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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 kaninyo nga maduga-
ngan ang inyong 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 kamo og mga 
basahon sa pakisayran sa ebanghelyo diha sa inyong balay. Ang 
mga basahon niini nga han-ay gihimo aron gamiton alang sa per-
sonal nga pagtuon ug alang sa Dominggo nga pagpanudlo. Kini 
makatabang usab kaninyo sa pagpangandam og uban nga mga 
leksyon o mga pakigpulong ug sa pagtubag sa mga pangutana 
mahitungod sa doktrina sa Simbahan.

Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente 
 Lorenzo Snow, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa 
 Septyembre 13, 1898, hangtud sa Oktubre 10, 1901.

Personal nga Pagtuon

Samtang ikaw magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente Lorenzo 
Snow, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu Santo. Ang mga pangu-
tana diha sa katapusan sa matag kapitulo motabang kanimo nga 
makasabut sa mga pagtulun-an ni Presidente Snow ug magamit 
kini sa inyong kinabuhi. Samtang ikaw magtuon niining mga pag-
tulun-an, mahimo usab nga maghunahuna ka og mga pamaagi kon 
unsaon sa pagpakigbahin 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

Kini nga basahon gidesinyo nga gamiton sa panimalay ug sa simba-
han. Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang kanimo unsaon 
pagtudlo niini nga basahon.

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 ka uban sa mas labaw nga sinseridad 
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.

Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa kapitulo sa dili pa 
ang leksyon ug sa pagdala sa libro. Kon ila kining buhaton, sila mas 
mahimong andam sa pag-apil diha sa panaghisgut ug makahatag 
og kaayohan sa usag usa.

Pagpaila sa Kapitulo

Samtang imong ipaila ang kapitulo, ug ang tibuok leksyon, pa-
ningkamot sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang Espiritu ma-
katandog sa mga kasingkasing ug mga hunahuna niadtong imong 
gitudloan. Sa pagsugod sa leksyon, tabangi kadtong imong gitud-
loan nga mo-focus diha sa mga pagtulun-an sa kapitulo. Hunahunaa 
ang mosunod nga mga ideya:

•	 Pagbasa	ug	paghisgut	sa	seksyon	nga	giulohan	og	“Gikan	sa	
Kinabuhi ni Lorenzo Snow” diha sa sinugdanan sa kapitulo.

•	 Paghisgut	og	usa	ka	litrato	o	kasulatan	gikan	sa	kapitulo.
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•	 Pagkanta	nga	dungan	sa	usa	ka	himno	nga	may	kalabutan	sa	
hilisgutan.

•	 Pagpakigbahin	sa	daklit	og	usa	ka	personal	nga	kasinatian	ma-
hitungod sa hilisgutan.

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

Samtang kamo nagtudlo gikan niini nga basahon, dapita ang 
uban sa pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna, sa pagpangutana, 
ug sa pagtudlo sa usag usa. Kon sila aktibong moapil, sila mas 
andam nga makat-on ug modawat og personal nga pagpadayag. 
Ipadayon ang maayo nga mga panaghisgutan kay sa maningkamot 
nga mahuman ang tanang mga pagtulun-an. Sa pag-awhag aron 
may panaghisgutan, gamita ang mga pangutana sa matag kapitulo. 
Ang mubo nga mga sulat sa matag kapitulo nag-refer niadtong mga 
pangutana. Makahimo usab kamo og inyong kaugalingong mga 
pangutana alang gayud niadtong inyong gitudloan.

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 ideya ngadto sa uban nga mga grupo.

•	 Basaha	og	dungan	ang	pinili	nga	mga	pamahayag	ni	Presidente	
Snow 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 Snow.



viii

Pa s i u n a

•	Hangyoa	ang	mga	partisipante	sa	pagpili	og	usa	ka	seksyon	ug	
basahon kini sa hilum. Dapita sila sa pagpundok diha sa mga 
grupo sa duha o tulo ka mga tawo kinsa mipili sa sama nga sek-
syon ug hisguti unsay ilang nakat-unan.

i-awhag ang Pakigbahin ug Paggamit

Ang mga pagtulun-an ni Presidente Snow labing makahuluganon 
alang sa mga partisipante kinsa makigbahin niini ngadto sa uban 
ug mogamit niini sa ilang kinabuhi. Hunahunaa ang mosunod nga 
mga ideya:

•	 Pangutan-a	ang	mga	partisipante	sa	unsa	nga	paagi	sila	maka-
gamit sa mga pagtulun-an ni Presidente Snow diha sa ilang mga 
responsibilidad isip mga ginikanan o isip mga home teacher o 
visiting teacher.

•	 Awhaga	ang	mga	partisipante	sa	pagpakigbahin	sa	pipila	ka	mga	
pagtulun-an ni Presidente Snow uban sa mga sakop sa pamilya 
ug mga higala.

•	Dapita	ang	mga	partisipante	sa	paggamit	unsa	ang	ilang	nakat-
unan ug ipakigbahin ang ilang mga kasinatian sa pagsugod sa 
sunod nga klase.

Pagtapus sa Panaghisgutan

I-summarize og daklit ang leksyon o paghangyo og usa o duha 
ka partisipante sa paghimo niini. Ipamatuod ang mga pagtulun-an 
nga inyong 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 niini nga basahon direktang gikutlo gikan sa 
mga wali, mga sinulat nga gimantala, mga sulat, ug mga journal. 
Ang tanang mga kinutlo gikan sa iyang mga sulat ug mga journal, 
ang punctuation, spelling, capitalization, ug paragraphing giparehas. 
Ang mga kinutlo nga gikan sa gimantala nga mga tinubdan gipa-
bilin ang punctuation, spelling, capitalization, ug paragraphing sa 
orihinal nga mga tinubdan gawas kon ang editoryal o typographical 
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nga mga kausaban gikinahanglan aron mas 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 Snow 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 Snow magamit sa mga babaye 
ug mga lalaki.
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Summary sa Kasaysayan

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

Abril 3, 1814 Natawo sa Mantua, Ohio, ngadto nila 
ni Rosetta Leonora Pettibone Snow ug 
Oliver Snow.

1832 Nakadungog ni Propeta Joseph Smith 
nga nagsangyaw sa Hiram, Ohio.

1835 Mibiya sa panimalay sa pag-eskwela 
didto sa Oberlin College sa Oberlin, 
Ohio. Nakahimamat ni Elder David W. 
Patten sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles diha sa dalan.

1836 Mibiya sa Oberlin College ug mibalhin 
ngadto sa Kirtland, Ohio, sa pagtuon 
og Hebreohanon. Midawat sa gipahi-
uli nga ebanghelyo ug gibunyagan ug 
gikumpirmahan sa pagka-Hunyo. Sa 
wala madugay gi-orden nga elder. Na-
kadawat og patriyarkal nga panalangin 
gikan ni Joseph Smith Sr. kaniadtong 
Disyembre.

1837 Nagsangyaw sa ebanghelyo didto sa 
Ohio.

Oktubre 1838 hangtud 
Mayo 1840

Nagserbisyo og lain nga misyon, nag-
sangyaw sa ebanghelyo didto sa Ohio, 
Missouri, Kentucky, ug Illinois ug 
nagtrabaho isip usa ka magtutudlo sa 
panahon sa tingtugnaw sa 1839–40.
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Mayo 1840 Mibiya sa Nauvoo, Illinois, sa pagser-
bisyo og misyon sa England. Ubos 
sa direksyon sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, nagdumala 
sa Simbahan sa London, England, ug 
sa naglibut nga mga dapit. Nagman-
tala og pamphlet nga giulohan og The 
Only Way to Be Saved.

Abril 12, 1843 Miabut sa Nauvoo, Illinois, uban sa 
250 ka mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga mga kinabig gikan sa 
England.

Ulahi sa 1843 ug sayo  
sa 1844

Nagtudlo sa eskwelahan sa Lima, 
Illinois.

1844 Nagdumala og usa ka pangampanya 
didto sa Ohio sa pagpili ni Joseph 
Smith isip presidente sa Estados Uni-
dos. Mibalik ngadto sa Nauvoo human 
nakahibalo sa pagkamartir ni Joseph 
ug Hyrum Smith, nga nahitabo sa 
Hunyo 27.

Enero 1845 Gitudlo ni Presidente Brigham Young 
sa pagbiyahe ngadto sa Ohio ug sa 
pagkolekta sa mga donasyon alang sa 
pagtukod sa Templo sa Nauvoo.

1845 Misulod ngadto sa dinaghan nga 
kaminyoon, nga kaniadto gihimo sa 
Simbahan, pinaagi sa pagpangasawa 
ni Charlotte Squires ug Mary Adaline 
Goddard.

Pebrero 1846 Mibiya sa Nauvoo uban sa mga sakop 
sa pamilya ug ubang mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw human maka-
dawat og mga endowment ug mga 
sealing diha sa Templo sa Nauvoo.
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1846 hangtud 1848 Nagpuyo uban sa iyang pamilya diha 
sa pamuy-anan nga gitawag og Mount 
Pisgah diha sa estado sa Iowa. Nagdu-
mala sa pamuy-anan sa makadiyot nga 
panahon. Sa tingpamulak sa 1848, na-
ngulo og grupo sa mga Santos ngadto 
sa Siyudad sa Salt Lake.

Pebrero 12, 1849 Gi-orden nga usa ka Apostol didto sa 
Siyudad sa Salt Lake.

1849 Nanguha sa mga donasyon alang sa 
Perpetual Emigrating Fund.

1849 hangtud 1852 Nagserbisyo og misyon sa Italya. 
Nagserbisyo usab sa England, diin siya 
nagdumala sa pagmantala sa Basahon 
ni Mormon sa pinulongan nga Italyan, 
ug sa Switzerland ug Malta. Nagman-
tala og pamphlet nga giulohan og The 
Voice of Joseph.

1852 Napili ngadto sa Utah State Legislature.

1853 Gitawag ni Presidente Brigham Young 
sa pagdumala og pamuy-anan sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw didto 
sa Box Elder County, nahimutang sa 
amihanang Utah. Nagngalan sa ulo-
hang siyudad og Siyudad sa Brigham. 
Nagserbisyo sulod sa daghang mga 
tuig isip usa ka lider diha sa Simbahan 
ug sa komunidad.

Marso 1864 hangtud 
Mayo 1864

Uban sa grupo nga gipangulohan 
uban ni Elder Ezra T. Benson sa Ko-
rum sa Napulog Duha, nagserbisyo 
og mubo nga misyon sa mga Isla sa 
Hawaii.
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Oktubre 1872 hangtud 
sa Hulyo 1873

Uban sa grupo nga gipangulohan ni 
Presidente George A. Smith, Unang 
Magtatambag sa Unang Kapangulo-
han, milibot sa Uropa ug sa Tunga- 
tungang Silangan, lakip ang Holy 
Land. Ang biyahe nahimo sa hangyo 
ni Presidente Brigham Young.

1882 Ang Kongreso sa Estados Unidos 
mipasa sa Edmunds Act, naghimo sa 
dinaghan nga kaminyoon nga usa ka 
supak sa balaod ug nagdili sa mga 
daghan og asawa sa pagbotar, pagling-
kod og opisinang pampubliko, o pag-
apil sa pundok nga mohukom.

Agosto 1885 hangtud 
Oktubre 1885

Nagserbisyo og mga misyon diha sa 
mga American Indian sa amihanang 
kasadpan sa Estados Unidos ug sa 
estado sa Wyoming.

Marso 12, 1886, hangtud 
Pebrero 8, 1887

Napriso tungod sa dinaghan nga 
kaminyoon.

1887 Ang Kongreso sa Estados Unidos 
 mipasa sa Edmunds-Tucker Act, lain 
nga supak sa balaod sa dinaghang 
asawa, nagtugot sa gobyernong fe-
deral sa pag-embargo sa kadaghanan 
sa yuta sa Simbahan. Ang balaodnon 
nahimong balaod kaniadtong  
Marso 3, 1887.

Mayo 21–23, 1888 Nagbasa sa pag-ampo sa pagpahi-
nungod sa mga sesyon sa pagpahi-
nungod sa Templo sa Manti Utah. 
Gipahinungod ni Presidente Wilford 
Woodruff ang templo kaniadtong 
Mayo 17.

Abril 7, 1889 Gipaluyohan isip Presidente sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles.
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Mayo 19, 1893, hangtud 
sa Septyembre 1898

Nagserbisyo isip unang presidente sa 
Templo sa Salt Lake.

Septyembre 2, 1898 Nahimong senior nga Apostol ug 
tigdumala nga lider sa Simbahan 
panahon sa pagkamatay ni Presidente 
Wilford Woodruff. Nakadawat og 
balaanong pagpakita diha sa Templo 
sa Salt Lake, diin ang Ginoo nagtudlo 
kaniya sa pagpadayon sa paghan-ay 
pag-usab sa Unang Kapangulohan.

Septyembre 13, 1898 Gipaluyohan sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles isip Presi-
dente sa Simbahan. Nagsugod sa pag-
serbisyo isip Presidente.

Oktubre 9, 1898 Gipaluyohan panahon sa kinatibuk-
ang komperensya isip Presidente sa 
Simbahan.

Oktubre 10, 1898 Gi-set apart isip Presidente sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw.

Mayo 1899 Mibiyahe ngadto sa St. George, Utah, 
diin iyang nadawat ang pagpadayag 
sa pagsangyaw sa balaod sa ikapulo 
ngadto sa mga Santos. Misugod sa 
pagpakigbahin niini nga mensahe 
didto sa St. George ug nangulo sa 
paningkamot sa pakigbahin niini sa 
tibuok Simbahan.

Enero 1, 1901 Nagmantala og pahayag nga giulohan 
og “Greeting to the World” sa pagsugat 
sa ika-20 nga siglo.

Oktubre 10, 1901 Namatay sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, 
sa edad nga 87.
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Ang Kinabuhi ug Pangalagad 
ni Lorenzo Snow

Sa diha nga ang 21 anyos nga si Lorenzo Snow misakay sa iyang 
kabayo palayo gikan sa panimalay sa iyang mga ginikanan usa 
niana ka adlaw sa 1835, mipadulong siya ngadto sa Kolehiyo sa 
Oberlin sa Oberlin, Ohio. Wala siya mahibalo nga niining mubo 
nga biyahe, siya makabaton og kasinatian nga mousab sa dagan sa 
iyang kinabuhi.

Nagkabayo dulhog sa dalan sa iyang lungsod nga natawhan sa 
Mantua, Ohio, nasugatan niya ang usa ka tawo kinsa nagkabayo 
usab. Kini nga tawo, ginganlan og David W. Patten, bag-o lamang 
nga gi-orden nga Apostol ni Ginoong Jesukristo. Siya mopauliay 
ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa Kirtland, Ohio, 
human makaserbisyo og misyon. Ang duha ka lalaki nagkuyog og 
biyahe sulod sa 50 ka kilometro. Sa wala madugay si Lorenzo Snow 
miasoy:

“Ang among panag-istoryahay miabut sa relihiyon ug pilosopiya, 
ug ingon nga batan-on ug maayo nga pagka-edukar, sa sinugdanan 
akong gibaliwala ang iyang mga opinyon; ilabi na nga dili husto og 
gramatika ang pagkasulti; apan samtang siya mipadayon sa iyang 
kinasingkasing ug mapainubsanong paagi sa pagpasabut sa akong 
hunahuna sa plano sa kaluwasan, ingon og ako dili makalimud sa 
kasayuran nga siya usa ka tawo sa Dios ug nga ang iyang pagpa-
matuod tinuod.” 1

Si Lorenzo Snow dili miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa dihang iyang nahimamat 
si Elder Patten, apan siya pamilyar sa pipila ka mga pagtulun-an sa 
Simbahan. Gani, si Propeta Joseph Smith nakabisita sa panimalay 
sa pamilyang Snow, ug ang inahan ni Lorenzo ug ang igsoong mga 
babaye nga si Leonora ug Eliza nabunyagan ug nakumpirmahan 
nga mga miyembro sa Simbahan. Hinoon, si Lorenzo, sumala sa 
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iyang gisulti, “nagkapuliki sa uban nga mga butang” niana nga higa-
yon, ug kining mga butanga “nawala gayud sa [iyang] hunahuna.” 2 
Kana misugod sa pagkausab sa diha nga nakig-istorya siya ni Elder 
Patten. Nagpasabut sa kasinatian, miingon siya, “kini mao ang si-
nugdanan sa kausaban sa akong kinabuhi.” 3 Gihulagway niya kon 
unsa ang iyang gibati sa panahon sa pag-inistoryahay:

“Gibati ko og sakit sa akong kasingkasing. Kini klaro niyang 
nakita, kay hapit sa katapusang butang nga iyang gisulti kanako 
human nagpamatuod, mao nga ako kinahanglan nga moduol sa 
Ginoo sa dili pa matulog inig ka gabii ug mangutana kaniya alang 
sa akong kaugalingon. Kini akong gibuhat nga miresulta nga su-
kad nianang adlawa nga akong nahimamat kining halangdon nga 
Apostol, ang tanan kong mga tumong nahimong mas dako og mas 
maayo.”

Ang “hingpit nga sinseridad ni Elder Patten, ang iyang dakong 
tinguha ug ang iyang espirituhanong gahum”  4 dihay malungtaron 
nga impluwensya diha sa usa ka batan-ong lalaki kinsa usa ka ad-
law moserbisyo isip Apostol mismo. Ug kadtong malinawon nga 
panag-istoryahay migiya ngadto sa lain nga kasinatian nga moan-
dam ni Lorenzo Snow nga mahimong Presidente sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang tigpama-ba 
sa Dios dinhi sa yuta.

Nagtubo sa usa ka Panimalay sa Hugot 
nga Pagtuo ug Kakugi sa Trabaho

Duha ka lig-on nga mga pamilya, puno sa hugot nga pagtuo 
ug relihiyoso nga tradisyon, nag-abut sa diha nga si Oliver Snow 
naminyo ni Rosetta Leonora Pettibone kaniadtong Mayo 6, 1800. 
Ang pamanhunon ug ang pangasaw-unon mga kaliwat sa pipila sa 
labing una nga mamumuyo nga taga Uropa didto sa Estados Unidos 
—mga magpapanaw nga Ingles kinsa milawig sa Lawod sa Atlantiko 
sa mga 1600 sa pag-eskapo sa relihiyosong pagpanggukod. Sila si 
Oliver ug si Rosetta migahin sa unang pipila ka tuig sa ilang ka-
minyoon didto sa estado sa Massachusetts, diin ang ilang anak nga 
mga babaye si Leonora Abigail ug Eliza Roxcy nangatawo. Dayon 
sila mibalhin ngadto sa Mantua, Ohio, nga kaniadto usa sa labing 
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layo nga panimuyoan sa kasadpan sa Estados Unidos. Sila mao ang 
ika-onse nga pamilya nga mibalhin didto. Sa Mantua, nadugangan 
og duha pa ka anak nga mga babaye, sila Amanda Percy ug Melissa 
ang nangatawo sa pamilya. Si Lorenzo, ang ikalima nga bata ug ang 
unang anak nga lalaki ni Oliver ug ni Rosetta, natawo sa Mantua 
sa Abril 3, 1814. Sa wala madugay siya may duha ka manghud nga 
mga lalaki: si Lucius Augustus ug si Samuel Pearce.5

Pinaagi sa mga tradisyon sa ilang mga pamilya, si Oliver ug 
 Rosetta mitudlo sa ilang mga anak sa importansya sa hugot nga 
pagtuo, kakugi sa trabaho, ug edukasyon. Samtang sila nakigbahin 
og mga istorya sa mga kalisud nga ilang gilahutay sa pagtukod sa 
ilang panimalay, ang ilang mga anak nakat-on sa pagbuntog sa 
kawalay gana sa paglihok ug sa pagpasalamat sa mga panalangin 
sa Dios diha sa ilang mga kinabuhi. Si Eliza misulat: “Kami sa pag-
katinuod makasulti kalabut sa among mga ginikanan, nga ang ilang 
integridad sulundon, ug sila kasaligan sa tanan nila nga sosyal nga 
mga pakigdait ug mga pakigsabut sa patigayon sa kinabuhi; ug 
mabinantayon nga gibansay ang ilang mga anak sa mga batasan 
sa pagtrabaho og maayo, pagdaginot, ug hingpit nga katarung.” 6 
Si Lorenzo Snow mipahayag og pasalamat nga sila kanunay nga 
mitagad kaniya uban sa “pag-amuma ug kalumo.” 7

Samtang nagdako si Lorenzo, nagtrabaho siya nga makugihon 
sa pisikal ug intelektwal nga mga kalihokan. Ang iyang amahan sa 
kasagaran wala sa panimalay, nagserbisyo sa komunidad “sa patiga-
yon nga publiko.” Ang pagkawala diha sa amahan, si Lorenzo, isip 
ang kinamagulangan nga anak nga lalaki, gitahasan sa pagbantay 
sa uma—usa ka responsibilidad nga iyang gitinuod pag-ayo ug 
natuman nga malampuson. Kon si Lorenzo dili magtrabaho, sa ka-
sagaran siya nagbasa. “Ang iyang libro,” miingon si Eliza, “mao ang 
iyang kanunay nga kauban.” 8

Naghinumdom sa paglambo sa personalidad ni Lorenzo, nakita 
ni Eliza, “Gikan sa sinugdanan sa kabatan-on [siya] mipakita og 
kaabtik ug kalig-on sa paghimo og desisyon nga nakita sa tibuok 
niya nga kinabuhi.” 9
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Pagkab-ut labaw sa Batan-ong mga Ambisyon

Si Oliver ug Rosetta Snow nag-awhag og matinuorong pagtuon 
mahitungod sa relihiyon. Gitugutan nila ang ilang mga anak sa 
pagkat-on mahitungod sa lainlaing mga simbahan, nag-abli sa ilang 
panimalay ngadto sa “maayo ug salabtunon sa tanan nga mga pun-
dok sa relihiyon.” Bisan niini nga pag-awhag, si Lorenzo “mihatag 
og gamay o walay pagtagad sa hilisgutan kabahin sa relihiyon, sa 
labing minos dili igo ang paghukom sa pagpili og bisan hain nga 
relihiyon” 10 ang iyang damgo mao ang mahimo nga pangulo sa 
militar, ug kini nga damgo mas milabaw kay sa uban nga mga im-
pluwensya sa iyang kinabuhi, “dili tungod kay gusto siya og gubat,” 
misulat ang tigsaysay nga si Orson F. Whitney, apan tungod kay siya 
“nadani sa dungog nga maangkon sa usa ka militar nga trabaho.” 11 
Apan sa wala madugay giilisan niya ang iyang ambisyon og lain. 

si Lorenzo snow gibunyagan ug gikumpirmahan didto sa 
Kirtland, Ohio, sa hunyo 1836, duha ka bulan human ang 

Templo sa Kirtland, gilitratohan dinhi, gipahinungod.
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Mibiya siya sa panimalay ug mipalista sa duol nga Kolehiyo sa 
 Orbin aron siya makapadayon og “edukasyon sa kolehiyo.” 12

Samtang si Lorenzo nagtuon sa Oberlin, napalambo niya ang 
bag-o nga interes sa relihiyon. Naimpluwensya gihapon pinaagi sa 
pag-istoryahanay nila ni Elder Patten, wala lamang siya mamalan-
dong sa mga doktrina sa gipahiuli nga ebanghelyo apan gipakigba-
hin kini ngadto sa uban sa Oberlin—bisan ngadto sa nagtuon nga 
mahimong mga ministro. Sa usa ka sulat ngadto sa iyang igsoon 
nga si Eliza, kinsa kauban sa mga Santos sa Kirtland, misulat siya: 
“Sa mga ministro ug sa mga nagtuon sa pagka-ministro nakaba-
ton ako og kalampusan, mopasalig ako kaninyo, sa pagsuporta 
sa  Mormonismo. Kini tinuod nga wala ako makakabig og daghan, 
ingon nga ako mismo dili pa kinabig, apan nakahimo ako sa uban 
kanila sa pagkumpisal nga ilang nakita ang pipila ka [kaalam] sa 
inyong mga doktrina. Sa pagkuha sa kusog nga pagdaot batok sa 
Mormonismo gikan sa mga hunahuna sa usa ka estudyante sa Ober-
lin maoy usa ka butang nga dili sayon buhaton.”

Dinhi niining sama nga sulat, si Lorenzo mitubag sa pagdapit 
nga iyang nadawat gikan ni Eliza. Giandam ni Eliza ang pagpuyo 
ni Lorenzo uban kaniya [ni Eliza] sa Kirtland ug sa pagtuon og 
Hebreohanon diha sa usa ka klase nga naglakip ni Propeta Joseph 
Smith ug sa pipila ka mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles. Siya miingon: “Nalipay ako sa pagkasayud nga dako 
kaayo ang inyong kalipay diha sa Kirtland; bisan og sa karon dili 
ako interesado sa pagbalhin diha uban kanimo; apan kon ang mga 
oportunidad sa pagbaton og edukasyon dinha maayo, tingali huna-
hunaon ko ang pagsulay og balhin dinha. Kay, kon wala nay lain, 
kini ingon og makapaikag kanako ug tingali makaayo nga makadu-
ngog niadtong mga doktrina nga gisangyaw nga sa dugay na kaayo 
akong gitinguha sa pagdepensa ug pagsuporta dinhi sa Oberlin.”

Bisan og si Lorenzo nadani sa mga doktrina sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nagpanuko siya 
sa pagpasakop sa Simbahan. Apan siya interesado. Sa iyang sulat 
ngadto ni Eliza, daghan siya og mga pangutana mahitungod sa 
Simbahan. Miingon siya nga ang mga estudyante sa Oberlin kinsa 
nagtuon sa pagka-ministro gikinahanglan sa “paggahin og pito ka 
tuig o labaw pa sa pagtuon og maayo sa dili pa sila tugutan sa 
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pagsulti ngadto sa mga hentil nga adunay Dios sa Langit, sama sa 
usa ka abogado kinsa kinahanglan nga magbaton og pipila ka mga 
kwalipikasyon sa dili pa siya makakuha og pagtugot sa pagsulti.” 
Ang kalainan, miingon siya ngadto sa iyang igsoong babaye, “Ang 
inyong mga tawo nagtuo ako mas nagsalig sa balaanong panabang 
kay sa niana nga makat-unan sa pagtuon sa kolehiyo, kon nagsang-
yaw sa inyong mga doktrina.” Mipahayag siya og tinguha sa pag-
sabut kon giunsa sa Espiritu paglihok, nangutana kon ang Espiritu 
Santo mahatag ba sa mga tawo “karong panahona sa kalibutan.” 
Kon ang mga tawo makadawat sa Espiritu Santo, siya nangutana, 
“ang Dios ba kanunay naghatag niini pinaagi sa lain nga tawo?” 13 
Sa lain nga pagkasulti, siya buot mahibalo kon ang awtoridad sa 
priesthood gikinahanglan ba aron sa pagdawat sa Espiritu Santo.

Si Lorenzo nagpasalamat sa panaghigalaay ug sa edukasyon nga 
iyang naangkon sa Kolehiyo sa Oberlin, apan nagtubo ang iyang 
pagkawala og gana sa relihiyosong mga pagtulun-an didto. Sa ka-
dugayan mibiya siya sa kolehiyo ug gidawat ang pagdapit sa iyang 
igsoong babaye sa pagtuon og Hebreohanon didto sa Kirtland. Mi-
ingon siya nga mitambong lamang siya sa Hebreohanon nga klase 
aron siya makaandam sa pagtambong og kolehiyo didto sa silangan 
nga bahin sa Estados Unidos.14 Sa gihapon, nakita ni Eliza nga agi 
og dugang sa pagkat-on og Hebreohanon, daghan usab siyag nakat-
unan, ug ang iyang kasingkasing puno sa buhing hugot nga pagtuo 
sa mahangturon nga Ebanghelyo.” 15 Sa wala madugay nakaplagan 
niya ang mga tubag sa mga pangutana nga iyang napangutana didto 
sa Kolehiyo sa Oberlin, ug kaniadtong Hunyo 1836 siya gibunyagan 
ni Elder John Boynton, usa sa orihinal nga mga sakop sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles niini nga dispensasyon. Siya 
gikumpirmahan usab nga usa ka miyembro sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing nga Adlaw.

Mga duha ka semana ang milabay usa ka higala nangutana 
kaniya, “Brother Snow, nadawat ba nimo ang Espiritu Santo su-
kad ka gibunyagan?” “Kana nga pangutana nakapalibug kanako. 
Ang tinuod mao, samtang nadawat ko ang tanan nga tingali 
akong  gikinahanglan, wala nako madawat ang akong gipaabut”— 
nagpasabut nga bisan tuod siya nakumpirmahan, wala siya ma-
kadawat og talagsaon nga pagpadayag sa Espiritu Santo. “Akong 
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gibati ang pagkawala mahimuot,” miingon siya, “dili sa unsay akong 
nahimo, apan sa akong kaugalingon. Uban niana nga pagbati, mi-
pahulay ako pagkagabii sa usa ka lugar diin ako naanad sa pag-
halad sa akong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo.” Miluhod siya sa 
pag-ampo ug diha-diha dayon nadawat ang tubag sa iyang mga 
pag-ampo. “Kana dili gayud mapapas gikan sa akong panumduman 
kutob ang panumduman magpadayon,” sa wala madugay siya mi-
pahayag. “. . . Akong nadawat ang hingpit nga kahibalo nga adunay 
Dios, nga si Jesus, kinsa namatay didto sa Kalbaryo, mao ang Iyang 
Anak, ug nga si Joseph ang Propeta nakadawat sa awtoridad nga 
iyang giangkon nga siya aduna. Ang pagkahimuot ug ang himaya 
niana nga pagpadayag walay pulong nga makalitok! Mibalik ako 
sa akong gipuy-an. Karon ako makapamatuod ngadto sa tibuok 
kalibutan nga ako nahibalo, pinaagi sa tinuod nga kahibalo, nga 
ang Ebanghelyo sa Anak sa Dios gipahiuli, ug nga si Joseph Smith 
usa ka Propeta sa Dios, gihatagan og awtoridad sa pagsulti diha sa 
Iyang pangalan.” 16

Nalig-on pinaagi niini nga kasinatian, giandam ni Lorenzo ang 
iyang kaugalingon nga mahimong misyonaryo. Sumala sa giingon 
sa iyang igsoong babaye nga si Eliza, ang iyang pagkakabig midala 
og kausaban sa iyang mga tumong ug “miabli og bag-ong oportu-
nidad kaniya.” Iyang napanid-an, “Kay sa yutan-ong kabantog sa 
militar , siya karon misulod sa natad panggubatan alang sa kampe-
onato uban sa mga kasundalohan sa langit.” 17

Nagsagubang sa mga Hagit isip usa 
ka Full-Time nga Misyonaryo

Misugod si Lorenzo Snow sa iyang misyonaryo nga serbisyo sa 
estado sa Ohio sa tingpamulak sa 1837. Sama sa iyang desisyon nga 
magpasakop sa Simbahan, ang iyang desisyon nga moserbisyo isip 
usa ka full-time nga misyonaryo nagkinahanglan kaniya sa pag-
usab sa iyang mga panglantaw ug mga plano. Gisulat niya sa iyang 
journal, “Sa tuig 1837 [ako] sa hingpit mibiya sa akong kinaham 
nga mga ideya.” 18 Gibiyaan niya ang iyang plano nga magpadayon 
og usa ka “klasika nga edukasyon [edukasyon sa karaang Griyego 
ug Latin]” sa kolehiyo sa silangang bahin sa Estados Unidos.19 Miu-
yon usab siya sa pagbiyahe nga walay pitaka o puntil—sa lain nga 
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elder Lorenzo snow

pagkasulti, sa paglakaw nga walay kwarta, nagsalig sa kaayo sa 
uban sa paghatag og pagkaon ug kapuy-an. Kini hilabihan kaayo 
ka lisud alang kaniya tungod kay sa iyang kabatan-on siya kanunay 
nga nagtuo nga importante ang pagbayad sa iyang kaugalingon 
nga gasto, naggamit sa kwarta nga iyang gitabangan ang iyang 
amahan sa pagpangita diha sa umahan sa pamilya. Miingon siya: 
“Ako wala maanad nga magsalig diha ni bisan kinsa alang sa pag-
kaon o kapuy-an. Kon ako nagbiyahe og layo, sigurohon sa akong 
amahan nga ako mogikan nga may daghang kwarta alang sa akong 
mga galastuhan. Ug karon, sa paglakaw ug mangayo og pagkaon 
ug lugar nga katulgan, hilabihan ka lisud alang kanako, kini ingon 
nga lahi kaayo sa akong kasinatian kaniadto.” 20 Siya “determinado 
sa pagbuhat niini,” apan tungod lamang kay iyang nadawat ang 
“usa ka tinuod nga kahibalo nga ang Dios nagkinahanglan niini.” 21
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Pipila sa mga uyoan, mga iyaan, mga ig-agaw, ug mga higala ni 
Elder Snow mitambong sa unang mga miting nga iyang gipahigayon 
isip misyonaryo. Naghinumdom sa unang higayon nga siya misang-
yaw, siya miingon: “May pagkamaulawon ko kaniadto, ug . . . kini 
lisud kaayo kanako sa pagsaka didto ug magsangyaw ngadto sa 
akong mga kaigsoonan ug mga kasilinganan nga mianha sa pagtam-
bong. Nahinumdom ako nga nag-ampo hapit sa tanang adlaw sa dili 
pa ang gabii nga ako mamulong. Migawas ako nga nag-inusara ug 
mihangyo sa Ginoo sa paghatag kanako og unsay isulti. Ang akong 
iyaan misulti kanako pagkahuman nga siya hapit mangurog sa diha 
nga siya nakakita kanako nga mibarug aron mamulong, apan akong 
gibuka ang akong ba-ba, ug unsa ang akong gisulti wala gayud ako 
mahibalo, apan ang akong iyaan miingon nga maayo akong namu-
long sulod sa kwarenta y singko minutos.” 22 Gibati ang pasalamat 
iyang gihinumduman: “Ako mituo ug mibati og pagsalig nga usa 
ka Espiritu sa pagdasig moaghat ug mohatag kanako og igsusulti. 
Akong gipangayo pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa—ako nagpa-
ubos sa akong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo, nagtawag diha 
Kaniya sa mainiton nga pag-ampo sa paghatag kanako sa gahum ug 
inspirasyon sa balaan nga Priesthood; ug sa diha nga ako mitindog 
sa atubangan sa kongregasyon, bisan wala akoy nahibaloan nga usa 
ka pulong nga akong isulti, sa pagbuka ko dayon sa akong ba-ba sa 
pagsulti, ang Espiritu Santo gamhanang mipuno kanako, mipuno sa 
akong hunahuna sa kahayag ug naghatag og mga ideya ug tukma 
nga pulong nga akong magamit sa pagsulti niini.” 23 Sa higayon nga 
siya mibiya sa lugar, nabunyagan ug nakumpirmahan niya ang usa 
ka uyoan, usa ka iyaan, ug daghan nga mga ig-agaw, ug pipila ka 
mga kahigalaan.24

Human makigbahin sa ebanghelyo ngadto sa iyang pamilya ug 
mga kahigalaan, si Elder Snow mipadayon sa iyang misyonaryo nga 
mga paningkamot sa ubang mga siyudad ug mga lungsod, nagser-
bisyo sulod sa mga usa ka tuig. Siya mireport, “ Samtang dinhi niini 
nga misyon, ako mibiyahe sa nagkalainlaing mga bahin sa Estado 
sa Ohio, ug niana nga panahon mibunyag og daghan nga mga tawo 
kinsa nagpabilin nga matinud-anon ngadto sa kamatuoran.25

Si Lorenzo Snow wala makapauli sa panimalay gikan niining 
una nga misyon dugay na kaayo sukad iyang gibati ang tinguha 



11

a n g  K i n a b u h i  u g  Pa n g a L a g a d  n i  L O r e n z O  s n O w

sa pagsangyaw pag-usab sa ebanghelyo. “Ang pagbati sa akong 
misyonaryong tawag kusog kaayo sa akong hunahuna,” miingon 
siya, “nga ako gustong mobalik sa pagtrabaho.” 26 Niini nga higayon 
siya misangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo diha sa mga estado sa 
Missouri, Kentucky, ug Illinois ug pag-usab sa Ohio.

Ang uban nga mga tawo maglagot ni Elder Snow ug sa mensahe 
nga iyang gipakigbahin. Sama pananglit, miasoy siya og usa niya 
ka kasinatian sa Kentucky sa diha nga usa ka grupo sa mga tawo 
mipundok sa balay sa usa ka tawo sa pagpaminaw kaniya nga 
nagsangyaw. Human siya misangyaw, nahibaloan niya nga pipila 
sa mga tawo nagplano sa pag-atake kaniya sa pagbiya dayon niya. 
Iyang gihinumduman nga “taliwala sa nagdinuotay nga mga tawo” 
diha sa balay, usa sa mga lalaki “sa wala tuyoa nabutang ang iyang 
kamot diha sa usa sa mga bulsa ubos sa hawak sa akong kupo, nga 
kalit nga nakapaalarma kaniya.” Kay nakahikap og usa ka butang 
nga gahi diha sa bulsa ni Elder Snow, diha-diha dayon gipasidan-an 
ang iyang mga higala nga ang misyonaryo armado og pusil. Sa 
kaulahian misulat si Elder Snow, “Kadto igo —nga ang malapason 
sa balaod mibiya sa ilang dautan nga mga plano.” Uban sa pipila 
ka makapahimuot, si Elder Snow midugang, “Ang gipakaingon nga 
pusil nga nakaalarma kanila ug akong panalipod, mao ang akong 
gamay nga Biblia [pocket bible] sa bulsa, usa ka hinambin nga re-
galo gikan sa pinalanggang Patriyarka, Father Joseph Smith [Sr.]” 27

Ang uban nga mga tawo miabi-abi ni Elder Snow ug midawat sa 
mensahe nga iyang gipakigbahin. Sa usa ka panimuyoan sa  Missouri 
gitudloan niya ang lima ka tawo kinsa nabunyagan sa tunga-tunga 
sa tingtugnaw. Si Elder Snow ug ang uban kinahanglan nga moputol 
sa ice gikan sa usa ka suba aron siya makapahigayon sa ordinansa. 
Bisan sa katugnaw, ang pipila sa mga kinabig “mikawas gikan sa 
tubig, nagpakpak sa ilang mga kamot, ug nagsinggit og pagdayeg 
ngadto sa Dios.” 28

Ang unang duha ka misyon ni Elder Snow mikabat gikan sa 
tingpamulak sa 1837 ngadto sa Mayo 1840. Mga kabahin sa iyang 
mga sulat naghulagway niini nga panahon diha sa pagserbisyo sa 
Ginoo: “Gigahin ko ang nahibilin sa tingtugnaw [sa 1838–39] sa 
pagbiyahe ug pagsangyaw, . . . nga may lainlain nga kalampusan, 
ug  pagtagad—usahay gidawat sa labing maayong pamatasan ug 
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gipaminaw uban ang naghingapin nga interes, ug, sa uban nga 
mga panahon, giabusahan ug gibinastusan sa pag-insulto; apan 
walay higayon nga gitagad og mas grabe kay ni Jesus, kinsa akong 
giangkon nga gisunod.” 29 “Kon akong hinumduman og balik ang 
mga kasinatian nga akong naagian, . . . ako natingala pag-ayo ug 
nahibulong.” 30 “Ang Ginoo nag-uban kanako, ug ako napanalangi-
nan og maayo sa pagbuhat sa malisud nga mga kahago.” 31

Misyon sa England 

Sayo sa Mayo 1840, si Lorenzo Snow miipon sa mga Santos sa 
Nauvoo, Illinois, apan wala mopuyo didto og dugay. Gitawag siya sa 
paglawig sa Dagat Atlantica ug sa pagserbisyo og misyon sa  England, 
ug mibiya siya sa Nauvoo nianang buwana. Sa wala pa siya migikan, 
migahin siya og panahon sa pagbisita og mga pamilya sa pipila sa 
siyam ka mga Apostoles kinsa nagserbisyo na sa England 

Sa diha nga iyang gibisitahan ang pamilya ni Brigham Young, 
iyang nakita nga ang ilang troso nga payag [log cabin] walay tapak 
sa pagtak-op sa mga kal-ang tali sa mga troso, naghimo niini nga 
“bantang sa hangin ug mga unos.” Si Sister Young gikapoy tungod 
kay mao pa gayud ang iyang pagbalik gikan sa walay nahimo nga 
pagpangita sa gatasang baka sa pamilya. Bisan pa sa kalisud sa iyang 
mga kahimtang, miingon siya ngadto kang Elder Snow, “nakita nimo 
ang akong sitwasyon, apan sultihi siya [akong bana] sa dili pagkaba-
laka o pagkaguol bisan gamay mahitungod kanako —ako nanghinaut 
nga siya magpabilin sa natad sa buluhaton hangtud dungganan nga 
makahuman sa misyon.” Natandog sa “kabus kaayo, makalolooy nga 
kondisyon” ni Sister Young si Elder Snow gusto nga motabang: “Ako 
dihay gamay nga kwarta—dili igo kanako sa paghimo sa ikanapulo 
nga bahin sa distansya ngadto sa akong natad sa buluhaton, nga wa-
lay paabuton nga madawat ang kulang, ug hapit na mobiya. Mikuot 
ako gikan sa akong bulsa og gamay nga bahin sa akong gamay nga 
kwarta, . . . apan siya midumili sa pagdawat niini, samtang ako namu-
gos gyud nga iyang dawaton , ug siya nagpadayon sa pagdumili—sa 
tinuyoang bahin, ug sa wala kaayo tuyoa, nahulog ang kwarta diha 
sa salog, ug miligid paingon ngadto sa mga lungag sa tabla, nga mi-
sulbad sa lantugi, ug nanamilit kaniya, mibiya ako kaniya sa pagpunit 
niini sa iyang gusto.” 32
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Gikan sa Illinois, si Elder Snow mibiyahe ngadto sa New York, 
diin misakay siya og bapor sa paglawig sa Dagat Atlantica. Sa 42 ka 
adlaw nga paglawig sa dagat tulo ka bangis nga unos mikuso-kuso 
sa bapor. Giliyokan sa nahadlok, nagdangoyngoy nga kaubang mga 
pasahero, si Elder Snow mipabilin nga kalma, nagsalig nga ang Dios 
mopanalipod kaniya. Sa diha nga ang bapor midunggo sa Liverpool 
sa England, ang kasingkasing ni Elder Snow “puno sa labing dakong 
pasalamat ngadto Kaniya kinsa nanalipod ug nagtabang niadtong 
kinsa Iyang gitawag ug gipadala isip mga ministro sa kaluwasan 
ngadto sa mga nasud sa kalibutan.” 33

Human magserbisyo isip usa ka misyonaryo sa England sulod 
sa mga upat ka bulan, si Elder Snow nakadawat og lain nga du-
gang responsibilidad. Siya gitudlo sa pagserbisyo isip presidente 
sa  London Conference, calling nga sama sa presidente sa district 
karon. Mipadayon siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo, ug gidumala 
usab niya ang buhat sa mga lider sa priesthood, sama sa mga pre-
sidente sa branch, diha sa area. Samtang siya miserbisyo niini nga 
pagkapangulo nga katungdanan, kasagaran siyang mireport ngadto 
ni Elder Parley P. Pratt, sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ug mao ang presidente sa misyon. Misulat siya kabahin 
sa daghang mga tawo kinsa “nangutana kon unsaon sa pag-angkon 
og kaluwasan,” diha sa usa ka lawak nga “puno kaayo” alang sa 
Dominggo nga miting, ug kabahin sa kalipay sa pagbunyag [mga 
kinabig] ngadto sa panon sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si 
Jesukristo.” Madasigon ug malaumon mahitungod sa buhat, mii-
ngon siya, “Bisan og gilibutan sa grabeng pagkadautan nga walay 
giila nga tawo, ang Zion kalit nga mitungha, ug, ako nagsalig, nga 
sa dili madugay mahimong usa ka hayag nga lampara dinhi niini 
nga siyudad.” 34

Ang London Conference nakasinati og makahuluganong pagtubo 
uban ni Elder Snow isip presidente. Samtang si Elder Snow nalipay 
niini nga kalampusan, nanlimbasug usab siya sa mga responsibi-
lidad sa pagkapangulo. Sa usa ka sulat ngadto ni Elder  Heber C. 
 Kimball sa Korum sa Napulog Duha, iyang giangkon nga kini nga 
mga hagit migiya kaniya sa “paghimo og lain nga paagi sa pagdu-
mala sa iyang responsibilidad sa pagkapangulo nga wala pa niya 
sukad mabuhat.” 35 Gisultihan niya si Elder Kimball: “Ikaw ug si 
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Elder [Wilford] Woodruff miingon nga kini mahimo nga kasina-
tian nga makat-unan, nga mao ang tinuod. . . . Sukad ako miabut 
dinhi usa ka butang ang nagpadayon nga nahitabo taliwala sa mga 
Santos. Wala pa gani mahuman ang usa ka butang lain na usab 
ang moabut.” Mipakigbahin siya og kamatuoran nga iyang dali nga 
nakat-unan diha sa iyang bag-o nga mga responsibilidad: “Dili ako 
makasugat og mga kalisud, [gawas] ang Dios motabang kanako pag-
ayo.” 36 Mipahayag siya og susama nga pagbati diha sa usa ka sulat 
ngadto ni Elder George A. Smith sa Korum sa Napulog Duha: “Ang 
gamay nga akong nahimo dili sa akong kaugalingon apan sa Dios. 
Usa ka butang nga akong nakat-unan sa akong kasinatian samtang 
naningkamot sa pagpalambo sa akong katungdanan isip usa ka 
magtutudlo sa Israel, nga mao, sa akong kaugalingon ako walay na-
hibaloan ni makahimo ako og bisan unsa: Nakita ko usab og tataw 
nga walay Santos nga makauswag gawas kon siya magmasulundon 
ngadto sa mga panudlo ug mga tambag sa mga gitawag sa pagdu-
mala diha sa Simbahan. Ako nagsalig nga kutob nga ako naghupot 
sa iyang mga balaod, ang Ginoong Dios mosangga ug motabang 
kanako sa akong responsibilidad. . . . Kutob nga ako naglakaw nga 
mapainubsanon diha sa iyang atubangan, mohatag siya kanako og 
gahum sa paghatag ug pagdawat og tambag sa pagkamatarung ug 
sa espiritu sa pagpadayag.” 37

Agi og dugang sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagserbisyo 
isip presidente sa London Conference, si Elder Snow misulat og re-
lihiyosong pamphlet, sa pagtabang sa mga misyonaryo sa pagpasa-
but sa gipahiuli nga ebanghelyo. Kini nga pamphlet, gitawag og The 
Only Way to Be Saved, [Ang Mao Lamang Paagi nga Maluwas], nga 
sa wala madugay gihubad ngadto sa daghan nga mga pinulongan 
ug gigamit sa tibuok ikaduhang bahin sa ika-19 nga siglo.

Si Elder Snow miserbisyo sa England hangtud sa Enero 1843. 
Sa wala pa siya mobiya, gituman niya ang usa ka buluhaton nga 
nadawat niya gikan ni Presidente Brigham Young. Diha sa kilid sa 
usa ka pahina sa iyang journal, gisulat niya ang bugtong niyang 
paghisgot niini nga buluhaton: “Mihatod og duha ka Basahon ni 
Mormon ngadto ni Reyna Victoria ug Prinsipe Albert sa hangyo ni 
Pres. B. Young.” 38
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Sa diha nga mibiya sa Elder Snow sa England, gipangulohan niya 
ang usa ka grupo sa mga British nga mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga manglalin ngadto sa Nauvoo. Gisulat niya sa iyang jour-
nal: “Ako nagbantay og usa ka pundok sa dos syentos singkwenta, 
ang kadaghanan kinsa akong suod nga mga higala kinsa misulod sa 
pakigsaad ubos sa akong mga pagpangalagad. Ang sitwasyon nga 
karon akong gibarugan sa pagtabok latas sa lawod nga giliyokan 
sa mga kahigalaan makasina kaayo kon itandi ngadto sa mingaw 
nga akong gibiyahe sa duha ka tuig ug tunga kaniadto.” 39 Ang mga 
kasinatian ni Elder Snow diha sa bapor Swanton mipakita sa iyang 
mga kahanas sa pagpangulo ug sa iyang hugot nga pagtuo sa Dios. 
Ang mosunod nga asoy gikuha gikan sa iyang journal:

“Akong gipundok ang [mga Santos] ug pinaagi sa pag-uyon sa 
tanan gipundok sila ngadto sa mga grupo og mas gagmay nga 
mga grupo [subdivisions], nagtudlo og maayo nga mga lider ngadto 
sa matag usa, ug mihimo og mga regulasyon alang sa pagmando 

daghan sa unang mga santos ang milalin gikan sa uropa aron 
makig-uban sa mga santos sa Tinipong bansa sa amerika.
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sa hugpong. Akong nahibaloan nga dihay daghan nga mga High 
Priest, ug sa bana-bana treynta ka mga Elder diha kanamo, ug nasa-
yud sa natural nga tinguha nga kadaghanan sa mga Elder aduna sa 
pagbuhat bisan gamay nga pinaagi niana sila mailhan, ug kon kana 
dili mahimo sa usa ka paagi kinahanglan sa lain, busa mihukom ako 
nga mas maayo nga ipakita nako kon unsaon nila sa paglihok; busa 
mitudlo ako og daghan kutob sa akong mahimo og mga buluhaton 
o uban pa ug gihimo silang tanan nga responsable sa paghimo 
niini. Ang tibuok kahugpongan magpundok kada gabii sa semana 
[alang] sa mga pag-ampo. Kami adunay pagsangyaw kaduha sa 
semana; mga miting inig ka Dominggo ug pag-ambit sa sakrament.

Ang among kapitan, kinsa ako nanghinaut nga mapalambo ang 
maayong panaghigalaay, mipakita nga dili mahigalaon ug hilum. . . . 
Ako dali nga makaila nga ang iyang hunahuna nahimong dautan 
batok kanamo.—Mga duha na kami ka semana sa dagat, diin walay 
seryoso nga nahitabo labaw kay sa kasagaran nga panghitabo sa 
dagat, sa diha nga ang sunod nga panghitabo nahitabo.

“Ang mayordomo sa kapitan, usa ka batan-ong Aleman, naaksi-
dente nga mihulga sa iyang kinabuhi. Ingon nga matarung kaayo, 
ligdong ug ugdang nga batan-ong lalaki, ingon nga nakauban sa 
kapitan [diha] sa daghang mga biyahe, milampos siya og maayo 
sa pag-angkon sa mga pagbati sa kapitan, mga opisyales ug mga 
tripulante; ang mga Santos usab nasuod kaayo ngadto kaniya. Busa 
ang gipaabut niyang kamatayon . . . naghimo og dako kaayo nga 
pagbati sa kasubo ug kaguol diha sa tibuok bapor.

“Modugo ang iyang ba-ba, inubanan sa grabeng pamikog ug 
pangurog. Sa katapusan, human gisulayan ang lainlaing mga tambal 
nga walay resulta, ang tanan nga paglaum nga siya mabuhi gibi-
yaan. Ang mga marinero, sa wala pa matulog, gihangyo sa kapitan 
sa pag-adto sa kamarote tagsa-tagsa sa pagpanamilit kaniya, nga 
sumala niana gihimo nga walay bisan gamay nga gipaabut nga ma-
kita siyang buhi sa sunod nga buntag. Daghang mga mata basa sa 
mga luha, samtang sila migawas gikan sa kamarote.

“Si Sister Martin [usa sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw diha 
sa bapor] samtang inusarang naglingkod sa kiliran sa iyang katre 
mipahayag ngadto kaniya sa iyang [Sister Martin] panghinaut nga 
ako [Elder Snow] unta ipatawag ug mangalagad ngadto kaniya ug 
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tingali siya mamaayo pa. Ngadto niini siya malipayon nga miuyon. 
Natulog ako sa akong kamarote sa dihang ang mensahe miabut, 
kini mga alas dose sa gabii. Mibangon dayon ako ug miadto sa 
kamarote, [ug] sa agianan nasugatan ang first mate, kinsa gikan pa 
gyud sa pag-adto kaniya. Sa pagsaylo dayon niya kanako, nasugatan 
niya ang usa ka Brother Staines ug misulti kaniya nga si Mr. Snow 
mosulod sa pagpandong sa mga kamot diha sa mayordomo. ‘Apan,’ 
miingon siya (sa masulub-ong tingog), ‘kining tanan wala nay ka-
puslanan; natapos na ang tanan karon sa makalolooy nga higala.’ 
‘Oy,’ miingon si Elder Staines, ‘ang Ginoo makaayo kaniya pinaagi 
sa pagpandong sa mga kamot.’ ‘. . . Mao ba?’ sumbalik sa marinero 
diha sa kayano sa iyang kasingkasing.

“Samtang ako naglakaw nasugatan ko ang kapitan diha sa pulta-
han sa kamarote, kinsa ingon og naghilak. ‘Nalipay akong mianhi 
ka, Mr. Snow,’ miingon siya, ‘bisan og kini walay kapuslanan, tu-
ngod kay sa dili madugay ang mayordomo mamatay na.’ Misulod 
ako sa kwarto ug milingkod kilid sa iyang katre. Ang iyang paggin-
hawa hinay kaayo ug ingon sa usa nga himatyon. Dili siya makasulti 
og kusog, apan mipasabut sa iyang tinguha [nga] ako kinahanglan 
nga mangalagad ngadto kaniya. Kini ingon og siya adunay asawa 
ug duha ka mga anak didto sa Hamburg sa Alemanya, kinsa nagsa-
lig kaniya alang sa iyang suporta. Ingon og siya naguol mahitungod 
kanila.

“Gipandong ko ang akong mga kamot diha sa iyang ulo, ug wala 
pa gani mahuman ang pagpangalagad mibangon siya sa pagling-
kod, gidagpi-dagpi [gihapak-hapak] ang iyang mga kamot, nagsing-
git og mga pagdayeg sa Ginoo tungod sa pagkaayo, wala magdugay 
human niana, mitindog siya gikan sa iyang katre [ug] migawas sa 
kamarote ug milakaw-lakaw.

“Pagkasunod buntag ang tanan nahingangha sa pagkakita sa 
mayordomo nga buhi, ug nahibulong sa pagkakita kaniya nga na-
kahimo sa iyang sagad nga buluhaton. Ang mga marinero ug ang 
tanan miangkon nga kadto usa ka milagro; ang mga Santos nahibalo 
niini nga mao, nagmaya ug nagdayeg sa Ginoo; ang kapitan hugot 
nga mituo niini ug mibati og lawom nga pasalamat, ug ang iyang 
kasingkasing nahiusa sa amo sukad niana nga panahon. Mihatag 
siya kanamo og pabor ug tabang kutob nga anaa sa iyang gahum 



18

a n g  K i n a b u h i  u g  Pa n g a L a g a d  n i  L O r e n z O  s n O w

sa paghatag, ug sa kanunay giatiman ang among kahamugaway; 
gitambungan ang tanan namong mga miting, gipalit ug gibasa ang 
among mga basahon. Ang mga kauban mao usab ang gibuhat, ug 
sa diha nga gibiyaan ko sila sa New Orleans [Louisiana,] misaad nga 
sila magpabunyag. Nakadawat ako og sulat mga usa ka tuig human 
niana gikan sa hepe sa biyahe, kinsa mipahibalo kanako nga sila 
. . . mituman sa ilang saad. Ang kapitan mipahayag sa iyang tuyo sa 
pagdawat sa ebanghelyo sa umaabut nga panahon ug sa pagpuyo 
uban sa mga Santos. Ang mayordomo gibunyagan sa diha nga mi-
abut siya sa New Orleans; ug sa pagbiya kaniya mihatag kanako og 
regalo nga Biblia nga karon akong gitipigan.  40

Si Elder Snow misulat: “Daghan sa mga marinero mihilak sa diha 
nga sa katapusan mibiya kami sa Swanton. Sa tinuod, kaming tanan 
mibati og kasubo.” 41 Gikan sa New Orleans, si Elder Snow ug ang 
iyang kauban nga mga Santos misakay og lantsa ug mibiyahe pai-
ngon sa Suba sa Mississippi. Miabut sila sa Nauvoo sa Abril 12, 1843.

diha sa bapor Swanton, usa ka grabeng nagkasakit nga tawo naayo 
dayon human sa pagpangalagad ni elder Lorenzo snow.
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Padayon nga Pagkamatinud-anon 
ngadto sa Buhat sa Ginoo

Human nagserbisyo isip full-time nga misyonaryo sa mas ma-
ayo nga bahin sa pito ka tuig, nakita ni Lorenzo Snow ang iyang 
mga oportunidad alang sa pagserbisyo nga nausab og kadiyot. Sa 
tingtugnaw sa 1843–44, ang mga tinugyanan sa usa ka lokal nga 
eskwelahan mitanyag kaniya og trabaho isip usa ka magtutudlo. 
Gidawat niya ang tanyag, bisan tuod nahibaloan niya nga daghan 
sa mga estudyante “nanghambug sa ilang kaabusado ngadto sa mga 
magtutudlo ug sa pagpangguba sa mga eskwelahan.” Mihukom siya 
nga ang paagi sa pagdani sa respeto sa mga estudyante mao ang 
pagpakita og respeto ngadto kanila. Ang iyang igsoong babaye nga 
si Eliza misulat: “Nakigsulti siya niadto sa mga lalaki ingon og sila 
ang labing talahuron nga mga ginoo. . . . Naningkamot siya pag-ayo 
sa pagdani kanila uban sa pagbati nga siya adunay interes alang 
kanila” ug ang iyang tinguha sa “pagtabang kanila nga magpadayon 
sa ilang mga pagtuon. . . . Niini nga paagi, pinaagi sa pagkamabi-
nation ug pag-awhag, ang ilang mga pagbati naluag—naangkon 
niya ang pagsalig nila, ug uban sa pasensya ug kanunay nga mga 
trabaho, ang mga bugoy nausab ngadto sa pagkamatinahuron nga 
mga estudyante; ug sa layo pa matapos ang eskwela, uban sa maka-
hibulong nga pag-uswag, nakakat-on sila sa pagtuon og maayo.” 42

Sa 1844 nadawat niya ang bag-ong buluhaton sa Simbahan. Gi-
takda siya sa pagbiyahe ngadto sa Ohio ug sa pagdumala sa pag-
pangampanya sa pagpili ni Joseph Smith isip presidente sa Estados 
Unidos. Nahigawad ang Propeta sa paagi nga gitagad ang mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw sa panggobyerno sa Estados Unidos, ug 
iyang gisulatan ang bag-ong mga kandidato sa pagka-presidente sa 
paghukom kon unsaon nila pagtagad ang Simbahan. Wala matag-
baw sa ilang mga tubag, nakahukom nga siya mismo ang modagan 
sa pagka-presidente.

Ang Korum sa Napulog Duha mitudlo ni Lorenzo Snow ug sa 
uban sa “pagtukod og organisasyong pampolitika sa tibuok estado 
sa Ohio alang sa pagpalampos ni Joseph sa pagka-Presidente.” 43 
Sa pagbuhat niini, ilang gipaamgo ang mga Santos sa mga paagi 
nga ang konstitusyonal nga mga katungod sa mga Santos gilapas. 
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Si Lorenzo miingon nga siya dihay “labing makapahinam nga pana-
hon.” 44 Ang pipila sa mga tawo lig-on nga mibatok sa kandidatura 
sa Propeta, samtang ang uban mibati nga si Joseph Smith makagiya 
sa nasud ngadto sa kalampusan ug kauswagan.

“Taliwala niining managlahi kaayo nga mga panan-aw,” mihinum-
dom si Lorenzo Snow, “ang akong pag-uswag sa kalit natapos, sa 
usa ka kasaligan nga report kabahin sa pagpatay sa Propeta ug sa 
iyang igsoong lalaki nga si Hyrum.” 45 Mibalik siya sa Nauvoo nga 
“magul-anon.” 46

Bisan sulod niini nga panahon sa trahedya, ang mga Santos ma-
kugihong mitrabaho sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Sumala 
sa namatikdan ni Lorenzo sa wala madugay, “Ubos sa paggiya sa 
Makagagahum, ang gingharian nagpadayon sa pag-uswag.” 47 Sila 
mipadayon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug paglig-on sa usag usa, 
ug nagtinabangay sa pagtrabaho sa paghuman og tukod sa templo 
diha sa ilang siyudad.

Sa diha nga si Lorenzo nakig-uban sa mga Santos sa Nauvoo, 
siya nakahukom nga siya dili gayud magminyo, nagpili hinoon sa 
paghalad sa iyang kinabuhi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang 
iyang igsoong babaye nga si Eliza sa wala madugay nakamatikod, 
“Sa paghalad sa iyang panahon, iyang mga talento, ang tanan nga 
anaa kaniya ug iyang mahimo ngadto sa pangalagad mao ang iyang 
tanan nga tinguha.” Gituohan niya nga ang kinabuhing may pamilya 
sa laing paagi “makakunhod sa iyang pagkamapuslanon” diha sa 
buhat sa Ginoo.48

Ang mga panan-aw ni Lorenzo sa kaminyoon ug pamilya misu-
god sa pagkausab kaniadtong 1843 sa diha nga siya nag-inusarang 
nakigsulti ni Propeta Joseph Smith diha sa kadaplinan sa Suba sa 
Mississippi. Mipamatuod ang Propeta sa pagpadayag nga iyang na-
dawat kalabut sa dinaghan nga kaminyoon. Misulti siya ni Lorenzo, 
“Ang Ginoo moabli sa inyong agianan sa pagdawat ug pagsunod 
sa balaod sa Celestial nga Kaminyoon.” 49 Uban niini nga tambag, 
si Lorenzo misugod sa pagsabut nga ang kaminyoon usa ka sugo 
gikan sa Ginoo ug importante nga bahin sa plano sa kalipay sa 
Langitnong Amahan.

Sa 1845, si Lorenzo Snow misulod ngadto sa dinaghan nga 
kaminyoon, nga kaniadto gihimo sa Simbahan, pinaagi sa 
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pagpangasawa ni Charlotte Squires ug Mary Adaline Goddard. Sa 
wala madugay siya na-sealed sa uban pa nga mga babaye. Ang 
iyang pagkamatinud-anon ngadto sa iyang mga asawa ug mga anak 
nahimong kabahin sa iyang pagkamatinud-anon ngadto sa buhat 
sa Ginoo.

Ang mga Santos mipadayon sa pagtukod sa gingharian sa Dios 
diha sa Nauvoo, apan ang pagpanggukod mipadayon usab. Sa 
 Pebrero1846, sa kinabugnawan nga panahon sa tingtugnaw, ang 
mga manggugubot mipugos kanila sa pagpabiya sa ilang mga 

miserbisyo isip kapitan sa mga hugpong sa pioneer nga 
miabut sa walog sa salt Lake kaniadtong 1848.
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panimalay ug ilang templo. Ilang gisugdan ang layo nga lakaw 
padulong sa kasadpan ngadto sa bag-ong pinuy-anan.

Nagtabang sa mga Santos sa Pagpundok 
diha sa Walog sa Salt Lake

Bisan tuod si Lorenzo Snow ug ang iyang pamilya mibiya sa 
Nauvoo kauban sa tanang mga Santos, wala sila miabut sa Walog 
sa Salt Lake hangtud sobra sa usa ka tuig human sa pag-abut sa 
unang hugpong sa mga pioneer. Sama sa kadaghanan sa unang 
mga pioneer sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, mipuyo sila og 
temporaryong panimuyoan nga maagian. Si Lorenzo ug ang iyang 
pamilya mipuyo og makadiyut nga panahon sa usa ka panimuyoan 
sa Iowa nga ginganlan og Garden Grove, diin mitukod sila og troso 
nga mga payag alang sa mga Santos kinsa magsunod kanila. Gikan 
didto mibalhin sila ngadto sa panimuyoan nga gitawag og Mount 
Pisgah, naa usab sa Iowa. 

Sa Mount Pisgah, si Lorenzo mitrabaho uban sa iyang pamilya ug 
sa uban nga mga Santos, nagsangkap na usab alang sa ilang mga 
panginahanglan ug sa mga panginahanglan niadtong kinsa mosu-
nod kanila padulong ngadto sa Walog sa Salt Lake. Mitukod sila og 
trosong mga panimalay ug gani nananom ug nag-ugmad og mga 
lagutmon, nasayud nga ang uban malagmit makapahimulos sa ani. 
Dihay panahon sa Mount Pisgah, nga si Lorenzo gitawag sa pag-
pangulo sa panimuyoan. Samtang ang kaguol, sakit ug kamatayon 
sa mga tawo, lakip sa iyang pamilya, makugihon siyang mitrabaho 
sa pagtabang sa mga tawo sa pagpangita og paglaum, paglig-on sa 
usag usa, ug sa pagpabilin nga masulundon ngadto sa mga sugo 
sa Ginoo.50

Sa tingpamulak sa 1848, si Presidente Brigham Young misugo ni 
Lorenzo Snow sa pagbiya sa Mount Pisgah ug sa pagbiyahe ngadto 
sa Walog sa Salt Lake. Gihatagan na usab si Lorenzo og katungda-
nan sa pagkapangulo, niini nga higayon isip kapitan sa mga hug-
pong sa pioneer. Ang mga hugpong miabut sa Walog sa Salt Lake 
sa Septyembre 1848.
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Serbisyo isip usa ka Sakop sa Korum sa Napulog Duha 

Sa Pebrero 12, 1849, nadawat ni Lorenzo Snow ang usa ka men-
sahe nga siya kinahanglan nga motambong og miting sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles. Diha-diha dayon mihunong siya 
sa unsay iyang gibuhat ug miadto sa miting, nga nagsugod na. Sa 
nagpadulong ngadto, nahibulong siya kon ngano nga siya gipata-
wag sa Korum sa Napulog Duha. Naglibug siya—gipasanginlan ba 
siya nga nagbuhat og sayop? Nasayud nga siya kanunay nga nagma-
tinud-anon sa pagbuhat sa iyang katungdanan, giwagtang niya kana 
nga kaguol. Apan dili siya makahunahuna kon unsay nagpaabut 
kaniya. Sa iyang pag-abut, nahingangha siya sa pagkahibalo nga 
siya natawag sa pagserbisyo isip usa ka sakop sa korum. Diha sa 
samang miting, siya ug uban sa laing tulo—Elder Charles C. Rich, 
Elder Franklin D. Richards, ug Elder Erastus Snow, usa ka layo na 
nga ig-agaw —gi-orden nga mga Apostoles.51

Ang pag-orden ni Lorenzo Snow ngadto sa pagka-apostol mitino 
sa nahabilin niyang kinabuhi. Ang iyang calling isip usa sa “linain 
nga mga saksi sa ngalan ni Kristo” (D&P 107:23) mi-impluwensya sa 
tanan nga iyang gibuhat. Sa wala madugay mipahayag siya sa iyang 
mga pagbati mahitungod sa tagsa-tagsa nga mga responsibilidad sa 
usa ka Apostol:

“Una, ang usa ka Apostol kinahanglan magbaton og Balaanong 
kahibalo, pinaagi sa pagpadayag gikan sa Dios, nga si Jesus buhi—
nga siya ang Anak sa buhing Dios.

“Ikaduha, siya kinahanglan nga sa balaanong paagi gihatagan og 
awtoridad sa pagsaad sa Espiritu Santo; usa ka Balaanong baruga-
nan nga nagpadayag sa mga butang sa Dios, nagpahibalo sa Iyang 
kabubut-on ug mga katuyoan, naggiya ngadto sa tanang kamatuo-
ran, ug nagpakita sa mga butang nga moabut, ingon nga gipahayag 
sa Manluluwas.

“Ikatulo, siya gihatagan og awtoridad pinaagi sa gahum sa Dios 
sa pagpangalagad sa sagradong mga ordinansa sa Ebanghelyo, nga 
gipanghimatuod ngadto sa matag tawo pinaagi sa Balaanong pag-
pamatuod. Liboan nga mga tawo karon nagpuyo niining mga walog 
sa bukid, kinsa midawat niini nga mga ordinansa pinaagi sa akong 
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mga pagpangalagad, mga buhing saksi sa kamatuoran niini nga 
pahayag.” 52

Agi og dugang sa tagsa-tagsa ka responsibilidad sa iyang calling, 
si Elder Snow adunay lig-ong pagtuo og unsay kahulugan nga ma-
himong sakop sa Korum sa Napulog Duha: “Kami, ang Napulog 
Duha, determinado sa pagbiya sa tanan nga makapalinga sa among 
atensyon gikan sa dalan sa katungdanan, nga unta kami mahiusa 
sama nga ang [Unang] Kapangulohan usa, ug magkahiusa pinaagi 
sa baruganan sa gugma nga naghiusa sa Anak sa Dios ngadto sa 
Amahan.” 53

Uban niini nga pagsabut sa iyang personal nga calling ug sa mis-
yon sa Korum sa Napulog Duha, si Elder Snow mihalad sa iyang 
kinabuhi sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Gidawat 
niya ang calling sa pagserbisyo sa daghan nga mga paagi ug sa 
lainlaing mga dapit.

ang misyon sa italya

Atol sa Oktubre 1849 nga kinatibuk-ang komperensya, si Elder 
Snow gitawag sa pagtukod og misyon sa Italya. Bisan tuod siya dili 
sinati sa dapit ug sa mga kinaiya ug mga pinulongan niini, wala siya 
magpanuko sa pagdawat sa calling. Walay duha ka semana human 
sa komperensya, andam na siyang molakaw, nga nakahimo sa iyang 
labing maayo nga pakigsabut og tabang alang sa iyang mga asawa 
ug mga anak sulod sa iyang pagkawala.

Samtang siya ug ang uban nga mga misyonaryo mibiyahe ngadto 
sa silangang dapit sa Estados Unidos, diin sila mosakay og bapor sa 
pagtabok sa Dagat Atlantiko, naghunahuna siya kabahin sa iyang 
pamilya ug sa mga tawo nga sa dili madugay iyang pagaserbisyo-
han. Sa usa ka sulat ngadto sa iyang igsoong babaye nga si Eliza, 
siya misulat: “Daghang nagkasukwahi nga mga pagbati ang misulod 
sa akong dughan. . . . Kami nagkalayo ug nagkalayo pa gyud gikan 
sa gamhanang magnet— PANIMALAY! apan kami nasayud nga ang 
buhat nga among gihimo mao ang pagdala og kahayag ngadto ni-
adtong kinsa anaa sa pagkawalay nahibaloan, ug anaa sa Walog sa 
Landong sa Kamatayon, ang among mga kasingkasing misanag sa 
gugma, ug ang among mga luha gipahiran.” 54
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Si Elder Snow ug ang iyang mga kauban miabut sa Genoa, Italya, 
sa Hulyo 1850. Ilang nakita nga ang buhat sa Ginoo mouswag sa 
hinay, Misulat si Elder Snow: “Ako nag-inusara ug estranghero dinhi 
niining dako nga siyudad, dose ka libo otso sientos setenta y singko 
ka kilometro gikan sa akong minahal nga pamilya, gilibutan sa mga 
tawo [uban] kansang mga batasan ug mga kalahi sa kinaiya ako 
wala masinati. Ako mianhi sa paghatag og kahayag sa ilang mga 
hunahuna, ug sa pagtudlo kanila sa mga baruganan sa pagkamata-
rung; apan wala akoy nakita nga posibleng paagi sa pagtuman niini 
nga katuyoan. Ang tanan ingon og walay posibleng katumanan.” 
Nabalaka mahitungod sa mga “binuang nga buhat, . . . pagkadautan, 
tumang pagkawalay alamag, ug pagkamatuo-touhon” sa mga tawo 
nga siya gitawag sa pagserbisyo, siya misulat: “Ako nag-ampo sa 
akong Langitnong Amahan sa pagtan-aw niini nga mga tawo diha 
sa kalooy. O Ginoo, himoa sila nga mahimong sentro sa Imong ka-
looy, nga silang tanan dili mawala. Pasayloa sila sa ilang mga sala, 
ug himoa nga ako mailhan nila, nga sila makaila Kanimo, ug mahi-
balo nga Ikaw mipadala kanako sa pagtukod sa Imong gingharian. 
. . . Ikaw wala bay pipila ka mga pinili taliwala niini nga mga tawo 
kang kinsa ako gipadala? Giyahi ako ngadto kanila, ug ang Imong 
pangalan makabaton sa himaya pinaagi ni Jesus Imong Anak.” 55

Nakaplagan ni Elder Snow kining mga “pinili nga mga tawo” 
taliwala sa grupo sa mga tawo nga gitawag og mga Waldenses. 
Ang mga Waldenses nagpuyo sa walog sa bukid diha sa rehiyon 
sa Piedmont, habagatan lamang sa utlanan sa Italya-Switzerland ug 
silangan sa utlanan sa Italya-France. Ang ilang mga katigulangan 
gipanggukod ug giabug gikan sa usa ka lugar ngadto sa lain tungod 
kay sila mituo sa awtoridad sa karaang mga Apostoles ug buot 
mosunod sa mga pagtulun-an sa mga Apostoles kay sa moipon sa 
mga relihiyon nianang panahona.

Sa usa ka sulat ngadto ni Brigham Young, si Elder Snow misulat 
nga ang mga Waldenses nag-antus sa dugay nga mga panahon sa 
“kawalay alamag ug sa kabangis” ug “nagpabilin nga dili matarug, 
hapit, sama sa bato nga naigo sa bawod sa unuson nga kadagatan.” 
Apan sa hapit na moabut ang mga misyonaryo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw sa Italya, ang mga Waldenses misugod sa pag-
pahimulos og “usa ka panahong malinawon kaayo,” ug sila ingon 
og adunay mas dakong relihiyosong kagawasan kay sa uban sa 
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Italya. “Busa,” iyang napanid-an, “ang dalan naabli sa mubo lamang 
nga panahon sa wala pa ang pagsugod sa misyon, ug walay lain 
nga bahin sa Italya nga gidumala sa ingon nga makatabang nga 
mga balaod.”

Buot nga masayud pa mahitungod niining mga tawhana, miadto 
si Elder Snow sa librarya sa pagpangita og libro kabahin kanila. Siya 
miasoy: “Ang librarian kinsa akong gipangutana mipahibalo kanako 
nga siya adunay basahon sa gihulagway nga akong gikinahanglan, 
apan mao pa lamang gayud ang paghulam. Wala pa gani mahuman 
ang gisulti sa dihang usa ka dalaga misulod dala ang basahon. ‘Uy’ 
miingon siya, usa kini ka talagsaon nga hitabo, kini nga ginoo bag-o 
pa lamang nangita niana nga basahon.’ Diha dayon ako mituo nga 
kining mga tawhana takus sa pagdawat sa unang pagpahayag sa 
Ebanghelyo sa Italya.” 56

Si Elder Snow ug ang iyang mga kauban naghinam-hinam sa 
pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa rehiyon sa Piedmont, apan gi-
bati nila nga sila kinahanglan mopadayon nga magmatngon, nag-
palambo og mga panaghigalaay ug nagpakita sa mga tawo nga 
sila kasaligan. Sa diha nga gituohan nila nga sila nakahimo na og 
maayong mga pakig-uban sa mga tawo, mitungas sila og usa ka 
duol nga bukid, mikanta og “mga panalangin ngadto sa Dios sa 
langit,” ug mihalad og pag-ampo, nagpahinungod sa yuta alang 
sa misyonaryo nga buhat. Mipahayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa 
nga pagpahinungod ngadto sa buhat, ug si Elder Snow mihatag 
og mga panalangin sa priesthood ngadto sa iyang mga kauban sa 
pagtabang kanila sa ilang mga responsibilidad, nadasig sa ilang 
kasinatian didto sa bukid, ginganlan ni Elder Snow ang lugar og 
Mount Brigham.57

Bisan human niini nga kasinatian, hapit duha ka bulan ang mi-
labay nga ang usa ka tawo mipahayag og tinguha nga magpasakop 
sa Simbahan. Sa Oktubre 27, 1850, ang mga misyonaryo nalipay nga 
sa katapusan makakita sa unang bunyag ug pagkumpirma diha sa 
Italya.58 Si Elder Snow wala madugay mireport: “Ang trabaho diri 
hinay ug bug-at.. . . Bisan pa, ang Simbahan natukod. Ang kahoy 
natanom ug nagkatay ang mga ugat niini.” 59

Usa ka gabii Si Elder Snow dihay damgo nga mitabang kaniya 
sa pagsabut sa matang sa iyang misyon sa Italya. Diha sa damgo, 
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nangisda siya kauban sa iyang mga higala. “Nalipay kami sa pag-
kakita og dako ug nindot nga isda sa ibabaw sa dagat, naglibut, 
hangtud ngadto sa layo kaayo,” siya miingon. “Nakita namo ang 
daghan nga mga tawo nga nagbukhad sa ilang mga baling ug mga 
pisi; apan silang tanan ingon og wala maglihok; apan, kami nagpa-
dayon sa paglihok. Samtang gilabyan namo ang usa, akong nadisku-
brehan ang usa ka isda nga nakubit sa akong taga, ug ako nagtuo, 
kini mahimo, tingali, nga makasamok sa pagbati niini nga tawo nga 
makuha, ingon nga, gikan sa iyang mga kamot; bisan pa, mipada-
yon kami ug miabut sa baybayon. Gibitad ko dayon ang akong pisi, 
ug nahibulong ug naulaw og maayo sa kagamay sa akong kuha. 
Nakaingon ako nga kini hilabihan ka kahibulongan nga, taliwala sa 
ingon ka daghan kaayo nga dagko, nindot tan-awon nga mga isda, 
nakakuha lamang ako og gamay. Apan ang akong mga kasagmuyo 
nawala sa diha nga akong nadiskubrehan nga ang mga kalidad niini 
mga talagsaon kaayo.” 60

Propetikanhon ang damgo ni Elder Snow. Wala siya makakita 
og daghang kinabig sa Italya, ug, sama sa nakita sa lain nga mis-
yonaryo sa kadugayan, kadtong kinsa midawat sa ebanghelyo dili 
“dato ug harianon.” 61 Hinoon, si Elder Snow ug ang iyang mga kau-
ban mga himan diha sa mga kamot sa Ginoo sa pagdala og maayo, 
matinud-anon nga mga tawo ngadto sa gingharian sa Dios—mga 
tawo kinsa mipahayag og pasalamat nga sila “nakasugod sa pagla-
kaw diha sa dalan sa bag-o ug walay katapusan nga kinabuhi.” 62 Agi 
og resulta sa pagpangulo ni Elder Snow, ang Basahon ni Mormon 
nahubad ngadto sa Italyano.

Hapit usa ka siglo ug tunga ang milabay, lain nga Apostol, si 
Elder James E. Faust, namulong mahitungod sa mga lalaki ug mga 
babaye kinsa mipasakop sa Simbahan tungod sa trabaho ni Elder 
Snow ug sa iyang mga kauban: “Ang pipila diha sa unang mga 
hugpong sa handcart nga miabut sa Walog sa Salt Lake. . . . Daghan 
sa ilang mga katigulangan ang nag-amuma og mga kaubasan sa 
bag-ong gipahiuli nga simbahan ug karon naghimo og dako kaayo 
nga mga tabang ngadto sa tibuok kalibutan nga simbahan, nagtuo, 
sama sa ilang mga kagikanan, nga ang mga Apostoles naghupot sa 
mga yawe nga dili gayud motaya.” 63
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naglig-on sa simbahan

Sa wala madugay si Elder Snow miserbisyo og uban nga mga 
misyon, nagpalambo sa iyang calling isip usa ka sakop sa Korum 
sa Napulog Duha sa pagtrabaho “ubos sa pagdumala sa [Unang] 
Kapangulohan sa Simbahan . . . sa paglig-on sa simbahan, ug sa 
pagdumala sa tanan nga mga kalihokan sa tanan nga mga nasud” 
(D&P 107:33).

