy-anan alang sa imong 
Pinalanggang Anak, si Jesukristo, ang among Manluluwas; nga kini 
unta parehong mabalaan ug mapahinungod ang tanang bahin niini 
nganha kanimo, ug kami nag-ampo nga ang tanan niadtong kinsa 
mosulod niining imong Balay unta madasig sa kabalaan niini. . . .

“Kon imong pagbuot, among Langitnong Amahan, tuguti nga 
ang imong presensya mabati dinhi sa kanunay, nga ang tanan kinsa 
magpundok dinhi unta masayud nga sila imong mga bisita ug nga 
kini imong Balay.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 106.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Sa templo atong madawat ang sagrado nga 
mga ordinansa, lakip ang mga ordinansa nga 
nagbugkos sa mga pamilya sa kahangturan.

Aron kita mahimong andam [sa celestial] nga gingharian, ang 
Ginoo, sa iyang kalooy, niining ulahing mga adlaw mipahiuli sa 
Ebanghelyo ni Jesukristo, ug mibutang niini og balaan nga awtori-
dad, ug dayon mihatag og panabut ngadto sa Iyang mga anak nga 
ang piho nga mga ordinansa mahimong madawat ug mapahigayon. 
Tungod niini nga katuyoan ang mga templo gitukod ug sa sulod 
niadto nga mga templo kadtong kinsa nagtinguha og usa ka luna 
sa Celestial nga Gingharian adunay oportunidad sa pag-adto ug 
pagdawat sa mga panalangin, aron sa pagpalambo sa ilang kinabuhi 
ug pag-andam kanila alang niana nga gingharian.3

Kita mao lamang ang mga tawo sa kalibutan kinsa nahibalo kon 
alang sa unsa ang mga templo.4

Ang matag [templo] gitukod alang sa usa ka mahinungdanon nga 
katuyoan: aron magsilbi nga usa ka Balay sa Ginoo, sa pagtanyag 
og usa ka dapit nga sagrado ug angayan alang sa pagpahigayon sa 
balaan nga mga ordinansa nga nagbugkos dinhi sa yuta ug didto 
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sa langit—mga ordinansa alang sa mga patay ug alang sa mga buhi 
nga nagpasalig niadtong kinsa modawat niini ug kinsa matinud-
anon sa ilang mga pakigsaad, sa pag-angkon ug pakig-uban sa ilang 
mga pamilya, mga kalibutan nga walay katapusan, ug kahimayaan 
uban kanila didto sa celestial nga gingharian sa atong Amahan.5

Mapasalamaton gayud kita tungod sa kahibalo kalabut sa pagka-
mahangturon sa pakigsaad sa kaminyoon. Kon niining kinabuhia 
lamang kita adunay paglaum, kita gayud ang labing alaut sa tanang 
mga tawo [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:19]. Ang kasiguroan nga 
ang atong relasyon dinhi isip mga ginikanan ug mga anak, isip mga 
bana ug mga asawa magpadayon ngadto sa langit, ug nga kini mao 
lamang ang sinugdanan sa usa ka maanindot ug mahimayaon nga 
gingharian nga gitagana sa atong Amahan nga atong mapanunod sa 
laing kalibutan, mopuno kanato og paglaum ug hingpit nga kalipay.6

Kon ako maghunahuna, sama sa hunahuna sa kadaghanan, nga 
karon nga ang akong minahal nga asawa ug ang akong minahal 
nga mga ginikanan mipanaw na, nga sila wala na sa akong kina-
buhi hangtud sa kahangturan ug nga ako dili na gayud makakita 
kanila pag-usab, kini mohikaw kanako sa usa sa labing dakong 
mga kalipay nga anaa sa akong kinabuhi: ang pagpamalandong 
mahitungod sa paghimamat kanila pag-usab, ug pagdawat sa ilang 
pag-abiabi ug sa ilang pagmahal, ug sa pagpasalamat kanila gikan 
sa kinahiladman sa mapasalamaton nga kasingkasing alang sa tanan 
nga ilang nabuhat alang kanako.

Apan adunay daghan, daghan nga minilyon sa mga anak sa atong 
Langitnong Amahan kinsa wala masayud nga pinaagi sa pag- ambit 
sa piho nga mga ordinansa nga gimando sa atong Langitnong Ama-
han, ang mga bana ug mga asawa mahimong mahiusa alang sa ka-
ron ug sa kahangturan ug matagamtaman ang pakig-uban sa ilang 
mga anak hangtud sa kahangturan. Unsa kita ka mapasalamaton 
alang niana nga kahibalo.7

Adunay pipila lamang ka mga dapit dinhi sa kalibutan nga kita 
makaminyo alang sa kahangturan, ug kana diha lamang sa mga 
templo sa Dios. . . . Adunay daghan usab sa atong mga kaigsoonan, 
tanang mga anak sa atong Langitnong Amahan, kinsa mibalibad ni-
ini nga pribilehiyo tungod sa . . . dili malikayan nga mga hinungdan. 
Apan kon sila magpuyo sa takus nga paagi ug kon ilang dawaton 
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sa ilang kaugalingon ang mga pribilehiyo kon makahimo pa lang 
sila sa ingon, walay mawala kanila pinaagi niining dili mapugngan 
nga mga kahimtang. Apan hunahunaa dayon kon unsa ka mas dako 
ang responsibilidad niadtong kinsa nagpuyo diin ang mga lalaki ug 
mga babaye mahimong mahiusa alang sa kahangturan, ug diin sila 
makaadto ug makahimo sa buhat alang sa ilang mga patay! Ang 
mga tawo sa kalibutan wala niini nga panalangin. Naghunahuna 
lang ko kon mapasalamaton ba kita niini. . . .

Atong tudloan ang atong mga batan-on kabahin niining mga 
butanga gikan sa labing sayo sa ilang pagkabatan-on, aron kon mo-
abut na sila sa panahon sa pagminyo, wala nay mga pangutana diha 
sa ilang mga hunahuna kon asa o unsaon o pinaagi ni kinsa kana 
nga ordinansa kinahanglan nga ipahigayon—ug ang bugtong dapit 
diin kini mahimong ipahigayon alang sa karon ug sa kahangturan 
diha lamang sa usa ka templo.8

“adunay pipila lamang ka mga dapit dinhi sa kalibutan 
nga kita makaminyo alang sa kahangturan, ug 

kana diha lamang sa mga templo sa dios.”
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Nagpasalamat ko [sa Ginoo] alang sa tanan nga mga ordinansa 
sa Balay sa Ginoo nga akong nadawat, matag usa niini gitagana dili 
lamang alang kanako, apan gitugutan ko nga makadawat og usa 
ka bahin nianang gitagana alang sa tanan niyang mga anak, bisan 
asa man sila, kon sila andam sa pagdawat sa unsay iyang gitanyag 
kanila, nga walay salapi ug walay bili.9

Ang tanang . . . mga templo nga gitukod o ipahinungod pa, mo-
matuod nga usa ka panalangin nga dili masukod ngadto niadtong 
kinsa takus nga midawat diha sa ilang kaugalingon sa pribilehiyo 
sa paggamit niini, alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga patay 
nga kaliwatan.10 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 106.]

Pinaagi sa buhat sa templo kita naghatag og 
mahangturon nga mga panalangin ngadto sa 
atong nangamatay na nga mga katigulangan.

Ang genealogical society migahin og mga katuigan sa panahon 
sa pagpangolekta og impormasyon sa [family history], ug ang uban 
naggahin og mga katuigan sa panahon sa pag-adto sa Balay sa 
Ginoo aron magpabunyag alang niadtong kinsa nangamatay na, 
aron ang mga bana ug mga asawa ug mga anak ma-sealed ngadto 
sa usag usa, aron sa paghiusa sa pamilya sama sa gitudlo sa atong 
Langitnong Amahan nga kinahanglan natong buhaton. Maayo kini 
kon ang matag usa kanato mangutana sa iyang kaugalingon: Unsay 
akong gihimo kalabut niini? Naghimo ba ko sa akong bahin? Ang 
atong Langitnong Amahan misulti sa mga tawo pinaagi ni Joseph 
Smith nga, gawas kon atong gilihok ang buhat alang sa atong mga 
patay, mawala kanato ang atong kaugalingon nga mga panalangin, 
ug kita isalikway, ug ang usa sa kinatapusan nga mga butang nga 
gipaningkamutan nga buhaton sa Propeta mao ang paghuman sa 
usa ka templo diin ang mga tawo makaadto ug makapahigayon sa 
buhat alang sa ilang mga patay. Ingon niana kini ka importante. 
Kinahanglan nga adunay mohimo niini.11

Nakahinumdom ko karon sa usa ka istorya mahitungod sa duha 
ka managsoong lalaki kinsa nagpuyo sa amihanang lungsod sa 
Utah: Ang mas maguwang nga igsoong lalaki, si Henry, usa ka ban-
ker ug negosyante, ug adunay abunda nga panginabuhi. Ang laing 
igsoong lalaki, si George, usa ka mag-uuma, ug walay dako kaayo 
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nga sobra sa iyang mga panginahanglan, apan siya adunay tinguha 
sa paghimo sa buhat sa templo alang sa ilang mga patay. Gisiksik 
niya ang ilang genealogy ug miadto sa templo ug nagtrabaho alang 
niadtong mga nangamatay na.

Usa ka adlaw si George miingon kang Henry, “Naghunahuna ko 
nga kinahanglan ka nga moadto sa templo ug motabang.”

Apan si Henry miingon, “Wala koy panahon sa pagbuhat og bi-
san unsa sama niana. Tanan sa akong oras mahurot ra sa pag- 
atiman sa akong negosyo.” . . .

Mga usa ka tuig human niana, si Henry mitawag sa panimalay ni 
George ug miingon, “George, nagdamgo ko, ug nakapabalaka kini 
kanako. Naghunahuna ko basin kon makasulti ka nako sa unsay 
ipasabut niini?”

Si George nangutana, “Unsa man ang imong damgo, Henry?”

“hunahunaa ang kamaunungon ug kamatinud-anon niadtong 
kinsa sa matag adlaw moadto niining mga templo ug mopahigayon 

alang niadtong kinsa anaa na sa laing kalibutan.”
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Si Henry miingon, “Nagdamgo ko nga ikaw ug ako namatay na 
ug anaa kita sa laing kalibutan. Samtang kita nanglakaw, nakaabut 
kita sa usa ka matahum nga siyudad. Ang mga tawo nagpundok 
diha sa mga grupo sa daghang mga dapit, ug sa matag dapit nga 
atong giadtoan sila milamano kanimo ug migakos kanimo ug mi-
panalangin kanimo ug miingon nga unsa sila ka mapasalamaton 
nga nakakita kanimo, apan,” siya miingon, “wala ko nila tagda; dili 
kaayo sila mahigalaon. Unsay buot ipasabut niana?” 

Si George nangutana, “Nagtuo ka nga kita anaa na sa laing 
kalibutan?”

“Oo.”

“Aw, mao kini ang akong gisulti kanimo. Naningkamot ko sa pag-
dala kanimo sa paghimo sa buhat alang niadtong mga tawo kinsa 
anaa na didto. Nahimo na nako ang buhat alang sa daghan kanila, 
apan ang buhat alang sa daghan pa wala pa mahuman. . . . Kina-
hanglan gayud ka nga ma-busy, kay nakatilaw na man ka sa unsay 
imong mapaabut kon ikaw moadto na didto kon dili ka mohimo sa 
imong bahin sa paglihok niini nga buhat alang kanila.” [Tan-awa sa 
sugyot 3 sa pahina 106.]

Naghunahuna ko mahitungod niini nga istorya gikan sa kinabuhi 
sa duha ka managsoong lalaki sa makadaghang higayon. Daghang 
mga tawo ang wala makasabut sa kaimportante ug kasagrado sa 
kinabuhi; wala sila makasabut sa kasagrado sa mahangturong ka-
minyoon. Adunay pipila sa atong katawhan nga walay interes sa 
ilang genealogy. Sila wala magpakabana mahitungod sa ilang mga 
katigulangan; gani kamo makahunahuna sa ingon pinaagi sa ilang 
linihokan. Dili sila moadto sa templo aron sa paghimo sa buhat 
alang sa ilang mga patay. . . .

. . . Human nga kita nakaadto sa Balay sa Ginoo alang sa atong 
kaugalingon nga mga panalangin, atong hunahunaon ang atong 
responsibilidad ngadto sa atong mga katigulangan. Unsa kaha nga 
pagtimbaya ang inyong madawat kon kamo moadto na sa laing ka-
libutan? Kamo ba ang ilang duolon ug panalanginan sulod sa mga 
kapanahonan sa kahangturan, o sama ba kamo sa igsoong lalaki 
kinsa hakog nga naningkamot sa pagsulbad sa iyang mga problema 
dinhi ug tugutan lang kadtong kinsa dili makahimo sa pagtabang 
sa ilang kaugalingon sa pagpadayon nga wala ang iyang tabang? 12
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Kahibalo mo nga kitang tanan nahigot sa mahinungdanon nga 
buhat nga gibuhat didto sa mga templo sa atong Amahan, diin ang 
mga pamilya nga wala mahiusa kaniadto pagahiusahon pinaagi sa 
gahum sa Balaan nga Priesthood. Gusto sa Ginoo nga ang matag 
usa sa iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye adunay 
oportunidad nga mapanalanginan, dili lamang dinhi sa yuta, apan 
sa pagtagamtam sa mahangturon nga mga panalangin.

Hunahunaa ang kamaunungon ug ang kamatinud-anon niadtong 
kinsa sa matag adlaw moadto niining mga templo ug mopahigayon 
alang niadtong kinsa anaa na sa laing kalibutan, ug hibaloi kini 
nga kadtong kinsa anaa sa laing kalibutan nabalaka gayud kaayo 
kanato. Sila nag-ampo alang kanato ug alang sa atong kalampusan. 
Sila nangaliyupo, sa ilang kaugalingong paagi, alang sa ilang mga 
kaliwat, alang sa ilang umaabut nga mga kaliwatan nga nagpuyo 
sa yuta.13

Ang Ginoo motabang kanato sa pagsiksik sa 
atong kaliwatan nga nangamatay na.

Didto sa Chicago daghang katuigan na ang milabay, atol sa  Century 
of Progress Exposition, miadto ko sa booth sa atong Simbahan usa ka 
adlaw niana ug nangutana sa mga misyonaryo kon kinsa ang nagpa-
siugda sa maanindot nga kultural ug scientific nga kalihokan.

Sila misulti kanako nga ang pangalan sa tawo mao si Dawes, 
ug nangutana ko, “Igsoon ba siya ni Charles G. Dawes, kinsa bise-
presidente sa Estados Unidos ug usa usab ka ambassador sa Great 
Britain?”

Ug sila mitubag, “Oo.”

“Aw,” miingon ko, “Nalipay ko nga nahibalo niana. Nakaila ko niya.”

Miingon ko sa akong kaugalingon, “Siguro tawagan nako siya. 
Siya tingali si Henry Dawes.” Nakaila ko ni Henry Dawes, busa 
miadto ko sa telepono ug mitawag sa iyang opisina. Ang iyang 
secretary . . . misulti kang Mr. Dawes nga si George Albert Smith sa 
Siyudad sa Salt Lake anaa ug gusto nga makigkita kaniya, ug siya 
misulti kaniya nga paadtoon ko. Busa, imbis molinya sa gatusan ka 
mga tawo aron maghulat sa akong turno, gipaagi ko niya sa pikas 
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pultahan, ug diha sa akong atubangan nagbarug ang usa ka taas 
nga tawo nga wala nako makita sukad sa akong kinabuhi.

Siya miingon, “Ako si Mr. Dawes.”

Buotan kaayo siya, apan inyo lang mahunahuna kon unsa ko 
kaulaw. Siya si Mr. Dawes, ug siya ang igsoong lalaki ni Ambassador 
Dawes, apan siya mao si Rufus Dawes. Wala ko masayud nga aduna 
ba diay usa ka Rufus Dawes sa kalibutan.

“Aw,” miingon ko, “Mianhi ko aron sa pagsulti kanimo nga maanin-
dot kini nga kalihokan, ug sa pagpahayag nganha kanimo sa akong 
pasalamat sa unsay imong nahimo sa pag-organisar ug pag-atiman 
niini. Pagkanindot sa pagkahimo niini, ug makapa-edukar kaayo kini 
ngadto sa daghan kaayo nga mga tawo. Karon, akong nasabtan nga 
ikaw busy nga tawo, ug mao lamang kana ang akong tuyo sa pag-
anhi ug pakigsulti, ug sa pagpahalipay ug pagpasalamat kanimo.”

“Pagkamabination niana,” siya miingon. “Sulod.”

“Ayaw na, mao ra kana ang akong tuyo,” mitubag ko.

Miingon siya, “Dali sulod.”

Miingon ko, “Ayaw na, naay gatusan ka mga tawo nga naghulat 
aron makigkita kanimo.”

“Walay usa kanila ang mosulti og ingon ka nindot sa unsay 
imong gisulti.”

Busa misulod ko, nga wala nay mahunahunaan ug hapit di na 
kaginhawa. Siya miinsister nga molingkod ko, ug ang sunod nga 
butang nga akong gisulti mao: “Lain pay ato, Mr. Dawes, diin man 
gikan ang imong mga kaliwat?”

“Pasabut ba nimo dinhi sa Amerika?” siya nangutana.

“Pasabut nako bisan asa.”

Miingon siya, “Interesado ka ba sa genealogy?”

“Interesado gyud kaayo ko.” Mitubag ko. “Aduna kami usa sa la-
bing maanindot nga mga genealogical library sa Siyudad sa Salt Lake.”

Miingon siya, “Kadali lang ha,” ug migawas sa iyang opisina ug 
mibalik nga may dalang usa ka karton nga hapit ingon ka dako sa 
karaang Biblia sa pamilya. Gikuha niya ang iyang kutsilyo, giablihan 
ang karton, ug gikuha ang pakete nga giputos sa puti nga tisyu nga 
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papel. Gitangtang niya ang tisyu nga papel ug gibutang sa lamesa 
ang usa sa labing maanindot kaayo nga pagkahapin nga mga ba-
sahon nga akong nakita sukad. Maayo kining pagka-imprinta ug 
abunda kaayo sa pagkahulagway, ug ang hapin elegante kaayo nga 
gimarkahan og bulawan.

Samtang nagtan-aw ko niini, miingon ko, “Mr. Dawes, usa kana 
ka matahum nga obra maestra.”

“Angay lang gayud. Nakagasto ko niini og baynte singko mil ka 
dolyares.”

“Aw,” miingon ko, “angayan lang kini.”

Miingon siya, “Aduna ba kini bili alang kanimo?”

Miingon ko, “Aduna gayud kon ako aduna pa lang niini.”

Siya miingon, “Sige, imoha na kini!”—baynte singko mil ka dol-
yares nga kantidad sa genealogy ang gibutang diha sa akong mga 
kamot sa usa ka tawo nga nahimamat lang nako sa lima ka mi-
nuto! Ako nahingangha. Ang among unang panagkita nagpadayon 
pero dili kaayo dugay. Gisultihan ko siya kon unsa ko kalipay nga 
makabaton niini ug nga ibutang ko kini sa genealogical library sa 
Siyudad sa Salt Lake.

Sa wala pa ko mobiya sa lawak, miingon siya, “Mr. Smith, gene-
alogy kini sa akong inahan, ang genealogy sa mga Gates. Giandam 
usab namo ang genealogy sa akong amahan—ang pamilya sa mga 
Dawes. Kana sama usab niini. Kon kana mahuman na, gusto ko nga 
padalhan ko usab ikaw og kopya niana.”

Singkwenta mil ka dolyares sa genealogy!—ug tungod lamang sa 
akong paningkamot nga magmatinahuron sa usa ka tawo. Dili ko 
motuo nga kadto aksidente lang. . . .

Ang Ginoo nagtabang kanato; kini kahibulongan kon sa unsang 
paagi nga ang dalan giablihan ug kon sa unsang paagi nga ang 
ubang mga tawo sa kasagaran giaghat sa pag-andam sa ilang mga 
genealogy. Apan usahay mapakyas kita sa pagpahimulos sa atong 
mga oportunidad sa pag-andam sa atong mga genealogy, bisan pa 
man kon ang Ginoo klaro kaayo nga misulti nga gawas kon kita 
moatiman sa atong buhat sa templo kita isalikway uban sa atong 
mga patay [tan-awa sa D&P 124:32]. Kini usa ka mahinungdanon 
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kaayo nga butang. Kini usa ka butang nga dili nato mahimong 
usbon, kon atong giusikan ang atong mga oportunidad hangtud 
nga ang kinabuhi matapos. . . . Dili kita makapaabut nga ang uban 
mohimo niini nga buhat alang kanato.

Busa, ang Ginoo, sa usa ka paagi o sa lain, nag-awhag, ug nag-
tambag kanato sa paghimo sa atong buhat. Ang pipila ka mga pa-
milya nga dili makahimo sa buhat nga sila ra adunay laing tawo nga 
magtrabaho sa tanang higayon alang sa ilang genealogy sa templo, 
ug mga rekord.

Kon kita mohimo sa atong bahin, ang atong mga genealogy ab-
lihan ngari kanato—usahay sa usa ka paagi, usahay sa laing paagi. 
Busa gusto ko nga mosugyot kaninyo, akong mga kaigsoonan: bu-
haton nato ang atong bahin.14 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 107.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Basaha ang mga kinutlo gikan sa pagpahinungod nga pag-
ampo sa Templo sa Idaho Falls Idaho sa mga pahina 96–97, 
ug basaha ang D&P 109:1–5, 10–13 (gikan sa pagpahinungod 
nga pag-ampo sa Templo sa Kirtland). Pamalandonga ang mga 
pagbati nga imong gibati sa dihang ikaw mitambong sa tem-
plo, ug hunahunaa ang mga kasinatian nga nakapalig-on sa 
imong pagpamatuod nga ang templo balay sa Ginoo.

 2. Unsa ang mga rason nga gihatag ni Presidente Smith sa pag-
tukod og mga templo? (tan-awa sa mga pahina 97–100). Unsa 
ang atong mabuhat sa pag-awhag sa mga batan-on sa pag-
andam nga maminyo sa templo? 

 3. Basaha ang istorya sa pahina 100. Unsa man ang pipila ka 
yano nga mga paagi alang sa usa ka tawo nga adunay daghan 
nga laing mga responsibilidad nga makaapil sa buhat sa family 
history? Unsa ang mabuhat sa mga korum sa priesthood ug sa 
mga Relief Society aron makaapil?
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 4. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 103. Sa unsang 
paagi nga ang Ginoo mitabang kanimo samtang naningkamot 
ka sa pagpangita sa impormasyon mahitungod sa imong mga 
katigulangan? Unsa ang uban nga mga panalangin nga imong 
nadawat samtang ikaw miapil sa buhat sa family history?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Malaquias 4:5–6; Doktrina ug 
mga Pakigsaad 97:15–16; 110; 124:39–41; 128:9, 15–24.

Tabang sa pagtudlo: Kon ang usa ka tawo mobasa og kusog gikan 
sa mga pagtulun-an ni Presidente Smith, dapita ang uban nga mga 
sakop sa klase sa “pagpaminaw ug sa pagpakita og piho nga mga 
baruganan o mga ideya. Kon ang tudling adunay dili kasagaran 
o malisud nga mga pulong o mga hugpong sa mga pulong, ipa-
sabut kini sa dili pa basahon ang tudling. Kon adunay maglisud 
sa pagbasa diha sa grupo, pangita og mga moboluntaryo kay sa 
papuli-pulihon sila” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon 
nga Tawag, 56).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1906, 57.
 2. “Dedicatory Prayer . . . Idaho Falls 

Temple,” Improvement Era, Okt. 1945, 
564–65.

 3. Sa Deseret News, Peb. 13, 1932, Church 
section, 7.

 4. Sa Conference Report, Okt. 1950, 159.
 5. “The Tenth Temple,” Improvement Era, 

Okt. 1945, 561.
 6. Sa Conference Report, Okt. 1905, 29.
 7. “Priceless Prospects,” Improvement Era, 

Hunyo 1950, 469.

 8. “The Tenth Temple,” 561, 602.
 9. Sa Conference Report, Okt. 1929, 25.
 10. “The Tenth Temple,” 602.
 11. “The Tenth Temple,” 602.
 12. “The Tenth Temple,” 561, 602.
 13. Sa Conference Report, Abr. 1937, 

34–35.
 14. “On Searching for Family Records,” 

 Improvement Era, Ago. 1946, 491, 540. 
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“Kini usa ka talagsaon nga panalangin nga atong natagamtaman . . . 
nga mobati nga sigurado alang sa balaan nga paggiya, nga makabaton 

og hingpit nga pagtuo sa usa ka personal nga dios kinsa interesado 
kanato ug kinsa maminaw ug motubag sa atong mga pag-ampo.”
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Ipahayag ang Imong 
Pagbati ngadto sa Ginoo 

diha sa Pag-ampo

Pinaagi sa personal ug pamilya nga pag-ampo, atong 
bation ang impluwensya sa Langitnong Amahan diha 
sa atong kinabuhi ug diha sa atong mga panimalay.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Ang pag-ampo usa ka importante nga bahin sa panimalay diin 
nagdako si George Albert Smith. “Ang tago ug pamilya nga mga 
pag-ampo gihimo sa matag sakop sa pamilya,” miingon siya. “Akong 
nakat-unan sa sayo sa kinabuhi nga ang Ginoo motubag sa pag-
ampo kay Siya mitubag sa akong pag-ampo ug sa daghang mga 
pamaagi Siya mihatag kanako og pamatuod sa Iyang mabinanta-
yong pag-amuma.” 1

Bisan sa kaulahian sa iyang kinabuhi, si Presidente Smith nahi-
numdom uban sa kahimuot kon giunsa sa iyang inahan, si Sarah 
Farr Smith, pagtudlo kaniya sa pag-ampo:

“Gibansay ko sa usa ka Santos sa Ulahing mga Adlaw nga ina-
han. Usa sa unang mga butang nga akong nahinumduman mao 
ang higayon nga iyang gikuptan ang akong kamot ug giagak ko sa 
hagdanan paingon sa taas. Sa lawak adunay duha ka higdaanan, 
ang higdaanan diin ang akong mga ginikanan matulog, ug ang ga-
may nga malukot nga higdaanan sa pikas bahin. Ako makahinum-
dom niini nga ingon og kagahapon lang. Sa dihang didto na kami 
sa taas, milingkod siya sa akong gamay nga malukot nga higdaa-
nan. Gipaluhod ko niya sa iyang atubangan. Gikiyugpos niya ang 
akong mga kamot ug iyang kining gigunitan, ug mitudlo kanako 
sa akong unang pag-ampo. Dili ko gayud kini hikalimtan. Dili ko 
gusto nga malimot niini. Usa kini sa labing maanindot nga mga 



K a P i T u l o  9

110

handumanan nga akong nabatunan sa kinabuhi, usa ka buotan 
nga inahan nga naglingkod kilid sa akong higdaanan ug nagtudlo 
kanako sa pag-ampo.

“Kadto usa lamang ka yano nga pag-ampo, apan . . . kana nga 
pag-ampo miabli alang kanako sa mga bintana sa langit. Kana nga 
pag-ampo mipadangat ngari kanako sa kamot sa akong Amahan 
sa langit, kay siya mipasabut ngari kanako kon unsa gayud ang 
ipasabut niini kutob sa masabtan sa usa ka gamay nga bata. Gikan 
nianang adlawa hangtud karon, samtang akong nalukop ang kali-
butan sa pagbiyahe sa gibana-bana nga minilyon ka mga kilometro 
taliwala sa ubang mga anak sa atong Amahan, matag adlaw ug 
matag gabii, bisan asa man ako, kon mohigda ko sa akong higda-
anan o mobangon gikan niini, akong gibati nga ako duol sa akong 
Langitnong Amahan. Siya dili layo.” 2

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Presidente Smith nagsalig sa pag-
ampo dili lamang isip usa ka paagi nga mas maduol sa Dios apan 
sa pagpangayo usab Kaniya og tabang panahon sa panginahanglan. 
Usa ka adlaw samtang naglangoy sa Pacific Ocean, tabok sa bayba-
yon sa California, siya aduna sa mosunod nga kasinatian:

“Ako gikonsiderar nga usa ka maayo nga swimmer ug nalingaw 
gayud kaayo sa maong dula. Niini gayung adlawa dako kaayo ang 
taub ug paspas kaayo. Sa akong pagbiya sa baybayon ug milangoy 
paingon sa lawud, misalom ko agi sa dakong mga balud samtang 
kini molapaw ug motabon kanako. Ang akong tumong mao ang 
dako nga nag-ulbong mga balud nga naa sa unahan, diin makapa-
himutang ko sa akong likod ug mosakay pataas ug paubos sa dako 
nga nag-ulbong mga balud.

“Samtang miapil niining makapainteresado nga sport, usa sa dako 
kaayo nga balud milapaw ug nabungkag sa wala pa ko makapa-
himutang sa akong kaugalingon human sa pagsawom agi sa nag-
una pa niini. Naapsan ko sa ikaduha ug milabay kanako ngadto sa 
kinaubsang bahin sa dagat. Akong mabati ang akong kaugalingon 
nga giguyod sa sulog sa ilawom. Niining partikular nga higayon 
daghang mga balud ang miabut nga paspas kaayong nagsunod-su-
nod ug wala nako mapahimutang ang akong kaugalingon sa wala 
pa ko kasalom gikan sa usa ngadto sa lain. Nakamatngon ko nga 
dali kong nawad-an og kusog, nga kinahanglan na gayud nako nga 
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mangita og paagi nga matabangan. Samtang minunot ko sa ibabaw 
sa usa ka dakong balud, akong nakit-an ang mga haligi sa panta-
lan nga duol ra, ug naghunahuna ko nga kon maningkamot ko og 
maayo makaabot ko sa lig-on nga mga haligi nga makahimo ko sa 
pagluwas sa akong kinabuhi.

“Hilum kong mihangyo sa akong Langitnong Amahan sa pag-
hatag kanako og kusog nga makaabot sa akong tumong. Samtang 
gibanlas ko ngadto sa igong gilay-on sa pantalan, mituyhad ko ug 
migakus sa usa sa mga poste. Naputos kini og hait nga asul nga 
mga sisi, ug samtang akong gilikus ang akong mga bukton ug mga 
bitiis libut niini, nasamdan niini ang akong dughan, mga bitiis ug 
mga paa. Nagpadayon ko og kupot kutob nga maagwanta pa nako 
ang kasakit ug nagbantay sa usa ka dakong balud nga moabut sa 
akong nahimutangan nga ako untang malutawan ug makaadto sa 
usa ka haligi nga mas duol sa baybayon. Matag higayon uban sa 
pag-ampo sa akong kasingkasing naningkamot ko sa pagbalhin 
gikan sa usa ka haligi ngadto sa lain uban sa tabang sa nagtuyok 
nga dakong balud.

“Sa hinay-hinay apan sa siguradong paagi ug sa hilabihan ka-
lisud, nakaabut ko sa baybayon diin ang tubig mabaw ra alang 
kanako sa paglakaw ngadto sa beach. Sa dihang nakaabut ko nga 
luwas sa init nga balas, natumba ko, sa kakapoy. Hilabihan ko ka 
luya, nga hapit gayud malumos nga wala na ko makahimo sa pag-
lakaw pauli sa balay hangtud nga nakapahulay ko og dugay-dugay. 
Naghigda sa balas uban sa kainit ug kaluwas niini, naghunahuna 
ko sa makalilisang nga kasinatian nga bag-ohay pa lang nakong 
nalahutay ug ang akong kasingkasing napuno sa pasalamat ug ka-
mapaubsanon nga ang Ginoo . . . miluwas sa akong kinabuhi.” 3 
[Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 118.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang pag-ampo nagtugot kanato sa 
pagpakig-istorya sa atong Langitnong Amahan 

nga ingon og anaa Siya sa atubangan.

Kini usa ka talagsaon nga panalangin nga atong natagamtaman 
niining mga panahon sa kahasol ug kawalay kasigurohan nga 
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mobati nga sigurado alang sa balaan nga paggiya, nga makabaton 
og hingpit nga pagtuo sa usa ka personal nga Dios kinsa interesado 
kanato ug kinsa maminaw ug motubag sa atong mga pag-ampo.4

Daghang katuigan ang milabay . . . nakadungog ko kabahin sa 
[usa ka] nuybe anyos nga lalaki, usa ka ilo, kinsa gidali og dala 
ngadto sa ospital, diin human sa pag-eksamin nakita nga kinahang-
lan siyang operahan diha-diha dayon. Nagpuyo siya uban sa mga 
higala kinsa mihatag kaniya og panimalay. Ang iyang amahan ug 
inahan, (sa dihang buhi pa sila) mitudlo kaniya sa pag-ampo; busa, 
sa dihang siya miabut sa ospital, ang butang nga iyang gusto mao 
nga tabangan siya sa Ginoo.

Ang mga doktor nakahukom sa pagpahigayon og usa ka kon-
sultasyon. Sa dihang gidala na siya ngadto sa operating room, mi-
tan-aw siya sa iyang palibut ug nakita ang mga nurse ug ang mga 
doktor kinsa mikonsulta sa iyang kahimtang. Nasayud siya nga 
grabe kini, ug miingon siya ngadto sa usa kanila, samtang nag-an-
dam sila sa paghatag kaniya og anestisya: “Doktor, sa dili pa kamo 
mosugod sa pag-opera, palihug mahimo ba nga mag-ampo kamo 
alang kanako?”

Ang doktor, nga daw naulaw, nangayo og pasensya ug miingon, 
“Dili ko makaampo alang kanimo.” Dayon ang batang lalaki mi-
hangyo sa uban nga mga doktor, mao gihapon ang resulta.

Sa katapusan, adunay talagsaon kaayo nga butang ang nahitabo; 
kining gamay nga bata miingon, “Kon dili kamo makaampo alang 
kanako, palihug mahimo ba ko ninyong hulaton samtang mag-
ampo ko alang sa akong kaugalingon?”

Ilang gitangtang ang hapin, ug miluhod siya sa operating table, 
giduko ang iyang ulo ug miingon, “Langitnong Amahan, usa lamang 
ako ka ilo nga bata. Masakiton kaayo ko. Palihug mahimo ba ko 
nimong ayohon? Panalangini kining mga tawhana kinsa maoy mo-
opera nako nga mahimo nila kini sa sakto. Kon imo kong ayohon, 
maningkamot ko nga magdako nga usa ka maayong tawo. Salamat, 
Langitnong Amahan, sa pag-ayo kanako.”

Paghuman niya og ampo, mihigda siya. Ang mga mata sa mga 
doktor ug mga nurse napuno sa luha. Dayon miingon siya, “Andam 
na ko.”
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Ang operasyon gipahigayon. Ang gamay nga bata gidala og balik 
ngadto sa iyang lawak, ug sa pipila ka adlaw sila mikuha kaniya 
gikan sa ospital, maayo na ug padulong na sa hingpit nga pagkaayo.

Pipila ka adlaw human niana, usa ka tawo nga nakadungog ka-
bahin sa insidente miadto sa opisina sa usa sa mga nag-opera ug 
miingon, “Sultihi ko mahitungod sa operasyon nga inyong gipa-
higayon pipila ka adlaw ang milabay—ang operasyon sa usa ka 
batang lalaki.”

Ang nag-opera miingon, “Naka-opera ko og pipila ka batang 
mga lalaki.”

Ang lalaki midugang, “Kining batang lalaki gusto nga adunay 
moampo alang kaniya.”

“Kita kinahanglang magpakabuhi nga duol kaayo ngadto 
sa atong langitnong amahan nga kon kita moyukbo sa 

iyang atubangan kita mahimong masayud nga ang butang 
nga atong gipangayo makapahimuot kaniya.”
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Ang doktor seryoso kaayo nga miingon, “Adunay usa ka kaso nga 
ingon niana, apan sa akong hunahuna kana nga butang hilabihan 
ka sagrado nga butang alang kanako nga istoryahan.”

Ang lalaki miingon, “Doktor, kon sultihan ko nimo, tagdon ko 
kini nga may pagrespeto; gusto ko nga makadungog niini.”

Dayon ang doktor misaysay sa istorya sama sa akong gisaysay 
og usab dinhi, ug midugang: “Naka-opera na ko og gatusan ka mga 
tawo, mga lalaki ug mga babaye kinsa nagtuo nga sila adunay hugot 
nga pagtuo nga mamaayo; apan wala pa gayud sukad hangtud nga 
ako nagbarug tupad nianang batang lalaki nga akong gibati ang 
presensya sa Dios sama sa akong gibati nianang higayuna. Kanang 
batang lalaki miabli sa mga bintana sa langit ug nakig-istorya sa 
iyang Langitnong Amahan sama sa usa ka tawo nga nakig-istorya 
ngadto sa lain nga nag-atubang. Gusto ko nga mosulti kaninyo nga 
nahimo kong mas maayo nga tawo tungod niining kasinatian nga 
mobarug ug maminaw sa usa ka batang lalaki nga nakig-istorya 
ngadto sa iyang Amahan sa langit nga ingon og anaa siya sa atuba-
ngan.” 5 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 118.]

Magpakabuhi kita sa ingon nga sa matag gabii kon kita molu-
hod sa pag-ampo ug matag buntag kon kita moyukbo atubangan 
sa Ginoo sa pagpasalamat, anaa kanato ang gahum sa pag-abli sa 
kalangitan aron ang Dios maminaw ug modungog sa atong mga 
pag-ampo nga kita masayud nga kita Iyang madawat.6

Kon kita magpakabuhi nga duol sa atong 
Langitnong Amahan, kita pagadasigon nga 
mahibalo kon unsa ang angayang i-ampo.

Ang akong amahan isip usa ka batan-on [hapit] mamatay didto 
sa Provo River. . . . Ang iyang amahan, kinsa didto sa Siyudad sa 
Salt Lake, gibati nga gidasig sa pag-adto sa usa ka lawak nga gilain 
alang sa pag-ampo. Siya . . . miluhod . . . ug miingon, “Langitnong 
Amahan, gibati nako nga adunay dautang mahitabo sa akong pa-
milya didto sa Provo. Ikaw nasayud nga dili ko makaadto nila didto 
ug maania dinhi. Langitnong Amahan, palihug panalipdi ug bantayi 
sila. . . .”
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Nianang higayuna nga siya nag-ampo, sa hapit sama gayud nga 
oras, ang akong amahan nahulog sa suba. Panahon kadto sa ting-
baha. Ang mga kahoy ug mga bato nangaanod gikan sa canyon, 
ug wala na siyay mahimo. Kadtong kinsa anaa sa duol nakakita 
sa iyang kahimtang, apan dili sila makatabang kaniya. Ang sulog 
sa tubig kusog kaayo nga walay tawo ang makasungasong niini. 
Nagbarug lang sila sa kalisang. Gibuhat ni Papa ang tanan kutob 
sa iyang mahimo aron mapabilin ang iyang ulo ibabaw sa tubig, 
apan nalabay siya pataas ug paubos ug naparok sa mga bato ug 
mga troso. Sa kalit lang gialsa siya sa usa ka balud gikan sa tubig 
ug gilabay siya ngadto sa daplin. Kadto usa ka direkta nga tubag 
sa . . . pag-ampo.7

Kinahanglan atong buhaton ang atong personal nga mga pag-
ampo. Kita kinahanglang magpakabuhi nga duol kaayo ngadto sa 
atong Langitnong Amahan nga kon kita moyukbo sa iyang atuba-
ngan kita mahimong masayud nga ang butang nga atong gipangayo 

“Panalipdi ang inyong mga pamilya sa matag paagi nga 
posible. ihiusa sila ubos sa impluwensya sa pag-ampo.”
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makapahimuot kaniya, ug kon dili kini ihatag sa paagi sa atong 
pagpangayo niini kita mahimong masayud nga ang panalangin mo-
abut kanato nga kita adunay katungod niana ug kana usa gayud ka 
panalangin.8 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 118.]

Ang pag-ampo usa ka gamhanang impluwensya 
sa atong personal nga kinabuhi, sa atong mga 

panimalay, ug sa atong mga komunidad.

Ang Ginoo . . . mipasabut kanato kon sa unsang paagi nga ma-
himo natong madawat ang mga panalangin pinaagi sa pag-ampo. 
Daghang mga tawo sa kalibutan nga wala makaamgo sa tinuod nga 
mga kaayohan sa pag-ampo. Ang pag-ampo usa ka gahum. Kini 
adunay impluwensya nga mora og pipila lamang ka mga tawo ang 
nakasabut. . . .

. . . Pila man kabuok dinhi niini nga Simbahan ang wala masa-
yud nga sila adunay katungod, hingpit nga katungod, sa pag-ampo 
ngadto sa ilang Amahan sa langit, ug sa pagpangayo Kaniya nga 
kuhaon gikan kanila ang ilang mga kasakit ug giyahan sila ngadto 
sa katagbawan ug kalipay? 9

Dili kini maayo nga ang bisan kinsa nga miyembro sa Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan pa 
nga awhagon sa pag-ampo, ug sa gihapon adunay pipila ka mga 
tawo nga wala mag-ampo sa tago o maghimo sa ilang pamilya nga 
mga pag-ampo. Apan gawas kon kita mag-ampo mawala kanato 
ang proteksyon nga mahatag sa pag-ampo.10 [Tan-awa sa sugyot 4 
sa pahina 119.]

Gusto nakong hatagan kini og gibug-aton: Ako nanghinaut nga 
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dili mapakyas sa paghimo 
sa ilang mga pag-ampo, sa ilang personal nga mga pag-ampo ug sa 
ilang pamilya nga mga pag-ampo. Ang mga anak nga nagdako sa 
mga panimalay diin sila walay pamilya nga pag-ampo ug personal 
nga mga pag-ampo dako kaayo ang mawala, ug nahadlok ko nga 
taliwala sa kasamok sa kalibutan, sa pagdali-dali ug saba nga mga 
kalihokan, daghang mga higayon nga ang mga panimalay gibiyaan 
nga walay pag-ampo ug walay mga panalangin sa Ginoo; kini nga 
mga panimalay dili makapadayon sa pagkamalipayon. Kita nagpuyo 
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sa usa ka panahon nga gikinahanglan nato ang atong Langitnong 
Amahan sama nga sila nagkinahanglan gayud Kaniya sa bisan unsa 
nga panahon.11

Ayaw isalikway gikan kaninyo ang gahum sa Dios. Ipabilin sa 
inyong mga panimalay ang mga impluwensya sa pag-ampo ug pag-
pasalamat, ug himoa nga ang pagpasalamat moabut ngadto kaniya 
kinsa mao ang tigpasiugda sa atong pagkatawo ug ang tighatag sa 
tanan nga maayo.12

Himoa nga ang atong mga panimalay mahimong dapit nga anaa 
ang pag-ampo ug pagpasalamat. . . . Atong i-ampo ang bantugan 
nga mga lalaki ug mga babaye sa kalibutan kinsa nagkinahanglan 
sa Ginoo apan wala makasabut sa iyang tinguha kanila. Pag-ampo 
alang sa . . . atong mga gobernador, atong mga mayor sa mga siyu-
dad, sa mga tawo kinsa adunay impluwensya sa politika sa atong 
nagkalainlaing mga komunidad, nga sila mobuhat unta sa mga bu-
tang nga mas makaayo alang kanatong tanan ug mas makalipay 
kanato, ug makapahimuot sa atong Langitnong Amahan. Kana ang 
atong pribilehiyo. Moingon ko kaninyo nga ang gahum sa pag-
ampo usa ka butang nga dili masukod.13

Ang pamilya nga pag-ampo nagdala og 
panaghiusa ngadto sa mga pamilya.

Kita [isip mga sakop sa pamilya] dili sa kanunay magkauyon; ang 
mga lalaki dili sa kanunay morason sama sa ilang mga asawa ug 
mao usab ang asawa sa ilang mga bana, apan kon kamo manag-
uban sa pag-ampo, nga adunay tinuod nga tinguha nga mahiusa, 
ako makasulti kaninyo, magkasinabut ra kamo sa tanang importante 
nga mga butang.

Ako nakamatikod . . . sa usa ka karatula [billboard]: “Ang pamilya 
nga manag-uban sa pag-ampo manag-uban sa pagpuyo.” Wala ko 
masayud kon kinsa ang mibutang niini didto, apan gusto ko nga 
mosulti nga kon hunahunaon ninyo kini sa makadiyot kamo ma-
sayud nga kini tinuod. Ako moawhag kaninyo nga manag-uban 
sa pag-ampo ngadto sa Ginoo, ug wala ko magpasabut niana nga 
basta mag-ampo lang, wala ko magpasabut sa . . . pagbalik- balik og 
sulti sa mga butang, apan himoang bukas ang inyong mga pagbati 
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ngadto sa Ginoo isip mga bana ug mga amahan sa inyong pa-
nimalay, ug paapila ninyo ang inyong mga asawa ug mga anak. 
Pasalmota sila. Dayon diha mosulod sa panimalay ang usa ka im-
pluwensya nga inyong mabati kon kamo moadto didto.14

Isip usa niadtong kinsa gisugo sa Ginoo sa pagtudlo, ako na-
ngamuyo kaninyo sa pagpahimutang sa inyong panimalay diha sa 
kahusay. Ayaw og ibaliwala ang daghang mga butang. Ayaw pagpa-
dala sa mga kabuang ug mga kahuyang sa kalibutan. Panalipdi ang 
inyong mga pamilya sa matag paagi nga posible. Ihiusa sila ubos 
sa impluwensya sa pag-ampo. . . . Pagkagamhanan sa pag-ampo 
nga mipabilin kanato diha sa dalan sa kinabuhing dayon ug modala 
kanato ngadto sa celestial nga gingharian! 15 [Tan-awa sa sugyot 5 
sa pahina 119.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Diha sa “Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith” (sa mga 
pahina 109–11), tan-awa kon sa unsang paagi nga ang sayo 
nga mga kasinatian ni Presidente Smith sa pag-ampo nakaim-
pluwensya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. Unsa ang pipila 
ka epektibo nga mga paagi sa pagtudlo sa mga anak mahitu-
ngod sa gahum sa pag-ampo?

 2. Ribyuha ang istorya mahitungod sa nuybe anyos nga batang 
lalaki (sa mga pahina 112–14). Ngano nga ang atong mga pag-
ampo usahay dili mabati nga usa ka inatubangay nga pakig-
istorya uban sa Langitnong Amahan? Hunahunaa kon unsay 
imong mabuhat sa imong personal nga mga pag-ampo aron 
mabati ang Iyang presensya sa kanunay.

 3. Samtang ikaw namalandong sa mga pagtulun-an ni Presidente 
Smith diha sa mga pahina 114–16, paghunahuna og higayon nga 
imong gibati nga giaghat sa pagpangayo og usa ka butang diha 
sa pag-ampo. Unsa man ang imong isulti ngadto sa usa ka tawo 
kinsa mibati nga ang iyang mga pag-ampo wala matubag?
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 4. Ikonsiderar ang pamahayag ni Presidente Smith, “Gawas kon 
kita mag-ampo mawala kanato ang proteksyon nga mahatag 
sa pag-ampo” (pahina 116). Sa unsang mga paagi nga imong 
gibati ang gahum ug proteksyon sa pag-ampo? Ikonsiderar ang 
pagpakigbahin sa imong pagpamatuod sa gahum sa pag-ampo 
niadtong imong bisitahan isip home teacher o visiting teacher.

 5. Si Presidente Smith mitudlo nga ang pag-ampo “mopabilin ka-
nato diha sa dalan sa kinabuhing dayon” (pahina 118). Ngano 
kaha sa imong hunahuna nga ingon man niini? Unsa man ang 
mabuhat sa mga pamilya aron pagsiguro nga sila mag-ampo 
sa makanunayong paagi? Hunahunaa kon unsay imong ma-
buhat aron sa paghimo sa personal nga pag-ampo nga mas 
makahuluganon nga bahin sa imong kinabuhi.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 6:7–13; 7:7–11; 2 Nephi 
4:35; Alma 34:18–27; 37:37; 3 Nephi 18:20–21; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 88:63–64

Tabang sa pagtudlo: “Busa ang estudyante mao ang palihokon. 
Kon ang usa ka magtutudlo maoy magpasulabi, mahimong bida sa 
klase, maoy pirming nagsulti, ug mohimo sa tanang kalihokan, si-
gurado kaayo nga makapugong siya sa pagkat-on sa mga miyembro 
sa klase” (Asahel D. Woodruff, diha sa Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, 61).
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“[ang mga kasulatan naglangkob] sa unsay gihunahuna sa atong amahan 
nga adunay dakong importansya nga mapreserbar ug mahatag ngadto sa 
katawhan ug magamit diha sa daghang mga pinulongan sa Kalibutan.”
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Ang mga Kasulatan, ang 
Labing Bililhon nga Librarya 

dinhi sa Kalibutan

Ang Dios mihatag kanato sa balaan nga mga 
kasulatan aron sa pagtabang kanato ug sa atong mga 
pamilya nga mangandam alang sa kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa kaulahian sa iyang kinabuhi, si Presidente George Albert Smith 
nahinumdom og usa ka kasinatian sa iyang kabatan-on sa dihang 
ang usa ka tudling sa kasulatan adunay mahangturong epekto ka-
niya: “Sa hapit na ko magkatorse anyos, akong gibasa ang ika- 
kwarenta nga kapitulo sa Alma diha sa Basahon ni Mormon sa 
among klase sa Sunday School. Nakahatag kini og usa ka impres-
yon sa akong hunahuna nga nakatabang sa dihang ang kamatayon 
mikuha sa mga minahal sa kinabuhi. . . . Usa kini ka dapit diha 
sa kasulatan nga nagsulti kanato kon asa paingon ang atong mga 
espiritu kon kini mobiya niini nga lawas [tan-awa sa mga bersikulo 
11–14], ug gusto na ko nga makaadto niana nga dapit nga gitawag 
og paraiso sukad niana.” 1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 128.]

Si Presidente Smith nanghinaut nga ang uban adunay ilang kau-
galingong makahuluganon nga mga kasinatian sa pagbasa sa mga 
kasulatan. Sa iyang publiko nga mga pagpamulong ug sa iyang 
personal nga pakig-istoryahanay sa uban, iyang giawhag ang tanan 
sa pagtuon sa mga kasulatan isip usa ka pamaagi sa pag-ugmad og 
kaugalingon nila nga mga pagpamatuod kabahin sa ebanghelyo. 
Makausa, samtang nagbiyahe sakay sa tren, iyang gisugdan ang 
pagpakig-istorya sa usa ka lalaki nga nagtubo sa usa ka pamilya 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw apan wala na magtambo-
ngan sa Simbahan. “Samtang nag-istoryahanay kami,” miingon siya 
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pagkataud-taud, “nakig-istorya ko kaniya mahitungod sa ebang-
helyo ni Jesukristo. . . . Ug miingon siya samtang gihisgutan namo 
ang mga baruganan sa ebanghelyo, ‘Kini nga mga butang naka-
paikag kanako.’ Nag-istoryahanay kami og dugay-dugay, ug sa 
dihang nahuman na kami, kanang maayong tawo, nagtuo ko nga 
usa siya ka maayong tawo, miingon kanako, ‘Akong ihatag ang 
tanan nga anaa kanako aron maangkon ang kasiguraduhan nga 
anaa kanimo. . . .’

“Miingon ko, ‘Akong igsoon, dili kinahanglan nga imong ihatag 
ang tanan nga anaa kanimo aron makaangkon nianang kasiguradu-
han. Ang buhaton lamang nimo mao ang mainampoong pagsiksik 
sa mga kasulatan. Adto kon asa kini mapasabut kanimo. Tinguhaa 
ang kamatuoran, ug ang katahum sa kamatuoran mopakita kanimo, 
ug . . . ikaw masayud ingon nga ako nasayud nga ang Dios buhi, 
nga si Jesus mao ang Kristo, nga si Joseph Smith propeta sa Buhi 
nga Dios.’” 2

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang mga kamatuoran nga anaa sa mga kasulatan labaw 
pa ka bililhon kay sa mga pilosopiya sa mga tawo.

Ang Biblia, Basahon ni Mormon, Doktrina ug mga Pakigsaad, 
ug Perlas nga Labing Bililhon, wala maglangkob sa kaalam sa mga 
tawo lamang, apan sa Dios. Bisan kon kini dili makita diha sa mga 
panimalay sa daghang mga tawo, kini naglangkob sa pulong sa Gi-
noo. Unsa man ang kapuslanan niini, bisan kon kita nakasabut kang 
Homer ug Shakespeare ug Milton, ug tingali makasulti ko sa tanang 
bantugan nga mga magsusulat sa kalibutan; kon kita napakyas sa 
pagbasa sa mga kasulatan atong nataligam-an ang labing maanindot 
nga bahin sa literatura niining kalibutana.

Akong mga kaigsoonan, ang tanang kamatuoran nga . . . mahi-
nungdanon alang sa atong kaluwasan, anaa sa sulod sa mga hapin 
sa mga basahon nga gisulti na nako. Tingali kita wala makaangkon 
og usa ka librarya nga adunay duha o tulo ka libo ka mga volume, 
apan mahimo kita nga makaangkon sa gamay nga kantidad og usa 
ka bililhon nga librarya nga nagbili sa labing mahal nga dugo nga 
anaa sukad niining kalibutana.3
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Wala ko mabalaka kon aduna man kamo o wala sa mga basahon 
sa maanindot nga mga librarya sa kalibutan diha sa inyong pani-
malay, basta aduna lamang kamo niini nga mga basahon. Hunahu-
naa ang minilyon ka mga volume nga anaa diha [sa] Congressional 
 Library sa Washington, sa British Library, ug sa mga librarya sa 
uban nga mga nasud, minilyon ka mga volume —ug sa gihapon 
ang tanan nga gipadayag sa Dios ug gimantala ngadto sa katawhan 
nga gikinahanglan sa pag-andam kanila alang sa usa ka luna didto 
sa celestial nga gingharian anaa sa sulod sa mga hapin niining sa-
grado nga mga basahon. Pila man kanato ang nasayud sa unsay 
mga sulod niini? Kanunay ko nga moadto sa mga panimalay diin 
makita nako ang tanang kinabag-ohan nga mga magasin. Akong 
makita ang mga basahon nga gi-advertise isip labing halinon diha sa 
mga butanganan sa mga basahon. Kon kining tanan inyong ilabay 
ug ibilin lamang ang sagrado nga mga kasulatan, dili mawagtang 
kaninyo ang unsay gituyo sa Ginoo nga isulat ug gihimong anaa 
aron mapahimuslan natong tanan. Busa, mga kaigsoonan, taliwala 
sa atong mga panalangin dili nato kalimtan nga ang Ginoo ang mi-
himo niini nga posible aron kita makaangkon, makatagamtam, ug 
makasabut sa mga kasulatan ug aron makabaton sa iyang pulong 
nga gihatag gikan pa sa mga kapanahonan alang sa kaluwasan sa 
iyang mga anak.4

Samtang nagbasa ko sa mga kasulatan, . . . mahibulong ko sa 
kamaayo sa Ginoo sa pagpanalangin niadtong kinsa modawat sa 
iyang mga pagtulun-an, kay atong makaplagan ang kahupayan 
dinhi niining sagrado nga mga rekord kay sa diha sa tanan nga mga 
pilosopiya sa mga kapanahonan, ingon sa gihatag kanato pinaagi 
sa kaalam sa mga tawo.5

Mohisgut kita kabahin sa mga pilosopiya sa mga tawo ug mo-
dayeg niini isip makapadani, apan kon kini mosukwahi na sa mga 
pagtulun-an sa atong Langitnong Amahan ingon sa nakasulat diha 
sa Balaan nga mga Kasulatan, kini walay kapuslanan. Dili gayud 
kini modala ni bisan kinsa ngadto sa mahangturong kalipay, ni 
motabang kaniya sa pagpangita og luna sa gingharian sa atong 
Langitnong Amahan.6

Usahay mobati ko nga kita wala magtagad sa Balaan nga Biblia, 
ug sa unsay mga sulod niini, ug niining uban nga mga kasulatan, 
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ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga Pakigsaad, ug ang 
Perlas nga Labing Bililhon nga gipasabut . . . isip mga sulat gikan sa 
atong Langitnong Amahan. Kini mahimong gidawat, gani kini mao 
ang iyang tambag ngadto sa tanang katawhan nga gihatag kanila 
nga sila unta masayud kon unsaon sa pagpahimulos niini nga mga 
oportunidad, nga ang ilang mga kinabuhi dili makawang lamang.7 
[Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 128.]

Ang Ginoo mihatag kanato sa mga kasulatan aron 
sa pagtabang kanato nga mabuntog ang atong mga 

pagsulay ug maandam alang sa kahimayaan.

Kini mao ang adlaw sa pagmatuod sa atong kaugalingon, usa ka 
panahon sa pagsulay. Kini ang adlaw nga ang mga tawo panguya-
wan sa kalisang. Sa higayon nga ang katawhan sa kalibutan ma-
ngutana sa ilang kaugalingon kon unsa ang mahimong katapusan. 
Pipila ka dinasig nga mga tawo masayud kon unsa ang katapusan. 
Ang Ginoo misulti na kanato kon unsa ang mahitabo, diha [sa mga 
kasulatan], kining talagsaon nga librarya nga akong gigunitan. Siya 
mihatag kanato sa kasayuran nga kita nagkinahanglan sa pag-usab 
sa atong kinabuhi ug sa pag-andam sa atong kaugalingon nga bisan 
kon unsa pa man ang mahitabo anaa kita habig sa Ginoo.8

Akong basahon ang unsay gisulti sa Ginoo kalabut niining 
ulahing mga adlaw diha sa unang seksyon sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad: . . .

“Busa, Ako ang Ginoo, nahibalo sa katalagman nga moabut diha 
sa mga lumulupyo sa yuta, mitawag sa akong sulugoon si Joseph 
Smith, Jun., ug namulong ngadto kaniya gikan sa langit, ug mihatag 
kaniya og mga sugo. . . .

“Siksika kini nga mga sugo, kay sila mga tinuod ug matinud-
anon, ug ang mga panagna ug mga saad nga anaa kanila ang tanan 
matuman.

“Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong, ug Ako 
dili mangayo og pasaylo alang sa akong kaugalingon; ug bisan 
pa ang mga langit ug ang yuta mahanaw, ang akong mga pulong 
dili mahanaw, apan ang tanan matuman, bisan pinaagi sa akong 
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kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, 
kini managsama ra.”

“Kay tan-awa, ug sud-onga, ang Ginoo mao ang Dios, ug ang Es-
piritu nagpamatuod, ug ang pagpamatuod tinuod, ug ang kamatuo-
ran magpabilin hangtud sa kahangturan. Amen.” [D&P 1:17, 37–39.]

Kining pasiuna takus [sa] inyong matinguhaon nga konsideras-
yon. Kini ang pag-awhag sa Amahan kanatong tanan. Kini ang 
mahigugmaon nga tambag sa usa ka malumong ginikanan kinsa 
nasayud sa unsay gikinahanglan kanato, sama sa iyang giingon diha 
sa kapitulo nga bag-o pa lang nakong gibasa kay nahibalo sa ka-
talagman nga moabut diha sa mga lumulupyo sa yuta siya mihatag 
niini nga mga sugo.9

Usahay malimot kita nga ang Ginoo namulong ug kita napakyas 
sa pagpahibalo sa atong kaugalingon sa Iyang mga balaod. . . .

Dinosena nga mga tudling sa mga kasulatan mahimong tan-awon 
isip ebidensya nga ang atong Langitnong Amahan diha sa kalooy 
ug kamabination nakig-istorya ngadto sa katawhan sa tanang ka-
panahonan, dili lamang sa pagsulti kanila kon unsa ang mahitabo, 
apan nangaliyupo kanila sa pagbiya sa sayop nila nga binuhatan 
aron ang kalaglagan dili moabut kanila. . . .

Ang atong Langitnong Amahan, pinaagi sa Iyang matinud-anon 
nga mga representante, misulti kanato kabahin sa importante nga 
mga butang nga kinahanglang mahitabo ug kita makabasa mahi-
tungod niini diha sa Iyang balaan nga mga kasulatan. Kon kita 
nagtinguha gayud nga maluwas ug mahimaya sa Iyang celestial nga 
gingharian Siya mitudlo kanato kon unsay buhaton.10

[Ang mga kasulatan mao] ang labing maanindot nga librarya nga 
makita sa tibuok kalibutan. Unsay sulod niini? Kini naglangkob sa 
unsay gihunahuna sa atong Amahan nga adunay dakong importan-
sya nga mapreserbar ug mahatag ngadto sa katawhan ug magamit 
diha sa daghang mga pinulongan sa Kalibutan. Kini nga mga kasu-
latan mahinungdanon tanan ug kinahanglang masabtan sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw. Dili ko mohangyo kaninyo sa pagpataas 
sa inyong mga kamot sa pagtino kon pila kaninyo nga nagtigum 
dinhi ang nakabasa gayud niini nga mga basahon, apan gusto na-
kong kuhaon ang inyong pagtagad sa katinuod nga kini bililhon 
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nga mga kamatuoran, ug naglangkob kini sa gipadayag nga pulong 
sa Ginoo nga giimprinta ug gimantala ngadto sa kalibutan alang sa 
katuyoan sa pag-andam sa iyang mga anak og usa ka luna didto sa 
celestial nga gingharian. Mao kana kon ngano nga ako miingon nga 
kini bililhon kaayo. . . . Unsa gayud kita ka mapasalamaton nga kita 
nabuhi sa adlaw ug panahon diin kita makabasa sa iyang tambag 
ug mapasabut ang mga butang nga makapalibog unta ug dili klaro 
ngari kanato.11 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 129.]

Nagdasig kita og hugot nga pagtuo diha sa atong mga 
pamilya pinaagi sa pagbasa sa mga kasulatan uban kanila.

Gusto ko nga kamo mangutana sa inyong kaugalingon, pila 
man kaninyo ang mibasa og bisan unsang butang ngadto sa in-
yong mga pamilya gikan niini nga mga basahon sa matag karon 
ug unya, mipundok kanila aron sa pagtudlo kanila sa mga butang 

“Tawga ang inyong mga pamilya sa pagpundok uban kaninyo 
ug modasig diha kanila og hugot nga pagtuo sa buhi nga dios, 

pinaagi sa pagbasa niadto nga mga butang nga gipadayag.”
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nga kinahanglan nila nga masayran. Nahadlok ko nga kadaghanan 
kanato moingon nga kita busy kaayo.12

Kita nakadungog na kabahin sa daghang mga panalangin nga 
gihatag sa Ginoo kanato diha sa sagrado nga mga rekord nga gi-
tipigan hangtud sa atong panahon, ug kana naglangkob sa tam-
bag sa usa ka Amahan nga maalamon sa tanan. Makapaguol nga 
daghan kaayo sa atong katawhan, uban sa mga oportunidad nga 
gitanyag, nagkulang sa kahibalo sa mga sulod niining sagrado nga 
mga rekord.13

Ipakawalay sala ba kita sa atong Amahan kon kita mopauli na 
ngadto Kaniya, kon kita napakyas sa pagtudlo sa atong mga anak sa 
kaimportante niining sagrado nga mga rekord? Sa akong hunahuna 
dili. . . . Nagtuo ba kamo nga human nga ang Ginoo . . . mibutang 
nga makab-ot ra nato ang labing maanindot nga mga pagtulun-an 
nga anaa niining balaan nga mga rekord, nga siya moisip ba kanato 
nga dalaygon kon kita napakyas sa pagtudlo niini ngadto sa atong 
mga pamilya, ug sa pagpasabut niini niadtong atong mga kaila?

Mga kaigsoonan, gusto nakong ipasabut og maayo pag-usab ang 
pagtulun-an sa Manluluwas: “siksika ang mga kasulatan;” basaha 
kini sa mainampoon ug matinud-anon nga paagi, itudlo kini diha 
sa inyong mga panimalay; tawga ang inyong mga pamilya sa pag-
pundok uban kaninyo ug modasig diha kanila og hugot nga pagtuo 
sa buhi nga Dios, pinaagi sa pagbasa niadto nga mga butang nga 
gipadayag. Kini ang labing bililhon sa tanan nga mga librarya sa 
tibuok kalibutan.14

Ibutang kini nga librarya diin inyo kining makita, ug diin ang 
inyong mga anak makakita niini, ug dayon pagbaton og igo nga 
interes sa mahangturong kaluwasan niadtong batang mga lalaki 
ug batang mga babaye nga anaa sa inyong panimalay nga kamo 
mangita og pamaagi nga sila mainteresado sa unsay sulod niini 
nga mga basahon, nga sila mahimong masayud kon unsa kini ka 
bililhon sa panan-aw sa ilang Langitnong Amahan.15

Unsa ka maanindot nga butang kini alang kanako sa dihang 
ako usa pa ka gamay nga bata nga adunay amahan ug inahan nga 
manglingkod tupad sa fireplace ug magbasa sa Biblia samtang ka-
ming mga anak manglingkod sa salog. . . .
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Karon, gusto kong mosulti, akong mga kaigsoonan, nga ang tam-
bag ni Jesukristo, gipatuman pa gihapon ngari kanato diin siya mi-
ingon, “Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahunahuna man 
kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, 
ngani kini mao ang nagapanghimatuod kanako.” [ Juan 5:39.] Ayaw 
ibaliwala ang karaang Biblia sa pamilya; ayaw kini ibutang sa tu-
kador ug kalimtan kini. Sutaa, kon kamo wala pa mahibalo, kon 
unsa ang gisulti niini, ug kon nabasa na ninyo kini kaniadto, basaha 
kini pag-usab sa kanunay ngadto sa inyong mga anak ug ngadto 
sa mga anak sa inyong mga anak. Basaha kanila dili lamang ang 
Biblia, apan ang uban nga mga basahon sa kasulatan nga gihatag 
sa Ginoo alang sa atong kahimayaan, alang sa atong kahupayan ug 
alang sa atong panalangin.16

Ako moawhag kaninyo, O Israel, siksika ang mga kasulatan; ba-
saha kini diha sa inyong mga panimalay; itudlo sa inyong mga 
pamilya ang unsay gisulti sa Ginoo, ug dili kaayo kita mogahin sa 
atong panahon sa pagbasa sa dili mahinungdanon ug sa kasagaran 
makadaut nga literatura niining panahona, ug adto ngadto sa tinub-
dan sa kamatuoran ug basaha ang pulong sa Ginoo.17 [Tan-awa sa 
sugyot 4 sa pahina 129.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Samtang ikaw nagbasa sa unang paragraph sa pahina 121, pag-
hunahuna og higayon nga ang usa ka bersikulo sa kasulatan 
nakapadasig kanimo sa susama nga paagi. Giunsa man nimo 
sa pagkahibalo nga ang mga kasulatan tinuod? Unsa nga mga 
kasinatian ang imong nasinati uban niini bag-ohay lang nga 
nakapalig-on niana nga pagpamatuod?

 2. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 121 ug hunahu-
naa kon unsa ka importante ang mga kasulatan diha sa imong 
personal nga librarya (uban sa laing mga butang nga imong 
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gibasa, gitan-aw, o gipaminaw). Unsa ang imong mabuhat 
aron sa paghatag sa mga kasulatan og mas mahinungdanon 
nga luna diha sa imong panimalay ug sa imong kinabuhi?

 3. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 124. Sa unsang 
paagi nga ang mga kasulatan nakatabang kanimo sa pag-atu-
bang sa mga kalamidad sa katapusang mga adlaw? Hunahunaa 
kon sa unsang paagi nga mahimo nimong magamit ang mga 
kasulatan sa pagtabang og usa ka tawo nga imong nailhan nga 
nag-atubang og malisud nga pagsulay.

 4. Pamalandonga ang tambag ni Presidente Smith ngadto sa mga 
pamilya diha sa mga pahina 126–28. Unsa nga mga panalangin 
ang moabut ngadto sa mga pamilya kinsa manag-uban nga 
nagtuon sa mga kasulatan? Unsa man ang pipila ka epektibo 
nga mga paagi nga makapadasig sa interes sa atong mga anak 
(o mga apo) sa mga kasulatan? Ikonsiderar sa mainampoong 
paagi kon unsa ang imong mabuhat aron mahimong mas ma-
kugihon sa pagtuon sa mga kasulatan uban sa imong pamilya.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Deuteronomio 6:6–7;  Josue 
1:8; Mga Taga-Roma 15:4; 2 Timoteo 3:15–17; 2 Nephi 4:15; 
 Helaman 3:29–30; Doktrina ug mga Pakigsaad 33:16

Tabang sa pagtudlo: “Makatabang ikaw niadtong imong gitudloan 
nga mobati nga mas masaligon sa ilang abilidad sa pag-apil sa pa-
naghisgutan kon imong tubagon sa positibo nga paagi ang tanang 
sinsero nga komentaryo. Pananglitan, mahimo ikaw nga mosulti, 
‘Salamat sa imong tubag. Maayo kaayo kadto’ . . . o ‘Nindot kana 
nga ehemplo’ o ‘Nagpasalamat ako sa imong tanang gisulti karon’” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 64).
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Pagpadayag gikan sa Dios 
ngadto sa Iyang mga Anak

Ang atong Langitnong Amahan naggiya 
kanato sa tinagsa-tagsa ug isip usa ka 
Simbahan pinaagi sa Espiritu Santo.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa pagtudlo kabahin sa kaimportante sa pagpadayag aron sa pag-
giya sa Simbahan, si George Albert Smith misulti og usa ka kasi-
natian nga iyang nasinati diha sa usa ka biyahe sakay sa eroplano 
gikan sa Los Angeles, California, ngadto sa Siyudad sa Salt Lake, 
Utah:

“Duol na sa Milford, Utah, sa kalit lang kami nakaagi sa usa sa 
labing kuyaw nga mga gabon nga akong nakita sukad. Misulay ko 
sa pagtan-aw sa bintana sa eroplano apan wala koy makita tungod 
sa gabon. Wala gayuy makita nga butang sa bisan asa nga direksyon 
sa gawas sa eroplano.

“Nahibalo ko nga nagkaduol na kami sa mga bukid sa gibana-
bana nga lima ka kilometro matag minuto, nga kami kinahanglan 
nga moagi sa ibabaw niini aron makaabut sa Salt Lake Valley. Na-
balaka ko ug nangutana sa akong kaugalingon, ‘Giunsa man sa 
piloto sa pagkakita sa agianan nga wala man gani siyay makita?’ 
Siya adunay kompas apan ang eroplano mahimong mosimang sa 
padulngan niini. Siya adunay mga himan nga nagpahibalo sa among 
distansya ibabaw sa dagat apan siya walay paagi nga masayud kon 
unsa kami ka layo gikan sa yuta. Nagtuo ko nga mopataas siya og 
maayo ibabaw sa mga bukid taliwala kanamo ug sa Salt Lake  Valley 
ug maningkamot nga makita ang katugpahan pinaagi sa mga kidlap 
sa banwag nga suga kon maduol na kami, apan nangurog ko sa 
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Si george albert Smith ug ang iyang asawa, si lucy. Si Presidente 
Smith migamit og usa ka kasinatian nga iyang nasinati sa eroplano 

aron sa pagtudlo kabahin sa kaimportante sa pagpadayag.
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dihang naghunahuna ko sa kakuyaw nga mawala sa among agianan 
ug dili makita ang mga suga ug ang tugpahanan [airport].

“Sa akong kabalaka miadto ko sa ibabaw ngadto sa nahimuta-
ngan sa piloto ug sa kauban nga piloto aron makita kon giunsa nila 
pagkahibalo kon asa kami padulong. Dili ko makasulti nga anaa 
kami sa traynta ka metros, tulo ka gatus ka metros o tulo ka libo 
ka metros ibabaw sa yuta ug wala ko masayud kon unsaon nila 
sa pagkahibalo, gawas sa pagbana-bana. Akong namatikdan nga 
ang piloto adunay gamayng himan nga gibutang sa iyang dunggan 
sama sa gamiton sa pagtawag sa mga operator sa mga opisina sa 
telepono. Nangutana ko sa kauban nga piloto kon unsaon nila sa 
pagkahibalo kon kami anaa ba sa sakto nga direksyon o masayud 
kon kami nasaag na. Mitubag siya, ‘Kon kami dili makakita giyahan 
kami sa radio beam.’

“ ‘Unsa man kana?’ nangutana ko. Iyang gipasabut nga ang beam 
mahimong ipahisama sa electric highway tali sa duha ka tumoy, ug 
sa among kahimtang ang mga tumoy mao ang Milford ug Siyudad 
sa Salt Lake. Miingon siya nga ang himan nga anaa sa dunggan sa 
piloto naglihok aron kon ang eroplano anaa sa beam usa ka hinay, 
dinaguok nga tingog padayon nga madungog, apan kon ang erop-
lano moliko sa tuo o sa wala ang tingog mausab ug ang piloto pa-
sidan-an pinaagi sa bagting sama sa usa ka pagpindot sa telegraph. 
Kon siya . . . mobalik ngadto sa beam o highway, diha sa luwas 
nga agianan, mawala ang paghagtik ug ang dinaguok nga tingog 
mobalik. Kon magpadayon kita diha sa beam moabut kita sa atong 
padulngan nga luwas.

“Mibalik ko sa akong lingkuranan nga nahupay gayud kaayo nga 
nasayud nga bisan pa kami natabunan sa gabon ug sa kangitngit 
ug dili makakita ni makabati kon asa na kami, ang piloto kanunay 
nga nagdawat og impormasyon nga kami anaa sa highway ug siya 
nasayud nga sa dili madugay moabut na kami sa among padulngan. 
Pipila ka minutos ang milabay gibati nako nga ang eroplano mi-
paubos. Nakalabang na kami sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran ug 
hapit na moabut sa tugpahanan . Sa dihang hapit na kami motugpa 
among nakita ang sulaw kaayo nga mga suga sa dakong hawan nga 
nagsinyas kon asa motugpa ug ang eroplano uban sa bililhon nga 
mga sakay niini hinay-hinay nga milanding sa yuta nga daw usa 
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ka kanaway [seagull] nga mitugpa sa tubig, hinay-hinay hangtud 
mihunong ug migawas kami gikan sa among gisakyan ngadto sa 
yuta, malipayon nga nakapauli na usab. . . .

“Naghunahuna ko sa daghang mga higayon sa leksyon nga 
akong nakat-unan sa eroplano ug gigamit kini ngadto sa kasina-
tian diha sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. . . .

“Wala lamang ang Ginoo mihatag kanato og tambag nga nare-
kord na diha sa mga kasulatan aron sa paggiya kanato apan mibu-
tang siya og lider niini nga Simbahan, usa sa iyang mga anak nga 
lalaki kinsa gipili ug gi-ordinahan ug gi-set apart nga mahimong 
Presidente. Siya mao ang atong piloto ug siya pagagiyahan sa usa 
ka tingog nga makapahimo kaniya sa pagdala kanato kon asa kita 
moadto. Kon kita maalamon dili kita mohatag sa atong paghukom 
batok kaniya apan magmalipayon sa pagtahud kaniya sa iyang na-
himutangan hangtud nga ang Ginoo nagpaluyo kaniya.”

Si Presidente Smith migamit usab sa iyang kasinatian sa eroplano 
aron sa pagtudlo nga ang matag usa kanato makadawat og pagpa-
dayag sa paggiya sa atong kaugalingong kinabuhi kon kita takus:

“Kon kita nagpakabuhi sumala sa atong nasayran nga kita kina-
hanglang adunay katungod sa paghunghong sa usa ka hinay nga 
hinagawhaw nga tingog nga magtawag sa atong pagtagad panahon 
sa kakuyaw, nga mag-ingon nga kini mao ang luwas nga dalan, lu-
makaw kamo diha niana. . . . Kon kita masayop sa atong linihokan 
ang tingog mohunghong ngari kanato og ‘balik, nasayop ka; imong 
gibaliwala ang tambag sa imong Langitnong Amahan.’ Biyai ang 
sayop nga pamaagi samtang aduna pay panahon, kay kon malayo 
na kaayo kamo gikan sa sakto nga dalan dili na ninyo madungog 
ang tingog ug mahimong mawala na kamo sa hingpit. . . .

“Ang akong tambag kaninyo mao ang pag-angkon sa Espiritu sa 
Dios ug huptan kini ug ang bugtong paagi nga kita makapabilin 
niini mao ang pinaagi sa pagpakabuhi nga duol kaniya, pinaagi sa 
pagsunod sa iyang mga sugo. . . . Paminaw ngadto sa hinay nga 
hinagawhaw nga tingog nga kanunayng mogiya kaninyo kon kamo 
takus niini diha sa dalan nga nangahulugan og mahangturong ka-
lipay.” 1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 141.]
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang Dios nagpakita sa Iyang Kaugalingon ngadto 
sa Iyang mga anak sa atong panahon karon sama 
sa Iyang gihimo sa miaging mga kapanahonan.

Pagkanindot niini nga pribilehiyo nga magpuyo sa usa ka pa-
nahon sa kalibutan diin kita nasayud nga ang Dios buhi, diin kita 
nasayud nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan ug ang 
atong Manunubos, ug diin kita nasayud nga ang Ginoo padayon sa 
pagpakita sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga anak kinsa 
miandam sa ilang kaugalingon sa pagdawat sa iyang mga panala-
ngin! Nagtan-aw ko sa mga nawong sa daghang mga tawo niining 
buntaga [atol sa sesyon sa kinatibuk-ang komperensya], kasagaran 
kanila nakatagamtam sa pagdasig sa Labawng Makagagahum, ug 
kon sila mag-ampo, sila mag-ampo ngadto sa ilang Amahan sa la-
ngit nga nasayud nga ang ilang mga pag-ampo pagatubagon uban 
sa dagko nga mga panalangin diha sa ilang mga ulo. . . . Nasayud 
kita nga adunay usa ka Dios sa langit, nga siya mao ang atong Ama-
han, nga siya interesado gayud sa atong mga kalihokan, ug gibuhat 
niya kana sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, sa dihang ang iyang 
unang mga anak gibutang dinhi sa yuta.2

Ang kalainan tali niining dakong Simbahan ug nianang sa uban 
nga mga simbahan gikan sa sinugdanan mao nga kita nagtuo sa 
balaan nga pagpadayag; kita nagtuo nga ang atong Amahan na-
mulong ngadto sa tawo karon sama sa iyang gibuhat gikan sa pa-
nahon ni Adan. Nagtuo ug nasayud kita—nga labaw pa sa pagtuo 
lamang—nga ang atong Amahan mipahiluna sa iyang kamot niini 
nga kalibutan alang sa kaluwasan sa katawhan.3

Dili kini tungod lamang kay kita adunay hugot nga pagtuo niini 
nga mga basahon [ang Basahon ni Mormon, ang Doktrina ug mga 
Pakigsaad, ug ang Perlas nga Labing Bililhon] nga kita makonsiderar 
nga usa ka pinili nga katawhan apan tungod usab kay kita masa-
ligon nga nagtuo nga ang atong Amahan sa langit namulong niini 
nga adlaw ug panahon. Gani, kita nasayud nga adunay komunikas-
yon tali sa kalangitan. Nagtuo kita nga si Jehova adunay sama nga 
pagbati ngari kanato, ang sama nga impluwensya ngari kanato nga 
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anaa kaniya ug ngadto sa iyang mga anak nga nagpuyo niini nga 
kalibutan sa mga panahon nga nanglabay.

Sa dili tumutuo, ang mga miyembro sa Simbahan ni Jesukristo 
sa tanang kapanahonan sa kalibutan giisip nga lahi nga katawhan. 
Sa dihang ang Ginoo namulong pinaagi sa iyang mga sulugoon, sa 
nagkalainlaing yugto sa mga panahon adunay daghang mga tawo 
sa yuta kinsa nag-ingon, “Dili ko motuo og pagpadayag.” Kini nga 
panahon dili ingon nga walay labut sa balaod. Ang liboan, oo, 
ang minilyon, sa mga anak sa atong Amahan nga nagpuyo sa yuta 
nagbalik-balik lamang sa kasaysayan sa nanglabay nga panahon 
kon sila molimud nga ang Dios mipadayag pag-usab sa iyang ka-
bubut-on ngadto sa katawhan, ug moingon nga wala sila magkina-
hanglan og dugang nga pagpadayag.4

Wala kita motuo nga ang kalangitan gisirad-an ibabaw sa atong 
mga ulo, apan ang sama nga Amahan kinsa nahigugma ug nag-
pangga sa mga anak sa Israel nahigugma ug nagpangga kanato. 
Kita nagtuo nga kita ingon gayud ka nagkinahanglan sa panabang 
sa atong Langitnong Amahan sa paggiya sa atong kinabuhi sama 
kanila. Nasayud kita nga sa adlaw ug panahon diin kita nagpuyo 
ang silyo natangtang, ug ang Dios namulong na usab gikan sa ka-
langitan.5 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 141.]

Ang Ginoo naggiya sa Iyang katawhan pinaagi sa 
pagpadayag ngadto sa Presidente sa Simbahan.

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
gi-organisar pinaagi sa direkta nga sugo gikan sa atong Langitnong 
Amahan. Ibabaw sa bato sa pagpadayag kini nga Simbahan gitukod 
ug pinaagi sa pagpadayag kini gigiyahan.6

Talagsaon kini niining mga adlawa nga mahisakop sa usa ka 
simbahan, diin kadtong mga miyembro nagtuo nga ang Ginoo na-
mulong pinaagi sa ilang mga lider. Kon kita gitudloan pinaagi sa 
Presidente niini nga Simbahan, kita nagtuo nga siya nagsulti kanato 
sa unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Alang kanato kini usa 
ka butang nga labaw pa sa tambag sa tawo. Kita nagtuo niana, ug 
kini mosiksik sa atong mga kalag, ug kita aghaton sa pagbag-o sa 
atong determinasyon nga mamahimo sa unsay gusto sa Dios nga 
kita mamahimo.7
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Kita adunay dili maalamon nga mga kalag diha sa Simbahan 
kinsa, sa ilang kaignorante, mibatok sa tambag sa [Presidente sa 
Simbahan], wala makamatikod sa kamatuoran nga sila mibatok sa 
Ginoo ug sila nangahulog ngadto sa kangitngit ug kasubo, ug ga-
was kon sila maghinulsol dili sila makakaplag og luna didto sa 
celestial nga gingharian.

Atong hinumduman nga ang Presidente niini nga Simbahan opis-
yal nga gisangunan isip ang piloto sa Simbahan dinhi sa pagkamor-
tal aron sa pagrepresentar sa Tiglalang sa langit ug yuta.8

Kon ang mga tawo, sama sa ilang gibuhat usahay aron sa pag-
kab-ot sa ilang kalampusan sa pipila ka paningkamot, moadto sa 
usa ka tawo o mga tawo ug moingon, “Ako aduna niini nga damgo 
ug mao kini ang unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton,” unta 
kamo masayud nga dili sila habig sa Ginoo. Ang mga damgo ug 
mga panan-awon ug mga pagpadayag sa Dios ngadto sa katawhan 
sa kanunay moabut pinaagi sa iyang gipili nga sulugoon. Mahimo 

“Matag usa kanato adunay katungod sa inspirasyon sa ginoo sumala 
sa pamaagi diin kita nagpuyo og usa ka diosnon nga kinabuhi.”
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nga kamo adunay mga damgo ug mga pagpakita alang sa inyong 
kaugalingong kahupayan o alang sa inyong kaugalingong katag-
bawan, apan dili kamo makabaton niini alang sa Simbahan. . . . 
Kinahanglan nga kita dili magpalingla.9

Ang akong kalag napuno sa pasalamat niining adlawa nga ma-
sayud nga samtang kita magpadayon sa atong pagkamiyembro sa 
Simbahan kita adunay piloto kinsa nasayud sa agianan, ug kon 
kita mosunod sa iyang paggiya . . . dili nato masugatan ang espi-
rituhanon nga mga katalagman nga nasugatan sa kalibutan apan 
kita moadto sa paghimo og mga kaayohan, sa pagpanalangin sa 
katawhan, ug sa pagmaya sa pakig-uban niadtong atong gimahal.10 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 142.]

Matag usa kanato adunay katungod sa 
personal nga inspirasyon gikan sa Espiritu 

Santo kon kita mosunod sa mga sugo.

Ako adunay pagsalig kaninyo, akong mga kaigsoonan. . . . Kamo 
adunay katungod sa sama nga kahibalo nianang tawo nga nangulo 
sa Simbahan. Kamo adunay katungod sa sama nga inspirasyon nga 
moagi niadtong kinsa gipa-ordinahan sa Dios isip Iyang mga lider. 
Kamo adunay katungod sa inspirasyon sa Espiritu, ug sa kahibalo 
nga Siya mao ang inyong Amahan, ug kon ako moingon og “kamo” 
ako namulong sa tanan nga nagsunod sa mga sugo sa atong Ama-
han, ug nakaambit sa matam-is nga impluwensya sa Espiritu sa 
Ginoo diha sa Simbahan ni Kristo. . . . Matag usa kanato adunay 
katungod sa inspirasyon sa Ginoo sumala sa pamaagi diin kita nag-
puyo og usa ka diosnon nga kinabuhi.11

Bisan asa man kamo moadto, kamo dili makakaplag og laing 
grupo sama niini, nga ang matag usa kanila adunay hugot nga 
pagtuo sa Dios; ug kon kami mangutana kon pila kaninyo ang 
adunay pagpamatuod, dili usa ka pagtuo tungod kay ang laing 
tawo nagsulti niini, apan pila kaninyo ang adunay kasiguroan nga 
kini buhat sa Dios, nga si Jesus mao ang Kristo, nga kita nagpuyo 
og mahangturong kinabuhi, nga si Joseph Smith usa ka propeta 
sa Buhi nga Dios, kamo motubag nga kamo aduna niini nga pag-
pamatuod nga nakapadasig kaninyo ug nakapalig-on kaninyo ug 
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nakahatag kaninyo og katagbawan samtang kamo nagpadayon 
dinhi sa kalibutan. . . .

. . . Akong nakat-unan sa dihang usa pa ako ka bata nga kini 
buhat sa Ginoo. Akong nakat-unan nga adunay mga propeta nga 
nagpuyo sa yuta. Akong nakat-unan nga ang inspirasyon sa La-
bawng Makagagahum moimpluwensya niadtong kinsa nagpuyo nga 
takus aron makapahimulos niini, busa kita wala magdepende sa 
usa o duha o tunga sa dosena nga mga indibidwal. Adunay liboan 
ka mga miyembro niini nga Simbahan kinsa nasayud—dili lamang 
kini ilang imahinasyon—sila nasayud nga ang Dios buhi ug nga si 
Jesus mao ang Kristo ug nga kita mga anak sa Dios.12

Wala lamang kamo magdepende sa kasaysayan, ni sa mga pag-
tulun-an ni bisan kinsa nga tawo, aron masayud nga kini buhat sa 
Ginoo, tungod kay kamo aduna niini nga nagdilaab diha sa inyong 
mga kalag pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo. Walay pagduhaduha 
diha sa inyong hunahuna mahitungod sa inyong gigikanan, ni ma-
hitungod sa dapit nga inyong adtoan kon kini nga kinabuhi mata-
pos na, kon kamo matinud-anon ngadto sa pagsalig nga gibutang 
nganha kaninyo.13

Ang usa ka pagpamatuod dili mahimong ihatag ngari kanato 
sa laing tawo. Ang kombiksyon nagagikan sa atong Langitnong 
Amahan.14

Nagbarug ako karon dinhi nga hilabihan ka mapasalamaton 
alang sa kahibalo nga miabut kanako. Mapasalamaton ko nga wala 
ko magdepende ni bisan kinsa nga indibidwal alang sa pagpama-
tuod nga akong naangkon. Siyempre, mapasalamaton ko alang sa 
pag-awhag nga akong nadawat gikan sa uban nga nakaangkon 
og kahayag ug kamatuoran, ug kinsa nakahatag og pag-awhag pi-
naagi sa pagpakabuhi nga matarung, apan wala ko magdepende 
ni bisan kinsa kanila alang sa kahibalo nga ang Dios buhi, nga si 
Jesukristo mao ang Manunubos sa katawhan ug si Joseph Smith 
usa ka propeta sa Ginoo. Kining mga butanga akong nasayran sa 
akong kaugalingon.

. . . Malipayon ko nga mopamatuod nga ako nasayud nga ang 
ebanghelyo tinuod, ug sa tibuok nakong kalag ako nagpasalamat sa 
akong Langitnong Amahan nga siya mipadayag niini ngari kanako.15
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Sa tanan nga mga panalangin nga miabut sa akong kinabuhi 
ang labing bililhon mao ang kahibalo nga ang Dios buhi ug nga 
kini iyang buhat, tungod kay kana naglangkob sa tanang mga pa-
nalangin nga akong gilauman nga unta akong matagamtaman niini 
nga kinabuhi o sa kinabuhi nga moabut.16 [Tan-awa sa sugyot 4 sa 
pahina 142.]

Ang Espiritu Santo usa ka luwas nga giya 
diha sa dalan sa mortal nga kinabuhi.

Ang pakig-uban sa Espiritu sa [Dios] . . . usa ka luwas nga giya 
diha sa dalan sa mortal nga kinabuhi ug usa ka sigurado nga pag-
pangandam alang sa usa ka panimalay didto sa iyang celestial nga 
gingharian.17

Atong mabasa diha sa Job nga adunay espiritu diha sa tawo, ug 
ang inspirasyon sa Makagagahum nagahatag kanila og salabutan 
[tan-awa sa Job 32:8]. Kon kita mosunod sa mga sugo sa Dios kita 
adunay katungod niana nga inspirasyon, ug kon kita magpakabuhi 
sigun sa paagi nga ang mga anak sa Dios kinahanglan nga mag-
pakabuhi, kita makabaton niana nga inspirasyon, ug walay tawo 
nga makababag niini, ug ang resulta mao ang atong kaugalingong 
pisikal ug mental ug moral nga kalamboan dinhi sa pagkamortal, ug 
padayon nga kalamboan sa tanang kapanahonan sa kahangturan.18

Ang pagpakig-uban sa espiritu sa Ginoo mao ang tambal alang sa 
kakapoy, . . . alang sa kahadlok ug sa tanan niadtong mga butang 
nga usahay mosapaw sa atong kinabuhi.19

Sa dihang ang mga disipulo sa Manluluwas kauban pa niya sila 
midayeg kaniya nga wala lang masayud kon unsa gayud siya ka 
halangdon, apan wala kini mahitabo hangtud nga ang gahum sa 
Espiritu Santo miabut kanila, wala kini mahitabo hangtud nga sila 
nabunyagan sa kalayo nga sila nakasugakod sa pag-atubang sa mga 
problema ug nakalahutay sa mga pagpanglutos nga nakahimo sa 
kinabuhi nga lisud latason. Sa dihang ang inspirasyon sa Labawng 
Makagagahum nakahatag kanila og panabut sila nasayud nga sila 
nagpuyo og [usa ka] mahangturong kinabuhi, ug kon mapama-
tud-an sila nga matinud-anon nasayud sila nga kon ipahimutang na 
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ang ilang mga lawas diha sa kamatayon sila pagabangunon gikan 
sa lubnganan ngadto sa himaya ug pagka-imortal.

Mao kana ang resulta sa inspirasyon sa Espiritu sa Dios nga mia-
but kanila, ang inspirasyon sa Labawng Makagagahum nga mihatag 
kanila og panabut. . . .

Ako nag-ampo nga ang Espiritu nga nagtabang kanato nga 
magpabilin diha sa dalan sa kamatuoran ug pagkamatarung unta 
magauban kanato, ug ako nag-ampo nga kana nga tinguha nga na-
gagikan sa inspirasyon sa atong Langitnong Amahan unta mogiya 
kanato diha niana nga dalan sa kinabuhi.20

Kon ang buluhaton sa kinabuhi mahuman na unta kita mahibalo 
nga kita naminaw sa paghunghong nianang hinay nga hinagawhaw 
nga tingog nga kanunayng naggiya kanato diha sa dalan sa pagka-
matarung, ug masayud nga kini nangahulugan kanato nga pag-abli 
sa pultahan sa Celestial nga gingharian, alang sa atong kaugalingon 
ug niadtong atong gihigugma, sa pagpadayon sa tibuok kapanaho-
nan, . . . malipayon hangtud sa kahangturan.21 [Tan-awa sa sugyot 
5 sa pahina 142.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Samtang ikaw nagbasa sa “Gikan sa Kinabuhi ni George Albert 
Smith” (mga pahina 131–34), ikonsiderar kon sa unsang paagi 
nga ang analohiya ni Presidente Smith magamit sa atong pa-
naw sa pagkamortal. Unsa man ang girepresentar sa gabon, 
sa radio beam, ug sa bagting nga tingog? Sa unsang paagi 
nga ang Ginoo mipasidaan kanimo sa kakuyaw ug mitabang 
kanimo sa pagpabilin diha sa dalan padulong sa kinabuhing 
dayon?

 2. Sa mga pahina 135–36, si Presidente Smith namahayag nga ang 
pagpadayag ingon ka mahinungdanon karon sama kaniadto 
sa biblikanhong panahon. Unsaon man nimo pagtubag ngadto 
sa usa ka tawo kinsa moingon nga ang mga pagpadayag diha 
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sa mga kasulatan igo na alang sa atong panahon karon? Unsa 
nga mga kasinatian ang nakatudlo kanimo nga ang Langitnong 
Amahan “interesado gayud sa atong mga kalihokan”?

 3. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 136. Giunsa 
man nimo pagkasayud nga ang tambag sa propeta nagagikan 
sa Ginoo ug “labaw pa sa tambag sa tawo”? (pahina 136). Sa 
unsang paagi nga ang personal nga pagpadayag nakatabang 
kanimo sa pagdawat ug paggamit sa pagpadayag nga gihatag 
pinaagi sa propeta?

 4. Samtang ikaw nagtuon sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
138, hunahunaa kon sa unsang paagi nga ikaw nakabaton og 
pagpamatuod sa ebanghelyo. Sa unsang paagi nga ang mga 
pagpamatuod sa uban nakatabang kanimo? Unsa man ang 
imong gihimo aron masayud sa kamatuoran alang sa imong 
kaugalingon?

 5. Diha sa katapusan nga seksyon sa mga pagtulun-an (mga pa-
hina 140–41), pangitaa ang mga pulong ug mga hugpong sa 
mga pulong nga naghulagway og mga paagi nga ang Espiritu 
Santo makatabang kanato. Hunahunaa kon unsa ang imong 
mabuhat aron mahimong takus sa pagpakig-uban sa Espiritu 
Santo sa kanunay diha sa imong kinabuhi.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 15:26; 1 Nephi 10:17–19; 
2 Nephi 32:5; Moroni 10:3–5; Doktrina ug mga Pakigsaad 1:38; 
42:61; 76:5–10; Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9

Tabang sa pagtudlo: “Ayaw kabalaka kon ang mga estudyante nag-
hilom sa pipila ka segundo human ka makapangutana. Ayaw tu-
baga ang imong kaugalingong pangutana; hatagi og panahon ang 
mga estudyante sa paghunahuna sa mga tubag. Hinoon, ang taas 
nga kahilom mahimong magpasabut nga sila wala makasabut sa 
pangutana ug nga kinahanglan nga imong usbon ang pangutana” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 69).
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“ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang atong gidala. 
ang tinguha sa pagluwas sa mga kalag sa katawhan 

mao ang nagdilaab sa atong mga kasingkasing.”
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Usa ka Madasigon nga 
Tinguha sa Pagpakigbahin 

sa Ebanghelyo

Ang atong mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan 
nagkinahanglan sa mensahe sa gipahiuli 
nga ebanghelyo, ug kini atong pribilehiyo 

sa pagpakigbahin niini ngadto kanila.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Usa ka suod nga higala ni George Albert Smith misulat: “Si Pre-
sidente George Albert Smith usa ka natural nga misyonaryo. Gikan 
sa iyang pagkabatan-on siya aduna nay madasigon nga tinguha sa 
pagpakigbahin sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ngadto sa iyang 
isigkatawo, aron masayran sa ‘anak nga mga lalaki ug anak nga mga 
babaye sa Dios,’ ang tanan iyang giisip nga iyang mga kaigsoonan, 
ang mga kamatuoran nga gipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith.

“Sa pipila ka mga higayon ako adunay pribilehiyo nga mobiyahe 
sakay sa tren uban ni Presidente Smith. Matag higayon akong na-
obserbahan nga kon ang tren nagsugod na sa pagdagan, mokuha 
siya og pipila ka gagmayng basahon kabahin sa ebanghelyo gikan 
sa iyang bag, isulod kini sa iyang bulsa, ug dayon moadto sa mga 
pasahero. Sa iyang mahigalaon, masinabuton nga kinaiya siya sa dili 
madugay magkasuod na sa isigka pasahero, ug dayon sa mubong 
panahon makadungog na ko kaniya nga mosaysay sa istorya mahi-
tungod sa pagkatukod sa Simbahan pinaagi ni Propeta Joseph Smith 
o moasoy mahitungod sa paglalin sa mga Santos gikan sa Nauvoo 
ug sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan sa pagtabok sa mga 
kapatagan paingon sa Utah o mopasabut sa pipila ka mga baruga-
nan sa ebanghelyo ngadto sa iyang bag-ong nakaila nga higala. Ang 
panag-istoryahanay magpadayon sugod sa usa ka pasahero ngadto 
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na sa lain hangtud mahuman ang biyahe. Sa akong tibuok nga pag-
pakigsuod ni Presidente Smith, nga milungtad og sobra sa kwarenta 
ka tuig, akong nakat-unan nga bisan asa siya, una ug labaw sa tanan 
siya usa ka misyonaryo sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.” 1

Kini gisulat usab mahitungod ni Presidente Smith: “Makig-istorya 
siya kabahin sa relihiyon ngadto sa usa ka tiglimpyo sa panghaw 
nga nagtrabaho sa iyang panimalay. Panagsa ra nga iyang matali-
gam-an ang oportunidad sa pagpasabut sa ‘mahangturon nga mga 
kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo’ ngadto sa higala o sa dili 
kaila. Sa iyang panglantaw, mao kini ang labing maayo nga paagi 
sa pagkamabination, kay ang mensahe ni Kristo mao ang labing 
mahinungdanon nga gasa nga iyang mahatag.” 2 [Tan-awa sa sugyot 
1 sa pahina 156.]

Tungod kay ang pagpakigbahin sa ebanghelyo mao ang hilisgu-
tan nga kanunayng gipamulong ni Presidente Smith diha sa iyang 
mga pagtulun-an, mao kini ang una sa tulo ka mga kapitulo kalabut 
sa hilisgutan niini nga basahon. Kini nga kapitulo nag-focus kabahin 
sa mga rason nga kita mopakigbahin sa ebanghelyo; ang kapitulo 
13 nagpresentar og pipila ka mga paagi diin kita makaapil niining 
importante nga buhat; ug ang kapitulo 14 naghulagway kon sa un-
sang paagi nga kita mahimong labing epektibo diha sa atong mga 
paningkamot.

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang kalibutan nagkinahanglan sa unsay anaa kanato—ang 
ebanghelyo ni Jesukristo, nga gipahiuli sa kahingpitan niini.

Ang kalibutan anaa sa kasakit, sa kalisdanan, gikan sa usa ka 
tumoy ngadto sa lain. Ang mga lalaki ug mga babaye nagtan-aw 
dinhi ug didto, nangita kon asa sila moadto aron sa pagbuhat sa 
mga butang nga makahatag kanila og kalinaw. . . . Ang ebanghelyo 
ni Jesukristo gipahiuli na. Ang kamatuoran nga gipadayag gikan sa 
langit ania dinhi ug kana nga kamatuoran, kana nga ebanghelyo, 
nga, kon nahibalo pa lang ang kalibutan, mao ang tambal alang sa 
tanan nilang mga sakit. Mao lamang kini ang butang nga makahatag 
kanila og kalinaw samtang ania pa sila sa yuta.3
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Adunay panginahanglan alang sa mga tawo niining kalibutana 
nga mosubay sa ilang mga lakang ug mobalik ngadto sa pundasyon 
nga gipahimutang sa Tiglalang sa langit ug yuta, ang pundasyon sa 
hugot nga pagtuo, paghinulsol ug bunyag pinaagi sa pagpaunlod 
alang sa kapasayloan sa mga sala, ug pagdawat sa Espiritu Santo 
ubos sa mga kamot niadtong naghupot sa balaan nga awtoridad. 
Mao kana ang gikinahanglan sa kalibutan. Mapasalamaton gayud 
ako nga daghan ang nagtan-aw niana nga dalan. Sila naglakaw nga 
dili makakita sa dalan nga paingon ngadto sa kasubo ug kasakit, 
apan adunay gibutang nga makab-ot ra nga usa ka tambal alang sa 
tanang mga sakit—ang ebanghelyo ni Jesukristo. Adunay gitagana 
nga mapa alang sa tanan aron makita kana nga dalan nga, bisan 
kon kini pig-ot, ug lisud sundon, modala balik ngadto sa Amahan 
natong tanan; ug walay laing dalan nga paingon ngadto.4

Ang mga simbahan sa kalibutan naningkamot, sa ilang paagi, sa 
paghatag og kalinaw ngadto sa mga kasingkasing sa mga tawo. Sila 
naghupot og daghang mga hiyas ug daghang mga kamatuoran, ug 
daghang nahimo nga mga kaayohan, apan dili sila awtorisado sa bala-
anon nga paagi. Ni ang ilang mga pari gisugo sa balaanon nga paagi.5

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao lamang ang kataw-
han nga naghupot sa awtoridad sa atong Langitnong Amahan sa 
pagdumala sa mga ordinansa sa Ebanghelyo. Ang kalibutan nagki-
nahanglan kanato.6

Adunay tinuod nga kagutom sa kalibutan alang sa mga pulong 
sa Ginoo, ug daghang matinuoron nga mga kalag ang tinuoray nga 
nagtinguha nga masayud kon unsa ang gusto sa Langitnong Amahan 
kanila. Nakahimamat ko og daghang mga lider sa mga simbahan sa 
kalibutan, ug nakakita taliwala kanila og maligdong nga mga kinaiya 
nga maunungon sa pagbuhat og maayo, apan talagsa ra ko nakakita 
taliwala kanila kinsa gitawag sa pagpangalagad sa nagkalainlaing mga 
organisasyon sa simbahan, mga tawo kinsa adunay panabut kabahin 
sa mga katuyoan sa ilang pagkatawo, o kinsa nasayud kon nganong 
ania kita dinhi sa kalibutan. Ang mga tawo dili makatudlo sa unsay 
wala nila mismo mahibaloi. Kining maayo nga mga tawo, nga ma-
nagsamang wala makasabut sa ebanghelyo ug sa kamahinungdanon 
sa mga ordinansa, nalimitahan ang ilang mga pagtudlo sa kasagaran 
diha sa moral nga mga leksyon ug sa pagbasa sa mga salmo ngadto 
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sa ilang mga kongregasyon. Ang gilain nga mga tudling sa kasulatan 
gipili isip mga pulong alang sa mga pagpamulong kalabut sa hiyas, 
kamatinuoron, ubp., ang tanan niini makatabang ug makabayaw, apan 
diyutay ra nga mga pagwali ang gisangyaw nga nagpasabut sa mga 
gikinahanglan nga buhaton sa matag kalag sa dili pa kita makasu-
lod sa gingharian sa langit. Mao kini nga kasayuran ang labing giki-
nahanglan sa kalibutan. Pipila lamang ka mga ministro ang adunay 
mensahe alang sa ilang mga kongregasyon nga nagdasig diha kanila 
og pagtuo sa kabalaan ni Jesukristo ug sa kamahinungdanon sa pag-
ambit sa mga ordinansa sa ebanghelyo nga iyang gimando.7 [Tan-awa 
sa sugyot 2 sa pahina 156.]

Adunay daghang mga tawo nga mohangup sa 
kamatuoran kon hatagan og oportunidad.

Ang mga anak sa atong Amahan sa tanang dapit nagtinguha nga 
masayud kon unsa ang ilang angayang buhaton, apan, tungod sa 
rason sa dautan nga mga impluwensya nga nagpatigbabaw sa yuta, 
sila nalingla; ang halangdon nga mga tawo sa yuta nabutaan sa kama-
tuoran. . . . Ang kaaway nagtrabaho, ug ang bugtong gahum nga ma-
kapahinay sa iyang impluwensya mao ang ebanghelyo ni Jesukristo.8

Ang mga tawo nahimong madudahon sa usag usa. Wala sila motuo 
sa unsay ilang nadungog, ug dili sila andam sa pagbuhat sama kang 
Felipe, usa sa mga disipulo sa Manluluwas, nga misulti kang Natanael 
kon kinsa ang mibisita kaniya. Si Felipe miingon, “Ang Ginoo miabut.”

Ug siya mihulagway kaniya ug nangutana si Natanael, “Diin man 
siya gikan?”

Ug si Felipe mitubag, “Gikan siya sa Nazaret.” Ug dayon ang maayo 
nga tawo miingon, “Aduna ba guy maayong butang gikan sa Nazaret?” 
Miingon si Felipe, “Umari ka ug tan-awa.” (Tan-awa sa Juan 1:43–46.)

Si Natanael natudloan nga walay maayong butang nga moabut 
gikan sa Nazaret, apan siya mao ang tawo nga gipasabut sa Manlu-
luwas sa kaulahian nga tinuod gayud nga Israelita—usa ka maayo 
nga tawo, apan nalingla tungod sa mga istorya nga iyang nadungog.

Apan sa dihang siya nakahibalo, sa dihang iyang gidawat ang 
pagdapit sa mga disipulo nga nag-ingon “Umari ka ug tan-awa,” 
siya miadto ug mitan-aw.
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Kita adunay dakong kalipay ubos sa impluwensya sa Iyang Espi-
ritu. Gusto kita nga ang tanan makatagamtam niana nga panalangin, 
ug busa sa dihang sila nangutana, “Unsa nga matang sa mga tawo 
kining ania dinhi?” ang atong tubag mao, “Umari kamo ug tan-awa.” 9

Ang akong Langitnong Amahan . . . mitawag kanako sa pag-
adto sa daghang mga bahin sa yuta, ug sobra sa usa ka milyon ka 
kilometro ang nabiyahe sukad nga ako gitawag sa pagpangalagad. 
Nakabiyahe ko sa daghang mga yuta ug mga klima, ug bisan asa 
ko moadto makakita ko og maayo nga mga tawo, anak nga mga 
lalaki ug anak nga mga babaye sa buhi nga Dios kinsa naghulat sa 
ebanghelyo ni Jesukristo, ug adunay mga liboan, mga gatusan ka 
liboan, minilyon kanila, kinsa modawat sa kamatuoran kon nahi-
balo pa lamang sila sa unsay atong nahibaloan.10

Adunay daghang dagko nga mga organisasyon sa simbahan sa 
kalibutan, daghang relihiyoso nga mga lalaki ug mga babaye nga 

“Kadtong kinsa motuo mosunod sa sumbanan nga gihatag 
sa Manluluwas sa dihang Siya miingon sa iyang mga 
disipulo, “ang motuo ug magpabautismo maluwas.’”
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nagpakabuhi sumala sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan 
sigun sa ilang pagsabut niini. . . .

Ang tanang mga tawo nga magpuyo sa kahayag nga gitanyag sa 
Ginoo kanila ug mangita kaniya diha sa tinuoray nga pag-ampo ang 
ilang mga kasingkasing matandog, ang ilang mga hunahuna ma-
impluwensyahan, ug ang oportunidad itanyag ngadto kanila aron 
masayud nga ang Dios namulong pag-usab.11 [Tan-awa sa sugyot 
3 sa pahina 156.]

Kita madasigon mahitungod sa pagpakigbahin sa ebanghelyo 
tungod kay kita nahigugma sa atong mga silingan.

Tingali makita sa mga anaa sa gawas nga nag-obserbar nga adunay 
lahi nga kadasig diha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sama sa 
gisulti sa usa ka tawo bag-ohay lang: “Talagsaon alang kanako kon 
unsa kamo ka malipayon sa pagpalambo sa inyong buluhaton. Dili 
igsapayan kon ako namulong ngadto sa usa ka batan-on o ngadto sa 
usa ka hingkod nga tawo, ngadto sa usa ka hardinero o usa ka pulis 
taliwala sa inyong katawhan, silang tanan malipayon ug kontento ug 
masaligon nga ilang naangkon ang ebanghelyo ni Jesukristo.” . . .

. . . Ikahibulong ba nga adunay kadasig sa atong pagsimba, nga 
kita adunay kinaiya nga mahimong matinguhaon nga ipakigbahin 
kining mahimayaon nga mga kamatuoran ngadto sa atong mga sili-
ngan? Angay ba nga ikatingala, nga sa panahon nga ang atong anak 
nga mga lalaki tawagon ngadto sa natad sa misyon, o kita gihangyo 
sa paghiklin sa atong mga buluhaton ug moadto aron mahimong 
mga sulugoon sa buhi nga Dios, mahatagan og gahum gikan sa 
langit, makaangkon og awtoridad nga gihatag niining ulahing mga 
adlaw, aron atong mapakigbahin sa tanang mga tawo kining talag-
saon nga kamatuoran nga nakapanindot gayud sa atong kinabuhi, 
. . . nga kita mosanong sa andam ug malipayon nga paagi? 12

Ang Ebanghelyo ni Jesukristo mao ang atong gidala. Ang tinguha 
sa pagluwas sa mga kalag sa katawhan mao ang nagdilaab sa atong 
mga kasingkasing. Dili aron mapalambo ang atong kaugalingon 
ug mamahimong gamhanan nga mga tawo diha sa pinansyal nga 
paagi; dili aron nga ang atong mga pangalan mapasidunggan dinhi 
sa yuta tungod sa atong mga kalampusan; apan aron nga ang anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, bisan asa man sila, 
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mahimong makadungog niini nga Ebanghelyo, nga mao ang gahum 
sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan niadtong kinsa motuo  ug mo-
sunod sa mga pagtulun-an niini. Ug kadtong kinsa motuo mosunod 
sa sumbanan nga gihatag sa Manluluwas sa dihang Siya miingon sa 
Iyang mga disipulo, “Ang motuo ug magpabautismo maluwas; apan 
ang dili motuo pagahukman sa silot.” [Marcos 16:16.] 13

Hunahunaa ang responsibilidad nga anaa kanato, kon sa kawalay 
pagtagad o kawalay pagpakabana kita nagpakabuhi, wala magti-
nguha sa pagpakigbahin sa kamatuoran niadtong kinsa gihigugma 
sa Ginoo sama sa iyang paghigugma kanato, ug kinsa bililhon sa 
iyang panan-aw. Akong gibati nga kinahanglan adunay paghigmata 
sa pipila sa mga miyembro niini nga Simbahan. Sa akong hunahuna 
ang mas dakong paningkamot kinahanglang pagahimoon aron ma-
kigtunga ngadto sa mga anak sa atong Amahan sa tanang kamatu-
oran nga anaa niini nga Simbahan.14

Kon ang usa ka tawo masakit, kon siya atong silingan, malipa-
yon kita nga mangalagad kaniya; kon adunay mamatay sa iyang 
pamilya, maningkamot kita sa paghupay kaniya. Apan sulod sa 
katuigan kita nagtugot kaniya sa paglakaw diha sa mga dalan nga 
moguba sa iyang oportunidad alang sa kinabuhing dayon, giagian 
ra nato siya, nga daw siya usa ka butang nga walay bili.15

Nakaamgo ba kita nga ang matag lalaki anaa sa panagway sa 
Dios ug anak sa Dios, ug ang matag babaye iyang anak? Dili igsa-
payan kon asa man sila, sila iyang mga anak, ug siya nahigugma 
kanila ug nagtinguha sa ilang kaluwasan. Sigurado gayud isip mga 
miyembro niini nga Simbahan dili kita mahimong magtinapulan. 
Dili kita makadawat sa mahigugmaon nga kamaayo sa atong La-
ngitnong Amahan nga gihatag ngari kanato, ang kahibalo kabahin 
sa kinabuhing dayon, ug sa hinakog nga paagi dili kini ipakigba-
hin, naghunahuna nga kita unta mapanalanginan sa ingon. Dili ang 
unsay atong nadawat ang makapalambo sa atong kinabuhi, kondili 
ang unsay atong gihatag.16

Magmatinguhaon gayud kita sa kaluwasan sa mga tawo sa pag-
pakita og balaang kadasig alang sa ilang pagkabig: nga kita unta 
makatagamtam sa ilang mahangturon nga pasalamat ug gugma, ug 
ang pasalamat sa atong Langitnong Amahan, tungod sa atong dili 
hinakog nga tinguha nganha sa Iyang mga anak.17
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Ang atong misyon ngadto sa mga anak sa atong Amahan . . . mao 
ang misyon kabahin sa kalinaw, kabahin sa panagdait sa tanang 
katawhan. Kini usa ka lig-on ug madasigon nga tinguha nga ipa-
kigbahin ngadto sa tanang mga anak sa atong Amahan ang maayo 
nga mga butang nga sa hilabihan ka madagayaon gihatag ngari 
kanato; ug inubanan kini sa paglaum nga unta sila makasabut, nga 
kita mopadayon sa atong pagluhod, matag adlaw, ug mag-ampo 
nga ang ilang mga kasingkasing unta matandog, nga ang espiritu 
sa Dios unta mosulod sa ilang mga kalag, nga unta sila makasabut 
sa kamatuoran ingon nga kini gihatag ngadto kanila.18

Akong tinguha nga kining dakong Simbahan, uban sa gahum nga 
gihatag sa Dios niini, mas paspas unta nga mosangyaw sa kamatu-
oran, ug moluwas sa mga nasud gikan sa pagkalaglag. Paspas ang 
atong pagdaghan, isip usa ka organisasyon, apan wala kaayo ko 
mahimuot sa pagtubo sa gidaghanon ingon sa akong kahimuot diha 
sa pagtuo nga ang impluwensya nga atong gisabwag sa uban nabati 
alang sa kaayohan ug nga ang mga anak sa atong Amahan, gikan 
sa amihanan ngadto sa habagatan, ug gikan sa silangan ngadto sa 
kasadpan, makapaminaw sa mensahe mahitungod sa kinabuhi ug 
kaluwasan, nga kon wala kini dili sila makapuyo sa presensya sa 
Manunubos sa katawhan.19 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 156.]

Kita ang manubag sa Ginoo sa atong mga 
paningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Kita nakadawat sa maanindot nga gasa, apan niana nga gasa 
adunay dakong responsibilidad. Kita gipanalanginan sa Ginoo og 
kahibalo labaw pa nianang sa atong isigkatawo, ug niana nga ka-
hibalo adunay gikinahanglan nga kita mopakigbahin niini ngadto 
sa Iyang mga anak bisan asa man sila.20

Karon, dili ko makasabut nga kita nagserbisyo sa Ginoo sa tibuok 
natong kusog kon atong gisalikway ang iyang mga anak, o kon atong 
gigahin ang dako natong panahon sa hinakog nga pagpalambo sa 
atong mga kaugalingon, pagtigum sa mga butang niining kinabuhi, 
ug pasagdan ang iyang mga anak diha sa kangitngit, nga makahimo 
man unta kita sa pagdala kanila ngadto sa kahayag. Ang akong pag-
sabut mao nga ang labing importante nga misyon nga anaa kanako 
niining kinabuhia mao: una, ang pagsunod sa mga sugo sa Dios, 
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ingon nga kini gitudlo ngari kanako; ug sunod, ang pagtudlo niini 
ngadto sa mga anak sa akong Amahan nga wala makasabut niini.21

Walay laing Ebanghelyo sa kaluwasan, ug kita, akong kaigsoonan 
kinsa naghupot sa balaan nga priesthood, adunay responsibilidad 
sa pagdala niana nga mensahe, dili lamang ngadto sa kanasuran 
sa yuta, apan sa pagpakita niini diha sa atong kinabuhi ug sa pag-
tudlo niini ngadto sa atong mga silingan, nga dili pareho nato og 
tinuohan. Ako mopasidaan kaninyo niining adlawa nga ang Gi-
noo naghimo kanato nga maoy responsable sa pagtawag sa Iyang 
mga anak sa paghinulsol ug sa pagpakatap sa Iyang kamatuoran. 
Kon kita mapakyas sa pagpahimulos sa atong mga oportunidad sa 
pagtudlo, niining Ebanghelyo sa atong Ginoo, ngadto sa anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, kinsa dili pareho nato 
og tinuohan, kinsa nagpuyo taliwala kanato, Siya maningil kanato 
didto sa laing kalibutan sa butang nga kita napakyas sa paghimo.22

“Kon anaa kanato ang diwa sa ebanghelyo ang atong tinguha 
mao nga kita unta makatudlo og ingon ka daghan nga mga anak 

sa atong amahan kutob sa atong mahimo nga matabangan.”



K a P i T u l o  1 2

154

Sa dili madugay atong makita ang rekord sa atong mga binu-
hatan sa yuta, ug kon kita nagmatinud-anon, sigurado ko nga ang 
Amahan natong tanan sa kalibutan mopasalamat kanato ug mopa-
nalangin kanato sa pagdala og daghan kaayo sa iyang anak nga 
mga lalaki ug anak nga mga babaye nga makasabut sa katuyoan sa 
kinabuhi ug kon sa unsang paagi nga kini matagamtaman ubos sa 
impluwensya sa iyang espiritu.23

Kon anaa kanato ang diwa sa ebanghelyo ang atong tinguha 
mao nga kita unta makatudlo og ingon ka daghan nga mga anak 
sa atong Amahan kutob sa atong mahimo nga matabangan, sa ma-
himayaon nga mga kamatuoran nga mahinungdanon alang sa ilang 
kahimayaan; nga kon moabut ang panahon nga kita makabarug 
sa atubangan sa Manunubos sa katawhan, nga kita unta maka-
sulti ngadto kaniya: “Nianang gahum nga imong gihatag kanako, 
nianang kaalam ug kahibalo nga imong gihatag kanako, ako nag-
tinguha uban sa kalumo ug tiunay nga paghigugma, ug uban sa 
determinasyon ug pagkamabination sa pagdala og ingon ka daghan 
sa imong mga anak ngadto sa kahibalo sa ebanghelyo kutob sa 
akong mahimo.” 24 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 157.]