Sa 1853 gitawag ni Presidente Brigham Young si Lorenzo Snow 
sa pagpangulo og usa ka grupo sa mga pamilya ngadto sa usa ka 
pamuy-anan sa amihanang Utah nga distrito sa Box Elder. Ang anaa 
nga pamuy-anan gamay, wala mahan-ay, ug nagkaguba. Si Elder 
Snow diha-diha dayon milihok, gihan-ay ang mga tawo subay sa 
mga baruganan sa balaod sa pagpahinungod sumala sa gitudlo ni 
Propeta Joseph Smith. Ang mga tawo mitukod og mauswagon nga 
siyudad, nga ginganlan ni Elder Snow og Siyudad sa Brigham agig 
pasidungog ni Presidente Young. Nag-uban og trabaho ug nagtina-
bangay sa usag usa, ang mga lumulupyo mitukod og eskwelahan, 
mga pabrika, ug sistema sa patubigan, organisasyon sa pagpamalit 
ug pagpamaligya og mga butang, ug gani usa ka kapunongan sa 
teatro. Bisan tuod wala nila sunda sa hingpit ang balaod sa pagpa-
hinungod, gigiyahan sila sa mga baruganan niini, ug gipakita nila 
kon unsa ang mahimo sa komunidad uban ang pagtinabangay ug 
kakugi. “Walay mga tapulan sa Siyudad sa Brigham,” misulat ang 
anak nga babaye ni Elder Snow nga si Leslie. Usa ka panahon sa 
kalihokan ug kauswagan natukod nga tingali dili matumbasan sa 
bisan hain nga kasaysayan sa pamuy-anan diha sa estado.” 64

Si Elder Snow ug ang iyang pamilya namuyo sa Siyudad sa 
 Brigham sulod sa daghang mga katuigan. Iyang gidumala ang mga 
Santos didto, nagbiya matag karon ug unya sa pagserbisyo og mubo 
nga mga misyon sa laing dapit. Sa 1864, milakaw siya sulod sa mga 
tulo ka bulan, nagserbisyo og mubo nga misyon sa mga Isla sa 
Hawaii. Milakaw siya kauban ni Elder Ezra T. Benson, kinsa sakop 
usab sa Korum sa Napulog Duha, ug sila si Elder Joseph F. Smith, 
Alma Smith, ug William W. Cluff.65 Sa 1872–73, si Elder Snow ug ang 
pipila miuban ni Presidente George A. Smith, Unang Magtatambag 
sa Unang Kapangulohan, sa siyam ka bulan nga paglibut ngadto 
sa mga bahin sa Uropa ug Tunga-tungang Silangan, lakip ang Holy 
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Land. Sila miuban tungod sa hangyo ni Presidente Brigham Young, 
kinsa milaum nga ang ilang matarung nga impluwensya motabang 
sa pag-andam sa ubang mga nasud sa pagdawat sa gipahiuli nga 
ebanghelyo.66 Sa 1885, si Elder Snow gitawag sa pagbisita og dag-
hang mga grupo sa mga American Indian sa amihanang kasadpan 
sa Estados Unidos ug sa estado sa Wyoming. Sa sinugdanan sa 
Agosto ug sa katapusan sa Oktubre, siya mitukod og mga misyon 
didto ug gihan-ay ang mga lider sa Simbahan sa pagtabang niad-
tong kinsa gibunyagan ug gikumpirmahan.

buhat sa Templo

Si Presidente Heber J. Grant, ang ikapito nga Presidente sa Sim-
bahan, nakakita nga si Presidente Lorenzo Snow “[mi]halad sa iyang 
kinabuhi sulod sa mga katuigan sa pagtrabaho diha sa Templo.” 67 
Kini nga paghigugma alang sa trabaho sa templo misugod sa unang 
mga adlaw sa pagkakabig ni Elder Snow ug nagkalawom sulod sa 
iyang pagserbisyo isip Apostol. Mitambong siya og mga miting diha 
sa Templo sa Kirtland human dayon siya gibunyagan ug gikumpir-
mahan. Wala madugay madasigon niyang gidawat ang tawag sa 
pagkolekta og mga donasyon sa pagtukod og templo sa Nauvoo. 
Sa diha nga natukod ang Templo sa Nauvoo, siya miserbisyo isip 
temple worker, nagtabang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa 
pagdawat sa endowment ug sealing nga mga ordinansa sa wala pa 
ang ilang paglalin ngadto sa Kasadpan. Ang iyang mga responsibili-
dad diha sa templo mipadayon ug midako sa diha nga siya gitawag 
sa pagserbisyo isip Apostol. Namulong siya diha sa mga serbisyo 
sa pagpahinungod sa Templo sa Logan Utah. Human gipahinungod 
ni Presidente Wilford Woodruff ang Templo sa Manti Utah, gibasa 
ni Presidente Snow ang pahinungod nga pag-ampo sa mga sesyon 
sa sunod nga mga adlaw. Sa diha nga ang ulohang bato gibutang 
sa labing taas nga panting [spire] sa Templo sa Salt Lake, nangulo 
siya og dako nga kongregasyon sa Singgit sa Hosanna. Human 
gipahinungod ang Templo sa Salt Lake, miserbisyo siya isip unang 
presidente sa templo didto.

Sa ika-80 nga adlawng natawhan ni Presidente Snow, usa ka 
lokal nga pamantalaan milakip niini nga pasidungog: “Sa kaula-
hiang bahin sa iyang kinabuhi, [siya sa] gihapon nagkapuliki ug 
manggitinguhaon sa dakong kawsa nga gigahinan sa una niyang 
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mga katuigan, siya nagpadayon sulod sa sagradong mga lawak sa 
Templo sa mahimayaon nga mga kahago nga siya ug ang iyang 
mga kauban naghalad sa ilang mga kaugalingon—mga kahago nga 
ingon ka lawom og importansya ngadto niining kalibutan nga gisa-
kit sa sala ug kamatayon.” 68

Pagpangalagad ngadto sa Tagsa-tagsa ka mga Tawo

Samtang si Presidente Snow mibiyahe gikan sa usa ka lugar 
ngadto sa laing lugar, nagtudlo og dagkong grupo sa mga tawo, 
migahin siya og panahon sa pagpangalagad ngadto sa tagsa-tagsa 
ka mga tawo ug mga pamilya. Sama pananglit, kaniadtong Marso 
1891, sa diha nga siya nagserbisyo isip Presidente sa Korum sa Na-
pulog Duha, siya namulong sa usa ka komperensya sa Siyudad sa 
Brigham. Sa tunga-tunga sa iyang pagpamulong, usa ka mubo nga 
sulat ang gibutang diha sa pulpito. Usa ka saksi miingon nga siya 
“mihunong sa pagpamulong, mibasa sa mubo nga sulat ug dayon 
mipasabut ngadto sa mga Santos nga kini usa ka tawag sa pagbisita 
og pipila ka mga tawo kinsa anaa sa dakong kaguol.” Nananghid 
siya nga mobiya ug nanaog gikan sa pulpito. 

mga butas, mga sapatos, mga kasangkapan sa pangabayo, ug mga 
kalo gihimo dinhi niini nga building sa siyudad sa brigham, utah.
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Ang mubo nga sulat gikan sa lumulupyo sa Siyudad sa Brigham 
nga ginganlan og Jacob Jansen. Kini nag-ingon nga ang anak nga 
babaye ni Jacob nga si Ella namatay human sa pakigbisog sulod sa 
dugay nga mga semana sa hilanat nga dupang. Gisulat ni Brother 
Jensen ang mubo nga sulat sa pagpahibalo lamang ni Presidente 
Snow sa kamatayon ug sa paghangyo kaniya sa pagpahigayon alang 
sa lubong. Apan si Presidente Snow buot nga mobisita dayon sa 
pamilya, bisan tuod kana nagkinahanglan kaniya nga hunungon 
ang iyang pagpamulong ug biyaan ang miting nga siya ang nag-
dumala. Sa wala pa mobiya si Presidente Snow, gitawag niya si 
Rudger Clawson, kinsa mao ang presidente sa Stake sa Box Elder, 
sa pagkuyog kaniya.

Giasoy ni Jacob Jensen kon unsa ang nahitabo sa diha nga si 
Presidente Snow ug Presidente Clawson miabut sa panimalay.

“Human magbarug sa kilid sa katre ni Ella sulod sa usa ka minuto 
o duha, si Presidente Snow nangutana kon kami aduna bay gibalaan 
nga lana dinhi sa balay. Nahibulong ako og maayo, apan misulti ka-
niya og oo ug mikuha niini alang kaniya. Gihatag niya ang botelya 
sa lana ngadto ni Brother Clawson ug gihangyo siya sa pagdihog 
ni Ella. Si [Presidente Snow] mao ang mikumpirmar sa pagdihog.

“Sa panahon sa pagpangalagad ako ilabi nga nadani sa pipila ka 
mga pulong nga iyang gigamit ug makahinumdom og maayo niini 
karon. Miingon siya: ‘Minahal nga Ella, ako nagmando kanimo, diha 
sa pangalan sa Ginoo, nga si Jesukristo, sa pagbalik ug mabuhi, ang 
imong misyon wala pa matapos. Mabuhi ka sa paghimo og dako 
nga misyon.’

“Miingon siya nga siya [si Ella] kinahanglan pa nga mabuhi sa 
pag-amuma og dako nga pamilya ug mahimong kalipay ngadto sa 
iyang mga ginikanan ug mga kahigalaan. Nahinumduman ko og 
maayo kini nga mga pulong. . . .

“Pagkahuman ni Presidente Snow og pagpanalangin, miatubang 
siya sa akong asawa ug miingon; ‘Karon ayaw na og kasubo o ka-
guol. Mamaayo ra ang tanan. Si Brother Clawson ug ako nagkapu-
liki ug kinahanglan gayud nga mobiya, dili kami makadugay, apan 
kamo kinahanglan lamang nga magmainantuson ug maghulat, ayaw 
kaguol, kay mamaayo ra ang tanan.’ . . .
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“Si Ella nagpabilin niini nga kahimtang sobra sa usa ka oras hu-
man siya napangalagaran ni Presidente Snow, o sobra sa tulo ka 
oras ang tanan sukad siya namatay. Didto kami naglingkod kilid sa 
katre, ang iyang inahan ug ako, sa dihang siya sa kalit mibuka sa 
iyang mga mata. Gilibut niya og tan-aw ang tibuok lawak, nakakita 
kanamo nga naglingkod, apan sa gihapon adunay laing tawo nga 
gipangita, ug ang unang butang nga iyang giingon mao: ‘Hain siya? 
Hain siya? Nangutana kami, ‘Kinsa? Hain si kinsa?’ ‘Ngano, si Brother 
Snow,’ mitubag siya. ‘Gitawag niya ako og balik.’” 69

Sa diha nga si Ella didto sa kalibutan sa mga espiritu, iyang gibati 
ang ingon nga kalinaw ug kalipay nga siya dili na gusto nga mo-
balik. Apan siya misunod sa tingog ni Presidente Snow. Sukad ga-
yud nianang adlawa, gilipay niya ang iyang mga ginikanan ug mga 
kahigalaan, nagtabang kanila sa pagsabut nga sila dili kinahanglan 
nga maguol alang sa ilang mga minahal kinsa nangamatay.70 Sa wala 
madugay siya naminyo, adunay walo ka anak, ug miserbisyo nga 
matinud-anon sa iyang mga calling sa Simbahan.71

Nangulo sa Simbahan isip ang Propeta, 
Manalagna ug Tigpadayag sa Ginoo.

Sa Septyembre 2, 1898, si Presidente Wilford Woodruff namatay 
human nagserbisyo isip Presidente sa Simbahan sobra sa siyam ka 
tuig. Si Presidente Lorenzo Snow, kinsa nianang higayona nagser-
bisyo isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
didto sa Siyudad sa Brigham sa diha nga iyang nadunggan ang ba-
lita. Misakay siya og tren ngadto sa Siyudad sa Salt Lake diha dayon 
kutob sa iyang mahimo, nasayud nga ang responsibilidad sa pag-
kapangulo sa Simbahan sa karon anaa sa Korum sa Napulog Duha.

Gibati ang pagkadili angay apan andam sa pagsunod sa kabu-
but-on sa Ginoo, si Presidente Snow miadto sa Templo sa Salt Lake 
ug nag-ampo. Agi og tubag sa iyang pag-ampo, siya gibisitahan sa 
Ginoo Mismo. Sa wala madugay si Presidente Snow mipamatuod nga 
siya “nakakita gayud sa Manluluwas . . . diha sa Templo, ug nakigsulti 
Kaniya nga nag-inatubangay.” Ang Ginoo misulti kaniya sa pagpada-
yon diha-diha dayon sa paghan-ay og usab sa Unang Kapangulohan, 
sa dili paghulat sama sa naandang gibuhat sa dihang ang nangaging 
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mga Presidente sa Simbahan namatay.72 Si Presidente Snow gipa-
luyohan sa Korum sa Napulog Duha isip Presidente sa Simbahan 
kaniadtong Septyembre 13,1898, nga pagkahuman misugod siya sa 
pagserbisyo isip Presidente. Siya gipaluyohan sa kinatibuk-ang mga 
sakop sa Simbahan kaniadtong Oktubre 9 ug gi-set apart isip ang 
ikalimang Presidente sa Simbahan kaniadtong Oktubre 10.

Pinaagi sa ehemplo ni Presidente Snow ug pinaagi sa pagpa-
dayag nga iyang nadawat, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
miila kaniya isip ilang propeta. Kadto nga lain og mga tinuohan 
mitahud usab kaniya isip usa ka tinuod nga tawo sa Dios.

Pakigbinayloay og mga hunahuna sa mga 
santos sa ulahing mga adlaw

Si Presidente Snow sa kasagaran midumala sa mga komperen-
sya sa stake sa diha nga siya Presidente sa Simbahan. Sa iyang 

ang unang Kapangulohan ug ang Korum sa napulog duha ka 
mga apostoles kaniadtong 1898. ibabaw nga laray, sa wala ngadto 
sa tuo: anthon h. Lund, John w. Taylor, John henry smith, heber 
J. grant, brigham young Jr., george Teasdale, rudger Clawson, 

marriner w. merrill. Taliwala nga laray: Francis m. Lyman, george 
Q. Cannon, Lorenzo snow, Joseph F. smith, Franklin d. richards. 

ubos nga laray matthias F. Cowley, abraham O. woodruff.
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pakighimamat sa mga Santos, gipahayag niya ang iyang gugma ug 
pagtahud alang kanila. Ang iyang mga pulong ug mga lihok mipa-
kita nga samtang iyang giila ang ka sagrado sa iyang calling, wala 
niya ibutang ang iyang kaugalingon labaw sa mga tawo nga iyang 
giserbisyohan.

Diha sa usa ka komperensya sa stake, si Presidente Snow mitam-
bong og espesyal nga sesyon alang sa mga kabataan sa stake. Ang 
mga kabataan gidapit sa paghimo og husay nga linya aron sila ma-
kaduol sa propeta sa tagsa-tagsa ug makiglamano. Sa wala pa nila 
mabuhat ang mao, siya mibarug ug misulti: “Kon ako makiglamano 
kaninyo gusto ko nga motan-aw kamo sa akong nawong, nga unta 
kamo mahinumdom kanunay kanako. Karon ako dili mas maayo 
kay ni bisan kinsa nga laing tawo, apan ang Ginoo mihatag og dako 
kaayo nga mga responsibilidad kanako. Sukad ang Ginoo mipaila sa 
Iyang Kaugalingon ngari kanako, sa labing hingpit ingon sa Iyang 
gihimo, ako naningkamot sa pagbuhat sa matag katungdanan nga 
ania kanako. Kini tungod sa kadako sa katungdanan nga akong 
gihuptan nga ako nanghinaut kaninyo sa paghinumdom kanako, 
hinumdumi nga kamo nakalamano sa Presidente sa Simbahan ni 
Jesukristo. Ako nanghinaut nga dili ninyo kalimtan ang pag-ampo 
alang kanako ug sa akong mga magtatambag, si Presidente Cannon 
ug Smith, ug sa mga Apostoles.” 73

Ang anak nga lalaki ni Presidente Snow nga si LeRoi mipakigba-
hin sa mosunod nga asoy gikan sa usa ka komperensya sa stake sa 
Richfield , Utah: “Si Presidente Lorenzo Snow ug si Francis M. Lyman 
[sa Korum sa Napulog Duha] mitambong sa komperensya sa stake 
sa Richfield. Human sa pambukas nga awit ang presidente sa stake 
nangutana ni Brother Lyman kinsa ang iyang kinahanglan nga taw-
gon sa paghalad sa pambukas nga pag-ampo. Si Brother Lyman mii-
ngon: ‘Pangutan-a si Presidente Snow,’ nagpasabut sa pagpangutana 
ni Presidente Snow kinsa ang kinahanglang mohalad sa pambukas 
nga pag-ampo. Bisan pa niana, hinoon, ang presidente sa stake mi-
hangyo ni Presidente Snow sa paghalad sa pag-ampo. Si Presidente 
Snow mabination nga misugot ug sa wala pa sugdi ang pag-ampo 
mipahayag sa iyang kalipay nga gitawag ug miingon nga kini dugay 
na kaayo sukad siya nahatagan niini nga higayon. Giingon nga siya 
mihalad og talagsaon nga pambukas nga pag-ampo.” 74
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Pakigbinayloay og mga hunahuna 
niadtong Lain og mga Tinuohan

Ang impluwensya ni Presidente Snow mikatay lapas sa iyang 
kauban nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kon ang mga tawo 
sa uban nga mga tinuohan makahimamat kaniya, morespeto sila 
kaniya ug sa Simbahan nga Iyang gibarugan. Si Reverendo W. D. 
Cornell, usa ka ministro sa laing simbahan, mibisita sa Siyudad sa 
Salt Lake ug dihay oportunidad sa paggahin og oras uban ni Presi-
dente Snow. Siya misulat:

“Ako gidala didto sa iyang hamiling atubangan sa iyang mati-
nahuron ug may kasinatian nga sekretaryo, ug nakaplagan nako 
ang kaugalingon nga nakiglamano sa usa sa labing maabiabihon 
ug hiligugmaon nga mga lalaki nga sukad akong nahimamat—usa 
ka tawo kinsa adunay talagsaong abilidad sa pagwagtang dayon 
sa kabakikaw sa tawo diha sa iyang atubangan—hanas sa abilidad 
sa pakigsulti, may talagsaon nga henyo, naghimo kaniya sa pag-
pabati kanimo og usa ka malinawon nga pag-abi-abi diha sa iyang 
presensya.

“Si Presidente Snow usa ka edukado nga tawo, sa hunahuna ug 
sa kalag ug sa lawas. Ang iyang mga pulong pinili, dili makapasakit, 
mahigalaon, ug makinaadmanon. Ang iyang mga linihokan nagpa-
kita sa natun-an diha sa maayong mga eskwelahan. Ang kalidad 
sa iyang espiritu sama ka malumo sa usa ka bata. Ikaw ipaila-ila 
ngadto kaniya. Ikaw mahimuot kaniya. Makigsulti ka kaniya, ma-
gustuhan nimo siya. Makig-istorya ka kaniya og dugay, mahigugma 
ka kaniya.” Nakigsulti sa iyang mambabasa, kinsa mahimong adu-
nay dautang mga hunahuna mahitungod sa Simbahan, mikomen-
taryo si Reverendo Cornell: “Ug gani, siya usa ka ‘Mormon!’ Nan, 
kon ang Mormonismo molampos gayud sa paghimo og bastos, mal-
dito nga tawo ni Presidente Snow, kini adunay daghan nga pagabu-
haton. Kon ang ‘Mormonismo’ mao ang nag-umol nga kusog nga 
naghatag ngadto sa kalibutan og tawo nga malinawon og espiritu, 
disiplinado kaayo nga siya mao, ug batid ang salabutan, sa tinuod 
adunay usa ka butang diha sa ‘Mormonismo’ nga maayo.” 75

Lain nga ministro, si Reverendo Prentis, misulat usab kabahin sa 
pakighimamat ni Presidente Snow: “Ang nawong nga nagpakita sa 
kalag diin naghari ang Prinsipe sa Kalinaw mao ang iyang labing 
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maayo nga saksi. Karon ug unya sa kinabuhi nga gigahin sa pag-
tuon og mga tawo, akong nakaplagan ang mao nga saksi. Kana 
mao ang nawong nga akong nakita karon. . . . ako nagdahum nga 
makakita og may salabutan, maayo og buot, may dignidad, kaug-
dang ug kalig-on nga makita diha sa nawong sa Presidente sa ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; apan 
sa diha nga ako gipailaila ngadto ni Presidente Lorenzo Snow, sulod 
sa usa ka segundo ako nahingangha. . . . Ang iyang nawong usa ka 
gahum sa kalinaw; ang iyang presensya usa ka panalangin sa kali-
naw. Sa malinawon nga kahiladman sa iyang mga mata dili lamang 
ang “panimalay sa hilum nga pag-ampo,’apan ang panimalay sa 
espirituhanon nga kalig-on. Samtang siya namulong sa ‘mas tinuod 
nga pulong sa panagna’ ug sa katinuod sa paglaum nga anaa ka-
niya, ug ang malungtaron nga hugot nga pagtuo nga nakabuntog sa 
mga pagsulay ug mga kalisud sa masulub-on nga kinabuhi, akong 
gibantayan ang nagkalainlaing mga emosyon ug gitun-an uban sa 
makalingaw nga atensyon ang inanay nga kausaban sa sinultihan 
nga yanong nagpahayag sa binuhatan sa iyang kalag; ug ang la-
bing katingalahang pagbati miagaw kanako, nga ako ‘nagbarug sa 
balaan nga yuta:’ nga kini nga tawo wala maglihok sa yano nga 
mga palakaw, interes, o katuyoan, apan siya ‘naglihok lahi sa uban 
nga mga tawo.’ . . . Kon ang Mormonismo makapakita og ingon 
nga mga saksi, kini nagkinahanglan og dili kaayo daghan nga may 
abilidad sa pagsulat o sa makadani nga abilidad sa pagsulti sa usa 
ka gamhanan nga tigsangyaw.” 76

Pagpadayag Kabahin sa ikapulo

Si Presidente Snow tingali labing nabantog sa pagpadayag nga 
iyang nadawat kabahin sa balaod sa ikapulo. Sa Mayo 1899 mibati 
siya og pag-aghat sa pagbiyahe ngadto sa St.George, Utah, kauban 
sa ubang mga lider. Bisan tuod wala siya mahibalo kon ngano nga 
kinahanglan sila nga moadto, siya ug ang iyang mga kaigsoonan 
mitubag dayon sa mga pag-aghat, ug sulod sa mga duha ka semana 
sila miabut sa St. George. Sa pagka-Mayo 17, human miabut sa St. 
George, si Presidente Snow nakadawat og pagpadayag nga kina-
hanglan iyang isangyaw ang balaod sa ikapulo. Sa sunod nga adlaw 
gihimo niya ang mosunod nga pahayag ngadto sa mga Santos: “Ang 
pulong sa Ginoo nganha kaninyo dili bag-o; kini mao lamang: ANG 
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PANAHON MIABUT NA KARON ALANG SA MATAG SANTOS SA ULAHING MGA 

ADLAW, KINSA NAGTINGUHA SA PAGPANGANDAM ALANG SA UMAABUT UG 

MOBARUG NGA LIG-ON DIHA SA TUKMANG PUNDASYON, SA PAGBUHAT SA 

KABUBUT-ON SA GINOO UG SA PAGBAYAD SA IYANG IKAPULO SA HINGPIT. 
Kana mao ang pulong sa Ginoo nganha kaninyo, ug kini mao ang 
mahimong pulong sa Ginoo sa tanan nga mga pamuy-anan sa ti-
buok yuta sa Zion.” 77

Human sa paghatag niini nga mensahe didto sa St. George, si 
Presidente Snow ug ang iyang mga kauban sa biyahe mipakigbahin 
sa samang mensahe didto sa habagatang mga lungsod sa Utah ug 
sa uban nga mga komunidad tali sa St George ug sa Siyudad sa Salt 
Lake. Sa panahon nga sila mipauli sa pagka-Mayo 27, nakahimo 
sila og 24 ka mga miting diin si Presidente Snow nakahatag og 26 
ka mga pamulong ug nakalamano og 4,417 ka mga kabataan. Sila 
nakabiyahe og 670 ka kilometro pinaagi sa tren ug 494 ka kilometro 
pinaagi sa kabayo ug karomata.78 Si Presidente Snow nadasig sa 
kasinatian ug matinguhaon sa pagpadayon og sangyaw sa balaod 
sa ikapulo sa tibuok Simbahan. “Ako nahimuot og maayo sa resulta 
niini nga pagbisita,” miingon siya, “nga ako naghunahuna sa pagbi-
yahe ngadto sa tanang mga stake sa Zion, sa umaabut.” 79 Gidumala 
niya ang daghan nga mga komperensya sa stake, diin iyang gisaad 
sa mga Santos nga ang pagkamasulundon ngadto niini nga balaod 
moandam sa mga miyembro sa Simbahan sa pagdawat og tempo-
ral ug espirituhanon nga mga panalangin.  80 Gisaad usab niya nga 
ang pagkamasulundon ngadto sa balaod sa ikapulo makahimo sa 
Simbahan sa paglingkawas gikan sa utang.81

Sa tibuok Simbahan, ang mga miyembro mitubag sa tambag ni 
Presidente Snow uban ang gibag-o nga pagkamatinud-anon. Sa 
1904, ang tigsulat og kasaysayan nga si Orson F. Whitney, kinsa sa 
wala madugay nagserbisyo isip usa ka sakop sa Korum sa  Napulog 
Duha, misulat: Ang epekto sa kalihokan diha-diha dayon. Ang mga 
ikapulo ug mga halad miabut sa hilabihan kadali ug kadaghan nga 
wala makat-uni sa mga katuigan, ug sa daghan nga mga paagi 
ang kahimtang sa Simbahan milambo ug ang mga umaabut niini 
mihayag. Si Presidente Snow nakaangkon nang daan sa gugma 
ug pagsalig sa iyang mga tawo, ug karon kining maayo nga pag-
bati nagtubo ug nagkakusog.” 82 Si Presidente Heber J. Grant, kinsa 
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usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha sa diha nga nadawat 
ni  Presidente Snow ang pagpadayag kabahin sa ikapulo, sa wala 
madugay mipahayag: “Si Lorenzo Snow miabut sa kapangulohan 
sa Simbahan sa diha nga siya otsenta y singko anyos, ug unsa ang 
iyang nahuman sulod sa tulo ka tuig sa iyang kinabuhi talagsaon 
kaayo nga hunahunaon. . . . Sa tulo ka mubo nga mga tuig kini nga 
tawo, lapas sa edad nga mapahimuslan sumala sa kalibutan, kini 
nga tawo kinsa wala moapil og mga pinansyal nga mga kalihokan, 
kinsa sa kanunay naghalad sa iyang kinabuhi sa mga katuigan sa 
paghago diha sa Templo, naggunit sa kwarta sa Simbahan ni Kristo, 
ubos sa pagdasig sa buhing Dios, ug niadtong tulo ka tuig miusab 
sa tanan, sa panalapi, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag.” 83

nagpamatuod diha sa Katapusan nga mga 
adlaw sa iyang Pagpangalagad

Sa Enero 1, 1901, mitambong si Presidente Snow og linain nga 
miting diha sa Salt Lake Tabernacle sa pagdawat sa ika-20 nga siglo. 
Mga tawo sa tanan nga relihiyon gidapit sa pagtambong. Nag-an-
dam si Presidente Snow og mensahe alang sa kalihokan, apan wala 
siya makahimo sa pagbasa niini tungod kay siya dihay grabe nga 
sip-on. Human sa pambukas nga himno, usa ka pambukas nga 
pag-ampo, ug usa ka kanta giawit sa Tabernacle Choir, ang anak 
nga lalaki ni Presidente Snow nga si LeRoi mibarug ug mibasa sa 
mensahe, giulohan og “Greeting to the World ni Presidente Lorenzo 
Snow.” 84 Ang panapos nga mga pulong sa mensahe nagsilbe nga 
ehemplo sa mga pagbati ni Lorenzo Snow mahitungod sa buhat sa 
Ginoo:

“Sa ika otsenta y siete nga tuig sa akong edad dinhi sa kalibutan, 
gibati ko ang hingpit nga pagkamakugihon sa tinguha alang sa 
kaayohan sa katawhan. . . . Gipataas ko ang akong mga kamot ug 
nanghangyo sa kalangitan sa pagpanalangin sa mga lumulupyo sa 
yuta. Hinaut nga ang kahayag sa adlaw gikan sa taas mopahiyom 
nganha kaninyo. Hinaut nga ang mga bahandi sa yuta ug ang mga 
bunga sa yuta mahatag nga walay pagkuto alang sa inyong kaayo-
han. Hinaut nga ang kahayag sa kamatuoran moabug sa kangitngit 
gikan sa inyong mga kalag. Hinaut nga ang pagkamatarung motubo 
ug ang pagkadautan mokunhod. . . . Hinaut nga ang hustisya mo-
daug ug ang korupsyon mawagtang. Ug ang hiyas ug kaputli ug 
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dungog magpabilin, hangtud ang dautan mabuntog ug ang yuta 
malimpyohan gikan sa pagkadautan. Tuguti nga kining mga pag-
bati, sama sa tingog sa mga ‘Mormon’ diha sa kabukiran sa Utah, 
mopadayon ngadto sa tibuok kalibutan, ug tuguti ang tanan nga 
mga tawo nga mahibalo nga ang atong pangandoy ug ang atong 
misyon alang sa mga panalangin ug kaluwasan sa tibuok katawhan. 
. . . Hinaut nga himayaon ang Dios diha sa kadaugan nga moabut 
batok sa sala ug kaguol, kaalaot, ug kamatayon. Ang kalinaw maa-
naa kaninyong tanan!” 85

Sa pagka-Oktubre 6, 1901, si Presidente Lorenzo Snow mibarug 
sa pagpamulong ngadto sa kauban nga mga Santos diha sa pana-
pos nga sesyon sa kinatibuk-ang komperensya. Nasakit siya sulod 
sa daghang mga adlaw, ug sa diha nga miabut siya sa pulpito, mi-
ingon siya, “Minahal kong mga kaigsoonan, kini nakapahibulong 
kanako nga ako naninguha sa pagpamulong kaninyo ning hapona.” 
Mipakigbahin siya og mubo nga mensahe mahitungod sa pagpa-
ngulo diha sa Simbahan. Dayon gisulti niya ang katapusan nga mga 
pulong nga ang tanan nga mga miyembro sa Simbahan madungog 
gikan kaniya: “Ang Dios magapanalangin kaninyo. Amen.” 86

Upat ka adlaw ang milabay, si Presidente Snow namatay tungod 
sa pneumonia. Human sa serbisyo diha sa Salt Lake Tabernacle, 
ang iyang lawas gilubong diha sa menteryo sa iyang pinalangga 
nga Siyudad sa Brigham.
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sa tibuok niya nga kinabuhi, si Presidente Lorenzo snow 
nagtinguha sa pagkat-on “pinaagi sa pagtuon ug usab 

pinaagi sa hugot nga pagtuo” (d&P 88:118).
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Pagkat-on pinaagi sa 
Hugot nga Pagtuo

“Magpadayon kita, mga kaigsoonan, sa pagbuhat 
pinaagi sa pangalan sa Ginoo nga atong Dios; 

magtigum og kaalam ug salabutan matag adlaw, 
aron ang matag kahimtang nga mahitabo 

mahimong mangalagad sa atong kaayohan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Kon ang batan-on nga si Lorenzo Snow wala nay trabahoon sa 
umahan sa pamilya, kasagaran magbasa siya—“magtago uban sa 
iyang libro,” maoy sulti sa mga sakop sa iyang pamilya. Sumala sa 
iyang igsoong babaye nga si Eliza, siya “kanunay nga estudyante, sa 
panimalay ingon man usab sa eskwelahan.” 1 Ang iyang gugma sa 
pagkat-on milambo samtang nagdako siya. Gani, miingon siya nga 
ang edukasyon mao “ang giya nga bitoon” sa iyang kabatan-on.2 
Human sa pag-eskwela sa pampubliko nga mga eskwelahan, mi-
eskwela siya sa Oberlin College, usa ka pribadong eskwelahan sa 
estado sa Ohio, niadtong 1835. Pagka-1836, sa wala pa siya mipasa-
kop sa Simbahan, gidawat niya ang pagdapit ni Eliza nga mobalhin 
sa Kirtland, Ohio, diin nagkat-on siya og Hebrew diha sa usa ka 
klase nga naglakip ni Propeta Joseph Smith ug sa kadaghanan sa 
mga Apostoles.

Human siya nabunyagan ug nakumpirmahan, sa katapusan mas 
nainteresado siya ngadto “sa Espirituhanon nga edukasyon” 3 kay 
sa “mga butang nga makat-unan gikan sa mga libro.” 4 Dinhi niini 
nga paningkamot, siya wala gayud mawad-i sa iyang tinguha sa 
pagkat-on. Pananglitan, sa dihang siya 80 anyos na ug nagserbisyo 
isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mi-
barug siya atubangan sa mga Santos sa kinatibuk-ang komperensya 
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niadtong Oktubre 1894. Naghunahuna kabahin sa mga pakigpulong 
nga gihatag sa iyang kulang sa kasinatian nga mga kaigsoonan sa 
sayo nianang adlawa, miingon siya, “Pipila sa mga ideya ang gitudlo 
nga wala pa nako mahunahunai sukad, ug kini magamit gayud ka-
ayo.” 5 Unom ka tuig ang milabay, sa dihang siya ang  Presidente sa 
Simbahan, mitambong siya og usa ka komperensya nga gipasiugda-
han sa organisasyon sa Sunday School. Human madungog ang pag-
pamulong sa uban, sa katapusan mibarug siya sa pulpito.  Gisugdan 
niya ang iyang pakigpulong pinaagi sa pag-ingon:  “Nalipay ug na-
surprisa kaayo ako sa akong nakita ug nadungog. . . . Gani ako 
moingon, nga ako nakakat-on; ug kon ako, usa ka tawo nga ot-
senta y sais anyos, mahimong makakat-on, wala koy nakitang rason 
nga ang mga hamtong sa kinatibuk-an dili makakuha og kaayohan 
ingon man kalipay sa pagtambong sa inyong mga miting.” 6 [Tan-
awa sa sugyot 1 sa pahina 51.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang pagkat-on nagkinahanglan og hugot nga 
pagtuo, paningkamot, ug pagkamakanunayon.

Dinhi niining sistema sa relihiyon nga inyo ug akong gidawat adu-
nay usa ka butang nga maanindot ug mahimayaon, ug adunay bag-o 
nga angayang makat-unan matag adlaw, nga bililhon kaayo. Ug dili 
lamang kini atong pribilehiyo apan mahinungdanon nga atong mada-
wat kini nga mga butang ug tigumon kining bag-o nga mga ideya.  7

Ang tibuok nga ideya kabahin sa Mormonismo mao ang pag-
uswag—sa hunahuna, sa pisikal, sa moral ug sa espiritwal. Walay 
parsyal nga edukasyon nga igo na alang sa Santos sa Ulahing mga 
Adlaw.  8

Makaayo ang pagpuyo og dugay dinhi sa yuta ug pagbaton og 
kasinatian ug kahibalo nga nagagikan sa pagbuhat sa ingon: kay 
ang Ginoo miingon kanato nga bisan unsa nga salabutan nga kita 
makakab-ut niini nga kinabuhi, kini madala uban kanato sa pag-
kabanhaw, ug kon ang usa ka tawo makakab-ut og daghan pa nga 
kahibalo ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi siya adunay daghan 
nga kahigayunan didto sa kalibutan nga umaabut [tan-awa sa D&P 
130:18–19].9
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Adunay uban nga wala makat-on, ug wala mouswag sa ingon 
kapaspas sama sa ila untang mahimo, tungod kay ang ilang mga 
mata ug ang ilang mga kasingkasing wala sa Dios; wala sila maghu-
nahuna og maayo, ni sila magbaton niana nga kahibalo nga maanaa 
unta kanila; wala nila maangkon ang nindot nga saad nga madawat 
unta nila. Kinahanglan nga kita makabaton og kahibalo sa dili pa 
kita makabaton og permanenting kalipay; kinahanglan nga kahibalo 
gayud kita sa mga butang sa Dios.

Bisan kon karon atong gibaliwala ang pagpalambo sa atong pa-
nahon, pagpalambo sa atong intelektwal nga mga abilidad, kita 
mapugos sa pagpalambo niini inig abut sa panahon. Daghan kaayo 
kita og buluhaton, ug kon mapakyas kita sa pagbuhat niini karon, 
daghan kaayo kita og angayang buhaton ugma.  10

Kinahanglan gayud nga adunay paghago sa hunahuna, paggamit 
niadtong mga talento nga gihatag sa Dios kanato; kini kinahanglan 
gayud nga gamiton. Dayon, pinaagi sa paglamdag sa gasa ug ga-
hum sa Espiritu Santo, mahimo natong maangkon kadto nga mga 
ideya ug kana nga salabutan ug kadto nga mga panalangin nga 
mahinungdanon sa pag-andam kanato alang sa umaabut, alang sa 
mga panghitabo sa umaabut.

Ang sama nga baruganan magamit sa tanan natong mga lihok 
kalabut sa mga butang sa Dios. Kinahanglan nga maningkamot kita. 
. . . Kining pagpadayon nga katapul nga walay pagpaningkamot sa 
atong kaugalingon walay kapuslanan; kon magpabilin kita nga dili 
kaayo mapaninguhaon, walay butang nga makab-ot. Ang tanang 
baruganan nga gipadayag gikan sa kalangitan alang sa atong kaa-
yohan, alang sa atong kinabuhi, alang sa atong kaluwasan ug alang 
sa atong kalipay.  11

Tingali, maghunahuna kita, nga dili na kinahanglan nga maning-
kamot pa kita aron masayran kon unsay gikinahanglan sa Dios 
kanato; o sa laing pagkasulti, magsiksik sa mga baruganan nga 
gipadayag sa Dios, diin pinaagi niini kita makadawat sa labing im-
portante nga mga panalangin. Adunay mga gipadayag, sa yano ug 
klaro nga paagi, nga mga baruganan nga gituyo aron sa paghimaya 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug pagpanalipod kanila gi-
kan sa grabe nga mga kasamok ug mga problema, apan, tungod sa 
kakulang sa pagkamakanunayon diha sa atong bahin sa pagkat-on 
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ug pagtuman niini, napakyas kita sa pagdawat sa mga panalangin 
nga may kalabutan sa pagkamasulundon niini.  12

Magpadayon kita, mga kaigsoonan, sa pagbuhat pinaagi sa pa-
ngalan sa Ginoo nga atong Dios; magtigum og kaalam ug salabutan 
matag adlaw, aron ang matag kahimtang nga mahitabo mahimong 
mangalagad sa atong kaayohan ug mopalambo sa atong pagtuo ug 
salabutan.13 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 51.]

Ang Espirituhanon nga edukasyon angay nga 
atong hatagan og dakong pagtagad.

Adunay matang sa edukasyong angay [nga] hatagan og dakong 
pagtagad labaw sa tanan, ug diin ang tanan kinahanglang moapil—
kana mao ang Espirituhanon nga edukasyon.14

Ang gamay nga espirituhanong kahibalo mas mahinungdanon 
kay sa mga opinyon ug mga hunahuna ug mga ideya lamang, o bi-
san sa komplikado kaayo nga mga argumento; ang gamay nga espi-
rituhanong kahibalo importante kaayo ug labing mahinungdanon.  15

Kinahanglan nga dili gayud nato ibaliwala ang atong espi-
rituhanong mga kalamboan samtang nagtinguha kita alang sa 

“ang espirituhanon nga edukasyon” angay nga 
atong hatagan og “dakong pagtagad.”
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kalibutanong bahandi. Atong katungdanan nga maningkamot alang 
sa katuyoan nga mapalambo ang atong kaugalingon diha sa mga 
baruganan sa kahayag ug kahibalo, ingon man usab mapalambo 
ang naglibut kanato nga temporal nga mga panalangin ug kaharu-
hay niini nga kinabuhi.16

Kon ang atong mga hunahuna taphaw ra kaayo, mohatag og 
dakong pagtagad sa pag-angkon sa yutan-ong mga butang, moba-
liwala sa espirituhanon nga kabtangan, kita dili maalamon nga mga 
tinugyanan.17 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 52.]

Makabenepisyo kita gikan sa pagbalik-balik og 
paminaw sa mga baruganan sa ebanghelyo.

Nakapaminaw na kamo [sa pipila ka mga baruganan] tingali mga 
gatusan ka higayon, apan daw mahinungdanon kaayo nga kini nga 
mga butang kinahanglang ibalik-balik og tudlo ngari kanato. Usab, 
kini usa ka butang sama sa akong nasayran sa pagbasa sa Basahon 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Matag higayon nga ako mobasa og 
usa ka pagpadayag niana nga basahon makakuha ko og bag-ong 
ideya, bisan og nabasa ko na kanang sama nga pagpadayag sa dag-
han na kaayong higayon. Nagtuo ko ingon usab niini ang inyong 
kasinatian; kon dili man, lahi kaayo kini sa akoa.18

Kita sama sa usa ka bata nga nagkat-on sa alpabeto. Ang mag-
tutudlo moingon sa bata, “Ania ang letra nga a; mahimo ba nimo 
kining sulayan ug hinumduman?” Ang bata motubag, “Oo, maning-
kamot ko sa paghinumdom niini.” Ang magtutudlo mopadayon sa 
sunod nga letra, ug moingon, “Mao kini ang letra nga b; mahimo 
ba nimo kining tan-awon ug maningkamot sa paghinumdom ni-
ini?” “Ah, oo,” moingon ang bata. Dayon ang magtutudlo mobalik 
sa letra nga a. “Unsa gani kini nga letra?” Ang bata nakalimot niini. 
Ang magtutudlo sa makausa pa moingon sa bata nga kini ang a, ug 
mobalik sa letra nga b, ug nahibaloan nga ang bata nakalimot usab 
niana, ug kinahanglang tudloan na usab sa letra nga b. Sa buntag 
kini. Pagka-hapon tawagon na usab ang bata ug pangutan-on, ug 
mahibaloan na usab sa magtutudlo nga ang bata nakalimot sa mga 
letra ug kinahanglang tudloan og balik. Ug mao nga ang leksyon 
kinahanglang balik-balikon, sa makadaghan nga kon ang magtu-
tudlo walay kasinatian, ug wala masayud unsay angayang lauman, 
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masagmuyo gayud siya. Ingon usab niana ang mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw. Bisan kon tingali gikapoy na kita sa pagpaminaw 
og balik-balik sa mga butang, kinahanglan gayud kini aron ma-
kakat-on kita og maayo niini. Kita kinahanglan nga makakat-on 
niini. Nasayud ko nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa 
katapusan makakat-on sa tanang mga balaod ug mga sugo sa Dios, 
ug makakat-on sa higpit nga pagtuman niini. Apan wala pa kita 
moabut niana nga punto.19 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 52.]

Kon kita magpundok aron sa pagkat-on sa 
ebanghelyo, ang magtutudlo ug ang estudyante 

nagkinahanglan sa giya sa Espiritu.

Kon ang [usa ka magtutudlo] mobarug atubangan sa mga tawo 
siya kinahanglang mohimo sa ingon nga naghunahuna nga siya 
nagbarug atubangan kanila alang sa katuyoan sa pahatag og kahi-
balo, aron ilang madawat ang kamatuoran diha sa ilang mga kalag 
ug molambo sa pagkamatarung pinaagi sa pagdawat og dugang nga 
kahayag, nagpalambo sa ilang edukasyon diha sa mga baruganan 
sa kabalaan.

Dili kini mahimo, gawas kon pinaagi sa usa ka paningkamot sa 
hunahuna, pinaagi sa kakusog sa pagtuo ug pinaagi sa pagtinguha 
sa tibuok niyang kasingkasing sa Espiritu sa Ginoo nga atong Dios. 
Ingon usab niini alang sa mga tigpaminaw; gawas kon ang piho 
nga pagtagad ihatag ngadto nianang gikinahanglan kanila sa matag 
karon ug unya niadtong kinsa mamulong gikan niini nga pulpito, 
ug gawas kon ang mga tawo maningkamot sa ilang mga hunahuna 
sa tibuok nilang gahum ug sa tibuok nilang kusog diha sa ilang mga 
pag-ampo sa atubangan sa Ginoo, dili nila madawat kanang maayo 
ug makaayo sa ilang kaugalingon nga unta ilang madawat.20

Unsay akong gusto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao 
nga atol niining komperensya, samtang ang mga Elder mobarug 
aron mamulong kanato, ang atong hugot nga pagtuo ug ang atong 
mga pag-ampo unta gamiton alang sa matag usa nga mamulong, 
nga siya unta mosulti sa ingon nga mga butang, ug nga kita unta 
makabaton sa espiritu sa pagdawat sa ingon nga mga butang nga 
makaayo kanatong tanan. Kini ang atong pribilehiyo ug atong ka-
tungdanan. Dili sulagma ang atong pag-anhi dinhi; kita mianhi niini 
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nga komperensya nga nagpaabut nga makadawat og usa ka butang 
nga makatabang kanato.21

Kinahanglan kamo nga mangayo sa Ginoo nga [ang mga mamu-
mulong] mosulti og usa ka butang nga gusto ninyong mahibaloan, 
nga sila unta mosugyot nganha kaninyo og usa ka butang nga ma-
kahatag og kaayohan. Kon kamo adunay bisan unsa nga tinguha nga 
masayud sa piho nga mga butang nga wala ninyo masabti, pag-ampo 
nga [sila] unta mosulti og usa ka butang nga molamdag sa inyong 
hunahuna kalabut nianang nakapahasol kaninyo, ug kita makabaton 
og usa ka nindot ug mahimayaon nga Komperensya, nga mas nin-
dot kay sa atong natambongan sukad. Katingad-an man kining tan-
awon, ang atong katapusang Komperensya kanunay nga daw mao 
ang pinakanindot, ug unta mao kini ang mahitabo; ug kamo mga 
kaigsoonan, himoa ang inyong mga kasingkasing nga maanaa sa Gi-
noo ug gamita ang hugot nga pagtuo samtang ang atong kaigsoonan 
namulong kaninyo. Dili kita masagmuyo, ug dili kamo mopauli, dili 
kamo mohuman niini nga Komperensya, nga dili mobati nga kamo 
napanalanginan og maayo ug sa hilabihan gayud.22

Nagtuo ko nga daghan sa mga naminaw karon sa akong atuba-
ngan nagagikan sa layong lugar aron makighimamat kanato niining 

Kinahanglan nga atong “i-andam ang atong mga kasingkasing sa 
pagdawat ug pagkat-on” sa mga mensahe nga gipakigbahin diha 

sa kinatibuk-ang komperensya ug sa uban nga mga miting.
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kinatibuk-ang komperensya; ug ang tanan nadasig sa pagpundok 
dinhi pinaagi sa putli nga mga motibo— pinaagi sa usa ka tinguha 
sa pagpalambo ug paghingpit sa ilang kaugalingon diha sa mga 
butang nga may kalabutan sa ilang pagkamapuslanon diha sa ging-
harian sa Dios. Aron dili kita masagmuyo niini, mahinungdanon 
nga atong i-andam ang atong mga kasingkasing sa pagdawat ug 
pagkat-on sa mga sugyot nga tingali himoon sa mga mamumulong 
atol sa nagpadayon nga Komperensya, nga mahimong giaghat sa 
Espiritu sa Ginoo. Akong nahunahunaan, ug gihunahuna gihapon, 
nga ang atong pagkat-on mas nagdepende sa atong kaugalingon 
kay sa mga mamumulong.23

Kon moanhi kita . . . , kini ato nang pribilehiyo nga modawat og 
panudlo gikan niadto nga mga tawo nga mamulong kanato, kon 
wala kini mahitabo kanato, ang sayop, sa kinatibuk-an, anaa sa 
atong kaugalingon.24

Aduna koy namatikdan diha sa bahin sa mga tawo nga akong gi-
hunahuna nga kahuyang. Moanhi sila, pipila kanila, naglabi alang sa 
katuyoan nga malipay sa kabatid sa pakigpulong sa ilang mamumu-
long, alang sa katuyoan sa pagdayeg sa istilo sa iyang pagpamulong 
kanila, o moanhi sila naglabi alang sa katuyoan nga makita ang ma-
mumulong o maniid kabahin sa iyang kinaiya . . . kay sa katuyoan 
sa pagdawat sa mga panudlo nga makaayo kanila ug makaugmad 
kanila diha sa pagkamatarung. . . .

. . . Kon dili nato gamiton kadto nga mga abilidad nga gihatag 
kanato ug batunan ang Espiritu sa Ginoo, diyutay lamang nga im-
pormasyon ang madawat gikan sa mga mamumulong, bisan kon 
ang mga ideya nga gihatag tingali mahinungdanon ug bililhon ka-
ayo. Bisan pa man kon ang mga ideya gihatag diha sa istilo nga dili 
kaayo maayo ang pagkasulti, kon ang mga tawo maningkamot sa 
ilang kaugalingon, . . . sa dili madugay ilang masayran nga dili sila 
mobiya sa miting nga ang ilang mga hunahuna wala makakuha og 
kaayohan gikan sa mga mamumulong.25

Sa kanunay dili ang taas nga pakigpulong nga ihatag ngadto sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang labing makatabang; 
apan diha sa nagkalainlaing mga pakigpulong nga gihatag kita ma-
himong makatigum og mga ideya, o pipila ka baruganan ang tingali 
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atong masabtan dayon nga mahimong mahinungdanon alang ka-
nato human niana.  26

Nagpundok kita alang sa katuyoan nga mosimba sa Dios ug mo-
buhat sa mga kinahanglanon alang sa pagpadayon sa kawsa sa ka-
matuoran dinhi sa yuta. Ang detalye sa mga panudlo magdepende 
gayud diha sa kondisyon sa atong mga hunahuna. Kinahanglan nga 
atong wagtangon sa atong mga hunahuna ang kalibutanon nga mga 
butang ug i-focus ang atong pagtagad ngadto sa katuyoan niining 
Komperensya.27

Alang sa atong kasayuran ug espirituhanong kahibalo hingpit kita 
nga nagsalig—mibati kita nga nagsalig og maayo—diha sa Ginoo. 
Ug agig tugbang sa pagpalambo sa atong pagtuo madawat nato ang 
kasayuran, nga ihatag pinaagi sa mga sulugoon sa Ginoo. . . . Siya 
mamulong kanato, pinaagi sa iyang mga sulugoon, kinsa mamu-
long kanato sa mga higayon sama niini nga kita nagpundok aron 
sa pagsimba sa atong Dios.28 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 52.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang mga pahina 43–44, nga naghulagway sa pi-
pila sa mga paningkamot sa pagkat-on sa tibuok kinabuhi 
ni Presidente Snow. Unsa ang makapadasig sa usa ka tawo 
nga magpadayon sa pagkat-on sa tibuok niya nga kinabuhi? 
Hunahunaa ang imong kaugalingong pamaagi sa pagkat-on, 
ug pamalandong og mga pamaagi nga ikaw makapadayon sa 
pagkat-on sa tibuok nimong kinabuhi.

 2. Tun-i ang tambag ni Presidente Snow mahitungod sa pag-
paningkamot ug pagkamakanunayon diha sa pagkat-on sa 
ebanghelyo (mga pahina 44–46). Sa unsang mga paagi nga 
ang imong personal nga pagkat-on mausab kon ikaw tinud-
anay nga naningkamot sa imong kaugalingon? Unsaon nato 
pagtabang ang mga bata ug mga kabatan-onan nga maning-
kamot sa ilang kaugalingon sa pagkat-on?
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 3. Si Presidente Snow miawhag sa mga Santos sa pagpadayon 
sa “Espirituhanon nga edukasyon” (pahina 46). Unsa man ang 
ipasabut niini alang kanimo? Unsa ang mahimong resulta kon 
ang atong edukasyon sobra nga nagtagad sa kalibutanon nga 
kabtangan?

 4. Sa unsang paagi nga ang ehemplo sa usa ka bata nga nag-
kat-on sa alpabeto (mga pahina 47–48) may kalabutan sa 
atong mga paningkamot sa pagkat-on sa ebanghelyo?  Samtang 
nagtuon ikaw sa mga pulong sa karaan ug sa ulahing mga 
adlaw nga mga propeta, unsa nga mga baruganan ang imong 
nakita nga gibalik-balik?

 5. Sa unsang mga paagi nga kita makaandam sa atong mga ka-
singkasing sa pagkat-on diha sa mga klase ug mga miting sa 
Simbahan? Unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugali-
ngon sa pagkat-on, bisan kon naminaw lamang kita sa usa ka 
pakigpulong diha sa sakrament miting o komperensya? (Alang 
sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 48–51.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 9:28–29; 28:30; 
 Mosiah 2:9; D&P 50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33

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
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si Jesukristo mipakita og ehemplo kanato sa dihang 
siya gibunyagan pinaagi sa pagpaunlod.
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Bunyag ug ang Gasa 
sa Espiritu Santo

“Kini . . . mao ang han-ay sa Ebanghelyo sa 
mga panahon sa mga apostoles, pagtuo kang 

Jesukristo, paghinulsol, bunyag pinaagi sa 
pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, 

ug pagpandong sa mga kamot alang sa pagdawat 
sa Espiritu Santo. Kon kini nga han-ay nasabtan 
ug gisunod sa tukmang paagi, ang gahum, mga 

gasa, mga panalangin, ug mahimayaon nga 
mga pribilehiyo mosunod diha-diha dayon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Bisan human nakadawat sa pagsaksi nga si Joseph Smith usa ka 
propeta, si Lorenzo Snow nanlimbasug sa pagdesisyon nga mopa-
sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw. Nasayud siya nga kon mahimo siya nga usa ka miyembro 
sa Simbahan, kinahanglan niyang isalikway ang pipila sa iyang ka-
libutanong mga pangandoy. Apan human sa usa ka kasinatian nga 
iyang gitawag nga iyang “kinakusgan nga panlimbasug sa kasing-
kasing ug kalag,” miuyon siya nga magpabunyag. Siya misaysay: 
“Pinaagi sa tabang sa Ginoo—kay gibati gayud nako nga Siya mi-
tabang kanako—akong gisakripisyo ang akong garbo, kalibutanon 
nga ambisyon ug mga pangandoy, ug, sa pagkamapaubsanon sama 
sa usa ka bata, nagpabunyag, ug midawat sa mga ordinansa sa 
ebanghelyo. . . . Akong nadawat ang bunyag ug ang ordinansa sa 
pagpandong sa mga kamot pinaagi sa usa ka tawo nga naghupot 
sa balaanong katungod.” 1

Human madawat kini nga panalangin sa iyang kaugalingon, 
matinguhaon siya sa pagpakigbahin niini ngadto sa uban. Sa usa 
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ka sulat nga iyang gisulat isip usa ka misyonaryo didto sa Italy, 
miingon siya: “Sa kadaghanan sa mga nasud ang pag-abli sa ging-
harian sa Dios moabut uban sa grabe nga kasamok ug problema. 
Nakasinati kami og daghan kaayo kalabut niini sa among kaugali-
ngon. Busa, sa dakong kalipay, mituslob ko sa tubig uban sa unang 
kandidato alang sa kinabuhing dayon. Alang kanamo walay ingon 
ka nindot paminawon ang Italian nga pinulongan kay sa niining 
nindot nga higayon, sa dihang ako mipahigayon niining sagrado 
nga ordinansa, ug miabli sa usa ka pultahan diin walay tawo nga 
makasirado.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 66.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Makadawat kita og mga panalangin gikan sa Dios kon 
kita mosunod sa mga baruganan nga Iyang gi-establisar.

Adunay piho nga mga baruganan nga gi-establisar sa Dios, nga 
kon gisabut ug gisunod, makahatag sa mga tawo og espirituhanon 
nga kahibalo, mga gasa ug mga panalangin. Sa unang mga panahon 
sa kalibutan, sa mga panahon usab sa mga apostoles, ang mga tawo 
nakahupot og espirituhanong mga gahum ug nagkalainlaing mga 
pribilehiyo pinaagi sa pagbaton og pagsabut ug matinud-anon nga 
pagsunod sa piho nga mga balaod nga gi-establisar sa Ginoo. Sama 
pananglit, si Abel, usa sa mga anak nga lalaki ni Adan, nakadawat 
og kasayuran nga ang paghalad og mga sakripisyo usa ka mando 
nga gihatag sa Dios, nga pinaagi niini ang mga tawo makadawat 
sa mga panalangin, iyang gipahimutang ang iyang kaugalingon sa 
pagtrabaho, pagsunod sa mando, pagpahigayon sa sakripisyo, diin 
iyang naangkon ang mahimayaong mga pagpakita sa Labing Maka-
gagahum [tan-awa sa Genesis 4:4; Mga Hebreohanon 11:4].

Usab, sa dihang ang mga Antediluvian [ang mga tawo sa wala 
pa ang dakong lunop] mihugaw-hugaw sa ilang kaugalingon, ug 
ang panahon miabut diin ang kalaglagan miabut kanila, ang Ginoo 
mipadayag og usa ka dalan diin ang matarung nga mga tawo mahi-
mong makalingkawas; busa, ang tanan nga nakasabut ug misunod 
sa dalan sigurado nga nakaangkon sa panalangin nga gisaad [tan-
awa sa Genesis 6–8].



K a P i T u L O  2

57

Si Josue, sa wala pa maangkon ang Jerico, kinahanglan nga 
mosunod og piho nga mga lakang nga gitudlo sa Dios. Ang mga 
lakang gisunod sa tukmang paagi, sumala sa sugo, ang Jerico diha-
diha dayon iyang naangkon. [Tan-awa sa Josue 6.]

Laing sanglitanan: ang nahitabo ni Naaman, ang kapitan sa mga 
sundalo sa Asiria;—makita, nasakit og sanla ug nakadungog kaba-
hin ni Eliseo, ang propeta, mihangyo siya ngadto kaniya sa pag-
wagtang niana nga sakit. Ang propeta, nga ang Espiritu Santo anaa 
kaniya, nga [nagpahayag] sa Hunahuna sa Dios, mipahibalo kaniya 
nga pinaagi sa pagtuslob sa katubigan sa Jordan sa pito ka higayon, 
siya mamaayo. Sa sinugdanan, si Naaman naghunahuna niini nga 
sayon ra kaayo ug wala nalipay ug walay tinguha nga mosunod—
dili mogamit sa mga pamaagi nga sayon ra kaayo. Hinoon, human 
sa daghang paghunahuna, mipaubos sa iyang kaugalingon, miadto 
siya aron sa pagsunod sa mga lagda; sa diha-diha! ang mga panala-
ngin misunod dayon. [Tan-awa sa 2 Mga Hari 5:1–14.] . . .

Sa dihang ang dispensasyon sa Ebanghelyo napaila, ang mga 
gasa ug mga panalangin naangkon sa susama nga mga baruganan; 
nga mao ang, pagsunod sa piho nga mga lagda nga na-establisar. 
Ang Ginoo mitakda og piho nga mga lihok, nagsaad og piho nga 
talagsaong mga pribilehiyo sa tanan niadtong kinsa mobuhat niini; 
ug kon kadtong mga lihok napahigayon—nasunod gayud ang ma-
tag bahin niini—nan kadtong mga panalangin nga gisaad sigurado 
gayud nga maangkon.3

Ang makita nga mga ordinansa sa bunyag ug 
kumpirmasyon dili mabulag sa dili makita nga 
mga buhat sa hugot nga pagtuo ug paghinulsol.

Ang uban sa walay kapuslanan naghunahuna nga ubos sa dis-
pensasyon sa Ebanghelyo, ang mga gasa ug mga panalangin dili 
maangkon pinaagi sa makita nga mga pagsunod, o makita nga 
mga buhat, apan pinaagi lamang sa hugot nga pagtuo ug paghinul-
sol, pinaagi sa paggamit sa hunahuna, walay kalabutan sa pisikal. 
Apan, sa pagsalikway sa mga tradisyon, mga pagtuo-tuo, ug mga 
pamahayag sa pagtuo sa tawo, atong paminawon ang pulong sa 
Ginoo, diin atong madiskubrihan nga ang makita nga mga buhat, 
o makita nga mga ordinansa, ubos sa dispensasyon sa Ebanghelyo, 
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dili mabulag sa dili makita nga mga buhat, sa hugot nga pagtuo ug 
paghinulsol. Agig pamatuod niini, akong iduso ang mosunod nga 
obserbasyon:—

Ang Manluluwas miingon, “Nganong motawag man kamo kanako 
nga, Ginoo, Ginoo, apan dili mobuhat sa ginasugo ko kaninyo?” 
[Lucas 6:46.] Usab; siya miingon, “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.” [Tan-awa sa Mateo 7:24.] Ug, “Ang motuo ug magpabautismo, 
maluwas.” [Marcos 16:16.] Miingon usab siya, “Gawas kon ang tawo 
igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian 
sa Dios. [ Juan 3:5.] Kining mga gisulti sa atong Manluluwas nagki-
nahanglan sa tawo sa pagpahigayon sa makita nga mga buhat aron 
makadawat sa ilang kaluwasan.

Sa adlaw sa Pentecostes, si Pedro miingon, ngadto sa naglibut 
nga mga tawo “Paghinulsol kamo ug pabautismo tungod sa ka-
pasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga 
 Espiritu Santo.” [Tan-awa sa Mga Buhat 2:38.] Niining mapanagnaon 
nga pamahayag, atong nasayran nga ang mga tawo kinahanglan nga 
mopahigayon og makita nga buhat, bunyag diha sa tubig, aron ilang 
madawat ang kapasayloan sa mga sala, ug human niana ang gasa 
sa Espiritu Santo. Apan, sa dili pa ipahigayon ang makita nga buhat, 
ang dili makita nga buhat kinahanglang mapahigayon—hugot nga 
pagtuo ug paghinulsol. Ang hugot nga pagtuo ug paghinulsol ang 
mag-una sa bunyag; ug ang bunyag sa dili pa ang kapasayloan sa 
mga sala ug pagdawat sa Espiritu Santo. . . .

Ang uban naghunahuna nga sayop nga i-apil ang bunyag diha 
sa mahinungdanon nga mga baruganan nga gihimo sa Dios, nga 
angayang pagahimoon aron madawat ang kapasayloan sa mga sala. 
Agig tubag, kita moingon nga ang Manluluwas ug ang mga apos-
toles naghimo sa ingon sa wala pa kita; busa, kita mibati nga kina-
hanglang mosunod sa ilang ehemplo. . . . Ang bunyag . . . mokuha 
sa atong mga kalag gikan sa mga sala ug kahugaw, pinaagi sa hugot 
nga pagtuo sa mahinungdanong pag-ula. . . .

Klaro kining gipakita nga ang makita nga mga buhat kina-
hanglang pagahimoon, ingon man usab ang hugot nga pagtuo ug 
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sa adlaw sa Pentecostes, mga 3,000 ka mga tawo ang gibunyagan.

paghinulsol, aron madawat ang mga pribilehiyo sa Ebanghelyo.4 
[Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 66.]

Ang bunyag gipahigayon pinaagi sa pagpaunlod, 
ug ang gasa sa Espiritu Santo gihatag 
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.

Ang bunyag diha sa tubig, isip kabahin sa Ebanghelyo ni Kristo, 
mao nga atong mamatikdan nga ang mga sulugoon sa Dios sa 
unang mga panahon partikular kaayo sa pagpahigayon niini. . . .

Karon mogahin kita og panahon sa paningkamot nga makabaton 
og saktong panglantaw kalabut sa pamaagi nga ang bunyag gipa-
higayon. Makita gayud nga adunay usa lamang ka paagi o pamaagi 
nga kining ordinansa ipahigayon, ug kana nga pamaagi gipasabut 
sa mga apostoles ug higpit nga gisunod diha sa tanan nilang mga 
pagpahigayon. Aron kita makabaton og tukma nga panglantaw ka-
labut niini nga hilisgutan, kinahanglang motan-aw ngadto sa mga 
panghitabo diin ang bunyag gipahigayon.

Gisulti kabahin ni Juan [Bautista] nga siya namunyag sa Enon, 
kay didto daghan man og mga tubig [tan-awa sa Juan 3:23]; nan 
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kon ang pagwisik-wisik mao pa ang pamaagi, maglisud kita sa 
paghunahuna nga miadto pa siya sa Enon, tungod kay daghang 
tubig nianang dapita, kay ang gamayng tubig, makawisik-wisik ga-
yud sa tibuok Judea, nga mahimo ra niyang makuha nga dili na 
mobiyahe pa sa Enon. Kita gisultihan usab, nga namunyag siya 
sa Jordan, ug human ang ordinansa napahigayon ngadto sa atong 
Manluluwas, mihaw-as siya sa tubig, klarong nagpasabut nga siya 
mituslob sa tubig, aron ang ordinansa mapahigayon sa tukma nga 
pamaagi [tan-awa sa Mateo 3:16]. Usab; naghisgut kini kabahin sa 
Eunoco, nga siya mituslob sa tubig uban ni Felipe, ug mikawas sa 
tubig [tan-awa sa Mga Buhat 8:26–38]; karon kinahanglan gayud 
nga angkonon sa matag usa nga naghimo og mga pagpangangkon 
sa pagpangatarungan ug nahiuyon sa ideya nga kon ang pagwi-
sik-wisik og gamayng tubig sa agtang ang tubag sa katuyoan, nan 
kadto nga mga tawo wala unta motuslob sa tubig aron sa pagdawat 
sa ordinansa. Si Pablo, sa pagsulat ngadto sa mga santos, naghatag 
kanato og yanong pagpamatuod mahitungod sa pagpaunlod. . . . 
Kana nga apostol namahayag diha nga ang mga santos gilubong 
uban kang Kristo pinaagi sa bunyag [tan-awa sa Mga Taga-Roma 
6:4; Mga Taga-Colosas 2:12].

Klaro kaayo nga dili sila mahimong ilubong pinaagi sa bunyag 
nga dili ipaunlod o tabunan sa tubig. Ang usa ka butang dili masulti 
nga gilubong kon adunay bahin nga wala matabuni; busa, usab, ang 
usa ka tawo dili malubong diha sa tubig pinaagi sa bunyag gawas 
kon ang tibuok lawas sa tawo matuslob sa tubig. Kini nga pagpasa-
but sa apostol sa pamaagi sa bunyag maayo kaayong pagkatukma 
nianang gihatag sa atong Manluluwas, Gawas kon ang tawo igaanak 
sa tubig, ubp. Ang igaanak diha sa usa ka butang nagpasabut nga 
ipahimutang niana nga butang; ug paghaw-as, o paggawas gikan 
niini, ang igaanak sa tubig, nagpasabut usab nga ibutang sa ilawom 
sa tubig ug ihaw-as og balik.

Ako nagtuo nga igo na ang nasulti aron sa pagdani sa matag 
masabtunon ug patas og hunahuna nga ang pagpaunlod mao ang 
pamaagi nga ang ordinansa sa bunyag gipahigayon sa unang mga 
panahon sa Kristiyanismo, sa dihang ang Ebanghelyo gisangyaw 
diha sa kalunsay ug kahingpitan niini, busa, akong tapuson ang 
akong mga obserbasyon niining puntoha.
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Atong nasayran gikan sa ika-6 nga [kapitulo] sa Mga Hebreoha-
non nga ang pagpandong sa mga kamot giapil diha sa mga baru-
ganan sa Ebanghelyo. Nahibaloan sa tanan nga kini nga ordinansa, 
ingon man usab ang bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, 
pinaagi sa pagpaunlod, daw nabaliwala karong panahona diha sa 
Kristiyano nga mga simbahan; busa, ang pipila ka komentaryo ka-
labut niini nga hilisgutan, ako nanghinaut, makatabang. Adunay 
pipila ka mga higayon diin si Kristo mipandong sa iyang mga kamot 
sa mga masakiton ug miayo kanila; ug sa iyang pagmando sa mga 
apostoles, sa katapusang kapitulo sa Marcos, siya miingon, Kanila 
nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan; ang mga masa-
kiton pagapandongan nila sa ilang mga kamot, ug mangaayo sila, 
ubp. Si Ananias mipandong sa iyang mga kamot ni Saulo, kinsa 
diha-diha naulian sa iyang panan-aw human mapahigayon kini 
nga ordinansa [tan-awa sa Mga Buhat 9:17–18]. Si Pablo, sa dihang 
nasangad ang sakayan sa pulo sa Malta, mipandong sa iyang mga 
kamot sa amahan ni Publio, ang gobernador sa pulo, ug miayo ka-
niya sa hilanat [tan-awa sa Mga Buhat 28:8]. Kining pipila ka mga 
pamahayag klarong nagpakita nga ang pagpandong sa mga kamot 
gituyo sa Dios nga mahimong [pamaagi] diin ang mga panalangin 
sa langit maangkon.

Bisan og ang pag-ayo sa masakiton may kalambigitan sa pagpahi-
gayon niini nga ordinansa, apan, kon kita magtuon pa sa hilisgutan, 
atong masayran nga aduna pay mas mahinungdanon nga panalangin 
nga nakalambigit niini nga ordinansa. Gisultihan kita, nga didto sa 
siyudad sa Samaria, ang mga lalaki ug mga babaye gibunyagan ni 
Felipe, nga naghatag og dakong kalipay niadtong gibunyagan. Tingali 
nalipay sila tungod sa pagkadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala, 
pinaagi sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, ug bunyag, ug sa pagda-
wat sa pipila ka tipik sa Balaang Espiritu sa Dios, nga kasagarang mo-
sunod niini, human makaangkon sa tubag sa maayong tanlag pinaagi 
sa kapasayloan sa ilang mga sala. Pinaagi niini nga tipik sa Balaang 
Espiritu, nga ilang naangkon, nagsugod sila og kakita sa gingharian 
sa Dios. Kay kini mahinumduman nga ang Manluluwas namahayag, 
Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingha-
rian sa Dios; ug diha [sa] sunod nga bersikulo, miingon siya, Gawas 
kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu dili siya makasulod sa 
gingharian sa Dios [tan-awa sa Juan 3:3–5].
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Karon, kadtong mga tawo sa Samaria gipakatawo pinaagi sa tu-
big—ilang nadawat ang unang pagkatawo, busa, anaa sila sa kahim-
tang nga makakita sa gingharian sa Dios, sa pagpamalandong uban 
ang mata sa hugot nga pagtuo sa nagkalainlaing mga panalangin, 
pribilehiyo, ug mga himaya niini; apan kay sila wala pa matawo 
sa ikaduhang higayon, nga mao, ang pinaagi sa Espiritu, wala sila 
makasulod ngadto sa gingharian sa Dios—wala nila maangkon ang 
mga pribilehiyo sa Ebanghelyo sa kahingpitan niini. Sa dihang ang 
mga apostoles didto sa Jerusalem nakadungog sa kalampusan ni 
Felipe, ilang gipadala sila si Pedro ug Juan sa Samaria, alang sa ka-
tuyoan nga mapahigayon ang pagpandong sa mga kamot. Busa, sa 
dihang miabut sila sa Samaria, sila mipandong sa ilang mga kamot 
niadtong mga nabunyagan, ug nadawat nila ang Espiritu Santo. 
[Tan-awa sa Mga Buhat 8:5–8, 12, 14–17.] 5 [Tan-awa sa sugyot 3 sa 
pahina 67.]

atong madawat ang gasa sa espiritu santo 
pinaagi sa pagpandong sa mga kamot.
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Ang mga panalangin sa bunyag ug pagkumpirmar 
moabut lamang kon kadto nga mga ordinansa 
gipahigayon pinaagi sa tukma nga awtoridad.

Gawas kon ang [mga ordinansa] gipahigayon sa usa kinsa pina-
dala gayud sa Dios, ang sama nga mga panalangin dili mosunod. 
Ang mga apostoles ug mga seventy gi-orden ni Jesukristo sa pag-
pahigayon sa mga ordinansa sa Ebanghelyo, diin ang mga gasa ug 
mga panalangin sa mahangturong mga kalibutan matagamtaman. 
Busa, si Kristo miingon ngadto sa mga apostoles, Kinsa ganing mga 
sala ang inyong pasayloon, kini pagapasayloon; kinsa ganing sala 
ang inyong pahawiran, kini pagahawiran [tan-awa sa Juan 20:23]: 
nagpasabut kini, nga matag tawo nga mapainubsanong moduol, 
tinud-anay nga naghinulsol sa iyang mga sala, ug modawat sa bun-
yag gikan sa mga apostoles mapasaylo ang iyang mga sala pinaagi 
sa maulaong dugo ni Jesukristo, ug pinaagi sa pagpandong sa mga 
kamot makadawat sa Espiritu Santo; apan kadtong dili modawat 
niini nga mga pamaagi gikan sa mga apostoles ang ilang mga sala 
magpabilin kanila. . . . Kini nga gahum ug awtoridad sa pagpa-
ngalagad sa Ebanghelyo gihatag ngadto sa uban pinaagi sa mga 
apostoles; aron ang mga apostoles dili lamang mao ang naghupot 
niining mahinungdanong katungdanan. . . . Karon, hangtud nga 
adunay tawo nga naghupot niining sama nga katungod, usa ka 
tawo nga adunay awtoridad sa pagbunyag ug pagpandong sa mga 
kamot, walay usa nga gikinahanglan nga makadawat niadto nga 
mga ordinansa, ni kinahanglang magpaabut og mga panalangin, 
gawas kon sila gipangalagaran sa legal nga paagi.

. . . Ang awtoridad sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa Ebang-
helyo nawala sulod sa daghang mga siglo. . . . Ang simbahan 
nga natukod pinaagi sa mga apostoles hinay-hinay nga nahanaw, 
nahisalaag sa kamingawan, ug nawala ang awtoridad niini, ang 
 priesthood niini, ug nahilayo sa pagmando sa Dios, nawala usab 
ang mga gasa ug mga grasya niini; gilapas niini ang mga balaod 
ug giusab ang mga ordinansa sa Ebanghelyo; giusab ang pagpaun-
lod ngadto sa pagwisik-wisik, ug daw nabaliwala ang pagpandong 
sa mga kamot; gitamay ang pagpanagna ug wala motuo sa mga 
timailhan. . . .
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Si Juan, sa iyang mga Pinadayag, nakakita ug nakahisgut kalabut 
sa pagkahisalaag sa simbahan ngadto sa kangitngit, . . . naghisgut, 
sa [kapitulo 14, bersikulo 6], kabahin sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. 
“Nakita ko ang laing manolunda nga naglupad sa taliwala sa kala-
ngitan, ug kini siya may gidalang walay katapusang Maayong Balita 
aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta;” busa klaro kini 
nga ang panagna matuman sa umaabut nga panahon sa dili pa ang 
ikaduhang pag-anhi sa Manluluwas.

. . . Ako karon mopamatuod, nga nakabaton og hilabihan nga 
kasigurado pinaagi sa pinadayag gikan sa Dios, nga kini nga pa-
nagna natuman na, nga ang Anghel gikan sa Dios mipakita sa tawo 
niining ulahi nga mga adlaw ug mipahiuli nianang dugay na nga 
nawala, gani ang priesthood,—ang mga yawe sa gingharian,—ang 
kahingpitan sa Ebanghelyo.6 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 67.]

Kon kita nagsunod sa pakigsaad sa bunyag ug 
nangayo og giya sa Espiritu Santo, ang gisaad 

nga mga panalangin siguradong mosunod.

Mao kini ang pamaagi sa Ebanghelyo sa mga panahon sa mga 
apostoles, pagtuo kang Jesukristo, paghinulsol, bunyag pinaagi sa 
pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala, ug pagpandong sa 
mga kamot sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kon kini nga pamaagi 
nasabtan ug gisunod sa tukmang paagi, ang gahum, mga gasa, mga 
panalangin, ug mahimayaong mga pribilehiyo mosunod diha-diha 
dayon; ug sa matag yugto ug panahon, kon kini nga mga lakang 
tukmang gisunod ug gituman diha sa tukmang dapit ug pamaagi 
niini, ang sama nga mga panalangin sigurado nga mosunod; apan 
kon gibaliwala, kinatibuk-an man o ang kabahin lang niini, mawala 
usab ang tanan niadto nga mga panalangin, o adunay dakong pag-
kunhod niini.

Si Kristo, sa iyang pagtawag sa mga apostoles, naghisgut kabahin 
sa talagsaon kaayo nga mga gasa nga nadawat niadtong misunod 
niini nga pamaagi sa mga butang [tan-awa sa Marcos 16:15–18]. Si 
Pablo . . . naghatag og mas hingpit nga asoy sa nagkalainlaing mga 
gasa nga anaa sa kahingpitan sa Ebanghelyo; naghisgut siya og si-
yam niini ug nagpahibalo kanato nga kini mga epekto o mga bunga 
sa Espiritu Santo [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:8–10]. Karon 
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ang Espiritu Santo gisaad ngadto sa tanan, kutob sa tawagon sa Gi-
noo [tan-awa sa Mga Buhat 2:37–39]. Kini nga gasa, ingon nga dili 
mausab sa kinaiyahan ug paggamit niini, ug ingon nga dili mabulag 
nga kalambigitan pinaagi sa saad niini nga sumbanan o pamaagi 
sa mga butang, kini makatarunganon, makanunayon, ug nahisulat 
sa Kasulatan nga molaum sa sama nga mga gasa ug mga panala-
ngin; ug kon si Noe, human sa pagtukod sa Arka, nakakuha ug 
nakaangkon sa iyang temporal nga kaluwasan sumala sa saad [tan-
awa sa Moises 7:42–43]; o si Josue, human napalibutan ang Jerico 
sa nahisgutan nga mga higayon, nga makasulod sa  nangagun-ob 
nga mga paril ug masakop ang mga lumulupyo niini [tan-awa sa 
Josue 6:12–20]; o ang mga Israelite, nga human sa paghalad sa 
mga sakripisyo nga gimando, sama sa gisaad, naangkon dayon ang 
kapasayloan sa ilang mga sala [tan-awa sa Levitico 4:22–35]; o si 
Naaman, human makatuman sa sugo ni Eliseo, sa pagtuslob og pito 
ka higayon didto sa katubigan sa Jordan, nakuha ug naangkon ang 
iyang kaayohan [tan-awa sa 2 Mga Hari 5:1–14]; o sa katapusan, ang 
buta nga tawo, human manghilam-os didto sa tubod sa Siloe, kon 
siya nakaangkon ug nakakuha dayon sa gisaad nga ganti [tan-awa 
sa Juan 9:1–7], nan, ako moingon, uban sa pagtahud ug kamakanu-
nayon, nga sa higayon nga ang tawo mosalikway sa iyang kataphaw 
sa panghunahuna, ug mga karaan nga hunahuna, ug sayop nga mga 
tradisyon, ug motugyan ngadto sa tanang pamaagi sa ebanghelyo 
ni Jesukristo, nan walay butang nga anaa ubos sa celestial nga mga 
kalibutan nga molihok batok sa pag-angkon ug pagdawat sa gasa 
sa Espiritu Santo ug sa tanang mga panalangin nga may kalabutan 
sa Ebanghelyo sa panahon sa mga apostoles.

Aron makabaton og relihiyon nga moluwas kanato sa presen-
sya sa Dios, kinahanglan nga kita makabaton sa Espiritu Santo, ug 
aron mabatunan ang Espiritu Santo, kinahanglan nga kita motuo ni 
Ginoong Jesus, dayon maghinulsol sa atong mga sala, nagpasabut 
nga, isalikway kini, dayon mopadayon sa unahan ug magpabunyag 
alang sa kapasayloan sa mga sala, dayon madawat ang pagpandong 
sa mga kamot.7

Sa dihang atong gidawat kining Ebanghelyo, nakigsaad kita atu-
bangan sa Dios nga kita pagagiyahan, nga kita pagadumalaon, ug 
mosunod sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu, nga kita mosunod 
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sa mga sugyot sa baruganan nga naghatag og kinabuhi, nga nagha-
tag og kahibalo, nga naghatag og panabut kabahin sa mga butang 
sa Dios, nga nagpahayag sa hunahuna sa Dios; ug nga kita molihok 
alang sa katumanan sa mga katuyoan sa Dios sa kaluwasan sa taw-
hanong pamilya, pilion isip motto sa kinabuhi, “Ang Gingharian sa 
Dios, o wala.” Kon unsa na kalayo ang atong pagsunod niini nga 
mga sugo . . . ug pagsunod sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu, 
kita sa atong kaugalingon mao ang mga maghuhukom. Kon kita 
naghimo niini, nan atong madawat ang mga panalangin sa Laba-
wng Makagagahum, ug ang atong mga hunahuna malamdagan, ang 
atong mga panabut molambo, ug kita makapadayon sa unahan diha 
sa dalan sa kabalaan, diha sa dalan sa kahingpitan. . . . Kon kita 
pakyas sa atong pagkamatinud-anon, . . . nan pakyas kita niining 
buluhaton nga atong giapilan sa pagbaton og kinabuhing dayon, 
pagbaton og kaalam ug kahibalo ug balaanong salabutan nga igo sa 
pagbuntog sa dautan ug mga pagtintal nga naglibut kanato. Ug kon 
kita nagsunod sa mga sugyot niining balaan nga Espiritu, kita maka-
tagamtam sa kalinaw ug kalipay sa atong mga kalag, kita makapildi 
sa kaaway, kita nagtigum sa atong kaugalingon og mga bahandi nga 
dili madunot sa anunogba ug taya, kon kita nagpadayon diha sa da-
lan sa celestial nga gingharian.8 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 67.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Sa imong pagbasa sa mga asoy sa mga pahina 55–56, pama-
landonga ang imong kaugalingong bunyag ug kumpirmasyon 
o ang panahon nga ikaw nakakita sa laing tawo nga midawat 
niini nga mga ordinansa. Unsa nga mga pakigsaad ang imong 
gihimo sa imong pagdawat niini nga mga ordinansa? Sa un-
sang paagi nga kini nga mga pakigsaad nakaimpluwensya sa 
imong kinabuhi?

 2. Ngano nga ang hugot nga pagtuo ug ang paghinulsol dili 
man igo kon wala ang mga ordinansa? Ngano nga ang mga 
ordinansa dili man igo kon wala ang hugot nga pagtuo ug 
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paghinulsol? Sa imong pagpamalandong o paghisgut niini nga 
mga pangutana, ribyuha ang mga pagtulun-an ni Presidente 
Snow kabahin sa dili makita nga mga buhat ug makita nga 
mga ordinansa (mga pahina 57–59).

 3. Tun-i ang mga pagtulun-an ni Presidente Snow sa mga pa-
hina 59–62, timan-an ang mga kasulatan nga iyang gihatag. Sa 
unsang mga paagi nga kining mga kasulatan nakapadugang 
sa inyong pagsabut nga kinahanglanon ang pagpaunlod sa 
tubig? Ngano sa inyong hunahuna nga ang pagpandong sa 
mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo usa ka “mas mahi-
nungdanon nga panalangin” kay sa pagpandong sa mga kamot 
sa pagpanalangin sa masakiton?

 4. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 63. Unsa nga 
mga “gasa ug mga grasya” ang imong naangkon sa imong 
kinabuhi tungod kay ang priesthood napahiuli?

 5. Tun-i ang katapusang duha ka mga paragraph sa kapitulo. 
Unsa man ang ipasabut niini kanimo nga pagagiyahan ug pa-
gadumalaon “sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu”?

 6. Sa unsang paagi nga ang Doktrina ug mga Pakigsaad 68:25–28 
may kalabutan sa mga pagtulun-an niini nga kapitulo? Unsa 
ang mahimo sa mga ginikanan aron matabangan ang ilang 
mga anak nga makasabut sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, 
bunyag, ug gasa sa Espiritu Santo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 31:12, 17–20; Mosiah 
18:8–10; Alma 5:14; D&P 20:37; 36:2; 39:6; 130:20–21

Tabang sa Pagtudlo: “[Likayi] ang tintasyon sa pagtudlo og sobra 
ka daghan nga 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,” 
Liahona, Hunyo 2007, 91).

Mubo nga mga sulat
 1. “How He Became a ‘Mormon,’” Juven-

ile Instructor, Ene. 15, 1887, 22.
 2. “Organization of the Church in Italy,” 

Millennial Star, Dis. 15, 1850, 373.
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 3. The Only Way to Be Saved (pamphlet, 
1841), 2–3; mga italic sa orihinal gi-
tangtang; ang punctuation gi-standar-
dize. Si Lorenzo Snow misulat niini nga 
pamphlet walo ka tuig sa wala pa ang 
iyang tawag sa pagserbisyo isip Apos-
tol. Wala madugay gihubad kini sa la-
ing mga pinulongan, lakip ang Italian, 
French, Dutch, Danish, German, Swe-
dish, Bengali, Turkish Armenian, ug 
Turkish Greek. Giimprinta og usab ma-
tag karon ug unya sa tibuok panahon 

sa mga 1800, atol sa iyang pangalagad 
isip Apostol.

 4. The Only Way to Be Saved, 3–4, 6; mga 
italic sa orihinal gitangtang.

 5. The Only Way to Be Saved, 6–9.
 6. The Only Way to Be Saved, 10–12; mga 

italic sa orihinal gitangtang.
 7. The Only Way to Be Saved, 9–10.
 8. Sa Conference Report, Abr. 1880, 

79–80.
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Tibuok Kinabuhi nga 
Pagkakabig: Pagpadayon 
sa Pag-uswag diha sa mga 
Baruganan sa Kamatuoran

“Ang atong relihiyon kinahanglan nga ipatuhop 
sa atong kaugalingon, usa ka bahin sa atong 

pagkatawo nga dili mahimong isalikway.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Si Lorenzo Snow nabunyagan ug nakumpirmahan niadtong 
Hunyo 1836. Nahinumdom sa iyang naglambo nga pagpamatuod, 
siya sa kaulahian miingon: “Ako mituo nga sila [ang mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw] aduna sa tinuod nga relihiyon, ug mipasakop 
ko sa Simbahan. Nianang higayona ang akong pagkakabig tungod 
lamang sa pangatarungan.” 1 Siya nahinumdom, “Hingpit gayud 
ako nga natagbaw nga akong nabuhat ang unsay maalamon alang 
kanako nga angayang buhaton ubos niana nga mga kahimtang.” 2 
 Bisan tuod nga nakontento siya sulod niana nga panahon uban niini 
nga panabut, sa wala madugay nangandoy siya alang sa espesyal 
nga pagpakita sa gahum sa Espiritu Santo. Siya miingon, “Wala ako 
makadawat og pagpakita sa gahum, apan nagpaabut ako.”  3

“Kini nga pagpakita sa gahum wala dayon mosunod human sa 
akong bunyag, sama sa akong gilauman,” siya nahinumdom. “Apan, 
bisan kon wala dayon kini moabut, sa dihang nadawat ko kini, 
ang kasayuran mas hingpit, lig-on ug talagsaon labaw pa sa akong 
labing gilauman. Usa ka adlaw samtang naghimo sa akong mga 
pagtuon, mga duha o tulo ka semana human nga ako nabunya-
gan, nagsugod ko sa paghunahuna sa kamatuoran nga ako wala 
makaangkon og kahibalo sa kamatuoran sa buhat—nga wala nako 
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“Kita kinahanglan nga magtuon sa mga butang sa dios, mobutang sa atong 
pundasyon ibabaw sa bato, hangtud moabut kita niana nga tubig nga 

mamahimong walay katapusang tinubdan sa kinabuhing dayon diha kanato.”



K a P i T u L O  3

71

maangkon ang katumanan sa saad: ‘Siya nga nagbuhat sa akong 
kabubut-on, mahibalo sa gitudlo;’ [tan-awa sa Juan 7:17] ug mibati 
ko og kahigwaos.

“Akong gihipos ang akong mga basahon, mibiya sa balay ug 
nagsuroy-suroy sa nataran ubos sa grabeng impluwensya sa magul-
anon, walay kalipay nga pagbati, samtang ang dili mahulagway nga 
panganod sa kangitngit daw mitabon kanako. Naandan na nako, 
nga inigkahuman sa adlaw, moadto sa usa ka kakahoyan aron pri-
badong mag-ampo, duol-duol og gamay sa akong pinuy-anan, apan 
niining higayuna wala koy tinguha nga buhaton kini.

“Ang diwa sa pag-ampo nawala, ug daw gisirad-an ko sa kalangi-
tan. Sa katapusan, nakaamgo nga ang sagad nga oras sa pribadong 
pag-ampo miabut, nakaingon ko nga dili nako ihunong ang akong 
tulumanon sa kagabhion, ug, ingon sa naandan, miluhod sama sa 
akong naandan nga buhaton, ug didto sa akong naandang dapit nga 
ampoanan, apan wala mobati sa sagad nakong gibati.

“Mao pa lang ang pag-abli sa akong ba-ba aron mag-ampo, sa 
dihang nakadungog ko og kanaas, ibabaw sa akong ulohan, sama 
sa nagkayab-kayab nga mga kupo, ug diha-diha dayon ang Espiritu 
sa Dios mikunsad kanako, hingpit nga nanuot-suot sa akong kau-
galingon, mipuno kanako gikan sa alimpulo sa akong ulo hangtud 
sa lapa-lapa sa akong mga tiil, ug O, kamaya ug kalipay ang akong 
gibati! Walay pulong nga makahulagway sa kalit nga kausaban gi-
kan sa baga nga panganod sa panghunahuna ug espirituhanong 
kangitngit ngadto sa hilabihan nga kahayag ug kahibalo, ingon nga 
kini nianang higayuna miabut sa akong panabut. Dayon akong na-
dawat ang hingpit nga kahibalo nga ang Dios buhi, nga si Jesukristo 
mao ang Anak sa Dios, ug ang mahitungod sa pagpahiuli sa Balaan 
nga Priesthood, ug sa kahingpitan sa ebanghelyo.

“Kadto usa ka hingpit nga bunyag—usa ka pisikal nga pagpaun-
lod diha sa langitnong baruganan o elemento, nga mao ang  Espiritu 
Santo; ug gani mas tinuod ug pisikal ang epekto niini ngari sa 
matag bahin sa akong lawas kay sa pagpaunlod sa tubig; nawala 
sa hingpit, kutob sa katarungan ug mahinumduman, ang tanang 
posibilidad sa pagduhaduha o kahadlok kalabut sa kamatuoran nga 
makasaysayanong gihatag ngari kanato, nga ang ‘Bata sa Betlehem’ 
mao gayud ang Anak sa Dios; usab ang kamatuoran nga Siya karon 
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gipadayag ngadto sa anak sa mga tawo, ug naghatag og kahibalo, 
sama sa panahon sa mga apostol. Natagbaw gayud ako, sama nga 
ako maingon gayud, tungod kay ang akong mga gilauman labaw 
pa kay sa natuman, tingali ako moingon, diha sa walay kinutuban 
nga ang-ang.

“Dili ko makasulti kon unsa kadugay nga anaa ako sa impluwen-
sya niining langitnong kalipay ug balaanong paglamdag, apan mika-
bat kadto og pipila ka minuto sa wala pa ang celestial nga pagbati, 
nga milukop ug milibut kanako, hinayhinay nga nawala. Sa akong 
pagbarug gikan sa akong pagluhod, uban sa akong kasingkasing 
nga puno sa pasalamat sa Dios nga lapas pa sa akong gahum sa 
pagpadayag, gibati nako—ako nasayud nga siya mihatag kanako 
sa unsay mahatag lamang sa Labing Gamhanan—kanang labaw ka 

wala madugay human nabunyagan ug nakumpirmahan, 
si Lorenzo snow nakadawat og hilum, makapausab 

sa kinabuhi nga pagbati sa espiritu santo.
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mahinungdanon kay sa tanang kabtangan ug mga pasidungog nga 
mahatag sa kalibutan.”  4

Si Lorenzo Snow nagpabiling matinud-anon sa pagsaksi nga 
iyang nadawat nianang adlawa, ug makugihon siyang mitrabaho 
aron mapalambo ang iyang espirituhanong kahibalo ug mitabang 
sa uban nga mobuhat sa ingon. “Sukad nianang higayuna,” siya mii-
ngon, “naningkamot ko nga magpuyo sa paagi nga dili mawala ang 
Iyang Balaang Espiritu, apan padayon nga magiyahan niini, naning-
kamot sa pagwagtang sa akong pagkahakog ug bisan unsang sayop 
nga ambisyon, ug naningkamot sa pagbuhat sa Iyang katuyoan.” 5.” 
“Siya namahayag, “Hangtud nga ang panumduman nagpabilin pa 
ug ang pangatarungan madumala pa, dili gayud ako makatugot nga 
ang gamhanang pagpamatuod ug kahibalo nga gihatag ngari ka-
nako magpabiling dili masulti.” 6 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 80.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang pagbaton og pagpamatuod usa ka maayong 
sinugdanan alang sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Ang pundasyon nga diin kita mibutang sa atong hugot nga pag-
tuo talagsaon ug mahimayaon. Ako nasayud niini sa akong ka-
ugalingon. Bag-o pa lamang ako niini nga Simbahan sa dihang 
milampus ko sa pag-angkon sa labing hingpit nga kahibalo nga 
adunay usa ka Dios, adunay usa ka Anak, si Jesukristo, ug nga si 
Joseph Smith giila sa Dios isip Iyang propeta. Kini usa ka kahibalo 
nga dili mahatag sa tawo. Nagagikan kini sa usa ka pagpadayag 
gikan sa Labawng Makagagahum. Kana mao ang labing maanindot 
nga sinugdanan alang sa Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug kini usa 
ka butang nga kinahanglanon sa matag tawo, nga aduna gayuy ti-
nguha sa pagpadayon niini nga dalan, niini nga panahon o sa laing 
panahon. Moabut siya sa mga kahimtang nga natural kaayo nga siya 
manginahanglan og kalig-on, ug kana nga kalig-on magagikan sa 
kahibalo sa kamatuoran nga ang dalan nga iyang gisubay modala 
kaniya ngadto sa pag-angkon sa iyang kinatas-an ug labing dako 
nga mga tinguha.  7

Mga kaigsoonan, adunay pipila ka butang nga kinahanglan ga-
yud ninyo ug nako nga hunahunaon. Miabut na ang panahon nga 
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gikinahanglan gayud sa matag lalaki ug babaye nga masayud sa 
ilang kaugalingon kalabut sa pundasyon nga ilang gibarugan. Ki-
tang tanan kinahanglan nga maningkamot nga mas mapaduol og 
gamay ngadto sa Dios. Kinahanglan nga kita mopadayon og hinay-
hinay ug batunan ang hingpit nga kahibalo niadto nga mga butang 
nga kinahanglan natong mas masabtan sa hingpit. Kini ang pribi-
lehiyo sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw.8 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 80.]

Kita makapalambo sa atong pagtuo 
ug espirituhanong kahibalo.

Ang mga lalaki ug mga babaye makapalambo sa ilang espiri-
tuhanong kahibalo; sila mahimong mouswag sa pagpanglabay sa 
mga katuigan.  9

Gibati nako nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nag-
uswag; nga sila nagadawat og edukasyon. Nag-anam kita og ka-
lambo. Nag-uswag kita ngadto sa mas taas nga kahimtang ug luna 
ug ngadto sa mas taas nga ang-ang, ug kita nagadawat og ingon 
nga edukasyon nga ang kaalam sa kalibutan uban sa tanan niining 
mga nakab-ot ug sayop nga mga doktrina ug mga baruganan, wa-
lay epekto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kay sila milapas 
ibabaw sa mga teyoriya ug tagna-tagna sa mga inimbento sa tawo 
ug mipatigbabaw sa mga butang sa kamatuoran nga nagpalambo sa 
hunahuna, nagbayaw sa panabut, ug nagtukod sa ilang kaugalingon 
og anam-anam sa kahingpitan diha sa tinuod nga mga baruganan 
sa kinabuhi ug himaya. Napuno ang atong mga kasingkasing niini 
nga mga kamatuoran ug dili kita makasulti sa adlaw o oras diin ang 
atong pagtuo milambo, apan atong mabati, kon kita motan-aw og 
balik sa miaging semana, bulan o tuig, nga kita milambo diha sa 
pagtuo ug diha sa kahibalo sa pagtuo ug sa gahum sa Dios; atong 
masayran nga kita mas napaduol sa atong Dios ug atong bation 
nga kita suod sa Dios nga atong Amahan.10 [Tan-awa sa sugyot 3 
sa pahina 80.]
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“ang mga lalaki ug mga babaye makapalambo sa ilang espirituhanong 
kahibalo; sila mahimong mouswag sa pagpanglabay sa mga katuigan.”

Kon kita nagtinguha nga molambo diha sa 
atong pagtuo ug espirituhanong kahibalo, 

kinahanglan nga maningkamot kita.

Ang matag tawo kinahanglan nga makat-on sa pagbarug sa iyang 
kaugalingong kahibalo; dili siya mahimong magsalig sa iyang sili-
ngan; matag tawo kinahanglan nga dili magsalig; kinahanglan nga 
mosalig siya sa iyang Dios sa iyang kaugalingon lamang. Nagde-
pende kini sa iyang kaugalingon sa pagpamatuod kon siya ma-
kigbatok ba sa problema ug mobuntog sa mga babag nga anaa sa 
agianan sa kinabuhi nga mopugong sa iyang pag-uswag. Ang tawo 
makakuha sa impormasyon pinaagi sa paglihok sa Balaang Espiritu, 
ug siya magkaduol sa Dios ug magkalambo diha sa iyang pagtuo 
tugbang sa iyang pagkamakugihon.  11

Imposible nga mouswag diha sa mga baruganan sa kamatuoran, 
molambo diha sa langitnong kahibalo, [gawas kon] atong gamiton 
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ang atong abilidad sa pagpangatarungan ug maningkamot sa atong 
kaugalingon diha sa saktong pamaagi. Kita adunay panghitabo nga 
girekord diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad mahitungod sa sa-
yop nga pagsabut ni Oliver Cowdery, kalabut niini nga baruga-
nan. Ang Ginoo misaad kaniya sa gasa sa paghubad sa karaan nga 
mga rekord. Sama sa kadaghanan kanato karon, sayop ang iyang 
pagsabut kalabut sa paggamit sa gasa. Nagtuo siya nga ang kina-
hanglan lamang niyang buhaton, ingon nga kini nga gasa gisaad sa 
Dios kaniya, mao ang pagtugot sa iyang hunahuna nga maghulat 
nga nagpuyo lang nga walay pagpaningkamot, hangtud nga kini 
molihok diha-diha dayon. Apan sa dihang kadto nga mga rekord 
anaa na sa iyang atubangan, ang kahibalo wala gihatag, nagpabilin 
kining sinilyohan, sama sa gihapon, tungod kay walay gahum sa 
paghubad ang miabut kaniya.

Bisan kon ang gahum sa paghubad gihatag, dili niya masugdan 
ang buhat, tungod kay napakyas siya sa pagpaningkamot sa iyang 
kaugalingon atubangan sa Dios uban sa panglantaw sa pagpalambo 
sa gasa nga anaa kaniya; ug hilabihan ang iyang kasagmuyo, ug 
ang Ginoo, sa iyang kaayo ug kalooy, mipahibalo kaniya sa iyang 
sayop, gamit ang mosunod nga mga pulong—

“Tan-awa, ikaw wala makasabut; ikaw nagdahum nga Ako mo-
hatag niini nganha kanimo samtang ikaw wala maghunahuna, ga-
was sa pagpangutana kanako; apan, tan-awa, Ako moingon nganha 
kanimo, nga ikaw kinahanglan gayud nga magtuon niini diha sa 
imong hunahuna; unya ikaw kinahanglan nga mangutana kanako 
kon kini husto, ug kon kini husto Ako mohimo sa imong dughan 
nga moinit diha sulod kanimo,” ubp. [Tan-awa sa D&P 9.]

Ingon usab niini ngari kanato, kalabut sa mga butang nga atong 
gipaningkamutan. Kon kita nagpaabut nga molambo, mouswag sa 
buhat nga atong giatubang, ug sa katapusan makaangkon niadto 
nga mga gasa ug mga himaya, dayon kanang kahimayaan nga atong 
gipaabut, kinahanglan kitang maghunahuna ug mamalandong, kina-
hanglan kitang maningkamot sa atong kaugalingon, ug usab kutob 
sa atong mahimo.  12

Kinahanglan nga atong . . . maangkon ang Espiritu sa atong kau-
galingon, ug dili makontento lamang sa paglakaw diha sa kahayag 
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sa uban; kita kinahanglan nga molambigit niini sa atong kaugali-
ngong mga espiritu. . . .

Ang usa ka tawo nga naningkamot nga makat-on sa pagtugtog 
og plawta [flute] sa sinugdanan maglisud sa pagpatingog sa mga 
nota, ug aron matugtog ang tuno sa saktong paagi gikinahanglan 
ang dakong kakugi ug pasensya. Kinahanglan siyang mopadayon, 
mohunong og kadali, mobalik ug mosugod og balik, apan human 
niana siya, pinaagi sa daghang mga paningkamot, mahanas niana 
nga tuno. Kon tawagon sa pagtugtog niana nga tuno human niana, 
dili na kinahanglan nga hinumduman kon asa ibutang ang mga 
tudlo, apan siya sayon na lamang nga motugtog niini. Dili kini sa-
yon sa sinugdanan; nagkinahanglan kini og dakong pasensya ug 
paghago, sa dili pa kini mahimong sayon nga tugtugon ang tono.

Ingon usab niini ang kabahin sa mga butang nga may kalabu-
tan sa mga butang sa Dios. Kita kinahanglan nga maningkamot sa 
atong kaugalingon ug mopadayon diha sa grasya ug dugang pa 
nga grasya, molambigit sa balaod sa buhat diha sa atong kauga-
lingon, nga mahimong sayon na lamang ang pagbuhat niadtong 
mga butang nga gikinahanglan kanato.13 [Tan-awa sa sugyot 4 sa 
pahina 81.]

Sa atong pagtuon sa mga butang sa Dios ug 
pagpabiling matinud-anon, ang atong relihiyon 

mahimo nang kabahin sa atong pagkatawo.

Adunay kakuyaw sa atong pagkakontento lamang sa taphaw 
nga pag-uswag, nga daw nag-uswag kon tan-awon. Naghisgut kita 
kalabut sa paglakaw diha sa kahayag sa Espiritu ug pagbati niini 
ngari kanato, apan naghimo ba kita niini nga mga butang? Kita 
kinahanglan nga magtuon sa mga butang sa Dios, mobutang sa 
atong pundasyon ibabaw sa bato, hangtud moabut kita niana nga 
tubig nga mamahimong walay katapusang tinubdan sa kinabuhing 
dayon diha kanato.  14

Adunay mga tawo taliwala kanato diin ang Espiritu sa  Labawng 
Makagagahum nga kaniadto diha kanila sa hilabihan kakusog, kan-
sang mga tinguha nga kaniadto maayo ug lunsay sama sa mga ang-
hel, ug kinsa mihimo og mga pakigsaad sa Dios nga sila moserbisyo 
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Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo ubos sa tanang mga kahim-
tang. . . . Apan naunsa na karon ang pipila niadto nga mga Elder? 
Sila wala na mobati niana karon. Ang ilang mga pagbati nabaling 
na nganha sa mga butang niini nga kalibutan nga gitugot sa Ginoo 
nga ilang maangkon, nga sila maghulat karon hangtud nga sila 
pagatawgon, ug sa kasagaran kon sila tawagon na, mosunod sila 
tungod lamang sa tinguha nga mapabilin ang ilang dungog ug po-
sisyon, kay sa tinuod nga pagbati og gugma sa paghago kon diin 
sila gitawag.

Ingon niini ang kahimtang sa tanang mga tawo, bisan unsa ka-
maayo ang ilang pagsugod, nga nagtugot sa ilang mga hunahuna 
ug mga pagbati nga mosunod sa kalibutan ug sa mga paagi niini, 
ug kini klaro ug dili malalis nga kamatuoran nga kon ingon niini 
ang mga tawo sila nahigugma sa kalibutan labaw pa sa ilang pag-
higugma sa Ginoo ug sa Iyang buhat dinhi sa yuta. Nakadawat sa 
kahayag sa walay katapusang Ebanghelyo, ug nakaambit sa maayo 
nga mga butang sa gingharian, ug nahilakip sa kaliwatan ni Israel 
ug mga manununod sa mahinungdanon ug mahimayaon nga mga 
saad, kita kinahanglan nga maghago uban sa kamaunungon ug 
kamakugihon aron matuman ang unsay giplano sa Dios pinaagi 
kanato; kita kinahanglan mahimong mga lalaki ug mga babaye sa 
hugot nga pagtuo ug gahum ingon man usab maayo nga mga bi-
nuhatan, ug kon atong mamatikdan ang atong kaugalingon nga 
wala magmatngon o wala kaayo magpakabana, igo na nga atong 
masayran aron atong makorihian ang atong mga binuhatan ug mo-
balik ngadto sa dalan sa katungdanan.  15

Walay mas labaw ka binuang kay sa ideya sa tawo nga mosalik-
way sa iyang relihiyon sama sa usa ka kupo o sinina. Walay sama 
niana nga ang tawo mosalikway sa iyang relihiyon gawas kon siya 
mosalikway sa iyang kaugalingon. Ang atong relihiyon kinahanglan 
nga ipatuhop sa atong kaugalingon, usa ka bahin sa atong pagka-
tawo nga dili mahimong isalikway. Kon aduna man gani usa ka 
butang nga sama sa tawo nga mosalikway sa iyang relihiyon, sa 
higayon nga siya mohimo niini siya anaa sa dapit nga wala niya 
masayri, siya nagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa gahum 
sa kangitngit, wala siya sa iyang kaugalingong dapit, siya walay 
mahimo didto. Ang ideya sa mga Elder sa Israel nga mamalikas, 
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mamakak ug maghubog-hubog ubos kaayo alang kanila; kinahang-
lan nga sila anaa ibabaw niana nga mga butang. Atong isalikway 
ang tanan nga mga dautan ug mopuyo sa matag pulong nga moga-
was gikan sa ba-ba sa Dios [tan-awa sa D&P 98:11]. Atong huptan 
ang matag katungdanan nga gihatag kanato uban sa pangandoy ug 
paningkamot nga kita unta makabaton sa espiritu sa atong Dios, sa 
kahayag sa kamatuoran ug sa mga pagpadayag ni Jesukristo ngari 
kanato sa kanunay.  16

Pabilin diha sa barko sa Zion. Kon ang mga sakayan mopidpid sa 
kilid, mopakita og nindot nga mga kolor ug mohimo og nindot nga 
mga saad, ayawg kanaog sa barko aron moadto sa baybayon nga 
mosakay sa bisan unsa nga laing sakayan; apan pagpabilin diha sa 
barko. Kon kamo gigamit sa dili maayo nga paagi ni bisan kinsa nga 
anaa diha sa barko, kinsa wala makaangkon sa tukma nga espiritu, 
hinumdumi nga ang barko mismo maayo ra. Dili nato tugutan ang 
atong mga hunahuna nga masuko tungod sa bisan unsa nga butang 
nga gihimo sa mga tawo diha sa barko ngari kanato; ang barko ma-
ayo ra, ug ang mga nagdumala maayo ra, ug kita mahimong maayo 
ra kon kita magpabilin sa barko.  17

Mopakita ko og pananglitan kalabut sa pagkuha ug pag-angkon 
niini nga espiritu ngari kanato, ug magmapasaligon gayud aron 
nga kita sa panahon sa bagyo, dili mapaling. Pagbutang og usa ka 
pipino diha sa sudlanan sa suka ug adunay gamay ra kaayo nga 
epekto nga nahimo niini sa unang oras, ni sa unang 12 ka oras. 
Susiha kini ug inyong makita nga ang epekto nga nahimo anaa 
ra sa panit, tungod kay nagkinahanglan og mas taas nga pana-
hon sa paggamos niini. Ang pagbunyag sa usa ka tawo dinhi sa 
simbahan adunay epekto kaniya, apan dili ingon nga ang epekto 
makatuhop dayon kaniya. Dili kini makatukod og balaod sa katu-
ngod ug katungdanan diha kaniya atol sa unang 12 o 24 ka oras; 
siya kinahanglang magpabilin sa simbahan, sama sa pipino diha sa 
suka, hangtud nga motuhop kaniya ang tukma nga espiritu, hang-
tud nga makagamot siya sa ‘Mormonismo,’ diha sa balaod sa Dios; 
kinahanglan nga kadto nga mga butang atong ipatuhop sa atong 
kaugalingon.

. . . Mga kaigsoonan, akong . . . ibilin ang hilisgutan nganha sa 
inyong mainampingong pagtagad, paghunahuna ug pamalandong, 
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mag-ampo sa Ginoong Dios sa atong mga amahan sa pagbu-bu sa 
Iyang Espiritu nganha sa Iyang katawhan. Kamo mao kadtong gi-
pili sa Ginoo aron sa paghimaya Kaniya didto sa Iyang presensya, 
ug unta ang Ginoo mopanalangin kaninyo ug mopuno kaninyo sa 
Iyang Espiritu, ug unta ang inyong mga mata makaklaro sa pag-ila 
sa mga butang nga may kalabutan sa inyong kaluwasan. Ug kon 
adunay bisan kinsa nga lalaki o babaye nga wala pa kaayo mahig-
mata, unta sa dili madugay moabut ang panahon nga ang Espiritu 
ug gahum sa Espiritu Santo maanaa unta kanila, aron kini motudlo 
unta kanila sa mga butang nga nangagi, karon ug sa umaabut, ug 
pinaagi sa tabang sa Ginoo, mopugas sa pagkamatarung ug baru-
ganan sa kamatuoran nganha sa ilang kaugalingon, aron sila unta 
maandam sa mga bagyo nga moabut.18 [Tan-awa sa sugyot 5 sa 
pahina 81.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang kasinatian ni Lorenzo Snow nga girekord sa mga 
pahina 69, 71–73. Sa unsang paagi nga ang imong pagpama-
tuod nahimong tinuod alang kanimo? Hunahunaa ang pag-
pakigbahin sa imong kasinatian nganha sa usa ka sakop sa 
imong pamilya o sa usa ka higala, sama sa usa ka tawo nga 
imong giserbisyohan isip home teacher o visiting teacher.

 2. Si Presidente Snow miingon nga ang pagbaton og pagpama-
tuod “mao ang labing maanindot nga sinugdanan alang sa 
Santos sa Ulahing mga Adlaw” (pahina 73). Ngano nga ang 
pagpamatuod usa lamang ka sinugdanan —dili katapusan nga 
destinasyon?

 3. Diha sa seksyon nga nagsugod sa pahina 74, si Presidente 
Snow mitandi sa edukasyon sa kalibutan diha sa “mas taas” 
nga edukasyon nga mahatag sa Ginoo. Sa unsang paagi nga 
kita makapadayon niining “mas taas nga edukasyon”? Unsa 
nga mga panalangin nga miabut kanimo sa imong pagbuhat 
niini?
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 4. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 75. Kanus-a nimo 
kinahanglanon ang “pagbarug sa [imong] kaugalingong kahi-
balo”? Unsa ang mahimo sa mga ginikanan ug mga magtutudlo 
aron matabangan ang mga anak ug mga kabatan-onan sa pag-
barug sa ilang kaugalingong kahibalo?

 5. Ribyuha ang tambag ni Presidente Snow diha sa katapusan 
nga seksyon sa kapitulo (mga pahina 79–80). Unsa sa imong 
hunahuna ang ipasabut sa “pagtuon sa mga butang sa Dios”? 
Unsa sa imong hunahuna ang ipasabut nga ang atong relihi-
yon kinahanglan nga “ipatuhop sa atong kaugalingon”?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 2 Nephi 31:20; Mosiah 5:1–4, 
15; Alma 12:9–10; 3 Nephi 9:20; Moroni 10:5; D&P 50:24

Tabang sa pagtudlo: “Daghan sa mga pagtudlo nga gihimo sa Sim-
bahan gihimo sa istrikto nga paagi, lektyur na kini. Dili kaayo kita 
ganahan og mga lektyur sulod sa mga klasehanan. Gibuhat nato 
kini sa sakrament miting ug sa mga komperensya, apan ang pag-
tudlo mahimong magtubag-tubag aron makapangutana kamo. Sa-
yon ka nga makadasig og mga pangutana sulod sa klase” (Boyd K. 
Packer, “Mga Baruganan sa Pagtudlo ug Pagkat-on,” Liahona, 
Hunyo 2007, 87).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Frank G. Carpenter, “A Chat with 

President Snow,” gikutlo sa Deseret Se-
mi-Weekly News, Ene. 5, 1900, 12.

 2. “The Grand Destiny of Man,” Deseret 
Evening News, Hulyo 20, 1901, 22.

 3. Sa “A Chat with President Snow,” 12.
 4. Juvenile Instructor, Ene. 15, 1887, 

22–23.
 5. “The Object of This Probation,” Deseret 

Semi-Weekly News, Mayo 4, 1894, 7.
 6. Millennial Star, Abr. 18, 1887, 242.
 7. “Glory Awaiting the Saints,” Deseret Se-

mi-Weekly News, Okt. 30, 1894, 1.
 8. Millennial Star, Abr. 18, 1887, 244.
 9. Deseret News: Semi-Weekly, Mar. 31, 

1868, 2.

 10. Salt Lake Daily Herald, Okt. 11, 1887, 2.
 11. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200; gikan 

sa detalyado nga pagpasabut sa usa 
ka pakigpulong ni Lorenzo Snow nga 
gihatag diha sa kinatibuk-ang kompe-
rensya kaniadtong Abril 1888.

 12. Deseret News, Hunyo 13, 1877, 290.
 13. Deseret News, Ene. 28, 1857, 371.
 14. Deseret News, Ene. 28, 1857, 371.
 15. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.
 16. Deseret News: Semi-Weekly, Mar. 31, 

1868, 2.
 17. Deseret Semi-Weekly News, Mar. 30, 

1897, 1.
 18. Deseret News, Ene. 28, 1857, 371.
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nag-unang misyonaryo nga buhat didto sa mga isla sa hawaii 
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Nalig-on pinaagi sa Gahum 
sa Espiritu Santo

“Pilia nga magpuyo sa mapaubsanong paagi ug 
sa paagi nga kanunay nga maanaa kaninyo ang 

Espiritu sa Ginoo aron mahimo ninyo nga higala.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Sa iyang unang pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya isip 
Presidente sa Simbahan, si Lorenzo Snow mitudlo, “Nagsalig kita sa 
Espiritu sa Ginoo sa pagtabang kanato ug pagpabati kanato matag 
karon ug unya kon unsay kinahanglan natong buhaton diha sa dili 
sagad nga mga panghitabo nga mahimong naglibut kanato.” 1 Si 
Presidente Snow dili unta makahimo niana nga pamahayag kon 
wala pa nagsalig sa Espiritu sa Ginoo ang duha niya ka mga higala 
sa usa ka dili sagad nga panghitabo 34 ka tuig na ang milabay.

Niadtong 1864, sila si Elder Lorenzo Snow ug Ezra T. Benson sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagmisyon ngadto sa 
mga Isla sa Hawaii. Kuyog nila ang tulo ka laing mga misyonaryo: 
sila si Elder Joseph F. Smith, William Cluff, ug si Alma L. Smith. Sa 
dihang ang ilang barko midunggo sa baybayon sa isla sa Maui, ang 
tanan gawas ni Joseph F. Smith misakay sa mas gamay nga sakayan 
aron sa pag-adto sa baybayon. Sa nagkaduol na sila sa isla, ang 
dagkong mga balud mihampak, nga maoy hinungdan nga ang nag-
timon wala na makakontrolar sa sakayan. Ang sakayan natikyaob, 
ug ang tanan nga nanakay nalabay ngadto sa tubig. Wala madugay 
ang tanan mitunga gawas ni Elder Snow. Usa ka grupo nga taga-isla 
midagan aron sa pagtabang, midala nila ni William Cluff ug Alma L. 
Smith sakay sa lifeboat aron pangitaon ang ilang higala. Si Elder 
Cluff miasoy:
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“Ang una nakong nakita ni Brother Snow mao ang iyang buhok 
nga naglutaw sa tubig sa pikas tumoy sa natikyaob nga sakayan. 
Sa dihang napasakay na namo siya sa among gisakyan, gisultihan 
namo ang mga bangkiro sa pagbugsay padulong sa baybayon sa 
pinakapaspas nga ilang mahimo. Ang iyang lawas migahi, ug mora 
na og patay.

“Si Brother A. L. Smith ug ako nagtupad og lingkod. Among gipa-
higda si Brother Snow sa among paa, ug, sa pagpaingon sa bayba-
yon, hilum kaming nangalagad kaniya ug mihangyo sa Ginoo nga 
luwason ang iyang kinabuhi, aron makabalik siya sa iyang pamilya 
ug panimalay.

sa dihang si elder Lorenzo snow nagmisyon sa mga isla sa 
hawaii, ang iyang kinabuhi naluwas pinaagi sa dinasig 

nga pagpangalagad sa iyang mga kauban.
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“Pag-abut sa baybayon, gipas-an namo siya paingon sa pipila ka 
dagkong mga baril nga naghigda didto sa balason nga baybayon. 
Gipakulob namo siya sa usa niini, giligid-ligid namo siya hangtud 
nga milampus kami sa pagpagawas sa tubig nga iyang nainom. . . .

“Human sa among gihimo kaniya sa pipila ka higayon, nga walay 
timailhan nga mabuhi og balik, ang mga nanan-aw miingon nga 
wala nay laing mahimo pa alang kaniya. Apan wala namo batia 
ang paghunong, ug mipadayon sa pag-ampo ug mipadayon sa pag-
tabang kaniya, uban sa kasigurohan nga ang Ginoo maminaw ug 
modungog sa among mga pag-ampo.

“Sa katapusan gidasig kami sa pagbutang sa among ba-ba ibabaw 
sa iyang ba-ba ug naningkamot sa pagpaginhawa sa iyang mga 
baga, gipuli-puli ang paghuyop ug pagsuyop sa hangin, gisunod, 
kutob sa mahimo, ang natural nga paagi sa pagginhawa. Padayon 
namo kining gihimo hangtud milampus kami sa pagpaginhawa sa 
iyang mga baga. Pagkataudtaud, among nakita ang gamay kaayong 
timailhan nga maulian. Gamayng pagpamilok sa mata, nga, hang-
tud pa gihapon niana, nagbuka ug daw patay, ug gamay kaayong 
pagkarat sa tutunlan, mao ang unang mga timailhan nga naulian 
na. Kini nag-anam og kakusog, hangtud hingpit na nga naulian sa 
panimuot.”

Sa paghinumdom niini nga kasinatian, si Elder William Cluff na-
sayud kon ngano nga siya ug si Elder Alma L. Smith nakahimo sa 
pagluwas sa kinabuhi ni Elder Snow. “Kami wala lamang mohimo sa 
naandan nga buhaton niana nga panghitabo,” miingon siya, “apan 
usab sa unsay gihunghong sa Espiritu kanamo.” 2 [Tan-awa sa sugyot 
1 sa pahina 93.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, kita nagiyahan ngadto 
sa tanang kamatuoran ug nalig-on ang atong pagtuo.

Adunay piho nga panalangin nga konektado lamang sa pagsu-
nod sa ebanghelyo, kana [mao] ang gasa sa Espiritu Santo. . . . Ang 
Manluluwas, nga sa walay pagduha-duha nasayud gayud kabahin 
sa matang ug kinaiya niini nga gasa, miingon nga kini mogiya niad-
tong kinsa midawat niini ngadto sa tanang kamatuoran ug mopakita 
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kanila sa mga butang nga moabut [tan-awa sa Juan 16:13]. Labaw 
pa kini kay sa nianang espiritu nga gikan sa Dios, milukop sa ka-
dako sa kawanangan ug midan-ag sa matag tawo nga moanhi sa 
kalibutan [tan-awa D&P 84:46]; ang gasa sa Espiritu Santo mogiya 
ngadto sa tanang kamatuoran, ug mopakita kanila sa mga butang 
nga moabut.

Dugang pa, sa paghisgut kabahin sa mga epekto niini, si Apostol 
[Pablo] miingon: “Apan ngadto sa matag usa gikahatag ang alamag 
sa espiritu alang sa kaayohan. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo.” 
[Tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 12:7, 9.] Dili ang komon, ordinaryo 
nga pagtuo, nga gituohan sa ubang mga tawo karong panahona; 
apan usa ka pagtuo nga naghimo sa aduna niini nga pagaputlon 
pinaagi sa gabas, itambog ngadto sa langub sa mga leon, nagdilaab 
nga kalayo, ug moantus sa mga pagdagmal sa tanang matang. Mao 
kini ang matang sa pagtuo nga ihatag sa Espiritu Santo niadtong 
aduna niini, nga naghimo sa aduna niini sa pagbarug taliwala sa 
tanang kalisdanan, sa pagbuntog sa tanang babag ug mohatag sa 
iyang kinabuhi, kon gikinahanglan, alang sa kawsa nga iyang gi-
hangup. Adunay hilabihan ka makapadasig nga gahum niini nga 
pagtuo, nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, diin walay 
laing baruganan ang makahatag. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo, 
ngadto sa usa gihatag ang kahibalo [tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 
12:8], dili kanang maangkon pinaagi sa pagbasa lamang sa mga 
basahon, apan kahibalo nga gikan sa Labawng Makagagahum. Ang 
makapadasig sa kaugalingon nga baruganan anaa kanila, nga ti-
nuod, nga naghatag kanila og kahibalo sa kawsa nga ilang giapilan. 
Sila nasayud pinaagi sa pagpadayag gikan sa Dios nga ang kawsa 
nga ilang gisunod tinuod, gipadayag kini nganha kanila sa paagi 
nga dili nila malalis, ug sila nasayud sa ilang kaugalingon mismo. 
Busa sila natukod . . . ibabaw sa bato sa pagpadayag.  3

Si Pedro sa pagsangyaw ngadto sa mga tawo miingon, “Paghinul-
sol kamo ug pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni 
Jesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat 
ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kay ang saad alang kaninyo ug 
sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag usa 
nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios.” [Mga Buhat 2:38–39.] 
Kini nga gasa sa Espiritu Santo usa ka lahi nga baruganan kay sa 
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bisan unsa nga atong makita diha sa tinuohan sa kalibutan. Kini 
usa ka baruganan sa salabutan, ug pagpadayag. Kini usa ka baru-
ganan nga nagpadayag sa mga butang nga nangagi, karon ug sa 
umaabut, ug kini nga mga gasa sa Espiritu Santo madawat pinaagi 
sa pagsunod sa mga gikinahanglan sa ebanghelyo sama sa gisang-
yaw niadtong mga panahona ug sama sa gisangyaw sa mga Elder 
sa ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
niining mga panahona. Dinhi niini nga bato nga ang ilang pagtuo 
kinahanglang ibase; gikan niini nga tinubdan nga sila kinahanglan 
nga makadawat og kahibalo sa doktrina nga ilang gihangup, ug 

“Kini atong katungod nga mobati sa espiritu 
matag adlaw sa atong kinabuhi.”
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kita giingnan sa Manluluwas “nga ang ganghaan sa impyerno dili 
makabuntog batok kanila.” [Tan-awa sa 3 Nephi 11:39.] . . .

. . . Ang pundasyon diin natukod ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang bato sa pagpada-
yag—diha sa bato nga giingon ni Jesus nga Siya motukod sa Iyang 
simbahan, ug ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog batok 
kaniya [tan-awa sa Mateo 16:17–18]. Wala nato kini madawat pinaagi 
sa unod ug dugo, wala nato madawat kini nga pagpamatuod gikan 
sa tawo, wala nato kini madawat pinaagi sa pagbasa sa Biblia . . . o 
sa Basahon ni Mormon, apan nadawat nato kini pinaagi sa implu-
wensya sa Espiritu Santo, nga nagtudlo kabahin sa mga butang sa 
Dios, mga butang nga nangagi, karon ug sa umaabut, ug nagtudlo 
sa mga butang sa Dios, naghimo niini nga klarong mabati ngari 
kanato. Kamo dili makakuha niini nga kahibalo gikan kanamo pi-
naagi sa pagbilanggo o bisan unsa nga matang sa pagpanggukod. 
Kami mobarug niini hangtud sa kamatayon.  4 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 94.] 

Matag Santos sa Ulahing mga Adlaw makabaton sa 
Espiritu Santo isip higala nga mohatag og tambag.

Adunay paagi diin ang mga tawo makapabiling limpyo sa ilang 
konsensya atubangan sa Dios ug sa tawo, ug kana mao ang pag-
hupot diha kanila sa Espiritu sa Dios, nga mao ang espiritu sa pag-
padayag ngadto sa matag lalaki ug babaye. Kini mopadayag kanila, 
bisan sa labing yano nga butang, kon unsay angay nilang buhaton, 
pinaagi sa pag-aghat kanila. Kita kinahanglan nga maningkamot sa 
pagkat-on sa kinaiya niini nga Espiritu, aron atong masabtan ang 
mga pag-aghat niini, ug dayon kita sa kanunay makahimo sa pag-
buhat sa matarung. Mahinungdanon kini nga pribilehiyo sa matag 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kita nasayud nga atong katungod nga 
mobati sa Espiritu matag adlaw sa atong kinabuhi.

Ang mga tawo moduol kanako nga gusto kaayo nga makadawat 
og tambag kalabut sa pipila ka hilisgutan. Dili sila kinahanglan 
nga moduol kanako kanunay (gawas sa pipila ka kahimtang, si-
yempre, mao gayud kini ang eksakto), tungod kay ang Espiritu 
anaa kanila aron mapahinabo ang maayo ug matuman ang mga 
katuyoan sa Dios. . . . Dili kinahanglan nga sa kanunay moduol 
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sila sa Presidente sa Simbahan, o ngadto sa Napulog Duha, o sa 
mga Elder sa Israel, aron mangayo og tambag; anaa na kini kanila; 
adunay usa ka higala nga nasayud sa hingpit unsay angayang isulti 
ngadto kanila. Gikan sa higayon nga atong nadawat ang Ebang-
helyo, nagpabunyag ug napandongan sa mga kamot human niana 
alang sa gasa sa Espiritu Santo, kita adunay usa ka higala, kon kita 
dili mopapahawa niini palayo kanato pinaagi sa pagbuhat og sayop. 
Kana nga higala mao ang Balaang Espiritu, ang Espiritu Santo, nga 
mopaambit sa mga butang sa Dios ug mopakita niini ngari kanato. 
Usa kini ka mahinungdanong paagi nga gihatag sa Ginoo kanato, 
aron kita masayud sa kahayag, ug dili magpadayong magpangapkap 
diha sa kangitngit.5 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 94.]

Ang Espiritu Santo makahatag kanato og 
kalipay ug kalinaw sa hunahuna.

Ang Ginoo nag-establisar og piho nga natural nga mga tinguha 
ug mga pagbati sa atong mga kahiladman, ug ingon man usab niana 
sa tanang katawhan, sa tanang tawhanong pamilya. Nakatisok ug 
nakaukit sa ilang pagkatawo ang pipila ka mga tinguha sa pagli-
ngaw-lingaw, tinguha sa pipila ka mga butang nga ang matang niini 
gituyo aron sa pagdugang sa atong kalinaw ug kaayohan, nga ma-
katubag sa ilang mga pagbati ug makadugang sa ilang kalipay, apan 
kon unsaon pag-angkon sa katagbawan niadto nga mga kapasidad 
ug mga tinguha ang kalibutan wala masayud ni makasabut, apan 
nakita sa Ginoo nga angayan kita nga ibutang diha sa kahimtang ug 
diha sa paagi nga masabtan kadto nga mga butang pinaagi sa pag-
kamatinud-anon ug paglakaw diha sa kahayag sa Balaang Espiritu 
ug pagdawat sa kamatuoran.  6

Kini pribilehiyo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mosu-
nod sa Ebanghelyo sa ingon nga paagi nga sila mobati nga madawat 
sa Dios. Siyempre, nagbuhat kita og mga butang usahay nga atong 
ikaulaw sa higayon nga kita maghunahuna niini, apan naghinulsol 
na kita niini sa atong mga kasingkasing ug determinado nga dili na 
kini buhaton og usab. Mao lamang kana ang gihangyo sa Ginoo 
kanato; ug ang mga lalaki ug mga babaye nga nagsunod niini, mag-
puyo nga wala gipanghimaraut. Sila makaangkon og kamatarung 
ug kalipay diha sa Espiritu Santo.  7
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Kon kita maghupot sa kahayag sa Espiritu ngari sulod kanato, 
makalakaw gayud kita diha sa ebanghelyo nga hingpit nga maka-
tagamtam sa kalinaw ug kalipay niini nga kalibutan; ug samtang 
nagpadayon kita sa atong panaw, naningkamot alang sa kalinaw 
ug kalipay nga anaa sa atong agianan, sa unahan, kita makabaton 
og kalinaw sa hunahuna nga walay laing makatagamtam gawas 
lamang niadtong kinsa napuno sa Balaang Espiritu.8 [Tan-awa sa 
sugyot 3 sa pahina 94.]

Nagkinahanglan kita sa tabang sa Espiritu 
Santo sa atong paglahutay sa mga pagsulay, 
pagtuman sa atong mga katungdanan, ug 

pagpangandam alang sa celestial nga himaya.

Adunay daghang importante nga mga butang nga gikinahanglan 
gikan kanato, ug daghang mga butang nga atong mahimo, kon ta-
bangan sa Espiritu sa Ginoo, nga usahay daw imposible kaayo nga 
atong mahimo.  9

Gusto nakong mapahinumduman ang akong mga kaigsoonan 
. . . nga kita nagsalig sa atong kasayuran ug salabutan nganha sa 
Espiritu sa Dios, nga mahimong nagauban kanato, kon giugmad sa 
tukmang paagi, ang espiritu sa pagdasig, sa pagpadayag, aron klaro 
natong mabati sa atong mga panabut ang hunahuna ug kabubut-on 
sa Dios, nga nagtudlo sa atong mga katungdanan ug mga obligas-
yon, ug kon unsa ang gikinahanglan ngari kanato. . . . Nangina-
hanglan kita og tabang. Kita lagmit makabuhat nianang makadala 
kanato ngadto sa kasamok ug kangitngit, ug niadto nga mga butang 
nga dili makahatag kanato og kaayohan, apan sa tabang nianang 
maghuhupay nga gisaad sa Ginoo sa iyang mga Santos, kon kita 
magmainampingon sa pagpaminaw sa mga paghunghong niini, ug 
pagsabut sa pamaagi sa pinulongan niini, mahimo natong malika-
yan ang daghang kasamok ug grabe nga kalisud.10

Hingpit kita nga nagsalig sa espiritu sa pagdasig, ug kon may 
panahon man, sukad sa pagpuyo ni Adan sa Tanaman sa Eden, 
nga ang Espiritu sa Dios mas gikinahanglan kay sa karon, wala ko 
makahibalo niana. Ang mga timailhan sa panahon, ug ang pas-
pas nga pag-abut sa mga panghitabo nga mosulay sa kasingka-
sing sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa ilang kaligdong, 
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nagkinahanglan nga kita karon magtinguha gayud sa Espiritu sa 
Dios, ug sa Balaanong panabang, tungod kay kinahanglanon ga-
yud kaayo kini sa mga panghitabo nga karon paspas nga moabut. 
Nasayud kita nga nagkinahanglan kita niini kaniadto. Dali natong 
makita nga kon wala pa mag-uban ang Espiritu sa Dios sa paggiya 
kanato diha sa mga panghitabo nga atong giagian, wala unta kita 
nakatagamtam sa atong gilauman karon nga kahimayaan ug himaya, 
ug ang atong mga kahimtang dili unta kaayo maayo. Ug kon kita 
nagkinahanglan sa Balaang Espiritu kaniadto, makasabut gayud kita 
nga kini kinahanglanon sa umaabut.11

Kinahanglan natong masabtan—ug sa akong pagtuo kitang tanan 
nakasabut—nga ang buhat nga atong pagabuhaton niining kinabu-
hia aron paghimaya sa Dios o alang sa katagbawan sa atong kau-
galingon dili mahimo pinaagi lamang sa atong kaugalingong yano 
nga salabutan. Nagsalig kita sa Espiritu sa Ginoo aron sa pagtabang 
kanato ug sa pagpabati kanato matag karon ug unya kon unsa ang 
kinahanglan natong buhaton diha sa dili sagad nga mga panghitabo 
nga mahimong naglibut kanato.12

Dili gayud kini maalamon nga magdahum nga ang mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw niining mga panahona makatuman sa celes-
tial nga balaod, sa balaod nga nagagikan sa Dios, ug sa iyang mga 
plano sa pagbayaw sa mga tawo ngadto sa iyang presensya, gawas 
kon sila paluyohan og usa ka balaanon [langitnon] nga gahum. Ang 
ebanghelyo nagsaad niini. Kini nagsaad sa gasa sa Espiritu Santo, 
nga balaan sa kinaiya niini, ug dili matagamtam ni bisan kinsa nga 
laing matang sa mga tawo, ug diin kita giingnan sa Manluluwas, 
nga mao ang mogiya ngadto sa tanang kamatuoran, ug modasig 
niadtong aduna niini, ug mohatag kanila og kahibalo kabahin ni 
Jesus, kahibalo kabahin sa Amahan, ug kabahin sa mga butang nga 
may kalabutan sa celestial nga kalibutan; nga kini modasig niadtong 
kinsa aduna niini sa kahibalo kabahin sa mga butang nga moabut, 
ug sa mga butang nga nangagi; ug modasig kanila hangtud sa punto 
nga ilang matagamtam ang hilabihan ka talagsaon nga mga gasa—
ang gasa sa pinulongan ug panagna, sa pagpandong sa mga kamot 
ngadto sa masakiton, nga pinaagi niini sila mamaayo.

Kadtong midawat niini nga ebanghelyo gisaaran niining hilabi-
han ka talagsaon nga [mga] gahum ug mga gasa, ug kahibalo alang 
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sa ilang kaugalingon, aron dili sila magasalig ni bisan kinsa nga 
tawo o grupo sa mga tawo, kalabut sa kamatuoran sa relihiyon nga 
ilang nadawat; apan sila makadawat og kahibalo gikan sa Amahan 
nga ang relihiyon nagagikan kaniya, nga ang ebanghelyo nagagikan 
kaniya, ug nga ang iyang sulugoon adunay katungod ug awtoridad 
sa pagpahigayon niini nga mga ordinansa, aron walay hangin sa 
tuloohan ang makatarug o makapukling kanila gikan sa dalan nga 
ilang gilaktan; aron mahimo silang andam alang sa himaya nga 
ipadayag, ug mahimong mga partisipante niini; aron sila makalahu-
tay sa bisan unsa nga pagsulay ug kasakitan nga pagbuot sa Dios 
nga kini ihatag kanila, aron mas maandam sila og maayo alang sa 
celestial nga himaya; aron sila dili maglakaw sa kangitngit, apan sa 
kahayag ug gahum sa Dios, ug igapataas ibabaw sa mga butang sa 
kalibutan, ug mahimong labaw sa mga butang sa ilang palibut, aron 
maglakaw sila nga wala magsalig ubos sa celestial nga gingharian, 
ug diha sa panan-aw sa Dios ug sa langit, isip gawasnon nga mga 
tawo, nga nagpadayon niana nga dalan nga gipasubay kanila pina-
agi sa Espiritu Santo, kana nga dalan diin ilang mabayaw ang ilang 
kaugalingon ngadto sa kahibalo ug gahum, ug sa ingon maandam 
ang ilang kaugalingon sa pagdawat sa himaya nga gitanyag sa Dios 
nga ihatag nganha kanila, ug sa pag-angkon sa gihimaya nga luna 
diin giandam sa Dios aron sa pagbayaw kanila.13

Kinahanglan nga kita magpuyo sa ingon aron kita masayud nga 
ang atong dalan sa kinabuhi madawat sa Dios. Kinahanglan nga kita 
makasabut sa tingog ug sa hunghong sa Balaang Espiritu. Sa adlaw 
nga ang langit wala matabuni sa mga kapanganuran, atong ma-
kita ang naglibut nga mga butang, ang katahum niini ug katuyoan. 
Ingon usab niana kon kita nagsalig sa Espiritu sa Dios sa paglamdag 
diha sa mga baruganan sa kamatuoran ug kaluwasan. Walay na-
ngangkon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang makatagamtam sa 
bisan unsang gidak-on sa kalipay gawas kon siya nagpuyo sa ingon, 
ug sa ingong nagbutang sa iyang kaugalingon ubos sa balaanong 
giya.14 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 94.]
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Kon kita magpuyo sa mapaubsanong paagi, ang Espiritu 
Santo motabang kanato sa atong dalan nga gilaktan.

Pilia ang pagpuyo sa mapaubsanong paagi ug sa ingon nga paagi 
nga sa kanunay inyong mabatunan ang Espiritu sa Ginoo nga ma-
himo ninyong higala, nga moaghat kaninyo matag karon ug unya 
kon kini gikinahanglan diha sa dili sagad nga mga kahimtang diin 
kamo nahimutang. . . .

. . . Kon kanus-a man ako kutob mabuhi, wala ko masayud, ug 
wala ko mabalaka niini. Ako nagtinguha, ug kini kinahanglan nga 
inyong tinguhaon, nga makabaton niana nga pagpaubos, ug niana 
nga kaaghup, ug niana nga kaligdong aron matagamtam ang es-
piritu sa pagpadayag. Kini inyong pribilehiyo, matag usa kaninyo, 
nga makabaton og igong espiritu sa pagpadayag aron hingpit nga 
masayud kon unsa ang angay ninyong buhaton. Inyong pribilehiyo 
nga makabaton niini ingon nga kini akong pribilehiyo nga masayud 
kon unsa ang angayang buhaton ugma, kon ang ugma moabut, 
alang sa kaayohan sa Simbahan sa kinatibuk-an.15

Kinahanglan kitang maningkamot, kutob sa mahimo, sa paghi-
kalimot sa tanang kalibutanong mga butang nga makapasubo ug 
makapahasol kanato, ug atong itutok ang atong mga hunahuna 
nganha sa Ginoo, nga adunay igo sa Iyang Balaang Espiritu aron 
atong madawat ang ingon nga kahibalo ug mga pag-aghat nga 
motabang kanato sa atong dalan nga gilaktan.25 [Tan-awa sa sugyot 
5 sa pahina 94.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Sa inyong pagribyu sa asoy sa mga pahina 83–85, hunahu-
naa ang mga higayon nga ikaw napanalanginan tungod kay 
ang usa ka tawo misunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. 
Paghunahuna usab og mga higayon nga ikaw misunod sa pag-
aghat aron sa pagtabang sa usa ka tawo.



K a P i T u L O  4

94

 2. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 85. Unsa sa 
imong hunahuna ang ipasabut sa “natukod . . . ibabaw sa bato 
sa pagpadayag”? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa 
mga pahina 85–88.) Sa unsang paagi nga ang personal nga 
pagpadayag makahatag kanato og kalig-on sa “pagbarug tali-
wala sa tanang kalisdanan” ug “pagbuntog sa tanang babag”?

 3. Si Presidente Snow miingon nga ang Espiritu Santo makata-
bang kanato nga “makatagamtam sa kalinaw ug kalipay ni-
ini nga kalibutan” (pahina 90). Kanus-a ang Espiritu Santo 
mitabang kanimo nga magmalipayon ug mobati og kalinaw? 
Unsa pa nga mga paagi nga ang Espiritu Santo makatabang 
kanato? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga 
pahina 90–93.)

 4. Sa imong pagtuon sa seksyon nga nagsugod sa pahina 90, 
hunahunaa kon sa unsang paagi ka nakakat-on sa pag-ila sa 
mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Unsaon nimo pagtabang ang 
usa ka sakop sa pamilya o higala nga makakat-on sa pag-ila 
sa mga pag-aghat sa Espiritu?

 5. Kini nga kapitulo naglakip sa duha ka mga pakisayran kabahin 
sa Espiritu isip usa ka higala (mga pahina 89 ug 93]). Sa imong 
hunahuna ngano man nga kita nagkinahanglan og kamapaub-
sanon ug kaligdong aron mabatunan ang Espiritu Santo isip 
atong higala?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Lucas 12:12; Juan 14:26–27; 
Mga Taga-Roma 14:17; 1 Mga Taga-Corinto 12:4–11; Mga Taga-Ga-
lacia 5:22–25; 1 Nephi 10:17–19; 2 Nephi 32:5

Tabang sa Pagtudlo: “Sa pagdasig og panaghisgut, gamita ang mga 
pangutana sa matag kapitulo. . . . Mahimo usab ikaw nga maghimo 
og imong kaugalingon nga mga pangutana ilabi na alang niadtong 
imong tudloan” (gikan sa pahina vii niini nga basahon).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Conference Report, Okt. 1898, 2.
 2. Tan-awa sa Eliza R. Snow Smith, Bio-

graphy and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884), 276–79.

 3. Deseret News, Ene. 24, 1872, 597.

 4. Deseret News: Semi-Weekly, Dis. 2, 
1879, 1.

 5. Sa Conference Report, Abr. 1899, 52.
 6. Deseret News, Okt. 21, 1857, 259.
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 7. Deseret Weekly, Nob. 4, 1893, 609.
 8. Deseret News, Okt. 21, 1857, 259.
 9. Sa Conference Report, Abr. 1898, 12.
 10. Deseret News: Semi-Weekly, Hulyo 16, 

1878, 1.
 11. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 

1889, 4.
 12. Sa Conference Report, Okt. 1898, 2.
 13. Deseret News, Ene. 14, 1880, 786.
 14. Millennial Star, Okt. 31, 1895, 690–91; 

gikan sa detalyado nga pagpasabut sa 
usa ka pakigpulong ni Lorenzo Snow 
nga gihatag diha sa kinatibuk-ang kom-
perensya kaniadtong Oktubre 1895.

 15. Sa “Anniversary Exercises,” Deseret 
Evening News, Abr. 7, 1899, 9.

 16. Millennial Star, Nob. 25, 1889, 737; 
gikan sa detalyado nga pagpasabut sa 
usa ka pakigpulong ni Lorenzo Snow 
nga gihatag diha sa kinatibuk-ang kom-
perensya kaniadtong Oktubre 1889.
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“usa kini ka talagsaong kalipay nga mamulong kalabut sa 
mahinungdanon nga mga butang nga gitanyag sa dios nga ihatag 
nganha sa iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye.”
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Ang Maanindot nga 
Padulngan sa Matinud-anon

“Usa kini ka talagsaong kalipay nga mamulong 
kalabut sa mahinungdanon nga mga butang nga 
gitanyag sa Dios nga ihatag nganha sa Iyang anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, ug nga 

atong maangkon kon kita matinud-anon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Sa tingpamulak niadtong 1840, si Lorenzo Snow nga didto sa 
 Nauvoo, Illinois, nangandam sa pagbiya alang sa misyon ngadto sa 
England. Mibisita siya sa panimalay sa iyang higala nga si Henry G. 
Sherwood, ug mihangyo ni Brother Sherwood sa pagpasabut sa 
usa ka tudling sa kasulatan. “Samtang naminaw og maayo sa iyang 
pagpasabut,” si Presidente Snow sa kaulahian nahinumdom, “ang 
Espiritu sa Ginoo kusog kaayo kanako—ang akong panabut na-
ablihan, ug ako nakakita sama ka klaro sa adlaw sa udtong tutok, 
uban sa katingala ug kahingangha, sa dalan sa Dios ug sa tawo. 
Akong nahimo ang mosunod nga panultihon nga nagpahayag sa 
pagpadayag, ingon nga kini gipakita ngari kanako. . . .

“Sama nga ang tawo mao karon, ang atong Dios sa kaniadto mao:
“Sama nga ang Dios mao karon, ang tawo mamahimo.” 1

Mibati nga siya nakadawat og “usa ka sagrado nga komunikas-
yon” nga kinahanglan nga iyang ampingan og maayo, si Lorenzo 
Snow wala motudlo sa doktrina sa kadaghanan hangtud nga iyang 
nasayran nga si Propeta Joseph Smith mitudlo niini.2 Sa dihang 
iyang nasayran nga ang doktrina nahibaloan sa kadaghanan, kanu-
nay siya nga nagpamatuod kabahin niini.

Agig dugang sa paghimong tema niini nga kamatuoran sa ka-
daghanan sa iyang mga pakigpulong, gisunod niya kini isip tema 
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sa iyang kinabuhi. Ang iyang anak nga lalaki nga si LeRoi miingon, 
“kining gipadayag nga kamatuoran nakapadasig ni Lorenzo Snow 
labaw sa tanan; mituhop kini og maayo sa iyang kalag nga kini na-
himong inspirasyon sa iyang kinabuhi ug mihatag kaniya sa iyang 
halapad nga panan-awon kabahin sa iyang kaugalingon nga maa-
nindot nga umaabut ug sa dakong misyon ug buhat sa Simbahan.” 3 
Kini ang iyang “kanunay nga kahayag ug giya” ug “usa ka mahayag, 
nagdan-ag nga bitoon sa iyang atubangan sa tanang panahon—diha 
sa iyang kasingkasing, sa iyang kalag, ug sa kinatibuk-an niya.” 4

Dinhi niini nga kapitulo, si Presidente Snow nagtudlo sa doktrina 
nga kita mahimong sama sa atong Langitnong Amahan. Sa kapitulo 
6, mihatag siya og praktikal nga tambag kon unsaon nato paggamit 
niini nga doktrina sa atong kinabuhi.

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Tungod kay kita adunay kabalaan sulod kanato, 
kita mahimong sama sa atong Amahan sa Langit.

Natawo kita diha sa panagway sa Dios nga atong Amahan; kita 
iyang gilalang nga sama sa iyang kaugalingon. Anaa ang kinaiya 
sa pagka-dios nga nasagol sa atong espirituhanong paglalang; diha 
sa atong espirituhanon nga pagkatawo ang atong Amahan mihatag 
kanato sa mga kapabilidad, gahum ug mga abilidad nga siya mismo 
aduna, ingon nga ang usa ka bata diha sa sabakan sa iyang inahan, 
bisan diha sa wala pa mapalambo nga kahimtang, nakaangkon sa 
mga kinaiya, mga gahum ug mga pagbati sa iyang ginikanan.5

Ako nagtuo nga kita anak nga mga lalaki ug anak nga mga ba-
baye sa Dios, ug Siya mihatag kanato og kapasidad alang sa walay 
kinutuban nga kaalam ug kahibalo, tungod kay Siya mihatag kanato 
og tinipik sa Iyang kaugalingon. Kita giingnan nga kita gilalang sa 
Iyang kaugalingong panagway, ug atong nasayran nga adunay kina-
iya sa pagka-imortal diha sa kalag sa tawo. Adunay usa ka espiritu 
sulod niini nga tabernakulo [ang pisikal nga lawas], ug ang espiritu 
adunay pagkabalaan mismo niini, bisan tuod og dili pa hingkod ang 
kahimtang; apan anaa sulod mismo niini ang abilidad sa paglambo 
ug pag-uswag, sama sa masuso nga modawat og pagkaon gikan sa 
iyang inahan. Bisan og ang masuso wala gayuy alamag, apan kini 
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adunay mga posibilidad nga pinaagi sa pagsinati sa nagkalainlaing 
nga pagsulay sa pagkabata ngadto sa pagkahingkod makapahimo 
niini sa pagtubo ngadto sa pagkahalangdon nga talagsaon gayud 
kaayo, itandi sa pagkawalay alamag sa bata.6

Adunay pagkabalaan sulod sa atong kaugalingon; adunay pag-
ka-imortal sulod sa atong kaugalingon; ang atong espiritu imor-
tal; dili kini magun-ob; dili kini mawala. Mabuhi kita hangtud sa 
kahangturan.7

Usa kini ka talagsaong kalipay nga mamulong kalabut sa ma-
hinungdanon nga mga butang nga gitanyag sa Dios nga ihatag 
nganha sa Iyang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye, ug 
nga atong maangkon kon kita matinud-anon. . . . Ang atong pa-
naw niining dalan sa kahimayaan magdala kanato sa kahingpitan 
sa atong Ginoong Jesukristo, sa pagbarug sa presensya sa atong 
Amahan, sa pagdawat sa Iyang kahingpitan, sa pagbaton og kalipay 
sa pagsanay sa atong kaliwatan sa mga kalibutan nga walay kata-
pusan, sa pagtagamtam niadtong malipayon nga mga pakig-uban 
nga kita aduna niini nga kinabuhi, nga makauban ang atong anak 

sa atong pagtuon sa mga kasulatan, atong masayran 
ang mahitungod sa atong diosnong kinaiya.



K a P i T u L O  5

100

nga mga lalaki ug atong anak nga mga babaye, atong mga bana 
ug atong mga asawa, gilibutan sa tanang kalipay nga mahatag sa 
langit, ang atong lawas gihimaya sama sa Manluluwas, gawasnon 
gikan sa sakit ug tanang kasakitan sa kinabuhi, ug gawasnon gikan 
sa kasagmuyo ug mga kahasol ug sa kapoy nga mga sakripisyo nga 
atong gihimo dinhi.8

Pinaagi sa padayon nga dalan sa pag-uswag ang atong Langit-
nong Amahan nakadawat og kahimayaan ug himaya ug siya mi-
tudlo kanato sa sama nga dalan, ingon nga siya gisul-oban og 
gahum, awtoridad ug himaya, siya miingon, “pagmata ug angkuna 
ang sama nga himaya ug kalipay nga akong naangkon.” 9

Ang katawhan sa Dios bililhon sa Iyang panan-aw; ang Iyang 
gugma alang kanila molahutay kanunay, ug sa Iyang gahum ug 
kusog ug pagbati, sila modaug ug pagadad-on nga labaw pa sa 
magmadaugon. Sila Iyang mga anak, gilalang diha sa Iyang pa-
nagway ug giplano pinaagi sa pagsunod sa Iyang mga balaod nga 
mahimong sama Kaniya. . . .

. . . Kini ang kinatas-an nga padulngan sa anak nga mga lalaki sa 
Dios, sila kinsa nakabuntog, kinsa nagmasulundon sa Iyang mga 
sugo, kinsa nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga Siya putli. Sila 
mahimong sama Kaniya; sila makakita Kaniya ingon nga Siya mao; 
sila makakita sa Iyang panagway ug maghari uban Kaniya diha sa 
Iyang himaya, mahimong sama Kaniya diha sa tanang paagi.10 [Tan-
awa sa sugyot 1 sa pahina 106.]

Ang mga kasulatan nagtudlo mahitungod 
sa atong balaanong potensyal.

Ang Ginoo nag-andam alang kanato og mga makadasig nga hi-
labihan kanindot. Diha sa mga pagpadayag nga gihatag sa Dios, 
atong masayran unsay mahimong makab-ot sa tawo nga mopanaw 
niini nga dalan sa kaalam ug pagagiyahan sa Espiritu sa Dios. Bag-o 
pa lamang ako nga miyembro sa Simbahan sa dihang kini klaro nga 
gipakita kanako unsa ang mahimong makab-ot sa tawo pinaagi sa 
padayon nga pagsunod sa Ebanghelyo sa Anak sa Dios. Kana nga 
kahibalo naggiya kanako kanunay, ug mao ang hinungdan nga na-
ningkamot ko sa pagbuhat nianang matarung ug madawat sa Dios. 
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. . . Mora og, human sa tanan nga atong nakat-unan sa mga butang 
nga may kalabutan sa celestial nga mga kalibutan, nga adunay pi-
pila ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga igo na kaayo nga 
masayud lamang nga ang buhat tinuod nga kon mohisgut ka kanila 
kalabut sa atong maanindot nga umaabut daw mahingangha sila, ug 
maghunahuna nga kini walay kalabutan kanila. Si Juan ang Tigpa-
dayag, diha sa ikatulong kapitulo sa iyang unang sinulat, miingon:

“Kita karon mga anak sa Dios.” [1 Juan 3:2.]

. . . Ug siya mipadayon:

“Kon maunsa unya kita, kini wala pa ipakita: apan kita nasayud 
nga sa igapadayag na Siya, kita mahisama Kaniya; kay kita maga-
sud-ong man unya Kaniya sa Iyang pagkamao.

“Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaum kaniya na-
gaputli sa ilang kaugalingon, maingon nga kadto Siya putli man.” 
[Tan-awa sa 1 Juan 3:2–3.]

. . . Ang Espiritu sa Dios mipadangat ngari kanato nga adunay 
lig-on ug balaanong mga kamatuoran sa mga pagpahayag nga sama 
niini. Si Pablo, sa pakigsulti ngadto sa mga taga-Filipos, miawhag 
nga sila mougmad og pangandoy nga daw dili pamilyar sa mga 
tawo nianang higayuna, bisan og dili ingon niana sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, ilabi na niadtong wala natagbaw kay mora pa 
og gagmayng mga bata diha sa mga butang sa Dios. Siya nag-ingon:

“Batoni diha kaninyo kining hunahunaa, nga mabatonan ninyo 
diha kang Kristo Jesus:

“Nga, bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya 
wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang 
nga pagailogan.” [Mga Taga-Filipos 2:5–6.]

. . . Kini [mao] ang gitudlo ni Pablo, ug siya nakasabut sa unsay 
iyang gipangsulti. Siya gisakgaw dala ngadto sa ikatulong langit 
ug hingdunggan ang mga pamulongpulong nga dili arang malitok, 
siya miingon kanato, nga ginadili ang paglitok sa tawo [tan-awa 
sa 2 Mga Taga-Corinto 12:1–7]. . . . Sayop ba kita nga moawhag sa 
mga tawo dinhi sa pag-ugmad og pangandoy sama niining buta-
nga? Adunay daghang nga panultihon diha sa Biblia, ilabi na diha 
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sa Bag-ong Tugon, nga daw dili pamilyar sa mga tawo nga wala 
makabaton sa Espiritu sa Ginoo.

“Ang magamadaugon makapanag-iya niining maong panulun-
don.” [Pinadayag 21:7.]

Unsa man kana nga pamahayag? Kinsa ang motuo niini? Kon 
ang amahan moingon sa iyang anak nga lalaki, “Akong anak, pag-
matinud-anon, ug sunda ang akong mga tambag, ug kon moabut 
ka na sa saktong edad imong mapanunod ang tanan nga anaa 
kanako,” aduna kini ipasabut, dili ba? Kon ang amahan nagsulti 
sa kamatuoran, kanang anak nga lalaki adunay usa ka butang nga 
makapaawhag kaniya nga magmatinud-anon. Gusto ba ni Jesus 
nga molingla kanato sa dihang gihimo Niya kini nga pamahayag? 
Ako mopaniguro kaninyo nga walay pagpanglingla diha sa gisulti. 
Tinuod gayud ang Iyang gisulti. Usab, si Jesus miingon:

“Ang magamadaugon pagatugutan ko sa paglingkod sa akong 
trono uban kanako, maingon nga ako usab nagmadaugon, ug mi-
lingkod uban sa akong Amahan diha sa Iyang trono. [Pinadayag 
3:21.]

Kana usa ka talagsaon nga pagkasulti. Aduna bay kamatuoran 
niini? Tinuod kining tanan. Ang Ginoo nga Labawng Makagagahum 
ang misulti niini. Kita giingnan diha sa mga kasulatan pinaagi ni 
Apostol Pablo:

“Kay kita nasayud nga kon matun-as na kining atong yutan-ong 
payag, aduna kitay balay gikan sa Dios, usa ka puloy-anan nga dili 
binuhat sa mga kamot, ug walay pagkatapos.” [2 Mga Taga-Corinto 
5:1.]

Nagatuo ako niana. Ug sa dihang siya miingon nga si Jesus “ma-
gausab sa atong timawa nga lawas, aron kini mahisama sa Iyang 
mahimayaong lawas” [Mga Taga-Filipos 3:21] mituo usab ako niana. 
Mituo ba ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niining mga buta-
nga nga akong gihisgutan? Siyempre, mituo gayud kamo niini. Usab:

“Kay siya nga modawat sa akong mga sulugoon modawat 
kanako;

“Ug siya nga modawat kanako modawat sa akong Amahan;
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sa iyang mga sinulat, si apostol Pablo mipamatuod kalabut sa atong 
potensyal nga mahimong sama sa Langitnong amahan ug ni Jesukristo.

“Ug siya nga modawat sa akong Amahan, makadawat sa gingha-
rian sa akong Amahan; busa ang tanan nga iya sa akong Amahan 
ihatag ngadto kaniya.” [D&P 84:36–38.]

Aduna bay makahunahuna og labaw pa nga pwedeng ikahatag? 
. . . Si Pablo nakasabut kaayo niining mga butanga, kay siya mii-
ngon nga siya “nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti 
nga mao ang langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo 
Jesus.” [Tan-awa sa Mga Taga-Filipos 3:14.]

Dinhi niini nga pamahayag nga akong gihimo makakita kita og 
usa ka butang nga may kalabutan sa pamaagi niining langitnong 
pagtawag diha kang Kristo Jesus. . . .

. . . Wala ko masayud kon pila ka buok ang ania dinhi nga adu-
nay tinuod nga kahibalo kalabut niining mga butanga diha sa ilang 
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mga kasingkasing. Kon kamo aduna, sultihan ko kamo kon unsa 
ang epekto niini. Sama sa gisulti ni Juan:

“Ang tanan nga nagabaton sa maong paglaum kaniya nagaputli 
sa ilang kaugalingon, maingon nga kadto Siya putli man.” [Tan-awa 
sa 1 Juan 3:3.]

. . . Ang Dios mipasabut sa mga resulta sa pagpanaw niini nga 
dalan sa himaya ug kahimayaan ug ang mga saad sigurado. Ang 
Ginoo hingpit nga nasayud kon unsa ang Iyang mahimo. Nasa-
yud Siya kon unsa nga mga materyal ang Iyang gamiton, ug Siya 
nasayud gayud kon unsa ang Iyang gisulti. Kon buhaton nato ang 
bahin nga Iyang gisangun kanato, ug motuman sa atong ikaduhang 
kahimtang, sigurado kita nga atong maangkon kini nga mga saad 
sa tanang matang, ug labaw pa kay sa inyo ug akong posibleng 
masabtan.11 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 106.]

Sa atong paghinumdom sa mga panalangin nga giandam 
sa Ginoo kanato, kita makakaplag og kalipay taliwala 

sa mga kabalaka ug mga kahasol sa kinabuhi.