Kon kita mopakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa mga anak 
sa Dios, ang atong ganti mao ang hilabihan nga hingpit 

nga kalipay uban kanila didto sa celestial nga gingharian.

Kita naggahin sa kadaghanan sa atong panahon, kasagaran ka-
nato, sa pagtinguha sa mga butang niini nga kinabuhi nga kita 
mapugos sa pagbilin kon kita mobiya na niini nga kinabuhi, apan 
adunay imortal nga mga kalag sa atong palibut kinsa, kon atong 
gustohon, kita makatudlo ug makadasig sa pagkat-on sa kama-
tuoran, ug makatisok sa ilang mga kasingkasing og kahibalo nga 
buhi ang Dios. Unsa nga bahandi sa tibuok kalibutan ang labing 
bililhon alang kanato, kay kita makabaton sa ilang pasalamat dinhi 
ug sa ilang walay katapusan ug mahangturon nga pasalamat didto 
sa kalibutan nga moabut. Kini ang labing importante nga misyon.25

Hunahunaa kon unsa ang ipasabut niini, imbis maghinakog sa 
pagsulay og luwas lamang sa atong gamay nga pamilya, maka-
ihap kita og dinosena ug gatusan ka mga lalaki ug mga babaye 
nga atong naimpluwensyahan sa pagdawat sa Ebanghelyo sa atong 
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Ginoo. Dayon atong bation nga napanalanginan gayud ug maka-
tagamtam sa ilang gugma ug pasalamat hangtud sa kahangturan.26

Unsa kini ka hingpit nga kalipay didto sa laing kalibutan, nga 
makita kining maayo nga mga lalaki ug mga babaye nga nagpaka-
buhi sumala sa kahayag nga anaa kanila, naningkamot sa paghimo 
sa ilang katungdanan ngadto sa Dios, ug tungod sa atong pakig-
himamat, pinaagi sa atong kadasig ug kaandam sa pagpakigbahin 
ngadto kanila, ilang madawat ang ubang kasayuran mahitungod 
sa ebanghelyo sa atong Ginoo ug madawat ang mga ordinansa sa 
Iyang Balaan nga Balay ug maandam alang sa pagkamiyembro sa 
Celestial nga Gingharian. Unsa ka dako sa kalipay ang mahimo ni-
ini nganha kaninyo, kon kanang panahona moabut na, kon kamo 
mobarug atubangan sa halangdon nga Maghuhukom aron sa pag-
hatag og asoy sa pipila ka katuigan sa kinabuhi nga naggahin sa 
pagkamortal, kon kining mga anak sa atong Amahan nga Iyang 
gihigugma sama sa Iyang paghigugma kanato, magbarug tupad ka-
nato, moingon, “Langitnong Amahan, mao kini ang lalaki, mao kini 
ang babaye ang unang nagdala kanako sa kasayuran mahitungod 
sa Imong mahimayaon nga kamatuoran nga nakaawhag kanako 
og usa ka tinguha sa pagpangita Kanimo sa mas madasigong paagi 
kay sa akong gibuhat kaniadto. Mao kini ang lalaki o mao kini ang 
babaye nga mihimo niining bulahan nga butang alang kanako.” Ug 
dili kay kana ra. 

Kon kana nga panahon moabut na, kon kamo mopaingon na 
ngadto sa mga kapanahonan sa kahangturan, kana taas kaayo nga 
panahon, inyong maangkon ang gugma ug pasalamat sa matag la-
laki, babaye ug bata ngadto kinsa kamo nahimong instrumento sa 
pagdala og mahangturong kalipay. Dili ba kana bililhon? Mahimo 
nga kita mogahin sa atong kinabuhi dinhi ug moangkon og pipila 
ka gatusan o liboan ka dolyares, mahimo nga kita adunay mga ka-
hayopan, mga balay ug mga yuta, apan dili nato kini madala ngadto 
sa laing kalibutan. Wala kini kinahanglana sa kinabuhing dayon, 
gikinahanglan lamang kini alang kanato dinhi, apan kon atong ma-
angkon ang pasalamat ug gugma sa ubang mga anak sa Dios, kana 
mokuyog kanato hangtud sa kahangturan. Hunahunaa kon unsa 
ang ipasabut niana! Kon ang panahon moabut nga kining kalibu-
tana pagalimpyohan ug hinloan pinaagi sa kalayo ug mamahimong 
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celestial nga gingharian, ang tanang mahugaw, ug ang tanang mga 
butang nga dili maanindot mahanaw unsa ka makalipay kini nga 
makaplagan nga kita aduna sa pagpakig-uban niadtong atong giser-
bisyohan dinhi sa pagkamortal, mahimong isigka manununod, ug 
pagagiyahan ni Jesukristo ang atong Ginoo hangtud sa kahangtu-
ran—dili ba kini bililhon? Dili ba kini usa ka malipayon nga opor-
tunidad? 27 [Tan-awa sa sugyot 6 sa pahina 157.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Ribyuha ang “Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith” (mga 
pahina 145–46). Sa imong hunahuna ngano nga si Presidente 
Smith madasigon man kaayo mahitungod sa misyonaryo 
nga buhat? Unsa man ang ipasabut niini alang kanimo nga 
mamahimong “una ug labaw sa tanan usa ka misyonaryo sa 
Simbahan”?

 2. Unsa man ang gitanyag sa gipahiuli nga ebanghelyo ngadto 
sa kalibutan agig dugang sa “mga leksyon sa moral” nga gitan-
yag sa kadaghanan sa mga relihiyon? (Alang sa pipila ka mga 
ehemplo, tan-awa sa mga pahina 146–48.)

 3. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 148 (tan-awa 
usab sa D&P 123:12). Unsa nga mga ehemplo ang imong na-
kita sa mga tawo nga nakabuntog sa mga sayop nga pagtuo 
kabahin sa Simbahan pinaagi sa pagdawat sa pagdapit nga 
nag-ingon “umari ka ug tan-awa”? Unsa ang pipila ka epektibo 
nga mga paagi sa paghatag sa ingon nga pagdapit?

 4. Basaha ang tibuok nga ikatulong paragraph sa pahina 151. 
Sa imong hunahuna ngano nga kita usahay magpanagana sa 
pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa atong mga silingan? 
Samtang ikaw nagtuon sa mga pahina 150–52, paghuna-
huna kon unsa ang atong mabuhat aron mabuntog kana nga 
pagpanagana.
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 5. Samtang ikaw nagbasa sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
152, pamalandong kon nabuhat ba nimo ang unsay gipaabut 
sa Ginoo nga imong buhaton sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. 
Mainampoong maghunahuna kon sa unsang paagi nga matu-
man nimo kini nga sugo sa mas hingpit nga paagi.

 6. Ribyuha ang katapusang seksyon sa mga pagtulun-an (mga 
pahina 154–56) ug hunahunaa ang tawo nga unang mipahi-
balo kanimo o sa imong pamilya sa gipahiuli nga ebanghelyo 
ni Jesukristo. Unsa man ang imong mabuhat aron mapakita o 
mapahayag ang imong pasalamat niana nga tawo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Amos 8:11–12; Mosiah 28:1–3; 
Alma 26:28–30; Doktrina ug mga Pakigsaad 4:4; 18:10–16

Tabang sa pagtudlo: “Mas maayo pa nga maghisgot og pipila ka 
maayong ideya ug adunay maayong panaghisgutan—ug maayong-
pagkat-on—kay sa magdali-dali, maningkamot sa pagtudlo sa matag 
pulong sa manwal. . . . Ang dili pagdali-dali importante kaayo kon 
kamo gusto nga ang Espiritu sa Ginoo maanaa sa inyong klase” 
( Jeffrey R. Holland, “Pagtudlo ug Pagkat-on sa Simbahan,”  Ensign, 
Hunyo 2007, 91).
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Si george albert Smith nagserbisyo isip presidente sa european 
Mission gikan niadtong 1919 hangtud pagka 1921.
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Paghimo sa Atong Bahin sa 
Pagpakigbahin sa Ebanghelyo

Adunay daghang mga pamaagi nga kita makaapil 
sa mahinungdanon nga buhat sa pagpakigbahin 

sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Agig dugang sa pagserbisyo sa hapit 48 ka tuig isip General 
 Authority, si George Albert Smith miserbisyo og tulo ka full-time 
nga mga misyon alang sa Simbahan, lakip sa duha ka tuig isip 
presidente sa European Mission. Giawhag niya ang mga miyembro 
sa Simbahan sa pagpangandam sa espirituhanong paagi alang sa 
full-time nga misyonaryo nga serbisyo ug sa pagdawat og ingon nga 
mga tawag kon kini moabut. Apan siya mitudlo usab kanila nga dili 
kinahanglan nga sila makadawat og pormal nga mission call aron 
mosangyaw sa ebanghelyo. Si George Albert Smith usa ka misyo-
naryo sa tibuok niyang kinabuhi, ug kanunay niyang gipahinumdu-
man ang mga miyembro sa Simbahan mahitungod sa ilang daghang 
mga oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa ilang 
mga silingan ug mga higala ug nag-awhag kanila nga mahimong 
maayo nga mga ehemplo nga mga disipulo ni Kristo.

Ang pagserbisyo ni Presidente Smith sa European Mission nag-
sugod wala madugay pagkahuman sa Unang Gubat sa Kalibutan. 
Tungod sa gubat, ang gidaghanon sa mga misyonaryo nga nagmis-
yon grabe nga mikunhod, ug ang mga paningkamot sa pagpatubo 
niana nga gidaghanon napugngan tungod kay ang mga misyonaryo 
wala hatagi og mga visa. Agi og dugang, ang mga kaaway sa Sim-
bahan mipakatap og bakak nga mga istorya kalabut sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw, nagmugna og mga pagdaot nga lisud 
buntugon. Bisan pa niini nga mga limitasyon, si Presidente Smith 
masaligon nga ang buhat magpadayon tungod sa mga ehemplo nga 
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gipakita sa matinud-anon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Siya mipasabut nga samtang ang Simbahan mahimong mas inila, 
“ang mga miyembro niini tahuron tungod sa ilang mga hiyas,” ug 
ang mga kritiko “mawad-an dayon sa ilang dili makiangayon nga 
mga pagdaut, pinaagi sa pagkasuod mismo ngadto sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw sa ilang matag adlaw nga kinabuhi. . . . Dayon 
sila mohukom kanato pinaagi sa atong mga bunga, gikan sa perso-
nal nga obserbasyon, ug ang ingon nga impormasyon, samtang ila 
kining itaho, adunay usa lamang ka epekto, ug kana sa kasagaran 
pabor kanato.” 1

Wala madugay human sa pagsugod sa iyang pagserbisyo isip 
presidente sa misyon, siya misulat ngadto sa mga miyembro sa 
Simbahan sa Europe, nagpahinumdom kanila sa ilang mga respon-
sibilidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ug sa pagtabang sa buhat 
nga mouswag:

“Uban sa hingpit nga pagsalig nga ang Ginoo modani sa mga ka-
singkasing sa tanang takus nga mga tawo ngadto sa ebanghelyo kon 
sila makasabut niini, maghiusa kita sa pag-angkon sa oportunidad 
sa pagtrabaho samtang may panahon pa. Atong isangyaw ang mga 
pagtulun-an sa Manluluwas alang sa kaluwasan, sa temporal ug sa 
espiritwal, sa maayo nga mga tawo sa Great Britain ug sa ubang 
mga nasud sa European mission.” 2

Pipila ka bulan ang milabay misulat siya: “Matag miyembro sa 
Simbahan kinahanglang magmalipayon sa pagtudlo sa kamatuoran. 
Matag usa kanato kinahanglang adunay buhaton matag adlaw sa 
pagdala sa kahayag ngadto sa atong isigkatawo. Ang tanan bililhon 
sa panan-aw sa atong Langitnong Amahan, ug siya mopanalangin 
gayud kanato tungod sa paglamdag kanila. Ang atong responsibili-
dad dili mahimong ibalhin ngadto sa laing mga abaga.” 3

Human sa pagbalik gikan sa Europe niadtong 1921, si George 
Albert Smith mireport sa kinatibuk-ang komperensya, “Ang pagdaut 
nga mitumaw batok kanato sa miagi nahanaw gayud ug ang gatusan 
ug liboan ka mga lalaki ug mga babaye nakahibalo na hinoon sa 
buluhaton nga atong gihimo.” Dayon siya miawhag sa mga Santos 
nga mopadayon sa pagpangita og mga pamaagi sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo ngadto sa uban: “Ang atong problema mao ang pagpa-
ngita og pamaagi diin kita mahimong mopresentar sa ebanghelyo sa 
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atong Ginoo ngadto sa tanang mga tawo. Kini ang atong problema, 
ug uban sa balaan nga tabang kita makakita og pamaagi sa pagsul-
bad niini. Kita gikinahanglan nga motino kon wala bay pipila ka mga 
pamaagi diin kita makahimo og labaw pa kay sa atong nahimo na, 
aron atong matuman ang mga gikinahanglan sa atong Langitnong 
Amahan.” 4 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 171.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang matag miyembro sa Simbahan adunay 
responsibilidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo.

Gibati nako nga mapasalamaton kaayo alang sa akong mga pri-
bilehiyo sa Simbahan ni Jesukristo, sa akong pagpakig-uban sa mga 
lalaki ug mga babaye niini nga Simbahan ug sa uban nga mga 
simbahan. Mapasalamaton ako nga adunay daghang mga higala sa 
nagkalainlaing mga simbahan sa kalibutan, nga anaa sa nagkalain-
laing mga dapit. Mapasalamaton ako niadto nga mga panaghigalaay, 
apan dili ako matagbaw hangtud nga ako makapakigbahin kanila 
sa pipila ka mga butang nga wala pa nila madawat.5

Nagpadala kita og mga misyonaryo ngadto sa kanasuran sa yuta 
aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ingon sa gipadayag niining ula-
hing mga adlaw. Apan dili lamang kana ang atong katungdanan. Sa 
atong palibut, gatusan ug liboan ang gidaghanon, anaa ang pinili nga 
anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa atong Langitnong 
Amahan. Sila nagpuyo taliwala kanato, kita nahimong managhigala, 
apan napakyas kita sa pagtudlo kanila ingon nga maoy kinahanglan 
gayud natong buhaton, kalabut sa Ebanghelyo nga atong nahibaloan 
nga mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan. Ang Kapangulo-
han sa Simbahan mihimo sa tanan nilang gahum; ilang gigahin ang 
ilang panahon sa adlaw, ug kasagaran hangtud sa lawom na nga 
kagabhion, alang sa kaayohan sa Simbahan. Ang mga kaigsoonan 
nga kauban nila libre nga madagayaong mihatag sa ilang panahon, 
sa pagbiyahe ug pagtudlo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug 
sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga anak sa atong Amahan. Ang 
mga presidente sa mga stake, mga high councilor, mga bishop sa mga 
ward, ug ang ilang mga assistant, walay hunong sa pagtrabaho aron 
sa pagpanalangin sa mga tawo, ug ang ilang ganti sigurado. Apan 
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kitang tanan naghimo ba sa tanang kinahanglan natong himoon, aron 
kon kita mobarug atubangan sa hukmanan sa atong Langitnong Ama-
han Siya moingon nga atong nahimo ang atong tanang katungdanan 
alang sa atong isigkatawo, nga Iyang mga anak? 6

Usa sa labing una nga mga pagpadayag . . . diha sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad, mabasa sama sa mosunod:

“Karon tan-awa, usa ka kahibulongan nga buhat hapit na moabut 
diha sa mga katawhan; . . .

“Busa, kon kamo adunay tinguha sa pag-alagad sa Ginoo, kamo 
gitawag ngadto sa buhat.” [D&P 4:1, 3.]

Dili kini kinahanglan nga kamo pagatawgon ngadto sa natad sa 
misyon aron isangyaw ang kamatuoran. Sugdi diha sa tawo nga nag-
puyo duol sa inyong balay pinaagi sa pagdasig og pagsalig diha 
kaniya, pinaagi sa pagdasig sa gugma diha kaniya alang kaninyo 
tungod sa inyong pagkamatarung, ug ang inyong misyonaryo nga 
buhat nagsugod na,

“Kay tan-awa ang umahan puti ug andam na sa pag-ani.” [D&P 4:4.] 7

Ang pagsangyaw sa kamatuoran dili responsibilidad sa laing 
tawo, apan kini inyo ug akong responsibilidad sa pagsiguro nga 
ang ebanghelyo ni Jesukristo sa kaputli niini matudlo ngadto sa 
katawhan. Wala ba kini makahimo kaninyo nga mapasalamaton? 8

Adunay dakong oportunidad alang sa matag usa kanato. Gusto 
nakong ipasabut og maayo ang indibidwal nga misyonaryo nga 
buhat sa matag usa kanato taliwala sa atong mga silingan. Masur-
prisa kita, kon atong himoon ang atong pinakamaayo, kon pila ang 
mainteresado, ug dili lamang sila magpasalamat kanato tungod sa 
atong pagdala kanila sa kamatuoran, ug sa pag-abli sa ilang mga 
mata ngadto sa mga himaya ug mga panalangin nga giandam sa 
atong Langitnong Amahan, apan sila mahigugma kanato ug mapa-
salamaton kanato hangtud sa mga kapanahonan sa kahangturan.

Adunay daghan kaayong mga butang nga gihatag sa Ginoo ngari 
kanato nga wala pa madawat sa ubang mga tawo. Sigurado ga-
yud nga dili kita maghinakog. Kinahanglan nga anaa sa atong mga 
kasingkasing ang tinguha nga ipakigbahin ngadto sa matag kalag 
kutob sa atong mahimo ang makapalipay nga mga kamatuoran sa 
ebanghelyo ni Jesukristo.9
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Busa, samtang kita magpadayon, matag usa kanato, kay ang ma-
tag usa adunay impluwensya sa atong mga silingan ug sa atong mga 
higala, dili kita magmaulawon kaayo. Dili kita kinahanglan nga mo-
pasuko sa mga tawo, apan atong ipabati kanila ug ipasabut nga kita 
interesado, dili aron mamiyembro lamang sila sa Simbahan, apan sa 
pagdala kanila ngadto sa Simbahan aron ilang matagamtaman ang 
sama nga mga panalangin nga atong natagamtaman.10 [Tan-awa sa 
sugyot 2 sa pahina 171.]

Kon kita nagpuyo og sulundon nga kinabuhi, 
ang atong impluwensya makaawhag sa uban 

sa pagkat-on mahitungod sa ebanghelyo.

Hinumdumi, kitang tanan adunay mga responsibilidad. Tingali 
dili kita tawagon ngadto sa piho nga katungdanan, apan sa matag 
kasilinganan adunay oportunidad alang sa matag usa kanato sa 
pagsabwag sa diwa sa kalinaw ug gugma ug kalipay aron ang mga 

“Sa matag kasilinganan adunay oportunidad alang sa matag usa 
kanato sa pagsabwag sa diwa sa kalinaw ug gugma ug kalipay.”
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tawo mahimong makasabut sa ebanghelyo ug mapundok ngadto 
sa panon.11

Pipila lamang ka adlaw ang milabay, usa sa atong mga sister, sa 
pagbisita ngadto sa silangan, nakig-istoryahanay sa usa ka edukado 
nga tawo, giingnan sa tawo, “Dili ko makahimo sa pagtuo sama 
sa imong gihimo apan nanghinaut ko nga unta ako makahimo. 
Maanindot kini.” Ug ingon usab niana sa kadaghanan sa mga anak 
sa atong Amahan, kinsa, nag-obserbar sa kinaiya niini nga buhat, 
nagbantay sa mga karakter sa mga lalaki ug mga babaye kinsa mi-
hangup sa kamatuoran, napuno sila sa katingala sa unsay nahimo, 
ug sa kalinaw ug kalipay nga nagsunod sa tinuoray nga tumutuo, 
ug nangandoy nga sila usab unta adunay bahin niini; ug makahimo 
gayud sila kon sila adunay hugot nga pagtuo.12

Kanunay nakong naobserbahan, ug sa akong hunahuna kadag-
hanan ninyo kinsa adunay misyonaryo nga kasinatian mouyon ka-
nako, nga walay buotan nga lalaki o babaye ang makaanhi ubos sa 
impluwensya sa matinud-anon nga mga miyembro sa Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug mopugong sa 
ilang mga pagdayeg sa unsay ilang naobserbahan samtang anaa uban 
kanato. Kon sila mobiya kanato, usahay lahi kini, apan samtang anaa 
sila ubos niana nga impluwensya nga nagagikan sa Ginoo, naang-
kon pinaagi sa Iyang mga sulugoon, kinsa nagserbisyo kaniya, sila 
kasagaran mahimout sa pagdayeg sa unsay ilang nakita ug nabati.13

Ang kaaway migamit sa iyang kinalig-unan nga mga paningka-
mot aron mapugngan ang pagkatap sa mga kamatuoran sa ebang-
helyo. Ug kini mao ang inyo ug akong katungdanan, pinaagi sa 
panabut ug inigsoon nga paghigugma ug hugot nga pagtuo, aron 
sa pagbuntog sa pagdaut nga gitanom sa kaaway nganha sa mga 
kasingkasing sa mga anak sa atong Amahan, aron sa pagwagtang 
sa mga sayop nga pagtuo nga anaa sa pipila ka mga panghitabo 
bisan diha sa mga hunahuna sa buotan nga mga lalaki ug buotan 
nga mga babaye, ug aron sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo sa atong 
Ginoo, nga kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa 
tanan niadtong kinsa motuo ug mosunod niini.14

Sa akong hunahuna kining dakong organisasyon diin kita nahi-
sakop kinahanglan gayud nga mopakita og ingon nga ehemplo nga 
ang mga tawo sa atong mga kasilinganan, nga dili mga miyembro 
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sa Simbahan, makakita sa atong maayo nga mga buhat, madasig sa 
paghimaya sa pangalan sa atong Langitnong Amahan. Mao kana 
ang akong gibati kalabut niana. Ang kinahanglan lamang natong 
buhaton mao ang pagpakita og ehemplo, magmahimong buotan 
nga mga lalaki ug buotan nga babaye, ug maobserbahan nila kini. 
Dayon basin motugot na sila kanato sa oportunidad nga motudlo 
kanila sa mga butang nga wala nila mahibaloi.15

Kon kita, isip mga miyembro sa Simbahan, nagsunod sa mga 
sugo sa Dios, kon atong gihatagan og bili ang kamatuoran kutob 
sa atong mahimo, kon ang atong kinabuhi nahisubay sa katahum 
sa mga pagtulun-an niini, aron ang atong mga silingan, nga nag- 
obserbar sa atong pamatasan, madasig sa pagpangita sa kama-
tuoran, naghimo na kita og talagsaong misyonaryo nga buhat.16 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 171.]

Moapil kita sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa 
pagtabang og andam sa umaabut nga mga misyonaryo 
ug pinaagi sa pagsuporta kanila sa ilang mga misyon.

Dili lamang atong misyon ang pagtudlo sa Ebanghelyo ni 
 Jesukristo ug sa pagsunod niini, apan kini atong misyon nga ipa-
dala ngadto sa kalibutan ang atong anak nga mga lalaki ug anak 
nga mga babaye ingon nga sila pagatawgon matag karon ug unya 
aron sa pagtrabaho diha sa pangalagad sa Simbahan. Sa ilang pag-
adto kinahanglan nga sila nabansay og maayo aron lig-on sila batok 
sa mga pagtintal sa kaaway; kinahanglan nga sila ingon kaputli ug 
kamahiyason ug kamatarung sa ilang kinabuhi kutob sa ilang ma-
himo, ug dayon ang impluwensya sa ilang presensya mismo bation 
niadtong ilang mahimamat. Ang Espiritu sa Dios dili mopuyo sa ma-
hugaw nga mga tabernakulo, apan ang iyang Espiritu mopuyo niad-
tong kinsa nagpabilin sa ilang kaugalingon nga limpyo ug malumo.

Busa, atong [padak-on] ang atong batang mga lalaki ug batang 
mga babaye ubos sa impluwensya sa Espiritu sa Dios.17

Ayaw tuguti nga ang inyong mga anak magtubo nga dili matudlo 
kanila ang mga baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ayaw hu-
lata nga ipadala sila ngadto sa natad sa misyon aron makat-on kon 
unsay kahulugan sa ebanghelyo. Akong nahinumduman sa dihang 
didto ko sa Habagatan [isip usa ka misyonaryo] singkwenta y singko 
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o saysenta ka tuig na ang milabay, usa ka tawo nga nagagikan sa 
dakong pamilya miingon, “Wala ko masayud unsay isulti. Wala ko 
masayud unsa ang isulti niini nga mga tawo.”

“Ngano man,” usa sa mga igsoon miingon, “tudloan sila sa Biblia. 
Lakaw ug kuhaa ang imong Biblia ug basaha ang Genesis.” Mii-
ngon siya, “Wala ko kahibalo kon asa ang Genesis diha sa Biblia,” 
ug gani nagagikan siya sa usa ka . . . panimalay sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw aron dad-on ang mensahe mahitungod sa ki-
nabuhi ug kaluwasan niadtong mga tawo sa Habagatan. Hinoon, 
dili kaayo kadto dugay human niana hangtud ang iyang hunahuna 
nausab. Nakadawat siya og pagpamatuod sa kamatuoran pinaagi sa 
pagtuon ug pag-ampo, ug siya nasayud nga ang ebanghelyo ania, 
ug nakahimo siya sa pagbarug sa iyang kaugalingong mga tiil ug 
gawasnon sa pagpamatuod nga ang ebanghelyo ni Jesukristo mao 
ang kamatuoran.18

Nakadayeg ko sa kaimportante sa pagpangandam alang sa bu-
hat. Dili igo nga ang usa ka batang lalaki mopakita lang sa iyang 
tinguha, tungod sa iyang pagsalig sa iyang mga ginikanan, sa pag-
buhat sa unsay gusto nila nga iyang buhaton, sa pag-adto ngadto sa 
kalibutan ug pagsangyaw sa ebanghelyo; dili igo nga siya motubag 
sa tawag nga gihimo sa atong Langitnong Amahan matag karon ug 
unya pinaagi sa iyang mga sulugoon alang sa pagserbisyo og mis-
yon; apan mahinungdanon usab kini nga siya makasarang alang sa 
buhat, mosiksik sa mga kasulatan, ug mokat-on sa unsay gusto sa 
Ginoo nga iyang makat-unan. Importante kini nga ang atong anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye mahimong lig-on sa ilang 
pagtuo ug masayud sama sa nasayran sa ilang mga ginikanan, nga 
kini mao ang buhat sa atong Amahan. . . .

Ang usa ka dosena nga mga lalaki nga makasarang alang sa bu-
hat mas bililhon diha sa natad sa misyon kay sa gatusan kinsa mga 
ignorante sa kamatuoran ug kinsa sila mismo kinahanglan pa nga 
tudloan sa dili pa sila makapasabut niini ngadto sa uban.

Kini mao ang buhat sa atong Amahan ug dili matiaw-tiawan. 
Bililhon kaayo kini alang kanato. Kita . . . maningkamot sa pag- 
establisar og hugot nga pagtuo diha sa atong mga anak, aron 
mahimo silang andam sa pagtubag sa matag tawag, ug mobati sa 
kahiladman sa ilang mga kalag nga moingon, “Andam na ko nga 
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moadto bisan asa nga ang akong Langitnong Amahan gusto nga 
ako moadto.” 19 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 171.]

Usa ka pangaliyupo gihimo. . . nga atong ipadala ang atong anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye ngadto sa natad sa misyon. 
. . . Kini akong kalipay nga makita ang mga lalaki ug mga babaye 
nga nagtigum og kwarta ug nagplano aron ang ilang mga anak 
makaadto sa kalibutan. Sulod sa miaging pipila ka semana usa ka 
batan-ong lalaki . . . mibiya aron moadto sa natad sa misyon, ug ang 
iyang duha ka igsoong mga babaye . . . mipadala kaniya og bahin 
sa ilang gamay nga sweldo aron siya makatagamtam sa panalangin 
sa pagmisyon. Siya mao ang una sa mga anak sa dakong pamilya 
nga moadto sa natad sa misyon aron isangyaw ang kamatuoran. 
. . . Nasayud ko sa kalipay nga moabut ngadto sa mga kasingkasing 
niadtong duha ka buotan nga mga babaye nga adunay hugot nga 
pagtuo sa paghatag sa ilang sweldo ngadto sa ilang igsoong lalaki 

“niini nga Simbahan adunay liboan ka mga lalaki ug mga babaye kinsa 
makahimo sa pagtudlo sa ebanghelyo ug kinsa mamahimong mas makahimo 

pinaagi sa pagbuhat sa ilang katungdanan didto sa natad sa misyon.”
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aron makaserbisyo siya sa Ginoo sa misyon. Sila makadawat sa mga 
panalangin nga moabut gikan sa pagtudlo sa Ebanghelyo, ingon 
nga kini posible nga madawat nga dili personal nga moserbisyo.20

Naghunahuna ko . . . sa atong mga representante diha sa natad 
sa misyon, nga anaa sa tanang mga bahin niini nga nasud ug sa 
pipila ka layo nga mga dapit. Pag-ampo alang kanila, mga kaigso-
onan. Nagkinahanglan sila sa tabang sa Ginoo ug nagkinahanglan 
sila sa atong hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo. Sulati sila ug 
dasiga sila, nga kon makadawat sila og sulat gikan sa panimalay 
ilang masayran nga sila gihandum sa tanang panahon.21

Kita moapil sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa pag-andam 
sa atong kaugalingon sa pagserbisyo og mga misyon.

Dili dangtan og dugay hangtud mahimo nang kinahanglanon 
ang mga sarang nga mga lalaki ug mga babaye niini nga Simbahan 
sa pagtudlo sa kamatuoran sa mga bahin sa yuta diin kaniadto kita 
wala mahilakip: ug kon kita gusto nga makaangkon og mahangtu-
rong kalipay didto sa gingharian sa atong Amahan kauban niadtong 
iyang gipanalangin nga makauban nato dinhi, dili kita maghinakog 
sa atong kinabuhi: mangandam kita alang sa buhat, ug moadto sa 
kalibutan ug isangyaw ang kamatuoran, kon ang oportunidad mo-
abut, ug mahimong paagi diha sa mga kamot sa atong Amahan sa 
pagpabalik sa iyang mga anak ngadto kaniya pinaagi sa pagtudlo 
kanila sa katahum sa ebanghelyo.22

Pipila lamang ka tuig ang milabay daghan sa akong mga higala 
mga adunahan, sila aduna sa mga panginahanglan sa kinabuhi, 
ug daghan sa mga luho, ug sa dihang gisugyot nga sila moadto sa 
natad sa misyon ang uban kanila moingon: “Dili ko makabiya sa 
akong negosyo, dili ko mabuhi kon molakaw ko ug biyaan ang 
unsay anaa kanako.” Apan ang ilang negosyo nahanaw ug mibiya 
kanila. Ang mga butang nga ilang gihunahuna nga dili sila mabuhi 
kon wala kini nahanaw kanila, ug daghan gayud niini nga mga tawo 
karon malipay kon mahimo pa lang nga ibalik ang miaging napulo 
ka tuig, ug kon sila nianang higayuna tawagon sa pagserbisyo sa 
Ginoo, makaingon sila: “I-adjust lang nako ang akong mga kaliho-
kan, malipayon ko sa oportunidad nga gitanyag kanako nga ma-
mahimong tigpangalagad mahitungod sa kinabuhi ug kaluwasan.”
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. . . Hunahunaa ang atong mga oportunidad ug mga pribilehiyo, 
nga makalingkod sa mga panimalay sa halangdon nga mga tawo 
sa kalibutan ug makatudlo kanila sa Ebanghelyo ni Jesukristo; hu-
nahunaa kon unsa kaha ang ipasabut nga molingkod uban sa mga 
tawo nga wala makaangkon og balaan nga awtoridad, ug motudlo 
kanila sa plano sa kaluwasan ug mopasabut kanila sa pamaagi diin 
sila usab mahimong makatagamtam sa mga panalangin sa balaan 
nga awtoridad nga inyong natagamtaman.

Gibati nako nga ang uban kanato mga hakog. Malipayon kaayo 
kita sa pagtagamtam sa atong mga panalangin, malipayon kaayo 
kita nga gilibutan sa kaharuhay sa kinabuhi ug sa pagpakig-uban 
sa labing maayo nga mga lalaki ug mga babaye nga makita diha sa 
kalibutan, nga atong nakalimtan ang atong katungdanan ngadto sa 
uban. Unsa kita ka malipayon kon kita maningkamot nga mama-
himong mas lig-on alang sa kaayohan diha sa kalibutan pinaagi sa 
pagpangalagad niadtong kinsa wala pa makasabut sa Ebanghelyo 
sa atong Ginoo.

Daghan kanato ang milabay na sa tunga-tunga sa kinabuhi, dag-
han kanato ang mahuman na sa atong buhat. Ang Simbahan nag-
kinahanglan og mga misyonaryo sa natad sa misyon. Mga tawo nga 
nakasabut sa Ebanghelyo ug andam nga mohatag sa ilang kinabuhi 
alang niini kon gikinahanglan, ug kon ako moingon nga kita nangi-
nahanglan og mga misyonaryo ako nagpasabut nga ang kalibutan 
nagkinahanglan kanila.23

Ang atong natad sa misyon anaa sa atong atubangan. Ang anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa atong Amahan nagki-
nahanglan kanato. . . . Niini nga Simbahan adunay liboan ka mga 
lalaki ug mga babaye kinsa makahimo sa pagtudlo sa ebanghelyo 
ug kinsa mamahimong mas makahimo pinaagi sa pagbuhat sa ilang 
katungdanan didto sa natad sa misyon. Sila panalanginan og mga 
pamaagi, igo nga makapahimo kanila sa pagpahigayon sa buhat 
nga gusto sa Ginoo nga atong ipahigayon.24

Karon ang panahon duol na nga ang mga ali tangtangon ug ang 
mga babag kuhaon nga maoy nakababag sa pagsangyaw sa ebang-
helyo, nga ang tingog sa Ginoo moabut nganha kaninyo, pinaagi 
sa iyang mga sulugoon, “Pangandam sa pag-adto sa kalibutan ug 
isangyaw ang ebanghelyo,” ayaw buhata ang gibuhat ni Jonas, ayaw 
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sulayi nga motago o molikay sa inyong katungdanan; ayaw pag-
himo og mga pangatarungan nga wala kamo sa gikinahanglan nga 
mga butang aron moadto; ayaw ipahimutang ang mga butang nga 
walay kapuslanan nga moali sa inyong panan-aw nga makapugong 
kaninyo sa pagkakita sa kinabuhing dayon diha sa presensya sa 
atong Langitnong Amahan, nga moabut lamang pinaagi sa hugot 
nga pagtuo ug pagkamaunungon sa iyang buhat. Himoa nga ang 
matag tawo mopahimutang sa iyang panimalay diha sa kahapsay; 
himoa nga ang matag lalaki nga naghupot sa priesthood, mopahi-
mutang sa iyang kaugalingon diha sa kahapsay, ug kon ang tawag 
moabut gikan sa mga sulugoon sa Ginoo, nga mosulti kaniya sa 
pag-adto sa kalibutan aron itudlo ang kamatuoran, aron sa pagpasi-
daan sa mga katawhan, ingon sa gimando sa atong Amahan nga sila 
pasidan-an, himoa nga walay tawo nga motago sa pipila ka butang 
nga walay kapuslanan, aron pagatukbon, kon dili man sa dakong 
isda, sa mga butang sa kalibutan nga walay kapuslanan. [Tan-awa 
sa Jonas 1:1–17.] 25

Dili kini sayon nga buluhaton; dili kini maanindot nga butang, 
tingali, nga tawagon ngadto sa kalibutan, mobiya sa atong mga mi-
nahal, apan ako moingon kaninyo nga kini mobugti og kalinaw ug 
kalipay lapas pa sa panabut niadtong kinsa matinud-anon, niadtong 
kinsa motuman niana nga obligasyon ingon sa gikinahanglan nilang 
buhaton, ug moandam kanila nga, sa saktong panahon, kon ang 
buluhaton sa kinabuhi mahuman na, mobarug sila sa atubangan sa 
ilang Tiglalang, nga dawaton Niya tungod sa unsay ilang nahimo.26

Ako nag-ampo nga ang iyang Espiritu maanaa unta sa tibuok 
[Simbahan], nga ang paghigugma sa mga anak sa atong Amahan 
maanaa unta sa atong mga kasingkasing, nga mabati unta nato ang 
kaimportante sa atong misyon sa kalibutan, samtang kita nagti-
nguha sa mga butang nga dili atoa, nga gipahulaman lamang kanato 
isip mga tinugyanan, nga dili unta nato makalimtan ang bililhon 
nga gasa, ang bililhon nga pribilehiyo, nga makab-ot ra nato, sa 
pagtudlo sa ebanghelyo ug pagluwas sa mga kalag sa katawhan.27 
[Tan-awa sa sugyot 5 sa sunod pahina.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Pamalandongi ang mga pulong ni Presidente Smith diha sa 
“Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith” (mga pahina 159–
61). Sa imong hunahuna nganong malaumon man kaayo siya 
mahitungod sa misyonaryo nga buhat didto sa Europe bisan sa 
pagsupak nga iyang giatubang? Sa unsang paagi nga ang iyang 
ehemplo makatabang kanimo kon ang imong mga sakop sa 
pamilya o mga higala dili modawat sa imong pagdapit nga 
magkat-on kabahin sa ebanghelyo?

 2. Ribyuha ang unang seksyon sa mga pagtulun-an (sa mga pa-
hina 161–63). Unsa nga mga pamaagi ang imong nakit-an nga 
labing epektibo sa imong mga paningkamot sa pagpakigbahin 
sa ebanghelyo ngadto sa mga silingan ug mga higala?

 3. Samtang ikaw nagbasa sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
163, paghunahuna og higayon nga imong nahibaloan nga ang 
ehemplo sa usa ka miyembro sa Simbahan nakadala sa usa ka 
tawo nga magkat-on pa mahitungod sa Simbahan. Unsa ang 
pipila ka laing mga rason nga ang pagsunod sa mga sumbanan 
sa Simbahan mahinungdanon kaayo sa misyonaryo nga buhat?

 4. Sa mga pahina 165–68, pangitaa ang mga butang nga kina-
hanglang buhaton sa umaabut nga mga misyonaryo aron sa 
pagpangandam sa espirituhanong paagi alang sa ilang mga 
misyon (tan-awa usab sa D&P 4). Unsa man ang mahimong 
buhaton sa mga ginikanan aron matabangan ang ilang anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa pagpangandam? Sa 
unsang paagi nga ang mga korum sa priesthood ug ang mga 
sister sa Relief Society makatabang?

 5. Ribyuha ang katapusang seksyon sa mga pagtulun-an (mga pa-
hina 168–70). Unsa man ang pipila sa “mga butang nga walay 
kapuslanan” nga makapugong kanato sa pagserbisyo og mis-
yon? Unsa ang pipila ka mga panalangin nga moabut pinaagi 
sa pagserbisyo sa senior nga mga misyonaryo? Pamalandonga 
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kon unsa ang kinahanglan nimong buhaton aron sa pag-an-
dam sa imong kaugalingon alang sa pagserbisyo og misyon.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 5:14–16; Marcos 16:15–16; 
1 Timoteo 4:12; Alma 17:2–3; Doktrina ug mga Pakigsaad 31:1–8; 
38:40–41

Tabang sa pagtudlo: “Kon mogamit ka og lainlaing mga kalihokan 
sa pagkat-on, ang mga estudyante mas makasabut sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo ug mas daghan ang mahinumduman. Ang gipili 
pag-ayo nga pamaagi mas makapaklaro sa usa ka baruganan, mas 
maanindot, ug mas mahinumduman” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, 89).
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Unsaon sa Pagpakigbahin 
sa Ebanghelyo sa 
Epektibong Paagi

Ang atong mga paningkamot sa pagpakigbahin 
sa ebanghelyo labing epektibo kon kita 

nahigugma sa atong mga kaigsoonan ug kon 
anaa ang pagpakig-uban sa Espiritu Santo.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa iyang walay hunong nga mga paningkamot sa pagpakigbahin 
sa ebanghelyo ngadto sa uban, si George Albert Smith misunod 
niini nga pamahayag gikan sa iyang personal nga pamahayag sa 
gituohan: “Ako dili magtinguha sa pagpugos sa katawhan sa pag-
puyo sumala sa akong mga sumbanan apan hinoon mohigugma 
kanila ngadto sa pagbuhat sa butang nga husto.” 1 Gibati niya nga 
ang labing epektibo nga paagi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo 
mao ang pagtan-aw sa maayo nga mga hiyas diha sa mga tawo 
nga dili pareho nato og tinuohan ug dayon, uban sa prangka apan 
mabination, motanyag nga mopakigbahin og dugang nga mga ka-
matuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Gisaysay niya 
ang mosunod nga kasinatian nga iyang nasinati samtang nagdumala 
sa European Mission:

“Nagsakay ko sa tren usa ka adlaw niana. Ang akong kauban 
sa compartment usa ka ministro sa Presbyterian, usa ka buotan 
kaayo nga lalaki, ug sa dihang gihatagan ko niya og oportunidad 
sa pagbuhat sa ingon, gisultihan ko siya nga ako usa ka miyembro 
sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Nahingangha siya ug mitan-aw siya kanako nga may kahibulong. 
Miingon siya, ‘Wala ka ba maulaw sa imong kaugalingon nga nahi-
sakop sa ingon nga grupo?’
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“Kita nagtinguha sa paghimo og maayo ngadto sa tanan, ug sa 
pagtabang sa tanan aron makasabut sa plano sa kinabuhi ug 

kaluwasan nga gipadayag sa ginoo niining ulahing mga adlaw.”

“Mipahiyum ko kaniya ug miingon, ‘Akong igsoon, ikaulaw nako 
ang akong kaugalingon nga dili mahisakop niana nga grupo, na-
sayud sa unsay akong nasayran.’ Dayon nakahatag kana kanako 
og oportunidad nga akong gitinguha nga makig-istorya kaniya ug 
mopasabut kaniya sa pipila ka mga butang nga atong gituohan. . . .

“Adunay usa ka maayong tawo nga wala masayud sa unsay gipa-
ningkamutan namong buhaton. Wala kami miadto didto aron hatagan 
siya og kasubo ni kasakit; kami naningkamot sa pagtabang kaniya. 
Ug samtang among giistoryahan og maayo ang sitwasyon miingon ko 
ngadto kaniya: ‘Sayop ang imong pagtuo sa katuyoan sa Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dinhi niini nga 
dapit. Ania ko dinhi isip usa sa mga representante niini, ug kon ikaw 
motugot lamang kanako sa pagsulti kanimo og pipila ka mga butang, 
tingali mobati ka og mas maayo ngari kanamo.’ Miingon ko, ‘Una sa 
tanan, kami naghangyo kaninyong tanan nga buotan nga mga tawo 
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dinhi sa paghupot sa tanang mahimayaon nga mga kamatuoran nga 
inyong naangkon diha sa inyong mga simbahan, nga inyong nakuha 
gikan sa inyong mga kasulatan, hupti kanang tanan, hupti ang tanang 
maanindot nga mga pagbansay nga inyong nadawat diha sa inyong 
pang-edukasyon nga mga institusyon, tanang mga kahibalo ug ka-
matuoran nga inyong nabatunan gikan sa tanang tinubdan, hupti . . . 
ang tanang butang nga maayo diha sa inyong pamatasan nga miabut 
kaninyo agig resulta sa inyong maanindot nga panimalay; hupti ang 
tanang gugma ug katahum nga anaa sa inyong kasingkasing tungod 
sa pagpuyo sa matahum kaayo ug talagsaon nga dapit. . . . Kanang 
tanan kabahin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Dayon manglingkod kita 
ug ipakigbahin kaninyo ang pipila ka mga butang nga wala pa mo-
abut sa inyong kinabuhi nga nakapalambo sa among kinabuhi ug 
nakapahimo kanamo nga malipayon. Ihatag namo kini kaninyo nga 
walay bayad ug walay bili. Ang gihangyo lamang namo mao ang pag-
paminaw sa unsay among isulti, ug kon kamo ganahan niini, dawata 
kini sa walay pagduhaduha. . . .’

“Kana ang kinaiya sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 182.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang misyonaryo nga buhat labing epektibo 
kon himoon nato kini uban sa gugma ug 

pagkamabination, dili sa pagpamugos o pagsaway.

Ang atong Langitnong Amahan . . . mipadala kanato, iyang mga 
representante, ngadto sa kalibutan, dili aron sa pag-obligar o pag-
pugos, apan sa pagdapit. “Umanhi kamo ug sumunod kanako,” mao 
ang gisulti sa Manluluwas, “Ug papahulayon ko kamo.” Mao kana 
ang gitudlo sa Ebanghelyo, ug mao kana ang atong pangalagad.3

Dili katuyoan niini nga Simbahan ang paghimo og mga pama-
hayag nga makapasakit sa mga pagbati niadtong kinsa wala ma-
kasabut sa mga butang. Ang buhat niini nga Simbahan dili ang 
pagpanaway ug pagpangita og sayop sa uban, apan diha sa diwa 
sa mahigugmaong pagkamabination ug sa tinguha nga magma-
tinabangon, ang mga representante niini modala sa mensahe sa 
Ebanghelyo ngadto sa kanasuran sa yuta.4
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Diha sa tanang . . . mga simbahan adunay maayo nga mga lalaki 
ug maayo nga mga babaye. Ang maayo nga anaa niining nagkala-
inlaing mga relihiyon ang naghiusa kanila. Kini akong pribilehiyo 
nga makauban sa mga tawo sa daghang mga dapit sa kalibutan ug 
makaadto sa mga panimalay sa daghang mga tawo sa nagkalainlaing 
mga relihiyon sa kalibutan, Kristiyano ug Judeo. Nakauban nako ang 
[mga Muslim]; nakauban nako kadtong kinsa nagtuo ni Confucius; 
ug makahisgut pa ko og daghan pa. Nakakita ako og talagsaon nga 
mga tawo sa tanan niini nga mga organisasyon, ug ako adunay dako 
kaayo nga responsibilidad bisan asa ako moadto uban nila, nga dili 
nako sila masilo, dili mapasakitan ang ilang mga pagbati, dili mosa-
way kanila, tungod kay wala sila makasabut sa kamatuoran.

Isip representante sa Simbahan kita adunay responsibilidad sa 
pagkuyog kanila uban sa gugma, isip mga sulugoon sa Ginoo, isip 
mga representante sa Tiglalang sa langit ug yuta. Tingali dili silang 
tanan modayeg niana; tingali mosupak sila niana ingon og arogante 
ug dili makiangayon, apan dili kana makapausab sa akong kina-
iya. Dili nako sila himoon nga masulub-on kon mahimo pa lang 
nako. Gusto nako nga malipay sila, ilabi na kon maghunahuna ko 
sa talagsaon nga mga oportunidad nga miabut kanako tungod sa 
pagkamiyembro niining balaan nga Simbahan.5

Ang atong pangalagad mao ang paghigugma ug pagpailub, ug 
kita nagtinguha sa paghimo og maayo ngadto sa tanan, ug sa pag-
tabang sa tanan aron makasabut sa plano sa kinabuhi ug kaluwasan 
nga gipadayag sa Ginoo niining ulahing mga adlaw.6

Dili kita makapugos niining mga batan-on, ug sa atong mga sili-
ngan ug mga higala ngadto sa gingharian sa langit pinaagi sa pag-
pangasaba kanila ug pagpangita og sayop kanila, apan gusto ko nga 
mosulti kaninyo nga kita makahigugma kanila paingon ngadto sa 
nahimutangan sa atong Amahan sa langit, ug sa hinay-hinay, tingali, 
modala kanila usab didto.

Kana ang atong pribilehiyo. Ang gugma mao ang dakong gahum 
sa pag-impluwensya niini nga kalibutan.7

Himoon nato kinsay nakahibalo, kadtong anaa uban kanato nga 
adunay pagpamatuod, sa pag-adto matag adlaw ug uban sa tiu-
nay nga gugma ug kamabination nga anaa niining mga lalaki ug 
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mga babaye, maanaa man sila sa sulod sa Simbahan o sa gawas sa 
Simbahan, ug mangita og paagi sa pagtandog sa ilang mga kasing-
kasing ug mogiya kanila ngadto niana nga dalan nga mopaniguro 
kanila og kahibalo sa kamatuoran.8

Nag-ampo ko og maayo nga kita isip mga sulugoon sa Ginoo 
unta adunay gugmang putli alang sa katawhan, unta adunay pailub 
niadtong nakasala, ug sa pagkamabination ug gugma mopadayon 
sa unahan sa pagtudlo sa yano nga mga baruganan sa ebanghelyo 
sa atong Ginoo aron mapanalanginan ang tanang kalag nga atong 
mahimamat.9 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 183.]

Kita kinahanglan nga dili maulaw sa pagpakigbahin 
sa unsay atong nahibaloan nga tinuod.

Ako mobati usahay nga wala kaayo nato mabati ang kaimpor-
tante [sa ebanghelyo], nga kita wala motudlo niini uban sa pagka-
sinsero nga gikinahanglan niini.10

Kini nga ebanghelyo ni Jesukristo mao ang gahum sa Dios alang 
sa kaluwasan, ingon sa gipamahayag ni Apostol Pablo [tan-awa 
sa Mga Taga-Roma 1:16]. Kini ang buhat sa Manunubos. Kini mao 
lamang ang paagi diin mahimo natong makab-ot ang kinatas-an 
sa kahimayaan nga gitinguha sa Manluluwas sa katawhan nga ma-
tagamtaman niadtong misunod kaniya. Wala ko nagsulti niana sa 
mapahitas-on nga paagi, ako nagsulti niini uban sa gugmang putli 
alang sa mga anak sa atong Amahan kinsa nahisakop sa laing mga 
simbahan. Ako nagsulti niini uban sa gugma alang sa iyang anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye nga wala makasabut, apan 
siya mimando nga kita kinahanglang mosulti niining butanga. Kini 
iyang kabubut-on nga ang mga tawo kinahanglang masayud.11

Nasayud ako nga ang Dios buhi. Nasayud ako nga si Jesus mao 
ang Kristo. Nasayud ako nga si Joseph Smith usa ka propeta sa 
Ginoo. Wala ko sukad makaadto bisan asa nga akong gikaulaw 
ang pagpamatuod niining mga kamatuoran. Wala ko masayud kon 
ngano nga ang usa ka tawo kinahanglang ikaulaw ang pagkasayud 
sa kamatuoran tungod kay ang laing tawo wala masayud niini, ilabi 
na kon kini may kalabutan sa ebanghelyo nga mao ang gahum sa 
Dios alang sa kaluwasan.12
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Dili kini angayang ikonsiderar nga pagpanghambog kon kita na-
sayud sa kamatuoran aron atong ipahayag ang atong kaugalingon. 
Dili angayang isipon nga mapahitas-on diha sa atong panglantaw 
kon kita makaingon ngadto sa uban nga mga anak sa atong Ama-
han: “Mao kini ang akong nasayran, ug kamo usab mahimong ma-
sayud niini kon gusto ninyo.”

Ingon niana katahum ang ebanghelyo ni Jesukristo. Dili kini 
alang sa kasayuran sa pipila lamang ka mga indibidwal, apan sa 
tanang kalag nga natawo niini nga kalibutan. . . . Karon adunay 
mga nasayud nga ang Dios buhi, ug adunay liboan pa nga mahi-
mong masayud kon gustohon nila. . . . Kini nga mga tawo wala 
magdepende kanato aron masayud, apan nagdepende sila kanato 
sa pagtudlo kanila kon unsaon nga sila mahimong masayud.13

Nasayud ko nga ang atong Langitnong Amahan namulong niini 
nga adlaw ug panahon sa kalibutan, nga ang iyang Ebanghelyo 
ania sa yuta, ug samtang ako dili mamugos ni bisan kinsa nga kalag 
sa pagdawat niini, ako nag-ampo nga kita unta adunay gahum ug 
kaalam ug kalig-on sa pagtabang niining atong mga silingan kinsa 
wala makasabut sa kamatuoran. Buhaton nato ang atong katung-
danan, ug paduolon sila ngadto sa panon sa Manluluwas, nga sila, 
uban kanato, masayud unta nga siya buhi.14 [Tan-awa sa sugyot 3 
sa pahina 183.]

Atong tinguhaon ang pagdugang ngadto sa kalipay 
ug kamaayo nga anaa na sa mga anak sa Dios.

Sa dihang ang [mga tawo] nangutana kanako, “Unsa man ang 
anaa niini nga organisasyon nga imong giapilan? Unsa man ang 
inyong gikabalak-an og maayo, nga kamo nagpadala sa inyong mga 
misyonaryo sa tibuok kalibutan?” Mitubag ko usahay, “Gusto namo 
nga kamong tanan magmalipayon. Gusto namo nga kamo magmaya 
sama sa among pagmaya.” 15

Liboan ka mga misyonaryo . . . ang nakaadto sa kalibutan, ug 
diha sa gugma ug pagkamabination nakaadto sa matag pultahan 
nga nag-ingon ngadto sa ubang mga anak sa atong Amahan:

“Tuguti kami nga mosulti kaninyo; tuguti kami nga mopasabut 
kaninyo sa butang nga kami sigurado nga makapalipay kaninyo 
ingon nga kini nakapalipay kanamo!”
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Mao kana ang kasaysayan sa misyonaryo nga buhat sa Simbahan 
nga atong giapilan.16

Akong nahinumduman, sa usa ka okasyon, ang usa ka tawo mi-
ingon kanako, human sa among dugay-dugay nga panag-istorya-
hanay, “Hinoon, gikan sa tanan nakong nahibaloan, ang inyong 
simbahan pareho ra ka maayo sa uban nga simbahan.” Ako naghu-
nahuna nga nagtuo siya nga nakahatag siya kanato og maanindot 
nga pagdayeg; apan miingon ko kaniya: “Kon ang Simbahan nga 
akong girepresentar dinhi walay ikadugang nga butang nga mas 
mahinungdanon ngadto sa katawhan kay sa uban nga simbahan, 
nan nasayop ko sa akong katungdanan dinhi. Mianhi kami dili aron 
kuhaon gikan kaninyo ang kamatuoran ug hiyas nga anaa kaninyo. 
Wala kami moanhi aron sa pagpangita og sayop diha kaninyo o sa 
pagpanaway kaninyo. . . . Hupti ang tanang maayo nga anaa ka-
ninyo, ug tuguti kami nga modala kaninyo og dugang pa nga ma-
ayo, aron kamo mahimong mas malipayon ug aron kamo maandam 
sa pagsulod sa presensya sa atong Langitnong Amahan.” [Tan-awa 
sa sugyot 4 sa pahina 183.]

. . . Sa dihang ang Manluluwas dinhi pa sa yuta, sa tunga-tu-
ngang kapanahonan, adunay laing mga simbahan; adunay daghan 
kaayong mga relihiyon ug mga sekta, ug nagtuo sila nga nagser-
bisyo sila sa Ginoo. Ang dagkong mga sinagoga sa Judea napuno 
sa mga tawo kinsa nagtuo nga sila adunay awtoridad sa priesthood. 
Gisunod nila ang mga pagtulun-an, nga sa ilang hunahuna, ila ni 
Abraham ug ni Moises. Gipadayon nila sa pagsangyaw ang pag-anhi 
sa Manluluwas sa kalibutan. Nag-awhag sila sa mga lalaki ug mga 
babaye ngadto sa mga buhat sa pagkamatarung. Nagtukod sila og 
templo, ug mga balay nga ampoanan. Nagtukod sila og mga monu-
mento sa mga propeta kinsa nakahatag og pagpamatuod kabahin 
sa pagkaanaay Dios, ug ang pipila kanila gipatay ug gisilyohan ang 
ilang pagpamatuod sa dugo sa ilang kinabuhi. Mao kini ang mga 
tawo nga gianhi sa Manluluwas. . . . Adunay daghang mga maayo 
diha kanila. Adunay daghang maayo nga mga lalaki ug maayo nga 
mga babaye taliwala kanila. Adunay daghang pagkamatarung ta-
liwala niana nga katawhan. Ang Manluluwas wala moanhi aron 
kuhaon ang bisan unsa niadtong maayo nga mga butang gikan 
kanila. Sa dihang nagpakita siya taliwala kanila kadto dili aron sa 
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pagpanghimaraut kanila, apan kadto aron sa pagtawag kanila aron 
maghinulsol, kadto aron sa pagtawag kanila sa pagbiya sa ilang 
sayop ug sa pag-awhag kanila nga ipabilin ang tanang kamatuoran 
nga ilang naangkon.

. . . Kon kita mosangyaw sa tawhanong pamilya, sama sa atong 
gihimo, nga ang tawo mipahilayo sa kamatuoran gikan sa ebang-
helyo, wala kita magsangyaw og butang nga wala mahitabo sa ka-
libutan kaniadto. Kon kita moingon nga ang maayo nga mga lalaki 
ug mga babaye gidala sa pagbuhat ug pagtuo sa mga butang nga 
dili husto, wala nato kana isulti diha sa panghimaraut, wala kita 
mamulong uban sa tinguha nga mopasakit, apan kita mamulong 
uban sa tinguha nga ang mga tawo mahimong mohunong og igong 
gidugayon aron sa pagsusi sa ilang kaugalingon, aron sa pagsiguro 
kon asa sila padulong ug unsa ang ilang katapusang padulngan.17

“Magtrabaho kita sa matag adlaw aron ang atong amahan 
mopanalangin unta kanato. Kon anaa kanato ang iyang balaang 

espiritu, ang mga tawo nga atong mahimamat mobati niini.”
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Ah! nga kita unta makahimo sa paghatag sa katawhan og pana-
but sa atong mga pagbati, nga sila unta makaamgo nga kita wala 
magtinguha sa pagpugong sa ilang mga oportunidad, apan nga 
sila unta mobati nga ang atong kasingkasing adunay pagbati alang 
kanila diha sa gugma ug pagkamabination, dili sa bisan unsa nga 
tinguha nga makapasakit. Ang atong misyon sa kalibutan mao ang 
pagluwas sa mga kalag, sa pagpanalangin kanila, ug sa pagbutang 
kanila sa usa ka kahimtang nga sila mahimong mobalik ngadto sa 
presensya sa atong Amahan, kinoronahan sa himaya, pagka-imortal, 
ug kinabuhing dayon.18

Kon kita magtudlo uban sa Espiritu Santo, Siya mosaksi 
sa kamatuoran ngadto niadtong atong gitudloan.

Ang mga misyonaryo gipadala ngadto sa lainlaing dapit sa yuta 
pinaagi niini nga Simbahan ug sila misangyaw sa Ebanghelyo ni 
Jesukristo. Adunay daghan nga wala mabansay sa dagkong mga 
unibersidad sa kalibutan. Ang ilang edukasyon sa kasagaran nalimi-
tahan sa praktikal nga mga kasinatian sa kinabuhi, apan sila adunay 
mas kusganong pagdasig sa tawhanong pamilya, ang pagpakig-
uban sa Espiritu Santo.19

Sa akong pag-adto ngari sa natad sa misyon akong nakita ang ka-
lamboan niining buotan nga mga lalaki ug mga babaye kinsa nagser-
bisyo sa dili hinakog nga paagi, ug nakaamgo nga wala lamang sila 
nakat-on sa mga pinulongan sa mga nasud nga ilang gialagaran, apan 
sila nasayud nga sila adunay gasa sa Ginoo sa pagsangyaw sa kama-
tuoran nga dili mahimong maangkon sa mga tawo sa laing paagi.20

Daghan kaninyo o inyong mga katigulangan ang nakadungog 
sa ebanghelyo ingon nga kini gitudlo pinaagi sa Simbahan ni Jesu-
kristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. . . . Usahay madungog 
ninyo kini diha sa kadalanan diin adunay mapaubsanon nga mis-
yonaryo, nagtudlo sa unsay ipatudlo sa Ginoo kaniya.