Tanang Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nakadungog sa akong 
tingog aduna gayud niini nga potensyal nga mobangon sa buntag 
sa unang pagkabanhaw ug mahimaya diha sa presensya sa Dios, 
adunay pribilehiyo nga makaistorya ang atong Amahan sama sa 
atong pagpakig-istorya sa atong yutan-ong amahan.12

Walay giandam alang sa mga tawo nga mas mahimayaon nga 
mga potensyal kay sa giandam alang sa mga Santos. Walay mortal 
nga tawo nga makapangayo og butang nga mas mahinungdanon 
pa o mas makahatag gayud og katagbawan. Ang tanan nga may 
kalabutan sa hingpit nga kalinaw, kalipay, himaya ug kahimayaan 
gihatag sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Atong pahimuslan 
ang diwa niini, ug huptan kini kanunay. Dili kita motugot nga ang 
atong mga potensyal mawala tungod sa pagbuhat nianang dili ma-
dawat sa Ginoo.13

Ang akong mga paglaum kalabut sa umaabut nga kinabuhi hila-
bihan kadako ug kamahimayaon, ug naningkamot ko sa paghupot 
niini nga mga potensyal nga masanagon kanunay; ug kana ang pri-
bilehiyo ug katungdanan sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw.14
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Kitang tanan dili hingpit nga makasabut sa mga panalangin ug 
mga pribilehiyo nga giandam diha sa ebanghelyo aron atong ma-
dawat. Dili nato hingpit nga masabtan ug dili nato makita ang mga 
butang nga nagpaabut kanato didto sa mahangturon nga mga kali-
butan, ni ang mga butang nga nagpaabut kanato niining kinabuhia 
ug gituyo aron madugangan ang atong kalinaw ug kalipay ug ma-
tubag ang mga tinguha sa atong mga kasingkasing. . . .

Kita kasagaran, sa daghang mga kabalaka nga naglibut kanato, 
makalimot ug kining mga butanga wala kanato, nan dili nato ma-
sabtan nga ang ebanghelyo gihimo ug gituyo sa matang niini aron 
kita mahatagan niadto nga mga butang nga makahatag og himaya, 
dungog ug kahimayaan, nga makahatag og kalipay, kalinaw ug 
himaya. Malagmit kita makalimot niining mga butanga taliwala sa 
mga kabalaka ug mga kahasol sa kinabuhi, ug dili nato hingpit nga 
masabtan nga kini atong pribilehiyo, ug nga ang Ginoo mibutang 
niini nga makab-ot ra nato aron makapadayon niana nga ebang-
helyo diin kita makabaton og makanunayon nga kalinaw sa atong 
kaulingon. . . .

Aduna bay hinungdan aron magbangutan? Aduna bay hinung-
dan aron ang mga Santos magmagul-anon ang panagway? Aduna 
bay hinungdan aron magbakho o magbagulgol? Wala; apan ang 
kinabuhi ug kamatayon mao ang giandam kanato; ang mga kayu-
taan ug mga kagamhanan atong maangkon kon kita padayon nga 
magmatinud-anon; kagul-anan ug kalaglagan kon atong ibaliwala 
ang ebanghelyo.

Unsa pa man ang atong mas gipangandoy kay sa nianang nalakip 
na sa atong relihiyon? Kon kita lig-ong mobarug ibabaw sa bato ug 
mosunod sa Espiritu nga gibutang sa atong kinahiladman, kita mo-
buhat og matarung diha sa atong mga katungdanan, kita mobuhat 
og matarung niadtong kinsa gibutang ibabaw kanato, kita mobuhat 
og matarung diha sa kahayag man o sa kangitngit.

Asa man ang tawo nga motalikod ug mosalikway niadto nga 
mga potensyal nga nahilakip sa ebanghelyo nga atong nadawat? 
Niini anaa ang katagbawan, anaa ang kalipay, anaa ang kalig-on, 
anaa ang kabutangan sa atong mga tiil, anaa ang sigurado nga pun-
dasyon nga pagatukuran ug pagatugyanan nianang gikinahanglan 
kanato.15
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Dili gayud kita motugot nga ang atong mga potensyal magka-
hanap; himoa nga kini presko atubangan kanato adlaw ug gabii, 
ug akong ipaniguro kaninyo nga kon kita mohimo niini ang atong 
paglambo matag adlaw ug matag tuig kahibulongan gayud.16

Kitang tanan nangandoy alang sa celestial nga himaya, ug sa 
maanindot nga mga potensyal nga ihatag kanato dili gayud matukib 
sa pinulongan sa tawo. Kon kamo mopadayon nga matinud-anon 
sa buhat nga inyong giapilan, inyong makab-ot kini nga himaya, ug 
magmaya hangtud sa kahangturan didto sa presensya sa Dios ug 
sa Kordero. Takus kini sa paningkamot; takus kini sa sakripisyo, ug 
bulahan ang lalaki o babaye nga nagmatinud-anon aron maangkon 
kini.17 [Tan-awa sa sugyot 3 sa ubos.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Si Presidente Lorenzo Snow kanunay nga nagtudlo nga kita 
mga anak sa Dios (mga pahina 98–100). Sa unsang paagi nga 
kining kamatuoran makaimpluwensya sa paagi sa atong pag-
bati mahitungod sa atong kaugalingon ug sa uban? Unsaon 
nato pagtabang ang mga bata ug mga kabatan-onan sa pag-
hinumdom nga sila anak nga mga lalaki ug anak nga mga 
babaye sa Dios?

 2. Unsa ang imong hunahuna kalabut sa mga kasulatan nga gi-
kutlo ni Presidente Snow aron sa pagtudlo kabahin sa atong 
balaanong potensyal? (Tan-awa sa mga pahina 100–04.)

 3. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 104. Sa unsang 
paagi nga ang “mga kabalaka ug mga kahasol sa kinabuhi” 
mao ang hinungdan nga kita makalimot sa mahangturon nga 
mga panalangin sa ebanghelyo? Unsa ang atong mahimo aron 
sa pagpabilin sa atong potensyal nga “presko” ug “aktibo 
sa atong atubangan”? Sa unsang mga paagi nga ang paghi-
numdom sa atong padulngan makaapekto sa paagi sa atong 
pagpuyo?
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 4. Samtang ikaw nagtuon niini nga kapitulo, unsa ang imong 
nakat-unan kabahin sa imong Langitnong Amahan? Unsa ang 
imong nakat-unan kabahin sa imong padulngan isip anak nga 
babaye o anak nga lalaki sa Dios?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Roma 8:16–17; 
1 Mga Taga-Corinto 2:9–10; Alma 5:15–16; Moroni 7:48; D&P 58:3–
4; 78:17–22; 132:19–24

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).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
46; tan-awa usab sa “The Grand Des-
tiny of Man,” Deseret Evening News, 
Hulyo 20, 1901, 22.

 2. Tan-awa sa Biography and Family 
 Record of Lorenzo Snow, 46–47; “Glory 
Awaiting the Saints,” Deseret Semi-
Weekly News, Okt. 30, 1894, 1.

 3. LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine 
Inspiration,” Improvement Era, Hunyo 
1919, 656.

 4. LeRoi C. Snow, “Devotion to a Divine 
Inspiration,” 661.

 5. Deseret News, Ene. 24, 1872, 597.
 6. Sa Conference Report, Abr. 1898, 63.

 7. Sa “Anniversary Exercises,” Deseret 
Evening News, Abr. 7, 1899, 10.

 8. Millennial Star, Ago. 24, 1899, 530.
 9. Deseret News, Okt. 21, 1857, 259.
 10. Deseret Semi-Weekly News, Okt. 4, 1898, 

1.
 11. “Glory Awaiting the Saints,” 1.
 12. Sa Conference Report, Okt. 1900, 4.
 13. Sa Conference Report, Okt. 1898, 3.
 14. Sa Conference Report, Okt. 1900, 4.
 15. Deseret News, Okt. 21, 1857, 259.
 16. Sa Conference Report, Abr. 1899, 2.
 17. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 

 Deseret Evening News, Hulyo 9, 1901, 1.
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sa wali sa bukid, ang manluluwas miingon, “busa kamo 
kinahanglan nga magmahingpit, ingon nga hingpit ang 

inyong amahan nga langitnon” (mateo 5:48).
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Pagkahimo nga Hingpit 
atubangan sa Ginoo: “Mas 

Maayo og Gamay Matag Adlaw”

“Ayaw pagdahum nga mahimong hingpit sa 
usa lamang ka higayon. Kon kamo nagdahum, 

kamo masagmuyo. Magmahimong mas 
maayo karon kay sa kagahapon, ug mas 
maayo ugma kay sa unsa kamo karon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Si Presidente Lorenzo Snow makausa mitambong og usa ka mi-
ting sa priesthood diin ang representante sa matag korum sa mga 
elder mibarug ug mireport kalabut sa buhat nga nahimo sa iyang 
korum. Samtang naminaw si Presidente Snow niining batan-ong 
mga lalaki, nahinumduman niya ang iyang kaugalingon kaniadto 
daghang katuigan na ang milabay. Sa dihang mibarug siya aron 
mamulong, siya miingon:

“Gusto kong mosulti og usa ka butang, kon mahimo, nga dili 
gayud ninyo makalimtan, ug ako naghunahuna nga ako tingali ma-
kahimo sa ingon.

“Akong nakita, sama sa kanunay nakong nakita nga kon ang ba-
tan-ong mga Elder magkatapok, ug gani kon ang medyo edaran na 
nga mga Elder magkatapok, mora og nagpanagana nga mosulti atu-
bangan sa mga tawo. Nakita ko kini karong buntaga diha sa batan-
ong mga lalaki nga mibarug aron ipahayag ang ilang kaugalingon 
ug mohatag og impormasyon kalabut sa buhat nga ilang nahimo.

“Dili tingali kini sayop, kon mosulti ko kaninyo og gamay mahi-
tungod sa akong kasinatian, sa dihang misugod ko og pagpamulong 
sa daghang mga tawo, bisan dili pa ko Elder. Akong nahinumduman 
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ang unang higayon nga gitawag ko aron mohatag sa akong pagpa-
matuod. . . . Usa kadto ka butang nga gikahadlokan kaayo nako, 
apan sa samang higayon mibati ako nga kadto akong katungdanan 
nga mobarug, apan naghulat ko, ug naghulat. Ang usa mihatag 
og pagpamatuod, ang lain mihatag og pagpamatuod, dayon lain 
na usab, ug hapit na sila mahuman, apan nahadlok pa gihapon 
ko nga mobarug. Wala pa gayud ako makapamulong atubangan 
sa mga tawo. . . . Sa [katapusan] ako nakahukom nga panahon na 
alang kanako aron mobarug. Gibuhat ko kini. Sa inyong hunahuna 
unsa kaha kadugay ang akong pagsulti? Sa akong tan-aw mga tu-
nga sa minuto—wala siguro kadto makalapas og usa ka minuto. 
Mao kadto ang akong unang paningkamot; ug ang ikaduha, sa 
akong hunahuna, pareho ra gihapon. Maulawon ako, . . . apan 
nakahukom ko sa akong hunahuna, lig-on ug dili matarug, nga 
kon ako pagatawgon sa paghimo og katungdanan sama niini o sa 
bisan unsa pa, buhaton ko kini bisan unsa pa man ang mahimong 
resulta. Kabahin kana sa pundasyon sa akong kalampusan isip usa 
ka Elder sa Israel.”

Si Presidente Snow misulti sa batan-ong mga lalaki nga wala 
madugay human niini nga kasinatian, siya mipahigayon sa iyang 
unang miting isip usa ka full-time nga misyonaryo. “Walay sama ang 
kahadlok nga akong gibati niadto nga miting,” siya nahinumdom. 
“Nag-ampo ko tibuok adlaw, milakaw nga ako ra ug nangamuyo sa 
Ginoo. Wala pa gayud ako sukad makapamulong [sa daghang tawo] 
kaniadto gawas niadtong mga miting sa pagpamatuod. Ako nahad-
lok niini. Dili ko motuo nga adunay tawo nga nahadlok sa usa ka 
sitwasyon nga makalabaw sa akong gibati nianang higayuna. Ang 
miting gisugdan, ug ang lawak napuno gayud. . . . Misugod ako sa 
pagpamulong ug sa akong hunahuna milanat ko og 45 minutos.” 1 
Sa laing asoy sa mao nga miting, siya mirekord: “Sa dihang mibarug 
ako atubangan niana nga kongregasyon, bisan og wala ko masayud 
unsay akong masulti, sa dihang akong giabli ang akong ba-ba aron 
mamulong, gibati nako ang Espiritu Santo sa hilabihan gayud, nga 
mipuno sa akong hunahuna og kahayag ug mihatag og mga ideya 
ug tukma nga pulong nga angayang ihatag kanila. Ang mga tawo 
nahingangha ug mihangyo og lain pa nga miting.” 2
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Si Presidente Snow mipakigbahin sa leksyon nga gusto niyang 
makat-unan sa batan-ong mga lalaki gikan sa iyang kasinatian: 
“Akong batan-ong mga higala, adunay oportunidad alang kaninyo 
nga mahimong maayo—ingon ka maayo sama sa inyong gipangan-
doy. Sa pagsugod sa panaw sa kinabuhi tingali nagtinguha kamo ni-
anang mga butang nga lisud kab-oton, apan posible ra nga inyong 
makab-ot. Sa inyong unang mga paningkamot sa pagtagbaw sa in-
yong mga tinguha tingali mapakyas kamo, ug ang inyong padayon 
nga mga pagpaningkamot tingali dili matawag nga kalampusan. 
Apan kon ang inyong mga paningkamot matinuoron nga mga pa-
ningkamot, ug kon ang inyong mga tinguha gipahimutang diha sa 
katarung, ang kasinatian nga inyong maangkon samtang nagkab-ot 
sa mga tinguha sa inyong mga kasingkasing makahatag kaninyo og 
kaayohan, ug bisan ang inyong mga sayop, kon nakahimo kamo og 
sayop, mahimong alang sa inyong kaayohan .” 3

Kini ang paborito nga tema ni Presidente Snow. Kanunay niya 
nga pahinumduman ang mga Santos kabahin sa sugo sa Ginoo 
nga magmahingpit, ug siya mipaniguro kanila nga pinaagi sa ilang 
kakugi ug uban sa tabang sa Ginoo, ilang masunod kana nga sugo. 
Siya mitudlo, “Kinahanglan nga atong bation sa atong mga kasing-
kasing nga ang Dios mao ang atong Amahan, ug bisan kon kita 
masayop man ug mga huyang apan kon kita magpuyo nga duol na 
sa kahingpit kutob sa atong mahimo maayo ra ang tanan kanato.” 4

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Uban sa kakugi, pailub, ug balaanong panabang, 
makasunod kita sa sugo sa Ginoo nga magmahingpit.

“Ug sa may panuigon na si Abram nga kasiyaman ug siyam ka 
tuig, mitungha kaniya ang Ginoo ug miingon kaniya, Ako mao ang 
Dios nga Makagagahum sa tanan; lumakaw ka sa atubangan ko ug 
magmahingpit ka.” [Genesis 17:1.]

Agig may kalabutan niini ako mokutlo og tinipik sa mga pulong 
sa Manluluwas sa iyang Wali sa Bukid, nga anaa sa katapusang 
bersikulo sa ika-5 nga kapitulo sa Mateo.

“Busa kamo kinahanglan nga magmahingpit, ingon nga hingpit 
ang inyong Amahan nga langitnon.” [Mateo 5:48.] . . .
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Kita nasayud nga ang Ginoo mipakita ni Abraham ug mihimo 
kaniya og mahinungdanon kaayo nga mga saad, ug nga sa wala 
pa siya maandam sa pagdawat niini adunay gikinahanglan nga 
iyang himoon, nga siya [Abraham] kinahanglan nga magmahingpit 
atubangan sa Ginoo. Ug ang sama nga kinahanglanon gihatag sa 
Manluluwas ngadto sa iyang mga Disipulo, nga sila kinahanglan 
nga magmahingpit, ingon nga Siya ug ang Iyang Amahan sa Langit 
hingpit. Kini sa akong hunahuna usa ka hilisgutan nga gikabalak-an 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; ug gusto ko nga mohatag og 
pipila ka mga pamahayag pinaagi sa pagsugyot, aron pamalando-
ngan niadtong hingtungdan niini.

Ang Ginoo nagtanyag nga ihatag ang kinadak-an nga mga pa-
nalangin nganha sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; apan, sama 
kang Abraham, kinahanglang i-andam ang atong kaugalingon alang 
niini, ug sa paghimo niini ang sama nga balaod nga gihatag ngadto 
kaniya sa Ginoo gihatag ngari kanato aron atong pagasundon. Kita 
gikinahanglan usab nga moabut sa kahimtang sa pagkahingpit 

ang ginoo mimando ni abraham, “Lumakaw ka sa 
atubangan ko ug magmahingpit ka” (genesis 17:1).
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atubangan sa Ginoo; ug ang Ginoo niini nga bahin, sama sa lain, 
wala maghimo og usa ka sugo nga dili mahimo nga tumanon, apan 
sa laing bahin, Siya mibutang og mga pamaagi aron magamit sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw diin ilang masunod ang Iyang 
balaan nga mando. Sa dihang gihimo sa Dios kini nga sugo ngadto 
ni Abraham, Siya mihatag kaniya og mga pamaagi diin siya mahi-
mong sarang sa pagsunod sa balaod ug hingpit nga makatuman sa 
sugo. Siya adunay pribilehiyo sa Balaang Espiritu, ingon nga kita 
gisultihan nga ang ebanghelyo gisangyaw ngadto ni Abraham, ug 
pinaagi niana nga ebanghelyo siya makaangkon nianang balaanong 
panabang nga nakapahimo kaniya nga makasabut sa mga butang 
sa Dios, ug kon wala kini walay tawo nga makahimo sa ingon; kon 
wala kini walay tawo nga makaabut sa kahimtang sa pagkahingpit 
atubangan sa Ginoo.

Busa kalabut sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; dili nila 
 makab-ot ang moral ug espirituhanon nga sumbanan gawas kon 
pinaagi sa balaanon [langitnon] nga tabang. Ni kita magdahum nga 
ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa usa lamang ka higayon 
motuman o makatuman niini nga balaod ubos sa tanang mga ka-
himtang. Nagkinahanglan kini og panahon; nagkinahanglan kini 
og dakong pailub ug disiplina sa hunahuna ug kasingkasing aron 
makasunod niini nga sugo. Ug bisan kon sa sinugdanan kita tingali 
napakyas sa atong mga paningkamot, apan kinahanglan nga dili 
kini makapawala sa paglaum sa mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law sa pagpaningkamot nga panghingusgan ang determinasyon 
sa pagtuman sa mahinungdanong sugo. Si Abraham, bisan og siya 
adunay hugot nga pagtuo sa paglakaw atubangan sa Ginoo sumala 
niining balaanong balaod, apan adunay mga higayon nga ang iyang 
hugot nga pagtuo hilabihan nga gisulayan, apan wala siya nawad-i 
sa paglaum tungod kay iyang gipanghingusgan ang determinasyon 
sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios.

Tingali maghunahuna kita nga dili kita makatuman sa hingpit nga 
balaod, nga ang buhat sa paghingpit sa atong kaugalingon lisud ka-
ayo. Tingali tinuod kini og gamay, apan ang kamatuoran nagpabilin 
nga kini usa ka sugo sa Labawng Makagagahum ngari kanato ug 
dili kita mahimong mobaliwala niini. Kon kita makasinati og lisud 
nga mga panahon, nan kini ang panahon alang kanato nga gamiton 
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kanang dakong pribilehiyo sa pagpangamuyo sa Ginoo alang sa 
paglig-on ug pagsabut, salabutan ug grasya diin atong mabuntog 
ang kahuyang sa unod nga padayon nato nga gipanlimbasugan.5 
[Tan-awa sa mga sugyot 1 ug 2 sa pahina 122.]

Kon kita makatuman og usa ka sugo sa 
Ginoo, kita hingpit na nianang dapita.

Si Abraham gimandoan sa pagbiya sa iyang katawhan ug nasud 
[tan-awa sa Abraham 2:1–6]. Kon wala pa siya motuman niini nga 
sugo, wala unta siya dawata sa Ginoo. Apan siya mituman; ug sa 
iyang pagbiya sa iyang panimalay walay pagduhaduha nga siya nag-
pakabuhi nga masulundon niining balaanong balaod sa paghingpit. 
Kon napakyas pa siya niini sigurado gayud nga dili niya masunod 
ang mga sugo sa Labawng Makagagahum. Ug sa iyang pagbiya sa 
balay sa iyang amahan, sa iyang pagpaubos sa iyang kaugalingon 
niini nga pagsulay mihimo siya niana diin ang iyang kaugalingong 
konsensya ug ang Espiritu sa Dios miuyon kaniya sa paghimo niini, 
ug walay usa nga makahimo og mas maayo pa, basta dili lang siya 
masayop sa dihang iyang gihimo kini nga paningkamot.

Sa dihang ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw midawat sa 
ebanghelyo sa mga kanasuran libut sa kalibutan, ug sa dihang ang 
tingog sa Labawng Makagagahum ngadto kanila miingon, nga mo-
biya sa kayutaan sa ilang mga amahan, nga mobiya sa ilang mga 
kaliwatan sama sa gihimo ni Abraham, kon sila mituman niini nga 
sugo, nan sila naglakaw diha sa pagkamasulundon niini nga balaod, 
ug sila ingon kahingpit sama nga ang tawo maingon ubos niana 
nga mga kahimtang ug diha sa dapit nga ilang gilihokan, dili ingon 
nga sila hingpit diha sa kahibalo o gahum, ubp.; apan diha sa ilang 
mga pagbati, sa ilang kaligdong, mga motibo ug determinasyon. Ug 
samtang milabang sila sa dakong dagat, basta dili lang sila magba-
gulbol ni moreklamo, apan misunod sa mga tambag nga gihatag 
kanila ug sa tanang paagi milihok diha sa sakto nga pamatasan, sila 
sama ka hingpit sa gisugo sa Dios nga sila mahimo.

Ang Ginoo nagplano sa pagdala kanato ngadto sa celestial nga 
gingharian. Siya mipahibalo pinaagi sa direkta nga pagpadayag 
nga kita Iyang mga anak, gipanganak diha sa mahangturon nga 
mga kalibutan, nga kita mianhi dinhi sa yuta alang sa espesyal nga 
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katuyoan sa pag-andam sa atong kaugalingon nga madawat ang 
kahingpitan sa himaya sa atong Amahan kon kita mobalik ngadto sa 
Iyang presensya. Busa, atong tinguhaon ang abilidad sa pagsunod 
niini nga balaod aron sa paglimpyo sa atong mga motibo, mga ti-
nguha, mga pagbati ug mga gusto nga kini unta mahimong putli ug 
balaan ug ang atong kabubut-on sa tanang mga butang mahisubay 
sa kabubut-on sa Dios, ug dili magbuot sa atong kaugalingon gawas 
sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong Amahan. Ang mao nga tawo 
diha sa iyang kahimtang hingpit, ug makamando sa mga panalangin 
sa Dios diha sa tanan nga iyang gihimo ug bisan asa siya moadto.

Apan makahimo kita og kabuang, sa kahuyang sa unod ug kita 
morag walay alamag, sa ingon posibleng masayop. Oo, apan dili 
kana rason kon nganong dili kita mobati nga magmatinguhaon 
sa pagtuman niini nga sugo sa Dios, ilabi na nga makita nga siya 
mibutang duol kanato og mga paagi sa pagtuman niini nga buhat. 
Kini sa akong pagsabut mao ang kahulugan sa pulong nga kahing-
pitan, sama sa gipahayag sa atong Manluluwas ug Ginoo ngadto 
ni Abraham.

Ang usa ka tawo mahimong hingpit sa pipila ka mga butang ug 
dili sa uban. Ang tawo nga matinud-anong nagsunod sa pulong sa 
kaalam hingpit kon kana nga balaod ang hisgutan. Kon kita nag-
hinulsol sa atong mga sala ug nabunyagan alang sa kapasayloan 
niini, kita hingpit kon kana nga butang ang hisgutan.6 [Tan-awa sa 
sugyot 3 sa pahina 122.]

Imbis mawad-an og paglaum kon kita mapakyas, 
kita makahinulsol ug makapangayo sa Dios 

og kalig-on sa pagbuhat sa mas maayo.

Karon kita gisultihan ni Apostol Juan, nga “kita mga anak sa Dios, 
kon maunsa unya kita, kini wala pa ipakita: apan kita nasayud nga 
sa igapadayag na Siya, kita mahisama Kaniya; kay kita magasud-
ong man unya Kaniya sa Iyang pagkamao. Ug ang tanan nga na-
gabaton sa maong paglaum kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon, 
maingon nga kadto Siya putli man.” [Tan-awa sa 1 Juan 3:2–3.] Ang 
mga  Santos sa Ulahing mga Adlaw naglaum nga moabut niini nga 
kahimtang sa kahingpitan; kita naglaum nga mahimong sama sa 
atong Amahan ug Dios, angay ug takus nga mga anak nga mopuyo 
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diha sa iyang presensya; kita naglaum nga kon ang Anak sa Dios 
mopakita, atong madawat ang atong mga lawas nga gibag-o ug gihi-
maya, ug nga “kining timawa nga lawas mausab aron kini mahisama 
sa iyang mahimayaong lawas.” [Tan-awa sa Mga Taga-Filipos 3:21.]

Kini ang atong mga gilauman. Karon ang tanang ania dinhi ma-
ngutana sa ilang kaugalingon: Maayo ba ang gibasehan sa atong 
mga gilauman? Sa laing pagkasulti, naningkamot ba kita sa pagputli 
sa atong kaugalingon? Sa unsang paagi nga ang Santos sa Ulahing 
mga Adlaw makapangatarungan sa iyang kaugalingon gawas kon 
siya naningkamot sa pagputli sa iyang kaugalingon ingon nga ang 
Dios putli, gawas kon naningkamot siya sa pagpabiling limpyo sa 
iyang konsensya atubangan sa Dios ug sa tawo matag adlaw sa 
iyang kinabuhi? Kita sa walay pagduhaduha, daghan kanato, nag-
lakaw matag adlaw ug matag semana, ug matag bulan, atubangan 
sa Dios, nga mibati nga wala gipanghimaraut, molihok sa tukmang 
paagi ug maningkamot og maayo ug diha sa tanang kaaghup alang 
sa Espiritu sa Dios aron mogiya sa atong matag adlaw nga agianan; 
ug sa gihapon adunay panahon o mga panahon sa atong kinabuhi, 
nga kita hilabihan nga pagasulayan ug tingali mabuntog; bisan kon 
ingon man niini, dili kana rason nganong dili kita mosulay og usab, 
ug kana usab uban sa gidoble nga kusog ug determinasyon aron 
makab-ot ang atong tumong.7

Ang Ginoo gusto nga mopakita og kalooy sa iyang mga anak 
dinhi sa yuta, apan Siya nagkinahanglan kanila og tinuod nga pag-
hinulsol kon sila makalapas o mapakyas sa pagbuhat sa bisan unsa 
nga katungdanan. Siya naglaum sa ilang pagkamasulundon ug nga 
sila maningkamot sa pagsalikway sa tanang sala, moputli sa ilang 
kaugalingon ug mahimo gayud nga Iyang katawhan, Iyang mga 
Santos, aron unta sila maandam sa pag-adto sa Iyang presensya, 
mahimong sama Kaniya diha sa tanan nga mga butang ug maghari 
uban Kaniya diha sa Iyang himaya. Sa pagtuman niini kinahanglan 
sila nga molakaw diha sa higpit ug pig-ot nga agianan, himoon ang 
ilang kinabuhi nga mas masanag ug mas maayo, nga puno sa hugot 
nga pagtuo ug gugmang putli, nga mao ang tiunay nga gugma ni 
Kristo, ug matinud-anong mobuhat sa matag katungdanan diha sa 
Ebanghelyo.8
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Kita kinahanglan nga maningkamot matag adlaw sa pagpalambo 
sa atong relasyon uban sa mga sakop sa atong pamilya.

Kon kita detalyadong makabasa sa kinabuhi ni Abraham o ki-
nabuhi sa ubang bantugan ug balaan nga mga tawo sa walay pag-
duhaduha masayran unta nato nga ang ilang mga paningkamot 
nga magmatarung wala sa kanunay pagakoronahi og kalampusan. 
Mao nga dili kita mawad-an og paglaum kon kita mabuntog diha 
sa usa ka huyang nga higayon; apan, hinoon, maghinulsol dayon 
sa kalapasan ug sayop nga atong nahimo, ug kutob sa mahimo ta-
rungon kini, ug dayon mangayo sa Dios og bag-ong kalig-on aron 
sa pagpadayon ug paghimo og mas maayo.

Si Abraham naglakaw sa hingpit nga paagi atubangan sa Dios 
matag adlaw sa dihang mibiya siya sa balay sa iyang amahan, ug 
nagpakita siya og mga timailhan sa usa ka hataas ug maayong 
pagkadisiplina nga hunahuna diha sa dalan nga iyang gisugyot sa 
dihang ang iyang magbalantay sa kahayupan nagkabingkil sa mag-
balantay sa kahayupan sa iyang pag-umangkong lalaki nga si Lot 
[tan-awa sa Genesis 13:1–9]. Apan adunay panahon nga miabut sa 
kinabuhi ni Abraham, nga hilabihan ka dako nga pagsulay; gani 
ang bisan unsa nga mas grabe pa lisud kaayong hunahunaon; kadto 
mao ang higayon nga ang Ginoo mimando kaniya sa paghalad isip 
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sakripisyo sa iyang pinalangga ug bugtong nga anak nga lalaki, 
gani siya nga iyang gilauman nga maoy katumanan sa mahinung-
danon nga saad nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya; apan tungod 
sa pagpakita og saktong pamatasan nabuntog niya ang pagsulay, ug 
napakita ang iyang hugot nga pagtuo ug kamaunungon ngadto sa 
Dios [tan-awa sa Genesis 22:1–14]. Lisud kaayong hunahunaon nga 
si Abraham nakapanunod nianang matang sa panghunahuna gikan 
sa iyang mga ginikanan nga nagsimba og dios-dios; apan angay kini 
nga tuohan nga ubos sa panalangin sa Dios siya nakaangkon niini, 
human nakasinati og susama nga pakigbatok sa unod sama sa atong 
gihimo, ug sa walay pagduhaduha mabuntog usahay ug dayon ma-
kabuntog hangtud makabarug siya sa grabe kaayo nga pagsulay. 

“Batoni diha kaninyo kining hunahunaa,” miingon si Apostol 
Pablo, “nga mabatonan ninyo diha kang Kristo Jesus: nga, bisan 
tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa 
iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan.” 
[Tan-awa sa Mga Taga-Filipos 2:5–6.] Karon matag tawo nga aduna 
niini nga tumong sa iyang kaugalingon magaputli sa iyang kauga-
lingon ingon nga ang Dios putli, ug maningkamot sa pagpuyo sa 
hingpit nga paagi sa iyang atubangan. Kita adunay atong ginagmay 
nga mga kabuang ug atong mga kahuyang; kinahanglang maning-
kamot kita sa pagbuntog niini sa pinakadali nga panahon, ug kina-
hanglang ikulit kini nga pagbati diha sa kasingkasing sa atong mga 
anak, aron ang kahadlok sa Dios mapalambo diha kanila sugod 
gayud sa ilang kabatan-on, ug aron makat-on sila sa paglihok sa 
saktong paagi sa Iyang atubangan sa tanang kahimtang.

Kon ang bana makapuyo uban sa iyang asawa og usa ka adlaw 
nga walay panagbingkil o dili motratar ni bisan kinsa sa dili mabi-
nationg paagi o dili makapasakit sa Espiritu sa Dios sa bisan unsang 
paagi, maayo kana; hingpit pa gihapon siya. Dayon pasulaya nga 
mahimong sama niana pagkasunod adlaw. Apan pananglit kon ma-
pakyas siya sa sunod adlaw nga pagsulay, dili kana rason nga dili 
siya molampos sa paghimo niana sa ikatulong adlaw. . . .

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan nga kanunay 
nga mougmad niini nga pangandoy nga klaro kaayong gipahayag 
sa mga apostoles sa karaang mga panahon. Kita kinahanglang ma-
ningkamot nga maglakaw matag adlaw nga ang atong konsensya 
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magpabiling limpyo sa atubangan sa tanan. Ug ang Dios nagbu-
tang diha sa Simbahan og mga paagi aron kita matabangan, nga 
mao ang, mga Apostoles ug mga Propeta ug mga Ebanghelista, 
ubp., “alang sa paghingpit sa mga Santos,” ubp. [Tan-awa sa Mga 
Taga-Efeso 4:11–12.] Ug siya mihatag usab kanato sa iyang Balaang 
 Espiritu nga usa ka dili masayop nga tiggiya, nagbarug, sama sa usa 
ka anghel sa Dios, sa atong kiliran, nagsulti kanato unsay angayang 
buhaton ug naghatag kanato og kalig-on ug nagtabang kanato kon 
ang grabe nga kalisud moabut kanato. Dili nato tugutan ang atong 
kaugalingon nga mawad-an og paglaum sa higayon nga atong ma-
diskubre ang atong kahuyang. Maglisud kita pagpangita og higayon 
diha sa tanang mahimayaon nga mga ehemplo nga gipakita kanato 
sa mga propeta, karaan o moderno, diin ilang gitugutan ang Usa 
ka Dautan sa pagwagtang sa ilang paglaum; apan sa laing bahin 
sila kanunay nga naningkamot aron sa pagbuntog, sa pagdaug ug 
sa ingon maandam ang ilang kaugalingon alang sa kahingpitan sa 
himaya.9 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 122.]

Uban sa balaanong tabang, makapuyo kita nga layo 
sa mga kabuang ug mga garbo sa kalibutan.

Sa higayon nga atong masilsil sa atong hunahuna nga kita aduna 
gayuy gahum sulod kanato tungod sa ebanghelyo nga atong nada-
wat, sa pagbuntog sa atong mga pagbati, atong mga gana ug diha 
sa tanang mga butang atong itugyan ang atong kabubut-on ngadto 
sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan, ug, imbis maoy hi-
nungdan sa pagsugod og dili maayong pagbati sa atong pamilya, 
ug niadtong atong mga ikauban, motabang hinoon og maayo aron 
makamugna og usa ka gamayng langit dinhi sa yuta, dayon ang 
pakigbatok mahimong maingon nga hapit na madaug. Usa sa da-
kong mga kalisdanan nga giantus sa kadaghanan mao, nga kita dali 
kaayong makalimot sa mahinungdanong tumong sa kinabuhi, sa 
katuyoan sa atong Langitnong Amahan sa pagpadala kanato dinhi 
aron mahimong mortal, ingon man usab sa balaang tawag diin kita 
gitawag; ug busa, imbis mopatigbabaw nianang gagmay nga luma-
labay nga mga butang sa panahon, kita kasagaran motugot sa atong 
kaugalingon nga madala sa kalibutan nga dili mogamit alang sa 
atong kaugalingon nianang balaanong tabang nga gihatag sa Dios, 
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nga mao lamang ang makabuntog niini. Wala kitay kalainan sa uban 
sa kalibutan kon kita dili mougmad og pagbati nga magmahingpit, 
ingon nga ang atong Amahan sa langit hingpit.

Mao kini ang giawhag sa Manluluwas ngadto sa karaan nga mga 
santos, kinsa mga tawo nga adunay sama nga mga tinguha ug kinsa 
ubos sa ingon nga mga pagtintal sama sa atong kaugalingon, ug Siya 
nasayud kon ang mga tawo makasunod ba niini o dili; ang Ginoo 
wala gayud sukad, ni dili gayud mosugo og mga butang sa Iyang mga 
anak nga imposible nilang mabuhat. Ang mga Elder sa Israel kinsa 
naglaum nga moadto sa kalibutan aron isangyaw ang ebanghelyo sa 
kaluwasan taliwala sa hiwi ug masinupakon nga kaliwatan, diha sa 
mga tawo nga puno sa kadautan ug kurapsyon kinahanglang mo-
ugmad gayud niini nga tinguha. Ug dili lamang sila, apan ang tanan, 
matag batan-on nga lalaki ug babaye nga sakop niining Simbahan 
kinsa takus nga pagatawgon nga santos kinahanglang mougmad niini 
nga tinguha sa pagsunod niini nga sugo aron ang ilang mga konsen-
sya limpyo atubangan sa Dios. Nindot alang sa batan-on o sa tigulang 
nga magbaton niini nga panglantaw; nindot kaayong tan-awon nga 
makita ang atong mga batan-on nga nagsubay sa dalan nga ang ka-
hayag ug salabutan sa Dios makasanag diha sa ilang mga panagway, 
nga sila unta adunay saktong panabut sa kinabuhi ug makapuyo nga 
layo sa mga kabuang ug mga garbo sa kalibutan ug sa mga kasaypa-
nan ug kadautan sa tawo.10

Dili kinahanglan nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
mabalaka sa mga butang sa kalibutan. Kining tanan lumalabay ra. 
Kinahanglan nga kita nagtinguha sa mga butang sa itaas; sa pag-
sunod nianang kahingpitan nga anaa ni Kristo Jesus, kinsa hingpit 
nga nagmasulundon diha sa tanang mga butang ngadto sa Amahan, 
ug sa ingon naangkon ang Iyang talagsaong kahimayaan ug nahi-
mong sumbanan sa Iyang mga kaigsoonan. Nganong maguol ug 
mabalaka man kita niining temporal nga mga butang nga ang atong 
padulngan nindot man kaayo ug mahimayaon? Kon kita mosalig sa 
Ginoo, mosunod sa Iyang mga sugo, mosunod sa Iyang mga ka-
hingpitan ug maningkamot nga makab-ot ang mahangturong mga 
butang sa Iyang langitnong gingharian, ang tanan mahimong maayo 
ra kanato ug kita magmalampuson ug makaangkon og kadaugan 
sa katapusan.11
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Sa tanan ninyong mga lihok ug buhat hunahunaa gayud kanunay 
nga nag-andam kamo karon ug naghimo sa inyong kaugalingon og 
usa ka kinabuhi nga pagapadayunon ngadto sa kahangturan; ayaw 
og buhata ang butang nga imong ikaulaw o dili gustong buhaton 
didto sa langit, ayaw gamita ang mga paagi sa pagkab-ot sa butang 
nga wala itugot sa konsensya nga gilamdagan sa kahitas-an. Kon 
ang mga pagbati ug mga tinguha modasig kanimo ngadto sa pag-
lihok, himoa nga ang mga baruganan nga putli, talahuron, balaan, 
ug hiyasnon, ang kanunay nga mopatigbabaw ug modumala.12

Dili kita mahimong hingpit sa usa lamang ka higayon, 
apan kita mahimong mas maayo og gamay matag adlaw.

Ang gamayng bata motubo gikan sa pagkabata ngadto sa pag-
kabatan-on, ug gikan sa pagkabatan-on ngadto sa pagkahingkod, 
nga adunay makanunayon ug padayon nga pagtubo; apan dili siya 
makasulti kon giunsa ug kanus-a nahitabo ang pagtubo. Wala siya 
nakamatikod nga nagtubo siya; apan pinaagi sa pagsunod sa mga 
balaod sa kahimsog ug pagkamaalamon diha sa iyang pagtubo sa 
katapusan miabut siya sa pagkahingkod. Busa ingon usab kita niana 
isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kita mitubo ug miuswag. 
Wala kita nakamatikod niini sa pagkakaron; apan human sa usa o 
kapin sa tuig atong madiskubrihan nga kita, sama sa giingon, pa-
dulong na sa ibabaw sa bungtod, duol na sa kinatumyan sa bukid. 
Mobati kita nga kita adunay hugot nga pagtuo sa Ginoo; nga ang 
Iyang mga tabang nakahimo og kaayohan sa kanunay; nga kita 
konektado Kaniya; nga Siya mao gayud ang atong Amahan, ug nga 
Siya naggiya sa atong kinabuhi.13

Ayaw pagdahum nga mahimong hingpit sa usa lamang ka higa-
yon. Kon kamo nagdahum, kamo masagmuyo. Magmahimong mas 
maayo karon kay sa kagahapon, ug mas maayo ugma kay sa unsa 
kamo karon. Ang mga tintasyon nga medyo mibuntog kanato ka-
ron, ayaw tuguti nga mobuntog usab kaninyo ugma. Apan padayon 
nga mahimong mas maayo og gamay matag adlaw; ug ayaw tuguti 
nga ang inyong kinabuhi matapos nga walay nahimong maayo 
ngadto sa uban ingon man usab sa atong kaugalingon.14

Matag pinakaulahing adlaw o matag pinakaulahing semana ki-
nahanglan nga mao ang labing nindot nga atong nasinati, buot 
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ipasabut, kinahanglan natong palamboon og gamay ang atong ka-
ugalingon matag adlaw, diha sa kahibalo ug kaalam, ug sa abilidad 
sa paghimo og maayo. Samtang kita nagkatigulang kita kinahanglan 
nga magpuyo nga mas duol sa Ginoo matag mosunod nga adlaw.15 
[Tan-awa sa sugyot 5 sa ubos.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Si Presidente Snow miila nga ang sugo nga maghingpit mao 
ang problema sa pipila ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
(mga pahina 111–14). Samtang ikaw nagtuon niini nga kapi-
tulo, pangitaa ang tambag nga mahimong makahupay niad-
tong naglisud sa sugo nga magmahimong hingpit.

 2. Diha sa seksyon sa sinugdanan sa pahina 111, ang hugpong sa 
mga pulong nga “balaanon nga tabang” nagpasabut sa tabang 
gikan sa Ginoo. Sa unsang mga paagi nga ang Ginoo nagta-
bang kanato nga mahimong hingpit?

 3. Sa pahina 114, susiha ang mga komentaryo ni Presidente Snow 
kabahin ni Abraham ug sa nag-una nga mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw nga mga pioneer. Unsa sa imong hunahuna ang 
ipasabut sa magmahimong hingpit “diha sa dapit nga [atong] 
gilihokan”? Pamalandong kon unsa ang imong mahimo aron 
mahimong mas hingpit diha sa imong “mga pagbati, . . . kalig-
dong, mga motibo ug determinasyon.”

 4. Si Presidente Snow miingon, “Dili nato tugutan ang atong ka-
ugalingon nga mawad-an og paglaum sa higayon nga atong 
madiskubre ang atong kahuyang” (pahina 119). Sa unsang 
paagi nga kita makabarug ibabaw sa mga pagbati og kawalay-
paglaum? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga 
pahina 115–19.)

 5. Sa unsang paagi nga kini nakatabang kanimo nga masayud 
nga ikaw kinahanglang dili “mahimong hingpit sa usa lamang 
ka higayon”? (Tan-awa sa pahina 121.) Paghunahuna og piho 
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nga mga paagi nga imong masunod ang tambag ni Presidente 
Snow nga “mahimong mas maayo og gamay matag adlaw.”

 6. Pangita og usa o duha ka mga pamahayag dinhi niini nga kapi-
tulo nga labing nakapadasig kanimo. Unsay imong nagustuhan 
niini nga mga pamahayag?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Nephi 3:7; 3 Nephi 12:48; 
Ether 12:27; Moroni 10:32–33; D&P 64:32–34; 67:13; 76:69–70

Tabang sa Pagtudlo: “Ang mga indibidwal malipay kon ang ilang 
mga gihimo gihatagan og bili. Kinahanglang maningkamot ka nga 
matagad ang mga komentaryo sa matag tawo ug, kon mahimo, 
himoa ang mga komentaryo nga kabahin sa mga panaghisgutan sa 
klase” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 
35–36).
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sa dihang ang mga santos sa ulahing mga adlaw gipalayas 
gikan sa ilang mga panimalay sa nauvoo, illinois, daghan 

ang nakakaplag og kalipay taliwala sa ilang pag-antus.
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Pagkamatinud-anon sa mga 
Panahon sa Pagsulay: “Gikan 

sa Kangitngit ngadto sa 
Mahimayaong Kahayag”

“Matag lalaki ug babaye nga nagserbisyo sa 
Ginoo, bisan unsa pa sila ka matinud-anon, 

makasinati og kalisdanan; apan kon sila 
magpuyo sa matinud-anong paagi, ang kahayag 

moabut kanila ug ang kahupayan ihatag.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Niadtong Pebrero 1846 ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
gipugos sa pagpabiya sa ilang mga panimalay sa Nauvoo, Illinois. 
Samtang nangandam sila sa pagbaktas sa kasadpan ngadto sa ilang 
bag-ong gisaad nga yuta, sila misunod sa tambag ni Presidente 
Brigham Young nga magtukod og mga pinuy-anan diha sa maagian. 
Mipuyo sila sa temporaryo nga mga kapuy-an ug nagtanom og 
mga lagutmon alang sa mga Santos nga nagsunod kanila. Human 
sa paggahin og mubo nga panahon didto sa estado sa Iowa sa pi-
nuy-anan nga gitawag og Garden Grove, si Lorenzo Snow ug ang 
iyang pamilya mibalhin ngadto sa dapit nga gitawag sa mga Santos 
og Mount Pisgah, sa Iowa gihapon. Kini nga pinuy-anan ginganlan 
nga gisunod sa ngalan sa bukid diin nakita ni propeta Moises ang 
gisaad nga yuta sa iyang katawhan.

Pipila ka bulan human sa ilang pag-abut sa Mount Pisgah, si 
Lorenzo gitawag aron sa pagdumala sa pinuy-anan. “Niining hi-
gayuna,” sa kaulahian iyang girekord, “ang mga Santos didto sa 
Pisgah anaa sa lisud kaayo nga kahimtang, dili lamang sa pagkaon 
ug sinina, apan sa pundok sa kahayupan ug mga karomata aron 
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makapadayon sa ilang panaw. Pipila ka mga pamilya ang nahutdan 
na gayud og pagkaon, ug nagsalig sa kalooy sa ilang mga silingan, 
kinsa, kasagaran, naglisud sa paggamit niana nga hiyas. Apan, la-
baw sa tanan, ang mananakod nga sakit mitakboy sa pinuy-anan, sa 
dihang diyutay ra ang mga walay sakit nga makaatiman sa mga ma-
sakiton; ang kamatayon misunod, ug ang mga amahan, mga inahan, 
mga anak, igsoong mga lalaki, igsoong mga babaye ug minahal nga 
mga higala nabiktima sa manlalaglag, ug gipanglubong nga hapit 
walay seremonya, ug ang uban naglisud og tukmang ipasul-ob para 
sa lubong. Busa ang kaguol ug pagbangutan midugang sa kalisud.”

Si Lorenzo mismo nakahibalo niini nga mga pagsulay. Siya ug 
ang iyang pamilya nakasinati og sakit, mga kasagmuyo, ug kagul-
anan, lakip ang kamatayon sa iyang bag-ong natawo nga si Leonora. 
Siya misulat, “Ang batang si Leonora nasakit ug namatay, ug sa la-
bihan nga kasubo among gilubong ang iyang lawas sa malinawon 
nga kapahulayan niini, biyaang mag-inusara, layo sa iyang amahan 
ug inahan nga mipakatawo kaniya.”

Ubos niini nga mga kahimtang, si Lorenzo mitabang sa mga 
Santos sa pag-atubang sa ilang mga pagsulay uban sa hugot nga 
pagtuo. Ang iyang igsoong babaye nga si Eliza misulat, “Uban sa 
dakong paningkamot—ang praktikal nga hunahuna, ug kalig-on 
sa katuyoan nga dili gayud motugyan ngadto sa pagkawalay-pag-
laum, iyang gipamatuod sa iyang kaugalingon nga makaagwanta sa 
emerhensya nga makapalisang sa mga tawo nga may ordinaryong 
mga abilidad.” Siya nahinumdom, “Siya milihok una sa pagdasig 
ug paghiusa sa mga paningkamot sa mga tawo.” Iyang gi-organisar 
ang mga tawo ngadto sa mga grupo nga motrabaho. Ang pipila 
miadto sa sikbit nga mga lungsod aron makakita og kwarta alang sa 
ilang mga pagkaon ug sinina. Ang uban nagpabilin sa kampo, diin 
ilang gibantayan ang mga pamilya didto, nananom og lagutmon, 
ug nanghimo ug nag-ayo og mga butang nga mahimong magamit 
sa kasikbit nga mga pinuy-anan.

Agig dugang sa pagtabang sa mga Santos nga magtinabangay, 
si Lorenzo miawhag kanila sa pag-atiman sa ilang kaugalingon sa 
espirituhanong paagi ug sa paglingaw-lingaw og matarung nga ka-
lingawan. “Panahon sa taas nga mga bulan sa tingtugnaw,” siya mi-
ingon, “naningkamot ko nga mapabilin ang maayo nga mga kinaiya 
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ug ang kadasig sa mga Santos sa Pisgah, dili lamang sa pagpasiugda 
og mga miting alang sa relihiyosong pagsimba ug mga kalihokan, 
diha sa nagkalainlaing mga bahin sa pinuy-anan, apan sa pagpa-
ningkamot usab alang sa mga pagkaon, ug pagdasig og tukmang 
mga kalingawan sa nagkalainlaing mga matang. . . .

usa sa mga santos sa ulahing mga adlaw nga nagpuyo sa mount 
Pisgah mi-drowing niini nga sketch diha sa journal.
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“Isip usa ka sanglitanan, gusto kong mohulagway og usa, nga 
akong giayum-ayum alang sa kalingawan sa daghan kutob sa akong 
masulod sa akong gamayng balay sa pamilya, nga usa lamang ka 
andana nga building, mga kinse por treynta ka pye [mga upat ug 
tunga ka metros ug siyam ka metros], hinimo sa mga kahoy, yuta 
ang atup ug ang salog, nga makita sa pikas tumoy ang usa ka pang-
haw nga may igong gitas-on, hinimo sa sagbut nga gikuha gikan 
sa Yuta. Para lang sa okasyon among gihapinan ang salog og nipis 
nga limpyong straw, ug gikurtinahan ang mga bongbong og puti 
nga mga hapin sa higdaanan.

“Kon unsaon namo pagbutang og mga suga nga angay sa uma-
abut nga kalihokan usa ka dakong hunahunaon, ug usa ka butang 
nga nagkinahanglan og dakong kontribusyon sa among kamamug-
naon. Apan milampus kami. Gikan sa lawom nga gitamnan niini, 
among gipili ang kinadak-an ug kinanindotan nga mga turnip—
gikuha ang sulod, ug gibutangan og mugbo nga mga kandila ang 
sulod niini, gibutang kini libut sa mga bongbong, ang uban gibitay 
sa ibabaw sa kisame, nga hinimo sa yuta ug mga palwa. Kadto nga 
mga suga naghatag og hilabihan ka malinawon, hilum . . . nga im-
pluwensya, ug ang kahayag nga midan-ag lahus niadtong panit sa 
mga turnip naghatag og nindot kaayo nga talan-awon.

“Atol sa mga kalihokan nianang gabhiona, pipila sa akong mga 
higala, sa mainitong mga pagpahayag nga mahimo, midayeg kanako 
ug sa akong pamilya alang sa talagsaong desinyo ug kamamugnaon 
nga makita niadtong talagsaon ug dili mahal nga mga dekorasyon.”

Si Lorenzo nahinumdom nga “ang mga oras napuno sa kasadya, 
ug malipayong milabay.” Siya ug ang iyang mga bisita milingaw sa 
usag usa uban sa mga pagpamulong, mga kanta, ug mga balak. 
Miingon siya, “Pagkahuman, ang tanan daw natagbaw gayud, ug 
mipauli, nga mibati nga ingon ka malipayon nga daw sila adunay 
mga panimalay.” 1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 135.]
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Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang mga pagsulay ug mga kalisdanan makatabang 
kanato sa paglambo sa espirituhanong paagi ug 
pagpangandam alang sa celestial nga himaya.

Imposible kini alang kanato sa pagtrabaho sa atong kaluwasan 
ug pagtuman sa mga katuyoan sa Dios nga walay mga pagsulay o 
walay mga sakripisyo.2

Ang mga pagsulay ug mga kalisdanan mao ang kasinatian sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. Giplano sa Dios nga kini maingon 
gayud niini. Nangahas ako sa pag-ingon nga didto sa [premortal] 
nga kalibutan sa mga espiritu, sa dihang kini gitanyag kanato nga 
moanhi niini nga panahon sa pagsulay, ug mosinati sa kasinatian 
nga karon atong nadawat, dili kadto tanan nindot ug makapahi-
muot; ang mga gipaabut dili gayud nindot kaayo sa tanang mga 
matang sama sa gitinguha. Apan walay pagduhaduha nga atong na-
kita ug nasabtan og klaro kana didto nga, aron matuman ang atong 
kahimayaan ug himaya, kini usa ka kinahanglanon nga kasinatian; 
ug bisan unsa pa kini ka dili nindot alang kanato, kita andam sa 
pag-uyon sa kabubut-on sa Dios, ug mao nga kita ania dinhi.3

Ang Ginoo mitino diha sa Iyang kasingkasing nga Siya mosulay 
kanato hangtud nga Siya masayud unsay Iyang mahimo kanato. 
Siya misulay sa Iyang Anak nga si Jesus. . . . Sa wala pa Siya [ang 
Manluluwas] mianhi sa yuta ang Amahan nakakita sa Iyang dalan 
ug nasayud nga Siya makasalig kaniya kon ang kaluwasan sa mga 
kalibutan mabutang sa peligro; ug wala Siya mapakyas. Busa ingon 
usab niana sa atong kaugalingon. Siya mosulay kanato, ug mopa-
dayon sa pagsulay kanato, aron kita Iyang mabutang sa kinatas-ang 
mga kahimtang sa kinabuhi ug mahatag ngari kanato ang labing 
sagrado nga mga responsibilidad.4

Kon kita molampus sa paglatas sa nagsingabot nga lisud nga mga 
pagsulay uban sa hingpit nga kamatinuoron ug kaligdong, maka-
laum kita nga sa katapusan sa atong mga pagsulay, mao ang talag-
saon ug daghang pagdagayday sa Espiritu ug gahum sa Dios—usa 
ka talagsaong gasa nganha sa tanan kinsa nagpabiling matinuoron 
sa ilang mga pakigsaad. . . .



K a P i T u L O  7

130

Pipila sa atong mga kaigsoonan nangutana kon human niining 
kinabuhia, makabati ba sila sa ilang kaugalingon nga takus sa hing-
pit nga pakigdait sa mga Propeta ug sa karaan nga mga Santos, 
kinsa nakalahutay sa mga pagsulay ug mga pagpanggukod; ug sa 
mga Santos . . . nga nag-antus didto sa Kirtland, sa Missouri ug sa 
Illinois. Kini nga mga kaigsoonan nga nangutana mipahayag og 
mga pagmahay nga sila wala makasinati niadto nga mga panahon 
sa pag-antus. Kon si kinsa kanila ang ania, ako moingon, para ma-
hupay sila, mubo ra nga panahon nga kamo maghulat ug kamo 
makabaton sa susama nga mga oportunidad, hangtud makontento 
kamo. Kamo ug ako dili mahimong hingpit gawas kon pinaagi sa 
pag-antus: Si Jesus dili usab [tan-awa sa Mga Hebreohanon 2:10]. Sa 
Iyang pag-ampo ug pag-antus didto sa Tanaman sa Getsemani, na-
kita na Niyang daan ang makapaputli nga proseso nga gikinahang-
lan sa kinabuhi niadtong kansang pangandoy mao ang nagdasig 
kanila sa pagbaton og himaya sa celestial nga gingharian. Walay usa 
ang angay mosulay sa paglingkawas pinaagi sa paghimo og bisan 
unsa nga makapadaot nga mga lihok.5

“sa mga panahon sa pagsulay, makadangup kita sa atong 
amahan sa Langit alang sa kahupayan ug kalig-on.”
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Walay laing paagi diin ang mga Santos makahimo og espiritu-
hanong pag-uswag ug mahimong andam alang sa pagpanunod sa 
celestial nga gingharian kondili pinaagi sa kalisdanan. Mao kini ang 
proseso diin ang kahibalo molambo ug ang kalinaw sa katapusan 
maestablisar sa tibuok kalibutan. Kini gipamulong [na] nga kon ang 
tanan sa atong palibut malinawon ug malamboon karon, mahimo 
kitang walay pagpakabana. Kini mahimong usa ka kahimtang nga 
mao na lamang ang pagatinguhaon sa daghang mga tawo; dili na 
sila mokab-ot pa sa mga butang sa kahangturan.6

Sa tinagsatagsa man o sa dinaghan, kita nag-antus ug kita mag-
antus og usab, ug ngano man? Tungod kay ang Ginoo nagkina-
hanglan niini kanato aron kita mabalaan.7 [Tan-awa sa sugyot 2 sa 
pahina 135.]

Kon kita magpabiling matinud-anon panahon 
sa mga pagsulay ug mga pagtintal, kita 

nagpakita nga atong gihigugma ang Dios labaw 
pa sa atong paghigugma sa kalibutan.

Apil sa atong mga pagsulay mao ang mga pagtintal, diin atong 
mapakita kon giunsa nato paghatag og bili ang atong relihiyon. 
Pamilyar kamo sa kasinatian ni Job kalabut niana. Gihatagan siya 
og kahibalo mahitungod sa pagkabanhaw, ug mahitungod sa Manu-
nubos, ug nasayud siya nga bisan kon siya mamatay siya, sa ulahing 
mga adlaw, makakita sa iyang Manunubos dinhi sa yuta [tan-awa 
sa Job 19:25–26]. Ang mga pagtintal nga iyang nasinati nagpakita 
nga iyang gihatagan og bili kining langitnong mga konsiderasyon 
labaw pa sa tanang mga butang. . . .

. . . Tungod kay ang Dios atong higala kita dili mahadlok. 
 Mahimong magpadayon kita sa pagsinati sa daghang mga kahim-
tang nga dili nato ganahan. Pinaagi niini atong mapakita sa mga 
anghel nga kita nahigugma sa mga butang sa Dios labaw pa sa mga 
butang sa kalibutan.8 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 135.]
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Samtang kita magpabilin nga matinud-anon, 
ang Ginoo molig-on kanato sa pagbuntog sa mga 

pagtintal ug paglahutay sa mga pagsulay.

Daghan kaninyo tingali ang adunay grabe nga mga pagsulay, 
aron ang inyong pagtuo mahimong mas hingpit, ang inyong pag-
salig motubo, ang inyong kahibalo kabahin sa gahum sa langit 
madugangan; ug kini una pa ang inyong katubsanan mahitabo. Kon 
ang mga problema moabut . . . ; kon ang mga pagsulay moabut, 
ug mapugos kamo sa pagsinati sa mga pagsulay; si Satanas tugutan 
nga mabuhian nganha uban kaninyo, uban sa iyang tanang ma-
danihon nga mga gahum sa mga paglingla ug maliputon nga mga 
pagpangdani; ang grabeng pagpanggukod moabut kaninyo;—nan, 
diha nianang orasa, ihangad ang inyong mga ulo ug pagmaya nga 
kamo giilang takus sa pag-antus sama ni Jesus, sa mga Santos, ug 
balaang mga propeta; ug hibaloi nga ang panahon sa inyong ka-
tubsanan duol na.

Akong gibati, akong mga kaigsoonan, nga awhagon kamo uban 
sa kinasingkasing nga pagpahayag. Paglipay—ayaw kaguol; kay 
sigurado nga ang adlaw hapit na moabut nga ang inyong mga luha 
paughon, ang inyong mga kasingkasing pagahupayon, ug inyong 
matagamtam ang mga bunga sa inyong mga paningkamot. . . .

Magmatinuoron, magmahiyason, magmadungganon, magmaag-
hup ug magmapaubsanon, magmaisugon ug magmalig-on, ugma-
ron ang kaligdong, magmahisama sa Ginoo; hupti ang kamatuoran 
bisan pa og lahus sa kalayo o hinagiban, pagsakit o kamatayon.9

Gikan sa panahon nga atong nadawat ang Ebanghelyo hangtud 
karon, ang Ginoo sa matag karon ug unya mihatag kanato og mga 
pagsulay ug mga kasakitan, kon kita motawag niini sa ingon; ug 
usahay kini nga mga pagsulay ingon na niana nga matang nga li-
sud kaayo alang kanato nga modawat niini nga walay pagbagulbol 
ug pagreklamo. Apan sa ingon niana nga mga higayon ang Ginoo 
mipanalangin kanato ug mihatag kanato og igo sa Iyang Espiritu 
aron kita makabuntog sa mga pagtintal ug makalahutay sa mga 
pagsulay.10

Matag lalaki ug babaye nga nagserbisyo sa Ginoo, bisan unsa 
pa sila ka matinud-anon, makasinati og kalisdanan; apan kon sila 
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magpuyo sa matinud-anong paagi, ang kahayag moabut kanila ug 
ang kahupayan ihatag.11

Ang gikinahanglan lamang kanato aron sa paghimo kanatong 
hingpit nga luwas sa tanang mga kahimtang sa kasamok o pag-
panggukod, mao ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nga mag-
matinuoron, matinud-anon ug ipabilin sa atong kaugalingon ang 
pagkamaunungon ngadto sa mga baruganan nga atong nadawat; 
mobuhat og matarung alang sa uban; dili mangyatak sa mga katu-
ngod sa tawo; mosunod sa matag pulong nga nagagikan sa ba-ba 
sa Dios ug ang Iyang Balaang Espiritu moagak ug motabang kanato 
ubos sa tanang mga kahimtang, ug kita makalingkawas niining ta-
nan nga abundang mapanalanginan diha sa atong mga panimalay, 
atong mga pamilya, atong mga kahayupan, atong mga umahan—ug 
diha sa matag paagi ang Dios mopanalangin kanato. Siya mohatag 
kanato og kahibalo human sa usa ka kahibalo, salabutan human sa 
usa ka salabutan, kaalam human sa usa ka kaalam.

Unta ang Dios modugang sa iyang panalangin niining iyang ka-
tawhan. Unta kita magmatinud-anon sa atong kaugalingon, matinud-
anon sa tanang baruganan nga atong nadawat, magtinguha alang 
sa kaayohan sa uban sa tibuok natong kasingkasing, ug ang Dios 
mobu-bu sa iyang Espiritu ngari kanato, ug kita mogawas nga mag-
madaugon sa katapusan.12 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 135.]

Sa paghinumdom sa lisud nga mga panahon, 
atong makita nga ang atong mga pagsulay 

nakatabang kanato nga mas maduol sa Dios.

Sa higayon nga kita mamalandong sa unsay nabuhat sa Ginoo 
kanato sa milabayng panahon, sa atong palibut karon, ug sa uma-
abut nga mga butang, pagkabulahan nato nga katawhan! Usahay 
naghunahuna ko nga usa sa pinakanindot nga mga hiyas nga ma-
angkon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang pagkamapa-
salamaton ngadto sa atong Langitnong Amahan alang nianang Iyang 
gihatag kanato ug sa dalan nga Iyang gidad-an kanato. Tingali ang 
paglakaw niana nga dalan sa kanunay dili nindot nga kasinatian; 
apan sa kaulahian atong masayran nga kadto nga mga kahimtang 
nga dili gayud nindot mao kanunay ang maghatag og labing dako 
nga kaayohan ngari kanato.13
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Matag pagsulay nga masinati sa tawo, kon siya magmatinud-anon 
niana nga pagsulay ug motahud sa Dios ug sa relihiyon nga iyang 
gipili, human niana nga pagsulay o kasakit kana nga tawo mas ma-
duol sa Dios, mas maduol kalabut sa paglambo sa pagtuo, kaalam, 
kahibalo ug gahum, ug sa ingon mas masaligon sa pagtawag sa 
Dios alang niadtong mga butang nga iyang gitinguha. Nakaila ko 
og mga tawo nga mahadlok maghunahuna nga makasinati og piho 
nga mga pagsulay kinsa human nakasulay sa pagtintal miingon 
nga makaduol sila sa Ginoo nga mas masaligon ug makapangayo 
nianang mga panalangin nga ilang gitinguha. . . .

Kita aduna sa tanang katarungan nga magmaya ug mapuno sa 
kalipay ug katagbawan, bisan pa man sa mga kalisdanan nga nag-
libut kanato. Ug unsa na man kita ka layo, unsa na ka daghan 
ang kahibalo nga atong naangkon ug unsa ka daghan ang atong 
mas maagwanta karon kay sa usa, duha o lima ka tuig ang mila-
bay, ug mas makabarug ba kita karon kay sa milabayng pipila ka 
katuigan? Ang Ginoo milig-on kanato ug mipalambo kanato diha 
sa atong pagtubo. Sama sa batang masuso, kon siya motubo dili 
siya mahibalo kon sa unsang paagi niya nadawat ang anam-anam 
nga kalig-on ug ang paagi nga siya mitubo sa gidak-on. Siya mas 
midako karong tuiga kay sa miagi. Ingon usab niana ang atong 
espirituhanong pagtubo. Kita mobati nga mas lig-on karon kay sa 
miaging tuig.14

Ang mga sakripisyo nga inyong nahimo, mga kalisud nga inyong 
nalahutay ug ang mga kasakit nga inyong giantus . . . makalimtan, 
ug kamo magmaya nga kamo nakaangkon og kasinatian nga gi-
hatag niini. . . . Ang ubang mga butang atong makat-unan pinaagi 
nianang atong giantus, ug ang kahibalo nga makuha niana nga 
paagi, nga nianang higayuna tingali sakit kaayo, mahinungdanon 
kaayo kanato didto sa sunod nga kinabuhi. . . .

. . . Nasayud ko nga ang inyong kinabuhi dili nindot kanunay; 
sa walay pagduhaduha nakasinati kamo og daghang mga pagsulay, 
ug tingali nakasinati kamo og grabeng kalisdanan; apan pinaagi sa 
padayon nga kaligdong sa dili madugay mahaw-as kamo gikan sa 
kangitngit ngadto sa mahimayaong kahayag sa celestial nga kalibu-
tan.15 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 135.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Pamalandonga ang asoy sa mga pahina 125–28. Sa unsang pa-
agi nga kadaghanan sa mga Santos niini nga asoy nagmalipa-
yon bisan pa sa ilang pag-antus? Unsa ang atong mahimo aron 
sa pagdasig sa mga tawo nga nakasinati og mga pagsulay?

 2. Tun-i ang mga pagtulun-an ni Presidente Snow kabahin kon 
ngano nga kita adunay mga pagsulay (mga pahina 129–31). 
Unsa sa imong hunahuna ang ipasabut sa “mokab-ot pa sa 
mga butang sa kahangturan”? Sa imong hunahuna nganong 
daghan man nga mga tawo ang dili “mokab-ot pa sa mga bu-
tang sa kahangturan” kon walay mga pagsulay?

 3. Sa unsang mga paagi nga kita moatubang sa mga pagsulay ug 
mga pagtintal? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa 
mga pahina 131–33.) Sa unsang paagi nga ang Ginoo mota-
bang kanato panahon sa mga pagsulay?

 4. Basaha ang katapusang seksyon niini nga kapitulo. Unsa ang 
imong naangkon gikan sa mga hagit nga imong nasinati?

 5. Pangita og usa o duha ka mga pamahayag niini nga kapitulo 
nga nakahatag kanimo og paglaum. Unsa ang imong nagana-
han kabahin sa mga pamahayag nga imong napili? Paghuna-
huna og mga paagi nga imong mapakigbahin kini nga mga 
kamatuoran sa usa ka sakop sa pamilya o higala nga nagkina-
hanglan og pagdasig.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Deuteronomio 4:29–31; Salmo 
46:1; Juan 16:33; Mga Taga-Roma 8:35–39; 2 Mga Taga-Corinto 
 4:17–18; Mosiah 23:21–22; 24:9–16; D&P 58:2–4

Tabang sa Pagtudlo: Hunahunaa ang pagkontak daan og pipila 
ka mga partisipante, mohangyo kanila sa pagpakigbahin og mga 
kasinatian nga may kalabutan sa kapitulo. Pananglitan, sa dili 
pa motudlo niini nga kapitulo, tingali makatabang kini nga mo-
hangyo og pipila ka mga tawo sa pagpangandam sa pagpamulong 
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mahitunogod sa unsay ilang nakat-unan gikan sa ilang mga 
pagsulay.

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Eliza R. Snow Smith, Bio-

graphy and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884), 89–93.

 2. Millennial Star, Abr. 18, 1887, 245.
 3. Deseret Weekly, Nob. 4, 1893, 609.
 4. Millennial Star, Ago. 24, 1899, 532.
 5. Deseret News: Semi-Weekly, Peb. 9, 

1886, 1.
 6. Deseret News, Apr. 11, 1888, 200; gikan 

sa detalyado nga pagpasabut sa usa 
ka pakigpulong ni Lorenzo Snow nga 
gihatag diha sa kinatibuk-ang kompe-
rensya kaniadtong Abril 1888.

 7. Deseret News, Okt. 28, 1857, 270.
 8. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200.

 9. “Address to the Saints in Great Britain,” 
Millennial Star, Dis. 1, 1851, 364.

 10. Deseret Weekly, Nob. 4, 1893, 609.
 11. Millennial Star, Ago. 24, 1899, 531.
 12. Deseret News: Semi-Weekly, Dis. 2, 

1879, 1.
 13. Sa Conference Report, Abr. 1899, 2.
 14. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200.
 15. Sa “Old Folks Are at Saltair Today,” 

Deseret Evening News, Hulyo 2, 1901, 
1; mensahe ngadto sa usa ka grupo sa 
edaran nga mga miyembro sa Simba-
han; giandam ni Lorenzo Snow sa edad 
nga 88 ug gibasa sa iyang anak nga 
lalaki nga si LeRoi.



137

K A P I T U L O  8

“Susiha Ako, Oh Dios, 
ug Hibaloi ang Akong 

Kasingkasing”

Ang matarung nga mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw naningkamot sa “pag-ugmad og 
kinaiya atubangan sa Dios nga mahimong 

masandigan panahon sa pagsulay.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Niadtong Disyembre 15, 1899, si Presidente Lorenzo Snow, nia-
nang higayuna ang Presidente sa Simbahan, namulong sa haya ni 
Presidente Franklin D. Richards, kinsa nakaserbisyo isip Presidente 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Sa hapit na mahu-
man ang iyang pakigpulong, si Presidente Snow miingon, “Ako 
naghangyo sa Ginoo sa Israel sa pagpanalangin sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw ug nga kita maandam unta sa mga panghitabo 
nga hapit na moabut, nga ang atong mga kasingkasing matarung 
sa atubangan sa Ginoo.”

Sa paghulagway sa panginahanglan sa pagpabilin sa “atong mga 
kasingkasing nga matarung sa atubangan sa Ginoo,” si Presidente 
Snow misulti kalabut sa usa ka kasinatian nga nasinati niya ug ni 
Presidente Richards niadtong mga 1850, sa dihang bag-o pa lang 
sila nga mga Apostoles. Nianang higayuna, si Presidente Brigham 
Young nangulo sa pagbag-o sa Simbahan, nanawagan sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw sa tanang dapit sa paghinulsol ug pag-
bag-o sa ilang pasalig sa pagpuyo nga matarung.

“Sa dihang si Presidente Young nadasig sa pagpanawag sa mga 
tawo sa paghinulsol ug pagbag-o,” nahinumdom si Presidente 
Snow, “lig-on kaayo siyang namahayag kabahin sa unsay angayang 
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buhaton sa pipila ka mga tawo—nga ang ilang Priesthood kina-
hanglang pagakuhaon gikan kanila, tungod sa ilang kapakyas sa 
pagtuman niini ingon nga mao gayud unta ang ilang buhaton. Ang 
mga kaigsoonan nga buhi nianang panahona makahinumdom kon 
unsa ka kusganon ang iyang pagsulti kabahin niining butanga. Na-
kapatandog kini sa kasingkasing ni Brother Franklin, ug sa akong 
kasingkasing usab; ug gihisgutan namo og balik kining butanga. 
Kami nakahukom nga moadto ni Presidente Young ug ihalad namo 
ang among Priesthood. Kon siya mibati diha sa pangalan sa Ginoo 
nga wala namo matuman ang among Priesthood, iuli namo kini. 
Miadto kami kaniya, nakita siya nga nag-inusara, ug miingon kaniya 
niini. Morag nanglugmaw ang luha sa iyang mga mata sa dihang 
siya miingon, ‘Brother Lorenzo, Brother Franklin, napalambo gayud 
ninyo ang inyong Priesthood sa makapahimuot nga paagi ngadto 
sa Ginoo. Ang Dios mopanalangin kaninyo.’” 1

Sa tibuok niyang kinabuhi, si Presidente Snow nagtinguha nga 
ang iyang kasingkasing matarung atubangan sa Ginoo, ug siya mi-
awhag usab sa mga Santos sa pagsusi sa ilang kaugalingon nga 
katakus. Siya namulong uban sa “usa ka paagi nga makapalambo 
sa atong pagsabut” ang panginahanglan sa pag-ugmad og “tukmang 
kinaiya, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, atubangan sa Dios 
nga atong Amahan.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 146.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Kon kita nakaugmad og tukmang kinaiya, kita masaligong 
makadapit sa Dios sa pagsusi sa atong mga kasingkasing.

Kusganon nakong gibati, nga ang labing mahinungdanon nga 
konsiderasyon, ug ang labing makatabang kon kita mobalik ngadto 
sa kalibutan sa mga espiritu, mao kanang pag-ugmad og tukma ug 
nindot nga kinaiya isip matinud-anon ug makanunayon nga mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw dinhi niining kahimtang sa pagsulay.

Diha sa mga panghitabo diin ang usa ka estranghero mo-aplay 
og trabaho, o sa usa ka kasaligan nga posisyon, kasagaran nagki-
nahanglan nga siya makahatag og mga papeles nga nagpamatuod 
sa iyang katakus, gikan sa masaligan nga mga tawo, mga sulat nga 
rekomendasyon ug pagpaila-ila nga makatabang gayud kaayo niini, 
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makatabang sa pagbaton og pagsalig ug mga pribilehiyo nga lisud 
maangkon sa laing paagi. Hinoon, sa samang higayon sayon nga 
makakuha og sinulat nga kinaiya, nga mao ang tawag niini, usa 
ka kinaiya nga masulod lamang sa tawo sa iyang bulsa; ug, gani, 
sumala sa akong naobserbahan mao kini kanunay ang nahitabo 
nga ang mga tawo nagdala sa sinulat nga mga kinaiya nga wala 
mapamatud-i sa ilang tinuod nga kinaiya.

Adunay pipila kanato nga nailhan nga mga miyembro niini nga 
Simbahan nga naningkamot og maayo aron mauyonan niadtong 
naglibut kanila, apan kansang tinuod nga kinaiya, o ang kahiladman 
sa laing pagkasulti, niana nga mga tawo, gitabunan o nagpakaaron-
ingon. . . . Karon kining pag-ampo nga akong [gipasabut] —“Susiha 
ako, Oh Dios, ug hibaloi ang akong kasingkasing: sulayi ako, ug 
hibaloi ang akong mga hunahuna; ug tan-awa kon kanako aduna 
bay dalan sa pagkadautan, ug mandoi ako sa dalan nga walay ka-
tapusan” [Salmo 139:23–24]—mahinungdanon kaayo; usa kini ka 
pag-ampo nga si David diha sa labing mahinungdanong dalan sa 
iyang kinabuhi mabinantayon ug sa dakong pagsalig nag-ampo sa 
Ginoo. Apan adunay mga higayon nga siya mobati og makapadu-
haduha ug makapakurog nga pagbati sa kahuyang sa pag-ampo 
niini nga paagi.

Ako adunay rason nga motuo nga daghan sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw, panahon sa dakong bahin sa ilang kinabuhi, ma-
kaduol sa Ginoo sa tanang pagsalig ug makahimo niining sama nga 
pag-ampo—“ Susiha ako, Oh Dios, ug hibaloi ang akong kasing-
kasing, ug tan-awa kon kanako aduna bay dalan sa pagkadautan;” 
apan kon kita, isip usa ka katawhan, makapuyo sa ingon aron sa 
tanang higayon makayukbo sa Ginoo ug makaampo og sama niini, 
pagkanindot unta niini, pagkanindot niini nga butang nga atong 
makab-ot diha sa pagkamatarung ug maayong mga buhat! . . . Ako 
moawhag nga [matag tawo] mosunod niining pag-ampo ni  David, 
ug makita unsa siya kaduol nga makapuyo sa kahayag nga anaa 
kaniya, nga kini buhaton isip tinuoray gayud nga kabahin sa iyang 
pagsimba sa Dios. Daghan ang napakyas sa pag-abut niini nga sum-
banan sa kamaayo tungod kay naghimo sila og mga butang diha sa 
tago diin dili makita sa mortal nga mata, nga adunay kalagmitan nga 
mopalayo kanila gikan sa Labawng Makagagahum ug motukmod 
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palayo sa Espiritu sa Dios. Ang ingon niana nga mga tawo dili 
makagamit niini nga pag-ampo kon sila nag-inusara; dili nila kini 
mahimo gawas kon sila maghinulsol sa ilang mga sala ug tarungon 
ang sayop nga ilang nahimo, ug determinado nga mobuhat og mas 
maayo sa umaabut kay sa ilang nahimo sa miagi, ug mougmad og 
kinaiya atubangan sa Dios nga mahimong masandigan panahon sa 
pagsulay, ug mopasarang kanila sa pakig-uban sa balaan nga mga 
binuhat ug sa Amahan mismo kon sila moadto na sa kalibutan sa 
mga espiritu.

. . . Kita kinahanglan gayud nga mahimong matinuorong mga 
lalaki ug matinuorong mga babaye; kinahanglan nga kita adunay 
pagtuo nga napalambo og maayo, ug kinahanglan nga kita takus 
sa pakig-uban sa Espiritu Santo nga motabang kanato sa buhat sa 
pagkamatarung sa tibuok adlaw, aron kita makahimo sa pagsakri-
pisyo sa atong kaugalingong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa 
Amahan, sa pagpakigbatok sa atong pagkakinaiyanhon, ug pag-
himo og matarung tungod sa gugma sa paghimo og matarung, sa 
pagpunting sa atong mata ngadto lamang sa dungog ug himaya sa 
Dios. Sa pagbuhat niini kinahanglan nga adunay kinahiladmang 
pagbati sa hunahuna nga nahibalo sa responsibilidad nga atong 
pagahimoon, nga nasayud sa kamatuoran nga ang Dios nagtan-aw 
kanato ug nga ang atong matag lihok ug mga motibo nga nag-aghat 
niini mahatagan og katin-awan; ug kita kinahanglan nga sa kanunay 
nahisubay [nahiuyon] sa Espiritu sa Ginoo.3 [Tan-awa sa sugyot 2 
sa pahina 146.]

Ang mga ehemplo diha sa mga kasulatan nagtudlo 
kanato unsaon sa pagpalambo sa atong kinaiya.

Daghang mga butang nga akong ganahan sa kinaiya sa mga pro-
peta, ug ilabi na ni Moises. Nakadayeg ako sa iyang determinasyon 
sa pagtuman sa pulong ug kabubut-on sa Dios kalabut sa Israel, ug 
sa iyang kaandam sa pagbuhat sa tanan nga mahimo sa tawo, uban 
sa tabang sa Labawng Makagagahum; ug labaw sa tanan nakadayeg 
ko sa iyang kaligdong ug kamaunungon ngadto sa Ginoo. . . .

Ang Dios modayeg sa mga lalaki ug mga babaye karon kinsa nag-
padayon diha sa dalan sa pagkamatarung ug kinsa, bisan pa man 
sa mga gahum ni Satanas nga gihan-ay batok kanila, makaingon, 
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Palayo kanako Satanas [tan-awa sa Lucas 4:8], ug kinsa nagpuyo og 
Diosnong kinabuhi, ug ang ingon niana nga mga tawo adunay im-
pluwensya sa Dios ug ang ilang mga pag-ampo makatabang kaayo 
[tan-awa sa Santiago 5:16]. Si Moises, pananglitan, adunay ingon 
niana nga gahum sa Labawng Makagagahum sa pag-usab sa Iyang 
[Dios] katuyoan diha sa usa ka piho nga higayon. Kahinumduman 
nga ang Ginoo nasuko sa mga Israelite ug misulti ni Moises nga sila 
Iyang pagalaglagon, ug Siya mokuha ni Moises ug mohimo gikan 
kaniya og talagsaong mga tawo, ug ihatag kaniya ug sa iyang kali-
watan ang unsay Iyang gisaad sa Israel. Apan kining bantugan nga 
lider ug tighatag sa balaod, matinud-anon sa unsay gisalig kaniya, 
mibarug sa tunga-tunga ug nangaliyupo sa Ginoo alang sa iyang 
katawhan; pinaagi sa gahum nga iyang mahimo ug iyang gihimo, 
nahimo siya nga instrumento sa pagluwas sa katawhan gikan sa ma-
hitabong kalaglagan. [Tan-awa sa Exodo 32:9–11; Hubad ni Joseph 
Smith, Exodo 32:12.] Unsa ka ligdong ug kamahimayaon si Moises 
sa panan-aw sa Ginoo, ug pagkadako sa Iyang kalipay nga masayud 

bisan og si Jonas “mipakita og mga kahuyang,” kita makakat-on 
sa iyang “nindot ug dalaygon” nga mga kinaiya.
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nga ang Iyang pinili nga katawhan, sa ilang kabadlungon ug kaig-
norante, aduna pay sama niana nga tawo nga nangulo kanila.

Diha kang Jonas makita usab nato ang nindot nga kinaiya. Diha 
sa dagkong pagbalud sa tubig, ug nangahadlok na ang mga tigla-
yag unsaon nila pagluwas sa barko, si Jonas nga nahasol sa tanlag 
sa wala pag-adto sa Nineve sama sa gimando sa Ginoo, miduol ug 
misulti nga siya ang hinungdan sa katalagman nga hapit molaglag 
kanila, ug andam nga maoy isakripisyo alang sa kaayohan niadtong 
nanakay. [Tan-awa sa Jonas 1:4–12.] Sa ubang mga propeta usab ug 
sa mga tawo sa Dios, bisan og sila adunay pipila ka higayon, nga 
sama kang Jonas, nga mipakita og mga kahuyang, adunay nindot 
ug dalaygon nga makita diha sa ilang kinaiya.4 [Tan-awa sa sugyot 
3 sa pahina 146.]

Ang matarung nga mga kinaiya molambo sulod 
kanato sa hinay-hinay kon kita mopakita og pagtuo 

ug maghinulsol sa mga sayop nga atong nahimo.

Ang ingon niana nga mga kinaiya nga klarong gipakita sa takus 
nga mga tawo sa karaang panahon dili aksidente o sulagma lamang, 
ni kini naangkon sa usa lamang ka adlaw, usa ka semana, usa ka 
bulan, o usa ka tuig, apan sa hinay-hinay nga mga paglambo, mga 
resulta sa padayon nga kamatinud-anon ngadto sa Dios ug kama-
tuoran, wala magsalig sa pag-uyon o pagsaway sa mga tawo.

. . . Kini mahinungdanon nga kita, isip mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, kinahanglang makasabut ug motimaan nga ang kalu-
wasan moabut pinaagi sa grasya sa Dios ug pinaagi sa pagpalambo 
diha kanato niadto nga mga baruganan nga midumala niadtong 
matarung nga mga tawo nga gihisgutan. Ang tumong mao nga dili 
mohimo og maayo aron daygon sa mga tawo; apan mohimo og 
maayo tungod kay sa paghimo og maayo atong mapalambo ang 
pagkadiosnon sulod kanato, ug sa paghimo niini kita mahimong 
dumadapig sa pagkadiosnon, nga sa kadugayan mahimong kabahin 
ug tipik sa atong pagkatawo. . . .

Wala ba kita mobuhat usahay og mga butang nga atong gima-
hayan? Maayo ra ang tanan basta mohunong kita sa pagbuhat nia-
nang mga butanga sa dihang atong nasayran nga sayop kini; kon 
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atong nakita ang kadautan ug dayon magbag-o, mao lamang kana 
ang atong mahimo, ug mao lamang ang gipangayo sa matag tawo. 
Apan sa walay pagduhaduha, ingon usab gayud niini ang uban nga 
mas naghunahuna sila ug nahadlok nga mahibaloan sa kadagha-
nan ang sayop nga ilang nahimo kay sa paghimo sa sayop mismo; 
maghunahuna sila kon unsa kaha ang isulti sa mga tawo kon sila 
makadungog niini, ubp. Ug, sa laing bahin, ang uban mapugos sa 
paghimo og pipila ka butang aron mauyunan sa ilang mga higala, 
ug kon ang ilang mga gihimo dili daygon o dili mahibaloan, mobati 
sila nga ang ilang paghago walay bili, ug ang unsay maayo nilang 
nahimo walay kapuslanan.

Karon, kon kita tinuoray nga nagtinguha nga mopaduol sa Dios; 
kon kita nangandoy sa pagpahimutang sa atong kaugalingon uban 
sa maayong mga espiritu didto sa mahangturong mga kalibutan; 
kon kita nangandoy sa pag-ugmad sa atong kaugalingon nianang 
hugot nga pagtuo nga atong nabasa ug diin ang karaang mga San-
tos mipahigayon og ingon ka talagsaon nga mga buhat kita kina-
hanglan, human nato madawat ang Balaang Espiritu, maminaw sa 
mga paghunghong niini ug mosunod sa mga pag-aghat niini, ug 
dili mobuhat og bisan unsa nga makapalayo niini kanato: Tinuod 
kini nga kita huyang nga masaypanon nga mga nilalang nga bisan 
unsang orasa makapasilo sa Espiritu sa Dios; apan diha-diha dayon 
nga atong mahibaloan nga kita nakahimo og sayop, kinahanglan 
kita nga maghinulsol sa sayop nga gihimo ug kutob sa mahimo 
tarungon o himoong matarung ang sayop nga atong nahimo. Sa 
paghimo niini atong mapalig-on ang atong kinaiya, atong mapada-
yon ang atong kaugalingong katuyoan, ug atong mapalig-on ang 
atong kaugalingon batok sa pagtintal; ug moabut ang panahon nga 
kita masanapan sa hilabihan nga kita mahingangha sa kalamboan 
nga atong nahimo sa pagdumala sa kaugalingon, ug pag-uswag.5 
[Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 147.]

Sa atong paghupot sa atong matarung nga 
kinaiya, kita mas maduol sa Dios.

Atong nadawat ang Ebanghelyo nga katingalahan sa mga pagpa-
lihok niini: pinaagi sa pagkamasulundon sa mga gikinahanglan niini 
atong madawat ang labing mahinungdanon nga mga panalangin 
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nga gisaad gayud kanato o gihatag sa katawhan sa tanang panahon 
sa kalibutan. Apan, sama sa gamayng bata nga may dulaan, kita 
usab kasagaran motagbaw sa atong kaugalingon sa madunot nga 
mga butang sa panahon, malimot sa atong mga oportunidad nga 
mapalambo sulod kanato ang mahinungdanon, ang mahangturon 
nga mga baruganan sa kinabuhi ug kamatuoran. Ang Ginoo gusto 
nga mougmad og mas suod nga relasyon tali sa Iyang Kaugalingon 
ug kanato; gusto Siya nga kita molambo diha sa atong pagkatawo 
ug mouswag ang atong salabutan, ug kini mahimo lamang pinaagi 
sa walay katapusang Ebanghelyo nga giandam ilabi na niini nga 
katuyoan. Miingon si Apostol Juan: “Ang tanan nga nagabaton sa 
maong paglaum kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon maingon 
nga kadto Siya (Kristo) putli man.” [1 Juan 3:3.] Ang mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw naggamit ba sa mga baruganan sa Ebanghelyo 
sa ilang kinabuhi, ug sa ingon nakatuman sa plano sa Dios?

. . . Unsa ang atong mahimo ubos sa mga kahimtang aron nga 
mas mapauswag ang atong kaugalingon sa pagkamatarung ngadto 
sa atong Dios? Unsa ang mga kaayohan, mga panalangin ug mga 
pribilehiyo ang mahimo niining pamaagi sa kaluwasan, nga atong 
gisunod, ug unsa ang mga paagi nga kinahanglan natong buha-
ton aron matuman kini? Kon adunay sakripisyo nga gikinahanglan 
dako kining kahigayunan sa tanan niadtong kinsa nangandoy sa 
pagkat-on sa ilang relihiyon, ug kinsa naningkamot sa pagtuman 
sa mga gikinahanglan niini, pinaagi sa pagsunod niini diha sa ilang 
matag adlaw nga kinabuhi, sa pagpakita sa ilang kaandam sa pag-
yukbo ngadto sa kabubut-on ni Jehova, sa pag-ila sa iyang gahum 
panahon sa kalisdanan ingon man panahon sa kalamboan.

. . . Maayo kini nga susihon ang atong kaugalingon, mag-ampo 
nga mag-inusara, aron sa pagtino kon unsa na ang atong kahimtang 
. . . atubangan sa Ginoo, aron kon gikinahanglan atong mabag-o 
ang atong kakugi ug kamatinud-anon, ug mapalambo ang atong 
maayo nga mga buhat.

Walay duhaduha, kalabut sa mga tawo isip kinatibuk-an, nga 
kita nag-uswag gayud sa panan-aw sa Dios. Apan bisan ingon kini 
niini, nakahibalo ko nga adunay mga tawo taliwala kanato nga gi-
hatagan og espirituhanong mga gasa nga angayang ugmaron, nga 
mahimo nilang palamboon, kon gusto nila, ngadto sa mas maayo 
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nga kahimtang kay sa kahimtang niini karon, ug kinsa makahimo sa 
paglihok nga mas paspas diha sa mga pamaagi sa pagkabalaan ug 
mas maduol ngadto sa Ginoo. Apan ang espiritu nga anaa sa mga 
butang sa kalibutan mao ang naglihok diha kanila mao nga dili nila 
mapalambo kadtong espirituhanong mga gahum ug mga panala-
ngin; dili nila mabutang ang ilang kaugalingon nianang pakigsuod 
sa Ginoo nga mao ang ilang pribilehiyo nga angayang maangkon.6

Ang atong kinaiya, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ki-
nahanglang magpabiling sagrado, bisan unsa pa ang mahitabo o 
sakripisyo. Ang kinaiya, nga giuyunan sa Dios angayang batunan, 
bisan pa man kon gikinahanglan ang tibuok kinabuhi nga padayong 
paglimud sa kaugalingon.

Samtang nagpuyo sa ingon kita makapangandoy . . . , uban sa 
hingpit nga kasigurohan nga . . . kita pagakoronahan uban sa anak 
nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios, ug maangkon ang 
bahandi ug himaya sa Celestial nga gingharian.7 [Tan-awa sa sugyot 
5 sa pahina 147.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Sa imong pagribyu sa asoy sa mga pahina 137 ug 139, unsa 
ang imong nakat-unan sa mga binuhatan ni  Elder Lorenzo 
Snow ug Elder Franklin D. Richards? Hunahunaa kon unsaon 
nimo sa pagpakigbahin kini nga mga baruganan nganha sa 
mga sakop sa pamilya o sa uban.

 2. Si Presidente Snow miingon, “Kita kinahanglan nga mahimong 
matinuorong mga lalaki ug matinuorong mga babaye” (pa-
hina 141). Unsa sa imong hunahuna ang ipasabut sa matinu-
orong mga lalaki ug matinuorong mga babaye?

 3. Hunahunaa ang obserbasyon ni Presidente Snow mahitungod 
sa mga ehemplo ni Moises ug ni Jonas (mga pahina 141–43). 
Unsa ang imong nakita sa matag usa niini nga mga asoy nga 
makatabang kanato sa pagpalambo sa atong kinaiya?
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 4. Pamalandonga ang tibuok unang paragraph sa pahina 144. 
Ngano sa imong hunahuna nga kita kinahanglan man nga 
masayud sa atong mga sayop aron mapalig-on ang atong ki-
naiya? Unsaon nato pagtugot sa atong kaugalingon nga makita 
ang atong kaugalingong mga kalapasan nga dili mawad-an og 
paglaum?

 5. Ribyuha ang tambag ni Presidente Snow sa katapusang sek-
syon sa kapitulo (mga pahina 144–46). Hunahunaa ang pagga-
hin og panahon sa pagsusi sa imong kaugalingon ug pagtino 
kon unsa na ikaw sa atubangan sa Ginoo.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 24:3–5; 2 Pedro 1:2–11; 
Mosiah 3:19; Alma 48:11–13, 17; Ether 12:25–28; D&P 11:12–14; 
88:63–68

Tabang sa Pagtudlo: Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og 
usa ka seksyon sa kapitulo ug basahon 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.

Mubo nga mga sulat
 1. Deseret Semi-Weekly News, Dis. 19, 

1899, 5.
 2. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.
 3. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.
 4. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.

 5. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 
1882, 1.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 
1882, 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, Peb. 9, 
1886, 1.
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ang mga anak “usa ka bililhon nga panulundon gikan sa ginoo.”
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Sagradong mga 
Relasyon sa Pamilya

“Kon kita matinud-anon atong makauban ang 
usag usa didto sa walay katapusan ug mahimayaon 

nga kahimtang. . . . Kadtong pakigsuod nga 
naugmad dinhi, nga anaa sa malahutayong 

kinaiya, magpadayon sa kahangturan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Nagpaabut sa iyang ika-70 nga adlawng natawhan, si Lorenzo 
Snow midapit sa tanan niyang mga anak ug ilang mga pamilya nga 
magtigum didto sa Brigham City, Utah, alang sa “grand re-union ug 
pagsaulog sa anibersaryo.” Siya mipahimutang sa ilang kapuy-an ug 
pagkaon ug mga programa aron ang tanan, lakip na ang gagmayng 
mga bata, malingaw. “Sa akong pagsige og hunahuna kalabut niini 
nga hilisgutan [kabahin sa reunion sa pamilya],” siya misulat, “mas 
nagkadako ang akong kahinam ug tinguha sa panagtigum sa pa-
milya, aron makita ko kamong tanan makausa sa akong kinabuhi, 
ug mahatagan kamo og panalangin sa usa ka amahan.” Siya mi-
awhag kanila nga dili motugot nga adunay makapugong sa ilang 
pagtambong “gawas sa grabe kaayo ug dili mapugngan nga mga 
babag.” 1

Ang pamilya Snow nagkatigum gikan sa Mayo 7 hangtud 9, 1884, 
ug nalingaw sa musika, mga drama-drama, mga pagpamulong, ba-
lak, mga dula, pagkaon, ug hinigala nga pagsultihanay.2 Ang igso-
ong babaye ni Presidente Snow nga si Eliza miingon nga sa tibuok 
kalihokan, siya miapil sa “nagkalainlaing mga miting sa pamilya, ug 
sa kapasidad sa Patriyarka, . . . mihimo sa paghatag og mga panala-
ngin sa mga sakop” ug mihatag og “daghang mga tambag, panudlo 
ug pahimangno sa usa ka amahan.” Sa dihang hapit na mahuman 
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ang reunion, ang tibuok pamilya nagpundok aron maminaw sa 
iyang pagpamulong. Sumala sa rekord ni Eliza, siya mipahayag “sa 
iyang kalipay ug pasalamat sa Dios nga karon iyang natagamtam 
ang kalipay nga makita ang maanindot ug mapahiyumon nga mga 
dagway sa iyang dakong pamilya, ug ang kaayohan nga iyang gilau-
man nga moresulta niini nga reunion.” Nagtan-aw sa iyang pamilya, 
si Presidente Snow miingon: “Ang akong kasingkasing napuno sa 
mga pagbati sa pasalamat ngadto sa akong Langitnong Amahan. 
. . . Ang pulong walay gahum sa pagpahayag sa halawom nga mga 
pagbati sa akong kasingkasing alang niining balaan ug sagrado nga 
oportunidad niining kasaulogan sa akong ika-setenta nga adlawng 
natawhan, nga magbarug dinhi ug makita kining mahimayaon ug 
langitnong makapadasig nga talan-awon.”

Si Presidente Snow mipadayon: “Kini ang katapusang re-union 
sa pamilya nga atong mapaabut niining kinabuhia. Unta ang Dios 
sa atong mga amahan motabang kanato sa pagsunod sa Iyang mga 
balaod, pagpuyo og talahuron nga kinabuhi, pagpabiling sagrado 
sa atong hiyas ug kaligdong, pagpaminaw sa mga paghunghong sa 
Balaang Espiritu, ug makugihong pagtinguha sa pagputli sa atong 
kaugalingon, nga walay bisan usa ka sakop niini nga pamilya ang 
mawala pinaagi sa pagsukwahi gikan sa higpit ug pig-ot nga dalan, 
apan unta kitang tanan mopamatuod sa atong kaugalingon nga 
takus nga mobangon sa buntag sa unang pagkabanhaw, kinoro-
nahan sa himaya, ipadayon didto sa pagka-imortal ang panaghiusa 
sa pamilya, ug magpadayon sa pag-uswag hangtud sa walay kata-
pusang mga panahon sa kahangturan.” 3 [Tan-awa sa sugyot 1 sa 
pahina 157.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang mga relasyon sa pamilya sagrado ug 
mahimong mas lig-on didto sa kahangturan.

I-awhag ang kaminyoon, . . . ug isilsil diha sa [uban] ang kasa-
grado niana nga relasyon ug obligasyon nga anaa kanila sa pag-
sunod nianang mahinungdanon nga sugo nga gihatag sa Dios sa 
atong unang mga ginikanan, sa pagsanay ug pagpuno sa yuta [tan-
awa sa Genesis 1:28]. Mas mahinungdanaon kini karon, sa kalibutan 
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nga mobaliwala niana nga balaod ug dili motahud sa pakigsaad sa 
kaminyoon. Makapaguol kini nga makita ang gidaghanon sa pagdi-
borsyo sa nasud ug ang nagkadaghan nga motan-aw sa mga anak 
isip babag imbis nga bililhon nga panulundon gikan sa Ginoo.4

[Ang Ginoo] mipakita kanato nga kon kita magmatinud-anon 
atong makauban ang usag usa didto sa walay katapusan ug ma-
himayaon nga kahimtang; nga kadtong pakigsuod nga naugmad 
dinhi, nga mao ang labing malahutayong kahimtang, magpadayon 
sa kahangturan.5

Ang mga pakig-uban nga namugna dinhi, maangkon [nato] didto 
sa mahangturong mga kalibutan. Ang mga amahan, mga inahan, 
igsoong mga babaye, igsoong mga lalaki—oo, ang mga inahan nga 
nakakita sa ilang mga pinalangga nga namatay sa ilang kiliran, na-
sayud nga sila mailaha didto sa kalibutan sa mga espiritu, ug nga 
sila mailaha sa samang matang sa ilang pagbiya niining kinabuhia. 
Ang asawa kon iyang makita ang iyang bana nga himatyon, kon 
ang iyang kinabuhi mobiya kaniya, nasayud siya nga makauban 
niya siya pag-usab, ug iyang makita ang kahupayan ug kalipay, nga 
gihatag pinaagi sa mga pagpadayag sa Labawng Makagagahum, 
niana iyang maangkon ang iyang bana didto sa mahangturong mga 
kalibutan. Ang sama nga matang sa mga relasyon dinhi magpa-
dayon lapas pa niining kinabuhia; ang panaghiusa nga namugna 
dinhi mas molambo sa sunod nga kinabuhi. Ug ang mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw mobati og kasigurohan, tungod kay ang Dios 
mihatag niini ngadto kanila.6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 157.]

Ang matinud-anon nga mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga wala maminyo o manganak niining 

kinabuhia makadawat sa tanang mga panalangin 
sa kahimayaan sa sunod nga kinabuhi.

Usa ka dalaga miadto sa among opisina sa miaging adlaw ug 
mihangyo sa pagpakigkita kanako kalabut sa pribado nga hilisgu-
tan. Gisultihan ko niya nga lain kaayo ang iyang gibati, tungod kay 
wala siyay oportunidad nga maminyo. . . . Gusto siyang masayud 
kon unsay iyang kahimtang didto sa sunod nga kinabuhi, kon dili 
siya maminyo niining kinabuhia. Nagtuo ko nga mao usab kini ang 
pangutana sa mga kasingkasing sa atong mga batan-on. . . . Gusto 
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ko nga mohatag kaninyo og gamay nga pagpasabut aron mahupay 
kadtong anaa niini nga kahimtang. Walay Santos sa Ulahing mga 
Adlaw kinsa human sa pagpuyo og matinud-anon nga kinabuhi 
nga namatay nga nawagtangan og bisan unsa tungod sa kapakyas 
sa pagbuhat og pipila ka butang kon ang mga oportunidad wala 
mahatag kaniya. Sa laing pagkasulti, kon ang batan-ong lalaki o ba-
tan-ong babaye walay oportunidad nga maminyo, ug sila nagpuyo 
og matinud-anong kinabuhi hangtud sa panahon sa iyang kama-
tayon, ilang maangkon ang tanang mga panalangin, kahimayaan 
ug himaya nga madawat ni bisan kinsa nga lalaki o babaye nga 
aduna niini nga oportunidad ug mipalambo niini. Kana sigurado 
ug positibo. . . .

Ang mga tawo nga walay oportunidad nga maminyo niining ki-
nabuhia, kon sila mamatay diha sa Ginoo, adunay paagi nga ihatag 
kanila diin sila makaangkon sa tanang mga panalangin nga giki-
nahanglan sa mga tawo diha sa minyo nga kahimtang. Ang Ginoo 
maloloy-on ug mabination, ug Siya makiangayon. Walay dili maki-
angayon diha Kaniya; apan dili nato makita kini nga makiangayon 
kon ang usa ka babaye o lalaki mamatay nga walay oportunidad 
nga maminyo kon kini dili mahatagan og higayon sa sunod nga 
kinabuhi. Dili kana makiangayon, ug kita nasayud nga ang Ginoo 
makiangayon. Ang akong igsoong babaye nga si Eliza R. Snow, sa 
akong pagtuo, usa ka buotan nga babaye sama ni bisan kinsa nga 
babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nabuhi sukad, ug 
nagpuyo siya nga wala maminyo hangtud wala gayud siya makaba-
ton og usa ka pamilya. . . . Dili gayud ako makatuo nga mawad-an 
siya og bisan usa ka butang tungod lamang niana nga sitwasyon. 
Hatagan siya og higayon sa sunod nga kinabuhi, ug siya makaba-
ton og ingon nga gingharian sama sa iyang madawat kon aduna pa 
siyay oportunidad nga makabaton og pamilya niining kinabuhia.7

Kon ang bana ug asawa nakatagamtam og pagkahiusa 
sa pagbati, sila nag-awhag og paghigugma ug 

pagkamabination diha sa panimalay.

Siguroa nga ang gagmay, walay hinungdan nga mga dili pagsi-
nabtanay diha sa panimalay dili moguba sa inyong kalipay.8
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Mga asawa, pagmatinud-anon sa inyong mga bana. Nasayud ko 
nga kamo kinahanglang mag-antus og daghang dili maayo nga mga 
butang, ug ang inyong mga bana kinahanglang mag-antus usab sa 
pipila ka mga butang. Walay pagduhaduha nga usahay pagasulayan 
kamo sa inyong mga bana, sa sitwasyon nga tingali wala mahibalo 
ang inyong mga bana, o tingali usahay tungod kay kamo mismo 
wala mahibalo. . . .

. . . Nag-ingon lamang ako nga ang inyong mga bana badlo-
ngon—sama ninyo ka badlongon, ug tingali ang uban kanila mas 
labaw pa ka badlongon; apan, pasagdi lang: antusa lang ang dili 
nindot nga panghitabo nga moabut usahay, ug kon kamo magkita 
og usab sa sunod nga kinabuhi kamo mobati og kalipay nga inyong 
naantus kadtong mga butanga.

Ngadto sa mga bana, moingon ko: Daghan kaninyo wala moha-
tag og bili sa inyong asawa. . . . Pagmabination kanila. Kon anaa 
sila sa miting, kugusa ang bata bisan katunga lang sa miting. Kon 
nagkinahanglan kining duyanon, ug kamo wala kaayoy gibuhat, 
duyana kini. Pagmabination kon usahay kinahanglan ninyo nga 
mohimo og gamayng sakripisyo sa pagbuhat sa ingon; batia ang 
kamabination, bisan unsa pa man ang sakripisyo.9

Ang mga lalaki kinahanglan nga mas molihok isip amahan diha 
sa panimalay, adunay malumo nga pagbati sa ilang mga asawa ug 
mga anak, mga silingan ug mga higala, mas mabination ug mas 
diosnon. Kon moadto ko sa usa ka pamilya makadayeg ko nga 
magtan-aw nga ang haligi niana nga pamilya modumala niini isip 
usa ka tawo sa Dios, mabination ug malumo, puno sa Espiritu Santo 
ug sa kaalam ug panabut sa Langit.10

Kon kamo magsugod og pamilya sa Zion, kon kamo maminyo og 
celestial nga kaminyoon nga gikinahanglan aron magpadayon didto 
kinahanglan kamo nga mohiusa niana nga pamilya, ug kinahanglan 
nga anaa ang Espiritu sa Ginoo sa haligi niana nga pamilya ug kina-
hanglan nga siya aduna nianang kahayag ug nianang salabutan nga 
kon gisunod sa matag adlaw nga kinabuhi ug pamatasan niadtong 
mga tawhana, makahatag og kaluwasan niana nga pamilya, kay ang 
ilang kaluwasan anaa sa iyang mga kamot.
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Siya maningkamot ug mohiusa sa iyang mga pagbati ug paghi-
gugma uban kanila kutob sa iyang mahimo, ug maningkamot sa 
pagbaton sa tanan niadtong mga butang nga gikinahanglan sa ilang 
kahupayan ug kaayohan, ug sila sa laing bahin mohimo usab ug 
mopakita sa sama nga pagbati, sama nga kamabination ug sama nga 
pamatasan, ug kutob sa ilang mahimo mopakita og mga pagbati sa 
pasalamat alang sa mga panalangin nga ilang nadawat.

Kini mahinungdanon nga adunay panaghiusa sa pagbati, o pa-
naghiusa sa sentimento ug tugbang nga pagbati, nga ang ilang pag-
kahiusa mahimong mahiusa niini nga paagi.11

Kon ang [mga lalaki] moluhod kauban ang ilang mga asawa ug 
mga anak kinahanglan nga sila gidasig sa gasa ug gahum sa Espiritu 
Santo nga ang bana mahimong usa ka lalaki nga tahuron sa buotan 
nga asawa, ug nga ang gasa ug gahum sa Dios mag-uban kanila sa 
kanunay. Sila kinahanglan nga mahiusa diha sa ilang mga pamilya 
aron ang Espiritu mokunsad kanila, ug kinahanglan sila nga mag-
puyo sa ingon nga ang asawa pinaagi sa pag-ampo mabalaan, nga 
unta iyang makita ang kamahinungdanon sa pagbalaan sa iyang 
kaugalingon atubangan sa iyang bana ug atubangan sa iyang mga 
anak nga sila unta mahiusa aron ang bana ug asawa hingpit nga 
mahiusa, takus nga mopuyo sa puluy-anan ug dapit sa gingharian 
sa Dios, nga unta ilang matagamtam ang tiunay nga espiritu ug 
mahatag ang lunsay nga panudlo ngadto sa ilang mga anak ug 
ngadto sa mga anak sa ilang mga anak.12 [Tan-awa sa sugyot 3 sa 
pahina 157.]

Ang mga anak labing makakat-on sa ebanghelyo kon 
ang ilang mga ginikanan mangayo og inspirasyon 

ug mopakita og maayo nga mga ehemplo.

Dili kini atong buhat nga atong giapilan, buhat kini sa Dios. Kita 
gigiyahan sa atong mga lihok sa usa ka gamhanang binuhat. . . . 
Ang kaugmaon niining gingharian nag-agad sa atong mga anak; ug 
ang gahum ug kalampusan niini sa katapusan, nag-agad sa ilang 
edukasyon ug tukmang pagbansay. Kon kita gusto nga adunay tuk-
mang impluwensya sa atong mga pamilya, kita kinahanglan nga 
mopakita og maayo nga mga ehemplo ingon man usab mohatag 
kanila og maayo nga mga pagtulun-an. Kita makaingon, buhata 
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ang mga ginikanan kinahanglan nga maningkamot 
nga “mohiusa sa [ilang] pamilya.”

ang akong gibuhat, ingon man usab makaingon nga buhata ang 
akong gisulti.13

Paningkamot sa pagtudlo sa inyong mga anak niana nga paagi, 
pinaagi sa ehemplo ug pagtulun-an, aron dili sila magduhaduha sa 
pagsunod sa inyong mga lakang ug mahimong ingon ka maisugon 
sa kamatuoran sama kaninyo.14

Ang mga lalaki nga gusto nga magpabilin sa ilang baruganan 
atubangan sa Dios diha sa balaang priesthood kinahanglan nga 
makabaton og espiritu sa panagna, ug angayan sa pagpangalagad 
og kinabuhi ug kaluwasan ngadto sa mga tawo; ug [bisan] kon sila 
dili makahimo niini ngadto sa kalibutan kinahanglang himoon nila 
kini diha sa panimalay, sa ilang mga pamilya, sa ilang mga traba-
hoan ug sa kadalanan aron ang ilang mga kasingkasing madasig 
sa mga pulong sa kinabuhi diha sa ilang mga fireside, sa pagtudlo 
sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga anak ug sa ilang mga silingan 
ingon nga sila namulong sa ilang mga kaigsoonan dinhi sa pulpito. 
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Kining pagbaton og gamayng Espiritu kon anaa atubangan sa mga 
tawo ug dayon ibaliwala kini dili mosalir. Ang uban nga mga tawo 
mamulong ngadto sa mga tawo ug dayon mopauli . . . , ug imbis 
batunan ang mga pulong sa kinabuhi diha kanila sila mahimong 
patay sa espirituhanon, apan dili na kini mosalir.

Kini nahimong mga katungdanan sa mga amahan sa Israel ang 
paghigmata ug mahimong manluluwas sa mga tawo, aron sila mag-
lakaw atubangan sa Ginoo diha niana nga kalig-on sa pagtuo ug ni-
ana nga determinadong kadasig nga mosiguro kanila sa inspirasyon 
sa Labawng Makagagahum sa pagtudlo sa mga pulong sa kinabuhi 
ngadto sa ilang mga pamilya. . . .

Niini atong makita ang diwa sa determinasyon nga mohiusa ka-
nato, nga kita makat-on unsaon paghigugma ang usag usa, ug ako 
nag-ampo sa Ginoo nga siya mohatag niana nga gugma sa atong 
matag kasingkasing nga iyang gihatag ni Jesus nga iyang Anak, 
ug nga siya mopadayon sa paghatag og kahibalo nianang unsay 
maayo.15

Katungdanan kini sa amahan nga mahimong angayan sa pag-
tudlo ug pagpahimangno sa iyang mga anak, ug pagtudlo sa mga 
baruganan nganha kanila, aron pinaagi sa pagtuman niadto nga 
mga panudlo sila mahimong labing malipayon diha sa ilang pag-
kabata, samtang sa samang higayon ilang makat-unan ang mga 
baruganan diin ilang maangkon ang labihan nga kalipay ug kamaya 
diha sa kahimtang sa pagka[hamtong].16

Ang atong mga anak, kon kita makugihon sa pag-ugmad diha sa 
atong kaugalingon og lunsay nga mga baruganan sa kinabuhi ug 
kaluwasan, magtubo diha sa kahibalo niining mga butanga ug ma-
kahimo uban sa mas dakong abilidad kay kanato, sa pagpasiugda 
sa mando sa langit ug pag-ugmad og kalipay ug kalinaw sa ilang 
palibut.17 [Tan-awa sa mga sugyot 4 ug 5 sa pahina 157.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.
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 1. Ribyuha ang mga pagbati ni Presidente Snow mahitungod sa 
pagpundok sa tibuok niyang pamilya (mga pahina 149–50). 
Unsa ang pipila sa maayo nga mga resulta nga mahimong 
moabut kon atong pundukon ang atong mga pamilya? Un-
saon nato pagtabang ang atong mga pamilya nga magpabiling 
nagkahiusa?

 2. Sa unsang mga paagi nga ang katapusang paragraph sa pa-
hina 150 mahinungdanon karon? Unsa ang atong mahimo sa 
pagtabang sa mga kabatan-onan sa Simbahan nga makasabut 
sa kasagrado sa pakigsaad sa kaminyoon? Unsa ang atong ma-
himo sa pagtabang kanila nga maghinam-hinam sa kaminyoon 
ug pagkaginikanan?

 3. Si Presidente Snow miingon nga “gagmay, walay hinungdan 
nga mga dili pagsinabtanay” “makaguba sa [atong] kalipay” 
diha sa panimalay (pahina 152). Unsa ang pipila ka piho nga 
mga ideya nga makatabang kanato nga malikayan kining “ma-
kaguba”? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga 
pahina 152–56.)

 4. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 154. Ngano sa 
imong hunahuna nga ang mga ginikanan kinahanglan nga ma-
kaingon man og “buhata ang akong gibuhat” agig dugang sa 
“buhata ang akong gisulti”? Sa unsang mga paagi nga ang mga 
ginikanan makatudlo pinaagi sa ehemplo? Unsa ang pipila ka 
mga baruganan nga imong nakat-unan tungod sa maayo nga 
mga ehemplo sa imong mga ginikanan?

 5. Si Presidente Snow mipahayag sa iyang kabalaka kabahin sa 
mga ginikanan nga maayo kaayong motudlo didto sa simba-
han apan dili sa panimalay (mga pahina 155–56). Hunahunaa 
kon unsay imong mahimo sa pagpakigbahin sa “mga pulong 
sa kinabuhi” nganha sa imong pamilya.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: 1 Nephi 8:10–12; Helaman 
5:12; D&P 68:25–28; 93:40–50; 132:19–20

Tabang sa Pagtudlo: “Kinahanglang magbantay ka nga dili magpa-
labi og sulti kay sa gikinahanglan o mohatag sa imong mga huna-
huna kanunay. Makapawala kini sa interes sa mga estudyante . . . 
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. Ang imong importanting buluhaton mao ang pagtabang sa uban 
nga makat-on sa ebanghelyo, dili ang pagpakita og nindot nga mga 
presentasyon. Naglakip kini sa paghatag og kahigayunan sa mga 
estudyante sa pagtudlo sa usag usa” (Pagtudlo, Walay Labaw ka 
Mahinungdanon nga Tawag, 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Eliza R. Snow Smith, Bio-

graphy and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884), 453–54.

 2. Tan-awa sa Biography and Family Re-
cord of Lorenzo Snow, 461–83.

 3. Sa Biography and Family Record of Lo-
renzo Snow, 484–86.

 4. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 
Deseret Evening News, Hulyo 9, 1901, 1; 
kini nga pakigpulong gihatag ngadto sa 
mga kababayen-an sa Relief Society.

 5. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200; gikan 
sa detalyado nga pagpasabut sa usa 
ka pakigpulong ni Lorenzo Snow nga 
gihatag diha sa kinatibuk-ang kompe-
rensya kaniadtong Abril 1888.

 6. Salt Lake Daily Herald, Okt. 11, 1887, 2.

 7. Millennial Star, Ago. 31, 1899, 547–48.
 8. Deseret News, Okt. 21, 1857, 259.
 9. “The Grand Destiny of Man,” Deseret 

Evening News, Hulyo 20, 1901, 22.
 10. Deseret News: Semi-Weekly, Mar. 31, 

1868, 2.
 11. Deseret News, Mar. 11, 1857, 3; sa orihi-

nal nga tinubdan, pahina 3 sayop nga 
gisulatan og pahina 419.

 12. Deseret News, Ene. 14, 1857, 355.
 13. Deseret News, Hulyo 26, 1865, 338.
 14. Sa “Scandinavians at Saltair,” Deseret 

Evening News, Ago. 17, 1901, 8.
 15. Deseret News, Ene. 14, 1857, 355.
 16. Deseret News, Ene. 28, 1857, 371.
 17. Deseret News, Okt. 21, 1857, 259.
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“Sulod sa mga Templo”

“Ang mga kahigayunan nga gipakita sa Dios talagsaon 
ug maanindot; walay hunahuna ang makatugkad 

niini. Sulod sa mga Templo ug among ipakita kaninyo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Wala madugay human sa iyang bunyag ug kumpirmasyon, si 
Lorenzo Snow misugod og tambong sa mga miting didto sa Templo 
sa Kirtland. Didto, uban ni Propeta Joseph Smith ug uban nga mga 
lider sa Simbahan, iyang nadawat ang talagsaong espirituhanong 
mga panalangin. Sa iyang journal siya miingon: “Didto anaa kanamo 
ang gasa sa panagna—ang gasa sa mga pinulongan—ang gasa sa 
paghubad sa mga pinulongan—ang mga panan-awon ug ang ka-
hibulongan nga mga damgo giasoy—ang pag-awit sa langitnong 
mga koro nadungog, ug talagsaong mga pagpakita sa gahum sa 
pagpang-ayo, pinaagi sa pagpangalagad sa mga Elder, nasaksihan. 
Ang mga masakiton naayo—ang mga bungol nakadungog—ang 
mga buta nakakita ug ang mga bakol nakalakaw, diha sa daghang 
mga higayon. Klaro kaayo nga makita nga ang sagrado ug balaa-
nong gahum—usa ka espirituhanon nga palibut anaa nianang ba-
laang building.” 1

Si Lorenzo Snow ganahan kaayo sa Templo sa Kirtland, nasayud 
nga “ang Anak sa Dios, diha sa Iyang himaya, mipasidungog niini 
sa Iyang halangdong presensya.” Busa, natandog siya sa unang 
higayon nga siya mibarug sa pulpito didto aron motudlo. “Walay 
pulong ang makahulagway sa akong mga pagbati,” miingon siya, 
“sa dihang, sa kinaunhang higayon, mibarug ko sa usa niadto nga 
mga pulpito aron mamulong sa mga tawo—usa ka pulpito diin sa 
barandilya niini, dili pa lamang dugay, kining balaan nga Personahe 
mibarug—‘ang buhok sa iyang ulo puti sama sa lunsay nga yelo, 
ang iyang mga mata ingon sa usa ka siga sa kalayo’—diin usab 



160

K a P i T u L O  1 0

niadtong abril 6, 1892, liboan ka mga tawo ang 
nagpundok aron sa pagsaksi sa capstone nga gibutang 

sa kinatas-an nga spire sa Templo sa salt Lake.
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sila si Moises, Eliseo ug Elijah miabut ug mihatag sa mga yawe sa 
ilang mga dispensasyon ngadto kang Joseph Smith.” [Tan-awa sa 
D&P 110.] 2

Daghang katuigan ang milabay, niadtong Abril 6, 1892, si Pre-
sidente Lorenzo Snow mibarug atubangan sa laing panagpundok, 
niining higayuna atubangan sa hapit na mahuman nga Templo sa 
Salt Lake. Mga 40,000 ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang 
nagtapok sa dapit nga naglibut sa Temple Square, ug mga sobra sa 
10,000 “nagpundok sa ibabaw sa mga balay ug mga dapit aron ma-
kakita sila.” 3 Ang katawhan nagpundok alang sa usa ka seremonya 
diin ang capstone ibutang sa kinatas-an nga spire sa templo. Wala 
madugay nianang adlawa ang estatuwa ni anghel Moroni gitung-
tong sa capstone. Pinaagi sa mando sa Unang Kapangulohan, si 
Presidente Snow, kinsa nianang higayuna mao ang Presidente sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mao ang mopasiugda 
sa mga Santos sa Pagsinggit og Hosanna. Samtang iyang gipasabut 
ang pundok sa katawhan sa Pagsinggit og Hosanna, siya mipahayag 
sa iyang gugma ug kadasig alang sa buhat sa templo.

“Ang mga pulong sa pagsinggit og, Hosanna!” miingon siya, 
“isinggit sa higayon, o human, sa pagbutang sa capstone karon, 
gipahibalo ni Presidente Joseph Smith didto sa Templo sa Kirtland, 
ug gigamit didto sa balaanong panagtigum diin ang gahum sa Dios 
gipakita ug ang panan-awon sa Labawng Makagagahum naabli 
ngadto sa mga kaigsoonan. Dili kini ordinaryo nga mando, apan 
mao kini—ug nanghinaut kami nga klaro kining masabtan—usa 
ka sagradong pagsinggit, ug ipahigayon lamang diha sa talagsaong 
mga okasyon sama sa atong gihimo karon. Nanghinaut usab kami 
nga klaro kining masabtan nga gusto kami nga ang atong mga ka-
igsoonan dili lamang mopahayag sa mga pulong, apan ang ilang 
mga kasingkasing mapuno sa pasalamat sa Dios sa langit, kinsa 
mihuman, pinaagi sa atong paglihok, niining nindot ug talagsaon 
nga buluhaton. Traynta ka tuig na ang milabay karon ang pundas-
yon nga bato—ang sukaranang bato—sa Templo gipahimutang, ug 
sa paghunahuna ug pamalandong sa maanindot nga mga panala-
ngin nga gihatag sa Dios kanato, Iyang katawhan, panahon niining 
daghang katuigan nga nanglabay sukad nianang panahona, kami 
nanghinaut nga bation sa mga Santos nga sa ilang pagsinggit niini 
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nga kini nagagikan sa ilang mga kasingkasing. Pun-a ang inyong 
mga kasingkasing sa pasalamat.” Iyang gipakita ang Pagsinggit og 
Hosanna ug dayon miingon, “Karon kon kita moadto atubangan sa 
Templo, ug kini isinggit na, gusto namo nga ang matag lalaki ug 
matag babaye mosinggit niini nga mga pulong sa kinakusgan sa 
ilang mga tingog, aron ang matag balay niini nga siyudad mokurog, 
ang mga tawo sa tanang bahin niining siyudad makadungog niini, 
ug kini moabut sa mahangturong mga kalibutan.” 4

Ang mosunod nga report kabahin sa seremonya sa capstone 
nagpakita sa balaang pagtahud ug kahinam sa mga Santos atol sa 
kalihokan:

“Pag-abut sa oras sa kaudtohon, si Presidente Wilford Woodruff 
mibarug sa atubangan sa entablado, nakita sa tanang nagpundok 
nga mga tawo, taliwala sa nagharing kahilum. Ang kahinam gibati 
sa mga kasingkasing sa mga tawo samtang siya namulong:

“‘Paminaw, tibuok balay sa Israel, ug tanang kanasuran sa yuta! 
Karon ibutang na nato ang kinatumyang bato sa Templo sa atong 
Dios, diin ang pundasyon niini gipahimutang ug gipahinungod sa 
Propeta, Manalagna ug Tigpadayag nga si Brigham Young.’

“Si Presidente Woodruff mituplok dayon sa electric button, ug 
ang capstone sa Templo mainampingong gipahimutang sa posisyon 
niini. Ang sunod nga nahitabo dili mahulagway sa pulong. Ang ti-
nahud nga Presidente sa Napulog Duha, si Apostol Lorenzo Snow, 
miadto sa atubangan ug mipasiugda sa liboan ka mga Santos sa 
pagsinggit og dungan:

“ ‘Hosanna! hosanna! hosanna! sa Dios ug sa Kordero. Amen, 
amen, ug amen!

“ ‘Hosanna! hosanna! hosanna! sa Dios ug sa Kordero. Amen, 
amen, ug amen!

“ ‘Hosanna! hosanna! hosanna! sa Dios ug sa Kordero. Amen, 
amen, ug amen!’

“Ang matag singgit giubanan og wara-wara sa mga panyo. . . . 
Ang mga mata sa liboan nabasa sa mga luha sa dako nilang kalipay. 
Ang yuta daw miuyog sa kakusog sa tingog nga mipalanog sa nag-
libut nga kabungturan. Ang talagsaon o mas nindot nga talan-awon 
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kay sa niini nga seremonya sa pagpahimutang sa capstone sa Tem-
plo wala pa marekord sa kasaysayan. Ang mga hosanna mao pa ga-
yud ang paghunong sa dihang ang dakong kongregasyon mikanta 
sa mahimayaong makapadasig nga himno, ‘Ang Espiritu sa Dios 
sama sa nagdilaab nga kalayo.’” 5

Si Presidente Woodruff mipahinungod sa Templo sa Salt Lake 
saktong usa ka tuig ang milabay, pagka-Abril 6, 1893, human sa 
pagtrabaho sa mga Santos og 40 ka tuig sa paghuman niini. Si 
Presidente Lorenzo Snow gitawag aron moserbisyo isip unang pre-
sidente niana nga templo, ug siya mituman niini nga calling hang-
tud nahimo siya nga Presidente sa Simbahan niadtong Septyembre 
1898. Usa ka litrato ni Presidente Snow ang gibitay sa Templo sa 
Salt Lake karon, agig paghinumdom sa iyang gugma sa unsay iyang 
gitawag og “mahinungdanon nga buhat nga among gihimo” sa balay 
sa Ginoo.6 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 169.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Diha sa mga templo atong nasayran ang kabahin 
sa kahibulongan nga mga panalangin sa Dios 

nga giandam alang sa mga matinud-anon.

Ang mga kahigayunan nga gipakita sa Dios talagsaon ug maa-
nindot; walay hunahuna ang makatukib niini. Sulod sa mga Templo 
ug among ipakita kaninyo. Daghan kaninyo, sa akong hunahuna, 
ang nakaadto na didto, ug nakadungog sa kahibulongan nga mga 
butang nga giandam sa Dios alang niadtong nahigugma Kaniya ug 
nagpadayong matinud-anon ngadto sa katapusan. . . .

. . . Iyang giandam ang tanan alang sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw kanang kutob sa ilang gusto o mahunahunaan aron 
mapahinabo ang ilang hingpit nga kalipay ngadto sa tanang ka-
hangturan.7 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 169.]

Pinaagi sa mga ordinansa sa templo kita nag-ugmad 
og sagradong mga relasyon nga mohiusa sa 

mga pamilya karon ug sa kahangturan.

Hunahunaa ang mga saad nga gihimo nganha kaninyo diha 
sa matahum ug mahimayaon nga seremonya nga gigamit diha sa 
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pakigsaad sa kaminyoon sulod sa Templo. Sa higayon nga ang duha 
ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gihiusa diha sa kaminyoon, 
ang mga saad gihimo ngadto kanila kalabut sa ilang mga anak nga 
moabut sa tanang kahangturan.8

Kita nakadawat og dakong kaalam ug kahibalo sa mga bu-
tang nga nakapahingangha sa kalibutan kon kita maghisgut ka-
bahin niini. Atong nasayran nga, sa mga templo, nag-ugmad kita 
og mga relasyon nga dili mohunong sa kamatayon, apan moabut 
ngadto sa kahangturan; sagrado nga mga relasyon nga mohiusa sa 
mga pamilya karon ug sa kahangturan.9 [Tan-awa sa sugyot 3 sa 
pahina 169.]

Diha sa mga templo atong madawat ang 
mga ordinansa sa kahimayaan alang sa 
atong mga kaliwatan nga namatay na.

Matag anak nga lalaki ug anak nga babaye sa Dios adunay opor-
tunidad nga gikinahanglan sa kahimayaan ug himaya. . . . Adunay 
usa lamang ka paagi diin ang kahimayaan ug himaya mahimong 
maangkon. Kinahanglan nga magpabunyag kita alang sa kapasay-
loan sa mga sala ug mapandongan kita sa mga kamot aron madawat 
ang Espiritu Santo. Kini ug ang uban nga mga ordinansa mahi-
nungdanon gayud kaayo alang sa kahimayaan ug himaya; ug kon 
ang mga tawo nabuhi sa panahon nga wala pa ang Ebanghelyo, 
kining mga butanga mahimong ipahigayon pinaagi sa ilang mga 
higala. Ania kita sa kalibutan karon aron sa paghimo niining mga 
butanga—labing minus, usa kini sa labing mahinungdanong mga 
katuyoan sa atong pag-anhi. Kita dili makahatag og igong gibug-
aton sa kaimportante niini nga buhat.10

Dili aksidente ang atong pag-anhi niining kalibutana. Mianhi kita 
alang sa espesyal nga katuyoan, ug sa walay pagduhaduha pinaagi 
sa piho nga mga paghan-ay sa laing kinabuhi nga atong gipuy-an 
nga kita miabut niining kinabuhia. Hinoon, diha sa mga Templo 
atong gihimo ang mahinungdanon nga buhat kalabut sa atong ka-
liwatan nga namatay na. Kita sa matag karon ug unya adunay im-
portante nga mga pagpakita nga ang Dios miuyon niining buhat 
nga atong gipahigayon sa atong mga Templo. Ang labing talagsaon 
nga mga pagpakita nasinati sa mga tawo nga nagtrabaho alang sa 
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ilang mga katigulangan. Kini usa ka mahinungdanon nga buhat nga 
atong gihimo. Liboan ka mga tawo ang gibunyagan alang sa ilang 
mga patay panahon sa atong pagpadayon sa atong mga buhat diha 
sa mga Templo. . . .

Karon, sa atong mga Templo kita motugot sa mga tawo sa pagsu-
lod, human nila masubay ang ilang katigulangan, bisan unsa pa ka 
layo, ug magpabunyag alang sa ilang namatay nga amahan, apohan 
nga lalaki, ug apohan sa tuhod ug uban pa, kutob sa ilang masubay. 
Dayon kita motugot kanila nga ang mga asawa ma-sealed ngadto 
sa ilang mga bana, tanan nga anaa sa linya sa mga katigulangan, 
kutob sa ilang masubay. Pananglit ang kaso sa usa ka hiyasnon nga 
lalaki nga nabuhi sa wala pa ang Ebanghelyo mapaila sa mga anak 
sa mga tawo. . . . Naminyo siya, ug nagbaton og pamilya; apan wala 
gayud siyay kahigayunan nga makadawat sa Ebanghelyo, nga anaa 
kanako ug kaninyo. Apan, siya mitudlo sa iyang pamilya og mga 
baruganan sa moralidad, ug siya mahigugmaon ug mabination sa 
iyang asawa ug mga anak. Unsa pa man ang iyang mahimo? Dili 
siya mahimong ipanghimaraut tungod kay wala niya madawat ang 
Ebanghelyo; kay wala pay Ebanghelyo nga dawaton. Dili mahimong 
kuhaon kaniya ang iyang asawa tungod kay sa dihang siya nakig-
minyo kaniya dili siya makaadto sa Templo ug ma-sealed kaniya 
karon ug sa kahangturan. Siya mihimo kutob sa iyang nahibaloan, 
ug siya naminyo kaniya sa karon, sumala sa pamaagi sa nasud. Kita 
nagtahud niana nga kaminyoon, gibalaan sumala sa mga balaod 
sa iyang nasud. . . . Atong i-sealed ang mga anak ngadto sa ilang 
mga ginikanan ug mga asawa ngadto sa ilang mga bana, tanan nga 
nahisubay sa linya.11

Ang Manluluwas miingon sa piho nga okasyon, “Sa pagkatinuod, 
sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang takna nagasi-
ngabut, ug karon mao na, nga ang mga patay managpakabati sa 
tingog sa Anak sa Dios;” ug Siya mipadayon ug mihimo niining 
talagsaon nga pagpahayag: “ug kadtong magapatalinghug mabuhi.” 
[ Juan 5:25.] Ako nagtuo nga diyutay lamang kaayo ang dili maka-
dawat sa kamatuoran Sila makadungog sa tingog sa Anak sa Dios; 
sila makadungog sa tingog sa Priesthood sa Anak sa Dios, ug sila 
makadawat sa kamatuoran ug mabuhi. Kining mga kaigsoonan nga 
makugihon kaayong mitrabaho diha sa mga templo makaangkon 
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ang mga ginikanan makatabang sa ilang mga anak sa 
pagpangandam sa pagdawat sa pagdapit nga mosulod sa templo.
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og pasidungog, sama kaniadto, sa pagkahimong mga manluluwas 
sa ilang kaliwatan ug kahigalaan nga alang kanila sila mipahigayon 
niini nga mga ordinansa.12 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 169.]

Kita kinahanglan nga maningkamot sa pagpahigayon 
sa buhat sa templo ug family history, bisan kon 

nagkinahanglan kini og pagsakripisyo sa atong bahin.

Karon, kinahanglan nga mao kini ang tumong sa hunahuna sa 
matag lalaki ug babaye nga moadto sa atong mga Templo ug mopa-
higayon niini nga buhat. Dako kini nga buhat, ug importante usab. 
Kon kita moadto na sa laing kinabuhi ug makita ang atong namatay 
na nga mga higala nga nagpuyo didto, kon wala nato mapahigayon 
ang buhat nga gikinahanglan alang sa ilang kahimayaan ug himaya 
dili kaayo kita magmalipayon ug dili kini nindot nga panagkita.

Dili kita kinahanglang maghulat og oportunidad nga nindot ug 
maayo kanunay; apan kinahanglan nga maningkamot kita, bisan 
kon nagkinahanglan kini og gamayng sakripisyo sa atong bahin, 
nga atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa kahimtang sa 
pagpahigayon niini nga buhat. . . . Kami matinguhaon gayud nga 
ang mga kaigsoonan dili mobaliwala niining importante nga buhat. 
Nasayud ba kamo kon unsa ang labing mahinungdanon nga buhat 
panahon sa liboan ka tuig sa pagpahulay [ang Milenyum]? Mao ki-
ning atong gipaningkamutan nga i-awhag nga ipahigayon sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw karong panahona. Ang mga Templo 
itukod sa tanang bahin niining yuta, ug ang mga kaigsoonan mo-
sulod niini ug tingali motrabaho sa buntag ug gabii aron mapadali 
ang buhat ug mahuman ang mga buluhaton nga gikinahanglan sa 
dili pa ang Anak sa Tawo mopresentar sa Iyang gingharian ngadto 
sa Iyang Amahan. Kini nga buhat kinahanglan nga mahuman sa 
dili pa ang Anak sa Tawo moabut ug modawat sa Iyang gingharian 
aron ipresentar kini ngadto sa Iyang Amahan.13 [Tan-awa sa sugyot 
5 sa pahina 169.]
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Kon kita mosulod sa templo nga may putli nga 
kasingkasing, ang Ginoo mopanalangin kanato sumala sa 

unsay Iyang nasayran nga labing maayo alang kanato.

Atong bation kon kita mosulod niini nga mga templo nga atong 
natagamtam ang Epiritu sa Ginoo sa mas hingpit nga paagi kay sa 
bisan asa nga laing dapit. Kini mga building sa Ginoo, ug ang Iyang 
labing importante nga buhat gihimo sa sulod niini. . . .

. . . Mobati ako og katagbawan nga kon ang mga tawo mosulod 
niini nga mga templo, dili sila [mobiya] nga dili mobati og mas 
nindot ug uban sa determinasyon diha sa ilang mga hunahuna sa 
paghimo og mas maayo kay sa ilang nahimo. Kana ang pagbati nga 
gusto namong maangkon sa mga Santos. . . .

. . . Pagmatinud-anon, mga kaigsoonan, ug magmapadayunon; 
adto sa templo ug himoa ang inyong buhat didto, ug malingaw 
kamo, ug mas maandam sa pagbuntog sa kabati sa kalibutan.14

Kadtong [mosulod sa] Templo uban sa putli nga kasingkasing ug 
mahinulsulon nga espiritu dili mogawas niini nga dili makadawat 
og talagsaong mga panalangin, bisan kon sa uban, o posible sa 
kadaghanan, nga mga kahimtang tingali lahi kay sa atong gilau-
man. . . . Ang uban nga mga Santos tingali nagpaabut sa pagpakita 
sa pagpangalagad sa mga anghel . . . o nagpaabut nga makakita 
sa dagway sa Dios. Tingali dili kini makatabang kaninyo nga iha-
tag kana nga mga pagpakita. Ang Ginoo nasayud sa unsay labing 
maayo alang sa matag tawo, ug mopahiangay sa Iyang mga gasa 
alang sa kinamaayohan nga kalamboan niadtong modawat niini. 
Kini mapanglantawan nga ang matag matinud-anon nga mga San-
tos nga mosulod niana nga Balay makadawat og panalangin nga 
makahatag og katagbawan sa dumadawat. Sa dili pa kadtong mi-
sulod sa Templo [mogawas] niini, adunay [mo]tumaw sa ilang mga 
kasingkasing ug panabut nga [ma]gamit nila sa ilang umaabut nga 
kinabuhi. Niini, isip tinuod nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
sila [paga]hatagan.15 [Tan-awa sa sugyot 6 sa pahina 169.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Basaha ang asoy kabahin sa seremonya sa capstone alang sa 
Templo sa Salt Lake (mga pahina 159–163). Kon ikaw nakaapil 
na sa pagpahinungod sa templo, hunahunaa kon unsa ang 
imong gibati nianang higayuna. Kon kita moapil sa  Pagsinggit 
og Hosanna, unsa ang atong gipahayag sa Ginoo?

 2. Ribyuha ang pagdapit ni Presidente Snow nga “mosulod sa 
mga Templo” (pahina 163). Hunahunaa kon unsaon nimo pag-
dawat kini nga pagdapit ug kon unsaon nimo paghatag kini 
nga pagdapit ngadto sa mga sakop sa pamilya ug mga higala.

 3. Sa imong pagtuon sa ikaduhang seksyon sa pahina 163, pa-
malandonga ang mga panalangin nga moabut pinaagi sa 
pagdawat sa mga ordinansa sa templo ug paghimo og mga 
pakigsaad sa templo. Sa unsang paagi nga kini nga mga pa-
nalangin nakaimpluwensya kanimo ug sa imong pamilya?

 4. Basaha ang unang seksyon sa pahina 164. Sa unsang mga pa-
agi nga kita milihok isip “mga manluluwas sa [atong] mga ka-
liwatan ug kahigalaan” kon kita nagpahigayon niini nga buhat? 
Unsa nga mga kapanguhaan ang gihatag sa Simbahan aron sa 
pagtabang kanato?

 5. Unsa ang atong mahimo aron mahatagan og gikinahanglan 
nga pagtagad ug panahon ang buhat sa templo ug family his-
tory? (Ribyuha ang seksyon sa pahina 167.)

 6. Unsa ang pipila ka personal, espirituhanon nga mga panala-
ngin nga atong madawat kon kita moapil sa buhat sa templo? 
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa pahina 168.)

May Kalabutan nga mga Kasulatan: D&P 97:15–17; 109:1–23; 
128:15–18; 132:19; 138:57–59

Tabang sa Pagtudlo: “Makatabang ikaw niadtong imong gitudloan 
nga mobati nga mas masaligon sa ilang abilidad sa pag-apil sa 
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panaghisgutan kon imong tubagon sa positibo nga paagi ang ta-
nang sinsero nga komentaryo. Pananglitan, mahimo ikaw nga mo-
sulti, ‘Salamat sa imong tubag. Maayo kaayo kadto’ . . . o ‘Nindot 
kana nga ehemplo’ o ‘Nagpasalamat ako sa imong tanang gisulti ka-
ron’” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
11.

 2. Sa Biography and Family Record of Lo-
renzo Snow, 11–12.

 3. Tan-awa sa J. H. A., Millennial Star, 
Mayo 2, 1892, 281.

 4. Millennial Star, Hulyo 4, 1892, 418.
 5. Millennial Star, Mayo 2, 1892, 281–82.
 6. Millennial Star, Hunyo 27, 1895, 403.
 7. Deseret Semi-Weekly News, Mar. 30, 

1897, 1.
 8. Deseret Semi-Weekly News, Mar. 30, 

1897, 1.
 9. Sa “Funeral Services of Apostle Erastus 

Snow,” Millennial Star, Hulyo 2, 1888, 
418.

 10. Millennial Star, Hunyo 27, 1895, 405.
 11. Millennial Star, Hunyo 27, 1895, 403–4; 
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dente Snow sa Deseret Weekly, Abril 8, 
1893, 495.



171

K A P I T U L O  1 1

“Wala Ko Tinguhaa 
ang Pagbuhat sa Akong 
Kabubut-on kondili sa 

Kabubut-on sa Amahan”

“Kinahanglan nga kita motugyan sa atong mga 
pagbuot ngadto sa kabubut-on sa Amahan, ug 

madasig sa pag-ingon, unsa ang kabubut-on sa 
atong Amahan, nga atong gianhi sa kalibutan 

aron pagserbisyo? Dayon ang tanang buhat 
nga atong himoon magmalampuson.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Niadtong Marso 31, 1899, si Presidente Lorenzo Snow mibiyahe 
ngadto sa Brigham Young Academy (karon Brigham Young Uni-
versity), diin ang dakong pundok sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nagtigum aron pagsaulog sa iyang ika-85 nga adlawng na-
tawhan. Pagkabuntag, mihatag siya og usa ka pakigpulong ngadto 
sa mga kalalakin-an diha sa kongregasyon. Sa samang higayon, 
ang kababayen-an adunay susama nga miting, gipasiugdahan sa 
mga asawa sa mga sakop sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles. Pagkahapon, ang tanan gihiusa 
pagpundok.

Isip kabahin sa miting sa hapon, ang 23 ka mga bata “miadto sa 
atubangan, ug miatubang ni Presidente Snow, nanganta og duha 
ka kanta . . . , human niana ang matag bata mihatag sa  Presidente 
og hugpong sa mga bulak.” Si Presidente Snow mipahayag sa 
iyang pasalamat ngadto sa mga bata ug mihatag og panalangin 
ngadto kanila. Dayon ang walo ka mga estudyante sa Brigham 
Young  Academy miadto sa atubangan, tagsa-tagsa. Kada usa, 
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didto sa tanaman sa getsemani ang manluluwas miingon, “dili ang 
akong pagbuot, maoy matuman, kondili ang imo” (Lucas 22:42).
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nagrepresentar og usa ka organisasyon sa eskwelahan, mihatag og 
maayo kaayong pagkaandam nga pasidungog ngadto sa ilang pro-
peta. Agig tubag niini nga mga pulong sa paghigugma ug pagdayeg, 
si Presidente Snow miingon:

“Karon akong mga kaigsoonan, wala ko masayud unsay isulti 
kabahin niining tanan. Gusto lang kong mopauli sa balay og mag-
hunahuna kalabut niini, apan nagtuo ko nga ang pipila ka pama-
hayag gipaabut, ug nagtuo ko nga kinahanglan kong mosulti, apan 
wala gayud ako masayud unsay isulti. Hinoon, ako mosulti. Klaro 
kaayo kong nakasabut nga kamo wala mohatag niini nga pasidu-
ngog ngari kanako isip Lorenzo Snow, apan tungod sa posisyon nga 
akong girepresentaran nga may kalabutan sa akong mga kaigsoo-
nan, akong mga magtatambag ug mga sakop sa Korum sa Napulog 
Duha. . . . Ako mibati nga kon unsa man ang akong nahimo dili 
kana si Lorenzo Snow, ug ang mga kasinatian nga nagdala kanako 
niini nga posisyon isip Presidente sa Simbahan—dili si Lorenzo 
Snow, apan ang Ginoo ang naghimo niini. Sa dihang si Jesus ania 
pa sa yuta Siya misulti niining talagsaon nga pagpahayag; naghuna-
huna ko kabahin niini ug naghunahuna ako niini kanunay sa tanan 
nakong pagabuhaton: ‘Ako walay arang mahimo sa akong kaugali-
ngong pagbulot-an; sumala sa akong nadungog ako magahukom, 
ug ang akong hukom matarung.’ Karon, nganong misulti man Siya 
nga ang Iyang hukom matarung? Siya miingon, kay ‘wala ko tingu-
haa ang pagbuhat sa akong kabubut-on kondili sa kabubut-on sa 
Amahan nga mipadala kanako.’ [Tan-awa sa Juan 5:30.] Kana ang 
baruganan, akong mga kaigsoonan, nga akong gipaningkamutan 
nga buhaton sukad nga kini gipadayag ngari kanako nga ang akong 
Amahan sa langit, ug ang inyong Amahan sa langit, buhi. Naning-
kamot ko sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on. . . .

“Ang Ginoo mao ang inyong gipasidunggan sa inyong pagpa-
sidungog kanako ug sa akong mga magtatambag ug sa Korum sa 
Napulog Duha. Kami nasayud niana dugay na, matag usa kanamo, 
nga kon kami lang kami walay mahimo. Gawas lamang kon kami 
mosunod niana nga baruganan nga gisunod ni Jesus sa dihang 
Siya ania pa sa kalibutan ang kalampusan mosunod sa among mga 
paningkamot; ug ingon usab niini kaninyo.” 1
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Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Kon atong tinguhaon ang kabubut-on sa Dios, kita 
nagsubay og usa ka dalan diin walay kapakyasan.

Adunay dalan nga mahimong subayon sa mga lalaki ug mga ba-
baye diin walay kapakyasan. Bisan unsa pa nga mga kasagmuyo ang 
moabut o daw mga kapakyasan ang moresulta, sa pagkatinuod walay 
kapakyasan, sa kinatibuk-an. . . . Adunay mga higayon nga daw nag-
atras kita; labing minus, ingon niini niadtong wala pa malamdagi sa 
hingpit kalabut sa hunahuna ug kabubut-on sa Dios. Ang Simbahan 
nakasinati og hilabihan ka talagsaon nga mga kasinatian, ug ang mga 
tawo nakahimo og dagkong mga sakripisyo. . . . Apan kita nakabun-
tog niini nga mga sakripisyo, ug isip usa ka katawhan wala gayuy 
kapakyasan. Nganong walay kapakyasan? Tungod kay ang mga tawo, 
isip kinatibuk-an, nakapunting sa ilang mga hunahuna diha sa tinuod 
nga mga baruganan sa kinabuhi, ug sila nakatuman sa ilang katung-
danan. . . . Ang mga tawo sa kinatibuk-an nakabaton sa Espiritu sa 
Ginoo, ug misunod niini. Sa ingon walay kapakyasan. Busa ingon 
usab niini sa mga indibidwal. Adunay dalan nga mahimong subayon 
sa matag tawo diin walay kapakyasan. Magamit kini sa temporal 
ingon man usab sa espirituhanon nga mga butang. Ang Ginoo miha-
tag kanato og mahinungdanon nga pulong niini nga mga bersikulo 
nga akong nabasa sa Basahon sa Doktrina ug mga Pakigsaad:

“Kon ang inyong katuyoan usa ngadto sa akong himaya, ang 
inyong tibuok kalawasan mapuno sa kahayag, ug walay kangitngit 
diha kaninyo, ug kana nga lawas nga napuno sa kahayag makasa-
but sa tanan nga mga butang. Busa ibalaan ang inyong mga kauga-
lingon aron ang inyong mga hunahuna mahimo nga ipahinungod 
ngadto sa Dios.” [D&P 88:67–68.]

Kana ang yawe nga ang tawo mahimong magmalampuson ka-
nunay. Si Pablo miingon:

“Ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga 
mao ang langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo 
Jesus”[Mga Taga-Filipos 3:14.]

Ang labing mahinungdanong tumong sa matag [Santos] sa Ula-
hing mga Adlaw kinahanglang maana kaniya sa kanunay. Unsa 
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ang ganti? . . . “Ang tanan nga iya sa akong Amahan ihatag ngadto 
kaniya.” [D&P 84:38.]

Ang Manluluwas sa usa ka higayon misulti og talagsaong pama-
hayag. Anaa kini sa ika-5 nga kapitulo sa Juan, ug kini nag-ingon:

“Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingon.” [ Juan 5:30.]

Talagsaon kini nga ang Dios kinsa mihimo sa mga kalibutan, 
kinsa mikanaog dinhi sinul-oban og unod, mihimo og dagkong 
mga milagro, ug misakripisyo sa iyang kinabuhi didto sa Bungtod 
sa Kalbaryo alang sa kaluwasan sa tawhanong pamilya—nga Siya 
makaingon og, “Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingon.” 
Ug mipadayon Siya sa pag-ingon:

“Sumala sa akong nadungog, ako magahukom: ug ang akong 
hukom matarung; kay wala ko tinguhaa ang pagbuhat sa akong 
kabubut-on kondili sa kabubut-on sa Amahan nga mipadala ka-
nako.” [ Juan 5:30.]

Nindot kaayo kini nga pagkasulti, ug mahinungdanon kaayo kini. 
Karon, unsay atong gusto mao ang pagbaton niana nga pagbati diha 
sa matag lihok sa atong kinabuhi ug diha sa matag buluhaton, tem-
poral man o espiritwal, ug dili maghunahuna sa kaugalingon. Kita ki-
nahanglan nga maningkamot sa pagkat-on kon unsaon nato paggasto 
ang kwarta ug kasayuran nga gihatag sa Dios kanato. Ang tubag 
sayon ra—alang sa himaya sa Dios. Ang atong mata kinahanglang 
bug-os ngadto sa himaya sa Dios. Mao kana ang hinungdan nganong 
mibiya kita sa atong laing kinabuhi ug [mianhi] niining kinabuhia. Ki-
nahanglan kita nga magtinguha sa pagpasiugda sa tumong sa labing 
halangdon nga Dios, ug mobati sama sa gibati ni Jesus, “Ako walay 
arang mahimo sa akong kaugalingon.” Kon kita molihok karon ug 
ugma, niining semanaha ug sunod semana, diha sa tumong sa Dios, 
ug ang atong mata bug-os ngadto sa Iyang himaya, wala gayuy ka-
pakyasan.2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 181.]

Sa atong pagsunod sa kabubut-on sa Dios, Siya mohatag 
kanato og gahum aron molampus diha sa Iyang buhat.

Kita walay arang mahimo sa atong kaugalingon. Sama sa gii-
ngon ni Jesus: “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod magaingon ako 
kaninyo, nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang 
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kaugalingong kabubut-on, gawas lamang sa iyang makita nga gina-
buhat sa Amahan; kay bisan unsay ginabuhat sa Amahan, ginabuhat 
usab kana sa Anak sa samang paagi.” [ Juan 5:19.] Siya mianhi niini 
nga kinabuhi sa pagbuhat sa kabubut-on sa iyang Amahan, ug dili 
sa iyang kaugalingong kabubut-on. Ang atong tinguha ug determi-
nasyon kinahanglang managsama. Kon ang mga butang moabut 
nga nagkinahanglan og paningkamot sa atong kaugalingon, kina-
hanglan nga kita motugyan sa atong mga pagbuot ngadto sa kabu-
but-on sa Amahan, ug madasig sa pag-ingon, unsa ang kabubut-on 
sa atong Amahan, nga atong gianhi sa kalibutan aron serbisyo-
han? Dayon ang tanang buhat nga atong himoon magmalampuson. 
 Tingali dili nato makita ang kalampusan niini karon o ugma, apan 
moresulta kini sa kalampusan.3

“Ug si Moises mitubag sa Dios, kinsa ba ako, aron ako moadto 
kang Faraon, ug magakuha gikan sa Ehipto sa mga anak sa Israel?” 
[Tan-awa sa Exodo 3:11.] . . .

“Ug si Moises miingon sa Ginoo, Ginoo, dili ako ang tawo nga 
madanihong mosulti, bisan hangtud karon, bisan sukad nga ikaw 
misulti sa imong ulipon, kay ako mahinay nga mamulong, ug yongit 
sa dila.” [Tan-awa sa Exodo 4:10.] . . .

Atong nakita niini nga mga tudling nga akong gibasa, nga si 
Moises gitawag sa Dios aron paghimo sa piho nga buhat; gibati ni 
Moises ang iyang pagkadili angayan ug kakulangan sa pagbuhat ni-
anang gimando kaniya. Ang buhat dako ra kaayo. Dako kaayo ang 
matang ug kinaiyahan niini, nagkinahanglan kini nianang gibati ni 
Moises nga wala kaniya nga gahum ug abilidad; ug gibati niya ang 
iyang kahuyang, ug mihangyo siya sa Dios nga mangita na lang og 
lain. . . . Siya misupak diha sa iyang mga pagbati, ug busa miingon 
sa Ginoo: Kinsa man ko nga kinahanglan man kong ipadala aron 
paghimo niining dakong buhat,—kay imposible nga mahimo kini 
sa ingon lamang niana nga abilidad nga anaa kanako. . . .

Kini ang mga pagbati ug mga hunahuna nga anaa ni Moises ug 
gusto niyang ipasabut sa Dios ang samang butang. Ingon usab niini 
sa sinugdanan pa lamang; sa dihang ang Ginoo mitawag og mga 
tawo, gibati nila ang ilang kakulangan, ug ingon usab niini sa higa-
yon nga ang mga elder pagatawgon aron mamulong kaninyo. Ingon 
usab niini ang mga elder nga gitawag aron moadto sa kanasuran 
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sa kalibutan isip mga tigpangalagad sa ebanghelyo. Bation nila ang 
ilang pagkadili angayan. Bation nila ang ilang kakulangan. . . .

Karon, sa dihang si Jeremias gitawag, gibati niya ang gibati ni 
 Moises. Siya miingon nga ang Ginoo mitawag kaniya aron mahi-
mong propeta, dili lamang sa balay sa Israel, apan sa tanang nag-
libut nga mga nasud. Siya bata pa lamang, sama ni Joseph Smith, 
sa dihang ang Dios mipakita kaniya. Si Joseph 14 anyos pa lamang 
ang pangidaron—apan sama sa usa ka bata—wala masayud, kon 
ang kaalam ug kahibalo sa kalibutan ang hisgutan—mao usab si 
Jeremias, sa dihang una siyang gitawag sa Dios—siya miingon: “Usa 
lang ako ka bata. Unsaon nako paghimo kining dakong buhat nga 
imong gisugo kanako, sa pagtuman niining dakong mga respon-
sibilidad nga imong gitanyag nga isangun kanako?” Iyang gipahi-
mutang ang iyang kasingkasing ug mga pagbati sa paghunahuna 
sa paghimo niining dakong buhat. Apan ang Dios miingon kaniya, 
. . . aron siya mahupay, “Sa wala pa ikaw buhata nako diha sa 
tiyan naila ko na ikaw.” Siya miingon nga Siya nakaila na kaniya 
sa [premortal] nga kalibutan sa mga espiritu, nga siya makatuman 
nianang gimando sa Dios kaniya; “ug sa wala pa ikaw mogula sa 
tagoangkan, gibalaan ko na ikaw ug gitudlo ko ikaw nga manalagna 
alang sa mga nasud.” [Tan-awa sa Jeremias 1:5–6.] Siya mihimo, ug 
pinaagi sa gahum sa Labawng Makagagahum, natuman ni Jeremias 
kanang gimando sa Ginoo kaniya. . . .

Karon ang Ginoo nagbuhat og lahi kaayo nga pamaagi kay sa 
mga buhat sa mga tawo. Lahi ang iyang pamaagi sa pagbuhat. Si 
Apostol Pablo misulti niana. Miingon siya: “Kamo gitawag. Dili ang 
manggialamon ang gipili, apan gipili sa Dios ang ginapakaboang sa 
kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon.” [Tan-awa sa 
1 Mga Taga-Corinto 1:25–27.] Ug [ang] mga apostoles nga gitawag 
sa Dios, ang gitawag ni Jesus, ang Anak sa Dios, ug mipandong sa 
iyang mga kamot ngadto kanila ug mihatag kanila sa iyang pries-
thood ug sa iyang awtoridad sa pagtuman sa iyang buhat, sila walay 
grado; wala sila makasabut sa mga siyensya, wala silay tag-as nga 
mga posisyon sa Judea—sila kabus ug walay alamag; mga kabus sa 
katungdanan sa kinabuhi. . . . Apan, lahi ang Ginoo. Siya mihimo 
sa iyang mga pagtawag nga lahi kay sa niadtong mga pagtawag sa 
mga tawo. Ug ang mga tawo kalagmitan gayud [maglibog] kalabut 
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sa mga pamaagi sa Dios sa iyang mga pagtawag; ang kinamaayohan 
nga mga tawo, ang kinamaadmanon nga mga tawo mao ang sagad 
nga [naglibog]. Si Moises [naglibog] kalabut kon unsaon sa Ginoo 
nga siya makatuman sa iyang gimando apan gisultihan siya human 
niana. Ang Ginoo mitabang kaniya diha sa kahibulongan nga paagi, 
sa pagkombinser sa iyang mga kaigsoonan, ang Israel, sa dihang 
siya nakigkita sa gamhanang si Jehova. Siya nakigtambag kanila ug 
misulti kanila kabahin sa iyang misyon ug sa katapusan miuyon sila. 
Gidawat nila ang iyang mga tambag ug ang iyang pagpangulo ug 
siya midala kanila paggawas sa yuta sa pagkaulipon didto sa Ehipto. 
Milampus siya, dili malampuson tungod sa iyang kaugalingong ka-
alam; apan siya mipahinungod sa tanan niyang kalampusan ngadto 
sa Labawng Makagagahum kinsa mitawag kaniya. Ug maingon man 
usab kita. . . .

Karon, igo na kini tingali nga moingon nga ang Dios ang mita-
wag kanamo. Kami dili mosangyaw [gawas] kon ang Dios momando 

si moises “mipahinungod sa tanan niyang kalampusan ngadto sa Labawng 
makagagahum kinsa mitawag kaniya. ug maingon man usab kita.”
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niini. Hapit ang tanan nga tawo nga usa sa mga elder sa Israel ang 
mibati nga dili andam sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa pagtu-
man sa mga katungdanan ug mga obligasyon nga gisangun kanila. 
Akong namatikdan nga ang pipila sa labing nindot nga mga mamu-
mulong nga nakapamulong niini nga pulpito, sa higayon nga siya 
tawagon sila nakuyawan, bation nila ang panginahanglan sa hugot 
nga pagtuo ug suporta sa kongregasyon. Ug sila mibarug diha sa 
gahum ni Jehova ug misangyaw sa iyang kabubut-on diha sa kahad-
lok ug pagpangurog; apan dili kini tungod sa ilang kaugalingong 
kusog ug kaalam nga sila nakapamulong sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Bisan kon wala sila makaeskwela sa kolehiyo, apan, 
nakabarug sila, nga wala magsalig sa ilang kaugalingong kalig-on 
apan diha sa kalig-on ug kahibalo sa ebanghelyo.4

Kita dili makabuhat kanunay sa unsay gusto natong buhaton, 
apan kita makaangkon og gahum sa pagbuhat nianang angay na-
tong buhaton. Ang Ginoo mohatag kanato og gahum sa paghimo 
niini.5 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 181.]

Kita gitawag aron pagbuhat diha sa pangalan 
sa Dios, ug atong giila ang Iyang tabang 

sa tanang maayo nga atong nahimo.

Unsay atong buhaton atong himoon diha sa pangalan sa Ginoong 
Dios sa Israel, ug andam sa pag-ila sa tabang sa Labawng Makaga-
gahum sa tanan natong buhaton. Sa dihang si Moises mibarug isip 
tigluwas sa mga Anak sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, 
wala siya mopakita sa iyang kaugalingon sa paagi sa usa ka yano 
nga tigluwas, apan miadto siya pinaagi sa pangalan sa Ginoo nga 
Dios sa Israel, nga gimandoan sa pagpahigayon sa ilang katubsanan 
pinaagi sa gahum ug awtoridad nga iyang nadawat gikan sa Dios. 
Ug gikan sa higayon nga siya mipakita kanila niini nga kapasidad, 
hangtud nga natuman niya ang iyang buhat, siya mibuhat diha ug 
pinaagi sa ngalan sa Ginoo, ug dili pinaagi sa iyang kaugalingong 
kaalam o kahanas, ni tungod kay siya nakaangkon og mas taas 
nga salabutan kay sa ubang mga tawo. Ang Ginoo mipakita kaniya 
diha sa nagdilaab nga sampinit, ug mimando kaniya sa pag-adto 
ug pagtuman sa piho nga buhat, nga may kalabutan sa kalinaw, 
kalipay ug kaluwasan sa daghang katawhan; ug ang kalampusan 
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ug kalamboan niini nag-agad sa pagtuman sa han-ay sa mga butang 
nga gipadayag ngadto kaniya sa Dios sa Langit. Ang iyang kalam-
pusan ug kalamboan napaniguro gayud tungod sa kamatuoran nga 
ang buhat nga gisangun kaniya dili niya hinimo-himo, apan naga-
gikan ni Jehova. . . .