Adunay usa ka butang nga nakatandog sa mga kasingkasing ni-
adtong kinsa naminaw. Ako adunay mga kasinatian sa natad sa 
misyon. Nakakita ko og mga grupo sa mga tawo nga nagbarug 
ug naminaw sa usa ka mapaubsanon nga misyonaryo nga nagpa-
sabut sa katuyoan sa kinabuhi ug nakig-istorya sa mga tawo ug 
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nag-awhag kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala, ug nakadungog 
ko usahay sa mga tawo nga nag-ingon, “Wala gayud ako mobati 
sukad og impluwensya nga sama sa akong gibati samtang ako na-
minaw niana nga tawo nga namulong.” 21

Dili igsapayan kon unsa pa kita kahanas, o unsa kamaayo na-
tong manulti, ang Espiritu sa atong Amahan mao ang motandog 
sa kasingkasing ug magdala og kombiksyon sa kabalaan niini nga 
buhat.22

Kini ang buhat sa Ginoo. Ang mga tawo dili unta makahimo niini 
sa malampusong paagi ingon sa nahimo sa yano nga mga paagi nga 
gigamit nato. Ang ordinaryong tawo dili unta makadala nganha sa 
inyong mga kalag sa kahibalo nga inyong naangkon. Ni makahimo 
kita isip mga tawo sa pagdasig niadtong anaa sa kalibutan uban sa 
kasiguroan nga ang Dios buhi ug nga kini iyang Simbahan, apan 
kon kita mobuhat sa atong bahin, ang atong Langitnong Amahan 
mopanalangin sa atong paningkamot.23

Magtrabaho kita sa matag adlaw aron ang atong Amahan mopa-
nalangin unta kanato. Kon anaa kanato ang Iyang Balaang Espiritu, 
ang mga tawo nga atong mahimamat mobati niini, tungod kay kini 
mopuno sa palibut nga atong gipuy-an, ug sila moambit niini ug 
moinum niini.24

Adunay pipila lamang ka mga tawo kinsa midawat sa ebanghelyo 
ingon nga kini gipadayag sa ulahing mga adlaw; apan adunay minil-
yon sa mga anak sa atong Amahan kinsa matinguhaon nga masayud 
sa Iyang kabubut-on; ug kon ang kamatuoran pagadad-on ngadto 
kanila, ug ang makapakumbinsir nga impluwensya sa Espiritu mo-
saksi sa kamatuoran ngadto kanila, sila magmaya sa pagdawat ni-
ini.25 [Tan-awa sa sugyot 5 sa sunod pahina.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Tun-i ang katapusang duha ka mga paragraph sa “Gikan 
sa Kinabuhi ni George Albert Smith” (mga pahina 174–75). 
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Paghunahuna og tawo nga imong nailhan nga dili miyembro 
sa Simbahan. Unsa nga mga kinaiya ang imong nagustohan 
niini nga tawo? Unsa nga mga kamatuoran sa ebanghelyo nga 
iya nang gituohan? Unsa nga dugang nga mga kamatuoran sa 
ebanghelyo nga labing makatabang kaniya? Sa unsa nga paagi 
nga ang paghunahuna kalabut sa mga tawo niini nga paagi 
makaapekto sa paagi sa atong pagpakigbahin sa ebanghelyo 
ngadto kanila?

 2. Samtang ikaw nagbasa sa unang seksyon sa mga pagtulun-an 
(mga pahina 175–77), paghunahuna kalabut sa usa ka higayon 
sa dihang ikaw naimpluwensyahan alang sa kaayohan pinaagi 
sa gugma nga gipakita sa usa ka tawo kanimo. Ngano nga 
importante ang paglikay sa pagsaway niadtong kansang mga 
gituohan lahi kay sa ato?

 3. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 177. Unsa ang 
ipasabut sa pagpakigbahin sa ebanghelyo uban sa “pagkasin-
sero”? Sa unsang paagi nga kita makapakigbahin sa atong mga 
pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo nga dili hambog 
paminawon o mapahitas-on?

 4. Sa imong hunahuna unsa ang ipasabut ni Presidente Smith sa 
dihang miingon siya, “Kon ang Simbahan nga akong girepre-
sentar dinhi walay ikadugang nga butang nga mas mahinung-
danon ngadto sa katawhan kay sa uban nga simbahan, nan 
nasayop ko sa akong katungdanan dinhi”? (pahina 179). Unsa 
ang gitanyag sa Simbahan ni Jesukristo nga makadugang sa 
kalipay diha sa kinabuhi sa usa ka tawo?

 5. Samtang ikaw nagbasa sa katapusang seksyon sa mga pag-
tulun-an (mga pahina 181–82), paghunahuna og kasinatian 
nga imong nasinati diin imong gipakigbahin ang ebanghelyo 
ngadto sa usa ka tawo. Unsa ang nakahimo sa kasinatian nga 
malampuson? Unsa ang imong mabuhat aron molambo ang 
imong mga paningkamot sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Juan 13:34–35; 2 Timoteo 
1:7–8; 2 Nephi 33:1; Alma 20:26–27; Doktrina ug mga Pakigsaad 
50:13–22
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Tabang sa pagtudlo: Ikonsiderar ang pagbahin-bahin sa mga sakop 
sa klase ngadto sa gagmay nga mga grupo sa tulo o lima ka mga 
indibidwal. Pagpili og lider kada grupo. I-assign ang kada grupo 
og lainlain nga hilisgutan. Hangyoa sila sa pagbasa sa ilang sek-
syon isip usa ka grupo ug sa paghisgut sa may kalabutan nga mga 
pangutana sa katapusan sa kapitulo. Dayon himoa nga ang mga 
sakop sa klase mopakigbahin sa tibuok klase sa unsay ilang nakat-
unan sa ilang mga grupo. (Tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, 161.)
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Pagpalambo sa Buhat sa Ginoo

Ang Dios nangulo sa Iyang buhat, ug nagtawag 
Siya sa matag miyembro sa Simbahan 

aron moapil sa pagpadayon niini.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa dihang si George Albert Smith gitawag sa Korum sa Napulog 
duha ka mga Apostoles niadtong 1903, ang mga miyembro sa Sim-
bahan mga sobra pa lang sa 300,000. Sa hinapos sa iyang pagser-
bisyo isip Presidente sa Simbahan, misobra na kini sa 1 ka milyon. 
Si Presidente Smith nalipay sa ingon nga pagtubo tungod kay kini 
nagpasabut nga ang mensahe sa kaluwasan miabut na ngadto sa 
nagkadaghan pa nga mga tawo. “Kalipay gayud nato,” miingon siya 
ngadto sa mga nanambong sa usa ka kinatibuk-ang komperensya 
niadtong 1950, “dili tungod kay misaka ang atong gidaghanon sa 
organisasyon nga atong giapilan, kondili tungod kay nagkadaghan 
na ang mga anak sa atong Amahan, nagkadaghan na sa iyang anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, ang nadala ngadto sa 
pagkasabut sa kamatuoran, ug miapil sa iyang organisasyon nga 
iyang giandam aron sa pagtudlo kanato sa pamaagi sa kinabuhi ug 
sa paggiya kanato diha sa dalan sa mahangturong kalipay.” 1

Tali niadtong 1903 ug sa kamatayon ni Presidente Smith pagka 
1951, ang Simbahan nag-atubang og daghang mga hagit sa pag-
uswag niini sa tibuok kalibutan. Mga panghitabo sama sa Unang 
Gubat sa Kalibutan, Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ug ang Grabe 
nga Kalisud [Great Depression] (usa ka mikatap nga krisis sa eko-
nomiya) hilabihan gayud nga nakalimitar sa gidaghanon sa mga 
misyonaryo nga mapadala sa gawas sa nasud. Bisan pa man niini 
nga mga kalisdanan, si George Albert Smith pabilin nga masaligon 
nga ang Simbahan mopadayon sa pagtubo ug pagtuman sa padul-
ngan niini sa “pagpuno sa tibuok kalibutan” (Daniel 2:35). Niadtong 
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Si Presidente Smith mituo nga ang mga kalamboan sa teknolohiya 
“mahimo gayud nga mga panalangin kon kini atong gamiton 
sa pagkamatarung alang sa pagsangyaw sa kamatuoran ug 

sa pagpadayon sa buhat sa ginoo taliwala sa mga tawo.”
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1917, sa kinagubotan nga panahon sa Unang Gubat sa Kalibutan, 
giingnan niya ang mga Santos: “Wala ko mawad-i og paglaum tu-
ngod kay kining kamatuoran wala masangyaw sa mas paspas nga 
paagi. Hinoon akong nakita sa mga panghitabo karon ang direkta 
nga pagpanginlabut sa Amahan nga maalamon sa tanan aron sa 
pag-andam sa dalan alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga iyang 
gipahiuli nganhi sa yuta sa atong panahon.” 2

Samtang ang unang katunga sa ika-20 nga siglo adunay dagko 
nga mga hagit, nagdala usab kini og bag-o nga mga teknolohiya 
nga gituohan ni Presidente Smith nga mao ang makapadayon sa 
buhat sa Ginoo. Usa siya ka lig-on nga tigsuporta sa industriya 
sa mga sakyanan sa kahanginan ug nagtan-aw niini isip usa ka 
pamaagi nga matuman niya ang iyang mga biyaheonon nga mga 
buluhaton isip usa ka General Authority sa mas epektibong paagi. 
Gisuportahan usab niya ang paggamit sa Simbahan sa radyo ug tele-
bisyon aron mapadala ang pulong sa Ginoo ngadto sa mas daghang 
tigpaminaw ug tumatan-aw. “Kinahanglan gayud nga atong isipon 
kining [mga imbensyon] nga mga panalangin gikan sa Ginoo,” siya 
miingon. “Makapalambo gayud kini sa atong mga abilidad. Kini 
mahimo gayud nga mga panalangin kon kini atong gamiton sa 
pagkamatarung alang sa pagsangyaw sa kamatuoran ug sa pagpa-
dayon sa buhat sa Ginoo taliwala sa mga tawo. Ang dakong hagit 
nga giatubang sa kalibutan karon anaa sa atong paagi sa paggamit 
niini nga mga imbensyon. Mahimo nato kining gamiton sa pagdaut, 
sama sa atong gihimo sa nangagi, o mahimo nato kining gamiton 
aron sa paglamdag ug pagpanalangin sa katawhan, ingon nga mao 
ang gusto sa atong Langitnong Amahan nga atong himoon.” 3

Sa usa ka pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya pagka 
1946, si Presidente Smith nanagna mahitungod sa paggamit sa ingon 
nga mga teknolohiya: “Dili madugay, gikan niini nga pulpito ug 
sa uban nga mga dapit nga maabut, ang mga sulugoon sa Ginoo 
makahimo sa pagpadangat sa mga mensahe ngadto sa nalahi nga 
mga grupo kinsa anaa sa hilabihan ka layo nga sila dili maadto. 
Niana nga pamaagi ug sa laing mga pamaagi, ang ebanghelyo ni 
Jesukristo nga atong Ginoo, ang bugtong gahum sa Dios alang 
sa kaluwasan sa pagpangandam alang sa celestial nga gingharian, 
madungog ngadto sa tanang mga bahin sa kalibutan, ug daghan 
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kaninyo kinsa ania dinhi makasaksi nianang adlawa.” 4 [Tan-awa sa 
mga sugyot 1 ug 4 sa pahina 196.]

Si Presidente Smith nakasabut nga ang buhat sa Simbahan mag-
malampuson tungod kay kini buhat sa Ginoo, ug siya mitudlo sa 
mga Santos nga ang oportunidad sa pag-apil niana nga buhat usa 
ka panalangin nga gitanyag sa Ginoo sa matag miyembro sa Iyang 
Simbahan. Atol sa unang kinatibuk-ang komperensya human siya 
ma-set apart isip Presidente sa Simbahan, siya miingon: “Akong na-
amgohan ang dakong responsibilidad nga gipatong sa akong mga 
abaga. Nasayud ko nga kon wala ang tabang sa atong Langitnong 
Amahan, ang organisasyon diin kita nahisakop dili magmalampu-
son. Walay tawo o grupo sa mga tawo ang makahimo niini nga 
malampuson, apan kon ang mga miyembro niini nga Simbahan 
mopadayon sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, magpakabuhi su-
mala sa ilang relihiyon, mopakita og ehemplo ngadto sa kalibutan, 
[ug] mohigugma sa ilang silingan sama sa ilang kaugalingon, kita 
makapadayon, ug ang nagkadako nga kalipay moabut kanato.” 5

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Adunay daghang oportunidad alang sa matag 
miyembro sa pag-apil sa buhat sa Ginoo.

Ang responsibilidad sa pagdumala niini nga buhat dili lamang 
iya [sa Presidente sa Simbahan], ni sa iyang mga magtatambag, ni sa 
korum sa mga Apostoles; apan kini iya sa matag lalaki ug babaye 
kinsa nabunyagan pinaagi sa mga sulugoon sa Dios ug nahimong 
miyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. . . . Dili nato mahimong ipasa ang responsibilidad kon gusto 
nato; ang atong Amahan mibutang niini ngari sa atong mga abaga, 
ug kinahanglan gayud nato kining pas-anon ug motabang sa pag-
tuman niini nga malampuson.6

Ako adunay pagtuo kaninyo, akong mga kaigsoonan. Ako adu-
nay pagsalig sa inyong hugot nga pagtuo ug sa inyong kaligdong. 
. . . Matag usa usab kaninyo [mao] ang manubag ngadto [sa Gi-
noo] sa pagpalambo niini nga buhat, sama niadtong kinsa nangulo 
kaninyo. Dili ko makaingon, “Magbalantay ba ako sa akong ig-
soon?” Dili nako mahimong ipasa ang responsibilidad . . . , apan 
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kay nagbarug diha sa kadaghanan sa mga anak sa atong Amahan 
kinahanglan gayud nga akong himoon ang akong bahin, kinahang-
lan gayud nga akong pas-anon kanang palas-anon nga gibutang sa 
Ginoo ngari kanako, ug kon molikay ko, nan akong maamgohan 
nga mawala nako ang panalangin nga moabut unta kanako pinaagi 
sa pagkamasulundon sa mga sugo sa atong Amahan.7

Unsa gayud kita ka matinguhaon nga moadto sa paghimo og 
mga kaayohan. Usa ka tapulan nga sulugoon ang maghulat hang-
tud nga siya sugoon diha sa tanan nga mga butang. [Tan-awa sa 
D&P 58:26–27.] Ang atong Langitnong Amahan naglaum kanato nga 
mopalambo sa atong calling, bisan asa man kini, bisan unsa man 
kaubos ang atong sitwasyon sa kinabuhi.8

Dili kinahanglan nga ang tawo mahimong usa ka miyembro sa 
Korum sa Napulog Duha, o sa Unang Kapangulohan sa Simbahan, 
aron maangkon ang labing mahinungdanon nga mga panalangin 
sa gingharian sa atong Langitnong Amahan. Kini mga katungdanan 
lamang nga gikinahanglan diha sa Simbahan, ug adunay daghang 
matinud-anon ug maunungon nga mga tawo nga takus nga moling-
kod niini nga mga katungdanan kansang panahon ug mga talento 
gikinahanglan sa tibuok Simbahan. . . . Hinumdumi nga diha sa mga 
miyembro ug sa tibuok Simbahan adunay daghang oportunidad 
alang sa matag lalaki ug alang sa matag babaye sa pagbuhat og bu-
tang alang sa pagpanalangin sa ilang isigkatawo ug sa pagpalambo 
sa buhat sa Ginoo.9

Adunay kalagmitan sa pipila kinsa naghupot sa priesthood ug sa 
pipila kinsa naghupot og mga posisyon sa Simbahan, nga mobali-
wala sa mga miting sa sakrament ug sa ubang importante nga mga 
katungdanan, ug limitahan ang ilang mga paningkamot ngadto sa 
pipila ka espesyal nga calling. Sila tingali mga opisyales ug mga 
magtutudlo sa Sunday School, ug sa higayon nga sila mohimo sa 
ilang buluhaton sa Sunday School, mokonsiderar niana nga igo na; 
o, sila tingali mga nagtrabaho sa [Young Men o Young Women], o sa 
Primary, o sa genealogy, o sa welfare, o adunay laing buluhaton, ug 
kon sila mohimo sa ilang mga obligasyon nga may kalabutan niana 
mokonsiderar sila nga ang ilang tanang katungdanan nahimo na.

Bisan kon kita nahigugma ug nanalangin nianang tanan 
alang sa maayong serbisyo nga ilang gihatag, kita obligado nga 



190

K a P i T u l o  1 5

mopahinumdom sa atong kaugalingon nga kinahanglan natong 
tanan ang pagsunod sa matag pulong nga nagagikan sa ba-ba sa 
atong Amahan sa langit [tan-awa sa D&P 84:44]. Sa laktud nga pag-
kasulti, ang espesyal nga mga buluhaton dili mopalingkawas ka-
nato sa atong uban nga mga obligasyon; ug ang espesyal nga mga 
miting dili gayud kanunayng mopuli o molabaw sa kinatibuk-an 
nga mga miting sa Simbahan. Ug lapas pa sa atong espesyal nga 
mga obligasyon ug mga buluhaton, kita gilauman nga molihok sa 
atong kaugalingon matag adlaw isip mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw diha sa labing halapad nga kahulugan sa pulong, aron kon 
kita makakita og tawo nga anaa sa kasakit o panginahanglan, o 
nagkinahanglan og tambag sa bisan unsa nga panahon, diha-diha 
dayon kita makalihok isip mga sulugoon sa Ginoo diha sa mga 
butang nga atong gihimo.

“Sa tibuok Simbahan adunay daghang oportunidad alang sa matag 
lalaki ug alang sa matag babaye sa pagbuhat og butang alang sa 

pagpanalangin sa ilang isigkatawo ug sa pagpalambo sa buhat sa ginoo.”
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Ug dayon anaa kadtong mga tawo kinsa modawat sa pagkamiyem-
bro sa Simbahan sa ngalan lang apan wala sa buhat nga daw mibati 
sa ilang kaugalingon nga walay labut sa paghatag og bisan unsa nga 
matang sa serbisyo. Apan sa dili madugay ilang makaplagan ang ilang 
kaugalingon nga adunay kahigwaos diha sa ilang mga kasingkasing, 
ug pagduhaduha sa ilang mga hunahuna, ingon nga maoy mahi-
tabo kanatong tanan kon kita mapakyas sa paghimo sa unsay atong 
nahibaloan nga mao ang atong tanang katungdanan. Ang tawo nga 
nagpakabuhi sumala sa ebanghelyo ni Jesukristo dili gayud magduha-
duha kon magmalampuson ba kini; apan ang tawo nga nagbaliwala 
sa iyang katungdanan, kinsa napakyas sa pagtuman sa iyang mga 
pakigsaad, mawad-an sa Espiritu sa Ginoo, ug dayon mosugod siya 
sa paghunahuna kon unsa kaha ang mahitabo sa Zion. . . .

Sa higayon nga kamo naghimo sa tanan ninyong katungda-
nan, kamo masayud, ingon nga kamo nasayud nga kamo buhi, 
nga buhat kini sa atong Amahan, ug nga siya mohuman niini nga 
malampuson.10

Wala ba kamo makakita kon sa unsang paagi nga ang usa ka 
kahibulongan nga buhat ug usa ka katingalahan nagpadayon sa 
unahan? Wala ba kamo makakita kon sa unsang paagi nga kita isip 
mga indibidwal mihatag lamang sa atong diyot, apan ang tanang 
miyembro nagkahiusa, ug ang pulong sa Ginoo nasangyaw taliwala 
sa katawhan; dili sa pinugos nga paagi, apan diha sa pagkamabina-
tion ug paghigugma, uban sa tinguha sa pagpanalangin sa tanang 
katawhan? 11 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 196.]

Ang pagsupak dili makapahunong sa pag-uswag sa 
Simbahan, tungod kay buhat kini sa Dios, dili sa tawo.

Ang Simbahan nagsugod nga adunay unom lamang ka mga mi-
yembro. Nagtubo kini matag adlaw bisan pa man sa mga pagsupak 
sa kaaway. Kon wala pa ang gahum sa pagkamatarung, kon wala pa 
ang pag-amuma sa atong Langitnong Amahan, kini nga Simbahan 
dugay nang nabungkag sama sa bayanan sa itlog. Apan, ang Ginoo 
miingon nga siya manalipod kanato, ug misaad kanato og protek-
syon kon kita motahud kaniya ug mosunod sa iyang mga sugo.12

Ang pagtubo niini nga Simbahan wala mahitabo tungod kay kini 
sikat. Nahitabo kini bisan pa man sa pagsupak sa maalamon nga 
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mga tawo sa kalibutan; nahitabo kini bisan pa man sa pagsupak 
sa mga magtutudlo sa mga relihiyon, ug kini nagpadayon sa pag-
pundok og pinili nga mga espiritu dinhi ug didto kinsa nagpuyo sa 
ingon nga paagi nga sila makasabut sa kamatuoran.13

Nagbasa ko og journal sa akong apohang lalaki, si George A. 
Smith. . . . Nabasa nako ang iyang personal nga mga kasinatian, ang 
uban sakit kaayo ug ang uban puno sa milagro. Sa iyang pagkaba-
tan-on siya gitawag sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa atong Ginoo. 
Iyang nasinati ang kasinatian sa ubang mga tawo kinsa gitawag sa 
pangalagad. Kadtong adunay dautan nga mga hunahuna mihimo og 
sayop nga mga akusasyon batok kaniya ug sa iyang mga kaubanan 
apan mipadayon siya nga matinud-anon ug ang Ginoo nanalipod 
kanila ug mipalambo kanila sa panan-aw sa mga tawo ug mihatag 
kanila og pagpamatuod sa kabalaan niini nga buhat nga hilabihan 
ka positibo nga alang kanila walay buluhaton nga hilabihan ka lisud 
nga buhaton alang sa pagsangyaw sa kamatuoran.

Si Lolo kauban sa grupo nga gipadala ngadto sa England aron 
isangyaw ang Ebanghelyo niadtong 1839. Didto ang kaaway nag-
tinguha sa pagwagtang sa ilang kadasig sa tanang paagi. Ang ilang 
mga journal nga gisulat nianang higayuna nagpadayag sa kamatu-
oran nga sila gibutang-butangan sa dautang mga tawo ug giataki sa 
dautang mga espiritu, apan gipanalipdan sila sa Ginoo ug nakahimo 
sila og maanindot nga trabaho. Walo sa Korum sa Napulog Duha 
ang anaa didto nianang higayuna. Kauban niadtong kinsa gitawag 
ngadto sa England mao ang mga kalalakin-an nga walay kwarta 
nga ilang ipamasahe apan nagsugod sila paglakaw gikan sa ilang 
mga panimalay. Tungod sa dugayng pagkasakit ang usa niini nga 
kalalakin-an hilabihan kaluya nga molakaw og tulo ka kilometro 
aron makasakay sa karwahe apan gitabangan sa usa ka higala aron 
makalakaw niana ka layo. Sila adunay hugot nga pagtuo sa Dios; 
sila nasayud nga kini iyang Simbahan ug busa mipadayon sila ug 
ang mga higala nga dili mga miyembro sa Simbahan gidasig sa 
Dios aron sa paghatag kanila og kwarta ug igasto sa ilang biyahe 
tabok sa kadagatan, diin ilang napadangat ang ilang mensahe ug 
daghang matinud-anon nga mga tawo ang midawat sa kamatuoran 
agig resulta sa ilang pangalagad.14
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Buhat kini sa Dios. Dili kini buhat ni bisan kinsa nga tawo. Walay 
tawo o pundok sa mga tawo ang makapadayon niini ug makapa-
himo niini nga malampuson samtang nag-atubang og pagsupak sa 
kalibutan. Daghang mga higayon nga sila [kinsa misupak sa buhat] 
mibati nga ang katapusan sa Simbahan miabut na, ug sa matag hi-
gayon pinaagi sa kahalangdon sa iyang gahum, ang Ginoo mibayaw 
niini, ug kini nagpadayon sa matag siyudad, sa matag lungsod, sa 
matag nasud.15

Nasayud ko nga adunay daghang mga problema ug aduna pay 
mas dagkong mga problema samtang ang mga adlaw moabut ug 
molabay, apan ang sama nga Amahan sa Langit nga nangulo sa 
mga Anak sa Israel, nga miluwas kang Daniel ug sa tulo ka mga 
batan-on nga Hebreohanon gikan sa kalaglagan, ang sama nga La-
ngitnong Amahan nga nanalipod sa atong mga katigulangan nga 
mianhi [sa Salt Lake Valley] ug mi-establisar kanila dinhi, ug mi-
panalangin kanila ug mihimo nga posible nga diha sa kakabus sa 
mga tawo makabaton niining maanindot nga templo sa [Salt Lake] 
ug uban pa nga maanindot nga mga templo, . . . kana gihapon nga 
Amahan, Amahan ninyo ug nako, andam sa pagbu-bu sa iyang mga 
panalangin ngari kanato karon.16

Walay rason nga mawad-an og kadasig. Ang ebanghelyo ni 
 Jesukristo padayon nga mokaylap. Kita adunay saad gikan sa atong 
Langitnong Amahan nga kini magpadayon sa pagkaylap. Walay la-
ing dispensasyon ang aduna sa kasiguroan nga anaa kanato. Sa mga 
dispensasyon sa nangagi ang Ebanghelyo gikuha gikan sa kalibutan. 
Sa dihang kini gipahiuli sa atong panahon inubanan kini sa saad 
nga kini dili na gayud pagakuhaon pag-usab gikan sa yuta o ihatag 
ngadto sa laing mga tawo. Busa ako mohangyo kaninyong nagku-
pot sa daro, ayaw og lingi sa likod. Moalagad sa Dios ug motuman 
sa Iyang mga sugo.17

Dili kita kinahanglan nga mabalaka mahitungod sa pag-uswag sa 
Zion, kay ang maanindot nga karaang barko mapasigarbuhon nga 
molawig, ug kadtong kinsa matinud-anon ug matinuoron luwas nga 
modunggo uban niini didto sa pantalan sa Dios, kinoronahan og 
himaya, pagka-imortal ug kinabuhing dayon. Wala koy kahadlok 
alang niining tigulang nga mga lalaki ug mga babaye nga naghupot 
og hugot nga pagtuo. Wala koy kahadlok alang sa batang mga lalaki 
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ug batang mga babaye kinsa naglakaw diha sa pagkamasulundon 
sa mga sugo sa Ginoo. . . . Apan ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw kinsa nasayud sa kabubut-on sa Amahan nga wala mohimo 
niini, kadtong kinsa nakadungog sa mga pagtulun-an sa Ginoo sa 
matag karon ug unya ug mitalikod niini, nahadlok ko nga dili nila 
makab-ot ang tumong gawas kon sila mobalik ug maghinulsol sa 
tibuok nilang kasingkasing.18

Ang Iyang buhat padayon sa pag-uswag, kinahanglan gayud nga 
aktibo kita kon gusto nato nga mapadayon ang gipaspason niini. 
Matag tuig nga molabay, sukad sa pag-organisar sa Simbahan, na-
kita nga nag-anam kini og kalig-on kay sa miaging tuig. Karon ang 
panglantaw sa padayon nga kalampusan mas maayo gayud kay sa 
kaniadto. Mas daghan na nga mga tawo ang nagkat-on sa kamatu-
oran kalabut kanato, ug sa atong kinaiya ngadto kanila. Ang pag-
daut tungod sa kawalay kahibalo nabuntog, samtang ang kahayag 
napadan-ag taliwala sa mga tawo. . . .

Kinahanglan nga makita kini sa tanan, ug kini mahitabo sa uma-
abut, nga ang nagsupak niini nga buhat makabuntog unta niini 
dugay na kon dili pa kini balaan. Ipahibalo sa tibuok kalibutan nga 
dili kini mahimong gun-ubon, kay “kini ang gahum sa Dios alang 
sa kaluwasan ngadto sa tanan kinsa motuo.” [Tan-awa sa Mga Taga-
Roma 1:16.] 19 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 196.]

Ang Dios mopahiangay sa mga kahimtang sa 
kalibutan aron ang Iyang buhat mahimong 

masangyaw sa tibuok yuta.

Ang [Dios] misiguro nga ang mensahe nga gisangyaw sa iyang mga 
sulugoon sa miaging kapanahonan, nga gibag-o ug gisangyaw sa 
iyang mga sulugoon sa ulahing mga adlaw, kinahanglang madungog, 
ug pinaagi sa gahum sa iyang kalig-on iyang ipahiangay ang mga ka-
himtang niini nga kalibutan ug ipaubos ang mga katawhan hangtud 
nga sila mahimong mahinulsulon ug andam nga maminaw. Ang mga 
kamatuoran nga atong gitudlo, nga mao, ang mga kamatuoran nga 
gikinahanglan sa Dios nga atong itudlo sa kalibutan, nasangyaw na.20

Ang Ginoo mipadayag ngadto sa usa sa iyang mga propeta nga 
sa pag-abut sa Basahon ni Mormon iyang sugdan ang iyang buhat 
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taliwala sa mga kanasuran alang sa pagpahiuli sa iyang katawhan. 
[Tan-awa sa 2 Nephi 30:3–8; 3 Nephi 21:1–14; 29:1–2.] Kon kita ma-
kaamgo kon unsa ang gipaspason sa ebanghelyo ni Jesukristo nga 
mahimong masangyaw karon kon ikomparar sa tuig 1830, atong 
makita nga ang Ginoo mipahimutang sa iyang kamot ug ang opor-
tunidad nga masayud gitanyag ngadto sa mga tawo. Dili madugay 
gikan karon, hangtud nga sa tanang bahin niining kalibutan ang 
ebanghelyo mahimong madungog pinaagi sa mga sulugoon sa Gi-
noo nga nagsangyaw niini diha sa gahum. Ang atong Langitnong 
Amahan mopahiangay sa mga kahimtang sa kalibutan aron ang 
ebanghelyo mahimong masangyaw.21

Ang Manluluwas miingon nga kini nga ebanghelyo sa gingharian 
isangyaw diha sa tibuok kalibutan alang sa usa ka saksi ngadto sa 
tanan nga mga nasud, ug unya ang katapusan moabut! [Tan-awa 
sa Joseph Smith—Mateo 1:31.] Ang Ginoo dili magkinahanglan og 
butang nga dili posible. Gitangtang niya ang mga babag, ug ang 
ebanghelyo “masangyaw.” 22

Ang Zion matubos, ug ang kalibutan, nga karon sayop ang pag-
sabut sa buhat sa “Mormonismo,” makasaksi nga kini ang gahum 
sa Dios alang sa kaluwasan ngadto niadtong kinsa motuman sa 
mga sugo sa atong Amahan. Ang akong pagpamatuod mao nga 
ang buhat paspas nga motubo, ug nga ang katawhan modawat sa 
“Mormonismo” diha sa ilang mga kalag; nga buhat kini sa atong 
Amahan. Kita mahimong dili lig-on ug huyang, apan kon kita hiyas-
non ug putli sa atong kinabuhi, kon kita mobuhat sa unsay atong 
nasayran nga matarung, ang mga lalaki ug mga babaye iandam 
aron sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo, hangtud nga ang buhat sa 
atong Amahan mahuman sa pamaagi nga Iyang gitinguha. Kadtong 
kinsa sayop ang pagsabut ngari kanato karon mas makaila kanato. 
Kadtong kinsa nagtuo nga kita adunay hinakog nga mga tinguha 
dili na malingla, ug ang atong mga kaigsoonan sa kalibutan, kinsa 
nagtinguha ug nangandoy nga masayud kon unsa ang gusto sa Gi-
noo kanila, matandog ang ilang mga kasingkasing ug modawat sa 
Ebanghelyo. Ang Zion mobarug ug modan-ag, ug mahimong labing 
mahimayaon nga butang sa tibuok yuta, ang Ginoong Dios sa Israel 
namulong sa ingon.23 [Tan-awa sa sugyot 4 sa sunod pahina.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Si Presidente Smith nanagna nga “ang ebanghelyo ni Jesukristo 
nga atong Ginoo . . . madungog ngadto sa tanang mga bahin 
sa kalibutan” (pahina 187). Unsa nga mga teknolohiya ang 
nakatabang aron sa paghimo niini nga posible? Unsa nga laing 
mga paagi nga ang bag-o nga mga teknolohiya o siyentipikan-
hong mga kalamboan nakatabang sa buhat sa Ginoo?

 2. Samtang ikaw nagbasa sa unang seksyon sa mga pagtulun-an 
(mga pahina 188–91), hunahunaa ang kabahin sa imong cal-
ling o buluhaton karon diha sa Simbahan. Sa unsang paagi nga 
ang pagtuman sa imong calling nagtugot kanimo sa pag-apil 
“sa pagpalambo sa buhat sa Ginoo”? Sa unsang paagi nga ang 
imong mga paningkamot isip usa ka home teacher o visiting 
teacher nakatabang niini nga buhat? Sa unsang mga paagi nga 
kitang tanan makaapil lapas pa sa atong pormal nga mga cal-
ling ug mga buluhaton?

 3. Sa mga pahina 191–94, si Presidente Smith mihatag sa iyang 
pagpamatuod nga ang Ginoo ang nangulo sa buhat sa Iyang 
Simbahan. Unsa nga mga kasinatian ang imong nasinati nga 
nagpakita kanimo nga kini tinuod? Sa unsang paagi nga ang 
pagtudlo ug pagsunod sa ebanghelyo diha sa atong mga pani-
malay nagpakita sa atong hugot nga pagtuo sa buhat sa Ginoo?

 4. Sa mga pahina 187–88 ug 194–95, pangitaa ang mga butang 
nga giingon ni Presidente Smith nga buhaton sa Ginoo aron sa 
pag-andam sa dalan aron masangyaw ang Iyang ebanghelyo. 
Unsa nga ebidensya ang imong makita karon nga kini nga mga 
butang nahitabo na o nanghitabo sa kalibutan karon?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Daniel 2:44–45; Joel 2:27–28; 
Mosiah 27:13; Doktrina ug mga Pakigsaad 64:33–34; 65:1–6;  
107:99–100; Moises 1:39
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Tabang sa pagtudlo: “May panahon . . . nga ikaw wala makahibalo 
sa tubag sa usa ka pangutana. Kon mahitabo kini, sulti lang nga 
wala ka mahibalo. Mahimong mosulti ka nga paninguhaon nimo 
nga makakita sa tubag. O mahimo nimong imbitaron ang mga es-
tudyante sa pagpangita sa tubag, maghatag kanila og panahon sa 
lain pa nga leksyon sa pagreport sa unsay ilang nakat-unan” (Pag-
tudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Abr. 1950, 6.
 2. Sa Conference Report, Abr. 1917, 37.
 3. Sa Deseret News, Mayo 10, 1947, 

Church section, 10.
 4. Sa Conference Report, Okt. 1946, 6.
 5. Sa Conference Report, Okt. 1945, 173.
 6. Sa Conference Report, Abr. 1904, 64.
 7. Sa Conference Report, Okt. 1911, 44.
 8. Sa Conference Report, Abr. 1934, 30.
 9. Sa Conference Report, Hunyo 1919, 

42–43.
 10. “Our Full Duty,” Improvement Era, 

Mar. 1946, 141.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1930, 68.
 12. Sa Conference Report, Okt. 1945, 

170–71.

 13. Sa Conference Report, Okt. 1916, 47.
 14. Sa Conference Report, Abr. 1931, 

32–33.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1931, 

122–23.
 16. Sa Conference Report, Okt. 1945, 174.
 17. Sa Deseret News, Ago. 20, 1921, Church 

section, 7.
 18. Sa Conference Report, Okt. 1906, 49.
 19. “New Year’s Greeting,” Millennial Star, 

Ene. 1, 1920, 3.
 20. Sa Conference Report, Abr. 1917, 37.
 21. Sa Conference Report, Abr. 1927, 

82–83.
 22. “New Year’s Greeting,” 2.
 23. Sa Conference Report, Abr. 1906, 58.
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“Tahura ang adlawng igpapahulay ug ibalaan kini, mga Santos sa ulahing 
mga adlaw, ug kini magdala nganha kaninyo og dakong kalipay.”
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“Mohalad sa Inyong mga 
Sakramento diha sa Akong 

Balaan nga Adlaw”

Ang pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay ug 
ang takus nga pag-ambit sa sakrament nagdala 
kanato og dugang nga espirituhanong kalig-on.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Isip usa ka gamayng bata, si George Albert Smith nakat-on kabahin 
sa kaimportante sa pagtamud sa adlawng Igpapahulay. Kasagaran 
kon ma-Dominggo ang grupo sa mga lalaki nga managsilingan mo-
adto sa iyang balay human sa Sunday School aron modapit kaniya 
nga magdula og bola. “Sama ako sa batang mga lalaki,” miingon 
siya. “Naghunahuna ko nga makalingaw kaayo nga magdula og 
bola ug magdula og uban pa nga mga dula. Apan ako adunay 
talagsaon nga inahan. Wala siya moingon nga, ‘Dili ka mahimong 
mobuhat niini,’ apan miingon siya: ‘Anak, mas magmalipayon ka 
kon dili nimo kana buhaton. . . .’ Gusto ko nga mosulti kaninyo nga 
mapasalamaton ko nianang matang sa pagbansay diha sa panima-
lay.” 1 Ang epekto sa mga pagtudlo sa iyang inahan makita diha sa 
kanunay nga pagpahinumdom ni Presidente Smith sa mga Santos 
nga ang pagbalaan sa adlawng Igpapahulay nagdala og daghang 
mga panalangin.

Isip General Authority, si George Albert Smith adunay oportuni-
dad nga makatambong og mga miting sa Dominggo sa Simbahan 
sa daghang mga dapit. Samtang nag-obserbar siya sa mga Santos 
nga nagdungan sa pagsimba sa Igpapahulay, nalipay siya sa ilang 
kinaiya nga adunay balaang pagtahud sa sakrament: “Gibati nako 
nga ang pagsabut sa kasagrado sa sakrament sa Panihapon sa Gi-
noo importante ngadto sa mga miyembro sa Simbahan. . . . Ako 



K a P i T u l o  1 6

200

nagmaya sa dihang akong nakita ang atong mga kaigsoonan nga 
miadto sa simbahan ug miambit niini nga mga simbolo . . . sa takus 
nga paagi.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 208.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang sugo sa Dios nga atong ibalaan 
ang adlawng Igpapahulay dili usa ka 
palas-anon apan usa ka panalangin.

[Ang Ginoo] mitudlo kanato nga kita kinahanglan gayud nga 
mosunod sa pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay. Iyang gigahin ang 
usa sa pito ka adlaw isip iyang adlaw, ug agig balos sa tanan ni-
yang mga panalangin nga gihatag kanato sa laing mga adlaw kini 
alang kanako mora og kinahanglan gayud kita nga makaangkon 
og kalipay sa paghimo sa unsay iyang gihangyo nga atong buhaton 
sa iyang balaang adlaw, ug ako nagtuo nga gawas kon kini atong 
himoon dili kita makaangkon og kalipay. . . . Gusto niya nga kita 
malipay ug misulti kanato kon unsaon nato sa pag-angkon niana 
nga kalipay.3

Kinahanglan nga atong hunahunaon ang katuyoan sa adlaw sa 
[Ginoo] ug moambit sa impluwensya sa pagsimba. Pagkadako sa 
mahimo niini alang sa kalibutan kon tanang mga anak sa atong 
Langitnong Amahan—ug kitang tanan iyang mga anak—motahud 
sa iyang tinguha nga ang Igpapahulay kinahanglan mao ang adlaw 
sa pagsimba. Walay paagi sa pagbana-bana kon unsa ang makaayo 
nga kausaban ang mahitabo, dili lamang sa atong kaugalingong 
nasud, apan sa tanang kanasuran sa kalibutan kon kita motahud sa 
Adlawng Igpapahulay ug mobalaan niini.4

Ang Igpapahulay nahimong adlaw sa pagdula . . . —ang adlaw 
nga gigahin sa liboan aron sa pagsupak sa sugo nga gihatag sa Dios 
sa dugay na kaayong panahon, ug ako nakumbinsir nga daghan 
sa kasubo ug kasakit nga nagsamok ug padayon nga mosamok sa 
katawhan tungod sa kamatuoran nga gibaliwala nila ang iyang pag-
awhag sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay.5 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 208.]

Usa sa unang mga wali nga gisangyaw dinhi niining walog [sa 
Salt Lake] mao kadtong kang Presidente Brigham Young, ug siya 
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mipasidaan sa mga tawo sa pagtahud sa adlawng Igpapahulay ug 
sa pagbalaan niini, ug bisan unsa pa man ka lisud ang ilang mga 
kahimtang dili sila moadto ug motrabaho sa adlawng Igpapahulay. 
. . . Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law miawhag sa katawhan niini nga hinumduman ang pagbalaan 
sa adlawng Igpapahulay tungod kay kini makapahimuot sa atong 
Langitnong Amahan nga kita naghimo sa ingon.6

Atong tudloan kining batang mga lalaki ug batang mga babaye 
[sa Simbahan] samtang sila nagtubo sa pagbuhat sa mga butang nga 
gusto sa Ginoo nga ilang buhaton atol sa adlawng Igpapahulay, 
ug makapatingala ang impluwensya nga mahimo nila diha sa mga 
komunidad nga ilang gipuy-an. Gawas kon maghinulsol ang kalibu-
tan sa pagkawalay pagmatngon ug pagkawalay pagpakabana niini, 
gawas kon kitang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa daghang 
mga sitwasyon, maghinulsol sa atong kinaiya sa pagkawalay pagpa-
kabana sa balaang adlaw sa atong Langitnong Amahan, dili moabut 
kanato ang hingpit nga kamaya ug kalipay nga atong gitinguha nga 
matagamtaman dinhi, ug kini dili nato maangkon sa kahangturan.7

Ang ubang mga tawo daw naghunahuna nga kon sila nakatam-
bong og espirituhanon nga mga miting o nakahimo og pipila ka 
bahin sa kalihokan nga gikinahanglan kanila sa Dominggo, gawas-
non na sila sa pagpadayon sa mga kalingawan ug moapil sa mga 
kalihokan nga dili uyon sa diwa sa Igpapahulay ug matagamtaman 
gihapon ang suporta sa atong Amahan. Ako moingon kaninyo nga 
kon ang mga miyembro sa Simbahan, kinsa mas nasayud, mag-
padayon sa paglapas sa adlawng Igpapahulay sa pagpangita sa 
kalibutanon nga mga kalingawan, mawala kanila ang ilang hugot 
nga pagtuo; ug ang Espiritu sa atong Langitnong Amahan mopalayo 
gikan kanila.8

Dili kini butang nga walay bili ang paglapas sa adlawng Igpapa-
hulay. Gusto kong moingon nga adunay mawala kaninyo sa matag 
higayon nga kamo molapas sa adlawng Igpapahulay, mas daghan 
ang mawala kaninyo kay sa inyong maginansya, dili igsapayan kon 
unsa pa man ang inyong gihunahuna nga inyong maginansya.9

Ang pagkalimot nga kini [ang adlawng Igpapahulay] mao ang 
adlaw sa Ginoo, ingon sa makita nga maoy gihimo sa uban kanato, 
nagpakita og pagkadili mapasalamaton. Siya migahin og usa sa pito 
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ka adlaw, dili aron sa paghimo niini nga palas-anon, apan sa pag-
dala og hingpit nga kalipay sa atong kinabuhi ug sa paghimo nga 
ang atong mga panimalay unta mahimong pundukanan sa pamilya, 
nga ang mga ginikanan ug mga anak magkatapok isip pamilya nga 
nagpalambo sa atong gugma alang sa usag usa. . . .

Tahura ang adlawng Igpapahulay ug ibalaan kini, mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, ug kini magdala nganha kaninyo og dakong 
kalipay ug ang atong Langitnong Amahan mohatag kaninyo og 
mga panalangin nga resulta gikan sa pagkamasulundon sa iyang 
tambag.10

Ang pagtambong sa simbahan usa ka importante 
nga bahin sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay.

Kon atong buhaton ang unsay gusto sa atong Langitnong Ama-
han nga ipabuhat kanato kita moadto sa iyang balaan nga balay sa 
adlawng Igpapahulay ug didto moambit sa sakrament agi og pag-
hinumdom sa sakripisyo nga gihimo alang kanato sa Manunubos 
sa katawhan.11

Kini [ang adlawng Igpapahulay] mao ang balaan nga adlaw sa 
Ginoo; kini mao ang adlaw nga iyang gigahin nga kita mosimba 
kaniya, ug niining ulahing mga adlaw siya mihatag og dugang nga 
sugo nga kita moadto sa balay alampoanan ug pagpuasa sa iyang 
balaan nga adlaw, ug didto moila sa atong mga sayop ug mohatag 
sa atong mga pagpamatuod diha sa atubangan sa usag usa [tan-awa 
sa D&P 59:9–12]. . . .

Niining talagsaon nga panahon nga ang mga tawo komportable 
nga makalingkod sa panimalay ug makadungog sa musika sa kali-
butan ug maminaw sa mga pakigpulong sa publiko, ug mga wali, 
magpabilin sila sa ilang kaugalingong panimalay ug tingali mobati 
nga ilang nadawat ang tanan nga ilang madawat kon moadto sila sa 
dapit nga gikasabutan alang sa espirituhanon nga mga tulumanon.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang dili ma-
lingla niining butanga. Dili lamang ang pulong nga atong ma-
dungog nga maoy mahinungdanon, apan ang impluwensya nga 
mopuno sa atong mga balay alampoanan nga nagagikan sa atong 
Langitnong Amahan mao ang mahinungdanon. Tingali kita adunay 
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radyo sa atong panimalay, apan kita dili makakuha og kaayohan ni-
ini sa espirituhanong paagi, nga ingon ka dako kon kita moadto sa 
balay sa Ginoo sa iyang balaang adlaw, diin kita gitugutan sa pag-
ambit sa Sakrament ug diin kita mag-ampo ug mangamuyo sa mga 
panalangin sa atong Langitnong Amahan ug modawat sa [usa ka] 
pagsaksi sa kamatuoran nga gitagana sa pagluwas sa katawhan.12 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 209.]

Kini usa ka pribilehiyo nga moambit sa 
sakrament panahon sa adlawng Igpapahulay.

Sa akong hunahuna tingali kasagaran kanato nakaamgo kon 
unsa nga gasa ang miabut ngari kanato niadto nga mga okasyon 
sa dihang kita gitugutan sa pagpundok diha sa kamalinawon ug 
kahilum, nga magtigum ug moambit sa mga simbolo sa lawas ug 
sa gipaagas nga dugo sa Manluluwas. Kini kinahanglan, ug akong 
gilauman nga [kini] mao gayud, nga anaa sa mga hunahuna sa 

“ang sakrament, nga gi-establisar [sa Manluluwas] sa wala pa siya 
mamatay, kinahanglan nga alang kanato kini makabayaw ug 
makapadasig ug usa ka panalangin hangtud sa kahangturan.”
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matag usa kanato ang usa ka labing sagrado ug balaan nga okasyon 
sa pagkaamgo nga kita nagbag-o sa atong mga pakigsaad ngadto 
kaniya kinsa mihatag kanato sa iyang kinabuhi aron kita mabanhaw 
ug mahimaya. Sa higayon nga kita moambit niini nga mga simbolo, 
sigurado ko nga kitang tanan nasayud nga ang sakrament, nga gi-
establisar niya sa wala pa siya mamatay, kinahanglan nga alang 
kanato kini makabayaw ug makapadasig ug usa ka panalangin 
hangtud sa kahangturan.13

Ang sakrament mahinungdanon kaayo. Ang Ginoo Mismo mi-
mando nga kita moambit niini nga mga simbolo. Adunay daghang 
mga tawo ang mituo nga kinahanglan nga mabunyagan, ug mapa-
higayon ang uban nga mga ordinansa sa Ebanghelyo alang kanila, 
ug sa gihapon sila wala magpakabana ug walay pagtagad kalabut sa 
sakrament sa Panihapon sa Ginoo. Kini gitamud sa atong Amahan sa 
Langit nga ingon ka importante nga, pinaagi sa Iyang pinalangga nga 
Anak, ug sa mga apostoles ug mga propeta, sama sa girekord diha sa 
mga kasulatan, ang mga Santos giawhag sa pag-ambit niini kanunay. 
Ang tulo ka mga ebanghelista [mga tigsulat sa Ebanghelyo] mipasabut 
niini [tan-awa sa Mateo 26:26–28; Marcos 14:22–24; Lucas 22:19–20], 
ug atong nasayran nga ang kasulatan, sa daghang mga dapit, nag-
tudlo sa kaimportante niini, ingon nga kini gitudlo sa Ginoo Mismo 
sa dihang Siya mipuyo diha sa unod. Ang atong Amahan sa Langit 
dili mohatag kanato og mga sugo o tambag nga dili importante. Siya 
nagtudlo kanato alang sa pagbayaw kanato, alang sa atong pagtubo 
ug paglambo, ug kon kita mosunod sa Iyang tambag kini moandam 
kanato sa pagbalik ngadto sa Iyang presensya. . . . Matag adlawng Ig-
papahulay kita gilauman nga magtigum ug moambit sa mga simbolo 
sa lawas ug dugo sa atong nabanhaw nga Manunubos. . . .

Makita usab nato ang pakisayran kalabut niini sa ika-18 nga kapi-
tulo sa Ikatulong Nephi, diin ang Manluluwas nagtudlo sa mga tawo 
niini nga kontinente [sa Amerika], sama gayud sa Iyang gitudlo sa 
Iyang mga disipulo sa karaang kalibutan sa paghimo sa sakrament. 
Kini mabasa sama sa mosunod:

“Ug sa diha nga ang pundok sa mga katawhan nakakaon ug na-
busog, Siya miingon ngadto sa mga tinun-an, tan-awa adunay usa 
nga i-orden taliwala kaninyo, ug ngadto kaniya Ako mohatag og 
gahum nga siya mopikas-pikas sa pan, ug mopanalangin niini, ug 
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mohatag niini ngadto sa mga katawhan sa akong Simbahan, ngadto 
sa tanan niadto kinsa motuo ug mopabunyag diha sa akong ngalan.

“Ug kini kamo sa kanunay maninguha sa pagtuman, gani ingon 
nga Ako mibuhat, sa pagpikas-pikas sa pan, ug pagpanalangin niini, 
ug paghatag niini ngadto kaninyo.”

. . . Ang sunod nga bersikulo mabasa sama sa mosunod:

“Ug kini kamo mobuhat agi og handumanan sa akong lawas, 
nga Ako mipakita kaninyo. Ug kini mao ang usa ka pagpamatuod 
ngadto sa Amahan, nga kamo sa kanunay mahinumdom kanako. Ug 
kon kamo sa kanunay mahinumdom kanako, kamo makaangkon 
sa akong Espiritu uban kaninyo.” [3 Nephi 18:5–7.]

. . . Agi og dugang niana, atong nasayran nga sa atong kaugali-
ngong panahon ang Ginoo mihatag kanato og pagpadayag kala-
but niana nga hilisgutan. Diha sa seksyon 20 sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad, ang Ginoo naghatag kanato og mga panudlo kalabut 
niana. Niana nga pagpadayag, sugod sa ika-75 nga bersikulo, Siya 
nag-ingon:

“Kini angay nga ang simbahan magtigum kanunay aron sa pag-
ambit sa pan ug bino agi og handumanan sa Ginoong Jesus;

“Ug ang anciano ug ang pari mangalagad niini; ug niini nga 
paagi siya mangalagad niini—siya moluhod, uban sa katiguman 
. . . ug motawag diha sa Amahan sa maligdong nga pag-ampo, 
mag-ingon—”

Timan-i ang matahum nga pag-ampo nga mosunod . . . :

“O Dios ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo Kanimo, 
pinaagi sa ngalan sa Imong Anak, nga si Jesukristo, sa pagpanala-
ngin ug pagbalaan niining pan ngadto sa mga kalag sa tanan niadto 
kinsa moambit niini, nga sila unta mokaon agi og handumanan sa 
lawas sa imong Anak, ug mosaksi nganha Kanimo, O Dios, ang 
Amahan sa kahangturan, nga sila andam sa pagdala nganha kanila 
sa ngalan sa Imong Anak, ug sa kanunay mohinumdom Kaniya 
ug maghupot sa Iyang mga sugo diin Siya mihatag kanila, nga sila 
unta sa kanunay makabaton sa Iyang Espiritu uban kanila. Amen.” 
[D&P 20:75–77.]
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Ang pag-ampo ug ang pagpanalangin sa tubig ingon og manag-
sama [tan-awa sa D&P 20:78–79].

Unsa ka sagrado, unsa gayud ka sagrado, ang mga pulong nga 
gipahayag diha sa pag-ampo sa sakrament. Ako moawhag kaninyo, 
akong kaigsoonan, nga kon kita modumala sa pagpahigayon sa sak-
rament, atong isulti . . . ang sakto nga mga pulong nga gihatag pi-
naagi sa pagpadayag, ug nga kita mohimo sa ingon uban sa Espiritu 
sa Ginoo. Kon kita mosulti niini nga mga pag-ampo, kinahanglan 
nga atong bation ang mga kahulugan nga gipahayag sa mga pulong 
nga atong gipamulong.14

Nabalaka ko usahay nga samtang ang sakrament gipahigayon sa 
pipila sa atong mga panagtigum walay kabalaan sa palibut nga unta 
kinahanglang maanaa. Kini usa gayud ka sagrado nga pribilehiyo. 
. . . Kadtong kinsa [moambit] sa sakrament kinahanglang anaa sa 
ilang mga hunahuna ang obligasyon nga gipasabut diha sa pag-
ampo.15 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 209.]

Ang takus nga pag-ambit sa sakrament nagbag-o 
sa atong espirituhanong kalig-on.

Kita mokaon sa pisikal nga pagkaon—kana mao, kita mokaon 
sa pan ug tubig ubp., aron sa pagbusog sa atong pisikal nga lawas. 
Kini ingon gayud ka mahinungdanon nga kita moambit sa mga 
simbolo sa lawas ug dugo sa atong nabanhaw nga Ginoo aron sa 
pagdugang sa atong espirituhanong kalig-on. Naobserbahan kini 
nga ang mga lalaki ug mga babaye kinsa sa pipila ka tuig wala 
makaambit sa Panihapon sa Ginoo, hinay-hinay nga nawad-an sa 
Espiritu sa atong Langitnong Amahan; nawala kanila ang pagpakig-
uban niini diin sila unta adunay oportunidad sa pag-apil niana nga 
panalangin, apan napakyas sa pagpahimulos niini. . . .

Akong gipakli ang usa ka tudling sa kasulatan diha sa ika-11 nga 
kapitulo sa Unang Mga Taga-Corinto, sugod sa ika-23 nga bersikulo, 
nga mabasa sama sa mosunod:

“Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab ka-
ninyo, Nga ang Ginoong Jesus, sa gabii sa pagbudhi kaniya, miku-
hag tinapay:
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“Ug sa nakapasalamat na Siya, kini Iyang gipikaspikas, ug mii-
ngon, Kini mao ang akong lawas nga gipikaspikas alang kaninyo; 
buhata ninyo kini sa paghandum kanako.

“Sa maong paagi usab, tapus sa panihapon, ang kopa gikuha 
niya, nga nag-ingon, Kining kopa mao ang bag-ong pakigsaad diha 
sa akong dugo: buhata ninyo kini, sa matag inom ninyo niini, sa 
paghandum kanako.

“Kay sa matag kaon ninyo niining tinapay, ug matag inom ninyo 
niining kopa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtud 
sa iyang pag-anhi.

“Busa, bisan kinsa nga magakaon sa tinapay, ug magainom sa 
kopa sa Ginoo, sa paagi nga dili takus, makasala batok sa lawas ug 
dugo sa Ginoo.

“Apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug 
unya pakan-a siya sa tinapay, ug paimna siya sa kopa.

“Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagpa-
kaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa 
silot alang sa iyang kaugalingon.

“Mao kana ang hinungdan ngano nga daghan kaninyo mga ma-
luya ug mga masakiton, ug ang uban nangamatay.” [1 Mga Taga-
Corinto 11:23–30.]

. . . Gusto nakong kuhaon ang inyong pagtagad ngadto sa ka-
matuoran nga adunay kakuyaw kon kita mohimo niini [moambit sa 
sakrament] sa dili takus nga paagi. Sa dili pa moambit niini nga sak-
rament, ang atong kasingkasing kinahanglan nga putli; ang atong 
mga kamot kinahanglan nga limpyo; kinahanglan atong isalikway 
ang tanang dili maayo nga mga pagbati ngadto sa atong mga kau-
banan; kinahanglan nga kita makig-uli sa atong isigkatawo; ug ki-
nahanglan nga kita adunay tinguha diha sa atong mga kasingkasing 
sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong Amahan ug sa pagsunod sa 
tanan Niya nga mga sugo. Kon kita mohimo niini, ang pag-ambit sa 
sakrament mahimong usa ka panalangin ngari kanato ug mobag-o 
sa atong espirituhanong kalig-on. . . .

. . . Kinahanglan nga atong hunahunaon og maayo ang mga 
pakigsaad nga atong gihimo sa atong Amahan. Atong hatagan og 
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higpit nga pagtagad kadto nga mga pakigsaad, ug atong ipaniguro 
nga kita takus nga mokaon ug moinom, alang sa mga panalangin 
sa atong mga kalag ug alang sa pagdugang sa atong espirituhanon 
nga kalig-on. Kini nga mga panalangin alang kaninyo, akong mga 
kaigsoonan, kinsa mga sakop sa panimalay sa pagtuo. Atong pasa-
lamatan kini, ug magpakabuhi nga takus niini, nga pinaagi sa atong 
kinabuhi atong mapakita ang atong pagtuo. Himoa nga walay usa 
kanato ang maubos sa tunglo pinaagi sa pag-ambit sa sakrament sa 
dili takus nga paagi, sa ingon mawad-an sa kahigayunan sa pagpa-
kig-uban sa Espiritu sa atong Amahan.16

Kinahanglan nga kita moambit niini [ang sakrament] diha sa ka-
mapaubsanon, uban sa pagpangandam sa limpyo nga mga kamot 
ug putli nga mga kasingkasing, ug uban sa tinguha nga mahimong 
madawat ngadto sa atong Amahan; dayon dawaton nato kini sa 
takus nga paagi, ug magmaya sa panalangin nga moabut kanato.17

Unta kita panalanginan sa Ginoo; unta ang Iyang Espiritu pada-
yon nga ibu-bu ngari kanato. Unta kita maghigugmaay sa usag usa, 
ingon nga ang atong Amahan mimando nga kinahanglan atong bu-
haton. Kon kita makahimo sa pag-ambit sa sakrament sa takus nga 
paagi, kita makahimo sa paghigugma sa usag usa, ingon nga mao 
ang gusto sa Amahan; mohinumdom nga Siya nagaingon kanato: 
“Kon kamo dili magkahiusa, kamo dili ako.” [D&P 38:27.] 18 [Tan-awa 
sa sugyot 5 sa pahina 209.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Basaha ang katapusang paragraph sa pahina 199. Kon ang 
Presidente sa Simbahan motambong sa inyong sakrament mi-
ting, sa imong hunahuna unsa man kaha ang iyang ikasulti? 
Unsa ang mabuhat nimo mismo aron ipakita ang mas dako 
nga balaang pagtahud alang sa Ginoo ug sa sakrament?