Maingon usab niini ang kalabut sa atong kaugalingon. Ang da-
kong buhat karon gipatuman—ang pagpundok sa mga tawo gikan 
sa kanasuran sa kalibutan dili gikan sa hunahuna ni bisan kinsa 
nga tawo o grupo sa mga tawo; apan nagagikan kini sa Ginoo nga 
Labawng Makagagahum.6

Nagsalig kita sa Dios; ug diha sa tanan natong mga buhat ug 
paningkamot, ug diha sa tanan nga kalampusan nga nakab-ot sa 
atong mga paningkamot, kita mobati nga ang Dios ang nagpahi-
nabo niini.7

Kita mianhi sa kalibutan tungod sa mahinungdanong katuyoan, 
sama kang Jesus, ang atong magulang nga igsoon, sa pagbuhat sa 
kabubut-on ug mga buhat sa atong Amahan; niini adunay kalinaw, 
kamaya ug kalipay, pag-uswag sa kaalam, kahibalo ug gahum sa 
Dios; gawas niini wala ang gisaad nga mga panalangin. Busa atong 
igahin ang atong kaugalingon sa pagkamatarung, motabang sa ma-
tag usa nga mahimong mas maayo ug mas malipayon; mobuhat og 
maayo ngadto sa tanan ug dili mobuhat og dautan ni bisan kinsa; 
motahud sa Dios ug mosunod sa Iyang Priesthood; mag-ugmad ug 
maghupot og nilamdagan nga konsensya ug mosunod sa Balaang 
Espiritu; dili maluya, mohupot niadtong unsay maayo, molahutay 
ngadto sa katapusan, ug ang inyong kopa sa kalipay mapuno hang-
tud kini moawas, kay dako ang inyong ganti sa inyong mga pag-
sulay ug inyong mga pag-antus ubos sa mga pagtintal, ang inyong 
lisud nga mga pagsulay, ang mga tinguha sa inyong kasingkasing 
ug mga luha; oo, ang atong Dios mohatag kaninyo og korona sa 
walay paglubad nga himaya.8 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 181.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.
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 1. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 174. Unsaon nimo 
pagkahibalo nga ang imong mata bug-os ngadto sa himaya sa 
Dios? Sa daghan kaayong mga makabalda sa kalibutan, un-
saon sa mga ginikanan pagtabang ang ilang mga anak nga 
magpabilin ang ilang mga mata nga bug-os ngadto sa himaya 
sa Dios?

 2. Ribyuha ang mga pamahayag ni Presidente Snow mahitungod 
ni Moises ug ni Jeremias (sa mga pahina 175–79). Sa unsa kaha 
nga paagi kini nga mga asoy makatabang kanato sa atong mga 
paningkamot sa pagserbisyo diha sa mga korum sa priesthood, 
sa Relief Society, ug uban nga mga organisasyon sa Simbahan?

 3. Si Presidente Snow mitudlo nga kita kinahanglang moserbisyo 
“diha sa pangalan sa Ginoo” (pahina 179). Unsaon nimo pag-
hulagway ang usa ka tawo nga mobuhat pinaagi sa pangalan 
sa Ginoo? Paghunahuna mahitungod sa mga oportunidad nga 
anaa kanimo sa pagserbisyo pinaagi sa pangalan sa Ginoo.

 4. Si Presidente Snow naggamit sa mga pulong kalampusan ug 
malampuson sa daghang higayon niini nga kapitulo. Unsa 
ang kalainan sa paghulagway sa Dios kabahin sa kalampusan 
kay sa paghulagway sa kalibutan? Ngano nga kita makasiguro 
man nga magmalampuson kon kita mosunod sa kabubut-on 
sa Dios?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Filipos 4:13; 2  Nephi 
10:24; Mosiah 3:19; Helaman 3:35; 10:4–5; 3 Nephi 11:10–11;  
 13:19–24; D&P 20:77, 79; Moises 4:2

Tabang sa Pagtudlo: “Ayaw kahadlok sa kahilom. Ang mga tawo 
sa kasagaran nagkinahanglan og panahon sa paghunahuna ug sa 
pagtubag sa mga pangutana o sa pagpadayag sa unsay ilang gi-
bati. Mahimong mohunong ka human ka makapangutana, human 
mapaambit ang espirituhanong kasinatian, o kon ang usa ka tawo 
naglisud sa pagpasabut sa iyang kaugalingon” (Pagtudlo, Walay 
Labaw ka Mahinungdanon, 67).
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Ikapulo, usa ka Balaod 
alang sa Atong Proteksyon 

ug Kalamboan

“Ang balaod sa ikapulo mao ang usa sa 
labing importante nga sukad napadayag 

sa tawo. . . . Pinaagi sa pagsunod niini nga 
balaod ang mga panalangin sa pag-uswag ug 

kalampusan ihatag ngadto sa mga Santos.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Sa sayo niadtong Mayo 1899, si Presidente Lorenzo Snow mibati 
nga naaghat sa pagbisita sa siyudad sa St. George ug sa ubang 
mga pinuy-anan sa habagatang Utah. Dali siyang misugod sa pag- 
organisar og grupo sa mga tawo, lakip na sa pipila ka mga General 
Authority, sa paghimo sa taas nga biyahe uban kaniya.

Sa dihang si Presidente Snow mi-organisar sa pagbiyahe, wala 
niya sultihi ang tanan nganong moadto sila—siya mismo wala ma-
sayud sa rason. “Sa dihang mibiya kami sa Salt Lake,” misulti siya 
sa kaulahian, “wala kami masayud unsay among buhaton sa pagbi-
sita niining mga pinuy-anan sa habagatan.” 1 Apan pagka-Mayo 17, 
sa wala madugay human moabut ang mga nagbiyahe didto sa St. 
George, ang kabubut-on sa Ginoo “klaro nga napakita” ngadto sa 
Iyang propeta.2 Sa usa ka miting nga gipahigayon pagka-Mayo 18, 
1899, si Presidente Snow namahayag:

“Kini ang pulong sa Ginoo nganha kaninyo, akong mga kaig-
soonan, nga kamo kinahanglang mopahiangay ngadto nianang 
gikinahanglan gikan kaninyo isip katawhan kinsa aduna niining 
mahimayaong mga kahigayunan sa kahimayaan ug sa himaya nga 
anaa sa inyong atubangan. Unsa kini? Dili ba, usa kini ka butang 
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ang Tabernakulo sa st. george. niini nga building, si 
Presidente Lorenzo snow mihatag sa kinaunhan sa iyang 

mga pakigpulong kabahin sa balaod sa ikapulo.



K a P i T u L O  1 2

185

nga gibalik-balik nganha kaninyo matag karon ug unya hangtud 
mapul-an na kamo og paminaw niini. . . . Ang pulong sa Ginoo 
nganha kaninyo dili bag-o nga butang; ingon lamang kini niini: ANG 

PANAHON MIABUT NA KARON ALANG SA MATAG SANTOS SAULAHING MGA 

ADLAW, KINSA NAGTINGUHA SA PAGPANGANDAM ALANG SA UMAABUT UG 

MOBARUG NGA LIG-ON DIHA SA TUKMANG PUNDASYON, SA PAGBUHAT SA KA-

BUBUT-ON SA GINOO UG SA PAGBAYAD SA IYANG IKAPULO SA HINGPIT. Kana 
ang pulong sa Ginoo nganha kaninyo, ug mao kini ang pulong sa 
Ginoo ngadto sa tanang lumulupyo sa tibuok yuta sa Zion. Human 
sa akong pagbiya kaninyo ug hunahunaon ninyo kini, inyong ma-
kita sa inyong kaugalingon nga ang panahon miabut na nga ang 
matag tawo kinahanglang mobarug ug mobayad sa iyang ikapulo 
sa hingpit. Ang Ginoo mipanalangin kanato ug naluoy kanato sa 
miagi; apan adunay moabut nga mga panahon nga ang Ginoo mo-
mando kanato sa pagbarug ug pagbuhat nianang Iyang gisugo ug 
dili gayud kini isalikway. Unsay akong gisulti kaninyo niini nga 
Stake sa Zion mao usab ang akong isulti ngadto sa matag Stake 
sa Zion nga naorganisar. Walay lalaki o babaye nga nakadungog  
sa akong gisulti karon ang mobati og kalipay kon siya napakyas sa 
pagbayad og hingpit nga ikapulo.” 3

Sa iyang miaging 50 ka tuig isip Apostol, si Presidente Snow tagsa 
ra mohisgut sa balaod sa ikapulo diha sa iyang mga pakigpulong. 
Kana nausab didto sa St. George, Utah, tungod sa pagpadayag nga 
iyang nadawat. “Ako wala pay mas hingpit nga pagpadayag sukad,” 
sa kaulahian siya miingon, “kay sa [pagpadayag] nga akong nadawat 
kabahin niini nga hilisgutan sa ikapulo.” 4 Gikan sa St. George, siya 
ug ang iyang mga kauban sa biyahe miadto sa mga kalungsuran sa 
habagatang Utah ug sa ilang pagpadulong og pauli sa Siyudad sa 
Salt Lake, mipasiugda og 24 ka mga miting. Si Presidente Snow mi-
pahayag og 26 ka mga pakigpulong. Matag higayon nga namulong 
siya, mitambag siya sa mga Santos sa pagsunod sa balaod sa ikapulo.

Ang grupo mibalik sa Siyudad sa Salt Lake pagka-Mayo 27. Usa 
ka reporter sa newspaper nakaobserbar, “Ang Presidente mas lig-on 
tan-awon ug mas lagsik karon kay sa adlaw nga mibiya siya sa Salt 
Lake.” Sa pagtubag sa komentaryo nga siya “nakalahutay ra gayud 
sa biyahe,” ang 85 anyos nga propeta miingon: “Oo, mao kana ang 
gisulti nilang tanan. . . . Nakatabang nako ang biyahe. Wala gayud 
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ako sukad mobati og mas nindot sa akong kinabuhi. Akong gibati 
nga ang Ginoo mipaluyo kanako agig tubag sa mga pag-ampo sa 
mga Santos.” 5

Agig dugang sa komentaryo sa iyang kalagsik, iyang gipakigba-
hin ang iyang mga pagbati mahitungod sa hugot nga pagtuo ug 
pagkamatarung sa mga Santos didto sa habagatang Utah. Miingon 
siya nga siya ug ang iyang mga kauban gidawat “uban sa maini-
tong mga pagpakita og kalipay ug pasalamat.” 6 Siya miingon nga 
sa dihang iyang gitambagan ang mga Santos sa pagsunod sa balaod 
sa ikapulo, “ang Espiritu sa Ginoo mikunsad diha sa mga tawo, ug 
sila nagmaya sa hilabihan, ug sa ilang kasingkasing sila misaad nga 
sila motuman niini nga baruganan sa tanan niini ug diha sa diwa 
niini.” 7 Agig tubag sa pangutana kabahin sa kinatibuk-ang kahim-
tang sa mga tawo, miingon siya: “Nagpuyo sila sa komportable nga 
mga panimalay, nindot kaayo silang magsul-ob og sinina, ug makita 
nga buhong sa maanindot nga mga butang sa yuta nga makaon ug 
mainom. Sa Stake sa St. George ang mga tawo nag-antus sa [usa 
ka] grabe nga huwaw, ang kinagrabihan nga huwaw nga miabut 
sa nasud, apan sila adunay hugot nga pagtuo nga sa dili madugay 
moulan ra.” 8

Pagka-Mayo 29 ug 30, si Presidente Snow mihatag og duha ka 
mga pakigpulong kabahin sa balaod sa ikapulo, una ngadto sa 
mga opisyales sa Young Ladies’ Mutual Improvement Association 
ug dayon sa mga opisyales sa Young Men’s Mutual Improvement 
Association.9 Sa panapos sa ikaduhang pakigpulong, si Elder B. H. 
Roberts sa Seventy mihatag sa mosunod nga resolusyon, nga gisu-
portahan sa tanang mitambong: “Nadesisyunan: Nga kami modawat 
sa doktrina sa ikapulo, sama sa gipresentar ni Presidente Snow, isip 
pulong ug kabubut-on karon sa Ginoo ngari kanamo, ug kami mo-
dawat niini sa tibuok namong kasingkasing; kami mismo mosunod 
niini, ug buhaton namo kutob sa among mahimo sa pag-awhag sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagbuhat sa ingon.” 10 Pagka-
Hulyo 2, ang tanang mga General Authority ug mga nagrepresentar 
sa tanang mga stake ug ward sa Simbahan mitambong sa usa ka 
balaang panagtigum didto sa Templo sa Salt Lake, nagpuasa ug nag-
ampo sa pagpangandam sa miting. Didto silang tanan midawat sa 
resolusyon.11 Si Presidente Snow matinuoron niini nga resolusyon sa 
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iyang kaugalingon, nagtudlo sa balaod sa ikapulo diha sa daghang 
mga stake ug nagdumala sa samang paningkamot sa ubang mga 
lider sa Simbahan.

Sa mga bulan human sa pagbisita ni Presidente Snow sa habaga-
tang Utah, nakadawat siya og balita nga ang mga Santos sa Ulahing 
mga adlaw mibag-o sa ilang pasalig sa pagsunod sa balaod sa ika-
pulo. Kini nga balita nakahatag kaniya og “hilabihan nga kalipay ug 
kamaya,” 12 kay nasayud siya nga pinaagi sa padayon nga pagsunod 
niini nga balaod, “ang mga panalangin sa Labawng Makagagahum 
[i]bu-bu niini nga mga tawo, ug ang Simbahan [mo]uswag sa gikus-
gon ug gipaspason nga wala gayud masinati sukad.” 13

Si Presidente Snow balik-balik nga mipaniguro sa mga Santos 
nga sila panalanginan tagsa-tagsa, sa temporal ug sa espiritwal, 
kon sila mosunod sa balaod sa ikapulo.14 Kana nga saad sa usa ka 
bahin natuman niadtong Agosto 1899, sa dihang ang mga tawo sa 
St. George nakatagamtam og temporaryong kahupayan gikan sa 
ilang huwaw; ang ilang hugot nga pagtuo gigantihan og 7.44 ka 
sentimetro nga ulan, labaw kay sa ilang nadawat sa miaging 13 ka 
bulan.15 Si Presidente Snow misaad usab nga ang pagkamasulun-
don sa balaod sa ikapulo makahatag og mga panalangin sa tibuok 
Simbahan. Gibati niya ang kasigurohan nga ang mga ikapulo si-
guradong mopalingkawas sa Simbahan gikan sa mga utang niini, 
nga miabut agig resulta sa pagpanggukod.16 Kini nga saad natuman 
niadtong 1906, lima ka tuig human sa iyang kamatayon. Niadtong 
Abril 1907 nga kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Joseph F. 
Smith mipahibalo:

“Walay panahon sa kasaysayan sa Simbahan sukad, sa akong 
pagtuo, nga ang balaod sa ikapulo gituman sa mas daghang mga 
tawo ug sa mas matinuoron nga paagi kay sa pagtuman sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw niining bag-o lang. Ang mga ikapulo 
sa mga tawo atol sa tuig 1906, mas labaw kay sa ikapulo sa bisan 
unsang tuig nga miagi. Kini usa ka maayong timailhan nga ang 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naghimo sa ilang katungdanan, 
nga sila adunay hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo, nga sila andam 
sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, ug nga sila nagsunod sa mas 
matinud-anong paagi kay sa kaniadto. Gusto kong mosulti og laing 
butang nganha kaninyo, ug ako kining buhaton agig pasidungog, 
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ug kana mao, nga kita, pinaagi sa panalangin sa Ginoo ug pagka-
matinud-anon sa mga Santos sa pagbayad sa ilang ikapulo, naka-
bayad sa atong mga utang. Karon ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw walay utang nga dolyar nga dili 
mabayran sa usa ka higayon. Sa katapusan kita anaa sa kahimtang 
nga kita makabayad dayon. Dili na kita kinahanglan nga manghu-
lam pa, ug dili kini mahitabo kon ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mopadayon sa pagsunod sa ilang relihiyon ug motuman 
niining balaod sa ikapulo.” 17 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 193.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang balaod sa ikapulo sayon nga sabton 
ug mahimong masunod sa tanan.

Ako nangamuyo kaninyo sa pangalan sa Ginoo, ug ako nag-
ampo nga ang matag lalaki, babaye ug bata . . . mobayad og ikana-
pulo nga bahin sa ilang kita isip ikapulo.18

Ang [ikapulo] dili lisud nga balaod. . . . Kon ang usa ka tawo 
makadawat og napulo ka dolyar, ang iyang ikapulo usa ka dolyar; 
kon siya makadawat og usa ka gatus, ang iyang ikapulo diyes. . . . 
Sayon ra kaayo kining sabton.19

[Ang tawo tingali mangutana sa iyang kaugalingon] Pila man ni-
ining ikapulo ang akong ihatag? Dili ba ko mahimong mokuha og 
gamay niini alang sa akong kaugalingon? Ang Ginoo adunahan ka-
ayo ug dili ko motuo nga mahasol Siya kon magkuha ko og gamay 
para sa akong kaugalingon; ug busa gikuhaan og gamay sa tawo. 
Apan kanang gamay kaayo nga gikuha mohasol nianang tawhana, 
kon ang iyang konsensya sama sa mga konsensya sa kadaghanan 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini mohasol kaniya kon 
maadlaw, ug usab kon maghunahuna siya inigka-gabii. Dili niya 
maangkon kanang kalipay nga iyang pribilehiyo nga matagamtam—
kini mawala kaniya.20

Ang tinipik sa ikapulo dili na ikapulo, ni ang pagtuslob lamang 
sa katunga sa lawas sa tawo usa ka pagbunyag.21

Walay lalaki o babaye nga dili makabayad sa ikanapulo nga ba-
hin sa unsay iyang nadawat.22
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si Presidente snow mitambag sa mga ginikanan ug mga 
magtutudlo sa pagtudlo sa mga bata sa pagbayad sa ikapulo.

Mga kaigsoonan, gusto namo nga kini nga butang inyong i-apil 
diha sa pag-ampo. . . . Imbis nga magbaton sa ingon nga mga ideya 
nga dili angay sama sa uban kalabut sa kwarta, kita kinahanglan 
nga mobayad sa atong ikapulo. . . . Unsay gikinahanglan sa Ginoo 
gikan kanato mao ang pagbayad sa atong ikapulo karon. Ug Siya 
nagpaabut sa matag tawo sa umaabut nga mobayad sa iyang ika-
pulo. Kita nasayud kon unsa ang ikanapulong bahin; ato kanang 
ibayad sa Ginoo. Dayon makaadto kita sa Bishop diha sa kamatinu-
oron ug mangayo og rekomend nga moadto sa templo.23

Ako moingon kaninyo pinaagi sa pangalan sa Ginoong Dios sa 
Israel, kon mobayad kamo og ikapulo gikan karon, ang Ginoo mo-
pasaylo sa tanang nanglabay nga [wala pagbayad og ikapulo] ug 
ang mga panalangin sa Labawng Makagagahum igabu-bu ngadto 
niini nga katawhan.24

Gusto ko nga kini nga baruganan matisok gayud sa atong mga 
kasingkasing aron dili gayud nato kini makalimtan. Sama sa akong 
gibalik-balik og sulti, nasayud ako nga ang Ginoo mopasaylo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa ilang pagbaliwala kaniadto sa 
pagbayad og ikapulo, kon sila karon maghinulsol ug mabinantayon 
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nga mobayad sa ikapulo sukad karon.25 [Tan-awa sa sugyot 2 sa 
pahina 193.]

Sa atong pagbayad sa ikapulo, kita 
nakatampo sa buhat sa Simbahan.

Kini nga Simbahan dili makapadayon gawas kon adunay kini-
taan, ug kini nga kinitaan gihatag sa Dios [pinaagi sa balaod sa ika-
pulo]. Ang atong mga templo, diin atong madawat ang kinatas-an 
nga mga panalangin nga sukad gihatag sa mortal nga tawo, gitukod 
pinaagi sa kinitaan. Dili gayud kita makapadala sa . . . mga Elder 
ngadto sa kalibutan aron pagsangyaw sa Ebanghelyo, sama sa ato 
karong gibuhat, gawas kon adunay kinitaan sa pagbuhat niini. . . . 
Dayon adunay liboan ka laing mga butang nga kanunayng nahitabo 
diin gikinahanglan ang maong kwarta. . . .

Kon ang ubang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw wala makaba-
yad sa ikapulo ang atong upat ka mga Templo dinhi [pagka 1899] 
dili gayud unta matukod, ug ang paghukom ug mga balaod sa Dios 
kalabut sa kahimayaan ug himaya dili gayud unta mapabilin. Ang 
unang baruganan sa paglihok ngadto sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw mao ang pagbalaan sa yuta pinaagi sa pagtuman niini 
nga balaod sa ikapulo ug pagpahimutang kanila sa usa ka kahim-
tang diin sila makadawat sa mga ordinansa kalabut sa kahimayaan 
ug himaya sa atong mga nangamatay.  26 [Tan-awa sa sugyot 3 sa 
pahina 193.]

Ang Ginoo mopanalangin kanato sa temporal 
ug sa espirituhanon nga paagi samtang 

kita nagtuman sa balaod sa ikapulo.

Ang balaod sa ikapulo mao ang usa sa labing importante nga 
sukad gipadayag ngadto sa tawo. . . . Pinaagi sa pagtuman niini nga 
balaod ang mga panalangin sa kauswagan ug kalampusan ihatag 
ngadto sa mga Santos.27

Kon kita mosunod niana nga balaod . . . ang yuta mabalaan, 
ug kita mahimong takus nga modawat sa mga panalangin sa Gi-
noo ug paluyohan ug suportahan sa atong pinansyal nga mga 
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ang mga pundo sa ikapulo gigamit sa pagbayad sa 
pagpatukod ug pagmintinar sa mga templo.

panginahanglan ug diha sa tanan nga atong buhaton, sa temporal 
ingon man usab sa espiritwal.28

Ang temporal nga kaluwasan niini nga Simbahan . . . nagde-
pende sa pagsunod niini nga balaod.29

Ang kakabus maanaa taliwala sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw, ug kanunayng maanaa hangtud nga kita mosunod sa balaod 
sa ikapulo.30

Ako nagtuo gayud nga kon ang mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mosunod niini nga balaod kita makapangayo nga maluwas 
gikan sa matag dautan nga moabut kanato.31

Ania ang balaod nga gipadayag alang gayud sa atong proteksyon 
ug kaluwasan, ingon man usab alang sa atong pag-uswag diha sa 
dalan sa kamatarung ug kabalaan; usa ka balaod diin ang yuta nga 
atong gipuy-an mahimong mabalaan; usa ka balaod diin ang Zion 
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mahimong matukod ug ma-establisar nga dili na gayud malumpag 
o matangtang sa dautan ug dili diosnon nga mga tawo gikan sa 
nahimutangan niini.32

Kita adunay mga templo, ug kita nakadawat og mga panalangin 
nga may kalabutan niini, gani ang labing mahinungdanon nga mga 
ordinansa nga gihatag ngadto sa tawo dinhi sa yuta sukad, tungod 
sa atong pagkamasulundon niini nga balaod.33

Dili gayud kita mahimong andam nga makita ang nawong sa 
Dios hangtud nga kita mabinantayon sa pagbayad sa mga ikapulo 
ug ubang mga katungdanan.34

Klaro ang akong gisulti, ug ako moingon nga gikan kini sa Ginoo 
ang unsay akong gisulti kaninyo kabahin sa ikapulo. Lihok karon 
sumala sa Espiritu sa Ginoo, ug ang inyong mga mata maabli.35 
[Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 193.]

Ang mga ginikanan ug mga magtutudlo adunay 
responsibilidad sa pagbayad sa ikapulo ug dayon 

motudlo sa mga anak sa pagbuhat sa ingon.

Tudloi ang [mga anak] sa pagbayad sa ilang ikapulo samtang 
bata pa sila. Kamo mga inahan, tudloi ang inyong mga anak nga 
kon sila makadawat og bisan unsa nga kwarta kinahanglan sila nga 
mobayad og ikapulo ngadto sa Ginoo, bisan unsa pa kini ka gamay. 
Tudloi sila sa pagbayad og hingpit nga ikapulo.36

Angay ug tukma kini nga . . . ang mga opisyales ug mga magtu-
tudlo [sa Simbahan] kinahanglang dawaton gayud diha sa ilang mga 
kasingkasing ug sa ilang mga kalag ang diwa niini nga balaod, aron 
hingpit sila nga angayan nga mopakigbahin niini, ug mopakita sa 
bag-ong henerasyon sa kaimportante ug kasagrado niini. Kini gi-
mando kaninyo, akong mga kaigsoonan, nga dili lamang mosunod 
sa balaod nga kamo lang, apan motudlo niini sa uban, bisan sa bag-
ong henerasyon, . . . ug agig balus sa inyong pagdawat sa espiritu 
niini, kamo makaawhag niini, ug makatudlo niini. . . .

. . . Ako naghangyo niini kaninyo, dili lamang mosunod niini, 
apan motudlo niini ngadto sa mga anak sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw, ug motisok niini sa ilang mga panumduman, aron kon 
moabut na sila sa ilang edad sa pagkamay-tulubagon, kini maingon 
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nga sila natudloan niini, ug sila nagtuman na niini sukad pa sa ilang 
kabatan-on.37 [Tan-awa sa sugyot 5 sa ubos.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang asoy ni Presidente Snow sa pagdawat sa pagpa-
dayag kabahin sa ikapulo (mga pahina 183–88). Hunahunaa 
ang mahitungod sa iyang kaandam nga mobiyahe ngadto sa St. 
George ug ang kaandam sa mga tawo nga motuman sa balaod 
sa ikapulo. Unsa ang atong makuha gikan niini nga asoy?

 2. Sa unsang mga paagi nga ang pagbayad sa ikapulo “dili lisud 
nga balaod”? (Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga 
pahina 188–89.) Ngano kaha nga ang uban naghunahuna man 
nga ang balaod sa ikapulo lisud sundon? Sa unsang paagi nga 
ang mga pagtulun-an ni Presidente Snow makatabang sa tawo 
nga makabaton og pagpamatuod sa pagbayad og ikapulo?

 3. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 190. Unsa ang pi-
pila sa mga panalangin nga nadawat nimo ug sa mga minahal 
pinaagi sa mga building ug mga programa nga gigastuhan 
pinaagi sa pundo sa ikapulo? Nganong usa man kini ka pribi-
lehiyo nga mobayad og ikapulo?

 4. Si Presidente Snow mipamatuod nga kita panalanginan sa 
atong pagsunod sa balaod sa ikapulo (mga pahina 190–92). 
Unsa ang pipila ka mga panalangin ang nahatag sa balaod sa 
ikapulo nganha sa imong kinabuhi? Sa kinabuhi sa mga sakop 
sa imong pamilya ug mga higala?

 5. Hunahunaa ang tambag ni Presidente Snow ngadto sa mga 
ginikanan ug mga magtutudlo (pahina 192). Sa imong huna-
huna ngano nga importante nga ang mga anak mobayad sa 
ilang ikapulo, “bisan unsa pa kini ka gamay”? Unsa ang pipila 
ka mga paagi sa pagtudlo sa mga anak sa pagbayad sa ikapulo 
ug mga halad?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan: Malaquias 3:8–10; D&P 64:23; 
119:1–7

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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Evening News, Mayo 29, 1899, 5.
 2. Sa “In Juab and Millard Stakes,” 5.
 3. Millennial Star, Ago. 24, 1899, 532–33; 

tan-awa usab sa Deseret Evening News, 
Mayo 17, 1899, 2; Deseret Evening 
News, Mayo 18, 1899, 2. Ang Millennial 
Star nag-ingon nga si Presidente Snow 
mihatag sa iyang pakigpulong niadtong 
Mayo 8, apan ang uban nga mga kapa-
nguhaan nagpakita nga siya mihatag 
niini pagka-Mayo 18. Si Presidente 
Snow namulong usab mahitungod sa 
ikapulo pagka-Mayo 17.

 4. Sa “President Snow in Cache Valley,” 
Deseret Evening News, Ago. 7, 1899, 1.

 5. Sa “Pres. Snow Is Home Again,” Deseret 
Evening News, Mayo 27, 1899, 1. Ang 
Simbahan adunay 40 ka mga stake nia-
nang higayuna.

 6. Sa “Pres. Snow Is Home Again,” 1.
 7. Deseret Evening News, Hunyo 24, 1899, 

3.
 8. Sa “Pres. Snow Is Home Again,” 1.
 9. Tan-awa sa “The Annual Conference 

of the Young Men’s and Young Ladies’ 
Mutual Improvement Associations,” Im-
provement Era, Ago. 1899, 792–95; tan-
awa usab sa Ann M. Cannon, “President 
Lorenzo Snow’s Message on Tithing,” 
Young Woman’s Journal, Abr. 1924, 
184–86.

 10. B. H. Roberts, gikutlo sa “The Annual 
Conference of the Young Men’s and 
Young Ladies’ Mutual Improvement As-
sociations,” 795.

 11. Tan-awa sa B. H. Roberts, 

Comprehensive History of the Church, 
6:359–60.

 12. Sa Conference Report, Okt. 1899, 28.
 13. Sa “President Snow in Cache Valley,” 

Deseret Evening News, Ago. 7, 1899, 2.
 14. Tan-awa, pananglit sa, Deseret Evening 

News, Hunyo 24, 1899, 3. Ang anaa 
nga mga rekord sa mga pakigpulong 
ni Presidente Snow ug anaa nga mga 
artikulo sa newspaper kabahin sa iyang 
mga biyahe nagpakita nga samtang mi-
saad siya sa mga Santos nga sila mapa-
nalanginan sa temporal ug ingon man 
usab sa espiritwal kon sila mosunod sa 
balaod sa ikapulo, wala siya mosaad og 
piho nga katapusan sa huwaw didto sa 
habagatang Utah.

 15. Tan-awa sa Western Regional Climate 
Center, http://www.wrcc.dri.edu/cgi-
bin/cliMONtpre.pl?utstge.

 16. Tan-awa, pananglit sa, “The Annual 
Conference of the Young Men’s and 
Young Ladies’ Mutual Improvement As-
sociations,” 793.

 17. Sa Conference Report, Abr. 1907, 7.
 18. Sa Conference Report, Okt. 1899, 28.
 19. Deseret Semi-Weekly News, Hulyo 28, 

1899, 10.
 20. Sa Conference Report, Abr. 1899, 51.



K a P i T u L O  1 2

195

 21. Deseret Evening News, Hunyo 24,  
1899, 3.

 22. Sa “President Lorenzo Snow’s Message 
on Tithing,” 185; gikan sa minutes sa 
usa ka miting nga gipahigayon sa As-
sembly Hall didto sa Siyudad sa Salt 
Lake niadtong Mayo 29, 1899.

 23. Deseret Semi-Weekly News, Hulyo 28, 
1899, 10.

 24. Sa “President Snow in Cache Valley,” 2.
 25. Sa Conference Report, Okt. 1899, 28.
 26. Sa Conference Report, Okt. 1899, 

27–28.
 27. Sa “In Juab and Millard Stakes,” 5.
 28. Deseret Evening News, Hunyo 24, 1899, 

3.
 29. Sa “The Annual Conference of the 

Young Men’s and Young Ladies’ Mutual 
Improvement Associations,” 794.

 30. Deseret Semi-Weekly News, Hulyo 28, 
1899, 10.

 31. Sa “President Lorenzo Snow’s Message 
on Tithing,” 185.

 32. “Tithing” Juvenile Instructor, Abr. 1901, 
216.

 33. “Tithing,” 215.
 34. Sa “Conference of Granite Stake,” De-

seret Evening News, Mayo 21, 1900, 2; 
gikan sa detalyado nga pagpasabut 
sa usa ka pakigpulong nga gihatag ni 
Presidente Snow diha sa komperensya 
sa Granite Stake kaniadtong Mayo 20, 
1900.

 35. Deseret Semi-Weekly News, Hulyo 28, 
1899, 10.

 36. Millennial Star, Ago. 31, 1899, 546.
 37. “Tithing,” 215–16.



196

gikan sa unang mga adlaw sa simbahan, ang mga sister 
sa relief society kauban nga nagtrabaho ug naglig-on sa 

usag usa sa temporal ug sa espirituhanong paagi.
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Relief Society: Tinuod 
nga Gugmang Putli ug 

Relihiyon nga Putli

“Walay institusyon nga natukod sukad nga adunay 
mas halangdon nga tumong. Ang basihanan 

niini mao ang tinuod nga gugmang putli, nga 
mao ang tiunay nga gugma ni Kristo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Sa ting-init niadtong 1901, ang kinatibuk-ang kapangulohan sa 
Relief Society mi-organisar og tibuok adlaw nga kalihokan alang 
sa mga sister sa Relief Society sa Salt Lake Valley. Si Presidente Lo-
renzo Snow midawat sa pagdapit nga motambong ug mamulong 
sa grupo. Iyang gisugdan ang iyang pakigpulong pinaagi sa pag-
ingon: “Nagpasalamat ko sa pribilehiyo nga makagahin og usa ka 
oras o duha kauban ninyo karong hapona, ug ako naglaum nga 
kamong tanan nalingaw karong adlawa. Ang husto nga kalingawan 
ug paglingaw-lingaw maayo nga mga butang, ug ako malipayon 
nga makita kamong mga sister nga nagpahigayon og gamayng pag-
pahulay ug paglingaw-lingaw, kay kamo nga nagtrabaho og grabe 
kaayo matag adlaw diha sa inyong mga panimalay ug diha sa Relief 
Society sigurado gayud nga angayan sa tanang kalipay kutob sa 
inyong mahimo.”

Si Presidente Snow, kansang igsoong babaye nga si Eliza R. Snow 
nakaserbisyo isip ikaduhang kinatibuk-ang presidente sa Relief 
Society, mipadayag og pasalamat alang sa buhat sa Relief Society. 
Namulong kabahin sa kababayen-an sa Simbahan, siya miingon, 
“Lisud hunahunaon kon unsa unta ang atong nabuhat, o unsa nga 
pag-uswag ang nahimo sa buhat sa Ginoo, kon wala sila.” Sa pag-
hisgut og usa ka sanglitanan, iyang gipasabut ang programa sa 
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misyonaryo sa Simbahan nianang higayuna, diin ang minyo nga ka-
lalakin-an kasagaran gitawag aron moserbisyo og full-time nga mga 
misyon: “Sa dihang nahilayo kami alang sa mga misyon sa gawas sa 
nasud, ang ilang mga misyon sa panimalay dili minus sa kabug-aton 
kay sa atoa nga didto sa laing nasud; ug taliwala sa pagsulay ug 
kalisdanan ilang gipakita ang pagpailub, kalig-on ug pagtabang sa 
kaugalingon nga tinuoray gayud nga makapadasig. Salamat sa Dios 
alang sa kababayen-an niini nga Simbahan! Mao kana ang akong 
gibati karon samtang miapil ako niini nga panagtigum.” 1 [Tan-awa 
sa sugyot 1 sa pahina 202.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang mga sakop sa Relief Society nagpakita sa 
tinuod nga gugmang putli ug relihiyon nga putli.

Ang Relief Society na-organisar . . . pinaagi kang Propeta Jo-
seph Smith, ubos sa inspirasyon sa Ginoo. . . . Karon giila kini isip 
usa sa labing gamhanang mga pwersa alang sa kaayohan diha sa 
Simbahan. . . .

Ang misyon sa Relief Society mao ang pagtabang sa mga na-
ngasubo, pagpangalagad sa mga masakiton ug maluyahon, pag-
pakaon sa mga kabus, pagsinina sa mga hubo, ug pagpanalangin 
sa tanang anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Dios. 
Walay institusyon nga natukod sukad nga adunay mas halangdon 
nga tumong. Ang basihanan niini mao ang tinuod nga gugmang 
putli, nga mao ang tiunay nga gugma ni Kristo [tan-awa sa Moroni 
7:47], ug kana nga diwa napakita sa tanang mga pagpangalagad sa 
Kapunongan diha sa katawhan. Si Apostol Santiago miingon nga 
‘ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios ug 
sa Amahan mao kini: Ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng 
balo sa ilang mga pagkaguol, ug ang pag-amping sa kaugalingon 
nga dili mahugawan sa kalibutan.” [Santiago 1:27.] Midawat niana 
nga tinuod, ang mga sakop sa Relief Society siguradong mihimo 
nga ehemplo sa putli ug dili bulingon nga relihiyon diha sa ilang 
kinabuhi; kay sila nangalagad niadtong mga naguol, ilang gilikos 
ang ilang mga kamot sa gugma libot sa mga ilo ug sa mga babayeng 
balo, ug ilang giampingan ang kaugalingon nga dili mahugawan sa 
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kalibutan. Makapamatuod ako nga walay mas putli ug mas mahad-
lukon sa Dios nga mga babaye sa kalibutan kay sa anaa sa pundok 
sa Relief Society.2 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 202.]

Ang mga sister sa Relief Society nagtrabaho uban 
sa mga naghupot sa priesthood aron sa pagpalambo 

sa mga gitinguha sa gingharian sa Dios.

Kanunay kining nahimong tinubdan sa kalipay ngari kanako nga 
makabantay kon unsa kamo ka matinud-anong misuporta mga sis-
ter sa Relief Society sa mga sulugoon sa Ginoo ubos sa tanang mga 
kahimtang. Kanunay kamong nakit-an diha sa kiliran sa Priesthood, 
andam nga mopalig-on sa ilang mga kamot ug sa pagbuhat sa in-
yong bahin sa pagtabang sa pagpalambo sa mga gitinguha sa ging-
harian sa Dios; ug samtang nakigbahin kamo niini nga mga buhat, 
sigurado usab kamo nga mopakigbahin sa kalampusan sa buhat 
ug sa kahimayaan ug himaya nga ihatag sa Ginoo ngadto sa Iyang 
matinud-anong mga anak.

. . . Walay maalamong Bishop ang mapakyas sa pagpasalamat sa 
mga trabaho sa Relief Society diha sa iyang ward. Unsa man ang 
mabuhat sa usa ka Bishop kon wala ang Relief Society? Moingon 
ko sa tanang mga Bishop sa Simbahan, awhaga ang mga sister sa 
Relief Society, ug suportahi sila sa ilang buhat sa gugmang putli ug 
kalooy, ug sila makahatag og panalangin nganha kaninyo ug sa mga 
tawo.3 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 202.]

Maayo nga mabatunan ang impluwensya sa 
Relief Society sa matag panimalay.

Akong tambagan ang mga kaigsoonan sa pag-awhag sa ilang 
mga asawa sa [pagsalmot diha] sa kapunongan . . . ; kay kini maayo 
nga butang nga mabatunan ang impluwensya niini nga organisas-
yon sa matag panimalay. Ako mohangyo kaninyo, akong mga sister, 
diha sa inyong mga pagbisita sa mga panimalay sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, sa pagdala niini nga impluwensya bisan asa 
kamo moadto. Ang Ginoo klaro nga mipakita kaninyo sa matang sa 
inyong relasyon ngadto Kaniya ug unsay gilauman gikan kaninyo 
isip mga asawa ug mga inahan. Itudlo kini nga mga butang ngadto 
niadtong inyong bisitahan, ilabi na sa batan-ong mga babaye. . . .
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Kamo, akong mga sister, isip mga sakop sa Relief Society ug 
isip mga inahan sa Israel, kinahanglang mogamit sa inyong implu-
wensya . . . agig pabor sa tiunay nga pagka-inahan ug pagkama-
tinud-anon sa pakigsaad sa kaminyoon.4 [Tan-awa sa sugyot 4 sa 
pahina 203.]

Samtang naglambo ang Simbahan, ang mga 
sister sa Relief Society makabaton og mas 
dagkong mga oportunidad sa pagserbisyo.

Dili na kinahanglan alang kanako sa pagdetalye kon unsay na-
himo sa Relief Society sa nangagi; ang talagsaon niining buhat na-
hibaloan sa tibuok Zion, ug sa daghang mga dapit sa kalibutan. 
Igo na ang pag-ingon, nahimo kining matinuoron sa misyon niini, 
ug ang rekord niini wala malabwi, kon natupngan, sa bisan unsa 
nga matinabangon nga organisasyon. Ang mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw mapasigarbuhon niini ug sa mga nahimo niini, ug ma-
pasalamaton sa atong Amahan sa Langit nga Siya midasig sa Iyang 
sulugoon ang Propeta sa pag-establisar sa ingon nga institusyon. 
Ang kaugmaon sa Kapunongan puno sa saad. Samtang naglambo 
ang Simbahan, ang ikatabang niini magkadako usab, ug gani mas 
maayo pa ang mahimo nga kaayohan niini kay sa kaniadto. Kon ang 
tanang mga sister maghiusa sa pagsuporta sa kapunongan, maka-
himo kini og talagsaon nga buhat ug magpadayon nga panalangin 
ngadto sa Simbahan. Makatagbaw nga tan-awon ang mga hamtong 
nga ingon ka interesado niini nga institusyon sama sa mga tigulang, 
ug sa ingon sila makabantay nga kini makapalig-on sa ilang pagtuo, 
makahatag kanila og mas halapad nga mga ideya sa kinabuhi ug sa 
mga responsibilidad niini, ug makapalambo kanila sa materyal nga 
paagi diha sa dalan sa pag-uswag ug kahingpitan.5

Gikan sa sinugdanan sa ilang buhat ang panalangin sa Dios gi-
hatag ngadto [sa kababayen-an sa Simbahan], ug nakakita ko og 
dakong kamaya ug kalipay ug lawom nga tinguha sa ilang pag-
uswag. . . . Nagmalampuson sila sa hilabihan, ug talagsaon kini 
kon giunsa sa Dios sa pagpanalangin kanila ug pagbu-bu kanila 
sa Iyang Espiritu. Sila nahimo, tingali akong isulti sa matinahurong 
paagi, isip mga anghel nga nagbarug sa atubangan sa mga tawo sa 
kalibutan.6 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 203.]
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“ang mga sakop sa relief society siguradong mihimo nga ehemplo 
sa putli ug dili bulingon nga relihiyon diha sa ilang kinabuhi.”

Ang mga sister sa Relief Society kinsa nagasalig 
sa Dios ug nagserbisyo Kaniya panalanginan 
dinhi niini nga kinabuhi ug sa kahangturan.

Kini ang among tinguha nga masilsil diha sa mga kasingkasing 
sa mga sister—nga magmapuslanon diha sa ilang mga luna ug dili 
mawad-an sa paglaum tungod sa mga kalisdanan nga nag-atang, 
apan mosalig sa Dios ug mohangad Kaniya, ug ang talagsaon Niya 
nga mga panalangin, ako mosaad kaninyo, kini igabu-bu diha 
kaninyo.”Mao kini ang inyong mahimong kasinatian. . . . Ako kining 
balikon, ayaw kawala og paglaum, apan padayon ug paghimo og 
kaayohan, pakita og pagtuo, ug matag oportunidad nga gipresentar 
nagtinguha sa pagpalambo niini. Gusto kami nga inyong gamiton 
ang tanang mga talento nga gihatag sa Dios diha kaninyo. Ug anaa 
kini kalabut sa pagpasabut sa inyong kahigayunan sa kalampusan. 
Kon ang tawo mosugod sa pagbiyahe nianang dalan nga gitakda 
sa Ginoo, ug pinaagi niini makahimo og kaayohan diha sa Iyang 
katuyoan, sigurado siya nga molampus. Siya anaa gayud kon asa 
gusto sa Dios nga siya maanaa, ug mao kana ang dapit nga kamo 
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mahimo, uban sa hilabihan ka tukma, mangayo sa Dios alang sa 
Iyang panalangin.7

Gibati nako nga moingon, ang Dios mopanalangin sa mga opis-
yales ug mga sakop sa Relief Society. Nagpahigayon kamo og ta-
lagsaon nga misyon, ug ako moawhag kaninyo nga ayaw kaluya 
diha sa maayo nga buhat [tan-awa sa D&P 64:33]. Kitang tanan 
nagtinguha alang sa celestial nga himaya, ug ang katalagsaon sa 
mga posibleng mahitabo nga atong giatubang dili matukib sa taw-
hanong pinulongan. Kon kamo magpadayon nga matinud-anon sa 
buhat diin kamo nalambigit, kamo makaangkon niini nga himaya, 
ug magmaya pa gayud diha sa atubangan sa Dios ug sa Kordero. 
Kini angay lamang nga paningkamutan; kini angay lamang nga 
sakripisyohan, ug bulahan ang lalaki o babaye kinsa matinud-anon 
ngadto sa pag-angkon niini. Ang Dios mopanalangin kaninyong 
tanan.8 [Tan-awa sa sugyot 6 sa pahina 203.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Si Presidente Snow namahayag nga lisud mahunahuna ang 
pag-uswag sa buhat sa Ginoo kon wala ang kababayen-an sa 
Simbahan (pahina 197). Sa unsang mga paagi nga ang kaba-
bayen-an nakatampo sa buhat sa Ginoo karon?

 2. Pamalandonga ang mga pulong ni Presidente Snow mahitu-
ngod sa misyon sa Relief Society (pahina 198). Paghunahuna 
og higayon sa dihang ang mga sister sa Relief Society naka-
tuman niini nga misyon pinaagi sa pagtabang kanimo ug sa 
imong pamilya. Sa unsang paagiha nga ang ingon nga mga 
lihok nakaimpluwensya sa imong kinabuhi?

 3. Ribyuha ang unang seksyon sa pahina 199. Sa unsang mga 
paagi nga ang mga sister sa Relief Society “makapalambo sa 
mga gitinguha sa gingharian sa Dios”? Unsa nga mga ehemplo 
nga inyong nasaksihan nga ang mga sister sa Relief Society ug 
mga naghupot sa priesthood kaubang nagtrabaho?
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 4. Pamalandonga ang pangamuyo ni Presidente Snow alang sa 
mga sister sa Relief Society nga mogamit sa ilang impluwensya 
“agig pabor sa tiunay nga pagka-inahan ug pagkamatinud-
anon sa pakigsaad sa kaminyoon” (pahina 200). Nganong kini 
nga impluwensya gikinahanglan man sa kalibutan karon? Sa 
unsa nga mga paagi nga ang mga sister sa Relief Society ma-
katabang sa batan-ong mga babaye nga maandam alang sa 
kaminyoon sa templo ug sa pagka-inahan?

 5. Si Presidente Snow miingon, “Samtang naglambo ang Simba-
han, ang ikatabang niini [ang Relief Society] magkadako usab, 
ug gani mas maayo pa ang mahimo nga kaayohan niini kay 
sa kaniadto” (pahina 200). Sa kalibutan karon, unsa man ang 
mahimo sa mga sister sa Relief Society sa pagpalambo sa ilang 
impluwensya alang sa kaayohan?

 6. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 201. Pamalandonga 
ang mga paagi nga ikaw nagiyahan nga maanaa sa dapit “kon 
asa gusto sa Dios nga [ikaw] maanaa.” Giunsa man pagtabang 
sa Dios kanimo niini nga mga paningkamot?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Isaias 1:17; Mateo 25:34–40; 
Mosiah 4:26–27; Alma 1:29–30; Moroni 7:44–48

Tabang sa Pagtudlo: “Samtang mangandam ikaw sa pagtudlo, sigu-
roha nga ikaw mogamit og lainlaing mga pamaagi sa kada leksyon. 
Kini nagpasabut sa paggamit og butang nga yano sama sa poster 
nga kinoloran o tsart sa bong-bong sa usa ka leksyon ug lista sa 
mga pangutana diha sa pisara sa laing leksyon” (Pagtudlo, Walay 
Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 89).

Mubo nga mga sulat
 1. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” De-

seret Evening News, Hulyo 9, 1901, 1.
 2. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
 3. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
 4. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.

 5. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
 6. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 

577–78.
 7. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 

578.
 8. Sa “Prest. Snow to Relief Societies,” 1.
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“sa wala pa moayo og usa ka buta nga tawo, ang manluluwas 
miingon, “Kinahanglan magabuhat ako sa mga buluhaton 

niya nga mao ang nagpadala kanako” ( Juan 9:4).”
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“Sa Dios Ang Tanan Mahimo”

“Ang kinaiyahan niadtong mga gikinahanglan 
ngari kanato [mao] nga walay tawo nga makabuhat 

niini, gawas kon pinaagi sa tabang sa Labawng 
Makagagahum. . . . Siya misaad niini nga panabang.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Si Presidente Lorenzo Snow usa ka trabahante, nagtuman sa iyang 
kaugalingong tambag nga kanunayng gibalik-balik: “Kinahanglan 
kitang maghago sa atong kaugalingon. . . . Ang pagpabilin nga 
tapulan nga dili mopalihok sa atong kaugalingon walay pulos.” 1 
Apan giila niya nga sa iyang pagtinguha sa pagtukod sa gingharian 
sa Dios, ang iyang kaugalingong mga paghago dili gayud paigo 
kon wala ang grasya sa Dios—o “langitnong panabang,” 2 sama sa 
kanunay niyang tawag niini. Busa, samtang nag-awhag siya sa mga 
miyembro sa Simbahan sa pagkugi og maayo “sa pagpalambo sa 
[matarung] nga mga baruganan,” sa samang paagi siya namahayag 
nga “kita, isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kinahanglang 
makasabut ug maghunahuna nga ang kaluwasan moabut pinaagi 
sa grasya sa Dios.” 3 Siya mipamatuod nga ang Dios modugang sa 
Iyang kalig-on ngadto sa atong mga paningkamot: “Kon asa kita 
gitisok sa Ginoo, didto kita kinahanglang mobarug; kon gikina-
hanglan niya nga maghago kita sa atong kaugalingon alang sa 
pagsuporta niining balaang mga baruganan, kana mao ang atong 
buhaton; kana lamang ang kinahanglan natong atimanon; sa uban 
ang atong Langitnong Amahan na ang magpaigo.” 4

Ang igsoong babaye ni Presidente Snow nga si Eliza nakaobser-
bar nga gisunod niya ang iyang gitudlo. Gihulagway siya ni Eliza 
isip tawo nga adunay “dili matarug nga pagsalig sa maabagon nga 
gahum ug grasya sa [Dios].” Miingon si Eliza nga siya “nasayud kon 
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kinsay iyang saligan” ug busa nakalahutay sa “matag kalisud, matag 
pagsupak” ug “nakabuntog sa matag babag.” 5

Si Lorenzo Snow mipakita sa iyang pagsalig sa maabagon nga 
gahum sa Dios sa dihang mibiyahe siya aron magmisyon didto sa 
England niadtong 1840. Diha sa 42 ka adlaw nga paglayag tabok sa 
Atlantic Ocean, siya ug ang iyang kauban sa biyahe nakasinati og 
tulo ka dagkong mga bagyo. Sa kaulahian siya mireport nga kini 
“grabe nga mga bagyo—mga bagyo nga kadtong anad na sa kada-
gatan nakaingon nga labihan gayud ka kuyaw.” Siya nakamatikod sa 
kalainan tali sa iyang reaksyon sa bagyo ug ang reaksyon sa uban 
nga mga nagbiyahe: “Sa pipila ka mga higayon, ang labing minus 
nga masulti kabahin niini, ang talan-awon makalilisang kaayo. Wala 
ko matingala nga ang mga lalaki, mga babaye ug mga bata nga wala 
makat-on sa pagsalig sa Dios, nabalaka sa ilang kaugalingon nga 
nag-antus sa kahadlok, ug mihilak. Ang akong pagsalig anaa Kaniya 
kinsa milalang sa mga dagat ug mitakda sa mga kinutuban niini. 
Ako anaa sa Iyang buluhaton—ako nasayud nga ako gipadala niini 
nga misyon pinaagi sa awtoridad nga iyang giila, ug, bisan kon ang 
mga elemento mapintas ug ang barko natabyog ug nauyog taliwala 
sa naghaguros nga mga balud, Siya ang naggiya, ug ang akong ki-
nabuhi luwas diha sa Iyang pag-amping.” 6

Daghang mga katuigan ang milabay, sa dihang si Lorenzo Snow 
nahimong Presidente sa Simbahan, nakakaplag na usab siya og ka-
hupayan diha niini nga kahibalo nga ang Ginoo mao ang naggiya. 
Sa usa ka miting nga gipahigayon niadtong Septyembre 13, 1898, 
ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles tanan mipahayag sa 
ilang pasalig sa pagpaluyo kaniya isip Presidente sa Simbahan. Ang 
rekord sa miting nagpadayag nga mibarug dayon siya ug miingon 
nga “walay gamit ang iyang mga pangatarungan nga dili na siya 
makahimo ubp., aron modawat sa dagkong mga responsibilidad 
nga may kalabutan sa katungdanan. . . . Siya mibati nga anaa ra 
kaniya ang pagbuhat sa pinakamaayo gayud nga iyang mahimo ug 
mosalig sa Ginoo.” 7 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 212.]
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Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Sa tabang sa Dios, makabuhat kita sa bisan 
unsa nga gikinahanglan gikan kanato.

Gusto kong mamulong sa paagi nga alang sa atong kalig-on ug 
parehong paglambo niadtong mga butang nga adunay kalabutan sa 
atong kaluwasan. Alang niini nga katuyoan nagtinguha ko sa hugot 
nga pagtuo ug mga pag-ampo sa tanan kinsa nagtuo sa pagdangup 
ngadto sa Ginoo alang sa panudlo ug salabutan.

Kinahanglan kitang makaamgo sa relasyon nga kita aduna uban 
sa Ginoo nga atong Dios, ug sa lahi nga katungdanan nga anaa ka-
nato. Aron matuman sa sakto ang mga obligasyon nga anaa kanato, 
magkinahanglan kita og langitnong panabang. . . .

. . . Si Jesus miingon sa [usa ka] batan-ong lalaki kinsa miduol 
ngadto kaniya ug gustong masayud kon unsay kinahanglan niyang 
buhaton aron makapanunod sa kinabuhing dayon, sa “pagtuman 
sa mga sugo.” Ang batan-ong lalaki mitubag nga iyang gituman 
kini nga mga sugo sukad pa sa iyang kabatan-on hangtud na sa 
iyang pagdako. Ang Manluluwas, nga nagtan-aw kaniya, nakakita 
nga aduna pay kulang. Ang batan-ong lalaki mituman sa moral nga 
balaod, sa balaod nga gihatag ngadto ni Moises, ug tungod niini si 
 Jesus nahigugma kaniya, apan nakakita nga aduna pay usa ka bu-
tang nga kulang. Siya adunahan nga tawo, ug adunay impluwensya 
sa kalibutan agig resulta sa iyang daghan kaayo nga katigayunan. 
Si Jesus nasayud nga sa dili pa siya makapasaka kaniya, o ni bisan 
kinsa nga tawo, ngadto sa celestial nga kalibutan, kinahanglan ga-
yud nga siya mopaubos sa tanang mga butang, ug makakita nga 
ang pagsunod sa celestial nga balaod mao ang labing importante. 
Si Jesus nasayud kon unsay gikinahanglan sa matag tawo aron ma-
kabaton og celestial nga korona—nga walay laing butang nga pa-
gahuptan nga mas mahinungdanon pa kay sa pagsunod sa mga 
gikinahanglan sa langit. Ang Manluluwas nakakita diha niining ba-
tan-ong lalaki ang paghawid sa usa ka butang nga wala mahisubay 
sa balaod sa gingharian. Siya nakakita, tingali, nga may kalagmitan 
nga siya motinir og mga pagbati nianang makadaut kaniya, ug ma-
kapahimong dili komportable o imposible ang pagsunod sa mga 
sugo, busa iyang gisultihan ang batan-ong lalaki nga kinahanglan 
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siyang molakaw ug mobaligya sa tanan nga anaa kaniya “ug ihatag 
sa mga kabus, ug mosunod kaniya.”

Kini nga sugo nakapaguol ug nakapasubo sa batan-ong lalaki. 
Iyang gitan-aw ang mga katigayunan isip mao ang mahinungda-
non nga tumong sa kinabuhi, isip makahatag kaniya og implu-
wensya sa kalibutan, ug ang tanang mga butang nga maanindot; 
isip makahatag kaniya sa mga panalangin ug mga kalingawan sa 
kinabuhi, ug isip mga paagi sa pagbayaw kaniya sa taas nga mga 
katungdanan sa katilingban. Dili niya mahunahuna ang ideya nga 
ang usa ka tawo makaangkon og mga panalangin, mga kalingawan 
ug mga kahigayunan sa kinabuhi, ug ang ingon nga mga butang 
nga gitinguha gayud niya, kon wala ang iyang katigayunan. Apan 
ang ebanghelyo adunay gahum sa pagsangkap sa tanan nga giki-
nahanglan aron matuman ang mga gusto ug mga gikinahanglan sa 
tawo ug makapahimo kaniya nga malipayon. Ang mga katigayunan 
wala gihimo alang niini; ug ang Ginoo nagtinguha nga ang batan-
ong lalaki mosalikway niini nga mga ideya, ug motangtang niini 
gikan sa iyang hunahuna ug mga pagbati, aron unta ang batan-ong 
lalaki maiyaha isip iyang sulugoon sa tanang mga butang. Iyang 
gitinguha nga kini nga tawo mahimong tinud-anay nga mapahi-
nunguron sa pagserbisyo kaniya, ug mohimo sa iyang buhat nga 
adunay hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, ug mosunod sa mga 
pag-aghat sa Balaang Espiritu, ug moandam sa iyang kaugalingon 
alang sa celestial nga himaya. Apan kining batan-ong lalaki dili 
andam; dako ra kaayo kadto nga sakripisyo. Ug ang Manluluwas 
miingon kalabut niini nga panghitabo, “Pagkalisud gayud alang sa 
mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa langit. Masa-
yon pa sa kamelyo paglusot sa mata sa dagum kay sa usa ka dato 
pagsulod sa gingharian sa Dios.”

Ang mga disipulo “nahitingala sa hilabihan gayud” niini, “miingon 
sila kanila, nan kinsa man diay ang arang maluwas?” Naghunahuna 
sila nga walay tawo nga adunay bahandi ug maluwas sa gingharian 
sa Dios. Kini ang ideya nga ilang nadawat gikan sa mga pakigpu-
long sa Manluluwas. Apan si Jesus mitubag, “Sa mga tawo dili gayud 
kini mahimo, apan sa Dios mahimo kini: kay sa Dios mahimo man 
ang tanan.” [Tan-awa sa Mateo 19:16–26; tan-awa usab sa Hubad ni 
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Joseph Smith sa Mateo 19:26, footnote a, ug Marcos 10:27, footnote 
a.] 8 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 212.]

Ang Dios misaad nga motabang kanato sa atong personal 
nga mga paningkamot sa pagsunod sa ebanghelyo.

Pinaagi sa atong kaugalingon lamang dili posible nga atong ma-
tuman ang tanang mga sugo nga gihatag sa Dios kanato. Si Jesus 
mismo dili makatuman sa Iyang buhat kon wala ang balaanong 
panabang gikan sa Iyang Amahan. Siya miingon sa usa ka higayon, 
“Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbulot-an, 
sumala sa akong nadungog ako magahukom ug ang akong hu-
kom matarung kay wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa akong 
kaugalingong kabubut-on kondili sa kabubut-on sa Amahan nga 
nagpadala kanako.” [ Juan 5:30.] Ug kita, kon gikinahanglan alang 
Kaniya, ang atong Ginoo, nga makabaton og balaanong panabang, 
makita nga mas importante nga makadawat sa Iyang tabang. Ug 
sa matag kahimtang ug kondisyon nga naglibut sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw, samtang anaa sa pagpahigayon sa ilang mga 
katungdanan, sila adunay katungod alang sa langitnong panabang 
gikan sa Balaang Espiritu, sa pagtabang kanila sa lainlaing mga 
kondisyon nga naglibut kanila, ug diha sa mga katungdanan nga 
gikinahanglan nga ilang pagabuhaton.

. . . Ako walay mahunahunaan nga bisan unsa nga butang mga 
hilabihan gayud ka importante sama sa pagtrabaho ug pag-angkon 
sa kaugalingong kahimayaan ug himaya sa usa ka tawo. Kana sa 
walay pagduhaduha mao ang usa ka dakong katuyoan nga kita 
mianhi sa kalibutan. . . . Kinahanglang walay lalaki o babaye ang 
mawad-an sa paglaum kon sila mobati nga dili nila makompleto ang 
unsay gusto nilang buhaton, apan kita kinahanglan nga mohimo 
unsay atong mahimo aron mapadayon ang labing mahinungdanong 
buhat nga maoy hinungdan nga kita ania dinhi.9

Ang matang sa relihiyon nga atong gisunod nagkinahanglan og 
piho nga pamaagi sa kinaiya nga walay laing relihiyon nga atong 
nahibaloan nga nagkinahanglan niini sa iyang mga sakop; ug ang 
matang niadtong mga gikinahanglan ngari kanato [mao] nga walay 
tawo nga makabuhat niini, gawas kon pinaagi sa tabang sa La-
bawng Makagagahum. Gikinahanglan nga kita makasabut, bisan 
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man lang ang bahin niini, sa dako ug importante nga mga pana-
langin nga atong madawat, sa katapusan, pinaagi sa pagtuman sa 
mga gikinahanglan sa relihiyon o ebanghelyo nga atong nadawat. 
Ang mga sakripisyo nga gikinahanglan ngari kanato mao kana nga 
matang nga walay lalaki o babaye nga makabuhat niini, gawas kon 
tabangan sa usa ka langitnong gahum; ug ang Ginoo, sa pagtanyag 
niini nga mga kondisyon, wala gayud magtinguha nga ang iyang 
katawhan kinahanglan gayud nga motuman niini gawas kon pinaagi 
sa langitnong panabang, ug niana nga paagi nga wala gisangyaw 
sa bisan unsa nga pundok sa relihiyusong mga tawo. Siya misaad 
niini nga panabang. . . .

Kini nga mga mando . . . gimando sa matag kapanahonan sa 
dihang ang Dios mitawag og katawhan aron moserbisyo kaniya, 
ug aron modawat sa iyang mga balaod. Kini gimando sa panahon 
sa Israel, sa sinugdanan niana nga katawhan. Kini gimando kang 
Abraham, Isaac ug Jacob. Kini gimando kang Moises, ug sa kataw-
han nga iyang gipangulohan gikan sa Ehiptohanong pagkaulipon. 
Kini gimando sa tanang mga propeta nga anaa gikan sa panahon 

“ang buhat diin kamo ug ako miapil mouswag lamang ug mahimong 
mapadayon pinaagi sa mga panalangin sa dios diha sa atong 

matinud-anon ug matinuoron nga mga paningkamot.”
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ni Adan hangtud sa kasamtangang panahon. Kini gimando sa mga 
apostoles nga midawat sa ilang katungdanan pinaagi sa pagpan-
dong sa mga kamot ni Jesukristo, ang Anak sa buhi nga Dios, ug 
sa mga sumusunod sa relihiyon nga gisangyaw sa mga apostoles 
ug gitudlo ngadto sa mga tawo, sa ilang panahon ug walay tawo 
o pundok sa ga tawo gikan sa panahon ni Adan hangtud karong 
panahona, ang makatuman niini mga gimando, gawas sa katawhan 
sa Dios, kay sila gihatagan og gahum sa kahitas-an, nga nagagi-
kan lamang sa Ginoo nga atong Dios.10 [Tan-awa sa sugyot 3 sa 
pahina 212.]

Kon kita moapil sa buhat sa Dios, kita 
nagkinahanglan og tabang sa Dios.

Bisan unsa nga inyong pagabuhaton alang sa pagpalambo sa 
mga gitinguha sa Zion, kinahanglan gayud kamong mosalig sa Gi-
noo alang sa kalampusan niini.11

Ang hunahuna sa tawo kinahanglan nga bug-os ngadto sa hi-
maya sa Dios sa tanang butang nga iyang gisugdan sa pagtuman. 
Kinahanglan natong hunahunaon nga kon kita ra wala kitay ma-
himo. Kita mga anak sa Dios. Anaa kita sa kangitngit, [gawas kon] 
ang Dios molamdag sa atong panabut. Kita walay gahum, [gawas 
kon] ang Dios motabang kanato. Ang buhat nga atong pagahimoon 
dinhi aduna niana nga matang nga kita dili makahimo gawas kon 
kita tabangan sa Labawng Makagagahum. . . . Ania ang dakong 
problema sa mga tawo sa kalibutan, ug ingon usab gayud sa mga 
Elder sa Israel; nalimot kita nga kita nagtrabaho alang sa Dios; 
nalimot kita nga kita ania dinhi aron sa pagtuman sa mga bulu-
haton nga atong gisaad sa Ginoo nga atong tumanon. Kini usa ka 
mahimayaon nga buhat nga atong giapilan. Buhat kini sa Labawng 
Makagagahum; ug Siya mipili sa mga lalaki ug mga babaye nga 
Iyang nailhan gikan sa miaging kasinatian nga mobuhat sa Iyang 
mga katuyoan.12

Kini nga buhat diin kamo ug ako miapil mouswag lamang ug 
mahimong mapadayon pinaagi sa mga panalangin sa Dios diha sa 
atong matinud-anon ug matinuoron nga mga paningkamot ug sa 
atong determinasyon sa pagtuman sa mga trabahoon nga mao ang 
atong gianhi niining kinabuhia. Kon atong tan-awon og balik ang 
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mga kasinatian nga atong naagian, sayon natong masabtan nga ang 
atong pag-uswag nagdepende sa atong matinuorong mga paninguha 
sa pagtuman sa buhat sa Dios, sa pagtrabaho alang sa kaayohan sa 
mga tawo, ug sa pagwagtang sa kahakog diha sa atong kaugalingon 
kutob sa mahimo. Maingon nga kini ang nahitabo sa nangagi, maka-
tuo gayud kita nga ang atong umaabut nga pag-uswag magdepende 
sa atong determinasyon sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios ubos 
sa tanang mga kahimtang ug sa panabang nga Iyang ihatag ngari 
kanato.13 [Tan-awa sa sugyot 4 sa ubos.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang mga asoy diha sa mga pahina 205–06. Ngano 
kaha sa imong hunahuna nga ang mga tawo nga misalig sa 
Dios motubag sa mga pagsulay sa lahi kaayo nga paagi kay sa 
mga tawo nga wala mosalig sa Dios?

 2. Pamalandonga ang istorya kabahin sa Manluluwas ug sa adu-
nahan nga batan-ong lalaki (mga pahina 207–09). Unsa man 
ang pipila ka mga butang nga gitinguha sa mga tawo nga ma-
kapahimo kanila sa “pagbiya nga  magmasulub-on”? Nganong 
kinahanglan man kita nga “motangtang” sa ingon nga mga 
butang gikan sa atong kinabuhi sa dili pa kita makadawat sa 
labing mahinungdanong mga panalangin sa Ginoo?

 3. Si Presidente Snow nagtudlo nga bisan ang Manluluwas nag-
kinahanglan og “balaanong panabang” aron sa “pagtuman sa 
Iyang buhat” (pahina 209). Unsaon man nimo paggamit ang 
mga pulong ni Presidente Snow aron pagtabang og tawo nga 
mibati nga dili sarang sa pagtubag sa mga gikinahanglan sa 
pagsunod sa ebanghelyo?

 4. Siksika ang katapusang seksyon niini nga kapitulo (mga pa-
hina 211–12). Ngano kaha sa inyong hunahuna nga usahay dili 
man kita mangayo sa Dios alang sa Iyang tabang? Hunahunaa 
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kon unsay imong mabuhat aron madawat kanunay ang Iyang 
tabang sa imong kinabuhi.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mga Taga-Filipos 4:13; 2 Ne-
phi 10:23–24; 25:23; Jacob 4:6–7; Mosiah 24:8–22; Mga Artikulo sa 
Hugot nga Pagtuo 1:3

Tabang sa Pagtudlo: “Sanguni ang mga partisipante sa pagbasa og 
pinili nga mga pangutana gikan sa katapusan sa kapitulo (mahi-
mong 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 panabut ngadto sa uban diha sa grupo” 
(pahina vii niini nga basahon).

Mubo nga mga sulat
 1. Deseret News, Ene. 28, 1857, 371.
 2. Deseret News, Ene. 14, 1880, 786.
 3. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.
 4. Deseret News, Okt. 28, 1857, 270.
 5. Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
116–17.

 6. Sa Biography and Family Record of Lo-
renzo Snow, 49.

 7. Sa Journal History, Sept. 13, 1898, 4.
 8. Deseret News, Ene. 14, 1880, 786.
 9. Sa Conference Report, Abr. 1898, 12.
 10. Deseret News, Ene. 14, 1880, 786.
 11. Improvement Era, Hulyo 1899, 708.
 12. Deseret Weekly, Mayo 12, 1894, 638.
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Matinud-anon, Makugihon 
nga Serbisyo diha sa 
Gingharian sa Dios

“Nahibalo nga ang atong relihiyon tinuod kinahanglan 
unta nga kita ang labing maunungon nga mga tawo sa 
tibuok kalibutan ngadto sa kawsa nga atong gidawat.” 

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Hinapos sa tuig 1851, ang Unang Kapangulohan mimantala og 
sulat diin sila mihangyo nga ang tanan nga mga sakop sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles “motapos sa mga buluhaton sa 
ilang nagkalainlaing mga misyon” ug mobalik ngadto sa Salt Lake 
inigka Abril 1853.1 Busa ang misyon ni Elder Lorenzo Snow sa Italya 
hapit na nga matapos. Sa Pebrero 1852, iyang gihatag ang trabaho 
didto ubos sa pagpangulo ni Brother John Daniel Malan, usa ka 
bag-ong kinabig , ug mipanaw uban ni Elder Jabez Woodard ngadto 
sa isla nga nasud sa Malta. Gikan sa Malta, nanghinaut si Elder 
Snow nga makasakay og bapor ngadto sa India. Ang unang mga 
misyonaryo niana nga yuta mitrabaho ubos sa iyang pagdumala, 
ug mibati og dako nga tinguha sa pag-uban kanila. Gikan didto 
nagplano siya sa “pagtuman sa pagbiyahe tuyok sa kalibutan,” mo-
pauli sa panimalay pinaagi sa Dagat Pasipiko ngadto sa kasadpan 
sa Estados Unidos.2

Ang mga plano ni Elder Snow nausab sa dihang siya ug si Elder 
Woodard miabut sa Malta. Nahibaloan niya nga siya malangan diha 
sa isla sulod sa daghang mga semana tungod kay may usa ka bapor 
nga naguba diha sa Pulang Dagat. Kay sa magmulo mahitungod sa 
kalangan, mihukom siya sa pagtrabaho. Sa usa ka sulat nga gipet-
sahan og Marso 10, 1852, misulat siya, “Ako nagtuo nga daghang 
maayo ang moresulta gikan sa paagi nga ang Ginoo mogiya sa 
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paggamit sa oras nga karon ania kanako, ingon nga ako giliyokan 
og makapaikag nga mga tawo, ug diha sa labing importante nga 
natad sa trabaho, nga ang usa ka importante kaayong trabaho ma-
tuman, naglugway ngadto sa duol nga mga nasud.” Mitaho siya nga 
iyang gipakuha si Elder Thomas Obray, usa ka misyonaryo sa Italya, 
“sa pag-anha diha dayon, ug sa pagdala og daghang mga pamphlet 
ug mga basahon.” Samtang si Elder Snow wala mahibalo sa eksakto 
kon unsay buhaton niya ug sa iyang mga kauban diha sa Malta, 
mipahayag siya og tinguha sa pagtukod og branch sa Simbahan 
didto. Kini nga lihok, miingon siya, “mopahinay sa espirituhanong 
mga babag sa daghang mga nasud, sama sa mga Maltese sa ilang 
relasyon sa negosyo, nga mikatap ngadto sa mga kabaybayonan sa 
Uropa, Asya, ug Afrika.” 3

Kaniadtong Mayo 1, 1852, si Elder Snow mipadala og sulat nga 
nagtaho sa pag-uswag sa trabaho sa Malta. Misulat siya: “Ang mga 
tawo karon kanunay nga nagbisita sa pagpakisayud kalabut niining 
‘katingad-ang relihiyon;’pipila ka mga gabii ang milabay, usa ka 
higayon kami dihay, sa among pribadong mga sak-anan, mga maa-
yong tawo gikan sa walo ka naglainlaing mga nasud, nagagikan sa 
nagkalainlaing mga bahin sa siyudad sa pagpakigsulti mahitungod 
sa atong mga doktrina: pipila sa mga tawo mao kadtong gikan sa 
Poland ug Greece, kinsa karon nagbasa sa atong mga basahon uban 
sa dakong interes. Duha ka intelihente ug kugihan nga batan-ong 
mga lalaki, ang unang bunga sa among pangalagad dinhi niini nga 
isla, makahimo sa pagtabang sa pagpadayon sa kawsa nga atong 
gibuhat; ang usa kinsa atong gi-orden og Elder larinong mosulti og 
daghang mga pinulongan.” 3

Wala gayud matuman ni Elder Snow ang iyang damgo sa pag-
serbisyo sa India ug sa paglibut sa kalibutan. Hinoon, makugihon 
niyang gisunod ang kabubut-on sa Ginoo sa panahon sa iyang wala 
damha nga pagpuyo sa Malta, nagtukod og pundasyon alang sa 
misyonaryong buhat didto. Sa diha nga siya sa katapusan nakasakay 
na og bapor kaniadtong Mayo 1852, mipaingon siya sa kasadpan 
imbis sa silangan, nagsunod sa mga sugo sa iyang mga lider sa 
pagbalik ngadto sa Salt Lake. Paglabay sa mga duha ka bulan, sila 
si Elder Woodard ug Obray mitukod og branch sa Simbahan didto 
sa Malta.5 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 226.]
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Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Tungod kay kita nakadawat sa kahingpitan sa 
ebanghelyo, nagserbisyo kita isip mga sinugo ni Kristo.

Nagpamatuod kita ngadto sa tibuok kalibutan nga kita nahibalo, 
pinaagi sa balaanong pagpadayag, gani pinaagi sa mga pagpaila 
sa Espiritu Santo, nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhing 
Dios, ug nga siya mipadayag sa iyang kaugalingon ngadto ni Joseph 
Smith sama ka personal nga paagi sama sa iyang gihimo ngadto sa 
iyang mga apostoles sa karaan, human siya mabanhaw gikan sa lub-
nganan, ug nga gipahibalo niya [ang] langitnong mga kamatuoran 
diin mao lamang ang makaluwas sa katawhan. Kini . . . nagbutang 
og labing importante ug may tulubagon nga katungdanan, nahi-
balo, ingon nga kita nahibalo, nga kita may tulubagon sa Dios sa 
pagtagad nga atong gihimo niining sagradong pagsalig nga iyang 
gisalig ngari kanato. 

Samtang ang mga apostoles mipakita sa kalibutan, human ilang 
nadawat ang ilang pagkatinugyanan gikan sa nabanhaw nga Ma-
nunubos, sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian ngadto sa 
tanang kanasuran, nagsaad sa tanan kinsa mituo sa ilang pulong, 
sa Gasa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, 
busa kita nagtuo. Samtang sila pinaagi sa ilang tawag, mipahayag 
uban sa tanan nga pasalig, taliwala sa panggukod ug pagbatok, 
sa ebanghelyo nga mao ang gahum sa Dios ngadto sa kaluwasan 
sa tanan niadtong kinsa mituo ug misunod, busa kita nagpahayag 
sa ingon. Samtang sila nagsangyaw og hugot nga pagtuo diha ni 
Ginoong Jesukristo, pagbunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, 
ug sa pagpandong sa mga kamot, pinaagi niadtong gihatagan og 
awtoridad, aron madawat ang Espiritu Santo, isip gikinahanglan sa 
kaluwasan, busa kita nagsangyaw sa ingon. Samtang sila pinaagi sa 
gahum sa Espiritu Santo nahimong mga saksi ni Ginoong Jesukristo, 
ug matinud-anong mga tigdala sa iyang mensahe sa ebanghelyo 
ngadto sa tibuok kalibutan sa Hentil, busa, pinaagi ug tungod sa sa-
mang Balaang Espiritu, kita nahimong mga saksi kaniya, ug, ingon 
nga gitawag sa samang balaanon ug sagradong tawag, busa kita 
mangako sa samang katungdanan. 



K a P i T u L O  1 5

218

Busa, ingon nga gipangako kini nga katungdanan, atong akuhon 
ang tanang mga responsibilidad sa mga sinugo ni Kristo, kita mahi-
mong manubag alang sa atong tagsa-tagsa nga mga lihok ug alang 
sa paagi nga atong gigamit ang mga talento ug abilidad nga gihatag 
sa Ginoo kanato.  6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 226.]

Ang pagkamiyembro diha sa Simbahan maoy usa ka tawag 
sa pagtabang sa uban nga dawaton ang kaluwasan.

Kon ang Ginoo motawag og tawo o pundok sa mga tawo gikan 
sa kalibutan, ang tuyo dili sa kanunay nga mahatagan og kaayohan 
kana nga tawo o mga tawo. Ang katuyoan sa Ginoo dili lamang ang 
kaluwasan sa pipila ka mga tawo nga gitawag og mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw . . . , apan ang kaluwasan sa tanang mga tawo, 
ang buhi ug ang patay. Sa diha nga gitawag sa Ginoo si Abraham 
Siya mihimo og piho nga mga saad kalabut sa himaya nga kina-
hanglan nga moabut diha kaniya ug sa iyang mga kaliwat, ug diha 
niini nga mga saad atong makita kining talagsaong panultihon: nga 
diha kaniya ug sa iyang kaliwat ang tanan nga mga nasud sa yuta 
mapanalanginan [tan-awa sa Genesis 22:15 –18; Abraham 2:9–11]. 
. . . Ang plano sa Ginoo dili lamang sa pagpanalangin kaniya ug sa 
iyang kaliwat, apan sa tanan nga mga pamilya sa yuta. . . .

. . .Sa dihang mianhi si Jesus, Siya mianhi isip usa ka sakripisyo 
dili lamang sa pagtabang sa Israel, o sa kaliwat ni Abraham, Isaac 
ug Jacob, apan sa pagtabang sa tibuok tawhanong pamilya, nga pi-
naagi Kaniya ang tanan nga mga tawo mahimong mapanalanginan, 
nga pinaagi Kaniya ang tanan nga mga tawo mahimong maluwas; 
ug ang Iyang misyon mao ang paghimo og pagpangandam pinaagi 
nga ang tibuok tawhanong pamilya mahimong makadawat og mga 
kaayohan sa mahangturong Ebanghelyo, dili, sumala sa akong gi-
sulti, ang Israel lamang, apan ang tibuok katawhan; ug dili lamang 
kadtong nagpuyo sa yuta, apan kadto usab nga anaa sa kalibutan 
sa espiritu. . . .

. . . Kita adunay sama nga Priesthood nga si Jesus aduna, ug 
kinahanglan nga kita mohimo sama nga Siya mihimo, sa pagbuhat 
og sakripisyo sa atong kaugalingon nga mga tinguha ug mga pag-
bati sama nga Siya mihimo, tingali dili magpakamatay nga martir 
sama sa Iyang gihimo, apan gikinahanglan kitang mohimo og mga 
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sakripisyo aron sa pagpahinabo sa mga katuyoan sa Dios, o dili kita 
mahimong takus niining balaang Priesthood, ug mahimong mga 
manluluwas sa kalibutan. Tuyo sa Dios nga kita mahimo nga mga 
manluluwas dili lamang sa daghan nga sa karon nagpuyo sa yuta, 
apan sa daghan didto sa kalibutan sa espiritu: Siya dili lamang mo-
butang kanato sa usa ka kahimtang nga makaluwas sa atong mga 
kaugalingon, apan Siya mohimo kanato nga sarang sa pagtabang 
sa katubsanan sa daghang mga anak sa Makagagahum.  7 [Tan-awa 
sa sugyot 3 sa pahina 226.]

Ang matag calling ug responsibilidad 
importante diha sa buluhaton sa Ginoo.

Karon ang pangutana mao, nasabtan ba nato ang atong katung-
danan, nasabtan ba nato sa hingpit ang kinaiyahan sa buhat nga 
atong giabaga nga humanon? Usahay ako motuo nga ang uban sa 
atong mga kaigsoonan, mga Elder sa Israel, andam ug gusto kaa-
yong molikay sa mga obligasyon nga sila aduna tungod sa ilang 
mga pakigsaad, ang hugot nga pagtuo nga kanhi ilang giangkon 
ingon og hapit na mahanaw, ug ingon nga nagpahiluna sila nga 
kontento sa ilang pagkamiyembro sa Simbahan sa ngalan lamang.

Adunay uban kinsa nagtuo tungod kay ang ilang mga pangalan 
dili inila sa kadaghanan, tungod kay sila tingali . . . wala makaim-
pluwensya og daghan nga mga tawo, nga kini dili igsapayan kon 
unsa nga mga kinaiya ang ilang gisunod, o unsa nga matang sa mga 
ehemplo ang ilang gipakita atubangan sa ilang mga kaigsoonan. 
Bisan pa niana, kon sila naghupot og mahinungdanon nga mga ka-
tungdanan, sama sa Kapangulohan sa Simbahan, o magtatambag, o 
kon sila sakop sa Korum sa Napulog duha ka mga Apostoles, o kon 
sila ba Presidente sa High Council, o sa mga High Priest o sa mga 
Seventy, nan ilang hunahunaon kini nga importante kon unsaon 
nila pagdala ang ilang mga kaugalingon. Pinaagi niini sila nagpa-
kita og dakong kahuyang o hilabihan nga pagkawalay alamag, ang 
ilang lampara mahimong nagkaawop o wala gayud sila makaamgo 
sa katungdanan nga ilang gihuptan sa pagdala diha sa ilang mga 
kaugalingon sa mga responsibilidad sa ebanghelyo.

Gisaysayan kita diha sa sambingay sa Manluluwas nga ang ging-
harian sa langit sama sa usa ka tag-iya og balay kinsa midala sa 
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iyang mga kabtangan ngadto sa iyang mga sulugoon ingon nga siya 
hapit na mobiyahe ngadto sa usa ka layong nasud. Ngadto sa usa 
mihatag siya og lima ka talanton, ngadto sa lain duha, ug ngadto 
sa lain usa. Ang usa kinsa midawat og lima ka talanton milakaw ug 
nagnegosyo, ug miganansya og laing lima ka talanton, nagdoble sa 
bahin nga gisalig diha kaniya, ug siya usab nga midawat og duha 
ka talanton milakaw ug miganansya og laing duha. Apan siya nga 
midawat og usa ka talanton, milakaw ug mikalot sa yuta, ug gilu-
bong ang kwarta sa iyang agalon. Siya sa walay pagduhaduha mi-
hunahuna nga ang iyang responsibilidad gamay kaayo nga dili siya 
makahimo og daghan, ug sa ingon dili niya gamiton ang talanton 
nga gamay. [Tan-awa sa Mateo 25:14–30.] Dili ba kini mahisama sa 
laktod sa sitwasyon sa uban natong mga elder? Nag-ingon ang usa 
ka elder, “Usa lamang ako ka panday, o mananahi, o tingali usa 

“Kon ikaw anaa sa pagtuman sa inyong katungdanan ikaw naghupot 
niana nga ang kalibutan dili makahatag ni makakuha.”



K a P i T u L O  1 5

221

lamang ka tighakot og tisa [katabang sa tighan-ay og tisa], busa dili 
kini igsapayan kon unsay akong pamatasan, kon buhaton ko ba o 
dili sa tinud-anay ang akong mga katungdanan diha sa akong ubos 
nga kahimtang. Apan kini mahimong lahi kaayo kon ako anaa sa 
mas dako ug inila nga katungdanan.”

Hunong, akong igsoon; ayaw itugot ang imong kaugalingon nga 
malingla sa ingon nga makadani nga mga hunahuna. Kini tinuod 
nga ikaw usa lamang ka tighakot og tisa, apan hinumdumi nga ikaw 
usa ka elder sa Israel, ikaw usa ka sinugo ni Ginoong Jesukristo, ug 
kon ikaw anaa sa pagtuman sa imong katungdanan ikaw naghupot 
niana nga ang kalibutan dili makahatag ni makakuha; ug ikaw may 
tulubagon ngadto sa Dios alang sa matinuorong paggamit sa talento 
diin ikaw gihimo niya nga magbalantay, madako kini o magamay. 

Usab, ikaw may pila ka impluwensya sa uban, ug bisan kini 
gamay kaayo makaapekto kini og pipila ka tawo o mga tawo, ug 
alang sa mga resulta sa inyong impluwensya kapin o kulang may 
tulubagon. Ikaw, busa, dawaton mo kini o dili, nakapangako og res-
ponsibilidad sa atubangan sa Dios ug sa tawo nga dili mataligam-an 
ug gikan diin ikaw dili mapapahawa kon gusto ninyong amumahan 
ang pangalan nga inyong gidala.

Ug unsa ang umaabut niana nga tawo? Ako moingon nga kon 
siya mohatag og pagtahud sa iyang calling, ug makaplagan nga 
matinud-anon sa pagsalig nga gihatag diha kaniya, ang iyang mga 
pagpaabut alang sa kaluwasan ug kahimayaan diha sa gingharian 
sa Dios sama lamang ka maayo ni bisan kinsa nga tawo. Kon siya 
nakasabut sa iyang katungdanan ug nagpuyo subay niini, ang iyang 
mga pagpaabut sama ka maayo ni bisan kinsa nga tawo nga mi-
puyo sukad sa mga panahon ni amahang Adan hangtud karon; ug 
kini ingon usab lamang ka importante nga siya modala sa iyang 
kaugalingon sa hustong pamatasan sumala sa kahimtang nga iyang 
gilaktan, sama nga ang ubang tawo gikinahanglan, kinsa mahimong 
tawgon sa paglihok diha sa usa ka mas taas nga katungdanan; o, sa 
lain nga pagkasulti, kinsa nahimo nga magbalantay sa usa ka mas 
dako nga gidaghanon sa mga talento. . . .

. . . Ang Ginoo wala magkinahanglan og daghan diha sa tawo 
kinsa nagbaton og usa lamang ka talento, kay kaniya kinsa nagba-
ton og labaw pa kay sa usa; apan, sumala niana nga anaa kaniya, 
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busa kini gikinahanglan gikan kaniya. Busa, himoa nga ang tanan, 
madasig, ug mosiksik sa pagpalambo sa daghang mga talento nga 
anaa kanila, ug himoa siya kinsa tingali adunay usa ka talento sa 
paggamit niini ug sa dili paglubong niini sa yuta; nga mao, himoa 
siya kinsa napanalanginan og gamay nga abilidad sa pagpausbaw 
sa iyang kaugalingon, ug sa dili pagbagulbol tungod kay ang kinai-
yahan mahimong dili kaayo manggihatagon kaniya sama ngadto sa 
iyang mas swerte nga igsoong mga lalaki. Magpakatagbaw kita sa 
atong sitwasyon sa kinabuhi, ug kinahanglan nga dili kaayo mag-
matinguhaon kutob nga kita makapangandoy, kinahanglan kitang 
maninguha nga mahimong makugihon sa pagpalambo niini, kanu-
nay nga mobati sa pagkamapasalamaton alang sa atong pagkatawo, 
ug ilabi na alang sa Espiritu sa Dios nga atong nadawat tungod sa 
pagkamasulundon ngadto sa Ebanghelyo. . . .

Nahinumdom ako nga nagbasa og istorya . . . kabahin sa usa ka 
tawo kinsa, tungod sa iyang kaalam ug gugma sa yutang natawhan, 
nahimong bantugan kaayo, apan pinaagi sa kasina gihatagan og 
katungdanan nga gihunahuna nga hilabihan ka ubos. Sa pagsugod 
sa mga katungdanan niini giingon nga siya mihimo niining impor-
tante nga sulti: “Kon ang buhatan dili mopasidungog kanako ako 
mopasidungog sa buhatan.” Daghan nga mga kalisud ang malika-
yan, ug ang atong kahimtang ug sitwasyon mahimong mas labaw 
ka madasigon kon kitang tanan mopasidungog sa buhatan diin kita 
gitawag sa paglihok. Kita gisultihan nga ang Ginoo mismo mihimo 
og mga saput alang sa atong unang mga ginikanan, o, sa lain nga 
pagkasulti, niana nga okasyon milihok isip usa ka mananahi, usab 
nga si Jesus usa ka karpentero. Karon, ang Manluluwas tingali usa 
ka talahuron ug matinuoron nga karpentero, o dili gayud unta siya 
mapahinungdan sa katungdanan nga iyang gihuptan pagkahuman. 
Kon atong madani ang mga kaigsoonan sa pagsinati sa importansya 
sa paglihok nga matinuoron ug matinud-anon diha sa ilang tagsa-
tagsa ka mga calling, daghan sa mga kasamok ug sa mga kahasol 
nga kita karon nagsinati malikayan, ug ang buhat sa Ginoo mopada-
yon uban sa dobleng kakusgon, ug ang tanan niyang mga katuyoan 
mahimong mas kusog ug dali nga mahuman; ug bisan pa, isip usa 
ka katawhan, kita mas maandam og maayo kay kanato karon alang 
sa pagpadayag sa iyang kabubut-on. . . .
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Hinaut nga ang Dios mopanalangin kaninyo, akong mga kaigso-
onan, ug makahimo kaninyo sa paglihok kanunay isip maalamong 
magbalantay uban niana nga gisalig kaninyo.8 [Tan-awa sa sugyot 
4 sa pahina 226.]

Kon kita moserbisyo sa Dios uban ang hugot 
nga pagtuo, kusog, ug kamaya, Siya naglig-on 

ug nagtabang kanato nga molampos.

Ako moingon, paserbisyoha ang mga tawo sa Dios sa matinud-
anon ug makugihon nga paagi, ug pagmaya. . . . Adunay mga pa-
nahon nga kon ang mga tawo anaa sa mga kahimtang diin kini 
mahimong malisud kaayo, kon dili imposible, ang pagpakita og 
malipayong panagway. Apan kana nga mga panahon dili kanunay.  9

Kon nahibalo kita nga ang atong relihiyon tinuod kinahanglan 
unta nga kita ang labing maunungon nga mga tawo sa tibuok kali-
butan ngadto sa kawsa nga atong gidawat. Ingon nga atong nahi-
baloan, o kinahanglan nga mahibaloan, nga ang ebanghelyo nga 
atong nadawat nagsaad sa tanan nga ang atong mga kasingkasing 
makapangandoy, kon kita matinud-anon, kinahanglan nga kita mag-
matinud-anon pag-ayo, maunungon, makugihon ug mapaningu-
haon sa pagtuman sa mga plano ug sa mga sugo sa Ginoo samtang 
Siya nagpadayag niini matag karon ug unya pinaagi sa Iyang mga 
sulugoon. Kinahanglan unta nga kita dili mobaliwala o mopabaya 
sa pag-atiman sa atong mga katungdanan, apan uban sa atong ta-
nang gahum, kusog, ug mga kalag kinahanglan nga maningkamot 
kita sa pagsabut sa kahulugan sa atong calling ug ang kinaiya sa 
buhat nga kita nagbuhat.

Sa panahon nga si Jesus dinhi sa yuta, gimandoan niya ang Iyang 
mga disipulo sa paglakaw ug pagsangyaw sa ebanghelyo nga walay 
puntil o sudlanan, nga dili una maghunahuna kon unsa ang ilang 
kan-on, o imnon, o isul-ob; apan sa paglakaw lamang ug sa pag-
pamatuod kabahin niadto nga mga butang nga gipadayag ngadto 
kanila. Sa pagbuhat niini ilang naangkon ang mga panalangin sa 
Makagagahum, ug ang kalampusan nakita diha sa ilang tanan nga 
mga paningkamot. Sila siguradong molampus; ug walay gahum 
nga makababag sa ilang dalan ug makapugong kanila sa pag-ani sa 
labing gilauman nga kalampusan tungod kay sila nagpadayon diha 
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sa kalig-on sa Makagagahum sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on, ug 
kini Iyang buhat ang pag-amuma ug pagsuporta kanila ug sa pag-
hatag kanila sa tanan nga gikinahanglan sa paglampus. Pinaagi sa 
pagkamasulundon sa mga sugo sa Ginoo ilang naangkon sa ilang 
mga kaugalingon ang mga panalangin sa kinabuhi uban ang pribile-
hiyo sa pagbangon sa buntag sa unang pagkabanhaw, ug sila dihay 
kasigurohan nga tungod sa ilang mga buhat walay gahum dinhi sa 
yuta nga makalampus sa pagbabag kanila. Kini mao ang matang sa 
mga umaabut nga gusto nako, kon diha pa ko sa ilang kahimtang, 
o sa bisan hain nga kahimtang, tungod kay sa mahunahunaon ang 
ideya sa katapusan nga kalampusan sa bisan unsa nga paninguha 
maayo kaayo. 

Karon kon ang mga apostoles pa unta, kay sa nagbuhat sa unsay 
gisugo kanila, naghunahuna nga pinaagi sa pagbuhat og lain nga 
butang sila makatuman gihapon sa sama nga katuyoan, dili unta sila 
magmalampuson og maayo sa ilang mga buhat, ni sila makabaton 
niana nga kasigurohan diin ubos sa tanan nga mga pagsulay ug mga 
pagpanggukod nga ilang naandan sa walay pagduhaduha alang 
kanila usa ka tinubdan sa kanunay nga kalipay ug katagbawan.

. . . Kon ang mga apostoles o ang mga seventy sa mga panahon 
ni Jesus naghanduraw nga sila makatuman sa mga misyon nga gi-
hatag diha kanila pinaagi sa pagtukod og arka sama sa gibuhat ni 
Noe, o nagtukod og mga kamalig ug nagtipig og mga lugas sama 
sa gibuhat ni Jose sila dako unta kaayo og kasaypanan.

Si Jose sa yuta sa Ehipto gitawag diha sa pagbuhat og pila ka ma-
tang sa mga katungdanan, nga gikinahanglan diha kaniya. Wala siya 
gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga walay puntil o sudlanan; 
apan sa pagtukod og mga kamalig, ug sa paggamit sa tanan niya 
nga impluwensya ngadto sa Hari, mga harianon ug mga katawhan 
sa Ehipto sa pagtipig og mga lugas sa pagpanalipod sa panahon 
sa kagutom. . . . Karon pananglit si Jose mitrabaho ug mitukod og 
arka, dili unta siya dawaton sa Ginoo, ni makaluwas sa katawhan 
sa Ehipto ni sa pamilya sa iyang amahan. Sa diha nga si Noe gisugo 
sa pagtukod og arka, pananglit kon mitukod siya og mga kamalig, 
siya ug ang iyang pamilya wala unta maluwas. Busa kabahin sa 
atong mga kaugalingon, kon ang mga katungdanan gikinahanglan 
diha kanato, . . . bisan unsa nga gikinahanglan kanato nga ipabuhat 
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sulod sa mga utlanan sa gingharian sa Makagagahum, kinahanglan 
nga kita maglakaw diha sa kinaiya niini nga mga panginahanglanon 
ug buhaton kini kon kita makaangkon og gahum ug impluwensya 
sa atong Dios.10 [Tan-awa sa sugyot 5 sa pahina 226.]

Ang buhat sa Ginoo usahay malisud, apan 
kini nagdala og dako nga kalipay.

Masinati nato ang daghan nga mga butang nga may kalabutan 
niini nga trabaho nga dili maayo, apan adunay dako nga kalipay 
kauban niini. Kon atong hinumduman ang atong mga determinas-
yon sa paghalad sa atong mga kaugalingon ngadto sa kawsa sa 
kamatuoran ug sa paghupot sa atong mga pakigsaad, makabaton 
kita og dako nga kalipay, tungod kay ang diwa sa atong mga calling 
ngari kanato, nga kon wala ang mao nga diwa dili kita makaapas 
sa lakang sa gingharian sa Dios.11

Kinahanglan nga atong bag-ohon ang atong mga pakigsaad diha 
sa atubangan sa Dios ug sa balaang mga anghel, nga kita mohimo, 
uban sa Dios isip atong katabang, moalagad kaniya nga mas mati-
nud-anon sa umaabut nga tuig kay sa atong nahimo sa nangagi, nga 
ang atong dayag ug pribadong kinabuhi, ang atong mga lihok ug 
diwa ug impluwensya nga atong gigamit mahimong subay sa motto 
nga, “Ang Gingharian sa Dios o wala.” Ako nagsalig . . . nga ihalad 
nato ang atong mga kaugalingon sa bug-os ngadto sa serbisyo sa 
atong Dios sa pagtukod sa iyang Zion dinhi sa yuta, makugihong 
nagtrabaho sa katuyoan sa kamatuoran ug sa pagkamatarung dinhi 
sa yuta, hangtud kini mahimong kalipay ngari kanato nga nagbuhat 
og maayo, nga kini mahimong kinaiya ngari kanato ang pagserbisyo 
sa Dios ug sa pagsunod sa iyang mga sugo, ug sa pagsunod sa ce-
lestial nga balaod, nga kita mahimong makapahimulos og maayo 
sa Balaang Espiritu diha sa atong mga kasingkasing nga mahimong 
mabuntog nato ang kalibutan ug ibutang ang celestial nga balaod 
diha sa atong mga hunahuna ug ipakita kini diha sa atong mga 
lihok; nga atong masabtan pag-ayo ang atong mga kaugalingon ug 
ang atong mga pribilehiyo nga kita niining kinabuhia mahimo nga 
makabaton og daku-dako nga bahin sa mga panalangin nga kalabut 
ngadto sa celestial nga balaod, ug pagapahimuslan didto sa celestial 
nga kahimayaan.12 [Tan-awa sa sugyot 6 sa pahina 226.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang asoy diha sa mga pahina 215–16. Unsa nga mga 
pulong ang inyong gamiton sa paghulagway sa kinaiya ni Lo-
renzo Snow mahitungod sa pagserbisyo sa Ginoo? Paghuna-
huna mahitungod kon unsa ang inyong mabuhat sa pagsunod 
sa iyang ehemplo.

 2. Hunahunaa ang seksyon nga nagsugod sa pahina 217. Ngano 
sa inyong hunahuna nga ang pagkamiyembro diha sa Simba-
han nagdala og ingon ka dako kaayo nga mga responsibilidad? 
Unsa ang kahulugan niini diha kaninyo nga mahimong sinugo 
ni Kristo?

 3. Gitudlo ni Presidente Snow nga ang atong mga calling diha 
sa Simbahan mga oportunidad sa “pagtabang sa katubsanan” 
sa mga anak sa Dios (mga pahina 218–19). Sa unsa nga paagi 
kaha kini nga pagsabut nakaapekto sa paagi nga kita nagser-
bisyo diha sa Simbahan?

 4. Miingon si Presidente Snow nga kita kinahanglan nga maku-
gihong magserbisyo, dili igsapayan kon unsa ka gamay ang 
atong responsibilidad (mga pahina 219–23). Kanus-a ka naka-
kita og usa ka tawo nga nagpasidungog og gamay nga calling 
o buluhaton?

 5. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 223. Sa unsa nga 
mga paagi nga ang hugot nga pagtuo, kusog, ug kamaya nag-
impluwensya sa atong pagserbisyo?

 6. Basaha ang katapusan nga seksyon sa kapitulo (pahina 225). 
Kanus-a ka nakasinati og hingpit nga kalipay sa pag-serbisyo 
sa gingharian sa Ginoo? Sa unsa nga paagi kita makakaplag 
og kalipay sa atong pagserbisyo bisan kon ang atong mga 
buluhaton dili makapahimuot? Unsa ang atong mabuhat sa 
pagtabang sa mga kabataan ug mga kabatan-onan sa pagser-
bisyo sa Ginoo sa matinud-anong paagi?
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May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 100:2; 1 Mga Taga- 
Corinto 12:12–31; Jacob 1:6–7; 2:3; Mosiah 4:26–27; D&P 64:33–34; 
72:3; 76:5–6; 107:99–100; 121:34–36

Tabang sa Pagtudlo: “Paminaw og maayo sa mga komentaryo sa 
mga estudyante. Ang inyong ehemplo moawhag kanila sa pagpa-
minaw og maayo sa usag usa. Kon ikaw wala makasabut sa komen-
taryo sa usa ka tawo, pangutana. Mahimong moingon ka, ‘Maora 
og wala ko makasabut. Mahimo ba nga imong ipasabut kana pag-
usab?’ o ‘Mahimo ba nga mohatag ka kanako og ehemplo sa unsay 
imong gipasabut?’” (Pagtudlo Walay Labaw ka Mahinungdanon 
nga Tawag, 64).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Brigham Young, Heber C. 

Kimball, and Willard Richards, “Sixth 
General Epistle of the Presidency of 
The Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints,” Millennial Star, Ene. 15, 
1852, 25.

 2. Tan-awa sa “Address to the Saints in 
Great Britain,” Millennial Star, Dis. 1, 
1851, 365.

 3. “The Gospel in Malta,” Millennial Star, 
Abr. 24, 1852, 141–42.

 4. “The Malta Mission,” Millennial Star, 
Hunyo 5, 1852, 236.

 5. Tan-awa sa Jabez Woodard, “Italian 
Correspondence,” Millennial Star, Sept. 
18, 1852, 476.

 6. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 
1877, 1.

 7. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 
1883, 1.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 
1877, 1.

 9. Deseret Semi-Weekly News, Mar. 30, 
1897, 1.

 10. Deseret News: Semi-Weekly, Mar. 31, 
1868, 2.

 11. Millennial Star, Okt. 29, 1888, 690.
 12. Sa Conference Report, Abr. 1880, 81.
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sa wala pa mobiya ang mga santos sa nauvoo, ang mga 
lider sa priesthood mipakigsaad sa pagtabang sa tanang 

mga santos kinsa gusto nga mokuyog sa paglalin.
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“Nga Unta Kita Mahimo 
nga Magkahiusa”

“Ang tingog sa Makagagahum mitawag kanato 
gikan sa taliwala sa kagubot . . . sa paghimo og 

panaghiusa ug usa ka nindot nga panag-inigsoonay, 
diin kita kinahanglan nga managhigugmaay sama 

sa paghigugma nato sa atong mga kaugalingon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Sa wala pa gipalayas ang mga Santos gikan sa Nauvoo, ang na-
ngulo nga mga Kaigsoonan sa Simbahan nag-abut sa templo. Sila 
nakigsaad nga sila “dili gayud mohunong sa [ilang] mga paningka-
mot, sa tanan nga mga paagi ug impluwensya kutob sa [ilang] ma-
abut, hangtud ang tanan nga mga Santos kinsa napugos sa pagbiya 
sa Nauvoo kinahanglan nga mapahimutang diha sa pundukanang 
dapit sa mga Santos.”  Determinado sa pagtuman niini nga pakig-
saad, gitukod ni Presidente Brigham Young ang Perpetual Emigra-
ting Fund kaniadtong 1849. Ubos niini nga programa, ang Simbahan 
mipahulam og salapi ngadto sa lumalangyaw nga mga Santos uban 
sa pagsabut nga ang mga tawo mobayad sa ilang mga hulam inig-
abut nila sa Utah ug makakita og trabaho.

Gitawag ni Presidente Young si Elder Lorenzo Snow ug ang uban 
sa pagpangayo og mga donasyon alang niini nga paningkamot. 
Malisud kini alang ni Elder Snow sa pagpangayo sa mga Santos og 
mga donasyon—sila mismo mga kabus, ingon nga giabug gikan sa 
usa ka lugar ngadto sa laing lugar sa wala pa manimuyo sa Walog 
sa Salt Lake. Gisulat niya sa iyang journal: “Sa pagbuhat sa ilang 
misyon sa pagpangayo og salapi gikan sa mga Santos kinsa, human 
makawatan ug malungkaban, mipanaw og sobra sa usa ka libo ug 
unom ka gatus ka kilometro, ug mao pa lamang ang pagpahiluna 
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diha sa kamad-an, awaaw nga dapit sa dakong ‘Disyerto sa Ame-
rika,’ nakaplagan ko ang akong kaugalingon nga nahimong kaba-
hin sa usa ka malisud nga tahas. Uban sa diyutay kaayo nga walay 
labut, ang mga tawo adunay gamay kaayo, o wala nga mahimong 
ilang ikagahin.” Hinoon, bisan asa si Elder Snow miadto, ang mga 
tawo mihatag sa tanan nga ilang mahimo. Mitaho siya: Ang mga 
paningkamot ug pagkaandam, bisan asa makita, ang kalisud sa 
pagkuha og gamay nga bahin—ang pagbati sa pagkamanggihata-
gon ug kalapad sa kalag, diin akong nakita bisan asa taliwala diha 
sa kakabus, ang mainitong pag-abi-abi nga akong nadawat bisan sa 
kasagarang kahimtang sa pagkakabus, misanap sa akong kasingka-
sing uban sa hilabihang kadako nga kalipay. Usa ka tawo namugos 
nga akong dad-on ang iyang bugtong baka, nag-ingon nga ang Gi-
noo miluwas kaniya, ug mipanalangin kaniya sa pagbiya sa yutang 
natawhan ug miadto sa usa ka yuta sa kalinaw; ug sa paghatag sa 
iyang bugtong baka, gibati niya nga iyang buhaton lamang ang 
unsay gipangayo sa katungdanan, ug unsay iyang paabuton gikan 
sa uban, kon ang sitwasyon balihon.”

Human mangolekta og mga donasyon didto sa amihanan sa 
Utah, napanid-an ni Elder Snow, “Bukas ang mga kasingkasing sa 
mga Santos, ug, kon hunahunaon ang ilang mga kahimtang, sila 
mahinatagon og mihatag og ubay-ubay, ug dili kinahanglan nga 
akong isulti nga malipayon.” 2

Bisan og ang tagsatagsa ka mga tawo dihay gamay lamang nga 
mahatag, ang ilang hiniusa nga mga paningkamot mipanalangin 
og daghang mga kinabuhi. Ang Perpetual Emigrating Fund midako 
lapas sa orihinal nga katuyoan niini, nagtabang og daghan pa kay 
sa mga miyembro lamang sa Simbahan kinsa diha kaniadto sa Nau-
voo. Mipadayon kini sulod sa 38 ka tuig, nagtabang og linibo ka 
mga kinabig gikan sa lainlaing yuta nga nagpundok uban sa ilang 
kaubang mga Santos. [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 238.]
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Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Kon kita maghiusa diha sa ebanghelyo, ang Ginoo 
magpakita sa kalibutan sa Iyang kinaiya pinaagi kanato.

Nag-ampo si Jesus ngadto sa iyang Amahan nga kadtong iyang 
[Amahan] gihatag kaniya [ Jesus] gikan sa kalibutan mahimong usa 
sama nga siya ug ang Amahan usa, ug nag-ingon siya, ako nag-
ampo nga imo silang hatagan og samang gugma nga ikaw aduna 
alang kanako, nga ako maanaa kanila ug ikaw diri kanako, nga ang 
tanan mahimong usa. Adunay usa ka butang nga importante kaayo 
niini, ug kinahanglan nga bansayon nato ang atong mga kaugali-
ngon hangtud mahisama kita sa Amahan ug sa Anak, usa sa tanan 
nga mga butang.3

Gikan sa mga bersikulo nga akong nabasa [ Juan 17:19–21] ang 
importansya ug ang panginahanglan sa mga Apostoles nga mahi-
usa, gipakita, aron nga ang mga katuyoan sa Ginoo mahimo untang 
epektibo diha sa kalibutan. Kay gawas kon ang mga Apostoles ug 
kadto nga mituo diha kanila nahiusa, ang kalibutan dili makatuo 
diha sa misyon ug mga katuyoan sa Manluluwas. Busa si Jesus nag-
ampo ngadto sa Amahan nga ang tanan niadtong kinsa gihatag sa 
Amahan Kaniya unta mahimong usa sama nga Siya ug ang Amahan 
usa, nga ang kalibutan mahimong motuo nga ang Amahan nagpa-
dala Kaniya. Sa tinuod kini mao ang giplano sa Ginoo nga epekto 
pinaagi sa Israel sa pagdala kanila paggawas gikan sa Ehiptoha-
nong pagkaulipon; Siya nanghinaut sa paghimo kanila nga usa ka 
nahiusang katawhan, kaliwatan nga pinili, kaliwatan sa katawhan 
kinsa ang Dios makapasidungog ug makatahud aron ang kalibutan 
mahimong motuo, ug nga sila mahimong modawat sa mga pana-
langin nga Siya nanghinaut sa paghatag diha kanila, tungod kay 
ang tanang katawhan mga anak sa Dios; ug kon gibuhat sa Israel 
ang Iyang mga gikinahanglan, ang kalibutan, walay duda nahimo 
untang nakapahimulos pinaagi niana, ug ang mga katuyoan sa Dios 
mas labaw ka hingpit nga natuman. Ang Ginoo nanghinaut sa pag-
pakita sa Iyang kinaiya, ug ang kinaiya sa kalangitan, ug nanghinaut 
sa pagpakita sa Iyang gugma ug mga panalangin pinaagi sa Israel 
ngadto sa tibuok pamilya sa katawhan; apan ang Israel dili masu-
lundon ug wala maminaw sa Iyang tingog. . . .
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Kon kita wala magkahiusa, kon kita nagkabahin sa espiritwal 
o temporal nga paagi, kita dili gayud mahimo nga katawhan nga 
gusto sa Dios, ni kita mahimo nga mga himan diha sa Iyang mga 
kamot sa paghimo sa kalibutan sa pagtuo nga ang balaan nga Pries-
thood napahiuli, ug nga kita adunay mahangturon nga Ebanghelyo. 
Aron kita makapahinabo sa mga katuyoan sa Dios kinahanglan 
atong buhaton ang sama sa gibuhat ni Jesus—ipahiuyon ang atong 
tagsatagsa ka kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Dios, dili lamang 
diha sa usa ka butang, apan diha sa tanan nga mga butang, ug sa 
pagpuyo aron ang kabubut-on sa Dios maanaa kanato.4 [Tan-awa 
sa sugyot 2 sa pahina 239]

Ang panaghiusa importante diha sa Simbahan 
ug diha sa atong mga pamilya.

Kinahanglan nga adunay mas dako nga panaghiusa diha taliwala 
kanato kay sa atong gibuhat karon. Adunay hingpit nga panaghi-
usa diha sa korum sa Napulog Duha. Kinahanglan ba nga adunay 
hingpit nga panaghiusa niana nga korum? Labing tinuod, ang tanan 
moingon og Oo, usa ka hingpit nga panaghiusa diha sa korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles. . . . Ug usab adunay usa ka hing-
pit nga panaghiusa uban sa Unang Kapangulohan, ug kinahanglan 
ba nga aduna? Ang tanan moingon, dayag lamang, kinahanglan nga 
aduna. Ug kinahanglan ba nga adunay usa ka hingpit nga panaghi-
usa uban sa pito ka mga presidente sa Kapitoan? Ang labing tinuod 
kinahanglan; kitang tanan moingon og Oo. Kinahanglan ba nga 
adunay usa ka hingpit nga panaghiusa uban sa mga High Council sa 
nagkalainlaing mga Stake sa Zion? Dayag nga kinahanglan aduna, 
ug adunay paagi sa pagtuman niana nga panaghiusa. Ug sa samang 
paagi uban sa nagkalainlaing uban nga mga organisasyon ug mga 
korum. Kinahanglan ba nga adunay usa ka hingpit nga panaghiusa 
uban sa mga kapangulohan sa mga Stake? Dayag lamang, ug kon 
ako usa ka presidente sa Stake, dili ako mopahulay adlaw ug gabii 
hangtud ako adunay panaghiusa sa akong mga magtatambag. Ki-
nahanglan ba nga adunay panaghiusa uban sa Bishop ug sa iyang 
mga Magtatambag? Labing tiunod kinahanglan aduna.

Nan, unsa ang mas importante? Kinahanglan ba nga adunay pa-
naghiusa sa pamilya? . . . Labing siguro kinahanglan aduna. Ug 
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ngano nga kinahanglang matagbaw ang bisan kinsa nga tawo, 
ngano nga kinahanglang matagbaw ang bisan kinsa nga bana ug 
amahan sa pamilya hangtud nga siya makamugna og usa ka hingpit 
nga panaghiusa, nga mao, kutob lamang nga ang usa ka hingpit nga 
panaghiusa mahimong matuman? Ug niining butanga ang amahan 
kinahanglan nga maghimo sa iyang kaugalingon sama lamang ka 
hingpit nga makahimo ang usa ka tawo niini nga kinabuhi atuba-
ngan sa iyang pamilya. Ug ang asawa kinahanglan maghimo sa 
iyang kaugalingon sama lamang ka hingpit nga ang usa ka babaye 
posible nga makahimo niini nga kinabuhi. Ug niana sila andam sa 
paghimo sa ilang mga anak sama lamang ka hingpit nga sila andam 
ug sarang nga mahimong hingpit. Ug ang amahan ug ang inahan 
kinahanglan nga magmatngon pag-ayo. Ang asawa kinahanglan 
dili gayud magsulti og walay pagrespeto sa iyang bana diha sa atu-
bangan sa iyang mga anak. Kon siya nagtuo nga ang iyang bana 
nakahimo og sayop (tingali siya nakahimo), kinahanglan nga siya 
dili gayud mosulti kalabut niini diha sa atubangan sa iyang mga 
anak. Kinahanglan nga iyang ipalayo siya atubangan sa iyang mga 
anak ug didto sultihan siya sa iyang mga sayop, sa maayo nga 
paagi, apan dili gayud diha sa atubangan sa mga anak mosulti og 
walay pagrespeto sa amahan. Ug ang amahan mao usab. Wala siyay 
katungod sa pagsulti og walay pagrespeto sa iyang asawa diha sa 
atubangan sa iyang mga anak. Ug ako nag-ampo sa paghatag sa 
bana ug sa asawa sa tinguha ug sa pagsabut sa pagkorihir sa ilang 
mga kaugalingon sa ingon niana nga mga butang. Ako nahibalo 
nga ang daghang dagko nga mga kalisud nga karon anaa, ug ang 
pagkawalay respeto nga atong makita kalabut ngadto sa Priesthood, 
taliwala sa mga kabatan-onan, nagagikan sa kamatuoran, nga dihay 
mga kalisud sa panimalay, ug dihay walay pagrespeto nga gisulti 
diha sa ilang atubangan, kabahin sa amahan pinaagi sa inahan, o 
kabahin sa inahan pinaagi sa amahan. Karon ako nahibalo niining 
mga butanga nga mao.5 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 239]

Kita mahimong magkahiusa samtang kita magtinabangay 
sa usag usa sa pagsiguro sa kalinaw ug sa kalipay.

Nagsulti kita og ubay-ubay kalabut sa baruganan sa paghigugma 
sa atong mga silingan ingon man sa paghigugma sa atong mga 
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kaugalingon; nagsulti kita mahitungod niini ug usahay kita naghu-
nahuna mahitungod niini, apan unsa gayud kadaghan nga gihimo 
nato kining mga butanga, ug nakita nga ang kalisud anaa sulod sa 
atong mga kaugalingon? Kinahanglan nga atong sabton nga kina-
hanglan gayud nga atong lihokon ang pipila ka mga baruganan 
diin kita makahiusa sa atong mga kaugalingon isip katawhan, sa 
pagbugkos sa atong mga pagbati nga mahimo kitang usa, ug kini 
dili gayud matuman gawas kon pipila ka mga butang gihimo, ug 
ang mga butang nga nagkinahanglan og sobra nga paningkamot 
sa atong bahin.

Sa unsang paagi kamo motrabaho sa paghiusa sa inyong mga 
kaugalingon? Sa unsang paagi ang usa ka tawo motrabaho sa pag-
hiusa sa iyang kaugalingon uban sa iyang silingan? Kon duha ka 
mga tawo gikuyog kinsa wala pa gayud sukad magkaila, sa unsang 
paagi sila motrabaho nga makabaton og paghinigalaay, pagkasuod 
ug pagbati ngadto sa usag usa? Ngano nga usa ka butang ang kina-
hanglan nga pagahimoon, ug nga dili sa usa lamang ka tawo, apan 

“Kinahanglan ba nga adunay panaghiusa sa pamilya? 
. . . sa labing tinuod kinahanglan aduna.”
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kinahanglan nga pagabuhaton sa usa ingon man sa lain. Kini dili 
angay sa usa lamang sa pagbuhat sa gikinahanglan nga trabaho; 
kini dili mahimo alang sa usa sa pagtubag niadto nga mga pagbati 
ug buhaton ang trabaho sa iyang kaugalingon, apan aron mahimo 
isip usa diha sa ilang mga sentimento ug pagbati—ang lihok sa 
duha kinahanglanon. . . .

. . . Usa ka butang ang kinahanglan nga pagabuhaton sa [kada 
usa] ka tawo nga makabaton sa panaghigalaay sa usag usa ug sa 
paghiusa isip usa ka komunidad. . . .

. . . Himoa nga ang inyong mga hunahuna malamdagan sa pag-
sabut ug pag-amuma sa mga kabalaka sa inyong mga higala nga 
naglibut kaninyo, ug diin kamo makahimo sa pag-angkon og mga 
kaayohan alang sa inyong mga higala buhata ang mao, ug sa pag-
buhat sa ingon inyong makita nga kadtong mga butang nga inyong 
gikinahanglan moabut diha sa inyong mga kamot nga mas dali kay 
sa kamo mohago og maayo sa pag-angkon niini alang sa inyong 
mga kaugalingon nga wala maghunahuna kabahin sa mga kaba-
laka sa inyong mga higala. Ako nahibalo nga kini usa ka maayo ug 
importante nga baruganan. . . .

. . . Kinahanglan natong mahibaloan nga kini atong obligasyon 
ang pagkat-on sa pagsiguro sa kalinaw ug kalipay niadto nga nagli-
but kanato, ug dili gayud tugutan ang atong kaugalingon sa pagpa-
sakit sa mga pagbati ug mga katungod sa atong mga silingan. Tuguti 
ang usa ka tawo ug payataki ang mga katungod sa usa ka igsoon 
ug unsa ka dugay niyang gub-on kana nga pagbati sa pagsalig nga 
sa kaniadto diha tali kanila? Ug kon maguba na unsa ka dugay ang 
pagpabalik niana nga pagbati nga kanhi diha tali kanila? Kini mahi-
mong dugay kaayo. Kini mao ang unsay ipunting sa atong atensyon; 
gibati ko nga kini mao; sa atong tanan nga paghunahuna, sa atong 
tanan nga mga lihok ug sa atong pribadong mga pagpamalandong 
gusto nato nga kita mohunahuna sa mga kabalaka sa tanan nga mga 
tawo nga naglibut kanato; ug sa paghunahuna nga sila adunay mga 
katungod ug mga pribilehiyo sama usab kanato; kita kinahanglan 
unta nga lig-on ang atong pagtuo niini.

Karon paghunahuna og usa ka tawo nga kanunay nga naghu-
nahuna sa kaayohan sa mga tawo nga naglibut kaniya, ug himo-
ang mobati siya sa pagpanalangin sa bisan unsa nga butang ug sa 



K a P i T u L O  1 6

236

tanang mga butang nga gipanag-iya sa iyang mga kaigsoonan , ug 
siya niini nga paagi siya makahatag og kalipay sa iyang kaugali-
ngon ug sa naglibut kaniya. Ipahimo sa usa ka tawo ang sukwahi 
nga paagi ug imbis nagpanalangin ug naghago alang sa kaayohan 
sa uban, nangita og sayop ug gipakaulawan, mahimo ba niya ang 
sama nga paglambo? Sa tinuod siya dili.

. . . Kon atong gibati nga atong katungdanan ang pagtrabaho nga 
mas mapaninguhaon kay sa unsay atong nahimo sa pagsiguro og 
pagsalig, kita mopadayon kon kini anaa sa atong gahum sa pag-
hatag og kalibutanong mga panalangin ug mga panabang aron sa 
pag-angkon sa panaghigalaay niadtong naglibut kanato. Niini nga 
paagi ug walay lain nga kita mahiusa ug mapakita nga kita adunay 
mabination ug inigsoonay nga pagbati.— Kinahanglan nga atong 
ipakita kini nga pagbati pinaagi sa atong mga buhat . . . kay sa 
makiglamano sa usa ka tawo ug moingon panalanginan ka sa Dios 
akong maayo nga higala, ug sa sunod nga adlaw wala magtamud 
ngadto sa unsay nasulti kaniadto apan nagpasakit sa iyang labing 
nindot nga pagbati.6

Kon ang usa ka tawo dili andam nga mosakripisyo alang sa ka-
ayohan sa iyang mga kaigsoonan, ug kon siya nakahibalo nga siya 
nakapasakit sa mga pagbati sa iyang mga kaigsoonan, . . . kana nga 
tawo dili matarung diha sa atubangan sa Ginoo, ug hain ang gugma 
niana nga tawo alang sa iyang igsoon?

Kon ang usa ka brother dili andam sa pag-antus alang sa iyang 
brother, unsaon niini diha sa iyang gahum sa pagpakita nga aduna 
siyay gugma alang sa iyang brother? Sultihan ko kamo nga anaa sa 
atong kabuang ug kahuyang nga kita dili moantus uban sa atong 
mga kaigsoonan, apan kon sila molapas sa atong mga katungod kita 
diha-diha mobalos, ug kon tumban nila ang atong mga tudlo sa tiil 
diha-diha molukso kita sa pagtunob sa ila. . . . Kon makakita ako og 
brother nga gipasakitan, ug mosumbalik ug mobalos sa nakasala, 
niana ako moingon unsa kalayo kana nga brother gikan sa dalan sa 
katungdanan, ug ako moingon ngadto kaniya nga ikaw kinahanglan 
nga makakat-on sa pagkontrolar sa inyong kaugalingon o ikaw dili 
gayud maluwas ngadto sa gingharian sa Dios.7

Ako mobasa og pipila ka mga paragraph diha sa Doktrina ug 
Mga Pakigsaad:
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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, ug kay tungod niini nga 
kadautan 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.”D&P 64:8–9.] . . .

Samtang ako nagbasa niini, dihay usa ka butang nga ang mga 
disipulo sa Manluluwas wala mohimo—wala sila molampos sa 
paghimo niana nga panaghiusa sa espiritu ug sa pagbati nga sila 
kinahanglan aduna, ug ang Ginoo mipanton kanila tungod niini. 
Ang Ginoo nagkinahanglan nga ang mga tawo mopasaylo gayud 
sa usag usa, gani kapitoan pil-on og kapito. Gani bisan kon ang 
tawo dili mangayo og pasaylo, gikinahanglan kitang mopasaylo. . . . 
Siya nga dili mopasaylo sa iyang igsoon, kita gisultihan, nagpabilin 
diha kaniya ang mas dako nga sala—nga mao, mas makasasala 
siya kay sa tawo nga nakasala kaniya. Ang Ginoo nagkinahanglan 
kanato sa paghigugma sa atong silingan sama sa atong mga kau-
galingon—ingon og usa ka malisud nga butang ubos sa daghang 
mga kahimtang; apan kita kinahanglan nga moabut niana nga bahin 
sa kahingpitan, ug atong makab-ut kini.8 [Tan-awa sa sugyot 4 sa 
pahina 239.]

Samtang kita mahimong nagkahiusa diha sa 
ebanghelyo, nagtubo kita sa kahayag ug kaalam ug 

nag-andam sa pagpuyo sa presensya sa Dios.

Kinahanglan kitang mahiusa ug molihok sama ni David ug Jo-
nathan ingon og usa ka kasingkasing [tan-awa sa 1 Samuel 18:1], 
ug sa dili madugay ipaputol ang atong bukton gikan sa atong mga 
lawas kay sa magsinakitay sa usag usa. Unsa ka gamhanan nga 
katawhan kita mahimo kon kita anaa niini nga kahimtang, ug kina-
hanglan nga atong makab-ot kini, bisan unsa ka gamay nga pagbati 
sa panaghigalaay ang atong bation sa pagkakaron nga panahon. 
Ako makasulti kaninyo nga ang adlaw moabut nga kinahanglan ga-
yud nga magkahiusa niini nga paagi kon kita gusto gayud maanaa 
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sa presensya sa Dios. Kinahanglan lamang nga magkat-on kita sa 
paghigugma sa atong mga silingan sama sa paghigugma nato sa 
atong mga kaugalingon. Kinahanglan nga buhaton nato kini, bisan 
unsa pa kalayo nato gikan niini sa pagkakaron nga panahon, apan 
dili igsapayan, kinahanglan gayud makat-unan nato kini nga mga 
baruganan ug ibutang kini sa atong mga kasingkasing. Karon kini 
akong nakita og klaro, ug kana mao ang rason kon nganong ako 
namulong mahitungod niining mga butanga sa paagi nga ako nag-
himo, tungod kay buot nakong itanom kini sa mga hunahuna sa 
mga Santos, ug sa pagbaton niining mga butanga taliwala sa ilang 
matag adlaw nga mga pagbati.  9

Ang tingog sa Makagagahum nagtawag kanato gikan sa taliwala 
sa kasamok, nga mao ang Babelon, sa paghimo og panaghiusa ug 
usa ka maanindot nga panag-inigsoonay, diin kita kinahanglan nga 
maghigugmaay sa usag usa sama sa atong paghigugma sa atong 
mga kaugalingon. Kon kita mobiya gikan niini nga katuyoan, ang 
Espiritu sa Dios mopalayo kanato kutob niana nga pagbiya. Apan 
kon kita magpadayon sa pagtuman niadto nga mga pakigsaad nga 
atong gihimo sa diha nga gidawat nato ang Ebanghelyo, adunay 
katukma nga pagtubo sa kahayag ug kaalam, ug adunay gamha-
nang pagpangandam alang niana nga moabut. Ug tungod sa atong 
pagkamatinud-anon ug sa atong pagsunod sa mga pakigsaad nga 
atong nahimo, ang pundasyon diin kita nagbarug nahimong sama 
sa mga haligi sa langit—dili matarug.10 [Tan-awa sa sugyot 5 sa 
pahina 239.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang kasinatian ni Lorenzo Snow sa Perpetual 
 Emigrating Fund (mga pahina 229–30). Sa Simbahan karon, 
unsa nga mga oportunidad kita aduna sa paghatag og salapi 
o mga butang aron sa pagtabang sa uban? Sa unsa nga paagi 
kini nga mga paningkamot makatabang kanato nga mahiusa?
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 2. Palandunga ang mga pagtulun-an ni Presidente Snow kon 
ngano nga ang Ginoo gusto kanato nga magkahiusa (mga 
pahina 231–32). Ngano sa inyong hunahuna ang uban nga 
mga tawo may purohan nga makabaton og pagpamatuod ka-
bahin sa Ginoo ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan kon sila 
makakita nga kita nagkahiusa? Sa unsa nga paagi mahimong 
mausab ang ilang mga pagbati kon sila makakita nga kita 
nagkabahin?

 3. Eksamina ang seksyon nga nagsugod sa pahina 232. Sa unsa 
nga paagi kini nga tambag magamit sa atong mga panimalay? 
Hunahunaa kon unsa ang inyong mahimo sa pag-awhag og 
dugang nga panaghiusa sa mga relasyon sa inyong pamilya.

 4. Sa unsa nga paagi kita makasinati og panaghiusa sa atong 
Relief Society o korum sa priesthood, bisan kon kita adunay 
lainlaing mga interes ug mga ideya? (Alang sa pipila ka mga 
ehemplo, tan-awa sa mga pahina 233–37.) Sa unsa nga paagi 
kamo nahatagan og kaayohan gikan sa panaghiusa sa inyong 
pamilya? diha sa Simbahan? diha sa komunidad?

 5. Ngano sa inyong hunahuna ang panaghigugmaay makahimo 
kanato og “usa ka gamhanang katawhan”? Sa unsa nga paagi 
ang gugma alang sa uban nag-impluwensya sa paagi nga kita 
nagpuyo? Samtang kamo namalandong o naghisgot niini nga 
mga pangutana, ribyuha ang duha ka katapusan nga mga pa-
ragraph diha sa kapitulo (mga pahina 237–38).

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Salmo 133; Juan 13:34–35; 
Mga Taga-Roma 12:5; Mosiah 18:21; 4 Nephi 1:15–17; D&P 51:9; 
Moises 7:18

Tabang sa Pagtudlo: “Ang kinahingpitan, makadani, makakabig nga 
gahum sa pagtudlo sa ebanghelyo makita kon ang dinasig nga mag-
tutudlo moingon, ‘Ako nahibalo pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, 
pinaagi sa mga pagpadayag sa Balaang Espiritu diha sa akong ka-
lag, nga ang mga doktrina nga akong gitudlo tinuod’” (Bruce R. 
McConkie, gikutlo sa Pagtudlo, Walay Labaw Ka Mahinungdanon 
nga Tawag, 43).
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63.
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 10. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 

1889, 4.
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Priesthood—“alang 
sa Kaluwasan sa 

Tawhanong Pamilya”

Ang priesthood nga atong gihuptan 
gipadayag nga alang sa kaluwasan sa 

tawhanong pamilya. Kinahanglan gayud 
nga hunahunaon nato kini pag-ayo.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Giorden si Elder Lorenzo Snow nga Apostol kaniadtong Pebrero 
12, 1849. Walo ka bulan wala madugay gitawag siya sa pagtukod og 
misyon didto sa Italya. Kuyog sa uban nga mga kaigsoonan kinsa 
gitawag sa pagserbisyo, mibiya siya alang niini nga misyon kaniad-
tong Oktubre 19, 1849. Siya ug ang iyang mga kauban mihimo sa 
taas nga panaw nga naglakaw, nagsakay og kabayo, ug nagsakay 
og bapor.

Miabut sa Italya kaniadtong Hunyo 1850, siya ug ang iyang mga 
kauban nakakita nga ang mga tawo diha sa dagkong mga siyudad 
sa Italya dili andam sa pagdawat sa ebanghelyo. Apan ang mga 
tawo nga nailhan isip Waldenses nakadani sa iyang pagtagad, ug 
gibati niya ang kadasig sa pagtrabaho taliwala kanila. Ang mga 
Waldenses nagpuyo sulod sa gatusan ka mga tuig diha sa hilit nga 
rehiyon sa Piedmont— usa ka walog sa bukid nga diha ra sa haba-
gatang utlanan sa Italya-Switzerland ug silangang utlanan sa Italya-
France. Nakaporma og ilang kapunongan tungod sa tinguha alang 
sa relihiyosong reporma, sila mga madasigon ngadto sa pagtuon sa 
Biblia ug sa pagsunod sa ehemplo sa mga Apostoles sa Manluluwas.

Si Elder Snow miingon nga sa dihang siya naghunahuna sa pag-
sangyaw sa ebanghelyo taliwala sa mga Waldenses, “hilabihan nga 
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usa ka bag-ong litrato sa rehiyon sa Piedmont sa italya, diin si elder 
Lorenzo snow miserbisyo isip usa ka misyonaryo sa sayo nianang 1850.
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kahayag ang ingon og misulod sa akong hunahuna.” 1 Apan bisan pa 
niini nga mga kasigurohan, gibati niya nga dili maayo ang pagsugod 
og aktibong misyonaryo nga buhat diha-diha dayon tungod kay ang 
mga kaaway sa Simbahan nanghatag og mga mantalaan ngadto sa 
mga katawhan, nagsabwag og mga bakak mahitungod sa Simba-
han.2 Si Elder Snow mitaho, “Samtang akong gibati nga kini mao 
ang kabubut-on sa Espiritu nga kami kinahanglan nga mopadayon 
pinaagi una sa hinay ug mabinantayon nga mga lakang, misunod 
ako sa kabubut-on sa langit.” 3

Bisan tuod og ang mga misyonaryo wala misugod sa pagsangyaw 
diha-diha dayon, gidumala ni Elder Snow ang pagmantala sa mga 
pamphlet sa Italian ug French. Agi og dugang, siya ug ang iyang ka-
uban nakighigala sa mga tawo nga naglibut kanila. “Kami naningka-
mut sa paghan-ay og pundasyon alang sa umaabut nga kaayohan,” 
miingon siya, “sa hilum nga pagpangandam sa mga hunahuna sa 
mga tawo alang sa pagdawat sa Ebanghelyo, pinaagi sa pag-ugmad 
og mahigalaong mga pagbati diha sa mga kasingkasing niadtong 
kinsa nagpalibut kanamo. Gani gibati ko nga kini dili sagad, ug dili 
gamay nga pagsulay sa pailub, nga maanaa sa mga semana, ug mga 
buwan, diha taliwala sa makapaikag nga mga tawo, nga dili sa abtik 
ug dayag nga paagi maapil sa pagpakigsulti sa mahinungdanong 
mga baruganan nga akong gihimo sa pagsangyaw.” 4

Ang pagbati sa mga Waldenses mahitungod sa Simbahan misu-
god sa pagkausab sa makahuluganong paagi human si Elder Snow 
mihatag og panalangin sa priesthood ngadto sa usa ka batang lalaki 
kinsa nasakit og maayo. Gisulat ni Elder Snow ang mosunod diha 
sa iyang journal:

“Ika-6 sa Sept. —Niining buntaga ang akong pagtagad didto ni 
Joseph Guy, usa ka batang lalaki nga tres anyos, ang kamanghurang 
anak sa among gipuy-an. Daghan nga mga kahigalaan ang miadto 
sa pagtan-aw sa bata, ug sa makita sa mga tawo, ang iyang kamata-
yon hapit na. Miadto ako sa pagtan-aw kaniya sa pagkahapon: ang 
kamatayon nag-ut-ot sa iyang lawas; ang iyang kaniadto himsog nga 
lawas sa karon mikunhod ngadto sa pagkabukog, ug kini pinaagi 
lamang sa pagpaniid og maayo nga kita makaingon nga siya buhi.”

Nasamok sa pagsupak ngadto sa pagsangyaw sa ebanghelyo 
ug kabalaka mahitungod sa batang si Joseph Guy, si Elder Snow 
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miduol sa Ginoo alang sa panabang nianang gabhiona. Sa kaula-
hian iyang gihinumduman: “Sulod sa pipila ka mga oras sa wala pa 
ako mopahulay, mitawag ako sa Ginoo sa pagtabang kanamo niini 
nga panahon. Ang akong mga pagbati niini nga higayon dili dali 
makalimtan.

“Ika-7 sa Sept.—Niining buntaga, ako mitanyag . . . nga kina-
hanglan kaming magpuasa, ug moadto sa kabukiran, ug mag-ampo. 
Sa among pagbiya, among giduaw ug nakita ang bata, ang iyang 
mga kalimutaw misulirap: mipiyong ang iyang mga mata: ang iyang 
nawong ug mga dunggan nipis, ug luspad, nagpaila sa nagsingabut 
nga kamatayon. Ang bugnaw nga singot sa kamatayon mitabon 
sa iyang lawas, ug ang iyang kinabuhi hapit na matapos. Si Mrs 
Guy ug ang uban nga mga babaye nagdangoyngoy, samtang si Mr 
Guy nagduko sa kaguol.” Naghagawhaw ngadto ni Elder Snow ug 
sa uban nga mga misyonaryo, si Mr Guy miingon, “Mamatay siya. 
Mamatay siya.”

Mipadayon si Elder Snow: “Human sa kadiyut nga pagpahulay 
diha sa kabukiran, layo sa posibleng pagbalda, kami didto mitawag 
sa Ginoo diha sa ligdong nga pag-ampo, sa pagsalbar sa kinabuhi 
sa bata. Samtang ako namalandong unsay among buhaton ug sa 
mga butang nga sa dili madugay among ipamatuod sa katawhan, 
akong gitan-aw kini nga higayon isip usa sa labing dako og impor-
tansya. Wala akoy nahibaloan nga sakripisyo nga ako posibleng 
makahimo, nga ako dili andam sa paghalad nga ang Ginoo unta 
motugot sa among mga gihangyo.”

Sa dihang mibalik sila ngadto sa pamilyang Guy niana nga ha-
pon, si Elder Snow mihatag kang Joseph og panalangin sa pries-
thood. Miadto sila sa pagpakigkita sa pamilya pipila ka oras wala 
madugay, ug ang amahan ni Joseph, “uban sa pahiyom nga mapa-
salamaton,” misulti kanila nga ang batang lalaki mas arang-arang na.

“Sept. 8—Ang bata naayo na gayud, ang mga ginikanan nakapa-
hulay na sa ilang mga kaugalingon, nga sa dugay na nga panahon 
wala nila mahimo kaniadto. Karon, mahimo na nilang mabiyaan 
siya, ug atubangon ang ilang buluhaton.” Sa diha nga ang inahan 
ni Joseph mipahayag sa iyang kalipay sa pagkaayo sa batang lalaki, 
si Elder Snow mitubag, “ Ang Dios sa langit naghimo niini alang 
kaninyo.”
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“Gikan nianang orasa misugod siya og kaayo,” miasoy og balik 
si Elder Snow, “ug uban sa kasingkasing nga puno sa pasalamat 
ngadto sa atong langitnong Amahan, malipayon akong nag-ingon, 
nga sa pipila ka mga adlaw mobangon siya, ug makig-uban sa iyang 
gagmay nga mga kauban.” 5

Human niini nga kasinatian, si Elder Snow mibati nga ang mga 
kahigayunan “sama ka mauyunon ingon sa gipaabut” alang sa bu-
hat sa Ginoo nga mauswag taliwala sa mga katawhan. Kaniadtong 
Septiyembre 19, 1850, eksaktong 11 ka bulan human siya mibiya 
sa panimalay aron sa pagserbisyo didto sa Italya, gisultihan niya 
ang iyang kauban nga sila kinahanglan nga “magsugod sa [ilang] 
buluhaton diha sa katawhan.” Misaka na usab sila sa bukid, diin si 
Elder Snow mipahinungod sa yuta alang sa pagsangyaw sa gipahiuli 
nga ebanghelyo.6

Ang mga pulong ni Elder Snow ngadto ni Mrs. Guy—“ang Dios 
sa langit naghimo niini alang kanimo”—midan-ag sa iyang tibuok 
kinabuhi nga mga pagtulun-an mahitungod sa priesthood. Mipahi-
numdom siya sa mga Santos nga pinaagi sa buhat sa mga naghupot 
sa priesthood, “ang himaya ug gahum sa Dios mahimong ipakita” 
alang sa kaayohan sa uban.7 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 252.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang mga tighupot sa priesthood mga mensahero sa 
Makagagahum, nga may awtoridad nga gihatag gikan 
sa langit sa pagdumala sa balaan nga mga ordinansa.

Kami, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, moangkon nga 
nakadawat gikan sa Dios sa kahingpitan sa mahangturong ebang-
helyo, kami moangkon nga nagbaton sa balaang Priesthood—ang 
gihatag nga awtoridad sa Dios ngadto sa tawo, pinaagi niini kami 
nangalagad sa mga ordinansa sa paagi nga madawat kaniya.  8

Bisan kinsa nga tawo nga mopaubos sa iyang kaugalingon diha 
sa atubangan sa Dios ug magpabunyag, human sa paghinulsol, 
alang sa kapasayloan sa iyang mga sala, makadawat, pinaagi sa 
pagpandong sa mga kamot, sa gasa sa Espiritu Santo. Makahatag ba 
ako niini ngadto kaniya? Dili, ako, sinugo lamang sa Makagagahum 
nga gihatagan og katungod, nangalagad sa pagbunyag alang sa 
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ang tanang matinud-anong mga miyembro sa simbahan napanalanginan 
pinaagi sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa priesthood.

kapasayloan sa mga sala; ako nagbunyag lamang kaniya sa tubig, 
ingon nga nagbaton og awtoridad sa pagbuhat sa mao, ako nagpan-
dong lamang sa akong mga kamot diha kaniya alang sa pagdawat 
sa Espiritu Santo, dayon ang Dios, gikan sa iyang atubangan, miila 
sa akong awtoridad, miila nga ako iyang sinugo, ug nagtugyan sa 
Espiritu Santo diha sa tawo.9

Kon [akong] [gi]bunyagan ang mga tawo ug [gi]pangalagaran sa 
mga ordinansa niining balaan nga priesthood, ang Dios nanghima-
tuod niadtong mga pagpangalagad pinaagi sa pagpadala sa Espiritu 
Santo, naghatag og kahibalo ngadto sa tawo nga akong gialagaran, 
nagpatuo kanila nga ang awtoridad gihatag gikan sa langit. Ug ang 
matag elder kinsa miadto sa pagsangyaw niining mahangturong 
Ebanghelyo, ug nagbuhat subay sa iyang calling, makahatag sa 
samang pagpamatuod, nga pinaagi sa ilang mga pagpangalagad 
niining balaan nga mga ordinansa ang himaya ug gahum sa Dios 
gipakita sa makapatuo nga paagi diha sa mga ulo niadtong kinsa 
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ilang gipangalagaran. Kini mao ang among pagpamatuod; kini mao 
ang pagpamatuod [kaniadtong 1830] sa usa ka tawo kinsa miba-
rug ug miangkon nga ang Dios mihatag kaniya og awtoridad sa 
pagbunyag sa mga tawo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug mi-
pandong sa mga kamot diha kanila alang sa pagdawat sa Espiritu 
Santo, nga kinahanglan mohatag ngadto kanila og kahibalo gikan 
sa walay katapusan nga mga kalibutan nga siya aduna niini nga 
awtoridad. Kini nga tawo mao si Joseph Smith; ug gihatag niya kini 
nga awtoridad, nga gihatag nganha kaniya pinaagi sa balaang mga 
anghel, ngadto sa uban kinsa gipadala sa pagpamatuod ngadto sa 
kalibutan nga kadtong kinsa modawat niadtong balaan nga mga 
ordinansa, kinahanglan nga modawat sa pagpamatuod gikan sa 
Makagagahum nga sila sa ingon gihatagan og awtoridad sa pagpa-
ngalagad niini nga paagi. Ug kini mao ang among pagpamatuod; 
ug kini ang akong pagpamatuuod sa atubangan sa mga tawo ug sa 
atubangan sa kalibutan.10

Asa sa tibuok kalibutan kamo makakita og pundok sa mga minis-
tro nga mangahas sa pagdawat sa katungdanan nga gihimo sa atong 
mga Elder? Hain ang lalaki o pundok sa kalalakin-an nga makita 
nga nangahas sa pagdala sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa 
kalibutan ug mag-ingon nga sila gihatagan og awtoridad sa Dios sa 
pagpahigayon og pipila ka mga ordinansa ngadto sa mga katawhan 
nga pinaagi niini sila mahimong modawat og pagpadayag gikan sa 
Dios? Bisan kinsa nga nagpahibalo og doktrina niini nga matang sa 
dili madugay mahibaloan kon siya usa ba ka mini—gibutang niya 
ang iyang kaugalingon diha sa makuyaw kaayo nga sitwasyon, ug 
sa dili madugay madiskubrehan kon siya aduna bay awtoridad. 
Ang atong mga Elder, hinoon, nangahas sa pagdawat niana nga 
katungdanan. . . . Ang Dios nagpadala sa iyang balaang mga anghel 
gikan sa langit ug gipahiuli ang awtoridad ngadto sa tawo aron sa 
pagdumala sa [mga] ordinansa sa ebanghelyo.11 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 252.]

Ang priesthood nagtabang kanato sa pagpangita og 
kalipay niini nga kinabuhi ug sa tanang kahangturan.

Ang Priesthood napahiuli na; kini gihatag ngadto sa lalaki nga 
pinaagi niana nga paagi, ang tanan kinsa gusto nga mamaayo ug 
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magmalipayon, makabaton sa pribilehiyo. Ang ebanghelyo nagtudlo 
kanato unsaon nga mahimong dungganan, maayo ug malipayon. 
Ang diwa sa ebanghelyo ni Kristo nagtudlo kanato sa tanang mga 
butang nga gikinahanglan alang sa atong kaayohan karon ug sa 
umaabut.

Kita aduna niini nga mga tumong sa atong hunahuna karon, ug 
kinahanglan nga ato kining kanunay nga amumahan. Hunahunaa 
ang milabay nga baynte singko ka tuig, o hunahunaa ang napulo 
ka tuig lamang, ug daghan na ang namiyembro sa simbahan sulod 
niana nga gidugayon sa panahon, ug tan-awa unsa ang atong na-
buhat. Mas nadugangan ug mas nasabtan pa nato og maayo ang 
mga butang, busa kita mas maandam og maayo alang sa mga bu-
tang nga moabut sa kalibutan kay sa kita kaniadto napulo, napulog 
lima o baynte o baynte singko ka tuig ang milabay nga mahibalo 
kon unsaon nga mahimong mapuslanon, nga mahibalo kon un-
saon pagbuhat ang mga butang ingon nga sila kinahanglan nga 
pagabuhaton. . . .

. . . Ang tuyo sa priesthood mao ang paghimo sa tanan [kataw-
han] nga malipayon, sa pagsabwag sa impormasyon, sa paghimo 
sa tanan nga tig-ambit sa samang mga panalangin pag-abut sa ilang 
panahon.12

Tungod gayud niini nga katuyoan nga ang Balaang Priesthood 
gihatag niining atong panahon, aron sa paggiya ug sa paghingpit sa 
mga santos sa Dios dinhi, ug sumala sa bahin sa atong pagkab-ut 
og kahibalo niini nga kalibutan ug integridad ug pagkamatinud-
anon, . . . , mao usab ang gidak-on sa bahin sa gihimaya nga ka-
himtang nga atong masinati sa pikas bahin sa tabil.13

Ang Ginoo nag-ingon nga Siya mohatag kanato sa tanan nga Siya 
aduna—ug kini sumala sa panumpa ug pakigsaad nga iya sa Pries-
thood [tan-awa sa D&P 84:33–44]. Kinahanglan nga walay magduda 
kon unsa ang gipamulong ni Jesus, ug Siya nagpahayag, ingon nga 
girekord diha sa mga Pinadayag ni San Juan, “Ang magmadaugon 
pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako, ma-
ingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa akong 
Amahan diha sa Iyang trono.” [Pinadayag 3:21.] May ikasulti pa 
ba bisan unsa nga mas labaw kay niana? Kana ba naglangkob sa 
tanan?  14
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ang karaang mga apostoles nga sila si Pedro, santiago, ug Juan mitugyan 
sa melchizedek Priesthood diha ni Joseph smith ug Oliver Cowdery.

Kini nga ebanghelyo nga atong nadawat gipadayag gikan sa la-
ngit, ug ang priesthood nga atong gihuptan gipadayag alang sa 
kaluwasan sa tawhanong pamilya. Kinahanglan gayud nga mag-
malipayon kita kalabut niini.15 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 252.]

Ang matarung nga mga naghupot sa priesthood magkugi 
ug mag-abtik sa pagpangita alang sa espirituhanong 

mga gasa sa pagtabang kanila sa pagserbisyo sa uban.

Ngadto sa akong mga kaigsoonan diha sa Priesthood naghangyo 
ako nga mohatag og pipila ka mga pulong sa pagtambag, panudlo 
ug pag-awhag. Diha kaninyo anaa ang dako ug sagrado nga mga 
responsibilidad, nga kalabut dili lamang sa kaluwasan niini nga 
henerasyon, apan sa daghang nanglabay nga mga henerasyon, ug 
sa daghan nga moabut. Ang mahimayaong bandila sa gingharian ni 
Emanuel nga sa makausa gitukod na usab dinhi sa kalibutan kina-
hanglan gayud nga ipakayab sa tanang kanasuran, gingharian, ug 
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kamandoan; ang tingog sa pagpasidaan . . . kinahanglan gayud nga 
dad-on ngadto sa tanang katawhan; kamo mao ang gipili sa Ginoo 
alang niini nga katuyoan, bisan ang kamagulangang anak nga lalaki 
ni Jose, mag-uban sa pag-awhag og dungan sa katawhan [tan-awa 
sa Deuteronomio 33:13–17]. Sa tinuod dili kamo mahimong magma-
tinguhaon, ni magmakugihon kaayong nagtrabaho, nangita unsaon 
sa pinakamaayo, ang paagi nga labing mapuslanon sa inyong mga 
kaugalingon ug sa mga katawhan, sa pagpalambo sa inyong balaan 
ug sagradong mga katungdanan.16

Adunay mga tawo niini nga Simbahan kinsa sama ka maayo diha 
sa ilang mga kasingkasing ug mga pagbati ingon nga ang tawo mao 
sukad pa, apan kulang og hugot nga pagtuo ug kakugi, ug dili ma-
angkon og unsa gayud ang ilang pribilehiyo nga dawaton. Kon ang 
ilang hugot nga pagtuo, ilang kakugi ug determinasyon parehas sa 
ilang maayo nga mga pagbati ug mga tinguha, sa ilang pagkamati-
nuoron ug pagkamaayo, sila sa pagkatinuod mahimong gamhanan 
nga mga lalaki sa Israel; ug ang mga balatian ug ang mga sakit ug 
ang gahum sa dautan molayas sa ilang atubangan sama sa tahop 
nga gipadpad sa kusog nga hangin. Apan, kita moingon nga maayo 
kita nga mga tawo ug nga kita wala lamang nagbuhat sama sa uban 
apan nagbuhat og dako kaayo nga kauswagan sa pagkamatarung 
diha sa atubangan sa Dios; ug sa walay pagduda, kita mao. Apan 
ako buot mosilsil diha kaninyo, akong mga kaigsoonan nga adunay 
mga Elder taliwala kanato nga gitugahan og espirituhanong mga 
gasa nga mahimong magamit pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo. 
Ang mga gasa sa Ebanghelyo kinahanglan gayud nga pagaugmaron 
pinaagi sa kakugi ug paglahutay. Ang karaan nga mga Propeta kon 
magtinguha og pipila ka talagsaon nga panalangin, o importanting 
kahibalo, pagpadayag o panan-awon, usahay magpuasa ug mag-
ampo sa daghang mga adlaw ug gani mga semana alang niana nga 
katuyoan.17

Akong batan-on nga mga kaigsoonan, kon ang mga butang mo-
sukwahi kaninyo, kon ang tanan ingon og dili klaro, buhata ang in-
yong mga katungdanan ug mahimo kamong lig-on nga mga lalaki, 
gamhanang mga lalaki; ang masakiton mamaayo ubos sa inyong 
mga panalangin; ang mga yawa molayas gikan kaninyo; ang patay 
mabuhi; ug ang tanan nga nabuhat sa tawo sukad sa mga panahon 
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ni Adan, kamo makahimo pinaagi sa gahum sa Dios ug pinaagi sa 
tukma nga paninguha.18

Ang kaputli, hiyas, pagkamaunungon, pagka-diosnon kinahang-
lan gayud pangitaon sa dakong tinguha, o ang korona dili ma-
angkon. Kadto nga mga baruganan kinahanglan nga mahimong 
kabahin sulod [diha] sa atong mga kaugalingon, gitagik ngadto sa 
atong mga kinaiya, naghimo nga kabahin kanato, naghimo kanato 
nga sentro, tuburan sa kamatuoran, sa panagsama, kaangayan, ug 
kalooy, sa tanan nga maayo ug halangdon, nga gikan kanato ma-
himong mopadayon ang kahayag, ang kinabuhi, ang gahum, ug 
ang balaod sa paggiya, sa pagdumala ug pagtabang sa pagluwas 
sa nahisalaag nga katawhan sa kalibutan; naglihok isip anak nga 
mga lalaki sa Dios, tungod ug alang sa atong Amahan sa langit. 
Kita nagpaabut diha sa pagkabanhaw sa paggamit sa mga gahum 
sa atong priesthood—makagamit lamang kita niini kutob sa atong 
paghupot sa pagkamatarung ug sa kahingpitan niini; kini nga mga 
kwalipikasyon maangkon lamang kon kini tinguhaon ug kab-uton, 
aron sa buntag sa pagkabanhaw atong mabatunan kadto lamang 
nga mga butang nga atong naangkon gikan niini nga kalibutan! 
Ang pagka-diosnon dili mahatag apan kinahanglan gayud nga ma-
angkon, usa ka kamatuoran nga ang relihiyusong kalibutan ingon 
og malimbasugon ug sa kasubo wala makahibalo. Paningkamot sa 
paghatag og kaayohan sa uban, ug ang uban maningkamot sa pag-
hatag kaninyo og kaayohan, ug siya nga mahimong hawod kaninyo, 
paminaayoha siya, nagtan-aw sa mga kinahanglan sa kinatibuk-an, 
naghimo nga sulugoon sa tanan.19

Isip mga Santos sa Dios, mga Elder sa Israel, kinahanglan ki-
tang andam sa paghalad sa atong panahon ug kahago, naghimo 
sa gikinahanglan nga sakripisyo aron sa pag-angkon sa hustong 
espirituhanong mga kasarang nga mahimong mapuslanon kaayo sa 
atong daghan nga mga calling. Ug hinaut nga ang Ginoo nagdasig 
sa matag kasingkasing uban sa kaimportante niining mga butanga 
nga kita unta maningkamot sa kakugi ug sa kaabtik alang sa mga 
gasa ug mga gahum nga gisaad diha sa ebanghelyo nga atong gi-
sunod.20 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 252.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang asoy diha sa mga pahina 241–45. Sa unsa nga 
mga paagi ang mga naghupot sa Melchizedek Priesthood ma-
kaandam sa ilang mga kaugalingon sa paghatag og mga pa-
nalangin sa priesthood? Unsa ang mabuhat natong tanan sa 
pag-andam sa atong mga kaugalingon sa pagdawat sa mga 
panalangin sa priesthood?

 2. Basaha ang ikaduha nga paragraph sa pahina 246. Sa unsa nga 
paagi ang mga ordinansa sa priesthood nagpakita sa gahum 
sa Dios diha sa atong mga kinabuhi?

 3. Sa unsa nga mga paagi nga ang mga ordinansa ug mga pa-
nalangin sa priesthood nagtabang kanatong tanan nga maka-
kaplag og kalipay niini nga kinabuhi? Sa unsa nga paagi sila 
nagtabang kanato sa pagsiguro sa mahangturong kalipay? Agi 
og sumpay niini nga mga pangutana, palandunga ang pagtu-
lun-an ni Presidente Snow diha sa pahina 247–49.

 4. Diha sa mga pahina 249–51, eksamina ang espirituhanon nga 
mga gasa nga giawhag ni Presidente Snow nga ipalambo sa 
mga naghupot sa priesthood. Unsa sa inyong hunahuna ang 
gipasabut sa pagpalambo og espirituhanong gasa? Sa unsa 
nga paagi nga kining tambag may kalabutan ngadto sa mga 
paningkamot sa tanan nga mga miyembro sa Simbahan?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Santiago 5:14–15; Alma 
 13:2–16; D&P 84:19–22; 128:8–14; Mga Artikulo sa Hugot nga 
 Pagtuo 1:3, 5

Tabang sa Pagtudlo: “Aron sa pagtabang sa mga estudyante sa pag-
pangandam sa pagtubag sa mga pangutana, mahimong sultihan 
ninyo sila sa dili pa mobasa o ipahayag nga mangayo ka sa ilang 
tubag. . . . Sama pananglit mahimo kang moingon, ‘Paminaw sam-
tang akong basahon kini nga tudling aron kamo makapaambit kon 
unsay labing makapa-interes kaninyo’ o ‘Samtang basahon kini nga 



K a P i T u L O  1 7

253

kasulatan, paminawa kon masabtan ba ninyo kon unsa ang gisulti 
sa Ginoo kanato mahitungod sa hugot nga pagtuo’” (Pagtudlo, 
 Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 69 ).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa ang sulat ngadto ni Brigham 

Young, diha sa The Italian Mission 
(1851), 11.

 2. Tan-awa sa “Organization of the 
Church in Italy,” Millennial Star, Dis. 
15, 1850, 371.

 3. Sulat ngadto ni Brigham Young, diha sa 
The Italian Mission, 14.

 4. Sulat ngadto ni Brigham Young, diha sa 
The Italian Mission, 14

 5. Gikutlo diha sa “Organization of the 
Church in Italy,” 371.

 6. Tan-awa ang sulat ngadto ni Brigham 
Young, diha sa The Italian Mission, 15.

 7. Sa Conference Report, Abr. 1880, 81.
 8. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 

1877, 1.
 9. Deseret News, Ene. 24, 1872, 598.
 10. Sa Conference Report, Abr. 1880, 

81–82.

 11. Deseret News: Semi-Weekly, Dis. 2, 
1879, 1.

 12. Deseret News, Mayo 15, 1861, 81–82.
 13. Deseret Evening News, Okt. 6, 1880, 2; 

gikan sa detalyado nga pagpasabut sa 
usa ka pakigpulong ni Lorenzo Snow 
nga gihatag diha sa kinatibuk-ang kom-
perensya kaniadtong Oktubre 1880.

 14. “The Object of This Probation,” Deseret 
Semi-Weekly News, Mayo 4, 1894, 7.

 15. Sa Journal History, Hulyo 11, 1865, 2.
 16. “Address to the Saints in Great Britain,” 

Millennial Star, Dis. 1, 1851, 362.
 17. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.
 18. Sa “Anniversary Exercises,” Deseret 

Evening News, Abr. 7, 1899, 9.
 19. “Address to the Saints in Great Britain,” 

362–63.
 20. Deseret News: Semi-Weekly, Ago. 15, 

1882, 1.
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ang matinud-anong mga lider sa simbahan nagsunod sa pahimangno sa 
ginoo ngadto ni Pedro: “Pakan-a ang akong kanero” ( Juan 21:16–17).
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Pagpangulo sa Simbahan 
ug Walay Paghunahuna sa 
Kaugalingon nga Serbisyo

“Kami inyong mga sulugoon diha sa Ginoo 
ug nagtinguha sa inyong kaayohan ug 

sa kaayohan sa tanang katawhan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Gikan sa Oktubre 1840 ngadto sa Enero 1843, si Lorenzo Snow 
midumala sa Simbahan sa London, England, ug sa naglibut nga 
dapit. Gidumala niya ang mga lider sa priesthood didto, usahay 
nagtudlo kanila sa personal ug usahay nagsulat og sulat sa pagha-
tag og tambag. Sa hapit na ang katapusan sa iyang misyon didto 
sa  England, misulat siya ngadto sa duha ka “Presiding Elders of 
London Branches,” kinsa miserbisyo sama kaayo sa gibuhat sa pre-
sidente sa branch karon. Sa iyang sulat, miasoy siya og usa ka kasi-
natian niya uban sa laing lider sa branch niana nga lugar.