 2. Pamalandonga ang mga pulong ni Presidente Smith sa ikaduha 
ug ikatulo nga mga paragraph sa pahina 200. Sa unsang paagi 
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nga ang katilingban sa kinatibuk-an makabenepisyo kon mas 
daghang mga tawo ang motahud sa adlawng Igpapahulay? 
Unsa ang pipila ka tukma nga mga paagi sa pagtabang sa 
atong mga pamilya ug sa uban nga makita nga ang pagsunod 
sa adlawng Igpapahulay usa ka panalangin imbis nga usa ka 
palas-anon?

 3. Unsa ang pipila ka mga kaayohan sa pagsimba nga manag-
uban panahon sa Dominggo nga dili nato madawat pinaagi 
lamang sa pagtuon sa ebanghelyo diha sa atong mga panima-
lay? (Tan-awa sa mga pahina 202-03 alang sa pipila ka mga 
ehemplo; tan-awa usab sa D&P 59:9–12.)

 4. Samtang ikaw nagbasa sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
203, pamalandonga kon unsa ang imong mabuhat aron sa 
paghimo sa ordinansa sa sakrament nga mas makahuluganong 
bahin sa imong kinabuhi. Unsa ang pipila ka epektibo nga 
mga paagi sa pagtabang sa mga bata sa pagpangandam alang 
sa sakrament ug sa pagtagad niini nga may balaang pagtahud?

 5. Samtang ikaw nagbasa sa ikawalo nga paragraph sa pahina 
207 hangtud sa katapusan sa seksyon, pangitaa ang unsay 
gisulti ni Presidente Smith nga mopasarang kanato sa takus 
nga pag-ambit sa sakrament. Ngano sa imong hunahuna nga 
ang takus nga pag-ambit sa sakrament nagdugang sa atong 
espirituhanong kalig-on?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Exodo 20:8–11; Isaias 58:13–14; 
Mateo 18:20; 3 Nephi 18:1–12; 20:8–9; Moroni 6:5–6

Tabang sa pagtudlo: “Ang usa ka hanas nga magtutudlo dili mag-
hunahuna, ‘Unsay akong buhaton sa klase karon?’ pero mangutana, 
‘Unsay buhaton sa akong mga estudyante karon sa klase?’; dili ang, 
‘Unsay akong itudlo karon?’ pero, ‘Unsaon nako pagtabang ang 
akong mga estudyante nga makakita sa unsay ilang kinahanglang 
mahibaloan?’” (Virginia H. Pearce, sa Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, 61).
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Ang Makapalig-on nga Gahum 
sa Hugot nga Pagtuo

Ang hugot nga pagtuo usa ka gasa gikan sa Ginoo 
diin ang mga matarung pagahatagan og gahum 

sa paghimo og talagsaon nga mga butang.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Niadtong 1919 si George Albert Smith, nga nianang higayuna usa 
ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gitawag 
isip presidente sa European Mission. Sa usa ka mensahe ngadto sa 
lokal nga mga Santos wala madugay human sa iyang pag-abut, si 
Presidente Smith nahinumdom sa lisud nga mga kahimtang didto sa 
Europe, nga padayon pa gihapon sa pagpahimutang og balik gikan 
sa mga kadaut sa Unang Gubat sa Kalibutan: “Akong naamgohan 
nga kita nagpuyo sa usa ka importante nga panahon sa kasaysayan 
sa kalibutan. Uban sa bag-o, makuyaw nga mga kahimtang nga 
giatubang sa kanasuran, ug ang diwa sa kagubot nagpasulabi sa 
hapit bisan asang dapit, taliwala sa mga tawo, busa, ako, mibati og 
dakong responsibilidad nga kinahanglan ko nga makighimamat ka-
nila, ug labing nagtinguha sa balaan nga giya sa pagtuman sa akong 
mga katungdanan.” Si Presidente Smith adunay hugot nga pagtuo 
nga bisan pa man sa kalisud sa mga panahon nga ilang giatubang, 
ang mga paningkamot sa mga miyembro ug mga misyonaryo gan-
tihan og kalampusan: “Gitabangan sa mga maayo, makahimo nga 
mga kauban sa headquarter sa [misyon], ug sa matinud-anon nga 
mga lalaki ug mga babaye sa natad sa misyon, nagtan-aw ko uban 
sa maanindot nga pagpaabut alang sa mabungahon nga pag-ani sa 
matinuoron nga mga kalag.” 1

Usa sa labing mahinungdanon nga mga katungdanan ni Presi-
dente Smith isip presidente sa misyon mao ang pagdugang sa gi-
daghanon sa mga misyonaryo sa Europe. Ang Simbahan mipadala 
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“ang kasulatan puno sa mga ebidensya sa gahum sa hugot nga pagtuo. . . 
. Pinaagi sa hugot nga pagtuo, si Propeta elias [elijah] mipakanaog 

sa kalayo gikan sa langit aron sunugon ang iyang halad.”
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og diyutay ra kaayo nga mga misyonaryo ngadto sa Europe atol 
sa gubat, ug karon ang kakulang sa mga pagkaon ug uban pa nga 
mga problema sa ekonomiya ang nakapahimo sa mga opisyales sa 
gobyerno sa Europe nga dili andam nga mohatag og mga visa sa 
mga langyaw. Ang lisud nga buluhaton ni Presidente Smith mao ang 
pag-agni niini nga mga opisyales nga tugutan ang mga misyonaryo 
ngadto sa ilang mga nasud. Diha sa usa ka sulat ngadto sa iyang 
anak nga babaye nga si Emily, si Presidente Smith misaysay kabahin 
sa usa ka biyahe ngadto sa London alang niini nga katuyoan.

“Ang atong Amerikanong Ambasador buotan kaayo ug milampus 
sa paggahin og interbyu alang kanamo uban ni Sir Robert Horne, 
ang Minister of Labour sa Great Britain. Sa dihang among gipresentar 
ang among kaugalingon didto sa iyang opisina, among gihatag ang 
among sulat gikan sa Ambasador ngadto sa sekretarya ni Sir Robert, 
kinsa nangutana kanamo kon ang among tuyo mahimo ba nga unya 
na lang tungod kay ang iyang amo mobiyahe sa pipila na lamang 
ka minuto paingon ngadto sa Scotland nga moadto didto sulod sa 
tulo ka semana. Gipaniguro nako niya nga dako kaayo ang among 
kalipay kon hatagan og lima ka minuto sa iyang oras karon tungod 
kay wala kami magpuyo sa London ug ang among tuyo importante 
kaayo. Ang sekretarya misulod ngadto ni Sir Robert ug wala madugay 
mibalik nga nagpahibalo nga iya na lang i-uswag ang iyang biyahe 
ug makigkita kanamo inig alas kwatro nianang adlawa. Nag-ampo 
ko og maayo nianang pagkabuntag nga ang among dalan unta abli-
han ug sa dihang gidapit kami nga pabalikon gibati nako ang labing 
kamapasalamaton ngadto sa atong Langitnong Amahan.”

Sa gitakda nga oras, si Presidente Smith ug ang iyang mga kau-
ban gidapit sa pagsulod ngadto sa pribado nga opisina ni Sir Robert 
Horne. “Naningkamot kami sa pagsulti kaniya kon unsa ang among 
gikinahanglan ug mipaniguro kaniya nga ang Great Britain nagki-
nahanglan sa unsay among gihangyo. Sulod sa hapit usa ka oras ug 
tunga interesado kaayo siya nga naminaw sa bahin sa kasaysayan 
sa Simbahan ug sa atong pagtuo, ubp.

“Sa dihang nahuman na ko nangutana siya pag-usab kon unsay 
tuyo namo niya ug sa dihang kami misulti kaniya nga kami nagki-
nahanglan og pribilehiyo sa pagdugang sa pwersa sa among mga 
misyonaryo ngadto sa dosyentos singkwenta, sama sa wala pa ang 



K a P i T u l o  1 7

214

gubat, siya miingon nga iyang kalipay nga mohatag og mga instruk-
syon sa iyang departamento aron sa pagtugot niana nga gidaghanon 
nga makasulod sa nasud inig abut gayud nila. Siyempre kami nali-
pay kaayo ug mibiya kaniya uban sa kasiguroan nga iyang gikuha 
ang usa ka palas-anon gikan sa among mga hunahuna.

“Gibati nako ang kasigurado nga among nahigala ang usa sa la-
bing gamhanan nga mga tawo sa England ug dili ko magduhaduha 
sa pagduol kaniya bisan unsang orasa kon gikinahanglan.” 2

Si James Gunn McKay, usa sa mga misyonaryo ni Presidente 
Smith nga anaa didto sa pagpakigkita ni Sir Robert Horne, sa kaula-
hian miingon: “Tan-awa ang talagsaon nga buhat nga iyang nahimo. 
Adunay pipila lamang ka mga elder ang anaa didto [sa misyon]. Ang 
dalan daw gibabagan, ug sa bisan paman miabut siya nga puno sa 
inspirasyon sa Ginoo, ug nakahimo sa pagpanuktok sa mga pul-
tahan sa mga opisyales, aron maangkon ang ilang pagsalig; ug sa 
katapusan naangkon namo ang mga pribilehiyo nga among gipa-
ngita, nga ang mga elder moabut aron sa pagsugod sa ilang buhat 
ug sa pagtuman sa ilang mga misyon nga ipadayon ang katuyoan 
sa Dios ug tumanon ang iyang buhat, ug niana nga paagi siya mao 
ang nakahimo nga kami makabaton og pagpamatuod nga ang Dios 
mao ang nangulo niana nga buhat.” 3 Si Elder McKay miila sa kalam-
pusan ni Presidente Smith tungod sa iyang “hugot nga pagtuo ug 
debosyon ug gugmang putli ngadto sa tanan nga iyang nahimamat.” 
“Nagtrabaho ko uban kaniya,” miingon siya. “Nakigtambag ako ka-
niya; nag-ampo ako uban kaniya, ug ako nasayud nga ang iyang 
hugot nga pagtuo ug pagkamaunungon ingon ka lawom sama sa 
kinabuhi mismo.” 4 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 222.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang gahum sa hugot nga pagtuo 
makita diha sa mga kasulatan.

Kita gipahibalo nga kon walay hugot nga pagtuo kita dili maka-
pahimuot sa Dios [tan-awa sa Mga Hebreohanon 11:6]. Kini mao 
ang makapadasig nga hinungdan sa tanang lihok, ug ang Kasula-
tan puno sa mga ebidensya sa gahum sa hugot nga pagtuo. Tu-
ngod kadto sa hugot nga pagtuo ni Noe nga nakapahimo kaniya sa 
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pagbuhat og arka, ug isip resulta sa pagkamasulundon sa mga sugo 
sa Dios siya ug ang iyang panimalay naluwas, samtang kadtong 
kinsa kulangan og hugot nga pagtuo nalumos sa dakong lunop 
[tan-awa sa Genesis 6:13–22; 7:1–24].

Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga si Lot ug ang mga sakop sa 
iyang pamilya naluwas sa dihang ang kalayo gikan sa langit misunog 
sa mga siyudad sa Sodoma ug Gomorra, ug milaglag sa mga lumu-
lupyo kinsa walay hugot nga pagtuo [tan-awa sa Genesis 19:12–25].5

Pinaagi sa hugot nga pagtuo si Moises nangulo sa mga anak sa 
Israel gikan sa pagkaulipon, mitabok sa Pulang dagat ingon nga 
nauga nga yuta, nga, ang naggukod nga mga panon sa mga Ehip-
tohanon nga misulay sa paghimo, nangalumos. Ang pundok sa 
mga tawo gipakaon og tinapay gikan sa langit. Sa dihang si Moises 
mitugsok sa bato sa Horeb, ang tubig miagas sa pagtagbaw sa ilang 
kauhaw; ug, mitadlas agi sa kamingawan, sila gigiyahan ngadto sa 
gisaad nga yuta. [Tan-awa sa Exodo 14:21–31; 16:14–15; 17:5–6.] 6

“Pinaagi sa hugot nga pagtuo si Moises nangulo sa mga anak sa israel gikan 
sa pagkaulipon, mitabok sa Pulang dagat ingon nga nauga nga yuta.”
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Sa dihang si Daniel mipadayon sa dayag nga pag-ampo ngadto 
sa Dios sa Israel, nga sukwahi sa balaod nga tinuyong gihimo sa 
iyang mga kaaway aron sa paglaglag kaniya, gilabay siya ngadto 
sa langub sa mga leon ug gibiyaan didto sa tibuok gabii. Nasayud 
siya nga ang iyang Langitnong Amahan makaluwas kaniya ug ang 
iyang pagsalig dili matarug. Pagkasunod buntag ang hari miadto og 
sayo sa langub ug nakita si Daniel nga buhi. Ang iyang hugot nga 
pagtuo ang nakapakalma sa ihalas nga hayop ug naangkon niya 
ang pagsalig sa hari. [Tan-awa sa Daniel 6:4–28.]

Ang tulo ka mga Hebreohanon, sila si Sadrach, Mesach, ug Abed-
nego, kinsa mibalibad sa pagsimba sa larawan nga bulawan nga gi-
pahimo ni Nabucodonosor, gihulog ngadto sa nagdilaab nga hudno 
nga gipainit sa pito ka pilo labaw sa naandan nga kainit. Misalig 
sila sa buhi nga Dios ug ang ilang hugot nga pagtuo gigantihan og 
kaluwasan sa ilang kinabuhi. [Tan-awa sa Daniel 3:8–28.]

Pinaagi sa hugot nga pagtuo, si Propeta Elias [Elijah] mipakanaog 
sa kalayo gikan sa langit aron sunugon ang iyang halad, ug ang hari 
ug ang mga tawo nakumbinsir nga ang Dios sa Israel mao ang Dios 
ug dili si Baal [tan-awa sa 1 Mga Hari 18:36–40].

Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga ang igsoon nga lalaki ni 
Jared ug ang iyang mga sumusunod napabilin ang pinulongan sa 
ilang mga amahan sa panahon nga ang mga sinultihan didto sa Tore 
sa Babel gilibog, ug gidala ngadto sa Kasadpang Bahin sa Kalibutan 
[tan-awa sa Ether 1:33–43]. . . . Kadtong sama nga hugot nga pagtuo 
ang nakahimo ni Lehi sa pagdala sa iyang pamilya tabok sa dagat 
ug nakapatunob sa ilang mga tiil niini nga yuta, pinili nga labaw pa 
sa uban nga mga yuta.

Tungod kadto sa hugot nga pagtuo nga nakahimo sa mga disi-
pulo ni Jesus sa paglahutay sa pagpanglutos kanila, ug bisan pa 
sa pagsupak sa mga Judeo, aron maestablisar ang ebanghelyo nga 
gihatag sa Manluluwas ngadto kanila.7

Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga ang tanang mga milagro 
nahinabo pinaagi sa Manunubos sa kalibutan, ug pinaagi niadtong 
kinsa Iyang nakauban. Gikan sa sinugdanan sa panahon hangtud 
karon ang matinud-anon nga tawo lamang ang aduna sa gahum sa 
Dios.8 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 222.]
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Ang gahum sa hugot nga pagtuo makita diha sa kinabuhi 
sa matarung nga mga Santos niini nga dispensasyon.

Niining ulahi nga dispensasyon tungod kadto sa iyang dili ma-
tukib nga hugot nga pagtuo sa Dios nga ang batang lalaki nga 
propeta [si Joseph Smith] miadto sa kakahoyan ug miluhod ug nag-
ampo, ug nadawat ang labing una nga mahinungdanong langitnong 
pagpakita nga miabut kaniya, diin ang kinaiyahan sa Dios nga Ka-
pangulohan nasayran pag-usab sa katawhan. Pinaagi kadto sa hugot 
nga pagtuo nga siya nakahimo sa pag-adto sa bungtod sa Cumorah 
ug nadawat gikan sa mga kamot sa anghel kadtong sagrado nga 
mga rekord nga sa wala madugay iyang gihubad pinaagi sa gasa ug 
gahum sa Dios. Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga siya nangulo 
sa iyang katawhan gikan sa Kirtland ngadto sa yuta sa Missouri ug 
balik ngadto sa Illinois, ug bisan kon balik-balik nga gikawatan ug 
gipalayas gikan sa ilang mga panimalay, ang hugot nga pagtuo nga 

“Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga si brigham young 
nangulo sa mga tawo ngadto [sa Salt lake Valley].”
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nakatisok sa ilang mga kasingkasing nagpabilin kanila, ug sila nasa-
yud nga ang Ginoo mahunahunaon kanila. Pinaagi kadto sa hugot 
nga pagtuo nga ang dakong siyudad sa Nauvoo natukod, ubos sa 
mando ni Propeta Joseph Smith; ug pinaagi sa hugot nga pagtuo 
nga ang mahimayaon nga mga kamatuoran nga anaa sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad iyang nadawat.

Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga si Brigham Young na-
ngulo sa mga tawo dinhi niining habagatan nga yuta [ang Salt Lake 
Valley]; ug, sa iyang pag-abut sa kinatumyan sa bukid ug naglan-
taw sa walog, ang Dios mihatag kaniya og usa ka pagsaksi nga 
kini mao ang dapit diin ang Israel ipahimutang. . . . Pinaagi kadto 
sa hugot nga pagtuo nga ang mga tawo mipahimutang sa tukuran 
nga bato niining maanindot nga Templo [ang Templo sa Salt Lake], 
diha sa ilang kahuyang ug sa ilang kakabus, nagtuo nga ang Dios 
moandam og paagi ug mohatag og mga pamaagi nga ang istrak-
tura mahuman. Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga ang kalooy 
sa atong Langitnong Amahan midangat ngadto sa mga tawo, nga, 
diha sa ilang kasakit, ilang nakita ang ilang mga tanom nga gikaon 
sa mga dulon, nga walay paagi sa pagsugpo niini, ug, sa balaang 
pagpanginlabut sa Dios, ang ilang mga pag-ampo nadungog, ug 
nakadawat sila og pagsaksi kabahin niini sa pag-abut sa mga kana-
way aron sa pagpanalipod sa ilang anihonon ug sa pagluwas kanila 
gikan sa kagutom. . . .

. . . Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga ang mga kalalakin-an 
kinsa nangulo niini nga buhat gidasig, sa matag karon ug unya, sa 
paghatag og mga panudlo nga atong gikinahanglan. Pinaagi kini sa 
hugot nga pagtuo nga kita nahatagan og kaayohan . . . pinaagi niad-
tong kinsa nangalagad sa pangalan sa Ginoo, ug ang Maghuhupay 
nagdugang sa ilang salabutan, nagpahinumdom sa mga butang nga 
nangagi ug nagpakita kanila sa mga butang nga moabut; sa ingon 
nagpakita sa diwa sa pagpadayag.9

Pinaagi kadto sa hugot nga pagtuo nga ang mga elder sa Israel 
milakaw, mibiya sa panimalay ug sa mga minahal, ug milahutay sa 
pagsaway sa kalibutan, aron mosaksi nga ang Dios buhi ug nga 
si Jesus mao ang Kristo, ug nga si Joseph Smith usa ka propeta sa 
Ginoo. Pinaagi sa hugot nga pagtuo ang inyong masakiton naayo, 
ang inyong mga patay nabuhi og balik. Kon anaa ang mga rekord 
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nga naghulagway sa mga milagro nga nahinabo taliwala niini nga 
katawhan . . . , kini usa ka pagpamatuod sa gahum sa Dios, pinaagi 
sa hugot nga pagtuo, nga dili hitupngan sa bisan unsa nga panahon 
sa kalibutan.

Mao kini nga baruganan, akong mga kaigsoonan, nga nagpunting 
kanato paingon sa langit, nga naghatag kanato og paglaum diha sa 
gubat sa kinabuhi. Kon kita maglibog, ug makita ang atong kaugali-
ngon nga nakigharong sa mga babag, nga daw dili nato mabuntog, 
kay nagbaton og hugot nga pagtuo sa Manunubos sa kalibutan, 
kita mahimong moduol Kaniya ug masayud nga ang atong mga 
pag-ampo tubagon alang sa atong kaayohan.10 [Tan-awa sa sugyot 
3 sa pahina 222.]

Ang pangutana nga kanunayng gipangutana: Posible ba nga ang 
batang mga lalaki ug batang mga babaye, batan-ong mga lalaki ug 
batan-ong mga babaye nga gipadako niining henerasyon sa Sim-
bahan andam nga moantus sa mga kalisdanan, mga kakabus ug 
mga pagsulay nga gilahutay sa ilang mga amahan ug mga inahan 
alang sa ebanghelyo? Mobiya ba sila sa ilang komportable nga mga 
panimalay ngadto sa mga tawo sa usa ka bag-o nga nasud alang sa 
ilang tinuohan?

Ako moingon nganha kaninyo nga kon adunay natisok sa ilang 
mga kasingkasing nga kahibalo sa kabalaan niini nga buhat sama sa 
pagkasayud nato niini, kon ang hugot nga pagtuo nahatag ngadto 
kanila tungod sa atong pagsunod sa mga sugo sa Ginoo, kon sila 
natudloan nga masayud nga si Jesus mao ang Kristo ug nga si Jo-
seph Smith usa ka propeta sa Ginoo, nan ako moingon kaninyo, 
Oo! sila mobuhat sa unsay gibuhat sa ilang mga amahan ug mga 
inahan, motuman sa ilang mga buluhaton taliwala sa Israel sa ula-
hing mga adlaw.

Kon ang paghimo niini maoy hinungdan sa kakabus, kon ang 
paghimo niini maoy hinungdan sa sakit ug kalisdanan, o bisan pag-
papahawa gikan sa panimalay, adunay gatusan ug liboan sa atong 
anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye kinsa, nasayud nga 
kini mao ang ebanghelyo ni Kristo, kon gikinahanglan, mosilyo 
sa ilang pagpamatuod sa ilang kinabuhi.11 [Tan-awa sa sugyot 2 sa 
pahina 222.]
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Ang Ginoo moabli sa dalan alang kanato aron 
sa pagbuhat sa unsay Iyang gihangyo kon 

kita mopakita og hugot nga pagtuo.

Akong nahinumduman usa ka adlaw niana nadasig ko sa pagsulti 
ngadto sa usa ka misyonaryo kinsa moadto sa piho nga lungsod 
diin dili sila motugot kanamo nga mopahigayon og mga panagpun-
dok diha sa dalan:

“Karon hinumdumi, hatagi og higayon ang Ginoo. Mangayo ka 
og pabor. Hatagi og higayon ang Ginoo. Hangyoa siya sa pag-abli 
sa dalan.”

Ang batan-ong lalaki miadto niana nga siyudad, misulod sa opi-
sina sa mayor, ug mihangyo kon mahimo ba siya nga makigkita 
kaniya. Mohangyo siya kon mahimo ba nilang usbon ang balaod.

Sa dihang siya miabut didto, iyang nasayran nga ang mayor mibi-
yahe sa gawas sa lungsod. Ang batan-ong lalaki migawas sa opisina, 
mitan-aw sa agianan ug nakita ang pultahan sa tumoy sa agianan, 
“Opisina sa Hepe sa Kapulisan.” Nagduhaduha siya sa makadiyot, 
ug adunay misulti kaniya: “Hatagi og higayon ang Ginoo.” Miadto 
siya sa opisina sa hepe sa kapulisan ug misulti kaniya kon unsa ang 
iyang tuyo. Sa dihang nahuman na siya ang lalaki miingon:

“Unsa nga dalan ang inyong gusto?”

Siya miingon: “Dili kaayo ko suhito niini nga siyudad sama sa 
imong nahibaloan. Dili ko mohangyo og usa ka dalan nga dili nin-
dot, o diin makaali kami sa trapiko. Mahimo ba nga mokuyog ka 
kanamo sa pagpili og dalan?”

Hunahunaa lang nga ang usa ka misyonaryo mihangyo sa usa 
ka hepe sa kapulisan sa pagpili og dalan aron didto isangyaw ang 
ebanghelyo!

Ang hepe miingon:

“Sige, mokuyog ko ninyo.”

Sulod sa kinse minutos sila aduna na sa usa sa labing maanindot 
nga mga dalan sa lungsod, uban sa pagtugot nga isangyaw ang 
ebanghelyo ni Jesukristo diin wala pa gayud masangyaw sa kada-
lanan sukad sa wala pa ang gubat [Unang Gubat sa Kalibutan]. . . .
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Ang Ginoo adunay pamaagi sa pagtuman sa mga butang nga 
dili nato mahimo, ug dili gayud mohangyo kanato sa paghimo sa 
bisan unsa nga butang nga siya dili mohimo sa paagi nga posible. 
Mao kana ang iyang gisulti kanato pinaagi kang Nephi. Dili siya 
mohangyo og bisan unsa nga butang nga dili moandam og paagi.

“Ug nahinabo nga ako, si Nephi, miingon ngadto sa akong amahan: 
Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, 
kay ako nasayud nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa 
mga katawhan, gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga 
sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila.” [1 Nephi 3:7.]

Kon kamo adunay butang nga gihangyo sa Ginoo o gilauman 
nga inyong buhaton ug kamo wala masayud kon unsaon gayud 
sa pagtuman, buhata ang inyong labing maayo. Adto sa dapit nga 
kamo kinahanglan nga moadto; salig sa Ginoo, hatagi siya og higa-
yon, ug dili gayud siya mopakyas kaninyo.12

Unsa kaanindot nga butang kini nga masayud nga kita maka-
himo, kon gustohon nato, sa paggunit sa kamot sa atong Langitnong 
Amahan ug pagagiyahan niya. Walay laing mga tawo sa kalibutan 
ang adunay kasiguroan nga anaa niini nga grupo sa mga tawo.13 
[Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 223.]

Ang Dios mohatag og hugot nga pagtuo isip 
usa ka gasa ngadto sa mga matarung.

Ang atong hugot nga pagtuo gibase sa atong matarung nga ki-
nabuhi. Dili kita mahimong magpuyo sa dili tukmang paagi ug 
mabatunan ang hugot nga pagtuo ingon nga kita kinahanglan, apan 
kon kita motuman sa mga sugo sa Ginoo, makabaton kita og hugot 
nga pagtuo, ug kini motubo ug molambo samtang ang atong pag-
kamatarung naglambo.14

Kon aduna kanato kinsa nakulangan sa hugot nga pagtuo niini 
nga buhat kini tungod kay kita wala motuman sa mga sugo sa Dios. 
Kon aduna kanato kinsa wala masayud nga kini mao ang buhat sa 
atong Amahan, kini tungod kay wala nila buhata ang ilang katung-
danan. Ako nasayud ingon nga ako nasayud nga ako buhi nga kini 
mao ang buhat sa Ginoo, ug kana nga kahibalo moabut isip resulta 
sa pagtuman sa Iyang mga sugo.15
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Kita nasayud nga ang hugot nga pagtuo usa ka gasa sa Dios; 
kini ang bunga sa matarung nga pagpuyo. Dili kini moabut kanato 
pinaagi sa atong pagmando, apan mao ang resulta sa paghimo sa 
kabubut-on sa atong Langitnong Amahan. Kon kita nakulangan 
og hugot nga pagtuo atong susihon ang atong kaugalingon aron 
masuta kon nagtuman ba kita sa Iyang mga sugo, ug maghinulsol 
sa walay paglangan kon kita wala motuman. . . . Unta ang Ginoo 
modugang sa atong pagtuo, ug unta magpuyo kita nga mahimong 
takus niini.16

Ako nanghinaut nga kadtong kinsa nakadawat niining talagsaon 
nga gasa sa hugot nga pagtuo magpakabuhi aron mapabilin kini.17 
[Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 223.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Pangitaa ang mga ebidensya sa hugot nga pagtuo ni George 
Albert Smith diha sa istorya sa mga pahina 211–14. Usa sa mga 
misyonaryo ni Presidente Smith miingon nga ang iyang mga 
nabuhat “nakahimo nga kami makabaton og pagpamatuod nga 
ang Dios mao ang nangulo niana nga buhat” (pahina 214). Sa 
unsang paagi nga ikaw naimpluwensya sa hugot nga pagtuo sa 
uban, sama sa sakop sa pamilya o suod nga higala?

 2. Ribyuha ang mga ehemplo sa hugot nga pagtuo diha sa mga pa-
hina 214–19. Unsa ang laing mga ehemplo sa hugot nga pagtuo 
ang labing makahuluganon alang kanimo? Sa unsang paagi nga 
ikaw makagamit niini nga mga ehemplo aron sa pagtabang sa 
usa ka tawo kinsa nagpakita og hugot nga pagtuo apan wala pa 
makadawat sa mga panalangin nga iyang gitinguha?

 3. Sa unsang paagi nga ang imong hugot nga pagtuo nakahatag 
kanimo og “paglaum diha sa gubat sa kinabuhi”? Sa unsang 
paagi nga ang hugot nga pagtuo makatabang kanato nga ma-
buntog ang kahadlok o ubang “mga babag, nga daw dili nato 
mabuntog”? (pahina 219).
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 4. Basaha ang istorya nga nagsugod sa pahina 220, ug itandi kini 
sa istorya diha sa “Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith.” 
Unsa nga mga kasinatian ang imong nasinati nga susama niini? 
Unsa sa imong hunahuna ang ipasabut niini nga “hatagan og 
higayon ang Ginoo”? 

 5. Si Presidente Smith mitudlo nga “ang hugot nga pagtuo usa 
ka gasa sa Dios” nga “dili kini moabut kanato pinaagi sa atong 
pagmando” (pahina 222). Sa unsang paagi nga kini nga baru-
ganan nakaimpluwensya sa paagi sa imong pagpaningkamot 
sa pagpalambo sa imong pagtuo ug pagdasig og pagtuo diha 
sa uban? Unsa ang pipila ka piho nga mga butang nga atong 
buhaton aron “mapabilin” ang gasa sa hugot nga pagtuo? (tan-
awa sa Alma 32:35–43). 

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Hebreohanon 11:1–11, 
17–34; Santiago 2:17–24; Alma 32:26–43; Ether 12:6–22; Moroni 
7:27–39; Doktrina ug mga Pakigsaad 136:42

Tabang sa pagtudlo: “Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pag-
pangandam sa pagtubag sa mga pangutana, mahimong sultihan nimo 
sila sa dili pa mobasa o ipahayag nga mangayo ka sa ilang tubag. . . 
. Sama pananglit mahimo kang moingon, ‘Paminaw samtang akong 
basahon kini nga tudling aron kamo makapaambit unsay mas naka-
paikag kaninyo’ o ‘Samtang basahon kini nga kasulatan, paminawa 
kon masabtan ba ninyo unsa ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa pag-
tuo’” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 69).

Mubo nga mga sulat
 1. “Greeting,” Millennial Star, Hulyo 10, 

1919, 440–41.
 2. Sa Glenn R. Stubbs, “A Biography of 

George Albert Smith, 1870 to 1951” 
(PhD diss., Brigham Young University, 
1974), 142–43.

 3. James Gunn McKay, sa Conference 
 Report, Okt. 1921, 156.

 4. James Gunn McKay, sa “A Biography of 
George Albert Smith,” 160.

 5. Sa Conference Report, Abr. 1923, 75–76.
 6. Sa Conference Report, Okt. 1913, 102.
 7. Sa Conference Report, Abr. 1923, 75–76.

 8. Sa Conference Report, Okt. 1913, 102.
 9. Sa Conference Report, Okt. 1913, 102–3.
 10. Sa Conference Report, Okt. 1913, 102–3.
 11. “As to This Generation,” Improvement 

Era, Peb. 1949, 73.
 12. “Give the Lord a Chance,” Improvement 

Era, Hulyo 1946, 427.
 13. Sa Conference Report, Abr. 1947, 164.
 14. Sa Conference Report, Okt. 1950, 6.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1915, 27–28.
 16. Sa Conference Report, Okt. 1913, 103.
 17. Sa Conference Report, Abr. 1923, 77.
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“Kon kita mosunod sa tambag nga gihatag sa 
ginoo, anaa kita sa dalan sa kalipay.”
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Magpabilin diha sa Linya 
nga Habig sa Ginoo

Ang Ginoo mihatag kanato og mga sugo aron kita 
makabuntog sa dautan ug makakaplag og kalipay.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Ang apohang lalaki ni George Albert Smith nga si George A. 
Smith nagserbisyo sulod sa daghang katuigan sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles ug sa Unang Kapangulohan isip magtatam-
bag ni Brigham Young. Si George Albert Smith kanunayng mibalik-
balik sa tambag nga gihatag sa iyang apohang lalaki ngadto sa iyang 
pamilya: “Adunay linya sa utlanan nga maayo kaayong pagkahimo 
tali sa teritoryo sa Ginoo ug teritoryo sa yawa. Kon kamo magpabi-
lin diha sa linya nga habig sa Ginoo kamo anaa ubos sa iyang im-
pluwensya ug walay tinguha sa paghimo og sayop; apan kon kamo 
makatabok og usa ka pulgada ngadto sa linya nga habig sa yawa 
anaa kamo sa gahum sa maninintal ug kon siya molampus, kamo 
dili na makahimo sa paghunahuna o bisan makapangatarungan og 
maayo tungod kay mawala kaninyo ang Espiritu sa Ginoo.”

Si George Albert Smith miingon nga gigamit niya kini nga tambag 
sa tibuok niyang kinabuhi aron sa paggiya sa iyang mga pagpili: 
“Kon tintalon ko usahay sa paghimo sa piho nga butang, akong 
pangutan-on ang akong kaugalingon, ‘Hain nga linya ako habig 
karon?’ Kon ako determinado nga maanaa sa luwas nga habig, ang 
habig sa Ginoo, akong buhaton ang matarung nga butang sa tanang 
panahon. Busa kon ang mga tintasyon moabut paghunahuna sa 
mainampoong paagi mahitungod sa inyong problema ug ang im-
pluwensya sa Ginoo motabang kaninyo sa maalamong pagdesisyon. 
Adunay kaluwasan alang kanato diha lamang sa linya nga habig sa 
Ginoo.” 1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 235.]
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang pagpabilin diha sa linya nga habig 
sa Ginoo nagkinahanglan og higpit nga 
pagkamasulundon ngadto sa mga sugo.

Tanan nga luwas, tanan nga pagkamatarung, tanan nga kalipay 
anaa sa linya nga habig sa Dios. Kon kamo nagtuman sa mga sugo 
sa Dios pinaagi sa pagsunod sa adlawng Igpapahulay, kamo anaa 
diha sa linya nga habig sa Ginoo. Kon kamo nagbuhat sa inyong 
personal nga mga pag-ampo ug pamilya nga mga pag-ampo, kamo 
anaa diha sa linya nga habig sa Ginoo. Kon kamo mapasalamaton 
alang sa pagkaon ug mopakita nianang pagkamapasalamaton ngadto 
sa Dios, kamo anaa diha sa linya nga habig sa Ginoo. Kon kamo na-
higugma sa inyong silingan sama sa inyong kaugalingon, kamo anaa 
diha sa linya nga habig sa Ginoo. Kon kamo matinuoron sa inyong 
pagtagad ngadto sa inyong isigkatawo, kamo anaa diha sa linya nga 
habig sa Ginoo. Kon kamo nagtuman sa Pulong sa Kaalam, kamo 
anaa diha sa linya nga habig sa Ginoo. Ug sa ingon tingali mopada-
yon ko hangtud sa Napulo ka mga Sugo ug sa uban nga mga sugo 
nga gihatag sa Dios aron sa paggiya kanato ug moingon pag-usab, 
tanan nga nakapalambo sa atong kinabuhi ug nakapalipay kanato 
ug nag-andam kanato alang sa mahangturong kalipay anaa diha sa 
linya nga habig sa Ginoo. Ang pagpangita og sayop sa mga butang 
nga gihatag kanato sa Dios aron sa paggiya kanato dili diha sa linya 
nga habig sa Ginoo.2 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 235.]

[Ang Ginoo nag-ingon]: “Ako dili makatan-aw diha sa sala uban 
sa labing gamay nga matang sa pagtugot;” dili bisan sa labing ga-
may nga matang sa pagtugot [D&P 1:31]. Ngano man? Tungod kay 
Siya nasayud nga kon kita moambit sa sala mawala kanato ang usa 
ka panalangin nga matagamtaman unta nato kon wala pa nato gi-
salikway ang dalan nga paingon niana nga panalangin.3

Usahay kita makadungog nga adunay moingon, “Ah, sa akong 
hunahuna dili man siguro ka kinahanglan nga ingon niana ka ma-
inampingon. Ang Ginoo dili siguro grabe katig-a ngari kanato kon 
ang uban lang nga mga sugo ang atong tumanon.” Ang tawo kinsa 
nagsulti niana nga paagi anaa na diha sa linya nga habig sa yawa, 
ug dili kamo gusto nga maminaw kaniya tungod kay kon buhaton 
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ninyo kini, kamo mahimong mahisalaag. Walay tawo nga mosulti 
niana nga paagi kinsa aduna sa Espiritu sa Ginoo. Ang Ginoo 
mismo nag-ingon nga kita kinahanglan gayud nga motuman sa 
iyang mga sugo: “Adunay usa ka balaod, nga dili mausab nga sugo 
didto sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan, 
nga diha ang tanan nga mga panalangin gipasikad.” (D&P 130:20.) 
Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pagtudlo kanato kon unsaon 
pag-angkon niana nga panalangin.4

Ang atong mahigugmaong Amahan sa Langit 
naghatag kanato og mga sugo aron sa pagtabang 

kanato nga makaplagan ang kalipay.

Ang Ginoo, sa Iyang pagkamabination, nakakita sa kinaiya sa 
Iyang mga anak, ug kay nasayud nga sila nagkinahanglan og giya, 
mihatag kanato sa Napulo ka mga Sugo, ug uban nga mga sugo 

“ang mga pagpadayag sa ginoo ngari kanato niini nga adlaw ug 
panahon sa kalibutan, mga maanindot lamang nga musika sa 

tingog sa atong amahan sa langit sa iyang kalooy ngari kanato.”
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nga gihatag matag karon ug unya, aron sa pagtabang kanato nga 
makaplagan ang kalipay. Makakita kamo og mga tawo nga nanala-
gan ngadto-nganhi dinhi sa kalibutan, nangita og kalipay apan wala 
kini makaplagi. Kon mohunong pa lang sila og igong gidugayon 
aron sa pagdawat sa tambag sa Ginoo ang kalipay mosunod, apan 
walay laing paagi nga kini ilang makaplagan.5

Sa dihang bata pa ko akong nasayran, o naghunahuna nga ako 
nasayud, nga ang mga sugo sa Ginoo mao ang Iyang mga balaod ug 
mga patakaran aron sa paggiya kanako. Abi nako nga sa pagkadili 
masulundon niadto nga mga balaod ang silot mosunod, ug isip usa 
ka gamayng bata naghunahuna ko nga tingali gibati nako nga ang 
Ginoo mihan-ay ug mitakda og mga butang sa ingon nga paagi ako 
kinahanglan gayud nga mosunod sa piho nga mga balaod o ang silot 
mosunod dayon. Apan samtang nagkadako na ko akong nakat-unan 
ang leksyon sa laing panglantaw, ug karon alang kanako ang gitawag 
nga mga balaod sa Ginoo, ang mga tambag nga anaa sa Balaang mga 
Kasulatan, ang mga pagpadayag sa Ginoo ngari kanato niini nga ad-
law ug panahon sa kalibutan, mga maanindot lamang nga musika sa 
tingog sa atong Amahan sa langit sa Iyang kalooy ngari kanato. Kini 
mga pahimangno ug tambag lamang sa usa ka mahigugmaong gini-
kanan, kinsa mas naghunahuna sa atong kaayohan kay sa mahimo sa 
yutan-on nga mga ginikanan, ug sa ingon kadtong mga tambag nga 
sa usa ka higayon daw nagdala og mabangis nga pangalan sa balaod 
ngari kanako mao na karon ang mahigugmaon ug malumong tam-
bag sa usa ka Langitnong Amahan nga labawng maalamon. Ug busa 
moingon ko nga dili lisud alang kanako nga motuo nga mao kini 
ang labing maayo alang kanako nga mosunod sa mga sugo sa Dios.6

Ang tanang kalipay nga miabut kanako ug sa akong pamilya 
mao ang resulta sa pagpaningkamot sa pagsunod sa mga sugo sa 
Dios ug sa pagpuyo nga takus sa mga panalangin nga iyang gisaad 
niadtong kinsa nagtahud kaniya ug nagsunod sa iyang mga sugo.7

Kon kita mosunod sa tambag nga gihatag sa Ginoo, anaa kita 
sa dalan sa kalipay. Kini mahimong mao ang dalan, tingali dili sa 
kanunayng sayon ug komportable, apan sa katapusan kini moabut 
ngadto sa presensya sa atong Langitnong Amahan, ug ang himaya, 
pagka-imortal ug kinabuhing dayon mao ang atong bahin.8 [Tan-
awa sa sugyot 3 sa pahina 235.]
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Ang yawa naningkamot sa pagpahisalaag kanato gamit 
ang iyang mga pagpanglingla ug pagpangilad.

Adunay duha ka mga impluwensya sa kalibutan karon ug anaa 
na gikan pa sa sinugdanan. Ang usa mao ang impluwensya nga ma-
kaayo, nga mosabwag og kalipay ug nga molig-on sa kinaiya. Ang 
laing impluwensya mao ang usa nga makadaut, mohimong dautan 
sa mga tawo, moguba ug mowagtang sa kadasig. Kitang tanan anaa 
ubos niining duha. Ang usa nagagikan sa atong Langitnong Amahan 
ug ang lain nagagikan sa tinubdan sa dautan nga anaa na sa kali-
butan gikan pa sa sinugdanan aron sa pagpahinabo sa kalaglagan 
sa tawhanong pamilya.9

Kitang tanan pagatintalon; walay tawo nga gawasnon sa tintas-
yon. Ang yawa mogamit sa tanang paagi kutob sa mahimo aron sa 
paglingla kanato; misulay siya sa paghimo niana ngadto sa Manlulu-
was sa kalibutan apan wala molampus. Gisulayan niya kini ngadto 
sa ubang mga tawo nga naghupot sa balaan nga awtoridad, ug 
usahay makakita siya og kahuyang diha sa tawo ug ang tawo ma-
wad-an sa unsay mahimo unta nga usa ka dakong panalangin kon 
nagmatinud-anon pa siya.10

Ang usa ka tawo sa makausa miingon kanako—o mikomentaryo 
sa dapit diin anaa ko—“Ngano man, nga kining mga tawhana dinhi 
daw naghunahuna nga dautan kaayo ko, apan dili ko ingon niana.” 
Ug miingon ko ngadto kaniya, “Akong igsoon, nakaila ka ba sukad 
og tawo nga puno sa kadautan ug nasayud siya niini?” Mao kana 
ang usa sa mga pagpangilad sa yawa: Aron pag-angkon kaninyo ug 
pagpabilin kaninyo nga dili masayud niini. Ug mao kana ang usa 
sa atong mga kalisdanan.11

Si Propeta Nephi, gatusan ka tuig na ang milabay, nakakita sa 
unsay mahitabo, nga ang mga tawo managbingkil sa usag usa ug 
molimud sa gahum sa Espiritu Santo ug sa Usa nga Balaan sa Israel, 
ug motudlo alang sa doktrina ang mga sugo sa tawo. Ang implu-
wensya anaa sa kalibutan karon nga naningkamot sa pagpatuo sa 
mga tawo nga pinaagi sa ilang kaugalingong salabutan ug pinaagi 
sa ilang kaugalingong gahum sila makabaton og kinabuhing dayon. 
Tuguti ko . . . sa pagbasa gikan ni Nephi:
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“Ug usab adunay daghan nga moingon: Kaon, inom ug paglipay, 
bisan pa niana kahadloki ang Dios, siya mohatag og kaangayan 
diha sa pagbuhat og usa ka gamay nga sala.”

Gusto nako nga inyong timan-an: “Siya mohatag og kaangayan 
diha sa pagbuhat og usa ka gamay nga sala.” Kanang pagkamalipu-
ton sa yawa nasayud nga kon makahimo pa lamang siya sa pagkuha 
sa usa ka lalaki o babaye sa paghimo og gamay nga sayop, niana 
pa lang anaa na sila sa iyang teritoryo, niana pa lang anaa na sila 
sa iyang gahum.

“Bisan pa niana, kahadloki ang Dios, siya mohatag og kaangayan 
diha sa pagbuhat og usa ka gamay nga sala, oo, pamakak og gamay, 
pagpahimulos sa usa tungod sa iyang mga pulong, pagkalot og ga-
hong alang sa imong silingan; walay dautan niini. Ug buhata kining 
tanan, kay ugma kita mamatay; ug kon kini mao nga kita adunay 
sayop, ang Dios molatigo kanato uban sa pipila ka mga latos, ug sa 
katapusan kita maluwas diha sa Gingharian sa Dios.” [2 Nephi 28:8.]

Dili ba mao man gayud kana ang gisulti sa yawa ngadto sa ka-
tawhan karon ingon ka klaro sama sa nahisulat dinhi? Ah, pagbuhat 
og gamayng sala, walay dautan niini, pamakak og gamay, dili kana 
makadaut, ang Ginoo mopasaylo niana ug kamo latigohon lamang 
og pila ka latos ug sa katapusan kamo maluwas sa gingharian sa 
Dios. Mao kana ang iyang isulti ngadto sa lalaki ug babaye nga gi-
tudloan sa Pulong sa Kaalam nga siya moingon, ah, inom lang og 
gamay nga tsa, dili kana makapasakit kanimo; gamit og gamayng 
tabako, dili kana makahimo og kalainan; ang gamayng bino dili 
makadaut. Mao kini ang gagmayng mga butang; siya sa kanunay 
naghimo niini sa ginagmay-gagmay, dili tingub. Mao kana ang gusto 
nako nga atong hinumduman. . . . Mao kining mga walay hinung-
dan nga maliputon nga mga paghunghong nga nagluib sa katawhan 
ug nagbutang kanato diha sa gahum sa yawa. . . .

Ug si Nephi midugang og ingon:

“Ug ang uban siya mohupay ug mopakatulog kanila ngadto sa 
kalibutanon nga kasiguroan, nga sila moingon, Ang tanan maayo 
sa Zion; oo ang Zion mouswag, ang tanan maayo; ug sa ingon ang 
yawa motikas sa ilang mga kalag.”
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Karon, gusto nako nga inyong timan-an nga: “Ug sa ingon ang 
yawa motikas sa ilang mga kalag ug modala kanila nga mabinantayon 
paingon sa impyerno.” [2 Nephi 28:21.] Ug mao kana ang paagi sa 
iyang paghimo niini, mao gayud kana ang paagi sa iyang paghimo ni-
ini. Dili siya moabut ug sakmiton ka sa pisikal nga paagi ug dad-on ka 
sa iyang teritoryo, apan siya mohunghong, “Buhata kining gamayng 
dautan,” ug kon molampus siya niana, laing gamayng dautan ug lain 
na usab, ug, sa paggamit sa pagpahayag nga gikutlo, “Siya motikas sa 
ilang mga kalag.” Mao kana ang iyang gihimo. Patuohon niya kamo 
nga makabaton kamo og usa ka butang kon kamo mawad-an. Busa 
sa matag higayon nga kita mapakyas sa pagsunod sa usa ka balaod 
sa Dios o pagtuman sa usa ka sugo, kita gitikasan, tungod kay walay 
maangkon niining kalibutana o sa sunod nga kalibutan kondili pinaagi 
sa pagkamasulundon sa balaod sa atong Langitnong Amahan.

. . . Kanang lahi nga sugyot, “Ug siya modala kanila nga mabi-
nantayon paingon sa impyerno” mahinungdanon, mao kana ang 
iyang pamaagi. Ang mga lalaki ug mga babaye sa kalibutan ka-
ron anaa ubos niana nga impluwensya, ug sila gibira-bira dinhi 
ug didto, ug kana nga paghunghong nagpadayon ug sila wala ma-
kasabut kon unsa ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat kanila, apan 
nagpadayon sila diha sa teritoryo sa dautan, anaa ubos sa iyang 
gahum diin ang Espiritu sa Ginoo dili moadto.

Siya nagsulti og dugang: . . .

“Ug tan-awa, ang uban siya moulog-ulog, ug mosulti kanila nga 
walay impyerno; ug siya moingon ngadto kanila, Ako dili yawa, kay 
walay yawa, ug sa ingon siya mohunghong sa ilang mga dunggan, 
hangtud siya mogunit kanila uban sa iyang makalilisang nga mga 
kadena, gikan diin walay kalingkawasan.” [2 Nephi 28:22.]

Karon, akong mga kaigsoonan, mao kana ang kahimtang sa ka-
libutan karon. Si Nephi dili na makapahayag niana sa mas klarong 
paagi kon ania pa siya karon dinhi sa kalibutan. Ug ang kaaway 
naglihok, ug tungod kay gitinguha sa atong Langitnong Amahan 
nga mapanalipdan ang iyang mga anak gikan sa kadautan niana 
nga pagtulun-an ug niana nga tinuohan siya mipadala og batang 
lalaki nga propeta, si Joseph Smith, nganhi sa kalibutan, mihatag 
kaniya og balaan nga katungod, mi-organisar sa Iyang Simbahan, ug 
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gisugdan na usab ang pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa katawhan, 
nga sila unta magiyahan gikan sa sayop nila nga mga pamaagi.12

Kinahanglan gayud nga kita makat-on sa pagbuntog sa atong 
mga pagbati, sa atong dautan nga mga kalagmitan. Kinahanglan 
gayud nga kita makat-on sa pagbuntog sa mga tintasyon. Mao kana 
ang hinungdan nganong ania kita dinhi, ug aron kita mahimong 
mobuhat niana sa mas hingpit nga paagi, ang ebanghelyo gipahiuli 
nganhi sa yuta, ug kita nahimo nga mag-aambit niini, ug kita aduna 
sa kalig-on nga miabut kanato isip resulta sa gahum sa Espiritu 
Santo. Wala lamang kanato ang gahum sa pagbuntog nga anaa sa 
ordinaryo nga indibidwal, uban sa mga limitasyon nga anaa niana 
nga indibidwal kinsa wala makahibalo sa kamatuoran—kita adunay 
sama nga gahum sa pagbuntog nga anaa kaniya, ug agig dugang 
ang pagbuntog nga nagagikan sa pagkasayud sa kamatuoran ug 
pagkasayud sa katuyoan sa atong pagkatawo.13 [Tan-awa sa sugyot 
4 sa mga pahina 235.]

“Kita isip mga Santos sa ulahing mga adlaw kinahanglan 
gayud nga magmatngon sa pagpakabuhi matag adlaw aron 

kita mahimong maimpluwensyahan sa gahum sa ginoo.”
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Kita makabuntog sa dautan pinaagi sa pagpili nga ipaubos 
ang atong kaugalingon sa impluwensya sa Ginoo.

Akong nahinumduman pipila na ka tuig ang milabay ang usa 
ka maayo nga tawo kinsa nianang higayuna chairman sa komite 
sa administrasyon sa Universalist Church sa Amerika. Mianhi siya 
dinhi aron mobisita sa [Siyudad sa Salt Lake] ug mitambong sa duha 
sa atong mga Sunday school. Sa usa sa mga klase sa [mga bata] 
nainteresado siya kaayo. Sa katapusan, sa dihang ang [klase] hapit 
na matapos, ang presidente sa Sunday school miingon, “Dili ka ba 
gusto nga mosulti og pipila ka mga pulong ngadto sa [klase]?” . . . 
Miingon siya, “Gusto ko nga mosulti og pipila ka mga pulong.” 
Siya miingon, “Kon makapuyo pa lang ko sa kahimtang nga akong 
nakita nianang gamay . . . nga klase niining miting sa Igpapahulay 
karong buntaga, dili gayud kapugngan nga mahimo ko nga buotang 
tawo.” [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 235.]

Naghunahuna ko kabahin niana sa daghang higayon. Kita ma-
inampingon sa pagpili sa hangin nga atong giginhawa, aron kita 
magpuyo nga himsog. Apan usahay, sa atong kadanghag, atong 
gibutang ang atong kaugalingon nga mapaubos sa imoral nga mga 
impluwensya nga moguba sa atong gahum sa pagbuntog sa dau-
tan, ug kita nadala sa pagbuhat sa mga butang nga dili unta angay 
natong buhaton ug dili mabuhat kon anaa ubos sa impluwensya 
sa Ginoo. Kon kita magmapaubsanon pa lamang, kon kita magma-
inampoon pa lamang, kon kita nagpuyo pa lamang sa ingon nga 
paagi nga sa matag oras sa atong kinabuhi tinuoray kita nga maka-
sulti og, “Amahan sa langit, ako andam ug nagtinguha sa pagbuhat 
sa unsay gusto nimo nga akong buhaton,” ang atong matag adlaw 
nga kinabuhi mapalambo unta samtang kita nagpadayon niining 
kasinatian sa yuta.14

Makapili kita kon asa kita. Ang Dios mihatag kanato sa atong 
kabubut-on. Siya dili mokuha niini gikan kanato, ug kon ako mo-
himo nianang sayop ug maadto sa teritoryo sa yawa, ako naghimo 
niini tungod kay ako adunay kabubut-on ug gahum sa paghimo 
niini. Dili ko makapamasangil sa laing tawo, ug kon determinado 
ko sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug magpuyo ingon nga mao 
ang akong gusto nga ako mopuyo ug magpabilin diha sa linya nga 
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habig sa Ginoo ako naghimo niini tungod kay kinahanglan nako 
kining buhaton, ug akong madawat ang akong panalangin tungod 
niini. Dili kini mahimong resulta sa unsay gibuhat sa laing tawo.15

Kita isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan gayud 
nga magmatngon sa pagpakabuhi sa matag adlaw aron kita mahi-
mong maimpluwensyahan sa gahum sa Ginoo, ug nga kita mahi-
mong makabiya niadtong mga butang nga adunay kalagmitan sa 
pagguba sa atong gahum sa pagkab-ot sa celestial nga gingharian.16

Siguroa nga ang inyong mga tiil nagtunob ibabaw sa bato. Si-
guroa nga kamo nasayud sa mga tinguha sa Manluluwas nganha 
kaninyo, ug, nasayud niadto nga mga tinguha, siguroa nga kamo 
nagsunod sa Iyang mga balaod ug mga sugo. Siguroa nga ang ka-
putli sa inyong kinabuhi makahimo kaninyo nga angayan sa pag-
pakig-uban sa Balaang Espiritu, tungod kay kon kamo putli ug 
mahiyason ug matarung, ang yawa walay gahum sa pagpukan 
kaninyo.17

Ako nag-ampo nga kita mosusi sa atong kaugalingon ug motino 
kon hain nga linya na kita nahabig; ug kon kita anaa sa linya nga 
habig sa Ginoo, pagpabilin diha, tungod kay kana nangahulugan 
og mahangturong kalipay kauban sa labing maayo nga mga lalaki 
ug mga babaye nga nakapuyo dinhi sa yuta.

Kon kita natipas sa bisan unsang paagi, kon kita wala magmat-
ngon; kon kita naminaw sa maninintal ug mitabok sa linya aron sa 
pag-ambit niadtong mga butang nga gihunahuna sa kalibutan nga 
nindot kaayo ug ang Ginoo nag-ingon nga dili maayo alang kanato, 
mobalik dayon kita sa pikas nga linya kutob sa atong mahimo, 
mohangyo sa Ginoo sa pagpasaylo kanato sa atong kabuang, ug 
dayon uban sa iyang tabang mopadayon sa pagpuyo sa kinabuhi 
nga nangahulugan og mahangturong kalipay.18

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.
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 1. Basaha ang“Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith” (pa-
hina 225) ug Moroni 7:10–19. Unsaon nimo pagkasayud nga 
ikaw anaa “diha sa linya nga habig sa Ginoo”? Unsa ang atong 
mabuhat aron sa pagtabang sa usag usa nga magpabilin diha 
sa linya nga habig sa Ginoo?

 2. Sa unang paragraph sa pahina 226, si Presidente Smith naghi-
ngalan og pipila ka mga sugo nga kinahanglan natong sundon 
aron magpabilin diha sa linya nga habig sa Ginoo. Unsa ang 
uban nga mga sumbanan nga gihatag sa Ginoo kanato aron 
sa pagtabang kanato nga magpabilin diha sa linya nga habig 
Kaniya?

 3. Samtang ikaw nagbasa sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
227, paghunahuna kon sa unsang paagi nga mahimo nimong 
magamit ang mga pagtulun-an ni Presidente Smith aron sa 
pagtabang sa usa ka tawo kinsa mobati nga ang mga sugo 
hilabihan ra ka higpit.

 4. Samtang ikaw nagribyu sa mga pahina 229–32, pangitaa ang 
mga pamaagi ni Satanas nga gihulagway ni Presidente Smith, 
ug hunahunaa ang mga higayon sa dihang ikaw nakakita sa 
ebidensya niini nga mga pamaagi. Sa unsang paagi nga kita 
makatabang sa mga batan-on sa pag-ila ug pagbuntog niini? 
Sa unsang paagi nga “ang pagkasayud sa katuyoan sa atong 
pagkatawo” (pahina 232) makatabang kanato sa pagbuntog sa 
tintasyon?

 5. Hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang istorya sa pahina 
233 mahimong magamit nimo . Unsa ang pipila ka mga dapit 
o mga kahimtang diin imong bation nga walay tinguha sa 
paghimo og dautan? Unsa man ang atong mabuhat aron sa 
pagmugna og ingon niana nga kahimtang diha sa atong mga 
panimalay? diha sa atong mga trabahoan? diha sa atong mga 
komunidad? diha sa atong personal nga kinabuhi?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 4:1–11 (lakip ang mga 
kinutlo gikan sa Hubad ni Joseph Smith diha sa mga footnote); 
Santiago 4:7; 1 Juan 5:3–4; Alma 13:27–28; Helaman 5:12; Doktrina 
ug mga Pakigsaad 82:8–10
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Tabang sa pagtudlo: “Ang mga pangutana nga isulat sa pisara sa dili 
pa magsugod ang klase makatabang sa mga estudyante nga maghu-
nahuna kabahin sa hilisgutan bisan sa dili pa sugdan ang leksyon” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 93).

Mubo nga mga sulat
 1. “A Faith Founded upon Truth,”  

Deseret News, Hunyo 17, 1944, 
Church section, 9.

 2. Sa Conference Report, Okt. 1945, 118.
 3. Sharing the Gospel with Others, sel. 

Preston Nibley (1948), 198; pakigpu-
long nga gihatag pagka Nob. 4, 1945, 
didto sa Washington, D.C.

 4. “Seek Ye First the Kingdom of God,” 
Improvement Era, Okt. 1947, 690.

 5. Sa Conference Report, Abr. 1941, 25.
 6. Sa Conference Report, Okt. 1911, 

43–44.
 7. Sa Conference Report, Abr. 1949, 87.

 8. Sa Conference Report, Abr. 1937, 36.
 9. “A Faith Founded upon Truth,” 9.
 10. Sa Conference Report, Okt. 1945, 117.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1948, 179.
 12. Sa Conference Report, Abr. 1918, 39–41.
 13. Sa Conference Report, Okt. 1926, 102.
 14. Sa Conference Report, Okt. 1929, 23.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1932, 27.
 16. Sa Conference Report, Okt. 1926, 103.
 17. Sa Conference Report, Okt. 1906, 48.
 18. “Seek Ye First the Kingdom of God,” 691. 
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Temporal ug Espirituhanon 
nga mga Panalangin gikan 

sa Pulong sa Kaalam

Ang atong Langitnong Amahan mihatag kanato 
sa Pulong sa Kaalam aron sa pagpanalangin 

kanato og pisikal nga kahimsog ug sa pag-andam 
kanato alang sa kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa dihang si George Albert Smith bata pa, nag-antus sa sakit nga 
tipus. Ang doktor kinsa mikonsulta kaniya mitambag sa iyang ina-
han sa pagpahigda kaniya sulod sa tulo ka mga semana, sa dili 
paghatag kaniya og gahi nga pagkaon, ug sa pagpainom kaniya og 
kape. Si Presidente Smith sa kaulahian nahinumdom:

“Sa diha nga siya nakalakaw na, akong gisultihan si mama nga 
ako dili moinom og kape. Ako gitudloan nga ang Pulong sa Kaalam, 
nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Joseph Smith, nagtambag kanato 
nga dili mogamit og kape.

“Si Mama nakadala og tulo ka mga anak nganhi sa kalibutan ug 
ang duha namatay. Siya nabalaka kaayo kabahin nako.”

Ang batan-ong si George Albert Smith mihangyo hinoon og pa-
nalangin sa priesthood, nga iyang nadawat gikan sa iyang home 
teacher.

“Sa diha nga ang doktor miabut pagkasunod buntag ako nagdula sa 
gawas uban sa laing mga bata. Siya natingala. Iya kong gi-eksamen ug 
nadiskubrihan nga wala na koy hilanat ug nga ako ingon og naayo na.

“Ako mapasalamaton ngadto sa Ginoo tungod sa akong pagka-
ayo. Ako nakasiguro nga siya miayo kanako.” 1
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Si Presidente Smith mitudlo nga tungod sa pagtuman ni daniel 
sa balaod sa ginoo bahin sa kahimsog diha sa iyang panahon, 

siya takus sa “inspirasyon sa labawng Makagagahum.”
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Si Presidente Smith gusto nga ang mga Santos makasabut nga 
ang pagkamasulundon sa Pulong sa Kaalam nagdala dili lamang 
pisikal nga kahimsog apan espirituhanon nga mga panalangin usab. 
Sa usa ka sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperensya, siya 
misaysay sa istorya mahitungod sa propeta sa Daang Tugon nga si 
Daniel, kinsa nabihag ngadto sa Babelonia ug gilauman nga mo-
kaon sa pagkaon sa hari ug moinom sa bino sa hari:

“Si Daniel usa ka propeta sa Dios, ug siya nahimong propeta 
tungod kay siya misunod sa mga sugo sa Dios. Gusto ko nga kamo 
. . . modawat niini nga mensahe nganha kaninyo. Si Daniel misunod 
sa mga pagtulun-an sa Dios uban sa iyang mga kaubanan, nga may 
kalabutan ngadto sa matang sa pagkaon ug ilimnon nga kinahang-
lan nila nga dawaton, ug mibalibad sa pagdawat sa pagkaon nga 
gisilbi sa lamesa sa hari. [Tan-awa sa Daniel 1:3–16.]”

Si Presidente Smith mipadayon sa pagpasabut nga tungod sa 
pagkamasulundon ni Daniel ngadto sa balaod sa Ginoo bahin sa 
kahimsog diha sa iyang panahon, wala lamang maluwas ang iyang 
kinabuhi, apan si Daniel nakadawat usab og dako nga espirituha-
nong panalangin: “ang inspirasyon sa Labawng Makagagahum.” 2 
[Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 247.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang Pulong sa Kaalam mao ang mahigugmaon 
nga tambag gikan sa atong Amahan, kinsa 

nasayud sa tanang mga butang.

Akong basahon nganha kaninyo ang usa ka bahin mahitungod 
sa gisulti sa Ginoo ngadto sa Simbahan pagka Pebrero 27, 1833.

“Ang Pulong sa Kaalam, alang sa kaayohan sa konseho sa ha-
langdon nga mga pari, nagtigum diha sa Kirtland, ug sa Simbahan 
ug usab sa mga Santos sa Zion—

“Ipadala nga katahuran; nga dili pinaagi sa sugo o pagpugos, 
apan pinaagi sa pagpadayag ug ang pulong sa kaalam, nagpakita 
sa han-ay ug kabubut-on sa Dios diha sa temporal nga kaluwasan 
sa tanan nga mga santos sa katapusan nga mga adlaw.”
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Karon hunahunaa kana sa makadiyot—“diha sa temporal nga 
kaluwasan sa tanan nga mga santos sa katapusan nga mga adlaw.”

“Gihatag alang sa usa ka baruganan uban sa saad, gipahiangay 
ngadto sa kasarang sa maluya ug sa labing maluyahon sa tanan nga 
mga santos, kinsa mga santos o matawag nga mga santos.” [Tan-awa 
sa D&P 89:1–3.]

Dayon ang Ginoo nagpadayon sa pagsulti kanato sa mga butang 
nga maayo alang kanato, nagpasabut sa matang sa pagkaon nga 
maayo nga atong gamiton, ug dayon mipasidaan kanato batok sa 
pipila ka mga butang nga labing makahilo ug makadaut [tan-awa 
sa D&P 89:5–17].

Alang kanako isip usa ka katawhan kita napanalanginan sa ka-
hibulongang paagi. . . . Ang Ginoo maloloy-on kaayo kanato, sa 
pagpahimangno kanato, pagtambag kanato ug pagpasidaan kanato 
kalabut sa daghang mga butang.3

Akong gitan-aw ang Pulong sa Kaalam isip mabination nga tam-
bag sa atong Amahan sa langit, kinsa nagtinguha nga makita ang 
Iyang mga anak nga mahimong mas mahisama Kaniya. . . . Gidawat 
ko kini isip inamahan nga tambag sa usa kinsa, nasayud sa unsay 
akong gikinahanglan, miingon kanako: “Akong anak, kining mga 
butanga dili maayo alang kanimo, ug kon ikaw molikay niini ako 
mohatag kanimo sa pagpakig-uban sa akong Balaang Espiritu ug 
hingpit nga kalipay samtang ikaw nagpuyo sa kalibutan ug sa kata-
pusan kinabuhing dayon.” Pagkabuang nako kon ako mokaon nii-
ning gidili nga mga butang, nga nakabaton sa kasiguroan nga kini 
ang tambag sa Ginoo nga ako kinahanglang molikay niini. Bation 
nako nga ubos sa tunglo kon ako moambit niini, nga Siya kinsa mas 
nakaila kanako kay ni bisan kinsa nag-ingon nga kini makadaut, ug 
mipasidaan kanako batok niini. . . .

. . . Siya naghunahuna niini nga adunay dakong importansya 
aron ihatag kini kanato, ug aron mopasidaan kanato, ug kon Siya 
kinsa nasayud sa tanang mga butang naghunahuna niini nga mahi-
nungdanon ang paghatag og tambag kalabut niining temporal nga 
mga butang, unsa gayud ka kinahanglanon nga kita, kinsa wala 
masayud kon unsa ang giandam sa umaabut alang kanato, mabi-
nantayong mosunod nianang balaan nga tambag. Akong gibati nga 
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ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay usa ka balaod diha 
sa Pulong sa Kaalam nga mohimaya kanila ug mobayaw kanila 
ibabaw niadtong kinsa napakyas sa pagtuman niini.4

Ang ebanghelyo ni Jesukristo mao ang pagpanalipod sa mga kalag, 
diin ang lawas mao ang tabernakulo, alang sa mahangturong kalipay. 
Pagkabuang nato kon kita motugyan ngadto sa mga nabatasan ug 
mga gipangbuhat sa kalibutan! . . . Ang atong Langitnong Amahan sa 
iyang pagkamabination ug paghigugma [mipasidaan]: “Agi og sang-
putanan sa mga dautan ug sa mga laraw nga anaa ug motungha diha 
sa mga kasingkasing sa dautan nga mga tawo sa katapusan nga mga 
adlaw, Ako nagpasidaan kaninyo, ug magpasidaan kaninyo, pinaagi 
sa paghatag nganha kaninyo niini nga pulong sa kaalam pinaagi 
sa pagpadayag.” (D&P 89:4.) . . . Ang katuyoan sa ebanghelyo ni 
Jesukristo mao ang pag-andam kanato nga makasabut sa katahum 
sa kinabuhi sama sa pagpasabut sa Ginoo nga kini kinahanglang 
pagapuy-an, pinaagi sa pagsulti kanato kon sa unsang paagi nga 
kita mahimong makalikay sa mga butang nga nagguba sa kalibutan.5

Mituo ba kamo nga ang Ginoo mihatag kanato sa Pulong sa 
Kaalam? Naghunahuna ba gayud kamo nga siya nasayud kon unsa 
ang maayo alang kanato? Sa inyong hunahuna kini makapahimuot 
ba kaniya kon kita mosunod niana nga balaod? Siya nag-ingon nga 
kini makapahimuot kaniya. Sa inyong hunahuna tinuod ba ang 
iyang gisulti? 6

Mga kaigsoonan, dili kita mahimong motan-aw sa Pulong sa Kaa-
lam nga may pagbugalbugal nga dili masilotan. Kini gihatag isip tam-
bag, dili pinaagi sa mando o pagpamugos, apan isip usa ka pulong 
sa kaalam, gikan sa atong Amahan, alang sa temporal nga kaluwasan 
sa atong mga lawas ug pag-andam sa atong mga kalag alang sa kina-
buhing dayon.7 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 247.]

Ang Ginoo nagsaad og kahimsog sa hunahuna ug sa lawas 
ngadto niadtong kinsa nagsunod sa Pulong sa Kaalam.

Mapasalamaton ko alang nianang talagsaon nga Pulong sa Kaa-
lam, ingon kini ka yano, ug sama sa gisulti sa Ginoo, “gipahiangay 
ngadto sa kasarang sa maluya o sa labing maluyahon sa tanan 
nga mga Santos o matawag nga mga Santos.” Naghunahuna ko sa 
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makadiyot aron mangutana . . . , angayan ba kita nga pagatawgon 
og mga Santos? Ang tanan kinsa naglaum nga pagatawgon og mga 
Santos kinahanglan gayud nga mga tigsunod sa Pulong sa Kaalam. 
Unsa man ang ipasabut niini ngari kanato? Kini naghatag kanato og 
kanindot sa kinabuhi, kini nagkuha gikan kanato sa makahilo nga 
aso nga gihanggap sa daghang mga tawo isip resulta sa pagpaniga-
rilyo. Naglikay kini kanato nianang makalipong nga kahimtang nga 
maoy resulta sa pag-ugom og tabako. Kini manalipod kanato, kon 
kita nagtuman niini, gikan sa mga kadaut tungod sa pagpasulod sa 
atong lawas og [mga drugas] nga anaa sa tsa ug kape, ug gikan sa 
makadaut nga mga epekto sa bino. . . .

Ang atong Langitnong Amahan wala lamang mosulti kanato kon 
unsay kinahanglan natong likayan, apan nagsulti kanato kon unsa 
ang mahimo natong gamiton nga makaayo. Siya misulti kanato nga 
ang tanan nga mga lugas, ang tanan nga makaayo sa lawas nga mga 

“ang atong langitnong amahan wala lamang mosulti kanato 
kon unsay kinahanglan natong likayan, apan nagsulti kanato 

kon unsa ang mahimo natong gamiton nga makaayo.”
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hilba, ang bunga sa bagon ubp., maayo alang sa tawo. Ang unod sa 
mga kahayopan ug sa mga mananap sa kahanginan; ug kining mga 
butanga nga iyang gipasabut atong gamiton uban ang pagmatngon 
ug pagpasalamat; ug gusto nakong hatagan og gibug-aton ang uban 
sa pagpasalamat.8

Atong naobserbahan nga ang pagsunod sa mga balaod sa kahim-
sog nagdala og kalig-on sa hunahuna ug sa lawas, ug atong nadis-
kubrihan nga pinaagi sa pagkadili masulundon niini, ang kaluya 
sa hunahuna ug sa lawas mosunod. Kini mao ang atong Tiglalang, 
ang Amahan sa atong mga espiritu, kinsa mihatag kanato og opor-
tunidad sa pagpuyo dinhi sa yuta, kinsa misulti nga adunay piho 
nga mga butang nga gipasabut nianang pagpadayag nga dili maayo 
alang kanato. Siya mihimo kanato og bililhon nga mga saad, kon 
kita mosunod niini nga balaod,—mga saad sa kaalam, sa kahimsog 
ug kalig-on, ug nga ang tiglaglag nga anghel mosaylo kanato ug 
dili mopasakit kanato, sama sa iyang gibuhat sa mga anak sa Israel 
[tan-awa sa D&P 89:18–21].9 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 247.]

Ang pagsunod sa Pulong sa Kaalam makapalig-on 
sa atong pagtuo ug espiritwalidad.

Ako nakumbinsir sa hingpit nga ang Ginoo sa Iyang kalooy, sa 
dihang Siya mihatag kanato sa Pulong sa Kaalam, mihatag niini ka-
nato, dili lamang aron kita mahimong himsog samtang kita nagpuyo 
sa kalibutan, kondili aron ang atong pagtuo unta malig-on, nga ang 
atong pagpamatuod sa kabalaan sa misyon sa atong Ginoo ug Man-
luluwas unta molambo, nga sa ingon kita unta mahimong mas andam 
sa pagbalik sa iyang presensya kon ang atong buluhaton dinhi mahu-
man na. Nahadlok ko nga isip anak nga mga lalaki ug anak nga mga 
babaye sa Zion kita usahay mapakyas sa pagkaamgo sa kaimportante 
niining mahinungdanong mensahe ngadto sa kalibutan.10

Gusto ko nga mosulti kaninyo, sa akong paghukom, nga ang 
paggamit sa tabako, daw gamay man kini nga butang ngadto sa 
pipila ka mga tawo, mao ang mga paagi sa pagguba sa ilang espi-
rituhanong kinabuhi, mao ang paagi sa pagpahilayo kanila sa pag-
pakig-uban sa Espiritu sa atong Amahan, mopahimulag kanila gikan 
sa mga pagpakig-uban sa maayo nga mga lalaki ug mga babaye, 
ug nagdala nganha kanila og kawalay pagtahud ug kasuko sa mga 
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anak nga natawo nganha kanila, ug sa gihapon ang yawa moingon 
ngadto sa tawo, Ah, gamay ra kining butanga! 11

Kita nagpuyo sa usa ka panahon nga ang Ginoo namulong pag-
usab ngadto sa Iyang katawhan. Kita, kinsa mga miyembro sa Sim-
bahan, kinsa nakatuman sa mga gikinahanglan sa atong Amahan 
sa Langit, hingpit nga nakasabut nga ang Dios buhi ug nga Siya 
usa ka tigganti niadtong kinsa makugihong nagserbisyo Kaniya. 
Kita nakasabut nga Siya mihatag kanato og piho nga mga lagda ug 
mga patakaran aron modumala kanato niini nga kinabuhi, ug ang 
pagkamasulundon sa Iyang mga gikinahanglan mopaniguro kanato 
sa Iyang kalipay, ug ang mga panalangin nga gisaad mosunod sa 
atong pagkamasulundon; apan, kon kita mapakyas sa pagsunod sa 
Iyang mga pagtulun-an, kon kita mobaliwala sa Iyang maalamon 
nga mga tambag, nan dili nato maangkon ang saad gikan Kaniya, 
ug giusikan nato ang mga oportunidad nga dili na moabut kanato 
pag-usab. Akong gibati ang kaimportante nga ang mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw mosunod niining piho nga balaod [ang Pulong 
sa Kaalam]. Ako nagtuo nga pinaagi sa pagkamasulundon niini, mas 
labaw pa nga hugot nga pagtuo ang matagamtaman sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Atong mabasa diha sa mga pagtulun-an ni 
Mormon nga kon walay milagro nga mahitabo taliwala niana nga 
katawhan kini tungod kay sila walay hugot nga pagtuo; ug siya 
miingon kanila, og dugang, nga kon walay hugot nga pagtuo, “ma-
kalolooy ang kahimtang sa tawo.” [Tan-awa sa Moroni 7:37–38.] Kon 
kita mosupak sa nasayran nga kabubut-on sa Ginoo natural lang 
nga ang atong hugot nga pagtuo mokunhod, kay ang Espiritu dili 
sa kanunay magpabilin uban kanato. . . .

. . . Ako hugot gayud nga nagtuo nga tungod sa pagbaliwala 
niining yano nga gikinahanglan, ang hugot nga pagtuo mikunhod 
diha sa mga kasingkasing sa pipila sa atong mga tawo—nga, pina-
agi sa mas piho nga pagtuman sa Pulong sa Kaalam, ang hugot nga 
pagtuo molambo taliwala sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug 
ang mas dako nga kahibalo moabut kanato isip resulta; kay pinaagi 
sa pagsunod niini, adunay moabut nga usa ka kinaiya sa pagsunod 
sa uban nga mga balaod sa atong Amahan, ug ang pagtuman sa 
matag usa niini mopaniguro og usa ka panalangin.12 [Tan-awa sa 
mga sugyot 3 ug 4 sa pahina 247–48.]
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Pinaagi sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam, kita 
nag-andam alang sa kinabuhing dayon.

Usahay maghunahuna ko kon ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nakaamgo ba nga [ang Pulong sa Kaalam] gihatag ngari 
kanato alang sa atong kahimayaan; dili lamang alang sa atong 
temporal nga panalangin, apan sa pag-andam kanato alang sa es-
pirituhanon nga kinabuhi. . . .

Kita gisultihan nga ang himaya sa Dios mao ang salabutan [tan-
awa sa D&P 93:36], ug kitang tanan modayeg sa intelihente nga mga 
lalaki ug mga babaye, busa kinahanglan mao kini ang atong tinguha 
nga mopahimutang og pundasyon alang sa gipalambo nga gahum 
sa hunahuna ug dili mohimo og bisan unsa nga makapahuyang 
niini. Makita kini diha sa kinabuhi sa pipila nga ilang gihikawan 
ang ilang kaugalingon sa gahum sa panghunahuna nga matagam-
taman unta nila, pinaagi sa padayon nga paggamit sa mga butang 
nga giingon sa atong Langitnong Amahan nga dili maayo; nahimo 
silang dili kaayo intelihente isip resulta, ug napakyas sa paghimo 
sa pagpangandam alang sa Kinabuhing dayon nga mao gayud unta 
ang ilang pangandoy.13

Kon kita mituo sama sa atong giangkon, nga si Jesus mao ang 
Kristo, ug nga kita mga anak sa atong Langitnong Amahan, nan 
kinahanglan gayud kita nga magmatngon sa pagdumala sa atong 
kaugalingon nga kita mahimong takus sa mga templo nga atong 
gipuy-an, nga gilalang sa panagway sa Dios. Pila man kanato ang 
nakaamgo nga sa pagpasulod ngari sa atong kalawasan sa mga 
butang nga gidili sa atong Amahan, atong gihugawan ang templo 
sa espiritu? Pila man kanato ang mihunong aron sa paghunahuna 
nga kon kita motugyan ngadto sa kahuyang sa unod, atong gihi-
kawan ang atong kaugalingon sa mga oportunidad nga naghulat 
kanato sa umaabut, ug gipahimulag sa atong kaugalingon ang mga 
panalangin nga giandam sa Ginoo alang sa mga matinud-anon? 14

Kon kini nga balaod, nga gipahiangay ngadto sa kasarang sa 
labing huyang kanato, gisunod, kini mahimong usa ka pundasyon 
diin mahimong ikadugang ang daghang dagko nga mga panalangin 
nga ikalipayng ihatag sa atong Amahan, nga sa laing paagi dili nato 
maangkon ug dili madawat. Sa unsa man nga paagi nga si bisan 



K a P i T u l o  1 9

246

kinsa kanato mobati nga nahatagan og kaangayan sa pagbaliwala 
sa yano nga balaod sa Dios nga Siya, pinaagi sa Iyang kaugalingong 
tingog, miingon nga si bisan kinsa kanato makahimo sa pagsunod? 
Makapaabut ba kita nga makahimo sa pagtuman og usa ka mas taas 
nga balaod, ug makahimo sa pagkab-ot sa dakong kahimayaan, 
kon kita mapakyas sa pagtuman niining yano nga gikinahanglan? 15 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 247.]

Ang labing maayo nga paagi sa pagtudlo sa 
atong mga pamilya sa pagsunod sa Pulong sa 
Kaalam mao nga kita mismo nagsunod niini.

Ang mga amahan ug mga inahan, kon sila motuman sa Pulong 
sa Kaalam, mahimong mapasa ngadto sa ilang mga anak ang mga 
hiyas ug kalig-on nga dili nila mahatag ngadto kanila sa laing paagi. 
Ako nagtuo nga ang pagpakig-uban sa Espiritu sa atong Amahan 
maanaa sa mga kasingkasing ug mga panimalay niadtong kinsa nag-
tuman niini nga balaod, ug ang ilang tinguha nga magmasulundon 
mapasa ngadto sa ilang mga anak. . . . Kini usa ka nabantug nga ka-
matuoran nga ang epekto sa tabako diha sa utok sa bata makadaut 
kaayo, moguba sa panumduman ug makapaluya sa mas maayo nga 
pagbati; usab, nga ang epekto sa bino diha sa batan-on nga utok 
makahilo gayud: kini moguba sa tinguha nga mahimong buotan 
ug matarung, ug mosangput ngadto sa bisyo ug krimen. . . . Ang 
Ginoo mihatag kanato niini nga balaod diha sa pagkamabination ug 
paghigugma, nagsaad og piho nga mga panalangin kon kita mosu-
nod sa Iyang tambag. Akong gibati ang pag-awhag kaninyo, akong 
mga kaigsoonan, sa pagtudlo niini diha sa inyong mga panimalay. 
Kuhaa ang pagtagad sa inyong nagtubo nga mga anak ngadto niini, 
ug ngadto sa ganti nga gipasikad sa pagtuman niini.

Tuguti ko nga mosulti kaninyo nga ang labing maayo nga pag-
pakita sa atong hugot nga pagtuo niana nga balaod, nga kita mituo 
nga kini gikan sa Dios, mao ang makanunayon nga pagtuman niini 
diha sa atong kinabuhi. Mahimo kitang mosangyaw niini sa tibuok 
adlaw, apan kon kita nakalapas niini diha sa paghimo, ang atong 
ehemplo mahimong makadaut niadtong atong gihigugma labaw 
pa sa kinabuhi, kay sila mobati nga luwas sila sa pagsunod kon asa 
nato sila dad-on.16
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Tuguti ko sa pagpangaliyupo kaninyo, siksika ang Pulong sa 
Kaalam sa mainampoong paagi. Dili lang kini basahon; siksika kini 
sa mainampoong paagi. Diskubrihi kon alang sa unsa nga katuyoan 
nganong ang atong Amahan mihatag niini. Siya mihatag niini kanato 
uban sa usa ka saad nga hatagan og taas nga kinabuhi ug kalipay, 
dili kon kita mapakyas sa pagsunod niini, apan kon kita motuman 
niini. Basaha ang Pulong sa Kaalam diha sa atubangan sa inyong 
mga pamilya ug pagpakita og ehemplo. Kon kita mohimo niana 
ang Zion magpadayon sa pagtubo. Kon kita mohimo niana ang 
Simbahan sa Kordero sa Dios magpadayon nga mahimong usa ka 
gahum alang sa kaayohan dinhi sa kalibutan.17 [Tan-awa sa sugyot 
5 sa pahina 248.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Sa pahina 239, si Presidente Smith nagpasabut sa istorya ni 
Daniel nga mibalibad sa pagkaon ug ilimnon sa hari. Basaha 
ang Daniel kapitulo 1, ug paghunahuna og usa ka kasinatian 
nga imong nasinati sa dihang ikaw gidahuman nga mokaon 
nianang butang nga gidili diha sa Pulong sa Kaalam. Unsa man 
ang pipila ka tukma nga mga paagi sa pagsunod sa Pulong 
sa Kaalam diha sa ingon nga mga kahimtang nga sa gihapon 
nagpakita og kamatinahuron ngadto sa uban?

 2. Ribyuha ang unang seksyon sa mga pagtulun-an (sa mga pa-
hina 239–41). Sa unsang paagi nga ikaw makagamit niini nga 
mga pagtulun-an aron sa pagtabang sa usa ka tawo kinsa nag-
lisud sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam?

 3. Ribyuha og daklit ang mga pahina 241–46, diin si Presidente 
Smith naghisgut sa pipila ka mga panalangin nga gisaad ni-
adtong kinsa mosunod sa Pulong sa Kaalam (tan-awa usab 
sa D&P 89:18–21). Sa unsang paagi nga kini nga mga saad 
natuman diha sa imong kinabuhi? Unsa ang uban nga mga 
panalangin nga imong nadawat samtang ikaw nagsunod niini 
nga balaod?
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 4. Sa pahina 244, si Presidente Smith nagsaad nga ang pagsunod 
sa Pulong sa Kaalam nagdala og usa ka “kinaiya sa pagsu-
nod.” Unsa man ang ipasabut niining hugpong sa mga pulong 
nganha kanimo?

 5. Sa imong opinyon, sa unsang paagi nga ang atong pagsunod 
sa Pulong sa Kaalam makatabang sa Simbahan nga “mahimong 
usa ka gahum alang sa kaayohan dinhi sa kalibutan”? (pahina 
247). Tun-i sa mainampoong paagi ang seksyon 89 sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad, ingon sa gisugyot ni Presidente Smith, ug 
pamalandong kon unsa ang imong mabuhat aron sa pagsunod 
sa Pulong sa Kaalam sa mas hingpit nga paagi.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Mga Taga-Corinto 6:19–20; 
Alma 34:36; Doktrina ug mga Pakigsaad 29:34; 130:20–21

Tabang sa pagtudlo: “Makapadayag ka og gugma alang sa imong 
gitudloan pinaagi sa pagpaminaw og maayo ngadto kanila ug 
kinasingkasing nga ma-interesado sa ilang mga kinabuhi. Ang 
Kristohanon nga gugma adunay gahum sa pagpahumok sa mga 
kasingkasing ug sa pagtabang sa mga tawo nga maminaw sa mga 
paghunghong sa Espiritu” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinung-
danon nga Tawag, 46).

Mubo nga mga sulat
 1. “Boyhood Experiences,” Instructor, 

Peb. 1943, 73.
 2. Sa Conference Report, Okt. 1943, 44.
 3. “Saints Blessed,” Deseret News, Nob. 12, 

1932, Church section, 5.
 4. Sa Conference Report, Abr. 1907, 

19–21.
 5. “Seek Ye First the Kingdom of God,” 

Improvement Era, Okt. 1947, 688.
 6. Sa Conference Report, Okt. 1935, 121.
 7. Sa Conference Report, Abr. 1907, 21.

 8. Sa Conference Report, Okt. 1923, 
72–73.

 9. Sa Conference Report, Abr. 1907, 19.
 10. Sa Conference Report, Abr. 1907, 19.
 11. Sa Conference Report, Abr. 1918, 40.
 12. Sa Conference Report, Okt. 1908, 83–84.
 13. Sa Conference Report, Abr. 1907, 19.
 14. Sa Conference Report, Abr. 1905, 62.
 15. Sa Conference Report, Okt. 1908, 84.
 16. Sa Conference Report, Abr. 1907, 21.
 17. Sa Conference Report, Abr. 1949, 191.



249

K A P I T U L O  2 0

Temporal nga Kaluwasan 
alang sa Atong Kaugalingon 

ug sa Uban

Kon atong sundon ang tambag sa Ginoo, mas 
makahimo kita sa pagtubag sa atong kaugalingong 
temporal nga mga panginahanglan ug makatabang 

niadtong nanginahanglan nga anaa sa atong palibut.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Si George Albert Smith nahimong Presidente sa Simbahan samtang 
hapit na mahuman ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Ang gubat 
nagbilin og kadaut sa daghang kanasuran, ug liboan sa mga tawo 
walay mga pagkaon ug uban nga mga kinahanglanon. Sa usa ka 
pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Smith 
mihulagway sa ilang kalisud ug miawhag sa mga Santos sa pagta-
bang nga mahupay ang ilang pag-antus: “Silang tanan mga anak sa 
[Dios]. Sila nagkinahanglan kanato; sila nagkinahanglan dili lamang 
sa atong moral nga suporta ug sa pagtulun-an sa atong relihiyon, 
apan sila nagkinahanglan og pagkaon ug sinina ug hapin sa kama 
ug tabang sa tanang mga matang tungod kay, sa daghang mga sit-
wasyon, wala nay bisan unsa nga nahabilin kanila. Kon mabasa pa 
lang ninyo ang pipila ka mga sulat nga miabut sa among opisina 
gikan sa pipila ka kabus nga mga tawo didto, maguol kamo niini. 
Ang mga tawo nga gikuha gikan sa ilang mga panimalay sa pagtuo 
nga sila pagatugutan nga mopuyo sa laing lugar, ug sa kalit lang gi-
biyaan, ug sa dihang sila mibalik sa ilang mga panimalay, nakita kini 
nga gikawatan sa unsay anaa kanila—tanang butang—ug gibiyaan 
nga wala nay mahimo, nga walay dapit nga kaadtoan.” 1

Tungod kay naandan na sa Simbahan ang pagtipig og mga pag-
kaon sulod sa daghang katuigan, andam kini nga motabang sa 
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Si george albert Smith nagbisita sa balay tipiganan sa bishop kauban 
sa lain pa nga mga lider sa Simbahan. Tungod kay ang Simbahan 

nagtipig og mga pagkaon, andam na kini aron sa pagtabang niadtong 
nanginahanglan agi og sangputanan sa ikaduhang gubat sa Kalibutan.
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ingon niini nga mga kahimtang. Ang mga paningkamot sa pagha-
tag og ingon nga tabang nagsugod sa hinapos sa 1945, sa dihang si 
Presidente Smith miadto sa Washington, D.C., sa paghimo og mga 
pakigsabut sa presidente sa Estados Unidos, si Harry S Truman, 
sa pagpadala og mga pagkaon ug mga sinina ngadto sa Europe. 
Atol sa ilang paghimamat si Presidente Truman miingon, “Ikalipay 
namo ang pagtabang kaninyo sa bisan unsa nga paagi nga among 
mahimo. . . . Kanus-a ninyo kini maandam?”

Si Presidente Smith misurprisa kaniya sa pagtubag og: “Andam 
na kini. . . . Kami naghimo [na] og mga building nga katipigan og 
mga lugas ug nagpuno niini og lugas, ug nagdugang sa among 
mga kahayopan, ug karon unsa ang among gikinahanglan mao ang 
makargahan nga mga sakyanan ug mga barko aron magpadala og 
igo-igong pagkaon, sinina ug mga hapin sa kama ngadto sa mga 
tawo sa Europe kinsa anaa sa kasakit. Kami adunay organisasyon sa 
Simbahan [ang Relief Society] nga adunay duha ka libo nga hinimo 
na nga mga quilt nga andam na.”

Si Presidente Smith mireport ngadto sa mga Santos nga agig re-
sulta niini nga mga pagpadala, “daghang mga tawo ang nakadawat 
og mga sinina ug mga hapin sa kama ug mga pagkaon sa walay 
paglangan. Ingon ka paspas nga kita makakuha og makargahan nga 
mga sakyanan ug mga barko, aduna kita sa unsay gikinahanglan 
nga ipadala ngadto sa Europe.” 2

Hapit 15 ka tuig ang milabay, si Elder Smith, nga nianang higa-
yuna usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
namulong sa Relief Society atol sa laing panahon sa labihan nga 
panginahanglan—ang Grabe nga Kalisud [Great Depression]. Siya 
naghunahuna nga ang pagtabang niadtong nanginahanglan labaw 
pa sa pagsangkap sa temporal nga tabang; nagkinahanglan usab 
kini og tinuoray nga pagkamabination ug gugmang putli:

“Walay panahon sukad, sa akong paghukom, nga ang pagkama-
bination mas gikinahanglan kay sa karon. Kini ang mga panahon 
nga ang mga kalag sa mga tawo gisulayan, ug nga sila gisulayan sa 
emosyonal nga paagi. Kini ang mga panahon nga daghan ang nag-
atubang og kagutom ug kasakit bisan diha taliwala sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. . . .
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“. . . Ako nagtuo nga ang atong Langitnong Amahan naghatag 
kanato sa atong oportunidad alang sa paglambo. . . . Atong madis-
kubrihan karon kon ang gugma nga giingon sa Manluluwas nga 
kinahanglang anaa sa atong mga kasingkasing anaa ba kanato.” 3 
[Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 261.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Kon kita maalamon sa atong mga kinitaan, kita 
mahimong andam sa lisud nga mga panahon.

Mao kini ang tambag [sa] nag-una nga mga pioneer ubos kang 
Presidente [Brigham] Young sa pagtipig og usa ka tuig nga pagkaon, 
aron kon adunay mawad-an sa iyang mga pananum, makalahutay 
pa siya hangtud sa sunod nga panahon. . . .

Kita mahimong adunay lisud nga mga panahon, mga kaigsoonan, 
apan makapangandam kita alang niini, kon kita maghunahuna sa 
pito ka tuig nga kaabunda ug pito ka tuig nga kagutom sa mga 
panahon sa Paraon ug magplano sama sa ilang gihimo [tan-awa 
sa Genesis 41]. Ang ingon nga mga kahimtang mahimong mobalik 
pag-usab. Kita wala masayud, apan kita nasayud nga sa sayo nga 
mga panahon sa Simbahan ang Kapangulohan ug ang mga lider sa 
Simbahan mitambag sa mga tawo sa pagtipig og igong mga pag-
kaon nga makatubag og emerhensya. Ang resulta mao nga sukad 
nga ang mga tawo napahimutang gayud og maayo dinhi ug ang 
mga umahan aduna nay mga produkto, ug ang kahayopan nag-
kadaghan, dili na kinahanglan nga adunay tawo nga maglisud sa 
pagpangita og pagkaon.4

Kita nagpuyo sa makalilisang nga mga panahon. Ang mga kasu-
latan natuman, ug sama sa akong nakita mao kini ang piho nga pa-
nahon nga, kon posible, ang labing pinili malingla. Makapatingala 
kini kon unsa ka sayon alang niadtong kinsa nagtinguha sa pag-
palambo sa ilang pinansyal nga mga tinguha dinhi sa kalibutan sa 
pagpangita og rason sa pagbaliwala sa yano nga mga pagtulun-an 
sa Ginoo kalabut sa atong kinabuhi. Ug lahi kini alang kanako kon 
pila na ka mga tawo ang nahulog ngadto sa kinaiya sa pagpaminaw 
niadtong kinsa nagsulti og mga butang nga sukwahi sa gipadayag 
nga kabubut-on sa atong Langitnong Amahan. . . .
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. . . Kini nga mga tawo gitambagan sa pagtipig sa ilang mga ener-
hiya ug mga kinitaan. Kita gitudloan pinaagi niadtong kinsa gitawag 
sa Ginoo sa pagtudlo kanato nga kita kinahanglang magpuyo nga 
sulod ra sa atong kinitaan, nga kita kinahanglang dili mosunod sa 
mga hilig sa kalibutan ug mogasto og ingon ka paspas ug gani sa 
mas paspas pa kay sa atong pagpangita og kwarta nga moabut sa 
atong mga kamot, aron maatiman ang atong kaugalingon ug ang 
atong mga pamilya.

Nahadlok ko nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa 
daghang mga sitwasyon, mabutaan sa ilang kaugalingong garbo, sa 
ilang tinguha nga mamahimo kon unsa ang kalibutan; ug kita gisul-
tihan sa ingon ka yano nga pinulongan pinaagi sa atong Langitnong 
Amahan nga kita dili makapuyo sama sa pagpuyo sa kalibutan ug 
matagamtaman ang iyang Espiritu.5

Ang pipila ka mga indibidwal . . . mihurot og gamit sa ilang mga 
kabtangan ug migasto sa ilang kwarta sa walay kapuslanan nga mga 

“Kita mahimong adunay lisud nga mga panahon, mga 
kaigsoonan, apan makapangandam kita alang niini.”
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butang, ug kon moabut ang lisud nga mga panahon, ilang makita ang 
ilang kaugalingon nga dili na makatubag sa ilang mga obligasyon.

Kita mahimong makat-on og leksyon gikan sa hulmigas. Siya mag-
hakot sa iyang mga pagkaon kon kini anaa ug tipigan kini aron 
iandam alang sa panahon nga dili mahimo nga manguha niini. Ang 
resulta mao nga ang iyang punduhanan puno kaayo. Ang lukton, usa 
ka insekto nga mas dako, wala maghimo niana nga paagi. Dili siya 
magtipig alang sa lisud nga mga panahon, apan nagsalig sa unsay 
anaa aron pagsangkap sa unsay iyang mga gikinahanglan, ug ang re-
sulta mao nga ang kadaghanan sa mga lukton mamatay sa kagutom.

Nahadlok ko nga ang pipila ka mga tawo sama sa lukton ug dili 
mopahimulos sa mga oportunidad nga ilaha sa mapuslanon nga 
paagi. Kon sila nakat-on sa leksyon gikan sa hulmigas, sila magtipig 
og pagkaon nga ilang gikinahanglan ug sa kanunay adunay maga-
mit.6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 261.]

Ang Ginoo mimando kanato sa pagtrabaho aron 
adunay kaugalingong panginabuhian.

Ang mismong kamatuoran nga daghan kaayong kwarta ang ma-
himong magamit ngadto sa kadaghanan sa mga tawo naghatag sa 
mga kabatan-onan og pagbati sa pipila ka mga higayon nga tungod 
kay ang kwarta daw dali ra kaayong moabut, ang pagtrabaho og 
maayo dili na kinahanglanon o angayang tinguhaon. Ug bisan pa 
man nalipay ko nga walay tawo nga nagpuyo sa kalibutan sukad 
kinsa, kay napakyas sa pagpangita sa ilang panginabuhi pinaagi sa 
kaligdong ug kakugi, nga wala malaglag.

Kon ang atong mga anak magdako sa katapulan, kita nasayud 
nga kini dili ikahimuot sa Ginoo.7

Unsa kita ka mas haruhay kon kita mapuno sa pipila ka mapus-
lanon nga buhat.8

Ang atong Langitnong Amahan . . . miingon nga sa dugay nang 
panahon adunay mga tapulan sa Zion, . . . ug siya miingon, “Siya 
nga tapulan dili makakaon sa tinapay ni makasul-ob sa mga saput 
sa mamumuo.” [D&P 42:42.] Sa akong hunahuna wala siya magpa-
sabut niadtong kinsa wala makakita og trabaho, ug kinsa sa makata-
runganong paagi naningkamot sa pag-atiman sa ilang kaugalingon. 
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Sa akong hunahuna siya nagpasabut ngadto sa kinaiya sa pipila 
ka mga tawo nga nagsalig sa ilang silingan. . . . Akong gibati nga 
walay pangatarungan ang gihatag ngadto ni bisan kinsa nga tawo 
dinhi sa kalibutan nga siya mahimong magsalig sa laing tawo aron 
mohatag kaniya og panginabuhian. Ako wala mobati sa dihang 
bata pa ko nga ang ubang tawo mapugos sa paghatag kanako og 
kapanginabuhian. Ang Ginoo mihatag kanako og salabutan. Siya 
mimando nga ako kinahanglan nga motrabaho, ug misugod ko sa 
pagtrabaho sa dihang nag-edad ko og dose anyos, ug nalipay ko 
niini, ug ako adunay akong kinitaan ug mitabang sa uban panahon 
sa sobra sa singkwenta ka tuig.

Nagpasalamat ko sa Dios alang sa trabaho, alang sa kalipay nga 
nagagikan sa paghimo sa mga butang dinhi sa kalibutan. Wala ko 
magpasabut og bisan unsa nga matang sa trabaho basta kini ma-
tarung lang. Apan ang Ginoo mipasabut nga kita kinahanglan nga 
magmakugihon. Sa karaang panahon siya miingon nga kita kinahang-
lang mangita og panginabuhian pinaagi sa singot sa atong nawong 
[tan-awa sa Genesis 3:19].9 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 261.]

Walay adunahan ni kabus ang mopahimutang sa 
ilang mga kasingkasing diha sa mga katigayunan.

“Alaot ngadto kaninyo nga mga tawo nga adunahan, nga dili 
mohatag sa inyong kabtangan ngadto sa kabus, kay ang inyong 
mga katigayunan mokutkot sa inyong mga kalag; ug kini mao ang 
inyong pagdangoyngoy diha sa adlaw sa pagduaw, ug sa paghu-
kom, ug sa kaligutgut: Ang pag-ani milabay, ang ting-init natapos 
na, ug ang akong kalag wala maluwas!” (D&P 56:16.)

Mao kana ang unsay gisulti sa Ginoo mahitungod sa adunahan 
nga mga tawo kinsa mibalibad sa paghatag sa ilang kabtangan 
ngadto niadtong kinsa mga kabus. Apan siya nagsulti og usa ka 
butang nga ingon ka grabe ngadto sa kabus nga tawo kinsa wala 
mohimo sa iyang labing maayo. Siya nag-ingon:

“Alaot ngadto kaninyo mga tawo nga kabus, kansang mga ka-
singkasing dili masulub-on, kansang mga espiritu dili mahinulsulon, 
ug kansang mga tiyan wala matagbaw, ug kansang mga kamot wala 
magpabilin gikan sa paggunit sa uban nga mga butang sa mga tawo, 
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kansang mga mata puno sa kahakog, ug kinsa dili maghago uban 
sa ilang kaugalingon nga mga kamot!” (D&P 56:17.) . . .

. . . Dayon midugang siya sa pag-ingon, “Apan bulahan ang mga 
kabus kinsa mga putli og kasingkasing.” Adunay kalainan dinhi, 
“. . . bulahan ang mga kabus kinsa mga putli og kasingkasing, 
kansang mga kasingkasing masulub-on, ug kansang mga espiritu 
mahinulsulon, kay sila makakita sa gingharian sa Dios nga moabut 
diha sa gahum ug dako nga himaya ngadto sa ilang kaluwasan; kay 
ang kabuhong sa yuta maila.” (D&P 56:18.)

Sila mao kadtong kinsa wala makabaton sa katigayunan sa ka-
libutan apan sa gihapon adunay kinabuhi ug pagkatawo ug sala-
butan, ug kinsa matinguhaon sa pagbuhat sa butang nga gusto sa 
Ginoo nga ilang buhaton. . . .

Karon, akong mga kaigsoonan, kita adunay mga adunahan ug 
mga kabus diha sa atong mga organisasyon. Kon kita kabus, kita 
mahimo nga takus sama sa gipasabut sa Ginoo dinhi. Kita mahimo 
nga putli sa kasingkasing ug makahimo sa atong labing maayo, ug 
dili siya motugot niadtong kinsa naghimo sa ilang labing maayo 
nga mag-antus alang sa mga panginahanglan sa kinabuhi taliwala 
sa mga tawo kinsa anaa sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. . . .

Ako manghinaut nga kita dili mahimong mapintas tungod kay ang 
ubang mga lalaki ug mga babaye mga adunahan. Kon kita adunahan, 
manghinaut ko nga dili kita mahimong hakog ug walay pagpakabana 
sa mga panginahanglan sa uban nga mga anak sa atong Amahan. 
Kon kita mas adunahan kay kanila, kita kinahanglan nga mahimong 
tinuod nga mga igsoong lalaki ug igsoong mga babaye, dili magpa-
kaaron-ingnon. Ang atong mga tinguha kinahanglan mao ang pag-
palambo dinhi niini nga kalibutan og ingon niana nga organisasyon 
nga ang uban, kon makakita sa atong maayo nga mga buhat madasig 
sa paghimaya sa pangalan sa atong Langitnong Amahan. . . .

Kita kinahanglan gayud nga dili magbaton og bati nga mga ki-
naiya sa ubang mga tawo. Dili gayud nato batasanon nga atong 
angkonon ang unsay anaa sa ubang tawo. Tan-aw og balik ngadto 
sa napulo ka mga sugo, ug inyong makita ang usa ka mubo nga 
paragraph, “Dili ka maibug.” [Exodo 20:17.] . . .
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“ang ginoo mihatag kanato og pribilehiyo sa paghatag sa 
ikanapulo nga bahin sa atong kinitaan, alang sa iyang 

Simbahan, aron mapalambo ang iyang buhat.”

Dili gayud nato kana batasanon. Ang uban mahimong naghimo 
niana, apan kon kita aduna sa diwa sa ebanghelyo ni Jesukristo 
diha sa atong mga kasingkasing, dili kita malingla kalabut niana.

Gisultihan kita nga dili kita makaalagad sa Dios ug sa lain pa 
nga agalon [tan-awa sa Mateo 6:24]. Kinahanglan kita nga mohimo 
sa atong pagpili, ug kon kita gusto nga mahimong mga sulugoon 
sa Dios ug mga sulugoon sa atong Langitnong Amahan ug maka-
angkon sa iyang mga panalangin, kinahanglan gayud nga kita mo-
himo niini pinaagi sa pagtahud kaniya ug pinaagi sa pagsunod sa 
iyang mga sugo. Ang atong mga pagbati, ug ang atong gugma, kon 
ako pagamiton niana nga ekspresyon, kinahanglan nga mapahayag 
ngadto sa tibuok kalibutan kutob nga sila modawat niini.10 [Tan-awa 
sa sugyot 4 sa pahina 261.]
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Pinaagi sa ikapulo ug uban nga mga halad, 
kita nagtabang sa buhat sa Simbahan ug 

nagpanalangin niadtong nanginahanglan.

Ang Ginoo mihatag kanato og pribilehiyo sa paghatag sa ikana-
pulo nga bahin sa atong kinitaan, alang sa Iyang Simbahan, aron 
mapalambo ang Iyang buhat dinhi sa kalibutan. Kadtong kinsa nag-
bayad sa ilang ikapulo makadawat sa ilang panalangin. . . . Dili kita 
makapaabut nga makadawat og mga panalangin nga walay igong 
paningkamot. Kita gikinahanglan nga mohimo sa unsay alang sa 
uban mga sakripisyo. Sa akong paminaw lagmit ang mga tawo nag-
hunahuna nga kon sila mobayad sa ilang ikapulo sila nagsakripisyo, 
apan wala sila magsakripisyo; sila naghimo og tinuod nga pagtigum 
nga mohatag og balik sa mahangturon nga ginansya. Ang atong La-
ngitnong Amahan naghatag sa tanan nga anaa kanato. Gihatag niya 
ang tanan diha sa atong mga kamot, nagtugot kanato nga ipabilin 
ang nubenta porsyento niini alang sa atong kaugalingong paggamit, 
ug dayon Siya mihangyo nga atong ibutang ang Iyang ikanapulo sa 
dapit nga Iyang gimando, diin Siya nasayud nga kini makahimo og 
dakong kaayohan sa pagpalambo sa Iyang Simbahan.

Sa dihang atong nadungog ang report niining buntaga niining 
dako nga Simbahan [atol sa usa ka sesyon sa kinatibuk-an nga kom-
perensya], ang report sa pinansyal nakapahimuot kaayo kanako—
nga masayud nga ang dako nga organisasyon sama niini, uban sa 
daghan kaayo nga mga tawo niini, naglihok sa daghan kaayo nga 
mga paagi, taliwala sa kasamok ug kalisdanan sa kalibutan anaa sa 
usa ka kahimtang nga ang usa sa Kapangulohan sa Simbahan ma-
kabarug dinhi ug tinuoray nga moingon ngari kanato nga kini nga 
Simbahan wala nay utang. Samtang ang kanasuran ug kadaghanan 
sa katawhan adunay utang, apan ang Simbahan maayo kaayo ang 
pagkadala nga wala na kini utang. Hunahunaon nato kini. Atong 
paluyohan ang Simbahan. Atong sundon ang aktibo nga mga lider 
sa Simbahan. Magpuyo kita nga sa ingon ang Ginoo makapanala-
ngin kanato sama sa Iyang pagpanalangin sa Simbahan.11

Kon kamo nagbayad og matinuoron nga ikapulo, ako moingon 
sa walay pagpanagana nga ang nubenta porsyento nahimong mas 
dako nga panalangin ngadto niadtong kinsa mibayad kay sa usa ka 
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gatus nga porsyento niadtong kinsa wala mobayad. Buhat kini sa 
Ginoo. . . . Ang mga tawo dili makahimo niini. Sa tanan ninyong 
pagkamanggihatagon ug sa tanan ninyong paghatag, sa tanan nin-
yong misyonaryo nga buhat, sa inyong pag-atiman sa mga kabus, 
. . . sa tanan nga inyong gihatag isip ordinaryo nga mga tawo, 
ako mopamatuod nga kon unsa ang nahabilin kaninyo maghatag 
kaninyo og dugang nga kalipay, dugang nga kalinaw, dugang nga 
kahupayan ug dugang nga kasiguroan sa kinabuhing dayon kay sa 
natagamtaman sa uban nga mga tawo sa kalibutan karon.12

Ako sigurado nga ang Ginoo nahigugma niadtong mga mapa-
ubsanon, matinud-anon nga mga kalag kinsa andam sa pagtabang 
ug pagtandog niadtong kinsa nanginahanglan pagkaon man kini o 
sinina o hapin sa kama o pagkamabination tungod kay kabahin kana 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.13 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 262.]

Kon kita manggihatagon sa mga butang nga anaa 
kanato, wala nay usa ka tawo nga magkinahanglan.

Wala nay lalaki, babaye, o bata diha sa Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga magkinahanglan, kay ang 
Simbahan gi-organisar aron sa pagtabang niadtong kinsa nagkulang 
sa mga panginahanglan sa kinabuhi. Adunay daghan kaayo alang 
sa tanan, ug may sobra pa. . . . Ang Dios mitugot sa mga tawo nga 
maadunahan, kon kini nabatunan nila sa tukmang paagi, mailaha 
kini, ug siya mopanalangin kanila sa paggamit niini kon sila moga-
mit niini sa tukmang paagi.14

Kita nahimong hilabihan nga naka-focus sa kalibutan nga nalim-
tan nato ang mga tawo nga nag-antus nga mahimo natong taba-
ngan, sa daghang mga sitwasyon.15

Hunahunaa ang mga lalaki nga nawad-an og trabaho ug ang mga 
babaye usab. . . . Hunahunaa ang gidaghanon sa mga anak sa atong 
Amahan nga iyang gihigugma ingon gayud sa iyang paghigugma 
kanato kinsa anaa sa kasakit. Hunahunaa kon unsa kaha ang ma-
mahimong pag-antus kon kita nga mas bulahan dili manggihatagon 
sa kabtangan nga hinatag sa Dios sa atong mga kamot—dili lamang 
kabtangan, apan kon atong pugngan ang pulong nga makadasig sa 
iyang mga anak ug pagkamatinabangon ug mapakyas sa pagbisita 
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sa mga panimalay diin adunay daghan kaayo ang anaa sa pangi-
nahanglan ug mohatag sa unsay mahimo nga mahatag sa matag 
usa kanato. Mga kaigsoonan, ang tanan niini nga mga oportunidad 
gihatag ngari kanato aron mapalambo ang atong kaugalingon ug 
mapaugmad ang atong mga kinaiya ug nga kita makatigum sa atong 
bahandi didto sa langit diin walay tangkob ni taya nga magakutkot, 
ug diin walay mga kawatan nga magapanasaka ug magapangawat 
[tan-awa sa Mateo 6:20]. Kini nga mga oportunidad gitanyag ngari 
kanato sa usa ka Amahan nga maalamon sa tanan kinsa nasayud 
sa katapusan gikan sa sinugdanan nag-ingon: “Kini mao ang dalan, 
lumakaw kamo diha niana.”

Himoon nato nga . . . motan-aw sa atong palibut diha sa atong 
kasilinganan—dili mosangun lang niini ngadto sa Bishop ug sa 
Relief Society, apan himoon sa matag usa kanato nga mahimong tig-
pangalagad sa mahigugmaon nga pagkamabination niadtong kinsa 
nagkinahanglan gayud kanato sa hilabihan. Ug bisan unsa man ang 
atong buhaton dili nato himoon kadtong kinsa nagkinahanglan sa 
atong tabang nga mobati sama sa mga makililimos. Atong ihatag 
ang unsay atong ihatag nga ingon og kini ilaha. Ang Dios mipahu-
lam niini ngari kanato. Usahay kita kinsa nakatigum og mga butang 
[molihok] nga ingon og kita naghunahuna nga kini atoa. Ang tanan 
nga anaa kanato, ang atong pagkaon, atong sinina, atong kapasilo-
ngan, atong mga panimalay ug atong mga oportunidad ang tanan 
gihatag ngari kanato isip mga tinugyanan diha sa Simbahan ug sa 
gingharian sa atong Langitnong Amahan, ug kon kita . . . mohatag 
sa atong kabtangan bisan kon kini mao na lamang ang katapusan, 
atong madawat gikan kaniya kinsa nagpuyo sa kahitas-an ang mga 
panalangin nga atong gikinahanglan sa atong panahon dinhi sa 
yuta, ug kon ang panahon moabut nga kita moadto na didto sa su-
nod nga kinabuhi atong makaplagan nga naghulat kanato ang mga 
panalangin sa usa ka mahigugmaon nga Amahan kinsa nakadayeg 
sa mga paningkamot nga atong gihimo.16

Kon kita nagtinguha nga maapil sa gingharian sa atong Ginoo, 
ang celestial nga gingharian, mao kini ang atong oportunidad sa 
pagpangandam,—uban sa tiunay nga gugma, uban sa kakugi, uban 
sa pagdaginot, uban sa pagkamalahutayon, uban sa usa ka tinguha 
sa pagbuhat sa tanan kutob sa atong mahimo aron sa pagpanalangin 
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sa uban, sa paghatag—dili mobati kanunay nga kinahanglan gayud 
kita nga makadawat, apan magtinguha sa paghatag, kay ako moingon 
kaninyo: “Labi pang bulahan ang paghatag kay sa pagdawat.” [Mga 
Buhat 20:35.] Ang Ebanghelyo ni Jesukristo mao ang ebanghelyo sa 
paghatag, dili lamang sa atong kabtangan apan sa atong kaugalingon, 
ug ako nagpasalamat sa akong Langitnong Amahan nga ako nahi-
sakop sa ingon nga organisasyon nga natudloan gayud og maayo.17 
[Tan-awa sa sugyot 6 sa pahina 262.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Si George Albert Smith misulti sa mga Santos atol sa Grabe nga 
Kalisud [Great Depression], “Ako nagtuo nga ang atong Langit-
nong Amahan naghatag kanato sa atong oportunidad alang sa 
paglambo” (pahina 252). Unsa man ang ipasabut niini alang 
kanimo? Sa unsang mga paagi nga kita “molambo” samtang 
kita moserbisyo niadtong nanginahanglan?

 2. Samtang ikaw nagbasa sa unang seksyon sa mga pagtulun-an 
(mga pahina 252–54), hunahunaa ang mga butang nga ma-
himo nimong buhaton aron sa pagsugod o pagpadaghan sa 
imong mga tinipigan nga mga pagkaon ug mga kapanguhaan. 
Unsa ang pipila ka mga ehemplo sa mga emerhensya o mga 
kahimtang nga kinahanglan nimong pangandaman? Unsa man 
ang buhaton sa mga korum sa priesthood ug sa mga Relief 
Society aron matabangan ang mga miyembro sa pagpangan-
dam alang niini nga mga emerhensya?

 3. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 254 ug basaha 
ang Doktrina ug mga Pakigsaad 68:31. Ngano sa imong hu-
nahuna nga ang Ginoo nagkinahanglan kanato sa pagtrabaho 
alang sa atong panginabuhian? Unsa ang pipila ka epektibo nga 
mga paagi sa pagtudlo sa mga bata sa kaimportante sa trabaho?

 4. Basaha ang mga pasidaan ni Presidente Smith ngadto sa adu-
nahan ug sa kabus diha sa mga pahina 255–57. Unsa ang mga 
sangputanan sa pagpahimutang sa atong mga kasingkasing 
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nganha sa mga katigayunan? Unsa man ang atong mabuhat 
aron malikayan kini?

 5. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 258, diin si Pre-
sidente Smith naghisgut sa mga panalangin sa pagbayad og 
ikapulo ug uban nga mga halad. Unsa ang pipila ka epektibo 
nga mga paagi sa pagtudlo sa mga batan-on o bag-o nga mga 
miyembro kalabut niini nga mga panalangin?

 6. Samtang ikaw nagtuon sa katapusang seksyon sa mga pagtu-
lun-an (mga pahina 259–61), paghunahuna og usa ka butang 
nga piho nga imong mabuhat aron sa pagtabang sa bishop ug 
sa uban nga mga lider sa ward nga matubag ang mga pangi-
nahanglan sa mga tawo sa inyong ward o komunidad. Unsa 
man ang ipasabut nganha kanimo nga mohatag “dili lamang 
sa atong kabtangan apan sa atong kaugalingon”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan : Mga Taga-Efeso 4:28; Santiago 
1:27; 2 Nephi 5:17; Jacob 2:17–19; Mosiah 4:22–25; Doktrina ug mga 
Pakigsaad 104:13–18

Tabang sa pagtudlo: “Bisan og nagtudlo ka og daghang mga tawo 
sa samang higayon, ikaw makatabang sa tagsa-tagsa. Sama panang-
lit, makatabang ka sa mga indibidwal kon imong abi-abihon og ma-
ayo ang matag tawo sa sinugdanan sa klase. . . . Makatabang usab 
ikaw kon imong himoon ang pagpaapil nga madanihon ug luwas” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 35).
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Ang Gahum sa 
Pagkamabination

Pinaagi sa pagkamabination ug pagkamapailubon, 
kita makapahumok sa mga kasingkasing ug 

makaawhag sa uban sa pagpuyo nga matarung.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Si George Albert Smith hugot nga mituo sa gahum sa pagkamabi-
nation aron mapahumok ang mga kasingkasing. Mitudlo siya nga 
kita kinahanglan nga “motubag sa atong mga problema diha sa 
diwa sa gugma ug pagkamabination ngadto sa tanan.” 1 Ang iyang 
apo nga babaye misulti kon sa unsang paagi nga ang iyang pagka-
mabination ug pagkamatuguton sa uban nakadala og kalinaw sa 
tensyonado nga sitwasyon:

“Usa niana ka adlaw sa ting-init adunay problema nga nahitabo 
sa ilawom sa dalan duol sa panimalay ni Lolo sa Siyudad sa Salt 
Lake, ug pipila ka mga trabahante gikan sa siyudad ang miabut aron 
sa pag-ayo niini. Init kaayo kadto sa gawas, ang kainit sa adlaw 
naglagiting, ug ang trabaho kinahanglang gamitan og piko ug pala 
nga nakapabuhagay og maayo sa singot diha sa mga nawong ug 
sa mga buko-buko sa kalalakin-an samtang nagkalot sila sa dalan. 
Ang mga trabahante walay pagmatngon sa ilang sinultihan, o tingali 
ang ilang mga inahan wala makatudlo kanila og maayo, apan sila 
namalikas ug naggamit og bati nga mga pulong. Ang ilang mga 
pulong sa wala madugay nakapasuko sa daghang mga silingan 
kansang mga bintana abli aron mosulod ang hinuyuhoy sa hangin 
nga makatabang sa pagpabugnaw kanila.

“Adunay usa ka tawo nga migawas ug mihangyo sa kalalakin-an 
nga ihunong ang ilang binastos nga sinultihan, ug dayon mipasa-
but nga si Brother Smith nagpuyo didto—dili ba sila makapakita 



264

K a P i T u l o  2 1

“Sa hilum, si lolo nag-andam og pipila ka lemonada ug 
mibutang og pipila ka mga baso ug pitsel sa tray gibitbit niya 

kini paggawas ngadto sa gipangkapoy nga kalalakin-an.”
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og gamayng respeto ug mohilum, palihug lang? Tungod niana ang 
kalalakin-an mipagawas og laing bati nga mga pulong. Sa hilum, 
si Lolo nag-andam og pipila ka lemonada ug mibutang og pipila 
ka mga baso ug pitsel sa tray gibitbit niya kini paggawas ngadto 
sa gipangkapoy nga kalalakin-an, ‘Akong mga higala, giinitan ug 
gikapoy kaayo kamong tan-awon. Ari mo diri ug panglingkod ila-
wom sa akong mga kahoy ug manginom og pabugnaw?’ Ang ilang 
kasuko nawala, ang kalalakin-an mitubag sa pagkamabination uban 
sa kaaghup ug pasalamat. Human sa ilang maanindot nga gamayng 
pahulay mibalik sila sa ilang trabaho ug mihuman sa ilang buhat 
sa mainampingon ug hilum nga paagi.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa 
pahina 273.]

Usa ka rason nga si Presidente Smith mitagad sa mga tawo sa ingon 
nga pagkamabination mao ang iyang kombiksyon nga adunay kinai-
yanhon nga kamaayo ang matag usa. Pipila na lamang ka semana sa 
wala pa mamatay si Presidente Smith, si Elder Matthew Cowley, usa ka 
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mibisita kaniya 
sa ospital. “Milakaw ko ngadto sa kilid sa iyang higdaanan,” miingon 
siya, “ug gikab-ot ug gigunitan niya ang akong kamot, ug hugot nga 
migunit sa akong kamot siya miingon, ‘Batan-ong lalaki, hinumdumi 
ang tanang mga adlaw sa imong kinabuhi nga ikaw makakita og ka-
ayo diha sa matag usa kon pangitaon mo lamang kini.’”

Si Elder Cowley dayon miingon mahitungod ni Presidente Smith:

“Gihigugma niya ang tanan tungod kay siya nakakita sa kaayo 
nga anaa kanila. Siya dili makatan-aw sa sala uban sa labing ga-
may nga matang sa pagtugot, apan gihigugma niya ang makasasala 
tungod kay siya nasayud nga ang Dios gugma [tan-awa sa 1 Juan 
4:16], ug ang gugma kini sa Dios nga nakapabag-o sa mga kalag sa 
katawhan ug mahimo nga, pinaagi niana nga proseso, mousab sa 
makasasala ngadto sa pagkasantos.

“Tingali adunay mga makasasala nga nasaypan og sabut ang 
iyang gugma nga kini pagtamud. Siya walay pagtamud sa maka-
sasala, apan siya nahigugma kaniya. Sigurado ako nga ang gugma 
nakakaplag og tubag diha sa mga kasingkasing ug kinabuhi niad-
tong iyang gihigugma.” 3
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang Espiritu sa Ginoo mao ang diwa sa 
pagkamabination, dili sa kabangis ug pagpanaway.

Bation nako ang kaguol usahay kon ako makadungog og dili 
mabination nga mga butang nga gipamulong, dili lamang sa mga 
tawo diha sa atong Simbahan, apan sa mga tawo sa tibuok kalibu-
tan. Ang dili mabination nga mga butang sa kasagaran dili masulti 
ubos sa inspirasyon sa Ginoo. Ang Espiritu sa Ginoo mao ang diwa 
sa pagkamabination; kini ang diwa sa pagpailub; kini ang diwa sa 
gugmang putli ug pagmahal ug pagkamatugtanon ug pagkamai-
nantuson; ug walay usa kanato nga wala magkinahanglan sa tanan 
niini nga mga hiyas nga mao ang resulta sa pag-angkon sa Espiritu 
sa atong Langitnong Amahan.4

Matag impluwensya alang sa kalinaw kinahanglan nga maga-
mit. Si Lucifer naggamit sa tanang mga pamaagi aron sa pagguba 
sa tawhanong pamilya. Siya mas aktibo kay sa kaniadto ug siya 
nagbuhat sa ingon ka maliputon nga paagi. Dili na ko mogahin og 
panahon sa paghingalan sa daghang mga paagi nga iyang gihimo 
apan adunay usa ka paagi diin siya naglihok, ug gipalihok gikan 
pa sa sinugdanan sa kalibutan, ug kana mao ang pagtintal sa usa 
ka indibidwal aron sa pagdaut sa reputasyon sa laing tawo pinaagi 
sa pagsulti og dili mabination nga mga butang mahitungod kanila.5

Sayon ra kaayo ang pagpanaway sa laing tawo, sayon ra kaayo 
ang pagpangita og sayop, ug usahay grabe kaayo kita nga mosulti 
mahitungod sa atong mga silingan ug mga higala. Karon mao kini 
ang gihatag sa atong Langitnong Amahan kanato . . . :

“Ayaw kamo pagpanghukom sa uban, aron dili kamo 
pagahukman.

“Kay ang hukom nga inyong ipakanaug, mao usab ang igahukom 
kaninyo: ug ang takus nga inyong ipanghatag, mao usab ang takus 
nga inyong pagadawaton.

“Nganong tan-awon mo man ang puling nga anaa sa mata sa 
imong igsoon, ug wala hinoon nimo tagda ang troso nga anaa sa 
kaugalingon mong mata?
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“Ug unsaon man nimo sa pagpakaingon sa imong igsoon, ‘Ambi, 
kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata,’ nga anaa may 
troso diha sa kaugalingon mong mata?” [Mateo 7:1–4.]

Isip usa ka katawhan kita gitambagan nga dili gayud manaway, 
magmabination, dili mosulti og sakit mahitungod niadtong atong ka-
ubanan. Kita kinahanglan gayud nga mahimong labing maayo nga 
mga ehemplo sa tibuok kalibutan kalabut niana. Hunahunaa ang 
pagpanaway karon. Kuhaa ang inyong mga newspaper ug tan-awa 
ang dili mabination nga mga butang nga gisulti sa mga tawo mahitu-
ngod sa uban, ug ugaling lang kay sa kasagaran ang tawo kinsa nana-
way adunay troso sa iyang kaugalingong mata ug dili diay makakita 
og klaro, apan naghunahuna nga ang iyang igsoon adunay puling sa 
iyang mata.6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 273.]

Dili ba lagmit makakita man kita sa mga kakulangan ug mga 
kahuyang sa atong mga silingan? Apan sukwahi kana sa mga pag-
tulun-an sa Ebanghelyo ni Jesukristo. Adunay usa ka grupo sa mga 
tawo kinsa nangita og sayop ug nanaway kanunay sa makadaut nga 
paagi. Adunay panaglahi sa pagpanaway. Kon kita makapanaway 
sa maayong paagi ubos sa impluwensya sa Espiritu sa Ginoo, kita 
mahimong makausab sa ubang mga butang nga gihimo nga may 
kaayohan ug sa tukma nga paagi. Apan kon anaa kanato ang diwa 
sa pagpangita og sayop, sa pagtumbok sa mga kahuyang ug mga 
kapakyasan sa uban diha sa makadaut nga pamaagi, dili gayud kana 
resulta sa pagpakig-uban sa Espiritu sa atong Langitnong Amahan 
ug sa kanunay makadaut.7

Kinahanglan nga atong tan-awon ang mga hiyas nga 
anaa sa uban ug mohatag og tinuoray nga pagdayeg.

Ako nagbarug dinhi karong gabhiona aron mamulong mahitu-
ngod sa usa ka tawo kinsa namatay na pipila ka tuig ang milabay. 
. . . Ako nagpasabut kang Francis M. Lyman [sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles] ug gusto ko nga mosulti kaninyo nga ka-
nang buotan nga tawo ingon ka malumo sama sa usa ka masuso, 
ingon ka malumo sama sa gamayng bata, ug ang iyang tinguha sa 
pagtabang ug pag-awhag maanindot. Ako nakadungog kaniya nga 
modayeg sa iyang kaigsoonan sa daghang higayon kon sila maka-
himo og butang nga dalaygon—sa usa nga nakahatag og maanindot 
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nga pakigpulong, sa lain nga nakahatag og makakumbinsir nga 
pagpamatuod, sa lain nga nakahimo og laing butang nga dalaygon. 
Ako nakakita kaniya nga mogakos kanila ug moingon, “mapasigar-
buhon ko kanimo ug sa maayo nga butang nga imong nahimo.” 
Dili ba kana usa ka dalaygon nga paagi sa pagpakabuhi? Mao kana 
ang paagi sa paghimo sa atong kaugalingon nga malipayon. Imbis 
maselos, kita motan-aw ug mopasalamat ug modayeg sa mga hiyas 
ug mga abilidad sa atong isigkatawo, kon kita motan-aw sa gahum 
sa kaayo nga anaa sa [uban], pagkaanindot unta niini.

Daghan kanato ang nagpuyo sa ingon nga kahimtang nga kita 
magpakahilum kon kini may kalabutan na sa pagdayeg sa laing 
tawo. Kita daw dili makasulti sa mga butang nga kinahanglan na-
tong isulti . . . aron sa pagpanalangin sa uban. Atong pangitaon ang 
mga hiyas sa atong mga kaubanan ug motan-aw niini nga molipay 
kanila pinaagi sa pagdayeg kanila.8

Ako mangaliyupo kaninyo akong mga kaigsoonan, magmang-
gihatagon kita sa usag usa. Magmapailubon kita sa usag usa ingon 
nga kita gusto nga ang uban magmapailubon ngari kanato. Atong 
tan-awon ang mga hiyas sa atong mga silingan ug sa atong mga 
higala ug mamulong kalabut niadto nga mga hiyas, dili mangita og 
sayop ug manaway. Kon kita mohimo niana kita mosabwag sa ka-
hayag sa adlaw, ug kadtong kinsa nakaila kaayo kanato mohigugma 
kanato.9 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 273.]

Ang pagkamabination adunay gahum sa paggiya 
sa mga tawo gikan sa ilang mga sayop.

Adunay mga tawo kinsa makahimo og mga sayop. Adunay mga 
tawo taliwala kanato karon nga nahisalaag, apan sila mga anak 
sa atong Ginoo ug siya nahigugma kanila. Siya mihatag nganha 
kaninyo ug ngari kanako og katungod sa pag-adto kanila diha sa 
pagkamabination ug paghigugma ug uban sa pagpailub ug uban 
sa tinguha sa pagpanalangin, paningkamoti mga mabawi sila gikan 
sa mga sayop nga ilang gihimo. Dili kini akong pribilehiyo ang 
paghukom sa pipila kanila nga nakahimo og mga sayop ug pada-
yon sa paghimo og mga sayop, gawas kon ako gitawag pinaagi sa 
awtoridad nga mahimong ihatag ngari kanako. Apan kini akong 
pribilehiyo, nga kon ako makakita kanila nga naghimo sa sayop 
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nga butang, sa laing paagi, kon mahimo, mopabalik kanila ngadto 
sa dalan paingon ngadto sa kinabuhing dayon didto sa Celestial 
nga gingharian.10

Dili kita moreklamo sa atong mga higala ug sa atong mga si-
lingan, tungod kay wala nila buhata ang atong gusto nga ilang 
buhaton. Kondili higugmaon nato sila ngadto sa pagbuhat sa mga 
butang nga gusto sa atong Langitnong Amahan nga ilang buhaton. 
Makahimo kita niana, ug dili nato makuha ang ilang pagsalig o ang 
ilang gugma sa laing paagi.11

Unsa ka hingpit sa kalipay, sa kahupayan, sa katagbawan ang 
madugang ngadto sa kinabuhi sa atong mga silingan ug mga hi-
gala pinaagi sa pagkamabination. Pagkagusto nakong isulat kana 
nga pulong diha sa dagkong mga letra ug ipakita kini diha sa ka-
hanginan. Ang pagkamabination mao ang gahum nga gihatag sa 
Dios ngari kanato aron sa pag-abli sa tig-a nga mga kasingkasing 

“Pagpakabuhi sa ingon nga paagi, diha sa gugma ug 
pagkamabination, nga ang kalinaw ug pag-ampo ug 
pagpasalamat maanaa sa inyong mga panimalay.”
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ug pagpahumok sa badlungon nga mga kalag ug sa pagdala kanila 
ngadto sa pagsabut sa Iyang mga katuyoan.12 [Tan-awa sa sugyot 
4 sa pahina 273.]

Ang gugma ug pagkamabination diha sa atong 
mga panimalay makadala sa atong mga anak 

ngadto sa pagpaminaw sa atong tambag.

Kini mao ang atong katungdanan—moingon ko kini mao ang 
atong pribilehiyo ingon man usab atong katungdanan nga moga-
hin og igong panahon nga palibutan ang atong mga anak og mga 
panalipod ug sa paghigugma gayud kanila ug pag-angkon sa ilang 
gugma nga sila magmaya nga maminaw sa atong tambag.13

Pagpakabuhi sa ingon nga paagi, diha sa gugma ug pagkamabi-
nation, nga ang kalinaw ug pag-ampo ug pagpasalamat maanaa sa 
inyong mga panimalay. Ayaw himoa nga ang inyong mga panima-
lay usa lamang ka dapit nga sab-itanan sa inyong mga kalo matag 
gabii ug mokaon ug molakaw dayon ngadto sa laing dapit apan 
himoa nga ang inyong mga panimalay mahimong dapit nga anaa 
ang Espiritu sa Ginoo.14

Ako nag-ampo nga unta kita mapuno niana nga espiritu nga 
nagagikan [sa Ginoo], ug mao kana ang diwa sa paghigugma, sa 
pagkamabination ug pagkamatinabangon ug sa pagpailub ug pag-
kamatugtanon. Nan, kon kita mohupot niana nga diwa uban ka-
nato diha sa atong mga panimalay, ang atong batang mga lalaki ug 
batang mga babaye magdako nga mamahimo sa unsay atong gusto 
nga sila mamahimo.15

Nakahinumdom ko pipila na ka tuig ang milabay nagsakay ko 
sa tren paingon ngadto sa amihanang dapit. Akong nakita diha sa 
pang-adlaw nga sakyanan niana nga tren ang usa ka babaye nga 
akong kaila. . . . Nailhan ko niya samtang miagi ko sa pasilyo sa 
sakyanan. Nakigsulti siya kanako, ug nangutana ko: “Asa man ka 
moadto?” Miingon siya: “Moadto ko sa Portland, [Oregon].” Nasayud 
ko nga ang pamilya dili adunahan. Nahibalo ko nga kini nga babaye 
usa ka inahan sa dako nga pamilya nga ang mga anak mga lalaki, 
busa miingon ko: “Nganong moadto man ka sa Portland?” Miingon 
siya: “Aduna koy anak nga lalaki didto nga naospital.”
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Wala ko kahibalo nga siya adunay anak nga mibalhin og puyo, 
busa midugang ko og pangutana, ug dayon iyang gisaysay ang 
iyang gibati ngari kanako. Siya miingon: “Ang akong kinamanghu-
ran nga anak, pipila na ka semana ang milabay, mibiya sa balay ug 
wala mosulti kanamo kon asa siya moadto. Wala kami makadawat 
og balita gikan kaniya, apan naghunahuna siya nga moadto siya sa 
kalibutan sa walay pagduhaduha ug makita kini sa iyang kaugali-
ngon, ug ang unang balita nga among nahibaloan kon asa na siya 
nahitabo sa dihang miabut ang usa ka telegrama nga nagagikan sa 
ospital sa Mercy didto sa Portland, nagsulti nga ang among anak 
anaa didto nga nagmasakiton niana nga ospital.” Miingon siya: “Si-
yempre ang mensahe nakapakurat kanamo og maayo. Adunay usa 
lamang ka butang nga angayang buhaton, ug kana mao ang pag-
pangita og kwarta ug adtoon dayon kana nga anak.”

. . . Andam siya sa paglingkod nianang taas nga biyahe, buntag 
ug gabii, wala masuko sa pagkadili mabination ug pagkawalay hu-
nahuna sa iyang anak, apan naghunahuna lamang nga siya iyaha, 
nga siya ang nanag-iya kaniya, nga ang Dios mihatag sa iyang anak 
kaniya, ug ang atong Langitnong Amahan naglaum kaniya sa pag-
gamit sa tanang posible nga mga pamaagi aron sa pagpalambo sa 
iyang kinabuhi ug sa pag-andam kaniya alang sa mga oportunidad 
nga nagpaabut kaniya. Busa nianang taas nga mga oras sa kagab-
hion, samtang ang tren nagdahunog sa rilis, kining buotan nga ba-
baye naglingkod didto, nangandoy sa iyang anak, matag kilometro 
nga midala kaniya anam-anam og paduol ngadto nianang nakapa-
hinam sa iyang kasingkasing. Sa katapusan sa dihang siya miabut 
na, nagdalidali kutob sa iyang mahimo, mipaingon siya ngadto sa 
ospital. Dayag kaayo nga kanang dapit nga akong gihunongan dili 
layo sa ospital busa miadto ko didto aron makita kon unsa ang 
nahitabo.

Anaa ang mapinanggaon nga inahan naglingkod tupad sa gi-
higdaan sa iyang anak kinsa natakbuyan og grabe nga pag-ataki 
sa pulmonya, ug naghigda siya didto sa kasakit. Wala siya manga-
saba kaniya tungod sa iyang pagkadili manggihunahunaon kaniya; 
wala siya masuko sa iyang pagkawalay hunahuna ug pagkawalay 
pagmatngon, mapasalamaton lamang siya nga makauban niya ang 
iyang anak nga gihatag sa Dios kaniya. Naningkamot siya karon sa 
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pag-amuma sa anak diin siya misulod og kasabutan nga makigtam-
bayayong sa iyang Langitnong Amahan, sa pagdala kaniya dinhi sa 
kalibutan. Siya diay, mga 16 anyos na, apan gipakabata siya sa iyang 
inahan. Naningkamot siya sa pagdasig kaniya pinaagi sa pagsulti 
kaniya sa mga butang nga makapalipay kaniya ug makapahimuot, 
nagpahayag kaniya og mga oportunidad nga maiyaha kon mama-
ayo na siya. Imbis kasubo ug kasakit ang milukop niana nga lawak 
sa wala pa siya mosulod didto, adunay usa ka hingpit nga dan-ag sa 
kahayag ug sa kalinaw ug kalipay nga milukop sa panagway niana 
nga anak samtang nagtan-aw siya sa nawong sa iyang inahan kinsa 
mihatag sa iyang kinabuhi aron siya mamahimo, ug kinsa niining 
higayuna mibiyahe og layo kaayo aron molingkod sa iyang tupad 
ug moamuma kaniya aron mabuhi.

Naghunahuna ko usahay kon kini nga mga inahan nakaamgo 
ba kon unsa sila ka talagsaon sa mga panan-aw sa ilang mga anak 
diha sa sitwasyon nga sama niana. Kana nga anak nakahukom na 
sa wala pa moabut ang iyang inahan nga dili na gayud siya mag-
pabadlong kaniya, dili na gayud siya mobaliwala sa unsay iyang 
gihatag kaniya, apan determinado nga ang pangalan nga gihatag 
ngadto kaniya nga may pagtamud kinahanglan nga huptan niya 
nga may pagtamud kutob sa katapusan sa kinabuhi.16 [Tan-awa sa 
sugyot 5 sa pahina 273.]

Ako nag-ampo nga ang gugma sa ebanghelyo sa atong Ginoo 
magdilaab sa atong mga kalag ug mopalambo sa atong kinabuhi, 
nga kini mao ang makapahimo sa mga bana nga mas mabination 
ngadto sa mga asawa, ug sa mga asawa nga mas mabination ngadto 
sa mga bana, mga ginikanan ngadto sa mga anak, ug mga anak 
ngadto sa mga ginikanan tungod sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga 
mao ang ebanghelyo sa gugma ug pagkamabination.17

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.
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 1. Basaha ang istorya mahitungod kang George Albert Smith nga 
nag-andam og lemonada alang sa gikapoy nga mga trabahante 
(pahina 263). Kanus-a man kamo nakakita og buhat sa pag-
kamabination nga nakapahumok sa kasingkasing sa usa ka 
tawo? Unsa man ang pipila ka mga problema nga sa imong 
hunahuna mahimong masulbad “diha sa diwa sa gugma ug 
pagkamabination ngadto sa tanan”?

 2. Si Presidente Smith mitudlo nga “kita kinahanglan gayud nga 
mahimong labing maayo nga mga ehemplo sa tibuok kalibutan” 
sa paglikay sa grabe nga pagsaway (pahina 267). Unsa ang pi-
pila ka mga sitwasyon diin kita makapakita og ingon nga ehem-
plo? Sa imong opinyon, ngano nga ang grabe nga pagpanaway 
ug pagpangita og sayop hilabihan ka makadaut?

 3. Basaha ang mga pahina 267-68, diin si Presidente Smith nag-
sulti mahitungod kang Elder Francis M. Lyman nga midayeg 
sa iyang kaigsoonan. Natandog ka ba sa usa ka tawo nga nag-
hatag og tinuoray nga pagdayeg? Sa makadiyot paghunahuna 
og usa ka tawo kinsa kinahanglan nimo nga dayegon.

 4. Si Presidente Smith mitudlo nga ang “pagkamabination mao 
ang gahum nga gihatag sa Dios ngari kanato aron sa pag-abli 
sa tig-a nga mga kasingkasing” (pahina 269). Unsa nga mga 
istorya ang inyong mahunahunaan gikan sa mga kasulatan 
nga nagpakita niini nga baruganan? (Alang sa pipila ka mga 
ehemplo, tan-awa sa Mateo 9:10–13; Alma 20:1–27.)

 5. Ribyuha ang istorya kabahin sa inahan nga mibisita sa iyang 
anak nga lalaki sa ospital (mga pahina 270–73). Kon ang usa 
ka anak mahisalaag, nganong lisud man ang paghimo sa paagi 
nga gihimo sa inahan diha sa istorya? Mainampoong mamalan-
dong kon sa unsang paagi nga ang diwa sa pagkamabination 
ug pagpailub makapalambo sa imong relasyon ngadto sa mga 
sakop sa imong pamilya.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 15:1; Mateo 
18:15; Juan 8:2–11; Mga Taga-Efeso 4:29–32; 3 Nephi 12:22–24; 
Doktrina ug mga Pakigsaad 121:41–46
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Tabang sa pagtudlo: Ang panaghisgut diha sa ginagmay nga mga 
grupo “makahatag sa daghang tawo sa oportunidad nga makaapil sa 
leksyon. Ang mga indibidwal nga nagduhaduha sa pag-apil tingali 
makasulti sa ilang mga ideya diha sa ginagmay nga grupo nga dili 
nila masulti atubangan sa kinatibuk-ang pundok” (Pagtudlo, Walay 
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 161).
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Pag-amuma sa mga Anak diha 
sa Kahayag ug Kamatuoran

Ang Ginoo mihatag sa mga ginikanan og 
responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga anak 
sa ebanghelyo pinaagi sa pulong ug ehemplo.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Sa hapit na sa katapusan sa iyang kinabuhi, si Presidente George 
Albert Smith namalandong kabahin sa pag-amuma kaniya ug sa 
mga pagtulun-an sa iyang mga ginikanan:

“Natawo ko sa usa ka kabus nga panimalay. . . . Ang akong mga 
ginikanan nagpuyo sa hilabihan ka kabus nga kahimtang, apan ako 
nagdayeg sa akong Tiglalang ug nagpasalamat kaniya sa tibuok na-
kong kasingkasing sa pagpadala kanako ngadto sa ilang panimalay.

“Nagtubo ko didto sa Siyudad sa Salt Lake. Sa dihang nag-edad 
ko og otso anyos, gibunyagan ko didto sa City Creek. Gikumpir-
mahan ko isip usa ka miyembro sa Simbahan sa miting sa puasa 
didto sa Seventeenth Ward, ug akong nakat-unan sa dihang gamay 
pa ko nga kini buhat sa Ginoo. Akong nakat-unan nga adunay mga 
propeta nga nagpuyo sa yuta. Akong nakat-unan nga ang inspiras-
yon sa Labawng Makagagahum moimpluwensya niadtong kinsa 
nagpakabuhi aron matagamtaman kini. . . .

“Ako walay nailhan nga tawo sa tibuok kalibutan nga adunay 
mas dako nga rason aron magmapasalamaton kay kanako. Mapasa-
lamaton ko sa akong katungod sa pagkapanganay, mapasalamaton 
alang sa akong mga ginikanan kinsa mitudlo kanako sa ebanghelyo 
ni Jesukristo ug mipakita og ehemplo diha sa ilang panimalay. Kon 
ako nakabuhat og bisan unsa nga butang nga dili nako kinahang-
lang buhaton sa akong kinabuhi, kini usa ka butang nga wala nako 
makat-uni sa panimalay sa akong inahan. Sa pagbaton og dakong 
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ang asawa ni george albert Smith, si lucy, ug ang ilang anak 
nga mga babaye, si edith (sa wala) ug si emily (sa tuo).
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pamilya, nagkinahanglan kini og usa ka inahan nga adunay igo nga 
pagpailub, apan siya kanunay nga mapailubon kanamo. Adunay 
pagpangga ug pagkamabination ug paghigugma sa kanunay.” 1

Sa iyang kaugalingong panimalay, si George Albert Smith na-
ningkamot sa pagsunod sa ehemplo sa iyang mga ginikanan sa 
pagtudlo uban sa pagpailub ug paghigugma. Ang iyang anak nga 
babaye nga si Edith nahinumdom og usa ka kasinatian gikan sa 
iyang kabatan-on:

“Padayon siya sa pagtambag kanamo kabahin sa among kinaiya, 
mihatag og gibug-aton sa pagkamatinuoron ug pagkamakiangayon. 
Nakahinumdom ko usa ka adlaw niana sa akong pagpauli gikan 
sa akong piano lesson, ang konduktor sa sakyanan wala makako-
lekta sa akong plete. . . . Giagian ra ko niya, ug miabut na ko sa 
akong destinasyon nga naggunit pa gihapon sa akong kwarta, ug sa 
prangka nga pagkasulti nalipay ko sa hilum nga nalibre ko sa plete.

“. . . Malipayon kaayo ko nga nagdagan paingon ni Papa aron 
sa pagsulti kaniya mahitungod sa akong maayo nga swerte. Ma-
pailubon siya nga naminaw sa akong istorya. Misugod ko sa pag-
hunahuna nga malampuson kaayo ko. . . . Sigurado ko nga ang 
konduktor wala masayud nga wala ko makaplete, ug busa maayo 
ra ang tanan.

“Sa dihang nahuman na ko sa akong istorya, si Papa miingon, 
‘Apan, pangga, bisan kon ang konduktor wala masayud kabahin 
niini, ikaw nasayud ug ako nasayud ug ang Langitnong Amahan 
nasayud. Busa, adunay tulo pa gihapon kanato kinsa malipay nga 
motan-aw kanimo nga nagbayad sa sakto alang sa kantidad nga 
nadawat.’”

Si Edith mibalik sa karsada ug mibayad sa iyang plete sa dihang 
ang sakyanan mibalik. Sa kaulahian mipahayag siya sa iyang pasa-
lamat sa pamaagi sa iyang amahan sa pagdala sa sitwasyon: “Ma-
pasalamaton gayud ako sa usa ka Amahan kinsa igo ka maalamon 
sa pagsulti sa sayop ngari kanako sa mabinationg paagi, tungod 
kay kon kini nakalimtan, nagtuo ko nga mosugot ra siya, ug tingali 
mosulay na usab ako og susama niana sa sunod nga higayon.” 2 
[Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 288.]
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Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang mga ginikanan adunay mahinungdanon 
nga responsibilidad sa pagtudlo sa 

ilang mga anak sa ebanghelyo.

Usa sa labing mahinungdanon ug labing maanindot sa tanan 
ninyong mga panalangin mao kanang moabut kon nagtudlo kamo 
ingon nga mao ang gikinahanglan ninyong buhaton, ug nagban-
say ingon nga mao ang gikinahanglan ninyong buhaton ngadto 
niining pinili nga mga espiritu nga gipadala sa atong Langitnong 
Amahan nganhi sa kalibutan niining ulahing adlaw. . . . Ayaw isa-
lig ang pagbansay sa inyong mga anak ngadto sa pampubliko nga 
mga eskwelahan. Ayaw isalig ang ilang pagbansay ngadto sa Pri-
mary, sa Sunday School, sa [mga organisasyon sa Simbahan alang 
sa mga kabatan-onan]. Kini makatabang kaninyo ug makahimo og 
maanindot nga kontribusyon apan hinumdumi kon unsa mismo 
ang gisulti sa Dios, nga ang mga ginikanan nga wala magtudlo 
sa ilang mga anak og hugot nga pagtuo sa Dios, sa paghinulsol 
ug sa bunyag ug sa pagpandong sa mga kamot kon walo ka tuig 
ang panuigon, ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan 
[tan-awa sa D&P 68:25–28]. Dili kini usa ka pagpanghulga, akong 
mga kaigsoonan, kana mao ang mabination ug mahigugmaon nga 
tambag sa atong Langitnong Amahan kinsa nasayud sa tanang 
mga butang ug nakasabut ug nakahibalo kon unsa ang ipasabut 
niini kon ang mga anak tugutan nga magdako nga wala niini nga 
pagbansay.3

Kon unsay akong isulti matinguhaon gayud ako nga kini ma-
sulod sa hunahuna sa matag ginikanan sa Zion, ug kana mao, 
nga samtang ang Ginoo mihatag sa tanan niining talagsaon nga 
mga institusyon nga pang-edukasyon, samtang ang siyensya dako 
kaayo og natampo alang sa atong kakomportable ug sa atong 
panalangin, samtang ang Simbahan nag-andam og mga dapit diin 
mahimo natong ipadala ang atong mga anak aron matudloan sa 
ebanghelyo ni Kristo, dili kana mokuha kanimo ug kanako sa res-
ponsibilidad ug sa obligasyon nga gihatag ngari kanato pinaagi sa 
atong Langitnong Amahan sa pagtudlo sa atong kaugalingon nga 
mga anak. . . . Dili kini igo nga ang akong mga anak gitudloan og 
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hugot nga pagtuo, paghinulsol ug bunyag, ug sa pagpandong sa 
mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo diha sa auxiliary nga 
mga organisasyon. Ang akong Amahan sa langit mimando nga ako 
mismo ang kinahanglang mohimo niana.4

Walay lain ang makahimo sa bahin nga gisangun sa Dios kanato 
isip mga ginikanan. Kita midawat og usa ka obligasyon sa dihang 
kita nahimong mga pamaagi sa pagdala sa mga anak nganhi sa 
kalibutan. Dili kita makahatag niana nga responsibilidad nganha 
sa bisan unsa nga organisasyon. Atoa kini. . . . Una ug labaw sa 
tanan ang obligasyon nga anaa kanimo ug kanako nga dili lamang 
motambag apan mobansay, pinaagi sa pagpakita og ehemplo, pi-
naagi sa paggahin og igo nga panahon uban sa atong mga mina-
hal, niining batang mga lalaki ug batang mga babaye, nga sila dili 
madala ngadto sa . . . gidili nga mga dalan.5

Tawaga ang inyong mga pamilya libut kaninyo, ug kon kamo 
napakyas kaniadto sa paghatag kanila og panabut kabahin sa mga 
katuyoan sa kinabuhi ug kahibalo kabahin sa Ebanghelyo sa atong 
Ginoo, buhata kini karon, kay ako moingon kaninyo isip usa ka 
sulugoon sa Ginoo, sila nagkinahanglan niini karon ug sila magki-
nahanglan niini gikan karon.6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 289.]

Ang uban nga mga tinguha kinahanglan gayud nga 
dili mao ang hinungdan nga atong makalimtan ang 
atong katungdanan sa pagtudlo sa atong mga anak.

Gisultihan kita diha sa Lucas nga adunay moabut nga panahon 
nga ang mga tawo pagalumsan sa mga kabalaka ug sa mga ba-
handi ug sa mga kalipayan sa kinabuhi [tan-awa sa Lucas 8:14]. 
Ako naghunahuna . . . bisan karon, sa mga lalaki ug mga babaye 
nga akong gihigugma, kansang pagka-espirituhanon nalumsan 
niining mga butanga, ug ang yawa ang nagdala kanila subay nia-
nang sayon nga dalan sa kalingawan ug gibaliwala nila ang ilang 
katungdanan isip mga ginikanan ug isip mga miyembro sa Sim-
bahan ni Jesukristo.

. . . Karon taliwala sa kalibog, kahinam ug sa tanan nga kalipa-
yan sa kinabuhi, . . . dili nato kalimtan ang katungdanan nga kita 
obligado niining batang mga lalaki ug batang mga babaye kinsa 
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gilalang diha sa panagway sa Dios. Siya ang Amahan sa ilang mga 
espiritu, ug siya mohimo kanato nga maoy responsable sa pag-
tulun-an nga ilang madawat. Ako nanghinaut ug nag-ampo nga 
kita motudlo kanila sa ingon nga kon ang katapusan moabut kita 
makadawat gikan kaniya niana nga panalangin, “Maayong pag-
kabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon, dumuyog ka sa kalipay 
sa imong Agalon,” ug makauban nato ang atong mga minahal 
hangtud sa kahangturan.7

Naghunahuna ko nga mosaysay kaninyo og usa ka istorya. Pi-
pila ka tuig na ang milabay, adunay nagpuyo didto sa Indiana 
nga duha ka batang mga lalaki, mga batan-on kinsa nagtrabaho 
sa umahan—umahan nga walo ngadto sa onse ka kilometro ang 
gilay-on. Kugihan kaayo sila nga naghimo sa ilang mga buluha-
ton, nagkuha og gatas sa mga baka, ubp. Ang unang batang lalaki 
miadto sa iyang amahan usa ka adlaw niana sa dihang nag-edad 
siya og hapit 13 o 14 ug miingon, “Papa, gusto ko nga moadto 
sa siyudad. Gusto ko nga makakita sa hayag nga mga suga. Nag-
hunahuna ko kon dili ba ko mahimong moadto og sayo sa ka-
gabhion, kon motrabaho ko og maayo ug humanon ang akong 
trabaho?” Ang amahan miingon, “Dili nimo kana mahimo tungod 
kay dili ka man makahuman sa imong trabaho.” “Kon andam ko 
sa pagmata og sayo ug motrabaho sa tibuok adlaw, makaadto ba 
ko sa siyudad? Dili man kaayo kini layo, ug mahimong moabut ra 
ko didto sulod sa usa o duha ka oras ug dayon mopauli og sayo.” 
Ang amahan miingon, “Siyempre, kon buhaton nimo ang tanan 
nimong buluhaton, nan makaadto ka.” Mga amahan, hunahunaa 
kini. Ang resulta, siya nakaadto. Naabut siya sa lungsod nga hapit 
na mongitngit. Ang mga tindahan ug ang mga bangko sirado na. 
Adunay daghang mga dapit sa kalingawan ug mga sugalan nga 
abli. Ang tanang maayo nga mga tawo wala na sa gawas, kasaga-
ran kanila anaa sa ilang kaugalingong mga panimalay. Ang tanang 
mga laagan anaa sa mga kadalanan o niining mga dapita. Nakit-an 
nila kining batan-ong lalaki nga miabut ug siya ilang gidala. Wala 
madugay sila mipakita kaniya og pipila ka mga butang nga dili 
angayan nga makita sa usa ka batang lalaki. Mao kana ang iyang 
kasinatian. Nakahatag kini kaniya og usa ka pagtilaw sa butang 
nga dili maayo alang kaniya.
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“Walay panahon nga inyong magahin, walay paagi diin inyong magamit 
ang inyong panahon nga adunay mas dako nga kaayohan kay sa 

pagbansay sa inyong batang mga lalaki ug sa inyong batang mga babaye 
nga mamahimong takus sa mga panalangin sa atong langitnong amahan.”

Ang ikaduha nga batang lalaki miadto sa iyang amahan sa sa-
mang paagi. Siya miingon, “Papa, gusto unta ko nga moadto sa 
lungsod sa usa ka adlaw. Dili ba ko nimo paadtoon ug patan-awon 
sa pipila ka mga butang nga wala pa nako makita sukad? Gusto ko 
nga moadto sa dili pa mongitngit aron makakita og bisan unsa nga 
butang.” “Anak,” mitubag ang amahan, “sa akong hunahuna ikaw 
adunay katungod sa pag-adto sa lungsod, ug sa akong hunahuna 
ikaw adunay katungod nga kuyogan sa imong amahan. Pagpili 
og adlaw ug tabangan ko ikaw sa mga buluhaton aron makaadto 
kita og sayo-sayo aron imong mahimamat ang pipila sa akong 
mga kaubanan.”

Mao ra kini nga estado ang akong gihisgutan—ang duha ka 
mga umahan dili kaayo layo sa usag usa. Sulod sa usa ka semana 
nakapili siya og adlaw. Gihimo nila ang mga buluhaton, ug miadto 
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sa lungsod. Miabut sila hapit na mag-alas kwatro. Miabut sila didto 
sa wala pa manira ang mga bangko. Ang batang lalaki nagsul-ob 
sa iyang nindot nga sinina. Ang iyang amahan mipasulod kaniya 
sa bangko ug mipailaila kaniya ngadto sa trabahante sa bangko, 
kinsa milamano kaniya ug miingon, “Kon moanhi ka sa lungsod, 
anhi ug pakigkita kanamo ug kami moabiabi kanimo.”

Ang iyang amahan midala kaniya sa mga balay nga pangne-
gosyo diin siya nagnegosyo, diin ang mga tawo malipayon nga 
mitimbaya kaniya. Sa dihang miuli sila og dungan, human sa ilang 
pagpabilin aron sa pagtan-aw og pasundayag, kana nga batang 
lalaki nakahimamat og pipila sa labing maayo nga mga tawo diha 
sa komunidad. Ang resulta mao nga sa dihang siya midako na ug 
miadto sa lungsod, ang iyang mga kauban mao ang maayo nga 
mga tawo.8 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 289.]

Gusto ko nga mosugyot kaninyo . . . , walay panahon nga 
inyong magahin, walay paagi diin inyong magamit ang inyong 
panahon nga adunay mas dako nga kaayohan kay sa pagbansay 
sa inyong batang mga lalaki ug sa inyong batang mga babaye 
nga mamahimong takus sa mga panalangin sa atong Langitnong 
Amahan.9

Ang ehemplo sa ginikanan makadala sa usa ka anak 
ngadto sa kaluwasan, pagkamatarung, ug kalipay.

Magmahimo kitang mga ehemplo sa pagkamatarung ngadto sa 
atong mga anak, maghimo sa atong pamilya nga mga pag-ampo 
ug mangamuyo og panalangin sa pagkaon. Ipakita sa atong mga 
anak nga isip mga bana ug mga asawa magpinarayganay kita 
sa usag usa. Samtang may panahon pa kuhaa ang oportunidad 
isip mga bana ug mga asawa sa pagpanalangin sa usag usa uban 
sa inyong gugma, sa inyong pagkamabination ug inyong pagka-
matinabangon sa tanang paagi. Kuhaa ang oportunidad samtang 
may panahon pa sa pagtudlo sa inyong anak nga mga lalaki ug 
anak nga mga babaye kon unsaon sa pagpuyo nga malipayon. 
. . . Himoon nato ang atong mga panimalay nga mga dalangpan 
sa kalinaw ug paglaum ug gugma.10
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Pipila lamang ka adlaw nakakita ko og sulat gikan sa usa ka 
lalaki nga nagpuyo sa hamtong nga pangidaron sa iyang kina-
buhi. Sa sulat ngadto sa iyang amahan siya miingon: “Ang imong 
konsiderasyon alang sa imong mga minahal, ang imong pagtudlo 
kanako, ang mga ehemplo nga imong gipakita kanako, mao ang 
nahimo nakong inspirasyon sa pagbuhat kon unsa ang gusto sa 
Ginoo nga akong buhaton. Gibati nako nga sa pagsunod sa imong 
mga tunob ako luwas.” Mao kana ang usa ka maalamon nga ama-
han, mao kana ang usa ka bulahan nga amahan, kinsa makatisok 
diha sa hunahuna sa iyang anak og ingon nga pagsalig. . . . Tu-
ngod sa kinaiya sa amahan—gani mihatag siya og pasidungog sa 
iyang amahan diha sa iyang sulat—tungod sa ehemplo nga gipa-
kita diha sa iyang panimalay, siya usa na karon sa mga lig-on niini 
nga Simbahan. Siya mahimong mopuyo sa kalibutan ug mosunod 
sa mga sugo sa Ginoo. Ang iyang tinguha sa paghimo og maayo 
nadasig diha sa panimalay nga iyang gipuy-an. Siya walay nakita 
nga paghinakog diha sa panimalay, apan dili paghinakog. Ang 
mga ginikanan wala magtinguha sa pag-angkon sa tanan kutob 
sa ilang mahimo ug maghupot niini sa hinakog nga paagi alang 
sa ilang kaugalingon, apan mangita sila niadtong kinsa nangi-
nahanglan kanila, modasig ug mopanalangin kanila. Ang tanang 
gisulti dinhi sa kalibutan dili makatisok diha sa kasingkasing ni-
anang tawhana kon unsa ang anaa niya karon, apan kini tungod 
sa ehemplo nga gipakita sa iyang mga ginikanan, niadtong kinsa 
nagpuyo sa panimalay nga iyang gipuy-an.

Wala koy pagduhaduha nga adunay gatusan ka mga lalaki ug 
mga babaye, liboan kanila, tingali, diha sa mga komunidad diin 
kita nagpuyo ug dinhi sa kalibutan, kinsa makasulti og sama nga 
butang kalabut sa mga pagtulun-an sa ilang mga amahan ug sa 
ilang mga inahan. Apan nahadlok ko nga adunay pipila kanato 
kinsa naimpluwensyahan sa mga pamatasan sa kalibutan ug na-
linga sa ideya nga kita kinahanglang mosunod sa unsay gihimo 
sa tanan bisan unsa pa man ang ilang gituohan o gibuhat. Niana 
nga sitwasyon ang atong ehemplo dili mahimong panalangin apan 
mahimong makaguba sa kalipay sa atong mga anak.11

Mohatag kita og pagsaksi diha sa atong inadlaw-adlaw nga mga 
binuhatan, ingon man usab diha sa atong panagsultihanay, nga 
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kita nagtuo nga buhat kini sa Amahan ug ang hingpit nga kalipay 
nga dili matukib moabut kanato, ug ang mga anak nga nagtubo 
sa atong mga panimalay molambo diha sa hugot nga pagtuo ug 
kamapaubsanon. Sila pagadugangan, ug pagahatagan og gahum 
nga makabarug sa mga pagtintal sa kaaway nga nakapunting ka-
nila, ug puli sa kasakit nga gibati sa katawhan, tungod sa pagka-
makasasala, adunay kahupayan, kalinaw ug kalipay, ug . . . ang 
mga lalaki ug mga babaye mopuyo niini nga yuta kinsa adunay 
kalig-on sa kinaiya sa pagsalikway sa mga dautan sa kinabuhi.12 
[Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 289.]

Pinaagi sa paghigugma ug pagtudlo sa 
atong kabatan-onan, kita makatabang sa 

pagpanalipod kanila gikan sa dautan.

Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, tudloi ang inyong mga anak 
sa pagsunod sa moral nga balaod. Palibuti sila sa mga bukton sa 
inyong gugma, nga sila dili magtinguha sa bisan unsa sa pag-ambit 
sa mga tintasyon sa dautan nga nagpalibut kanila bisan asa. . . .

Unsa kini ka pribilehiyo alang sa mga ginikanan nga molingkod 
sa ilang kaugalingong mga panimalay, gilibutan sa pamilya sa putli 
nga batang mga lalaki ug batang mga babaye nga gihatag kanila 
sa atong Langitnong Amahan, nga ang ilang mga espiritu anak 
sa atong Amahan sa Langit! Unsa kini ka hingpit nga kalipay nga 
makauban sila sa pag-ambit sa mga panalangin sa atong Langit-
nong Amahan ug magmaya sa pagpakig-uban sa iyang Espiritu, 
ug bansayon sila og maayo diha sa panahon sa ilang kabatan-on 
nga samtang nagtubo ngadto sa pagkahingkod napabilin nila ang 
kaputli sa ilang kinabuhi!

Akong mga kaigsoonan, ako nangaliyupo kaninyo nga uban sa 
labaw ka sinsero, uban sa labaw ka manggihunahunaon, labaw 
ka mapailubon kay sa kaniadto, inyong panalipdan ang bag-o 
nga henerasyon gikan sa dili makita nga mga kalisdanan nga gi-
butang sa yawa sa ilang atubangan. Daghan sa atong [mga salida], 
mga programa sa radyo, mga magasin, mga basahon, ubp., dili 
angay . . . , ug gawas kon kita mopahuyang sa impluwensya nii-
ning mga butanga pinaagi sa maayo nga pagtulun-an ug palibut, 
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“Kon ang home evening pagahimoon lang sa mga Santos sa ulahing mga 
adlaw, . . . pila ka malipayon nga mga panimalay unta ang maanaa.”

nga maghatag sa kabatan-onan og mga kaayohan nga nagagikan 
sa kahibalo sa kinabuhi sa maayo nga mga lalaki ug maayo nga 
mga babaye, nga nagtudlo kanila sa mga hiyas sa mga propeta ug 
sa kahulugan sa Ebanghelyo ni Jesukristo, pipila niadtong atong 
gihigugma mahimong mawala gikan kanato. . . .

Atong tudloan ang atong mga anak nga magmahimong putli 
diha sa ilang kinabuhi, nga magmahimong matarung. Tudloi ang 
inyong batang mga lalaki sa pagpanalipod sa hiyas sa ilang igso-
ong mga babaye ug sa babaye nga ilang mga ikauban. Tudloi ang 
inyong anak nga mga babaye sa pagpanalipod sa hiyas sa mga 
lalaki nga ilang ikauban. . . . Atong i-major, kon gamiton nato kana 
nga pulong, sa pag-atiman sa atong batang mga lalaki ug batang 
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mga babaye ubos sa impluwensya sa Espiritu sa Dios, nga ang 
yawa walay gahum sa pagpahisalaag kanila.13 [Tan-awa sa mga 
sugyot 5 ug 6 sa mga pahina 289-90.]

Ang pagtuon sa ebanghelyo isip usa ka 
pamilya makatabang kanato nga masuod 

ang atong mga anak ngari kanato.

Diha sa atong mga panimalay, mga kaigsoonan, kini atong pri-
bilehiyo, kini atong katungdanan, sa pagpundok sa atong mga 
pamilya aron sa paglingaw-lingaw ug paglig-on ug pagpaluyo sa 
usag usa, nga matudloan sa mga kamatuoran sa Balaan nga mga 
Kasulatan. Diha sa matag panimalay, ang mga anak kinahanglan 
nga awhagon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ingon nga kini gipa-
dayag ngari kanato sa tanan nga mga dispensasyon. Kinahanglan 
nga kita mobasa sa Biblia, sa Basahon ni Mormon, sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad, ug sa Perlas nga Labing Bililhon; dili lamang sa 
pagbasa niini diha sa atong mga panimalay, apan sa pagpasabut 
usab niini ngadto sa atong mga anak nga sila unta makasabut sa 
. . . mga pamaagi sa Dios ngadto sa mga katawhan sa yuta.

Atong tan-awon kon dili ba kita makahimo og labaw pa niini 
sa umaabut kay sa atong nahimo sa nangagi. Atong ipasalig ang 
atong kaugalingon ngadto sa baruganan ug magpraktis sa pag-
pundok sa atong mga pamilya libut kanato diha sa atong kaugali-
ngong mga panimalay. Atong himoon nga ang matag usa kanato 
mangutana sa iyang kaugalingon: “Nahimo ba nako ang akong 
katungdanan diha sa akong panimalay sa pagbasa ug pagtudlo sa 
ebanghelyo, ingon nga kini gipadayag pinaagi sa mga propeta sa 
Ginoo? Napabilin ba nako nga suod kanako ang akong mga anak 
ug mihimo sa panimalay nga usa ka maanindot nga dapit ug usa 
ka dapit nga may balaang pagtahud, paghigugma, pagsinabtanay, 
ug pagkamaunungon?”

Kon kita wala makahimo, maghinulsol kita sa atong pagbaliwala 
ug paduolon ang atong mga pamilya libut kanato ug tudloan sila 
sa kamatuoran. . . .

“Napahimutang ba nako ang akong panimalay diha sa kahap-
say?” Kinahanglan mao kini ang pangutana sa matag kasingkasing. 
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Dili kay, naghimo ba sa ingon ang akong silingan? apan, nahimo 
ba nako ang unsay gikinahanglan sa Ginoo kanako? 14

Ang atong mga anak mao ang labing bililhon nga gasa nga gi-
hatag sa atong Amahan ngari kanato. Kon kita makagiya sa ilang 
mga tiil diha sa dalan sa kaluwasan, adunay hingpit nga kalipay 
sa kahangturan alang kanato ug alang kanila. . . .

Usa ka paagi nga sila mas masuod ngari kanato mao nga kita 
magpundok kanunay diha sa atong mga panimalay. Ang Simba-
han mihangyo nga kinahanglan adunay igahin labing minus usa 
ka gabii matag semana alang sa tanang pamilya nga magpundok 
ug maglingaw-lingaw sa pakig-uban sa usag usa, sa paglingaw-
lingaw sa yano nga mga kalingawan sa pamilya, ug sa paghisgut 
sa usag usa niadtong mga butang nga adunay dako ug malung-
taron nga bili.

. . . Niadtong 1915 ang Unang Kapangulohan misulat niini 
ngadto sa “mga presidente sa mga stake, mga bishop, ug mga 
ginikanan sa Zion,” ug ako mokutlo sa unsay ilang gisulti nianang 
higayuna:

“Among gitambag ug giawhag ang pagsugod og usa ka ‘Home 
Evening’ sa tibuok Simbahan diin sa maong higayon ang mga 
amahan ug mga inahan mahimo nga mopundok sa ilang batang 
mga lalaki ug batang mga babaye palibut kanila diha sa panima-
lay, ug motudlo kanila sa pulong sa Ginoo. . . . Kini nga ‘Home 
Evening’ kinahanglan nga ihalad sa pag-ampo, pagkanta og mga 
himno, mga awit, instrumental nga musika, pagbasa sa Kasulatan, 
mga hilisgutan sa pamilya, ug piho nga panudlo kalabut sa mga 
baruganan sa ebanghelyo, ug sa problema sa kinabuhi kalabut 
sa pamatasan, ingon man usab sa mga katungdanan ug mga ob-
ligasyon sa mga anak ngadto sa mga ginikanan, sa panimalay, sa 
Simbahan, sa katilingban, ug sa nasud.”

Ug mao kini ang gisaad nga panalangin niadtong kinsa mohimo 
sa unsay gihangyo:

“Kon ang mga Santos mosunod niini nga tambag, isaad namo 
nga dakong mga panalangin ang moresulta. Ang paghigugmaay 
diha sa panimalay ug pagkamasulundon ngadto sa mga ginikanan 
molambo. Ang hugot nga pagtuo mahimo nga mapalambo diha 
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sa mga kasingkasing sa kabatan-onan sa Israel, ug makabaton sila 
og gahum sa pagpakigbatok sa dautan nga mga impluwensya ug 
mga tintasyon nga nagsamok kanila.”

Kini nga mga baruganan ug mga saad anaa gihapon sa atong 
atubangan.15

Kon ang home evening pagahimoon lang sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, kon atol sa usa ka gabii sa usa ka semana 
magpuyo kita kauban sa unsay atoa, ubos sa impluwensya sa 
espiritu sa Ginoo, diha sa atong kaugalingong mga panimalay 
nga gilibutan niadtong kinsa gihatag sa Ginoo ngari kanato, ug 
miingon kanato, labaw sa tanan, nga kita kinahanglang motudlo 
kanila, pila ka malipayon nga panimalay unta ang maanaa diin 
karon anaa ang kasubo ug panagbingkil ug kasakit. . . .

. . . Kon atong sirad-an ang kalibutan ug ang mga butang sa 
gawas, ug ubos sa gahum sa pag-ampo ug pagpasalamat atong 
ihatag ngadto sa atong anak nga mga lalaki ug anak nga mga 
babaye kadtong mahinungdanon nga mga kamatuoran nga giha-
tag sa Ginoo kanato alang sa atong kaayohan ug alang sa ilang 
kaayohan, usa ka tinuod nga paglambo sa hugot nga pagtuo ang 
mosunod. Nanghinaut ko nga kini mahimong posible nga kita 
makabalik, kon kita mopalayo gikan niana nga tambag. Ipundok 
ang atong mga anak palibut kanato ug himoon ang atong mga 
panimalay nga mahimong dapit nga anaa ang Espiritu sa Ginoo. 
Kon kita mohimo sa atong bahin, kita mahimong masayud ug 
makasiguro nga ang atong Langitnong Amahan mohimo sa iyang 
bahin.16 [Tan-awa sa sugyot 7 sa pahina 290.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga 
tabang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Hunahunaa ang mahitungod sa istorya diha sa mga pahina 
275–77. Sa imong hunahuna ngano nga si George Albert 
Smith nakahimo man sa pagtudlo sa iyang anak nga babaye 
nga si Edith sa malampuson gayud nga paagi? Paghunahuna 
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og higayon gikan sa imong pagkabatan-on sa dihang ang usa 
ka ginikanan mitudlo kanimo og usa ka butang nga nakaim-
pluwensya kaayo sa imong kinabuhi. Nganong epektibo man 
kaayo kana nga leksyon?

 2. Tun-i ang unang seksyon sa mga pagtulun-an (mga pahina 
278–79) ug Doktrina ug mga Pakigsaad 93:37–40. Sa imong 
hunahuna ngano nga ang Ginoo mihatag man sa mga ginika-
nan, imbis nga sa ubang mga organisasyon, sa responsibili-
dad sa pagtudlo sa ilang mga anak sa ebanghelyo? Sa unsang 
paagi nga ang mga organisasyon sa Simbahan makatabang 
sa mga ginikanan niini nga responsibilidad? Sa unsang pa-
agi nga ang mga kaliwat sa pamilya makatabang? Kon ikaw 
walay kaugalingong mga anak, paghunahuna og mga paagi 
nga ikaw mahimong usa ka matarung nga impluwensya sa 
kabatan-onan sa Simbahan sa paagi nga makasuporta sa mga 
ginikanan.

 3. Ribyuha ang istorya sa mga pahina 280–82. Sa unsang paagi 
nga ang mga anak makabenepisyo kon ang mga ginikanan 
mogahin og panahon uban kanila? Unsa man ang pipila sa 
“mga kabalaka ug . . . mga kalipayan sa kinabuhi” (pahina 
279) nga maoy hinungdan sa atong pagbaliwala sa atong mga 
responsibilidad alang sa atong mga pamilya? Unsa ang atong 
buhaton aron mabuntog kining mga makapalinga?

 4. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 282. Hunahu-
naa ang imong mga kinaiya ngadto sa “mga pamatasan sa 
kalibutan” ug sa unsang paagi nga kadto nga mga kinaiya 
mahimong makaapekto sa imong mga anak. Unsa man ang 
pipila sa “inadlaw-adlaw nga mga binuhatan” nga naghatag 
og piho nga lig-ong pagsaksi sa atong mga gituohan ngadto 
sa atong mga anak?

 5. Unsa ang pipila sa mga tintasyon nga giatubang sa mga anak 
ug kabatan-onan diha sa inyong komunidad? Tun-i ang sek-
syon nga nagsugod sa pahina 284, nga mangita sa mga bu-
tang nga mabuhat sa mga ginikanan, mga apohan, ug sa 
uban aron sa pagtabang sa kabatan-onan nga makabuntog 
sa tintasyon.
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 6. Si Presidente Smith mitambag nga atong “i-major,” o mo-focus, 
sa pag-atiman sa atong mga anak ubos sa impluwensya sa 
Espiritu (tan-awa sa pahina 285). Unsa man ang ipasabut niini 
nganha kanimo? Unsa nga mga matang sa mga butang ang 
mahimo sa mga ginikanan sa pag-focus sa pagpadako sa ilang 
mga anak diha sa pagkamatarung?

 7. Diha sa mga pahina 287–88, si Presidente Smith nagribyu sa 
pipila ka mga saad nga gihimo ngadto sa mga pamilya kinsa 
naghimo kanunay og mga family home evening. Sa unsang 
paagi nga kini nga mga saad natuman diha sa imong pamilya? 
Unsa nga tambag ang imong mahatag ngadto sa usa ka pa-
milya nga wala gayud maghimo og family home evening ka-
niadto apan gusto nga mosugod?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Proverbio 22:6; Isaias 
54:13; Enos 1:1–3; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; Doktrina ug 
mga Pakigsaad 68:25–31; tan-awa usab sa “Ang Pamilya: Usa ka 
Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”  Ensign, Nob. 1995, 102.

Tabang sa pagtudlo: “Pagbantay nga dili tapuson dayon ang ma-
ayong mga panaghisgutan aron lang mahuman ang tanang mga 
materyal nga imong giandam. Bisan og importante ang paghuman 
sa materyal, mas importante ang pagtabang sa mga estudyante nga 
mobati sa impluwensya sa Espiritu, mosulbad sa ilang mga pangu-
tana, mopadugang sa ilang pagsabut sa ebanghelyo, ug mopalig-on 
sa ilang pasalig sa pagsunod sa mga kasugoan” (Pagtudlo, Walay 
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 64).
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hinumdumi ang ehemplo sa balaan nga Manluluwas, kinsa, sa 
dihang gilansang diha sa mapintas nga kahoy, miingon, “amahan, 

pasayloa sila; kay wala sila makasabut sa ilang ginabuhat.”



293

K A P I T U L O  2 3

“Kamo Gikinahanglan 
nga Mopasaylo”

Pinaagi sa pagpasaylo sa uban, kita naghatag 
og kagawasan sa atong kaugalingon gikan sa 
palas-anon sa kasuko ug nag-andam sa atong 

kaugalingon alang sa kinabuhing dayon.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Niadtong 1897, samtang usa pa ka batan-on, si George Albert 
Smith miapil sa Utah National Guard. Tungod sa pag-awhag sa 
pipila sa iyang mga kaubanan, midagan siya alang sa usa ka pinili 
nga katungdanan diha sa Guard, apan atol sa mga semana nga pa-
ingon na mag-eleksyon, ang kaatbang nga guardsman misugod sa 
pagpakatap og dili tinuod nga mga tsismis nga nagpasangil kang 
George Albert Smith mahitungod sa dili maayo nga mga binuhatan. 
Agi og resulta, si Sergeant Smith napildi sa eleksyon nga iyang gibati 
nga makadaug unta siya. Ang mas nakapalisud pa sa sitwasyon mao 
nga ang tawo nga mipakatap sa dili tinuod nga mga tsismis higala 
niya kaniadto.

Bisan og naningkamot siya sa paghikalimot niini, ang sayop nga 
binuhatan milukop sa kasingkasing ni George Albert Smith uban 
sa kasakit. Miadto siya sa simbahan pagkasunod Dominggo, apan 
dili maayo ang iyang gibati mahitungod sa pag-ambit sa sakrament. 
Nag-ampo siya alang sa panabang ug nakaamgo nga siya kinahang-
lan nga maghinulsol sa kasuko nga iyang gibati. Nakahukom siya 
nga pangitaon ang iyang higala ug makig-uli kaniya.

Si George Albert Smith midiretso og adto sa opisina niining taw-
hana ug miingon sa malumo nga tingog, “Akong igsoon, pasayloa 
ko sa pagkasilag kanimo nga anaa kanako sa miaging mga semana.”
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Diha-diha dayon ang kasingkasing sa iyang higala nahumok. 
“Brother Smith, wala ka magkinahanglan og pagpasaylo,” miingon 
siya. “Ako ang nagkinahanglan og pagpasaylo gikan kanimo.” Nag-
lamanohay sila, ug sukad niana nagpabilin sila nga managhigala.1 
[Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 301.]

Pipila ka tuig ang milabay, si George Albert Smith mihimo sa 
pagpasaylo sa uban nga usa sa iyang tibuok kinabuhi nga mga tu-
mong sa dihang siya misulat sa iyang personal nga pamahayag sa 
gituohan: “Ako dili motuyo sa pagpasakit sa mga pagbati ni bisan 
kinsa, dili bisan kaniya kinsa nakahimo kanako og sayop, apan 
maningkamot sa pagbuhat kaniya og maayo ug mohimo kaniya 
nga akong higala.” 2

Usa ka suod nga kauban ni Presidente Smith nakaobserbar nga 
ang abilidad sa pagpasaylo mao gayud ang usa sa iyang mahinung-
danong mga kinaiya: “Tinuod gayud nga siya mipasaylo sa tanang 
mga tawo. Nasayud siya sa tibuok niyang kinabuhi mahitungod 
sa sugo sa Dios: ang Dios mopasaylo kinsa ang iyang pasayloon. 
Apan kita, gikinahanglan nga mopasaylo sa tanan nga mga tawo. 
Makahimo siya niana, ug dayon itugyan kana ngadto sa Dios. Ingon 
nga siya mipasaylo sigurado ko nga iyang kalimtan. Kon ang usa ka 
tawo kinsa nakapasaylo makahimo sa pagkalimot, nan sa tinuoray 
kanang tawhana usa ka talagsaon nga tawo, gani usa ka tawo sa 
Dios!” 3

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Kon kita nakasabut sa ebanghelyo ni Jesukristo, 
kita mas andam nga mopasaylo sa uban.

Adunay usa ka butang nga mahimo natong paningkamutan og 
maayo nga maugmad, ug kana mao, ang kaandam sa pagpasaylo 
sa usag usa sa atong mga kalapasan. Ang diwa sa pagpasaylo usa 
ka hiyas nga kon wala kini dili gayud nato makab-ot sa hingpit ang 
mga panalangin nga atong gilauman nga madawat.4

Ang mga tawo sa kalibutan wala makasabut . . . kon unsa 
ang gibati sa Manluluwas nga diha sa paghingutas sa iyang ka-
lag, siya nangamuyo ngadto sa iyang Langitnong Amahan, sa dili 
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pagpanghimaraut ug paglaglag niining mga tawo nga mihunos sa 
iyang mortal nga kinabuhi, apan siya miingon:

“. . . Amahan, pasayloa sila; kay wala sila makasabut sa ilang 
ginabuhat.” (Lucas 23:34.)

Mao gayud unta kana ang kinaiya sa tanang mga miyembro sa 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mao 
gayud unta kana ang kinaiya sa tanang anak nga mga lalaki ug anak 
nga mga babaye sa Dios ug mahimo kana, alang kanako, kon sila 
hingpit nga nakasabut sa plano sa kaluwasan. . . . Ang kasuko ug 
kasilag diha sa atong mga kasingkasing dili maghatag kanato og 
kalinaw ug kalipay.5

Ang Ginoo mihatag kanato og mahinungdanon nga kasayuran, 
mipadayag sa Iyang hunahuna ug kabubut-on ngari kanato, mitudlo 
kanato og mga butang nga wala mahibaloi sa kalibutan, ug, sumala 
sa kasayuran nga atong nadawat, Siya naghimo kanato nga maoy 
responsable ug naglaum kanato nga magpakabuhi sa mas halang-
don nga kinabuhi, mas sulundon nga kinabuhi kay sa niadtong 
kinsa wala makasabut sa hingpit nga Ebanghelyo sama sa atong 
nahibaloan. Ang diwa sa pagpasaylo usa ka butang nga ipakita 
unta sa mas hingpit nga paagi sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
diha kanila. . . . Kinahanglan nga kita moabut sa usa ka kahimtang 
diin kita makapasaylo sa atong kaigsoonan.6 [Tan-awa sa sugyot 2 
sa pahina 301.]

Kon kita mopasaylo sa uban, kita nagpakita 
og pasalamat alang sa kapasayloan nga 
gihatag sa Langitnong Amahan kanato.

Agi og sumpay kabahin niining butanga [sa pagpasaylo sa uban], 
akong basahon ang pipila ka mga bersikulo gikan sa ika-diseotso 
nga kapitulo sa San Mateo, sugod sa ika-baynte uno nga bersikulo. 
Mora og ang mga Apostoles kauban sa Manluluwas niining higa-
yuna, ug si Pedro miduol Kaniya ug miingon:

“Ginoo, hangtud ba makapila makasala ang akong igsoon batok 
kanako, ug pasayloon ko siya? makapito ba?

“Si Jesus mitubag kaniya, Wala ako mag-ingon kanimo nga ma-
kapito, kondili kapitoan ka pito.” [Mateo 18:21–22.]



K a P i T u l o  2 3

296

Dayon ang Manluluwas mihatag og usa ka sambingay . . . ma-
hitungod sa duha ka mga lalaki. Usa sa mga lalaki nakautang sa 
iyang agalon og dakong kantidad sa kwarta, ug siya miduol ngadto 
kaniya ug misulti kaniya nga dili siya makabayad sa unsay iyang 
giutang, ug mihangyo nga unta mapasaylo ang iyang utang. Ang 
agalon niana nga sulugoon naluoy, ug gipasaylo ang utang niya. 
Dayon kining tawhana kinsa gipasaylo migawas ug nakasugat sa 
iyang isigka-ulipon nga nakautang kaniya og gamayng kantidad, ug 
mipugos kaniya sa pagpabayad. Ang kabus nga tawo dili makahimo 
sa pagtubag sa iyang obligasyon, ug mibawos og hangyo nga ma-
pasaylo unta ang utang niya. Apan wala siya pasayloa; gipadakop 
hinoon siya ug gipabilanggo sa tawo kinsa gipasaylo sa iyang aga-
lon. Sa dihang ang uban nga mga isigka-ulipon nakakita sa unsay 
gibuhat miadto sila sa agalon niining tawhana ug gisuginlan siya, 
ug siya nasuko ug gitugyan ang tawo kinsa iyang gipasaylo ngadto 
sa kasakitan, hangtud makabayad siya sa iyang tanang utang. Ang 
iyang kalag dili igo ang kadak-on aron sa pagpasalamat sa kalooy 
nga gipakita ngadto kaniya, ug tungod sa kakulang sa gugmang 
putli nawagtang kaniya ang tanan. [Tan-awa sa Mateo 18:23–35.]

Usahay makakita kita og ginagmayng mga problema nga motu-
maw taliwala kanato, ug atong makalimtan ang pagpailub sa atong 
Amahan sa Langit nga gihimo ngari kanato, ug atong gipadako diha 
sa atong mga kasingkasing ang gamayng butang nga tingali gibuhat 
o gisulti mahitungod kanato sa atong kaigsoonan. Kita dili kanu-
nay nga mosunod niana nga balaod nga gusto sa Ginoo nga atong 
tumanon kalabut niining mga butanga. Atong nakalimtan ang sugo 
nga Iyang gihatag ngadto sa mga Apostoles diha sa mga pulong sa 
pag-ampo, diin sila giingnan nga mag-ampo nga sila mapasaylo sa 
ilang mga utang ingon nga sila usab makapasaylo sa mga nakautang 
kanila [tan-awa sa Mateo 6:12]. Akong gibati nga dako kaayo kita og 
makat-unan kalabut niini. Kita wala makatuman sa ingon ka hingpit 
nga maoy kinahanglan natong buhaton sa mga gikinahanglan sa 
atong Langitnong Amahan.7 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 301.]



297

K a P i T u l o  2 3

Pinaagi sa pagpili nga dili masilo, atong 
malimpyohan ang atong mga kasingkasing sa 
tanang mga pagbati sa pagkadili mabination.

Gitudloan kita sa paghigugma sa atong mga kaaway, ug sa pag-
ampo alang niadtong nag-among-among kanato ug namulong og 
dautan kanato [tan-awa sa Mateo 5:44]. . . . Kon kamo biay-biayon, 
ayaw og balos sa pagbiay-biay. Kon ang uban mosulti og dautan 
batok kaninyo, kaloy-i sila, ug pag-ampo alang kanila. Hinumdumi 
ang ehemplo sa Balaan nga Manluluwas, kinsa, sa dihang gilansang 
diha sa mapintas nga kahoy, miingon, “Amahan, pasayloa sila; kay 
wala sila makasabut sa ilang ginabuhat.” 8

Usahay ang usa ka igsoon nga anaa sa katungdanan nakasilo, 
sa pipila ka paagi, sa usa sa mga miyembro sa Simbahan, tingali 
wala masayud nga siya nakasilo, ug kanang anak sa atong Amahan 
padayon nga mibati og kasakit sa hilum, imbis mohimo ingon sa 

“Kon adunay bisan unsa nga mga panagsumpaki tali sa inyong 
kaugalingon ug sa inyong mga silingan, sulbara kini dayon kutob 

sa inyong mahimo, ubos sa impluwensya sa espiritu sa ginoo.”
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gisugo sa Ginoo, moadto sa nakasilo nga tawo ug isulti kaniya, 
diha sa pagkamabination, ang mga pagbati sa iyang kasingkasing, 
ug hatagan kana nga igsoon og oportunidad sa pagsulti kaniya og, 
“Pasayloa ko nga nakasilo ko kanimo, ug nagtinguha ko nga ikaw 
mopasaylo kanako.” Ang resulta mao, sa pipila ka mga higayon, 
atong makaplagan ang usa ka masuk-anon nga pagbati mitumaw 
nga maoy gisulsolan ni Satanas.9 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 
301.]

Kita walay lain nga mga pagbati ngadto ni bisan kinsa sa atong 
isigkatawo; kita walay panahon niana. Kon sila nasayop og sabut 
kanato, nasayop og sulti mahitungod kanato, ug molutos kanato, 
kinahanglan nga atong hinumduman nga anaa na sila sa mga kamot 
sa Ginoo. . . . Busa kon kita moambit sa sakrament sa Panihapon sa 
Ginoo, . . . atong limpyohan ang atong mga kasingkasing sa tanang 
mga pagbati sa pagkadili mabination ngadto sa usag usa ug ngadto 
sa atong mga kaigsoonan nga dili sama nato og tinuohan.10

Pinaagi sa pagpasaylo sa uban, kita nag-andam sa 
atong kaugalingon alang sa celestial nga gingharian.

Himoa nga ang matag usa kanato magpuyo sa paagi nga ang 
yawa walay gahum ibabaw kanato. Kon kamo adunay mga prob-
lema sa usag usa, kon adunay bisan unsa nga mga panagsumpaki 
tali sa inyong kaugalingon ug sa inyong mga silingan, sulbara kini 
dayon kutob sa inyong mahimo, ubos sa impluwensya sa Espiritu sa 
Ginoo, aron kon ang panahon moabut kamong duha ug ang inyong 
mga kaliwatan kinsa magsunod kaninyo maandam sa pagdawat sa 
usa ka panulundon didto sa celestial nga gingharian.11

Diha sa Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong makita 
ang pakisayran kalabut niining butanga mahitungod sa pagpasaylo, 
diin ang Ginoo mihatag og usa ka sugo; kini anaa sa ika-saysenta 
y kwatro nga seksyon, ug nagpasabut kanato niining adlawa. Kini 
mabasa sama sa mosunod:

“. . . Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako, ang 
Ginoo, mopasaylo sa mga sala ngadto niadto kinsa mokumpisal sa 
ilang mga sala sa akong atubangan ug mangayo og pasaylo, kinsa 
wala makasala ngadto sa kamatayon.
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“Ang akong mga tinun-an, diha sa karaan nga mga adlaw, nangita 
og higayon sa pakigbingkil batok sa usag usa, ug wala mopasaylo 
sa usag usa diha sa ilang mga kasingkasing, kay tungod niini nga 
sala sila gisakit, ug gipanton sa hilabihan.

“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.”

Ang bersikulo nga katapusang basahon mao ang akong hatagan 
og gibug-aton.

“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 kasingka-
sing, himoa nga ang Dios mohukom tali kanako ug kaninyo, ug 
moganti kaninyo sumala sa inyong mga binuhatan.” [D&P 64:7–11.]

Kon ang atong kinabuhi ingon niana, kon kita nagkasumpaki 
sa atong silingan, imbis nga mopahimutang sa atong kaugalingon 
isip mga maghuhukom batok sa usag usa, kita sa matinuoron ug 
mainampingong paagi mohangyo ngadto sa atong Amahan sa La-
ngit og moingon, “Ginoo, ikaw ang maghukom tali kanako ug sa 
akong igsoon; ikaw nasayud sa akong kasingkasing; Ikaw nasayud 
nga ako walay pagbati sa kasuko batok kaniya; tabangi kami nga 
makakita sa samang paagi, ug hatagi kami og kaalam nga unta 
kami motagad sa usag usa sa matarung nga paagi,” unsa ka gamay 
na lang unta sa problema, ug unsa ka hingpit nga kalipay ug mga 
panalangin ang moabut kanato! Apan, ang ginagmay nga mga prob-
lema motumaw matag karon ug unya nga makadisturbo sa kahap-
say sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ug kita padayon nga dili 
malipayon tungod kay kita nawili sa sayop nga impluwensya, ug 
walay gugmang putli. . . .

. . . “Karon Ako mosulti nganha kaninyo mahitungod sa in-
yong mga banay; kon ang mga tawo mohampak kaninyo, o sa 
inyong mga banay, sa makausa, ug kamo miantus sa tumang pag-
pailub ug dili mobatok kanila, ni magtinguha ug panimalos, kamo 
pagagantihan;
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“Apan kon kamo dili moantus niini sa tumang pagpailub, kini 
isipon nganha kaninyo ingon nga gigahin nga makiangayon nga 
bayad nganha kaninyo.” [D&P 98:23–24.]

Kini mao usab ang pulong sa Manluluwas ngari kanato. Kon kita 
mosunod sumala niini nga balaod, kita motubo diha sa grasya ug 
kalig-on matag adlaw, ug diha sa pag-uyon sa atong Langitnong 
Amahan. Ang pagtuo molambo diha sa mga kasingkasing sa atong 
mga anak. Sila mahigugma kanato tungod sa pagkamatarung ug 
kaligdong sa atong kinabuhi, ug sila magmaya nga sila gipakatawo 
sa ingon nga mga ginikanan. Ako moingon kaninyo nga kini nga 
sugo wala gihatag nga walay basihanan; kay ang Ginoo namaha-
yag nga dili Siya mohatag og bisan unsa nga balaod nga walay 
pagpakabana, apan ang matag balaod gihatag aron kini mahimong 
mahuptan ug atong pagatumanon.

Kita maanaa niini nga kalibutan sa mubo lamang nga panahon. 
Ang kinamanghuran ug kinalig-unan kanato nag-andam lamang 
alang sa sunod nga kinabuhi, ug sa dili pa kita moadto sa himaya 
sa atong Amahan ug motagamtam sa mga panalangin nga atong 
gilauman nga madawat pinaagi sa pagkamatinud-anon, kita kina-
hanglan nga motuman sa mga balaod sa pagpailub, ug mopakita 
og pagpasaylo ngadto niadtong nakalapas batok kanato, ug kuhaon 
gikan sa atong mga kasingkasing ang tanang mga pagbati sa kasuko 
ngadto kanila.

“Ug usab, kon ang inyong kaaway mohampak kaninyo sa ika-
duha nga higayon, ug kamo dili moyubit batok sa inyong kaaway, 
ug moantus niini sa tumang pagpailub, ang inyong ganti mapilo-
pilo sa kagatusan.

“Ug usab, kon siya mohampak kaninyo sa ikatulo nga higayon, 
ug kamo moantus niini nga mapailubon, ang inyong ganti mapilo-
pilo nganha kaninyo sa makaupat.” [D&P 98:25–26.] . . .

Unta kita makabaton sa Espiritu sa Manluluwas nga magpuyo 
uban kanato, nga kita mopasaylo unta sa tanang mga tawo sama 
sa Iyang gisugo, mopasaylo, dili lamang sa atong mga ngabil apan 
sa kinahiladman gayud sa atong mga kasingkasing, sa matag ka-
lapasan nga nahimo batok kanato. Kon kini atong buhaton sa ti-
buok kinabuhi, ang mga panalangin sa Ginoo maanaa sa atong mga 
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kasingkasing ug sa atong mga panimalay.12 [Tan-awa sa sugyot 5 
sa ubos.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Pamalandongi ang istorya diha sa pahina 293 ug basaha ang 
3 Nephi 12:22–24. Sa imong hunahuna ngano nga ang Ginoo 
nagkinahanglan man nga kita makig-uli sa atong mga kaigso-
onan sa dili pa kita makaadto Kaniya?

 2. Sa mga pahina 294–95 si Presidente Smith mipasabut nga 
ang atong kahibalo mahitungod sa plano sa kaluwasan ma-
katabang kanato nga mahimong mas mapasayloon. Sa imong 
hunahuna nganong ingon man kini niini? Sa unsang paagi 
nga kita“moabut sa usa ka kahimtang” (pahina 295) diin kita 
makapasaylo sa uban?

 3. Samtang ikaw nagtuon sa seksyon nga nagsugod sa pahina 
295, paghunahuna og usa ka higayon sa dihang ang Langit-
nong Amahan mipasaylo kanimo. Sa imong hunahuna ngano 
man nga ang kapakyas sa pagpasaylo sa uban makapahimo 
kanato nga dili takus sa kapasayloan nga atong gitinguha?

 4. Basaha ang tibuok ikaduhang paragraph sa pahina 297. Unsa 
man ang makababag kanato sa pagpakig-uli sa usa ka lider 
sa Simbahan o sa usa ka tawo kinsa nakahibalo o wala ma-
kahibalo nga nakasilo kanato? Unsa ang atong mabuhat aron 
mabuntog kini nga mga problema?

 5. Ribyuha ang katapusang seksyon sa mga pagtulun-an (mga 
pahina 298–301). Sa unsang paagi nga ang atong kaandam sa 
pagpasaylo nag-andam kanato alang sa celestial nga gingha-
rian? Sa unsang mga paagi nga ang atong mga pamilya mapa-
nalanginan kon kita mopasaylo sa uban?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 5:23–24, 38–48; 
6:12, 14–15; 7:1–5; 18:15; 1 Nephi 7:16–21; Doktrina ug mga Pa-
kigsaad 42:88
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Tabang sa pagtudlo: “Kon ang usa ka tawo mangutana, imbitara ang 
uban sa pagtubag imbis ikaw mismo ang motubag niini. Pananglit, 
makasulti ka, ‘Nindot kana nga pangutana. Unsay inyong hunahuna 
ani?’ o ‘Aduna bay makatabang niini nga pangutana?’” (Pagtudlo, 
Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Merlo J. Pusey, “The In-

ner Strength of a Leader,” Instructor, 
Hunyo 1965, 232.

 2. “President George Albert Smith’s 
Creed,” Improvement Era, Abr. 
1950, 262.

 3. Matthew Cowley, sa Conference 
 Report, Abr. 1951, 167.

 4. “The Spirit of Forgiveness,” 
 Improvement Era, Ago. 1945, 443.

 5. Sa Conference Report, Okt. 1945, 169.
 6. Sa Conference Report, Okt. 1905, 27.

 7. Sa Conference Report, Okt. 1905, 27.
 8. Sa Conference Report, Okt. 1904, 

65–66.
 9. Sa Conference Report, Okt. 1905, 27.
 10. Sa Conference Report, Okt. 1906, 50.
 11. Pakigpulong nga gihatag atol sa kom-

perensya sa Mexican mission, Mayo 
26, 1946, George Albert Smith Family 
Papers, University of Utah, box 121, 
pahina 288.

 12. Sa Conference Report, Okt. 1905, 
27–28, 30.
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Matarung nga Pagpuyo diha 
sa Malisud nga mga Panahon

Pinaagi sa atong pagkamatinud-anon sa 
ebanghelyo, kita makakaplag og kaluwasan 

gikan sa mga kalisdanan sa atong panahon ug 
mahimong positibo nga impluwensya sa kalibutan.

Gikan sa Kinabuhi ni George Albert Smith

Ang pagserbisyo ni George Albert Smith isip usa ka General 
 Authority milungtad hapit katunga sa ika-20 nga siglo. Atol niining 
panahona ang kalibutan nakasinati og daghang makasagmuyo ug 
puno sa kasamok nga mga panghitabo, lakip na ang Grabe nga 
Kalisud [Great Depression] ug duha ka mga gubat sa kalibutan. Kini 
nga mga kalamidad, inubanan sa unsay iyang gikonsiderar nga usa 
ka kinatibuk-ang pagkunhod sa moral diha sa katilingban, ang na-
kapaaghat ni Presidente Smith sa pagsulti sobra pa sa makausa, “Ki-
ning kalibutana anaa sa kritikal nga kahimtang.” 1 Iyang nakita diha 
sa mga panghitabo sa kalibutan ang katumanan sa mga panagna 
mahitungod sa katapusang mga adlaw, ug siya nakumbinsir nga ang 
paglaum lamang alang sa kalinaw sa kalibutan mao ang pagsunod 
sa mga balaod sa Dios. Taliwala sa kagubot sa Unang Gubat sa 
Kalibutan, siya mipasidaan, “Ang gubat sa kalibutan dili mohunong 
ug ang kagubot niining kalibutana dili mahuman hangtud nga ang 
katawhan maghinulsol sa ilang mga sala ug mobalik ngadto sa Dios 
ug moalagad kaniya ug motuman sa iyang mga sugo.” 2

Taliwala niining malisud nga mga panahon, nakita ni Presidente 
Smith nga daghang mga tawo ang nawad-an og kadasig. Siya mire-
port, “Kini akong pribilehiyo nga makaadto sa lainlaing mga dapit 
[sa Estados Unidos] ug kini talagsa ra nga ang usa ka tawo maka-
kita og mga tawo kinsa dili grabe ang pagka negatibo, tungod sa 
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“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: 
hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan 

dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw” ( Juan 14:27).
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mga kahimtang nga mipasulabi nga daw dili nato makontrolar.” 3 
Samtang iyang giila nga ang gubat, natural nga mga kalamidad, 
ug ang espirituhanon nga kakuyaw mga kabahin sa pagpuyo sa 
ulahing mga adlaw, si Presidente Smith mitudlo sa mga Santos nga 
sila makalingkawas sa daghan nga mga kasakit niining malisud nga 
mga panahon pinaagi sa pagsunod sa ebanghelyo ug pagbuntog 
sa tintasyon.

Nabantayan usab niya ang kapositibo diha sa iyang gituohan nga 
ang matarung nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makabaton 
og usa ka gamhanan nga impluwensya sa kalibutan nga naglibut 
kanila. Siya mitudlo nga ang mga Santos kinahanglang dili lamang 
modawat sa kahimtang sa kalibutan apan kinahanglang magpabi-
lin nga aktibo diha sa ilang mga komunidad ug maningkamot sa 
pagpabati sa ilang impluwensya, bisan pa man sa bisan unsa nga 
pagsupak nga mahimo nilang atubangon. “Kitang tanan anaa ubos 
sa obligasyon sa paghimo niining kalibutana nga usa ka mas mali-
payon nga dapit kay kita nagpuyo man niini,” siya miingon.4

Si Sister Belle S. Spafford, kinatibuk-ang presidente sa Relief 
Society, mipakigbahin og usa ka kasinatian diin si Presidente Smith 
mitudlo kaniya niini nga baruganan. Wala madugay human mata-
wag sa iyang katungdanan, si Sister Spafford gipahibalo kabahin 
sa usa ka miting nga ipahigayon didto sa Siyudad sa New York 
sa National Council of Women. Ang Relief Society nahimo nang 
sakop niana nga konseho sulod sa daghang katuigan, apan bag-
ohay lang ang pipila sa uban nga mga sakop sa konseho dili kaayo 
mahigalaon sa Simbahan ug gipakaulawan ang mga gipadala nga 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw atol sa mga miting niini. Tungod 
niini, si Sister Spafford ug ang iyang mga magtatambag mibati nga 
ang Relief Society kinahanglang mohunong sa pagkasakop niini 
diha sa konseho, ug nagplano sila og usa ka rekomendasyon nga 
nagpahayag sa ilang mga panglantaw. Si Sister Spafford sa kaulahian 
misaysay:

“Sa panagsabut usa ka buntag niana, miadto ko nga nag-inusara 
aron makigkita ni Presidente George Albert Smith, nagdala sa re-
komendasyon, uban sa usa ka lista sa mga rason kon ngano nga 
ang rekomendasyon gihimo. Ang Presidente mibasa og maayo sa 
gi-type nga materyal. Dayon nangutana siya, ‘Dili ba mao man kini 
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ang organisasyon nga giapilan sa mga sister sa wala pa moabut kini 
nga siglo?’

“Miingon ko, ‘Oo, sir.’

“Miingon siya, ‘Akong nasabtan nga karon gusto ninyong ihu-
nong kana nga pagkasakop?’

“Miingon ko, ‘Oo, sir.’ Dayon midugang ko, ‘Kahibalo ka, Presi-
dente Smith, kami walay nakuha bisan unsa gikan sa Council.’

“Ang Presidente mitan-aw kanako nga nahingangha. Miingon 
siya, ‘Sister Spafford, naghunahuna ka lang ba kanunay sa unsay 
imong makuha? Wala ba diay nimo hunahunaa nga maayo usahay 
ang paghunahuna sa unsay imong mahatag? Ako nagtuo,’ siya mi-
padayon, ‘nga ang Mormon nga kababayen-an adunay mahatag 
ngadto sa kababayen-an sa kalibutan, ug nga sila usab makakat-on 
gikan kanila. Kay sa ipahunong ninyo ang inyong pagpasakop, ako 
mosugyot kanimo nga imong dad-on ang pipila sa imong labing 
maayo nga mga board member ug adto og balik niini nga miting.’

“Dayon miingon siya nga mipasabut og maayo, ‘Himoa nga ma-
bati ang inyong impluwensya.’” 5

Gisunod ni Sister Spafford kini nga tambag ug sa wala madugay 
siya nahimong lider sa National Council of Women, sa katapusan 
napili nga mahimong presidente niini. [Tan-awa sa sugyot 1 sa pa-
hina 314.]

Mga Pagtulun-an ni George Albert Smith

Ang grabe nga mga kalisdanan gipanagna 
na alang sa ulahing mga adlaw.

Kita gisultihan na nga sa katapusang mga adlaw ang grabe nga 
mga kalisdanan motumaw. . . . Kita wala lamang mapasidan-i sa 
mga kasulatan nga gihatag sa panahon sa Manluluwas ug sa wala 
pa ang iyang panahon, ug niadtong gihatag human niya, apan sa 
atong kaugalingong adlaw ug panahon ang Ginoo namulong ug 
ang mga pagpadayag sa atong Langitnong Amahan makita diha sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad. Kon kita mobasa niini nga mga pagpa-
dayag atong masayran nga ang mga kasinatian nga atong naagian 
gipanagna na. . . .
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. . . Ang matag adlaw nga balita nagdala kanato og mga asoy 
kabahin sa mga katalagman nga anaa bisan asa—ang kadagatan 
nga gibagyo ug daghang nangamatay niini, mga linog, dagkong 
mga alimpulos, sama sa giingon ngari kanato nga mahitabo sa ka-
tapusang mga adlaw—ug kini alang kanako, mga kaigsoonan, kon 
ang mga tawo maghunahuna og maayo, kon sila nagbasa sa mga 
kasulatan, sila masayud nga ang mga panghitabo nga giingon sa 
Ginoo nga mahitabo sa katapusang mga adlaw nangahitabo na. Ang 
kahoy nga igos sigurado gayud nga nagsugod na sa pagpangudlot 
[tan-awa sa Joseph Smith—Mateo 1:38–39], ug kadtong kinsa ma-
hunahunaon nasayud gayud nga ang ting-init duol na, nga kadtong 
mga butang nga gipanagna sa Ginoo nga mag-una sa iyang ikadu-
hang pag-anhi nangahitabo na karon.6

Kita anaa pa gihapon sa kakuyaw. Kini nga kalibutan angayan 
nga pagalimpyohan gawas kon ang anak nga mga lalaki ug anak 
nga mga babaye sa atong Langitnong Amahan maghinulsol sa ilang 
mga sala ug mobalik ngadto kaniya. Ug kana nagpasabut nga ang 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, o mga miyembro sa Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, uban sa lain pa, 
apan kita, una sa tanan, kinahanglan nga mopakita og ehemplo.7 
[Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 314.]

Ang bugtong paagi sa kalinaw mao 
ang ebanghelyo ni Jesukristo.

Adunay usa lamang ka tambal alang sa malukpanon nga kasa-
kit—ang tambal sa sakit sa kalibutan. Kini mao ang ebanghelyo ni 
Jesukristo; ang hingpit nga balaod sa kinabuhi ug kagawasan, nga 
gipahiuli og usab agi og katumanan sa mga Kasulatan.8

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong 
kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. 
Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.” 
( Juan 14:27.)

Mao kini ang makapadasig nga mga pulong gikan sa Prinsipe 
sa Kalinaw ngadto sa iyang matinud-anon nga mga sumusunod. 
Sigurado gayud nga wala nay laing mas labaw nga gikinahanglan 
sa mga tawo kay sa mga panalangin sa kalinaw ug kalipay ug 
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mga kasingkasing nga gawasnon sa kahadlok. Ug kini gitanyag 
[ngari] kanatong tanan kon kita mamahimo lamang nga mga tig-
ambit niini.

Sa dihang ang ebanghelyo gipahiuli nganhi sa yuta niini nga 
dispensasyon, gibalik sa Ginoo ang unsay iyang gisulti sa makadag-
han nga higayon diha sa Daan ug Bag-o nga mga Tugon, nga ang 
bugti sa kalinaw ug kalipay mao ang pagkamatarung. Bisan pa man 
niini nga kahibalo, adunay daghan kinsa naghunahuna nga atong 
maangkon ang kalipay sa laing paagi, apan kinahanglan natong 
masayran niining higayuna nga walay laing paagi. Ug bisan pa man 
pinaagi sa iyang malimbungon nga pagkamaliputon si Satanas naka-
dani sa kadaghanan sa katawhan gikan sa paglakaw diha sa dalan 
nga mopaniguro og kalipay, ug siya busy gihapon. Ang kaaway sa 
pagkamatarung dili gayud matulog.

Apan pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa Ginoo, pinaagi 
sa pagbalik ngadto kaniya ug paghinulsol sa sala, pinaagi sa pag-
adto aron sa paghimo og maayo, kita mahimong makabaton og ka-
linaw ug kalipay ug kauswagan. Kon ang katawhan maghigugmaay 
sa usag usa, ang kasilag ug pagkadili mabination nga anaa gayud 
sa kalibutan mahanaw.9

Niining mga adlaw sa walay kasiguroan nga ang mga tawo na-
nalagan ngadto-nganhi sa pagpangita og pipila ka bag-ong plano 
diin ang kalinaw mahimong madala nganhi sa kalibutan, hibaloi 
kini: nga ang bugtong dalan ngadto sa kalinaw niini nga kalibutan 
mao ang dalan sa Ebanghelyo ni Jesukristo nga atong Ginoo. Wala 
nay lain. . . . Ang pag-angkon og kahibalo sa kamatuoran sobra 
pa sa tanang katigayunan sa kalibutan, nga masayud nga kita anaa 
sa luwas nga agianan kon kita anaa sa dalan sa katungdanan nga 
gipasabut sa atong Langitnong Amahan, ug ang pagkasayud nga 
kita makapadayon diha kon gustohon nato, bisan pa man sa mga 
impluwensya ug mga pagpangdani nga itanyag niadtong kinsa wala 
gitudlo nga mamahimo nato nga mga lider, usa ka panalangin nga 
bililhon.10

Nagpuyo kita sa usa ka panahon nga ang kasulatan nangatu-
man taliwala sa kanasuran diin ang Ginoo misulti pinaagi sa usa sa 
iyang mga propeta, nga sa ulahing mga adlaw, “. . . ang kaalam sa 
ilang maalamon nga mga tawo mahanaw, ug ang pagsabut sa ilang 



K a P i T u l o  2 4

309

mabuot nga mga tawo matago.” (Isaias 29:14.) Sa tanang kaalam 
sa kalibutan, wala pay grupo ang nakahimo sa pagtudlo sa paagi 
alang sa kalinaw uban sa kasigurado nga mao kana ang paagi. Kita 
. . . bulahan nga nasayud nga adunay usa ka paagi alang sa kalinaw 
nga bugtong makahatag sa mga resulta, ug kana nga paagi mao ang 
pagsunod sa mga sugo sa Dios ingon nga gipadayag ngadto sa ka-
tawhan sa karaang panahon ug sa atong panahon karon. Kon kana 
nga paagi pagasundon, ang tanang mga problema nga grabe kaayo 
dinhi sa kalibutan mahimong masulbad, ug ang kalinaw moabut 
niining masulub-on nga yuta.11

Bisan ang kalibutan mapuno sa kasakit, ug ang kalangitan mag-
pundok og kangitngit, ug ang mahayag nga mga liti sa kilat, ug ang 
yuta mokurog gikan sa sentro ngadto sa gawas, kon kita nasayud 
nga ang Dios buhi, ug ang atong mga kinabuhi matarung, kita 
magmalipayon, adunay kalinaw nga dili ikahulagway tungod kay 
kita nasayud nga ang atong Amahan uyon [sa] atong kinabuhi.12 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 314.]

Kita kinahanglan nga dili mahadlok kon kita nagbuhat 
kon unsa ang gihangyo sa Ginoo nga atong buhaton.

Kita kinahanglan nga dili mahadlok kon kita nagbuhat kon unsa 
ang gihangyo sa Ginoo nga atong buhaton. Kini Iyang kalibutan. 
Ang tanang mga lalaki ug mga babaye ubos Kaniya. Ang tanang 
mga gahum sa dautan makontrolar alang sa kaayohan sa Iyang ka-
tawhan, kon sila motahud Kaniya ug motuman sa Iyang mga sugo.13

Kon kita adunay pagsalig sa atong Langitnong Amahan, kon kita 
aduna sa Iyang gugma, kon kita takus sa Iyang mga panalangin, 
ang tanang kasundalohan sa kalibutan dili makalaglag kanato, dili 
makaguba sa atong hugot nga pagtuo, ug dili makabuntog sa Sim-
bahan nga gipangalan sa Anak sa Dios.

Basaha diha sa ika-disenuybe nga kapitulo sa II Mga Hari kon 
sa unsang paagi nga si Senacherib ang hari sa Asiria nagtinguha sa 
pagpildi sa Jerusalem. Si Ezechias, ang hari nga mirepresentar sa 
Israel nangamuyo sa Ginoo alang sa kaluwasan samtang si Sena-
cherib mibugalbugal kaniya, nga nag-ingon, “Ayaw paghunahuna 
nga ang imong mga pag-ampo ngadto sa imong Dios makatabang 
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kanimo. Sa matag dapit nga akong giadtoan ug nakuha na, na-
nag-ampo sila. Ikaw wala nay mahimo,” ug pagkasunod buntag 
ang dakong bahin sa kasundalohan sa Asiria nakit-an nga patay na 
diha sa yuta, ug ang Jerusalem gipanalipdan sa Ginoo. [Tan-awa 
sa 2 Mga Hari 19:10–20, 35.] Siya ang atong kalig-on, . . . inyo ug 
akong Amahan, ang Amahan sa tanan; kon kita takus lamang Siya 
manalipod kanato sama sa Iyang gihimo sa anak nga mga lalaki 
ni Helaman [tan-awa sa Alma 57:24–27], ug sama sa Iyang pagpa-
nalipod ni Daniel gikan sa mga leon [tan-awa sa Daniel 6], ug sa 
tulo ka mga batan-on nga Hebreohanon gikan sa nagdilaab nga 
hudno [tan-awa sa Daniel 3], ug sa unom ka gatus ka libo nga mga 
kaliwatan ni Abraham sa dihang gidala sila paggawas sa Ehipto 
ubos sa pagpangulo ni Moises ug gilumsan ang kasundalohan sa 
Paraon didto sa Pulang Dagat [tan-awa sa Exodo 14:21–30]. Siya 
ang Dios niini nga universe. Siya ang Amahan kanatong tanan. Siya 

“himoa ang inyong mga panimalay nga mahimong dapit nga anaa 
ang espiritu sa ginoo; himoa kini nga balaang mga dapit.”
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gamhanan sa tanan ug Siya nagsaad kanato og proteksyon kon kita 
magpakabuhi nga takus niini.14

Bisan pa man kon ang mga panganod magpundok, bisan pa man 
kon unsa ang tugtog sa mga tambol nga para sa gubat, bisan unsa 
pa man ang mga kahimtang nga mahimong motumaw dinhi sa ka-
libutan, dinhi sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, bisan asa man kita nga nagtahud ug nagtuman sa mga 
sugo sa Dios, adunay proteksyon batok sa mga gahum sa yawa, ug 
ang mga lalaki ug mga babaye pagatugutan nga mopuyo sa yuta 
hangtud mahuman ang ilang kinabuhi diha sa dungog ug himaya 
kon sila motuman sa mga sugo sa atong Langitnong Amahan.15 [Tan-
awa sa sugyot 4 sa pahina 314.]

Ang atong mga panimalay mahimong 
magmalinawon, mahimong balaan nga mga 

dapit taliwala sa mga kalamidad.

Sa akong hunahuna nga sa kasakit bisan asang dapita, sa pa-
nagna nga gihimo sa Ginoo diha sa unang Seksyon sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad, nga “ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta,” 
[D&P 1:35] kita kinahanglan gayud nga mobati nga ang panahon 
miabut na. Sigurado gayud nga kita kinahanglan nga mosusi sa 
atong kaugalingon, ug ang atong mga panimalay kinahanglan nga 
mahimong dapit nga anaa ang pag-ampo ug pagpasalamat. Ang 
mga bana kinahanglan nga magmabination ngadto sa ilang mga 
asawa, ug ang mga asawa magmanggihunahunaon sa ilang mga 
bana. Ang ginikanan kinahanglang mohupot sa gugma sa ilang 
mga anak pinaagi sa ilang matarung nga pagpuyo. Ang atong mga 
panimalay sa ingon niana dili lamang mahimong dapit nga anaa ang 
pag-ampo ug pagpasalamat, apan mahimong dapit diin ang atong 
Amahan makabu-bu sa Iyang labing pinili nga mga panalangin, 
tungod sa atong katakus.16

Ako nag-ampo nga ang atong mga panimalay malimpyohan unta 
pinaagi sa pagkamatarung sa atong kinabuhi, nga ang yawa walay 
gahum sa pagsulod didto ug paglaglag sa mga bata sa atong mga 
panimalay o kadtong kinsa nagpuyo sa atong mga balay. Kon kita 
motahud sa Dios ug motuman sa iyang mga sugo, ang atong mga 
panimalay mahimong sagrado, walay impluwensya sa yawa, ug 
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kita magpuyo diha sa kalipay ug kalinaw hangtud matapos ang 
pagkamortal ug kita moadto aron sa pagdawat sa atong ganti didto 
sa pagka-imortal.17

Ipahiangay ang inyong kinabuhi sa mga pagtulun-an sa ebang-
helyo ni Jesukristo ug kon ang mga kalamidad mohulga mabati 
ninyo ang suporta sa iyang bukton nga gamhanan sa tanan. Himoa 
ang inyong mga panimalay nga mahimong dapit nga anaa ang es-
piritu sa Ginoo; himoa kini nga balaang mga dapit, diin ang yawa 
dili makasulod; paminaw sa hinay nga hinagawhaw nga tingog nga 
nag-aghat kaninyo ngadto sa mga buhat sa pagkamatarung. Kini 
ang akong pag-ampo alang sa tanan nga kamo dili motipas gikan 
sa dalan nga paingon ngadto sa kahibalo ug gahum sa Dios, ang 
panulundon sa mga matinud-anon, gani ang kinabuhi nga walay 
katapusan.18

Ako nag-ampo nga sa atong mga kasingkasing ug sa atong mga 
panimalay maanaa kana nga diwa sa gugma, sa pagpailub, sa pag-
kamabination, sa gugmang putli, sa pagkamatinabangon nga mopa-
lambo sa atong kinabuhi ug mohimo sa kalibutan nga mas hayag ug 
mas maanindot tungod niini.19 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 314.]

Kita mahimong positibo nga 
impluwensya dinhi sa kalibutan.

Gusto ko nga mangaliyupo kaninyo, . . . magmahimong mga ang-
kla diha sa komunidad nga inyong gipuy-an nga ang uban moduol 
kaninyo ug mobati nga luwas. Pasigaa ang inyong kahayag nga ang 
uban nga makakita sa inyong maayo nga mga buhat makabaton og 
tinguha diha sa ilang mga kasingkasing nga mamahimong sama 
kaninyo.20

Kini atong katungdanan nga mopakita og ehemplo; kini atong 
katungdanan nga kuptan pataas ang bandila sa kamatuoran. Kini 
atong katungdanan nga moawhag sa uban nga mga anak sa atong 
Amahan sa pagpaminaw sa iyang tambag ug sa ingon mopahiangay 
sa mga butang nga kon asa man kita makaplagan nato ang espiritu 
sa Dios nga nagdilaab sa atong mga kalag ug ang atong impluwen-
sya kinahanglan nga alang sa kaayohan.21
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Ang Ginoo wala nagkinahanglan og usa ka butang nga impo-
sible. Sa sukwahi, siya mihatag kanato og mga sugo ug tambag 
nga posible alang kanatong tanan sa pagsunod niini nga adlaw ug 
panahon diin kita nagpuyo. . . .

. . . Mga kaigsoonan, kita kinahanglan gayud nga magmatinud-
anon. Ang yuta nga atong gipuy-an kinahanglan nga mabalaan 
pinaagi sa atong kinabuhi diha sa pagkamatarung. . . . Ang giki-
nahanglan lamang nato mao ang paghinulsol sa atong mga sala, 
pagbiya sa atong sayop nga mga pamaagi, paglimpyo sa atong 
kinabuhi sa mahugaw, ug dayon moadto aron sa paghimo og mga 
kaayohan. Dili kini kinahanglan nga kita i-set apart alang niana 
nga katuyoan. Matag lalaki, babaye ug bata diha sa Simbahan ni 
Jesukristo mahimong moadto aron sa paghimo og mga kaayohan 
ug modawat sa panalangin nga maoy mga resulta niini. [Tan-awa 
sa sugyot 6 sa pahina 314.]

. . . Atong ipahimutang ang atong mga kamot ngadto sa buhat 
nga iyang gisalig kanato, atong panalanginan ang mga anak sa 
atong Amahan bisan asa man sila, ug ang atong kinabuhi molambo 
ug kini nga kalibutan mahimong mas malipayon. Kini ang misyon 
nga gibutang sa atong mga abaga. Ang atong Langitnong Amahan 
mohimo kanato nga maoy responsable sa paagi nga kita nagtuman 
niini. Ang Dios motugot nga diha sa kamapaubsanon sa atong mga 
kalag kita moadto uban sa tinguha sa atong mga kasingkasing sa 
paghimo og maayo ngadto sa tanang mga tawo bisan asa man sila, 
ug sa pagdala nganha kanila sa hingpit nga kalipay nga moabut la-
mang pinaagi sa pagsunod sa iyang mga balaod ug sa pagtuman sa 
iyang mga sugo. Kana nga kalinaw maanaa unta sa atong mga ka-
singkasing ug sa atong mga panimalay, nga kita unta mosabwag sa 
kahayag sa adlaw ug magmaya bisan asa man kita moadto, nga kita 
unta makapamatuod ngadto sa kalibutan nga kita nasayud gayud 
nga ang Dios buhi, pinaagi sa mga kinabuhi nga atong gigiyahan, 
ug sa ingon madawat ang iyang mga panalangin, ako mapaubsanon 
nga nag-ampo.22
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Ikonsiderar kini nga mga ideya samtang ikaw nagtuon sa kapitulo 
o samtang ikaw nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga ta-
bang, tan-awa sa mga pahina vii–x.

 1. Basaha ang istorya mahitungod ni Belle S. Spafford nga na-
kadawat og tambag gikan ni Presidente Smith (sa mga pahina 
305–06). Sa unsang paagi nga ikaw “makahimo nga mabati 
ang imong impluwensya”?

 2. Diha sa unang seksyon sa mga pagtulun-an (pahina 306), 
si Presidente Smith nagsulti kabahin sa mga kalisdanan nga 
gipanagna nga mahitabo sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi 
(tan-awa usab sa 2 Timoteo 3:1–7; D&P 45:26–35). Sa imong 
hunahuna nganong importante man nga masayud nga kini nga 
mga kalisdanan gipanagna diha sa mga kasulatan?

 3. Ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa ubos sa pahina 307. 
Unsa ang pipila sa mga problema dinhi sa kalibutan nga ma-
himong masulbad pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa 
gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo? Sa unsang paagi nga 
ang ebanghelyo nakahatag og kalinaw nganha sa imong per-
sonal nga kinabuhi? sa imong pamilya? sa imong relasyon sa 
uban?

 4. Diha sa mga pahina 309–11 si Presidente Smith mihatag og 
mga ehemplo gikan sa mga kasulatan kabahin sa pagpanali-
pod sa Ginoo sa Iyang katawhan. Sa unsang mga paagi nga 
Siya nanalipod kanimo ug sa imong pamilya? Sa unsang paagi 
nga ang pagkamasulundon nakatabang kanato nga mabuntog 
ang kahadlok?

 5. Unsa man ang pipila ka mga kakuyaw nga naghulga sa espi-
rituhanong kaluwasan sa atong mga panimalay karon? Unsa 
ang atong mabuhat aron sa paghimo sa atong mga panimalay 
nga “balaang mga dapit, diin ang yawa dili makasulod”? (Alang 
sa pipila ka mga ideya, ribyuha ang seksyon nga nagsugod sa 
pahina 311.)

 6. Basaha ang una nga paragraph sa pahina 312 ug ang ika-
duha nga paragraph sa pahina 313. Sa unsang paagi nga ang 



K a P i T u l o  2 4

315

matinud-anon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sama 
sa “mga angkla” diha sa ilang mga komunidad? Ngano man 
nga ang “[paglimpyo] sa atong kinabuhi sa mahugaw” mas 
makapahimo kanato nga “moadto aron sa paghimo og mga 
kaayohan”? Mainampoong maghunahuna kon unsa ang imong 
buhaton aron sa paglimpyo sa imong kaugalingong kinabuhi 
sa mahugaw.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 54:13–17; Mateo 5:13–16; 
Juan 16:33; 2 Nephi 14:5–6; Doktrina ug mga Pakigsaad 87:6–8; 
97:24–25; Joseph Smith—Mateo1:22–23, 29–30

Tabang sa pagtudlo: Ikonsiderar ang pagdapit sa mga sakop sa 
klase sa pagbasa sa mga ulohan diha sa “Mga Pagtulun-an ni 
George Albert Smith” ug pagpili og usa ka seksyon nga makahulu-
ganon ngadto kanila o sa ilang pamilya. Dapita sila sa pagtuon sa 
mga pagtulun-an ni Presidente Smith niana nga seksyon, lakip na 
ang may kalabutan nga mga pangutana diha sa katapusan sa ka-
pitulo. Dayon hangyoa ang mga sakop sa klase sa pagpakigbahin 
kon unsa ang ilang nakat-unan.
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diha sa atong mga panimalay, 
270–72

kita kinahanglan nga mahimong 
mga ehemplo sa, 267

makapahumok sa mga kasingka-
sing, 265, 268–70

nagagikan sa Espiritu sa Ginoo, 
266–67

Tan-awa usab sa Gugma
Pagkamaibugon

pasidaan batok sa, 256
Pagkamasulundon. Tan-awa sa 

Kasugoan, mga
Pagpadayag

mahinungdanon karon, 135–36
ngadto sa propeta, 134, 135–38
personal nga, 135, 138–41

Pagpahiuli
sa ebanghelyo, 47
sa priesthood, 55–58

Pagpakigbahin sa ebanghelyo
atong responsibilidad, 34, 151, 

152–53, 161–63
ganti alang sa, 154–56
kadasig ug kasinsero sa, 150–52, 

177–78
kaimportante sa ehemplo diha 

sa, 163–65
kaimportante sa Espiritu Santo 

diha sa, 181–82
makadugang ngadto sa kalipay 

ug kamaayo sa uban, 173–75, 
178–81

mga pamaagi sa pag-apil diha sa, 
165–70

panginahanglan alang sa, 146–48
uban sa gugma ug kamabination, 

175–77

Pagpaluyo sa mga lider sa Simba-
han, 67–77

Pagpamatuod
tanan makadawat sa ilang kauga-

lingon nga, 33, 138–40
Pagpanaway

sa mga lider sa Simbahan, 73–75
sukwahi sa ebanghelyo ni Jesu-

kristo, 267
tan-awa ang mga hiyas sa uban 

imbis manaway, 267–68
Pagpangandam

alang sa kinabuhing dayon, 6–9, 
82–84, 125–26, 298–301

alang sa mga emerhensya, 252–54
alang sa misyonaryo nga ser-

bisyo, 165–68, 168
Pagpasaylo sa uban

kinahanglan mao ang kinaiya sa 
mga miyembro sa Simbahan, 
294

makatabang kanato sa pagpa-
ngandam alang sa celestial nga 
gingharian, 298–301

nagpakita sa atong pagpasalamat 
sa pagpasaylo sa Dios, 295–96

Pagsupak
dili makapahunong sa pag-uswag 

sa Simbahan, 191–94
Pagtipig og pagkaon

nagtugot kanato nga maandam 
alang sa lisud nga mga pana-
hon, 252–54

nakapahimo sa Simbahan sa 
pagtabang sa mga tawo nga 
nanginahanglan, 249–52

Pag-ula. Tan-awa sa Jesukristo; 
Pagkabanhaw

Pamilya
labaw ka bililhon kay sa kalibuta-

non nga mga butang, 87
nga pagtuon sa kasulatan, 

126–28, 286
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pag-ampo nagdala og panaghi-
usa ngadto sa, 117

pagkamabination diha sa, 270–72
Tan-awa usab sa Ginikanan, mga

Panimalay
mahimong usa ka luwas nga 

dapit, 311–12
Tan-awa usab sa Pamilya

Pioneer, mga, xxxvii–xxxix, xliii–xlv
Presidente sa Simbahan

ang Ginoo naggiya sa Iyang ka-
tawhan pinaagi sa, 136–38

nakadawat og kalig-on ug kaa-
lam gikan sa Dios, 71

napalig-on pinaagi sa pagpaluyo 
sa mga miyembro, 76–77

Tan-awa usab sa Lider sa Simba-
han, mga

Priesthood
ayaw og tiaw-tiawi ang, 61
batan-ong mga lalaki kinahang-

lang andam sa pagdawat sa, 53
kinahanglan gayud nga mahatag 

diha sa pamaagi sa Ginoo, 58
makita lamang diha sa tinuod nga 

Simbahan ni Jesukristo, 59–60
mga naghupot sa, kinahanglan 

nga takus, 61–63
mga ordinansa sa, gikinahanglan 

sa pagsulod sa celestial nga 
gingharian, 60–61

pagpahiuli sa, 55–58
usa ka oportunidad sa pagser-

bisyo, 53–55
Pulong sa Kaalam

mao ang mahigugmaon nga 
tambag gikan sa Langitnong 
Amahan, 239–41

mga panalangin gikan sa pagtu-
man sa, 241–46

pagtudlo sa atong mga pamilya 
mahitungod sa, 246–47

S

Sakrament
gipasiugdahan sa Manluluwas, 

203–06
limpyohan ang pagkadili ma-

bination gikan sa atong mga 
kasingkasing sa dili pa moam-
bit sa, 298

takus nga pag-ambit sa, mobag-o 
sa atong espirituhanong ka-
lig-on, 206–08

Sambingay kabahin sa kumbira sa 
kasal, 6–9

Satanas. Tan-awa sa Kaaway [Yawa]
Serbisyo

diha sa Simbahan, 188–91
kalipay pinaagi sa, 21–22
makahupay sa pag-antus, 259–60
niadtong nag-antus human sa 

Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, 
249

Simbahan ni Jesukristo
gidumala ni Jesukristo, 69, 136–38
nakabaton og balaan nga awtori-

dad, 59–60
pag-uswag sa, 50, 185–88, 191–95

Smith, George A. (apohan nga lalaki)
kaagi ni, xv–xvi
misyonaryo nga mga paghago 

ni, 192
mitambag sa iyang pamilya sa 

pagpabilin diha sa linya nga 
habig sa Ginoo, 225

nadasig sa pag-ampo alang sa 
kaluwasan sa iyang pamilya, 
114–16

nakita ni George Albert Smith sa 
damgo, xxx–xxxiii

Smith, George Albert
asawa ni, namatay, xxxiv
giataki sa manggugubot nga 

panon, xxii



I n d e k s

322

gi-ordinahan nga usa ka deacon, 
53

gipaluyohan isip Presidente sa 
Simbahan, 67

gitudloan sa iyang inahan sa pag-
ampo, xvi–xvii, 109–11

isip presidente sa European 
Mission, xxxv–xxxvi, 159–61, 
211–14

isip Presidente sa Simbahan, 
xl–xlvi

isip usa ka amahan, xxiv–xxv, 
275–77

isip usa ka Apostol, xxv–xxxix
kaikag ni, sa makasaysayanon 

nga mga dapit sa Simbahan, 
xxiv–xxxix, xliii–xlv

kamatayon ni, xlvii, 26
kaminyoon ni, xxi
mabination nga mga buhat 

ni, xiv, xlvii–xlviii, 3, 13–15, 
263–65

mga anak ni, xxiv–xxv
mga hagit sa panglawas ni,  

xxx–xxxiv
miagni sa iyang mga anak sa 

paghatag sa ilang mga dulaan 
sa Pasko, xxiv

miawhag sa usa ka tawo sa pag-
basa sa mga kasulatan, 109–11

mibalibad sa pag-inom og kape, 
237

mibisita sa dapit nga natawhan ni 
Joseph Smith, 39

mibisita sa presidente sa Mexico, 
xlii–xliii

mibisita sa Templo sa Kirtland, 95
mihatag sa Basahon ni Mormon 

isip usa ka gasa sa Pasko, xxviii
mihatag sa iyang coat ngadto sa 

usa ka nagtrabaho sa dalan, 15
mipadala og tabang ngadto sa 

Europe nga naguba sa gubat, 
xli, 249–52

mipakigbahin sa ebanghelyo, 
xxvii–xxviii, xlii–xliii, 145–46, 
173–75

misyon ni, ngadto sa habagatang 
Estados Unidos, xxi–xxiv

misyon ni, ngadto sa habagatang 
Utah, xix

mitambag kang Belle S. Spafford 
sa pagpadayon sa iyang pagka-
sakop sa usa ka organisasyon 
sa nasud, 305–06

mitudlo sa iyang anak nga babaye 
og pagkamatinuoron, 275–77

nagtrabaho sa usa ka factory sa 
sinina sa edad nga 13, xviii–xix

nakakita sa iyang apohan diha sa 
damgo, xxxi–xxxii

nakat-on kon giunsa pagmaniu-
bra sa mga piloto sa eroplano 
diha sa gabon, 131–34

nakig-uli sa nakapasilo nga hi-
gala, 293

naluwas gikan sa pagkalumos 
tungod sa pag-ampo, 110–11

natawag sa pagka-apostol,  
xxv–xxvi

pagkabata ni, xv–xix, 275
pagkadaut sa mata ni, xix, xxix
pagserbisyo sa publiko ni,  

xxix–xxx
personal nga pamahayag sa gitu-

ohan ni, 1–2, 173, 293–94
Smith, John (apohan sa tuhod), xv
Smith, John Henry (amahan),  

xv–xvi, 114–15
Smith, Joseph

gitawag sa Dios bisan pa man sa 
iyang kabatan-on ug kawalay 
kasinatian, 44–45

hugot nga pagtuo ni, 44, 45, 217
mihatag sa iyang kinabuhi alang 

sa iyang pagpamatuod, 48–50
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mipahiuli sa mahangturon nga 
mga kamatuoran, 46–48

pagpamatuod kang Jesukristo, 
32–33

Unang Panan-awon ni, 32–33, 39, 
41–45

Smith, Lucy Emily Woodruff (asawa)
kamatayon ni, xxxiv
nakadawat og panalangin gikan 

ni Wilford Woodruff, xxiv
panag-uyab ug kaminyoon ni, 

xx–xxi
Smith, Sarah Farr (inahan), xvi, 

109–10

T

Teknolohiya
mahimong gamiton aron mapa-

dayon ang buhat sa Ginoo, 187
Templo ug buhat sa templo, mga

katuyoan sa, aron magamit ang 
mga ordinansa nga anaa, 97–103

mga sakripisyo sa mga Santos sa 
pagtukod sa Templo sa Kirtland, 
95

pagpahinungod sa Templo sa 
Idaho Falls Idaho, 96–97

This Is the Place Monument, xliii–xlv

U

Unang Panan-awon
mipahimutang og usa ka pundas-

yon sa hugot nga pagtuo, 44
nagpakita nga ang kalangitan dili 

sirado, 41–44
nagpakita sa hugot nga pagtuo ni 

Joseph Smith, 42, 44, 217
usa ka dugang nga pagsaksi nga 

si Jesus mao ang Kristo, 32–33

Y

Yawa. Tan-awa sa Kaaway [Yawa]
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