Gihulagway ni Elder Snow kini nga lider ingon nga nagbaton 
og “walay sayop nga makita.” Ang tawo “mitrabaho og maayo sa 
pagtuman sa kawsa” ug may abilidad sa pagsiguro “nga ang tanan 
[anaa] sa iyang lugar, ug naghimo sa iyang katungdanan.” Siya ku-
gihan, “[nag]trabaho og maayo kay ni bisan kinsa.” Apan bisan pa 
sa makita nga panagway sa pagkamatinud-anon, ang branch kanu-
nay adunay mga problema nga ingon og siya gyud ang hinungdan. 
Si Elder Snow misulay sulod sa pipila ka panahon sa pag-ila sa 
tinubdan sa mga problema, ug sa hinay iyang gibadlong ang mga 
miyembro sa branch sa wala pagsuporta sa ilang lider. Dayon misu-
god siya sa pagkalibug kon ang lider “may posibilidad bang magba-
ton og sekreto, tinagong kinaiya nga wala siya [maka]matikod, nga 
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[wala] kini makita sa dayag” apan kana misangput ngadto sa mga 
kalisud sa branch. Miasoy si Elder Snow:

“Tungod niini nag-ampo ako nga ang Ginoo mohatag kanako og 
gasa sa pag-ila sa sitwasyon. Ang akong pag-ampo gitubag; akong 
nahibaloan nga ang brother may matang sa pagpakaaron-ingnon, 
gitago nga kinaiya sa kaugalingong pagpasidungog nga naggiya 
kaniya sa iyang daghan nga mga lihok. Mopadala siya og brother 
sa pagtuman og pakigsabut apan adunay gitago nga pangandoy sa 
pagbaton sa dungog niini sa iyang kaugalingon; kon ang pakigsa-
but wala matuman, iyang pantunon ang may sala, dili tungod kay 
ang buhat sa Ginoo napakyas o kana nga brother nawad-an og 
panalangin, apan tungod [siya] sa iyang kaugalingon naglagot og 
maayo nganong wala sunda. Sa [usa] ka higayon diin daghan nga 
mga tawo ang gibunyagan sa usa ka brother, nalipay ang iyang 
kasingkasing dili kaayo tungod kay ang mga tawo nadala ngadto 
sa pakigsaad apan tungod kini nahimo ubos sa iyang pagdumala, 
sa hilum nangandoy nga walay tawo ubos sa iyang pagbantay ang 
mag-angkon og dakong dungog gawas kon ang iyang kaugalingong 
pangalan iapil tungod sa ilang pagkalambigit.

Napanid-an ni Elder Snow nga kon ang usa ka miyembro sa 
branch milampos sa usa ka buhat apan wala misunod sa tambag sa 
lider sa matag bahin, ang lider adunay “kinaiya sa kasina . . . nag-
tago luyo sa gipamulong nga pag-uyon.” Siya mipadayon: “Kini nga 
espiritu gitago; ang mga resulta wala sa dayag ipakita, apan ipakita 
kon dili mabantayan; kini maoy dala sa pagkatawo nga pagkada-
utan nga sa kadugayan moguba sa iyang pagkamapuslanon. Kini 
midala diha kaniya og wala kinahanglana nga kasamok sa pag-
palakaw sa mga kalihokan ubos sa iyang katungdanan; kini usab 
nagmugna og tinubdan sa nagpadayong dili maayo diha sa iyang 
kaugalingong hunahuna. Matinguhaon nga ipausbaw ang kawsa 
sa Dios, apan kanunay sa ingon nga paagi nga ang iyang kauga-
lingong kamot mahimong makita gayud diha sa tanan nga mga 
butang. Makugihon sa paghatag og maayo nga mga panudlo apan 
mabinantayon sa pagbutang sa iyang tibuok pangalan sa tumang 
gidak-on diha sa ubos niini.”

Si Elder Snow wala mosulat niini nga sulat aron sa paghukom sa 
lokal nga lider. Ang iyang tuyo sa pagsulat mao ang pagtabang sa 
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ubang mga lider—nga ang mapasigarbuhon nga espiritu nga iyang 
gihulagway “mahimong makita, mailhan, ug malikayan” taliwala 
kanila. Mipasidaan siya nga daghang mga tawo “kinsa sinserong 
nagtuo sa ilang mga kaugalingon nga wala niini nga kinaiya nga 
magpabayaw, mahimo sa higpit nga pagsusi sa ilang mga motibo 
nga nagdasig kanila sa ilang batasan, makadiskubre sa ilang kati-
ngala nga kini nga kinaiya nag-aghat kanila ngadto sa pagbuhat og 
daghan sa ilang mga lihok.”

Nagpaambit niini nga pahimatngon mitambag siya: “Nga mahimo 
unsay gusto sa Dios kanato, kinahanglan gayud nga anaron nato 
ang atong mga hunahuna sa paglipay sa pagtan-aw sa uban nga 
napanalanginan sama kanato; naglipay sa pagtan-aw sa kawsa sa 
Zion nga gibayaw pinaagi sa bisan unsay gusto nga buhaton sa 
Dios niini, ug dili motugot sa kasilag nga mosulod sa atong mga 
kasingkasing kon ang usa ka huyang nga tawo kay sa atong mga 
kaugalingon gihatagan og mas dako nga calling; pagmalipayon sa 
pagpalambo og mas ubos nga katungdanan hangtud tawgon ngadto 
sa usa ka mas dako; pagtagbaw sa pagbuhat og gagmay nga mga 
butang ug dili angkunon ang dungog sa pagbuhat og dagkong mga 
butang.” Gitandi niya ang Simbahan ngadto sa usa ka dako kaayo 
nga building, uban sa tagsa-tagsa ka mga Santos ingon nga kabahin 
niana nga building, nag-ingon nga kinahanglan kita nga “dili gayud 
magmapasigarbuhon nga usahay ipaubos, ipahiangay, tarungon, ug 
usbon aron mapahimutang didto sa dapit nga atong pagapuy-an 
diha sa espirituhanong building.

Gitapos ni Elder Snow ang iyang sulat niini nga mga pulong: 
“Kon ang tigdumala nga elder motinguha lamang sa paghimo kutob 
sa iyang mahimo ug kinahanglan nga mahimo, isalikway sa kauga-
lingon ang hinakog nga mga baruganan, ug kanunay nga molihok 
alang sa kaayohan sa iyang mga tawo, ug magpaubos, ug dili mani-
nguha sa paghimo og daghan kaayo sulod sa gamay nga panahon, 
o magkugi og maayo hangtud maanad, dili gayud siya mapakyas 
kon unsaon sa pagpalambo ang iyang katungdanan sa husto nga 
paagi, ni magkulang sa gahum sa Dios sa pagpahinabo sa Iyang 
maalamong mga katuyoan.1 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 262.]
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Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Ang Ginoo naghatag sa mga lider diha sa Iyang Simbahan 
og balaanong sugo: “Pakan-a ang akong mga karnero.”

Tuguti nga ang matag lalaki kinsa naghupot og opisyal nga ka-
tungdanan, kinsa gihatagan sa Dios sa iyang balaanon ug sagradong 
priesthood sa paghunahuna kon unsay gipamulong sa Manluluwas 
ngadto sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa hapit na siya mo-
adto sa presensya sa iyang Amahan—“Pakan-a ang akong mga kar-
nero” [ Juan 21:16–17.] Ug mipadayon siya sa pagsulti niini hangtud 
ang iyang mga apostoles mibati og kaguol nga siya kinahanglan 
magpadayon sa pagtawag kanila niini nga paagi. Apan miingon 
siya—  “Pakan-a ang akong mga karnero.” Sa ato pa, “Lakaw uban 
sa inyong tibuok kasingkasing, pagmatinud-anon sa hingpit diha 
sa akong kawsa. Kini nga mga katawhan sa kalibutan akong mga 
kaigsoonan. Dako ang akong mga pagbati kanila. Amumaha ang 
akong mga katawhan. Pakan-a ang akong mga panon. Lakaw ug 
isangyaw ang ebanghelyo. Ako moganti kaninyo alang sa tanan nin-
yong mga sakripisyo. Ayaw paghunahuna nga kamo makahimo og 
dako kaayo nga sakripisyo sa pagtuman niini nga buhat.” Mitawag 
Siya kanila sa kinasingkasing sa pagbuhat niini. Ug karon ako mo-
tawag kaninyo kinsa naghupot niini nga priesthood, ang tigdumala 
nga mga opisyal diha [sa] stake, ug ang mga Bishop, ug ang High 
Council, sa paglakaw ug sa pagpakaon sa panon. Atimana ang ilang 
kaayohan. . . . Trabaho alang kanila, ug ayaw tuguti ang inyong mga 
hunahuna ug mga pagbati diha sa pagtuboy sa inyong kaugalingon. 
Dayon ang Dios mohatag kaninyo og pagpadayag human sa laing 
pagpadayag, inspirasyon human sa laing inspirasyon, ug motudlo 
kaninyo kon unsaon pag-angkon og mga panalangin sa mga Santos 
sa temporal ug espirituhanon nga kaayohan.2 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 262.]

Ang mga lider ug mga magtutudlo gitawag sa pagsunod 
sa ehemplo sa Manluluwas ug pagserbisyo uban sa 
gugma, dili sa pagtuboy sa ilang mga kaugalingon.

Ngano nga ang [usa] ka tawo gitawag sa pagbarug isip presidente 
sa usa ka grupo sa katawhan? Aron ba sa pagbaton og impluwensya 
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ug unya gamiton kana nga impluwensya sa alang sa pagtuboy sa 
iyang kaugalingon? Dili, apan sa sukwahi, gitawag siya sa pagli-
hok sa mao nga katungdanan diha sa samang baruganan nga ang 
priesthood gihatag ngadto sa Anak sa Dios, nga siya kinahanglan 
nga maghimo og mga sakripisyo. Alang sa iyang kaugalingon? Dili, 
apan sa mga kaayohan sa katawhan kinsa iyang gidumala. Gikina-
hanglan ba nga ihalad ang iyang kaugalingon diha sa krus sama sa 
gibuhat sa Manluluwas? Dili, apan nga mahimong sulugoon sa iyang 
mga kaigsoonan, dili ilang agalon, ug sa pagtrabaho diha sa ilang 
kaayohan ug kapuslanan. Ang dili paggamit sa impluwensya nga 
naangkon sa kaayohan sa iyang kaugalingon, iyang pamilya ug mga 
paryente ug personal nga mga higala, apan sa pagtagad sa tanan 
ingon nga iyang mga kaigsoonan, may mga katungod sama sa iyang 
kaugalingon ug, busa, naningkamot sa pagpanalangin ug paghatag 
og samang kaayohan sa tanan sumala sa mga talento ug katakos 
nga anaa kanila, ug busa pinaagi sa pagbuhat sa mao nagpalambo 
diha sa iyang kaugalingon niana nga inamahan nga pagbati nga 
kanunay anaa sa kasingkasing sa Amahan. . . .

. . . Himoa nga kadtong nagsangyaw taliwala [sa] mga Santos, 
makasabut kon unsa ang Priesthood nga gihatag nganha kanila; 
pahibaloa sila ug sa hingpit pasabta nganong sila gitudlo sa pag-
lingkod sa mao nga katungdanan, sa ato pa, nga sila kinahanglan 
nga molihok diha sa espiritu sa atong Agalon, usa ka sulugoon sa 
tanan, nga sila magkat-on sa paghunahuna ug pagtagad sa sama 
nga mahigugmaong tinguha, sa kaayohan sa tanan, sama sa ilang 
pag-amuma sa ilang mga kaugalingon. . . . Niana sila makasabut sa 
kahulugan sa duha ka labing dako nga mga sugo diin, ang Man-
luluwas, miingon, “nagasukad ang tibuok kasugoan ug ang mga 
propeta,” nga mao ang, paghigugma sa Ginoo sa tibuok natong 
kasingkasing, hunahuna, ug kalag, ug ang atong silingan sama sa 
atong mga kaugalingon. [tan-awa sa Mateo 22:37–40].  3

Pag-ampo sa dili pa [magtudlo], ug kini: Hangyoa ang Ginoo 
nga kamo mahimong mosulti og usa ka butang sa panahon sa in-
yong mga pagpasabut nga mapuslanon ngadto sa mga tigpaminaw. 
Ayaw panumbalinga kon kini usa na ka butang nga modugang sa 
inyong kaugalingong dungog o dili, apan sa yano hunahunaa nga 
kamo gitawag sa pagpakigpulong sa mga tigpaminaw ug nga sila 



K a P i T u L O  1 8

260

nagtinguha sa pagdawat og usa ka butang nga makahatag kanila 
og kaayohan. Kini mahimong gikan lamang sa Ginoo. Ayaw kaguol 
kon . . . kadto bang naminaw kaninyo mosulti nga kamo maayong 
misulti. Ayaw gayud panumbalinga kana, apan isalikway ang tanang 
kahakog nga mahimong anaa sa inyong hunahuna aron ang Ginoo 
mahimong modiktar diha kaninyo og usa ka butang nga mahimong 
mohatag og kaayohan ngadto sa mga tawo.4 [Tan-awa sa sugyot 3 
sa pahina 263.]

Maalamong mga lider mapasalamaton sa mga talento sa 
uban ug naghatag og mga oportunidad sa pagserbisyo.

Gikan sa kamatuoran sa [usa ka lider] nga napamahal na sa mga 
tawo, ug nailhan na nila ang iyang integridad ug pagkamatinuoron, 
ug ang iyang pagkaandam nga motrabaho alang sa mga katuyoan 
sa Dios ug sa mga tawo, andam sa paghimo og bisan unsa nga 
sakripisyo nga mahimong gikinahanglan gikan kaniya, siya nag-
angkon sa ilang pagsalig, ug sa diha nga naangkon na ang ingon ka 
sagrado nga pagsalig, unsa pa ang iyang mahimong buhaton aron 
sa pagtagbaw sa mga hunahuna sa mga tawo, nga mao, kapin o ku-
lang, nahilig sa pagkamauswagon? Patawga kana nga tawo og iyang 

“inyong mahibaloan, sa kinatibuk-an, nga ang talento gibahin ngadto 
sa daghan ug panagsa ra nga gitingub diha sa usa ka tawo.”
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tabang diha sa iyang mga kaigsoonan kinsa mao ang labing maka-
himo, makigbahin kanila sa iyang mga responsibilidad. Tungod kay 
inyong mahibaloan, sa kinatibuk-an, nga ang talento gibahin ngadto 
sa daghan ug panagsa ra nga itingub diha sa usa ka tawo; ug kini 
nagkinahanglan lamang og oportunidad aron mapalambo. Mahimo 
nga moingon siya ngadto sa usa, “Ania, Brother Polano, ikaw mas 
angay nga molingkod niini o niana nga katungdanan kay kanako; 
o, ngadto sa lain, Ikaw ang tawo nga labing angay alang niini nga 
departamento;” ug magpadayon hangtud makuha niya ang mga 
talento sa tanan, ug kay sa magkawala ang pagsalig sa mga tawo 
diha sa iyang kaugalingon, ang mao nga paagi modugang ngadto 
niini.5 [Tan-awa ang sugyot 4 sa pahina 263.]

Ang husto nga paagi sa paggiya mao ang pinaagi 
sa pagkamapainubsanon, maayo nga ehemplo, ug 
pagkamatinud-anon ngadto sa kaayohan sa uban.

Ang hari-hari[anon] nga pagmando dili mao ang husto nga pag-
mando sa pagdumala sa mga Santos, apan hinoon ang pagpaning-
kamot sa pagpangalagad diha sa espiritu sa pagkamapainubsanon, 
kaalam, ug kaayo, nagtudlo pinaagi sa ehemplo kay sa sulti. Bisan 
tuod ang usa ka tawo nagtudlo uban sa kalarino sa anghel, apan 
ang maayong mga buhat sa tawo, maayong mga ehemplo, mga 
lihok, sa kanunay nagpakita sa kinasingkasing alang sa kaayohan 
sa mga tawo, nagtudlo nga mas larino, mas labaw ka epektibo.6

Kon kamo magmatinud-anon ug managhiusa sama nga ang 
Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha mga matinud-anon ug 
naghiusa, ug mosunod kanamo sama sa atong pagsunod ni Kristo, 
ang tanan mamaayo diha kaninyo. Kita determinado sa paghimo sa 
atong katungdanan ug sa pagserbisyo sa Ginoo ug maghago alang 
sa kaayohan sa Iyang katawhan ug sa katumanan sa Iyang buhat. 
“Kami inyong mga sulugoon diha sa Ginoo ug nagtinguha sa in-
yong kaayohan ug sa kaayohan sa tanang katawhan.”

Wala pilia sa Ginoo ang bantugan ug makinaadmanon sa kalibutan 
sa paghimo sa Iyang buhat dinhi sa yuta. Dili kadto kinsa gibansay ug 
na-edukar sa mga kolehiyo ug relihiyoso nga mga kolehiyo, apan ang 
mapainubsanon nga mga tawo nga matinud-anon ngadto sa Iyang 
kawsa kinsa mao ang Iyang gipili sa pagdumala sa mga kalihokan 
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sa Iyang Simbahan, mga tawo kinsa andam nga pagapangulohan ug 
pagagiyahan pinaagi sa Balaang Espiritu, ug kinsa tungod sa pangi-
nahanglan mohatag sa himaya ngadto Kaniya, nasayud nga sa ilang 
mga kaugalingon walay silay mahimo. Ako makapaniguro kaninyo, 
mga kaigsoonan, nga ako walay tinguha sa pag-angkon sa katungda-
nan nga karon ania kanako. Kon nahimo ko pa ang paglikay niini sa 
maayo nga paagi wala unta ako dinhi niini nga katungdanan karon. 
Wala gayud ako mangayo niini, ni mangayo sukad og panabang ni 
bisan kinsa sa akong mga kaigsoonan nga unta akong maangkon 
kini nga katungdanan, apan ang Ginoo mipadayag ngari kanako ug 
ngadto sa akong mga kaigsoonan nga kini Iyang kabubut-on, ug 
wala akoy katungod sa pagtalikod sa bisan unsa nga responsibilidad 
ni pagbalibad sa paglingkod og bisan unsa nga katungdanan nga 
gikinahanglan sa Ginoo kanako nga lingkuran.7

Ako maningkamot sa pagmatinud-anon nganha sa inyong mga 
katuyoan ug sa mga katuyoan sa gingharian sa Dios. Moalagad ako 
kaninyo sa labing maayo sa akong kahibalo ug pagsabut, kalabut 
niana nga makapalambo sa katuyoan sa Makagagahum. Ako mo-
buhat niini, nga ang Ginoo maoy akong katabang.8 [Tan-awa sa 
sugyot 5 sa pahina 263.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Sa unsa kaha nga paagi nga ang sulat ni Lorenzo Snow ngadto 
sa mga lider sa England (mga pahina 255–57)  magamit nato? 
Sama pananglit, unsa ang moresulta kon kita adunay “espiritu 
sa pagtuboy sa kaugalingon” diha sa atong mga calling sa Sim-
bahan? Sa unsa nga paagi atong mapalambo ang atong mga 
calling sa walay pagpalambo sa atong mga kaugalingon?

 2. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 258. Sa unsa nga 
mga paagi ang mga lider makahimo sa “pagpakaon sa panon” 
ni Kristo? Unsa ang nahimo sa mga lider sa Simbahan sa “pag-
pakaon” kaninyo? Unsa nga mga kinaiya ang inyong gidayeg 
niini nga mga lider?



K a P i T u L O  1 8

263

 3. Basaha ang mga pasidaan ni Presidente Snow mahitungod sa 
kaugalingon nga pagtuboy (mga pahina 258–60). Dayon rib-
yuha ang tibuok ikatulong paragraph diha sa pahina 256. Nga-
nong kinahanglan nga hunahunaon nato ang motibo sa atong 
paghatag og serbisyo? Sa mainampuon nga paagi hunahunaa 
ang inyong mga motibo sa pagserbisyo diha sa Simbahan.

 4. Palandunga ang paragraph nga nagsugod diha sa ubos sa pa-
hina 260. Sa unsa nga paagi ang ward o branch maimpluwensya 
kon ang mga lider nakigbahin sa uban nga mga responsibilidad 
ngadto sa ubang mga miyembro? Unsa ang mga resulta nga in-
yong makita kon ang mga miyembro sa Simbahan nga adunay 
nagkalainlaing mga talento ug mga kasinatian nagkahiusa og 
trabaho ngadto sa usa ka sama nga tumong?

 5. Mitambag si Presidente Snow, “Ang hari-hari[anon] nga pag-
mando dili mao ang husto nga pagmando sa pagdumala sa 
mga Santos”(pahina 261). Unsa ang pipila ka posible nga mga 
resulta sa hari-harianon nga pagmando sa mga lider sa Simba-
han? Sa mga ginikanan? Unsa ang pipila ka posible nga mga 
resulta sa mapainubsanon nga pagpangulo?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 6:24; 20:25–28; 23:5; 
Marcos 10:42–45; Juan 13:13–17; 2 Nephi 26:29; 28:30–31; Mosiah 
2:11–19; 3 Nephi 27:27; D&P 46:7–11; 50:26; 121:34–46

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. Sulat ni Lorenzo Snow ngadto ni Wil-

liam Lewzy ug William Major, Nob. 
1842, diha sa Lorenzo Snow, Letter-
book, 1839–1846, Church History 
Library.

 2. Deseret News, Ene. 14, 1880, 787.
 3. Deseret News, Hunyo 13, 1877, 290–91.
 4. Improvement Era, Hulyo 1899, 709.

 5. Deseret News, Hunyo 13, 1877, 290.
 6. “Address to the Saints in Great Britain,” 

Millennial Star, Dis. 1, 1851, 362.
 7. Deseret Semi-Weekly News, Okt. 4, 1898, 

1.
 8. Sa Conference Report, Okt. 1898, 

153–54.
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“Kon ang usa ka tawo nakadawat og kahibalo, siya maaghat sa 
pagpakigbahin niini ngadto sa uban; kon ang usa ka tawo nahimong 

malipayon, ang espiritu nga naglibut kaniya nagtudlo kaniya sa 
pagpaningkamot sa paghimo sa uban nga magmalipayon.”
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Misyonaryong Buhat: 
“Sa Pagdasig sa Matag 

Tawhanong Kasingkasing”

“Adunay paagi sa pagdasig sa matag tawhanong 
kasingkasing, ug kini inyong buluhaton sa 

pagpangita sa paagi ngadto sa mga kasingkasing 
niadtong kang kinsa ikaw gitawag.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Si Lorenzo Snow gibunyagan didto sa Kirtland, Ohio, diin siya 
nagtuon og Hebreohanon diha sa klase kauban si Propeta Joseph 
Smith ug ubang mga lider sa Simbahan. Milaum siya nga sa pipila 
ka adlaw mopadayon siya og usa ka “klasika nga edukasyon” [edu-
kasyon sa Latin ug Griyego] sa usa ka kolehiyo didto sa silangang 
bahin sa Estados Unidos.1 Apan samtang iyang gitrabaho ang iyang 
tumong, misugod siya sa pagbati og pagbitad ngadto sa lain nga 
katuyoan. Sa kaulahian siya nahinumdom:

“Akong gidawat [ang mga kamatuoran sa ebanghelyo] uban sa 
bukas nga kasingkasing, ug ako determinado sa dili paghunong 
didto. . . . Misugod ako sa pagkaguol og gamay diha sa akong hu-
nahuna kon, inighuman og dawat niining talagsaon nga kahibalo, 
angay ba alang kanako sa pagpabilin nga dili magpamatuod kaba-
hin niini. Ang batan-ong mga lalaki kinsa gipadala og mga misyon 
namalik ug nagpamatuod sa mga panalangin nga gihatag nganha 
kanila . . . , ug ako misugod sa paghunahuna nga, kay sa andamon 
ang akong kaugalingon alang sa kolehiyo o unibersidad sa sidlakan, 
kinahanglan ako nga mobiya ug mopamatuod sa unsay gihatag ka-
nako sa Ginoo nga kahibalo. Sa samang higayon dili ako buot nga 
biyaan ang akong mga gipaabut nga edukasyon, tungod kay diha 
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na kini sa akong hunahuna sulod sa dugay nang panahon, ug unya 
ako diha nay oportunidad ug salapi sa pagtuman niini.”

Nanlimbasog sa iyang mga pagbati, nangayo siya og tambag sa 
usa ka kasaligan nga higala: “Gisultihan ko siya unsa ang akong 
gusto, ug siya miingon, ‘Brother Snow, dili ako mohatag ni bisan 
kinsa pa sa ingon niini nga tambag sama sa akong gihunahuna nga 
ihatag kanimo, ubos niini nga mga sitwasyon. Kon ako ang anaa 
sa imong dapit, ipadayon ko ang akong mga tuyo ug moeskwela.’ 
Kana mao lamang gayud ang gusto nako nga iyang isulti, ug kini 
nakapahimuot kanako. Nakontento ako sa makadiyut; apan sa pa-
nahon sa tingtugnaw, nakadungog niining batan-on nga mga Elder 
nga nagpamatuod sa ilang kalampusan sa pagsangyaw sa Ebang-
helyo, misugod ako sa paghunahuna pa og kadaghan mahitungod 
niini. Ang Ginoo mihatag kanako og kahibalo nga Siya moanhi 
dinhi sa yuta, ug nga adunay pagpangandam nga kinahanglang pa-
gahimoon: Siya mihatag kanako sa tanan nga akong gipangayo, ug 
labaw pa; alang sa bunyag diin akong nadawat ang Espiritu Santo 
ug ang hingpit nga kahibalo nga gihatag ngari kanako nahimong 
mas tinuod ug makapatuo kay sa akong bunyag diha sa bugnaw 
nga tubig; ako mibati nga ako adunay responsibilidad. Busa akong 
gitak-op ang akong mga libro [ug] giundang ang akong Latin ug 
Griyego.” 2

Human himoa kini nga desisyon, si Lorenzo Snow miserbisyo 
og misyon didto sa estado sa Ohio kaniadtong 1837. Sa kaulahian 
miserbisyo siya og uban nga mga misyon—una sa mga estado sa 
Missouri, Illinois, Kentucky, ug Ohio, ug dayon sa England, Italya, 
sa mga Isla sa Hawaii, sa amihanang kasadpan sa Estados Unidos, 
ug sa estado sa Wyoming. Samtang didto siya sa England, misulat 
siya ngadto sa iyang iyaan, nagpasabut kon nganong andam siya 
sa pagbiya sa panimalay ug sa pagserbisyo isip usa ka misyonaryo: 
“Ang hunahuna nga ako anaa sa mga 6400 ug 8000 ka kilometro 
ang gilay-on gikan sa panimalay sa akong pagkabata ug sa akong 
tanan nga unang, makalingaw nga mga kaila, yano kaayo nga nag-
aghat sa pangutana, Nganong ania ako dinhi? . . .Ania ako dinhi tu-
ngod kay ang Ginoo namulong, ug mipatungha og usa ka Propeta, 
pinaagi kang kinsa Iyang gipahiuli ang kahingpitan sa mahangtu-
ron nga Ebanghelyo, uban sa tanan niining mga gasa, mga gahum, 
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mga ordinansa ug mga panalangin; nga may pamahayag ngadto sa 
tanang katawhan, ‘Paghinulsol, kay ang gingharian sa langit duol 
na.’ Sa balaang paggiya sa Dios, ako natawag nga sinugo, sa pag-
dala niini nga mensahe ngadto sa mga nasud sa yuta, nga akong 
nasabtan naghatag kanako og dako kaayo nga responsibilidad nga 
dili nako mahimo nga wala ang panabang sa Makagagahum.” 3

Si Presidente Snow kanunay nga mapasalamaton sa desisyon nga 
iyang gihimo sa pagserbisyo sa Ginoo isip usa ka misyonaryo. Sa 
Septyembre 1901 sa edad nga 87, siya miingon: “Ako adunay kalipay 
bisan karon sa paghunahuna sa mga adlaw sa akong misyonaryo 
nga mga kahago. Ang mga pagbati nga nahimo niining espesyal 
nga mga kasinatian nahimong importante ug makahuluganon sa 
ako gayud nga pagkatawo.” 4 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 276.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Kay nakadawat sa kahingpitan sa ebanghelyo, 
kita nagtinguha sa pagtabang sa uban nga 
malipay diha sa samang mga panalangin.

Kon ang usa ka tawo nakadawat og kahibalo, siya maaghat sa 
pagpakigbahin niini ngadto sa uban; kon ang usa ka tawo nahi-
mong malipayon, ang espiritu nga naglibut kaniya nagtudlo kaniya 
sa pagpaningkamot sa paghimo sa uban nga malipayon. . . . Aduna 
bay kahigayunan sa usa ka tawo nga mahimong malipayon nga 
walay kahibalo sa ebanghelyo ni Kristo? . . . Bisan tuod niining 
kalibutan [ang mga tawo] naninguha sa paghimo sa ilang mga ka-
ugalingon nga magmalipayon, sa gihapon dili sila malampuson sa 
unsay ilang gipaninguha nga makab-ot. Sila dili mahimong mali-
payon, gawas sa usa ka baruganan, ug kana mao ang pagdawat sa 
kahingpitan sa ebanghelyo, nga nagtudlo kanato sa dili paghulat 
hangtud kita moabut ngadto sa kahangturan nga dili pa nato sug-
dan ang paghimo sa atong mga kaugalingon nga malipayon, apan 
kini nagtudlo kanato sa pagpaninguha dinhi sa paghimo sa atong 
mga kaugalingon ug kadtong naglibut kanato sa paglipay diha sa 
mga panalangin sa Makagagahum.

Busa, kini, ang kinahanglan nga mahimong atong katuyoan ug 
hinungdan: sa pagkat-on sa paghimo sa atong mga kaugalingon 
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nga mapuslanon; nga mahimong mga manluluwas sa atong isigka-
tawo; sa pagkat-on unsaon sa pagluwas kanila; sa pagtudlo kanila 
sa kahibalo sa mga baruganan nga mga kinahanglanon sa pagtuboy 
kanila ngadto sa samang gidak-on sa panabut nga atong naangkon.5

Lakaw ug pakighigala diha sa mga tawo kinsa naglibut kaninyo; 
o pagpili og usa ug sulayi sa pagdasig ang iyang mga pagbati, iyang 
hugot nga pagtuo, iyang mga kahimtang ug ang iyang hunahuna 
ug sulayi ang pagpasabut kanila ug kon sila mga makasasala, pa-
ningkamuti ang pagluwas kanila gikan sa ilang mga sala, ug ipalayo 
sila sa ilang pagkaulipon nga ilang nahimutangan aron sa pag-apil 
sa kahayag ug kalingkawasan nga inyong giapilan, kay niini nga 
paagi ikaw makahimo og maayo pinaagi sa kahibalo nga gihatag 
diha kanimo sa Ginoo  6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 276.]

Ang mga misyonaryo andam nga mosakripisyo sa 
pagtabang sa uban nga makahibalo sa kamatuoran.

Wala pa gani kaayo mapahimutang ang mga Santos dinhi niini 
nga mga walog [sa Utah] nga ang mga sulugoon sa Ginoo mihatag 
na usab og pagtagad ngadto sa dakong misyonaryo nga buhat nga 
anaa sa responsibilidad sa Simbahan.

Diha kami taliwala sa kakabus ug nanlimbasog sa paghimo sa 
yuta nga mapuy-an, apan dili namo mabiyaan ang obligasyon nga 
diha kanamo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa langyaw nga mga 
dapit; kay ang Ginoo naghatag sa sugo nga kinahanglan kini nga 
isangyaw sa tibuok kalibutan. Kini ang usa sa mga ebidensya sa 
pagkabalaan niini nga buhat nga diha taliwala sa mga pagpang-
abug ug mga pagpanggukod ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
matinud-anong naningkamot sa pagtuman niini nga sugo sa Ginoo.

Diha sa kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan nga gihimo 
kaniadtong Oktubre, 1849—duha ka tuig lamang human ang mga 
pioneer misulod sa walog [sa Salt Lake]—pipila ka mga Elder gi-
tawag sa pag-abli og mga misyon sa lainlaing mga bahin sa yuta. 
Upat sa Napulog Duha ka mga Apostoles gitudlo sa pagpangulo. 
Si Apostol Erastus Snow gitawag sa pag-adto sa Scandinavia, si 
Apostol John Taylor ngadto sa France, ako sa Italya, ug si Apostol 
Franklin D. Richards ngadto sa England, diin may misyon na nga 
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natukod. Ubos sa kabus kaayo nga kahimtang diin kami napahimu-
tang, uban sa among mga pamilya nga wala gayuy salapi, kini usa 
ka malisud nga buluhaton alang kanamo; apan ang Ginoo mitawag, 
ug kinahanglan nga among tubagon, sa walay pagsapayan kon unsa 
nga sakripisyo ang nalakip.7

Gihalad namo ang among mga kinabuhi nga wala hunahunaa 
nga mahal namo, aron masabtan sa kalibutan nga adunay usa ka 
Dios diha sa walay katapusan nga mga kalibutan; aron ilang masab-
tan nga ang Dios adunay kalabutan sa karon nga panahon sa mga 
kalihokan sa katawhan. Nagkadaghan ang opinyon sa kalibutan 
nga ang pagkawalay pagtuo dili sayop. Bisan taliwala sa mga Kris-
tiyanong bahin sa tawhanong pamilya, minilyon, bisan tuod sila dili 
gusto nga mokumpisal niini tungod kay kini wala mabantog, wala 
motuo nga ang Dios adunay kalabutan sa mga katawhan. Kinahang-
lan kitang mobarug ug mohimo og mga sakripisyo aron kana nga 
pagtuo ug kahibalo moabut sa mga katawhan.8

Kon kita motawag sa atong batan-ong mga misyonaryo sa pag-
adto sa mga nasud sa yuta, ilang hunahunaon kining butanga, ug 
ingon nga nakadungog sa kasinatian niadtong nakaadto og mga 
daapit isip mga misyonaryo, kini dili kaayo makalipay nga butang 
alang sa usa ka tawo sa paghunahuna mahitungod sa mga pagsu-
lay ug mga kalisud nga ilang maagian. Apan ang hiyas makit-an 
diha sa ilang pagkaandam sa pagsugod, ug sa pagtuman sa mga 
panginahanglanon.  9

Adunay mga butang mahitungod sa misyon nga dili tanan ma-
gustuhan sa atong batan-ong mga Elder. Sila nakaamgo nga kina-
hanglan ilang isakripisyo ang mga kalipay sa panimalay, ug ilang 
nasabtan nga sila moadto sa mga katawhan kinsa dili kanunay mo-
bati og pagkamapasalamaton sa unsay ilang isulti ngadto kanila; 
apan, sa laing bahin, gibati nila nga sila adunay purohan sa ma-
hangturon nga kinabuhi, ug nga kon sila makakaplag og matinu-
oron nga lalaki o babaye, ang Espiritu sa Ginoo modasig sa ilang 
mga kasingkasing ug tingali sila modawat niining mahimayaong 
mensahe nga ilang kinahanglan nga ihatag. Kini naghatag kanila og 
kalipay ug katagbawan. Ang lain nga butang, ilang makita niini nga 
kasinatian ang higayon alang kanila sa pagsiguro niana nga mahi-
mong may dako kaayo nga bili ngadto kanila sa ilang umaabut nga 
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mga katungdanan. Kini usa ka katingad-an nga butang nga uban sa 
liboan ka mga sulat nga akong nadawat gikan niadto kinsa gitawag 
sa pag-adto og mga misyon—kasagaran batan-ong mga lalaki—nga 
wala nako hunahunaa gawas sa usa nga mibalibad. Ngano kini? 
Kini tungod kay ang espiritu sa gugma ug sa pagka-imortal, ang 
Espiritu sa Makagagahum anaa niining batan-ong mga Elder, ug sila 
nakadawat og mga pagpadayag nga nagdasig kanila sa pagbuhat 
niana diin gawas niini walay pag-awhag ang makapaaghat kanila 
sa pagbuhat.10 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 276.]

Ang mga misyonaryo kinahanglan nga dili gayud 
makalimot nga sila mga sinugo sa langit, mga 
tigdala sa maayo ug makalipay nga mga balita.

Kita nagpadala sa atong mga Elder sa pagsangyaw sa Ebang-
helyo. Kinsa ang nagpadala kanila? . . . Ang Dios sa Israel ang 
nagpadala kanila. Kini Iyang buhat. Walay mortal nga tawo nga 
interesado kaayo sa kalampusan sa usa ka Elder kon siya nagsang-
yaw sa Ebanghelyo kon dili ang Ginoo nga mipadala kaniya sa 

“biyai ang inyong kaugalingon nga mga interes, ug ang inyong 
kalampusan mahimong halangdon ug mahimayaon, ug ang tibuok 

simbahan mobati sa mga epekto sa inyong mga paghago.
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pagsangyaw ngadto sa mga katawhan kinsa mga anak sa Ginoo. 
Sila mga anak niya sa laing kalibutan, ug sila mianhi dinhi tungod 
kay ang Ginoo buot nga sila moanhi.  11

Kami nagtuo nga kamo [mga misyonaryo] magmalampuson og 
maayo, tungod kay among gibati ug nahibaloan nga kamo gitawag 
sa Dios. Ang kaalam sa tawo dili gayud makahunahuna sa ingon 
nga buhat sama niini. Ako mahibulong kon akong hunahunaon ang 
kamahinungdanon niini. Ako makaingon nga kini mao gayud ang 
buhat nga kinahanglan niini nga panahon: ug ako nagtuo nga kamo 
moapil diha niini uban sa tibuok ninyong mga kalag. Ipalambo 
ang Espiritu ni Jesus sa diha nga siya miingon nga siya walay laing 
buhaton gawas niana diin ang iyang Amahan mihatag kaniya sa 
pagbuhat [tan-awa sa Juan 5:30].

Ayaw panumbalinga ang inyong mga kalisud ug tataw nga mga 
kapildihan; biyai ang inyong kaugalingon nga mga interes, ug ang 
inyong kalampusan mahimong halangdon ug mahimayaon, ug ang 
tibuok Simbahan mobati sa mga epekto sa inyong mga paghago.

Ayaw panumbalinga ang pagkawalay pagtagad sa uban niad-
tong kinsa inyong gihagoan, ug ang gagmay nga kahigawad nga 
inyong masinati, ang Espiritu sa Ginoo maanaa kaninyo ug inyong 
maawhag ang mga espiritu niadtong kang kinsa kamo nangalagad, 
ug mabuntog ang ilang pagkawalay pagtagad; . . . kamo matagbaw 
nga inyong natuman ang buhat nga kamo gipadala sa pagbuhat. . . .

Kamo adunay hingpit nga awtoridad nga gitugyan diha kaninyo, 
apan wala ninyo kinahanglana ang pag-istorya niini. Inyong madis-
kubrehan nga walay kinahanglan sa pag-istorya mahitungod niini; 
ang Espiritu sa Ginoo mopanghimatuod niini, ug ang mga tawo 
mobati nga kamo nagdala niini, ug kini nga panghimatuod ug pag-
bati mao ang mahimo ninyong awtoridad.

Inyong mahibaloan nga ang uban naghunahuna nga sila mas 
daghan og nahibaloan kay kaninyo, apan kon kamo mobuhat sa 
inyong katungdanan sama sa gisugyot, sa dili pa kamo mobiya 
kanila, mobati sila nga kamo adunay labaw og gamay kay sa ilang 
nahibaloan, ug nga kamo nakapanalangin kanila ug nakatabang 
kanila. . . .
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Paningkamuti nga kamo mahimong mauyunon ngadto kang kinsa 
kamo gipadala. Ang pagkamapainubsanon nga inyong gipakita ug 
ang Espiritu sa Ginoo nga anaa diha kaninyo, mopakita sa inyong 
pagkasarang alang sa katungdanan nga kamo gitawag sa pagbuhat. 
Paningkamuti ang pagsabut sa tawhanong kinaiya ug lihok sumala 
niana, aron ang tanan magmalipayon ug ang tanan mauyunon. . . .

Adunay paagi sa pagdasig sa tawhanong kasingkasing, ug kini 
inyong buluhaton ang pagdasig sa mga kasingkasing niadtong kinsa 
kamo gitawag. . . .

Gibati nako sa akong kasingkasing ang pagsulti, Panalanginan 
kamo sa Dios. Kamo i-set apart sa dili pa kamo molakaw, ug kami 
mag-ampo alang kaninyo ug kami adunay dako nga kahingawa 
kaninyo. Pagmaaghup sa kasingkasing ug pagpaubos. Kon kamo 
motan-aw sa inyong tudloan, duha ka motibo ang mahimong mo-
dasig kaninyo; una, nga kamo unta maayong mosulti ug maghimo 
og maayo nga hunahuna diha sa inyong gitudloan isip usa ka ma-
mumulong; ug, sunod, ang pangutana moabut, nganong ako ania 
dinhi? Sa pagpugas sa binhi sa kinabuhing dayon niadtong kinsa 
ania naminaw; ug ang pag-ampo kinahanglan nga motumaw diha 
sa inyong kasingkasing, “O Ginoo, mahimo unta kini; mahimo ba 
nga makabaton sa gahum pinaagi sa imong Espiritu sa paghikap sa 
mga kasingkasing niini nga mga tawo?” Kana nga mubo kaayo nga 
pag-ampo mao lamang ang gikinahanglan sa elder nga himoon. 
Kini lamang ang inyong gikinahanglan nga buhaton. Mahimo ba 
akong mosulti og usa ka butang sa pagluwas niini nga mga kalag?” 
Kini ang gusto sa Unang Kapangulohan . . . ug sa tanan ninyong 
mga kaigsoonan nga inyong buhaton.12

Pag-focus sa pag-andam sa inyong espirituhanon nga taming. 
Akong nahibaloan nga kon ang akong kalibutanong mga butang 
tanan biyaan, ang akong mata bug-os ngadto sa espirituhanon nga 
mga butang. Pag-ampo, mga kaigsoonan, ug ayaw paghunahuna 
nga ang pagpuasa makadaot. . . . Ayaw kaayo pagtiaw-tiaw, [ug] 
pagmatngon nga dili makapasilo sa Espiritu. Akong nahibaloan 
samtang didto sa akong misyon, human sa usa o duha ka semana, 
nakalimtan ko ang panimalay, ug ang Espiritu sa Dios misuporta 
kanako. Ang Espiritu nagtumong ngadto sa kagawasan ug kali-
pay, apan dili magpadala sa tuman nga kalipay. . . . Padayon sa 
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pagkamainampuon nga ang Espiritu sa Dios maanaa kaninyo gikan 
sa inyong ulo ngadto sa ubos sa inyong mga tiil.13

Ang mga Elder nga naghago diha sa ubasan kinahanglan nga dili 
makalimot sa kamatuoran nga sila mga sinugo sa langit, tigdala sa 
maayo nga mga balita ngadto sa katawhan kinsa wala makaila sa 
Ginoo . . .

Sa diha nga si Presidente Joseph Smith mipadala sa unang mga 
Elder ngadto sa langyaw nga yuta, iyang nakita kon unsaon sila 
pagdawat, ug misulti siya kanila nga samtang ang pipila modawat 
kanila isip mga sulugoon sa Dios, ang kadaghanan mosalikway ka-
nila, og dili manumbaling sa ilang mensahe. Kini mao ang kanunay 
nga mahitabo sa mga sulugoon sa Dios sukad sa sinugdanan sa 
panahon, ug kita kinahanglan gayud nga matagbaw sa mga resulta 
sa matinud-anong mga paghago, bisan pa og diyutay ang nadala 
pinaagi kanato ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. . . .

Ako nanghinaut ug nag-ampo nga walay Elder nga naghago . . . 
makalimot sa iyang kaugalingon nga sa ingon mahulog nga biktima 
sa mga kahilayan sa kalibutan. Adunay usa lamang nga luwas nga 
paagi sa paglikay niini, ug kana mao ang pagpalayo sa dautan, oo, 
bisan gani ang hulagway sa dautan. Ang pipila ka porma sa tintasyon 
o uban pa itanyag nganha kanila. Kini mao ang buluhaton sa kaa-
way sa atong kaluwasan; apan buluhaton sa mga Elder sa Israel sa 
pagsalikway sa tintasyon, ug sa pagbuhat niini sa malampuson nga 
paagi sila kinahanglan gayud nga walay lama gikan sa kalibutan. . . . 
Kutob nga sila nagpalambo ug naghigugma sa diwa sa ilang misyon, 
ug nakaamgo sa importansya sa ilang dako nga responsibilidad diha 
ni Jesukristo, ug nagsunod niini nga diwa, sila makahimo sa pagba-
rug isip mga giya ug mga manluluwas sa mga katawhan, nagdan-ag 
ngadto kanila sa kahayag sa langit, ug dili mahisama sa uban nga 
mga lalaki, apan kon sila motunob sa yuta sa kaaway ug modawat 
sa kinaiya sa kalibutan, sila pagakuhaan sa ilang kalig-on ug mahi-
sama sa ubang mga lalaki, angay lamang papaulion aron bation ang 
kaguol sa nakasala, ug himoon ang mga kasingkasing sa ilang mga 
minahal sa pagbangutan tungod sa ilang kondisyon. . . . Apan kon 
sila magpadayon sa pagpangayo ngadto sa Ginoo diha sa pagpaubos, 
nagbaton og mata nga bug-os ngadto sa Iyang kahalangdon ug kahi-
maya, ug nagtinguha diha sa ilang mga kasingkasing sa pagpahinabo 
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sa kaluwasan sa katawhan, ug sa pagbuhat sa tanan kutob sa ilang 
mahimo sa pagpahinabo sa ilang kaluwasan, sila maanaay kalipay 
nga dili mahulagway tungod sa ilang pisikal nga mga kahago, ug sa 
katapusan mahimo nga mga tig-ambit uban sa Amahan ug sa Anak 
sa mga butang nga hilabihan ka mahinungdanon ug ka mahimayaon 
nga dili masabtan o mahunahuna sa katawhan.  14 [Tan-awa ang mga 
sugyot 4 ug 5 sa pahina 276.]

Ang atong mga kasingkasing nagmaya 
samtang kita nagtabang sa uban sa pagdawat 

sa kahingpitan sa ebanghelyo.

Kita nagdahum . . . sa atong bahin, aron sa pagtuman niini nga 
buluhaton, dako nga pailub, hugot nga pagtuo, kakugi, paglahutay, 
ug pag-antus ang kinahanglan nga pagagamiton ug masinati; apan 
sa mga siyudad . . . diin sa katapusan linibo ang modawat sa Ebang-
helyo, sa daghan nga higayon daghan nga mga bulan ang gigahin 
nga ingon og walay resulta ang mga kahago sa wala pa ang angay 
nga pagtagad ug pagsunod niana nga mga baruganan mahimo. . . . 
Kita sa pipila ka [mga hitabo] dili lamang mogahin og mga bulan, 
apan gani tingali mga tuig; apan kita mobati og kasigurohan, nga 
pinaagi sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, mga buhat, ug sa pana-
langin sa Ginoo, kita sa katapusan mobuntog ug modaug sa tanan 
niining mga kalisud ngadto sa kahalangdon ug sa kahimaya sa Dios; 
ug labot pa, kita sa atong mga kaugalingon mobati og kalipay sa 
kahibalo nga kita nakahimo sa atong katungdanan, ug nakalimpyo 
sa atong saput sa dugo sa tanang mga tawo.15

Diha sa [usa] ka okasyon, sa wala pa mopadayon ngadto sa 
Italya, mibisita ako sa Manchester, Macclesfield, Birmingham, Chel-
tenham, London, Southampton ug sa mga Komperensya sa Haba-
gatan [sa England]. . . . Kalipay ko ang pakighimamat sa daghan 
niadtong ako ang paagi sa pagdala ngadto sa Simbahan [walo ka 
tuig ang milabay]; ug ako dili kinahanglan nga mosulti kaninyo 
nga ang pagkita og usab niining mga tawhana sa tinuod usa ka 
kalipay nga nindot hunahunaon sa kanunay. Si Apostol Juan misulti 
sa iyang panahon, “Kita nasayud nga kita nakalabang na gikan sa 
kamatayon ngadto sa kinabuhi, tungod kay kita nagahigugma man 
sa mga igsoon.” [1 Juan 3:14.] Kini nga gugma nga namugna diha 
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sa kasingkasing sa misyonaryo nga mga Elder sa atong Simbahan 
alang sa mga tawo sa kalibutan, nga dili nila kaila, ug ang gugma sa 
mga tawo alang sa mga Elder kinsa ang nagdala kanila sa mensahe 
sa Ebanghelyo, niini mismo ang pagpamatuod igo sa pagdani sa 
matinuorong kasingkasing nga ang tinubdan niini balaanon, ug nga 
ang Dios uban kanato. Kini nga sagrado ug balaan nga pagbati, na-
pukaw sulod kanato pinaagi sa Espiritu Santo, nakapaila na kanato 
isip usa ka komunidad gikan sa tanang tawhanong pamilya; ug kini 
mao ang pagbati nga mousab pa sa tibuok kalibutan, ug modani 
sa dili matuohon nga tawo nga ang Dios dili lamang ang Amahan 
kanatong tanan, apan nga kita Iyang mga higala ug mga sulugoon.16

Ngadto sa pagserbisyo sa Ginoo akong gihalad ang akong kina-
buhi; ang akong tanan nabutang diha sa altar sa sakripisyo, nga 
ako mopasidungog kaniya, mobuhat sa iyang pagbuot nga mau-
yunon, ug mosangyaw sa mga baruganan sa kinabuhi taliwala sa 
mga katawhan. Kon ako mamalandong sa kagahapon, ug maniid 
sa kamot sa Ginoo nga sa milagrosong paagi naggiya kanako, ug 
nagpalambo kanako sa tanang butang kalabut ngadto niini nga 
mga misyon nga labaw kaayo kay sa akong gipaabut, gibati ko ang 
labing kadasig sa pagpadayon sa unahan alang sa umaabut, ang 
pulong sa tinuod wala makahimo sa pagpahayag sa lawom nga 
pasalamat sa akong kasingkasing alang sa iyang mga panalangin. 
Kadtong mga kaigsoonan ug mga Santos kansang manggihatagon 
nga kalag ug interes alang sa buhat sa Dios nga tataw napakita niini 
nga mga misyon diha kanila, hinaut nga ang panalangin sa Labing 
Halangdon mahatag sa samang pagkamanggihatagon, ug human sa 
mga katuigan madungog nila ang matam-is nga tingog sa liboan, ug 
sa minilyon niadto nga mga nasud nga nagsinggit og mga pagdayeg 
sa Makagagahum alang sa kahayag sa pagpadayag, niana ang ilang 
mga kasingkasing magmaya usab diha sa malipayong kahibalo nga 
sila usab naapil sa pagpahinabo niining mahimayaong katubsa-
nan.  17 [Tan-awa ang sugyot 6 sa pahina 276.]
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Basaha ang mga pahina 265–67, ug hunahunaa ang mga tubag 
ni Lorenzo Snow sa pangutana “Nganong ania ako dinhi?” Sa 
unsang paagi nga kining pangutana mahimong moimpluwen-
sya sa tanan nga mga miyembro sa Simbahan sa atong mga 
oportunidad sa pagpakigbahin sa ebanghelyo?

 2. Palandunga ang tambag ni Presidente Snow diha sa seksyon 
nga nagsugod sa pahina 267. Hunahunaa kon sa unsa nga pa-
agi kamo mahimong mosunod niini nga tambag sa pagtabang 
sa usa ka tawo aron tinud-anay magmalipayon.

 3. Si Presidente Snow misulti kalabut sa mga sakripisyo nga siya 
ug ang uban mihimo aron sila makahimo sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo (mga pahina 267–70). Unsa nga mga ehemplo ang 
inyong nakita sa mga tawo nga naghimo og mga sakripisyo 
sa pagpakigbahin sa ebanghelyo? Ngano sa inyong hunahuna 
nga ang mga tawo andam sa paghimo niini nga sakripisyo?

 4. Sa unsa nga paagi ang mga kasigurohan diha sa mga pahina 
269–72 nagtabang sa usa ka full-time nga misyonaryo? Sa unsa 
nga paagi kini makatabang sa matag usa kanato samtang kita 
nakigbahin sa ebanghelyo? Sa unsa nga mga paagi kita ma-
himong mogamit niini nga mga pagtulun-an sa pagtabang sa 
usa ka tawo kinsa nagduha-duha sa pagserbisyo og misyon?

 5. Samtang kamo nagribyu sa tambag ni Presidente Snow diha sa 
mga pahina 270–74, paghunahuna mahitungod kon sa unsa 
nga paagi kini magamit diha sa mga kinabuhi sa mga miyem-
bro sa Simbahan. Sama pananglit: Unsay inyong hunahuna ang 
gipasabut sa “biyai ang inyong kaugalingon nga mga interes”? 
Unsa ang nagkalainlaing mga paagi kita mahimong makakap-
lag og “pagdasig sa tawhanong kasingkasing”?

 6. Basaha ang katapusan nga paragraph sa kapitulo, diin si Pre-
sidente Snow nagsaysay kalabut sa malungtaron nga kalipay 
sa misyonaryong buhat. Kanus-a ka nakasinati og kalipay sa 



K a P i T u L O  1 9

277

misyonaryo nga buhat? Ngano nga usahay kita nagkinahang-
lan nga magpailub sa dili pa nato hingpit masinati kini nga 
kalipay?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Alma 26:1–8, 35–37; D&P 
12:7–8; 18:10–16; 84:88

Tabang sa Pagtudlo: “Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og 
usa ka seksyon ug sa pagbasa niini sa hilum. Dapita sila sa pagpun-
dok 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 viii niini nga basahon).

Mubo nga mga sulat
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si Presidente Lorenzo snow mipamatuod sa Pagpahiuli 
sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph smith.
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Ang Gingharian sa 
Ginoo Nag-uswag

Kini ang buhat niadtong kinsa nagpahayag nga anaa 
sa buluhaton sa [Dios] sa pagpadayon, sa pagpadulong 

sa unahan. . . . Kutob nga adunay nagpabilin nga 
buluhaton, kana nga buluhaton pagahimoon.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Sa 1844, samtang nagtuman sa buluhaton didto sa silangan sa Es-
tados Unidos, nahibaloan ni Lorenzo Snow nga si Propeta Joseph 
Smith ug ang iyang igsoong lalaki nga si Hyrum gimartir. Siya mii-
ngon: “Ang balita sa masulub-on nga hitabo, sa dayag, miabut nga 
hingpit wala damha, ug nakapapugwat kanako sa tumang katingala 
ug kaguol, nga walay pulong nga makahulagway.” Nagsunod sa 
mga panudlo gikan sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
nangandam siya sa pagpauli ngadto sa iyang panimalay sa Nauvoo, 
Illinois.1

Sa kadugayan siya mihinumdom: “Kini gihunahuna sa uban sa 
mga panahon ni Joseph nga kini nga Simbahan dili makauswag 
gawas kon si Joseph migiya sa padulngan niini, ug sa dihang miabut 
ang panahon nga siya kinahanglan nga mobiya gikan niini nga ka-
libutan isip usa ka martir padulong ngadto sa kalibutan sa espiritu, 
ang mga Santos sa tibuok gingharian sa Dios hilabihan kaayo nga 
natay-ug. Kini usa ka butang nga wala damha. Hapit wala silay nahi-
baloan kon unsaon sa pagpadayon. Ang responsibilidad [sa paggiya 
sa Simbahan] busa gihatag ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles; ug pinaagi sa mga panalangin sa Dios diha kanila 
ug ang espiritu sa pagdasig nga anaa sa ilang mga kasingkasing, 
ug ubos sa paggiya sa Makagagahum, ang gingharian nag-uswag.” 2
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Ang ikaduhang Presidente sa Simbahan, si Brigham Young, na-
matay kaniadtong 1877, human nakagiya sa Simbahan sulod sa 33 
ka tuig. Si Elder Snow, nianang panahona usa ka sakop sa Korum 
sa Napulog Duha, sa makausa pa misaksi og kausaban sa yutan-
ong pagpangulo sa Simbahan. Sa kadugayan siya miingon nga si 
Presidente Young namatay nga wala damha. Ang mga Santos hapit 
dili andam niini. Ug bisan pa niini ang gingharian sa Dios miuswag.3

Sa diha nga si John Taylor, ang ikatulong Presidente sa Simbahan, 
namatay kaniadtong 1887, si Elder Snow mipasalig pag-usab sa 
mga Santos, “Ang Ginoo nakakita nga karon angay na sa pagtawag 
sa atong pinalanggang brother, si Presidente Taylor, palayo gikan 
niining kalibutan sa pag-antus, kini nga mga panghitabo sa pagka-
martir; ug ang Simbahan sa gihapon nag-uswag.” 4

Kaniadtong 1898, mga 11 ka tuig human gipasaligan og balik ang 
mga Santos didto sa lubong ni Presidente Taylor, gibati ni Lorenzo 
Snow nga siya mismo nanginahanglan sa mao nga pagpasalig og 
balik. Siya nag-alagad isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha 
niana nga panahon. Si Presidente Wilford Woodruff nag-alagad isip 
Presidente sa Simbahan, ug ang iyang pisikal nga panglawas nagka-
luya. Si Presidente Snow nahibalo nga sumala sa natukod nga linya 
sa pagpuli, siya modumala sa Simbahan kon mamatay si Presidente 
Woodruff. Usa ka gabii iyang gibati ang talagsaong kahasol niini 
nga posibilidad. Naghunahuna sa iyang kaugalingon nga kakula-
ngan sa paglingkod sa pagkapangulo sa Simbahan, miadto siya nga 
nag-inusara sa usa ka lawak sa Templo sa Salt Lake sa pag-ampo. 
Mihangyo siya sa Dios sa pagpanalipod sa kinabuhi ni Presidente 
Woodruff, apan misaad usab siya nga iyang buhaton ang bisan unsa 
nga katungdanan nga gikinahanglan sa Dios kaniya.

Namatay si Presidente Woodruff sa Septyembre 2, 1898, dili du-
gay human sa kinasingkasing nga pag-ampo ni Presidente Snow 
didto sa templo. Si Presidente Snow didto sa Siyudad sa Brigham, 
mga 60 ka milya (100 ka kilometro) amihanan sa Siyudad sa Salt 
Lake, sa diha nga nadawat niya ang balita. Mihimo siya og pa-
kigsabut sa pagbiyahe ngadto sa Siyudad sa Salt Lake pinaagi sa 
train nianang gabhiona. Sa iyang pag-abut, miadto na usab siya sa 
usa ka pribado nga lawak sa templo sa pag-ampo. Iyang giangkon 
ang iyang mga pagbati sa kakulangan apan mipahayag sa iyang 
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pagkaandam sa pagbuhat sa kabubut-on sa Ginoo. Nag-ampo siya 
alang sa paggiya ug mihulat sa tubag, apan walay miabut. Busa 
mibiya siya sa lawak.

Misulod sa usa ka dako nga pasilyo, nadawat niya ang tubag—ug 
ang pasalig og balik— nga iyang gipangayo. Sa iyang atubangan 
nagtindog ang nabanhaw nga Manluluwas, kinsa misulti kaniya 
unsa ang kinahanglan niya nga buhaton. Sa wala madugay si Pre-
sidente Snow misulti sa iyang apo nga babaye nga si Alice Pond 
mahitungod niini nga kasinatian. Girekord ni Alice ang panagsinul-
tihanay nila sa iyang apohang lalaki didto sa Templo sa Salt Lake.

“Diha sa dako nga koridor padulong ngadto sa lawak sa celes-
tial, naglakaw ako nga una og pipila ka mga lakang ni lolo sa diha 
nga gipahunong niya ako ug miingon: ‘Kadiyot lang, Allie, gusto 
kong mosulti kanimo og usa ka butang. Dinhi gayud nga dapit nga 
ang Ginoong Jesukristo mipakita kanako sa diha nga si Presidente 
Woodruff namatay. Siya misugo kanako sa pagpadayon ug sa pag-
han-ay og usab sa Unang Kapangulohan sa Simbahan diha-diha 
dayon ug sa dili paghulat sama sa gihimo human sa kamatayon 
sa naunang mga presidente, ug nga ako ang mopuli ni Presidente 
Woodruff.

“Dayon si lolo mipaduol og usa ka lakang og mipakita sa iyang 
wala nga kamot ug miingon: ‘Siya dinhi gayud nagtindog, mga tulo 
ka pye gikan sa sawog. Ingon og nagtindog Siya diha sa usa ka 
palid sa solido nga bulawan.’

“Misulti kanako si lolo unsa ka mahimayaon nga personahe ang 
Manluluwas ug gihulagway ang Iyang mga kamot, mga tiil, panag-
way ug ang matahum nga puting saput, ang tanan usa ka himaya 
sa pagkaputi ug pagkahayag nga hapit dili siya makatan-aw Kaniya.

“Dayon si [lolo] mihimo og laing lakang paduol ug mibutang 
sa iyang tuo nga kamot diha sa akong ulo ug miingon: ‘Karon, 
apong babaye, gusto ko nga hinumduman nimo nga kini mao ang 
pagpamatuod sa imong lolo, nga siya misulti kanimo sa iyang ka-
ugalingong ba-ba nga siya nakakita gayud sa Manluluwas, dinhi sa 
Templo, ug nakigsulti Kaniya nga nag-inatubangay.’” 5

Ang pakig-istorya ni Presidente Snow og kadiyot sa Manluluwas 
maoy usa ka sagrado nga panghimatuod sa kamatuoran nga iyang 
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nahibaloan sulod sa daghang mga katuigan—nga si Jesukristo mao 
ang pangulo sa Simbahan. Nadasig niini nga kamatuoran, si Presi-
dente Snow kanunay mipamatuod nga ang Simbahan mopadayon 
sa pag-uswag bisan pa sa mga pagbatok. Mipahayag siya sa iyang 
pasalamat alang sa pribilehiyo nga nakaapil sa nagpadayon nga 
buhat sa Ginoo sa ulahing adlaw. Sa Oktubre 1898 nga kinatibuk-
ang komperensya, diin siya gipaluyohan isip Presidente sa Simba-
han, siya miingon: “Atong ikulit diha sa atong mga kasingkasing, 
atong ipamatuod sa hilum ngadto sa Ginoo, nga kita mahimong 
mas maayo nga mga tawo, mas naghiusa nga mga tawo diha sa 
atong sunod nga komperensya kay sa karon. Kinahanglan mao kini 
ang pagbati ug determinasyon sa matag lalaki ug babaye nga ania 
niining sagradong miting. Gibati ko sa akong kasingkasing nga ako 
maninguha nga mas matinud-anon kay sa ako kaniadto alang sa 
kaayohan sa gingharian sa Dios ug sa pagpadayon sa Iyang mga 
katuyoan.” 6 [Tan-awa ang sugyot 1 diha sa pahina 289.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Agi og katumanan sa panagna, gipahiuli sa 
Ginoo ang Iyang Simbahan dinhi sa yuta.

Isip sulugoon sa Ginoo mopamatuod ako ngadto sa pagpadayag 
sa Iyang kabubut-on dinhi sa ika-disinwebe nga siglo. Kini miabut 
pinaagi sa Iyang kaugalingon nga tingog gikan sa kalangitan, pina-
agi sa personal nga pagpakita sa Iyang Anak ug pinaagi sa pagpa-
ngalagad sa balaan nga mga anghel. Nagmando Siya sa tanang mga 
katawhan bisan asa sa paghinulsol, sa pagbiya sa ilang dautan nga 
mga paagi ug dili matarung nga mga tinguha, sa pagpabunyag alang 
sa kapasayloan sa ilang mga sala, nga sila mahimong makadawat sa 
Espiritu Santo ug modangat sa pakig-uban Kaniya. Iyang gisugdan 
ang buhat sa katubsanan nga gipamulong pinaagi sa balaan nga 
mga propeta, sa mga makinaadmanong tawo ug mga manalagna sa 
tanang panahon ug sa tanang kaliwatan sa mga katawhan.7

Ang Mormonismo, usa ka angga alang sa tinuod nga relihiyon sa 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, wala mag-angkon nga usa ka bag-
ong butang gawas niini nga henerasyon. Nag-angkon kini mismo 
isip ang orihinal nga plano sa kaluwasan, gihan-ay sa kalangitan 
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“mga kaigsoonan, ang dios mitukod sa iyang simbahan ug gingharian 
dinhi sa yuta alang sa kaayohan ug panalangin sa tawhanong pamilya.”
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sa wala pa ang kalibutan mamugna, ug gipadayag gikan sa Dios 
ngadto sa tawo sa lainlaing mga panahon. Nga sila si Adan, Enoch, 
Noe, Abraham, Moises, ug ubang takus nga mga tawo sa una aduna 
niini nga relihiyon nga nagsunod-sunod, sa nagsumpay-sumpay 
nga mga dispensasyon, kita, isip mga tawo, sa pagkatinuod nag-
tuo.. . . ang Mormonismo, sa laktud, mao ang karaan nga relihi-
yon sa Kristiyano nga gipahiuli, ang karaan nga Ebanghelyo nga 
gibalik pag-usab—niini nga panahon sa pagpasiuna sa katapusan 
nga dispensasyon, sa pagtukod sa sinugdanan sa Milenyum, ug sa 
pagtapos sa buhat sa pagtubos kalabut niini nga planeta.8

Atong makita ang kamot sa Makagagahum nga nagtukod og 
gingharian nga gipamulong sa dugay na kaayo nga mga panahon 
pinaagi ni Daniel ang Propeta,— usa ka gingharian nga motubo ug 
mokaylap hangtud kini mopuno sa tibuok kalibutan [tan-awa sa 
Daniel 2:44], kon ang kahayag ug ang salabutan mokaylap sa hila-
bihan nga kini dili na kinahanglan ni bisan kinsa nga tawo sa pag-
ingon ngadto sa iyang mga isigkatawo, “Ilhon mo ang Ginoo, kay 
silang tanan managpakaila kaniya, gikan sa labing diyutay ngadto 
sa labing dako;” [tan-awa sa Jeremias 31:34] ug kon ang Espiritu sa 
Ginoo ibu-bu diha sa tanang katawhan sa hilabihan nga ang ilang 
anak nga mga lalaki ug ang ilang anak nga mga babaye managpa-
nagna, ang ilang mga tawo nga tigulang managdamgo, ang ilang 
mga batan-ong lalaki makakita og mga panan-awon [tan-awa sa Joel 
2:28], ug wala nay modaut o moguba sa tibuok bukid nga balaan sa 
Ginoo [tan-awa sa Isaias 11:9].9 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 289.]

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw gitukod diha sa lig-on nga pundasyon, 

ug kini magpadayon bisan pa sa pagbatok.

Mga kaigsoonan, ang Dios nagtukod sa Iyang Simbahan ug Ging-
harian dinhi sa yuta alang sa kaayohan ug panalangin sa tawhanong 
pamilya, sa paggiya kanila sa paagi sa kamatuoran, sa pag-andam 
kanila alang sa kahimayaan diha sa Iyang presensya ug alang sa 
Iyang mahimayaon nga pag-anhi ug gingharian dinhi sa yuta. Ang 
Iyang mga katuyoan matuman bisan pa sa tanang pagbatok nga 
mahimong ipasangil kanila sa dautang mga tawo ug sa mga gahum 
sa kangitngit. Ang tanan nga nagbabag niini nga buhat pagakuhaon. 
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Walay usa nga makasugakod sa Iyang gahum, apan ang tanan nga 
iyang gitakda sa bug-os ug sa hingpit matuman. Ang gugma sa Dios 
alang sa Iyang mga katawhan magpadayon ug magpabilin ug kini 
modaog diha sa Iyang gahum.10

Karon kinahanglan ba nga hisgutan kining gingharian nga gi-
guba! . . . Ngano, mahimo usab kamong mosulay sa pagpu-pu sa 
mga bitoon gikan sa kalangitan o sa bulan o sa adlaw gikan sa 
gilibutan niini! Kini dili gayud matuman, tungod kay kini buhat sa 
Makagagahum.11

Ang gingharian sa Dios nag-uswag uban ang kusog ug gahum, 
ug uban sa dako ug mahimayaong kalampusan.12

Kini nga buhat gitukod diha sa lig-on nga pundasyon, ingon nga 
gitukod diha sa iyang bato. . . . Dili igsapayan kinsa ang nawala 
sa dalan ug nagguba sa ilang hugot nga pagtuo, ang Simbahan 
magpadayon.13

Kini nga Simbahan mobarug, tungod kay kini anaa sa lig-on 
nga sukaranan. Kini dili hinimo sa tawo; kini dili hinimo sa Bag-
ong Tugon o sa Daang Tugon; kini dili ang resulta sa nakat-unan 
nga atong nadawat sa mga kolehiyo ni mga kolehiyo sa relihiyon, 
apan kini niabut gikan gayud sa Ginoo. Ang Ginoo nagpakita niini 
kanato pinaagi sa gipadayag nga baruganan sa Balaang Espiritu sa 
kamatuoran ug ang matag tawo makadawat sa samang kamatuoran.

. . . Naghatag Siya kanato og kahibalo kon unsa ang atong pa-
gabuhaton, kutob nga kita andam sa pagsakripisyo sa atong mga 
kinabuhi kay sa pagsupak niana nga kahibalo. Nag-abli Siya kanato 
sa mga sekreto sa celestial nga gingharian, ug siya kanunay nga 
nagtudlo kanato sa mga butang nga wala gayud nato mahibaloi 
kaniadto. Kini nga kahibalo ug salabutan nagtubo diha kanato sa 
kanunay.

. . . Kita nakadawat og sobra kaayo nga kahibalo nga ipugong 
sa atong mga katuyoan. Kadtong kinsa nagtinguha sa paglutos ug 
pagpukan sa Mormonismo, pasagdi sila ug ipabuhat ang ilang tra-
baho. . . . Ang atong buhat mao ang pagtubo diha sa kahibalo sa 
Dios, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, sa pagmatinud-anon ug sa 
pagpadayon sa pagtubo ug sa pagkaanam nga mahimong hingpit 
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samtang nagtubo ang atong edad.14 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 
290.]

Kita mao ang mga katawhan sa Dios, ug Siya 
mopanalipod kanato samtang kita nagpadayon ug 

nagbuhat sa tanan nga Iyang gikinahanglan.

Sa daghan nga mga higayon . . . diin ang kalaglagan sa mga ka-
tawhan sa Dios ingon og hapit na mahitabo, ug walay nakita nga 
agianan sa paglingkawas, . . . sa kalit usa ka butang o lain miabut 
nga giandam alang sa ilang kaluwasan sa paglikay sa umaabut nga 
kalaglagan. Atong makita kini sa hitabo sa mga Israelita sa diha nga 
gigiyahan ni Moises. Sa diha nga miabut na sila sa Pulang Dagat, ug 
ang kasundaluhang Ehiptohanon nga diha sa ilang luyo mibahad sa 
ilang kalaglagan, ingon og walay paagi sa paglingkawas, apan niana 
gayud nga higayon sa diha nga ang pagkaluwas gikinahanglan, 
tan-awa, kini miabut ug sila naluwas [tan-awa sa Exodo 14:10–25].

Busa kini ang nahitabo ug busa kini mahitabo gihapon kanato. 
Bisan pa og ang atong mga kalisud maingon og dagko kaayo, apan 
adunay paagi nga ihatag alang kanato sa paglingkawas kon kita sa 
atong mga kaugalingon mohimo sa mga katungdanan nga gikina-
hanglan diha kanato isip mga anak sa Dios. Apan kini mahimong 
kinahanglan sa umaabut—ug kini mao ang akong punto nga ako 
buot mohimo—alang sa pipila ka mga Santos sa pagbuhat sa bahin 
ni Ester, ang reyna, ug maandam sa pagsakripisyo sa bisan unsa nga 
butang ug sa tanan nga butang nga gikinahanglan diha sa ilang mga 
kamot alang sa katuyoan sa paglampos sa kaluwasan sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw.

Una kinahanglan gayud kita mahibalo nga kita mga katawhan 
sa Dios. . . . Kini atong obligasyon sa pagpaila sama sa gibuhat ni 
Ester, ug mag-andam sa pagrisgo sa tanan alang sa kaluwasan sa 
mga katawhan. Sa pagbuhat sa iyang buluhaton, si Ester miingon, 
“Kon ako mamatay, mamatay ako.” [Tan-awa sa Ester 4:3–16.] . . . 
Apan ang mga katawhan sa Dios dili mamatay. Kanunay adunay laki 
nga karnero nga nagapus sa kasampinitan alang sa ilang kaluwasan 
[tan-awa sa Genesis 22:13]. . . .
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. . . Ang Ginoo nag-ingon, “Ako mitakda sa akong kasingkasing, 
nga Ako mosulay kaninyo sa tanan nga mga butang, kon kamo 
motuman ba sa akong pakigsaad, bisan ngadto sa kamatayon, aron 
kamo makita nga takus; kay kon kamo dili motuman diha sa akong 
pakigsaad, kamo dili takus kanako.” [Tan-awa sa D&P 14–15]. Kita 
adunay usa ka butang aron magpakabuhi; kita adunay tanan nga 
butang nga angayang pakamatyan. Apan walay kamatayon niini nga 
mga butanga. Adunay kaluwasan ug adunay kinabuhi kon ang mga 
katawhan sa Dios—kadtong kinsa nagtawag sa ilang mga kaugali-
ngon subay sa pangalan sa Ginoong Jesukristo—mosunod sa iyang 
mga sugo ug mobuhat niana nga madawat sa Iyang panan-aw. Wala 
kini sa plano sa Makagagahum sa pagtugot sa Iyang mga katawhan 
nga pagalaglagon. Kon kita magmatarung ug mosunod sa Iyang 
mga sugo siya sa pagkatinuod moluwas kanato gikan sa tanan nga 
kalisud.15 [Tan-awa sa sugyot 4 sa pahina 290.]

Kini panahon na alang kanato sa pagpaubos sa atong 
mga kaugalingon diha sa atubangan sa Dios ug sa 

pagtuman sa buhat nga Iyang gisalig kanato.

Kini obligasyon niadtong kinsa nag-angkon nga naghimo sa 
Iyang buhat sa pagpadayon ngadto sa unahan, . . . nga walay pag-
bagulbol o pagapugson; kutob nga adunay nagpabilin nga lakang 
nga pagahimoon, kana nga lakang kinahanglan nga pagahimoon.16

Kini karon ang panahon alang sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa pagpaubos sa ilang mga kaugalingon diha sa atubangan 
sa Makagagahum. . . . Kini karon ang panahon alang sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw sa pagsusi diin sila mipasalig sa ilang mga 
kaugalingon; kini ang panahon alang sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw sa paghinulsol sa ilang mga sala ug mga kabuang ug 
sa pagtawag sa Makagagahum, nga ang Iyang panabang unta iha-
tag;. . . nga kita mahimong mopadayon sa unahan ug tumanon ang 
mahinungdanong buhat nga gisalig sa atong pag-atiman.17

Kita naapil diha sa buhat sa Dios. Ang atong umaabut mahima-
yaon, apan atong hinumduman, sa matag buhat sa atong mga ka-
mot, nga kita mao ang mga sulugoon sa Dios ug nagbuhat sa Iyang 
kabubut-on. Ayaw itugot nga ang atong integridad dili masaligan, 
apan ang atong hugot nga pagtuo sa kanunay palambuon samtang 
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kita nagpadayon sa kinabuhi. Igo kanako ang paglihok diin ako 
gibutang sa Kalooy sa Dios ug mangutana sa Dios kon unsay akong 
mabuhat sa pagtabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios niana nga 
dapit, ug sa pagtabang kanako sa pagkab-ut sa mga panginahanglan 
alang sa akong pamilya.18

Kita mahimong motubo sa kahibalo ug gahum, ug diha sa atong 
abilidad sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, ug nga, 
usab, pinaagi sa atong kakugi, atong pagkamapainubsanon ug pag-
kamatinud-anon ngadto sa mga pakigsaad nga atong nahimo.19

Kini mahimong makita pinaagi sa atong pagkawalay kahibalo 
sa pagsabut og hingpit sa mga paagi sa Ginoo ug sa Iyang mga 
katuyoan, nga sa atong pagpadayon og buhat aron sa pagtuman sa 
buluhaton nga atong giatubang, kita usahay moabut og usa ka hu-
nunganan nga dapit sa makadiyut, apan ang kamatuoran, wala ang 
mao nga butang diha sa buluhaton, ug wala gayud, kutob nga ang 
mga tawo mopadayon sa pagtrabaho nagbutang sa ilang pagsalig 
diha sa mga saad sa Dios. . . .

. . . Himoa nga ang matag tawo magmatinud-anon ug magmaku-
gihon kaayo sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, ug magpalambo sa 
tinguha sa pagbuhat og maayo ngadto sa naglibut kaniya; ug kon, 
sa pagpamalandong sa nangagi, atong nahibaloan nga wala nato 
mabuhat sa higpit pinasubay sa mga diktar sa atong mga tanlag ug 
katungdanan, atong himoon ang atong mga kaugalingon nga tarung 
sa atubangan sa Dios ug sa tawo, nga kita mahimong andam sa 
matag hitabo nga moabut. Himoa nga ang trabaho sa pagtukod og 
mga templo ug mga balay sa pag-ampo magpadayon; himoon [nato] 
ang pagpadayon sa pag-edukar sa [atong] mga anak ug patubuon 
sila sa pagtahud sa Ginoo, ug ipasangyaw gihapon ang Ebanghelyo 
ngadto sa langyaw nga mga kanasuran . . .

Kini mao ang buhat sa Dios, ug Siya naggiya sa direksyon ug ka-
lamboan niini dinhi sa yuta, ug kini nga buhat kinahanglan nga la-
bing importante sa atong hunahuna; ug kutob nga kita nagpadayon 
sa agianan sa katungdanan kita sa pagkatinuod magpabilin nga dili 
matarug ug determinado sa atong katuyoan, ug sa ingon nagpakita 
ngadto sa kalibutan sa atong hugot nga pagtuo ug pagkamatinud-
anon sa mga baruganan sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios. . . .
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Posible kaayo nga ang Ginoo mohatag og bug-at kaayo nga 
buluhaton ngari kanato, nga magkinahanglan og dako kaayo nga 
sakripisyo diha sa iyang mga tawo. Ang nakaapan kanato mao, mo-
himo ba kita niana nga sakripisyo? Kini nga buhat mao ang buhat 
sa Makagagahum ug ang mga panalangin nga atong gipangita nga 
kita gisaaran, moabut human nato napamatud-an sa atong mga 
kaugalingon ug nakalampos sa kalisud. Wala akoy ikasulti ngadto 
niini nga mga tawo nga aduna, o nga wala, sa ilang atubangan ang 
usa ka malisud nga pagsulay nga sila pagahatagan aron sa pagsinati; 
ang pangutana kanako mao, andam ba ako sa pagdawat ug pagga-
mit sa tarung ug sa maayo sa bisan unsa nga panalangin nga ang 
Ginoo aduna alang kanako nga angay sa Iyang mga katawhan; o, sa 
laing bahin, andam ba ako sa paghimo og bisan unsa nga sakripisyo 
nga Siya manginahanglan kanako? Dili ako mohatag og butang nga 
walay bili sama sa abug sa dagami alang sa bisan unsa nga relihiyon 
nga dili takus sa pagpakabuhi ug kana nga dili takus pakamatyan; 
ug dili ako mohatag og daghan alang sa usa ka tawo nga dili andam 
sa pagsakripisyo sa iyang tanan alang sa iyang relihiyon.

Tan-awa, ako [mosulti] ngadto sa usa ug sa tanan, Lihok! lihok, ug 
angkona ang kaluwasan sa Ginoo, ug ayaw paghunong.20 [Tan-awa 
sa sugyot 5 sa pahina 290.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Ribyuha ang mga asoy diha sa mga pahina 279–82. Unsa sa in-
yong hunahuna ang gipasabut sa pagsulti nga ang gingharian 
sa Dios nagpadayon? Unsa nga mga kasinatian ang nagtabang 
kaninyo sa pagtan-aw sa gingharian sa Dios nga nagpadayon?

 2. Sa ikaduha nga paragraph diha sa pahina 284, nagpasabut si 
Presidente Snow sa upat ka mga panagna diha sa Daang Tu-
gon. Sa unsa nga mga paagi kini nga mga panagna natuman 
karon?
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 3. Tun-i ang mga pagtulun-an ni Presidente Snow mahitungod 
sa pagpadayon sa Simbahan bisan pa sa pagbatok (mga pa-
hina 284–86). Sa unsa kaha nga paagi kini nga mga pagtu-
lun-an nagtabang kanato kon ang mga tawo naggukod kanato 
tungod sa atong tinuohan? Sa unsa nga paagi inyong gitagad 
ang pagbatok ngadto sa inyong pagpamatuod?

 4. Eksamina ang ikatulo ug ikaupat nga mga paragraph diha sa 
pahina 286. Kon gikinahanglan kita sa paghimo og mga sakri-
pisyo, unsa ang atong makat-unan gikan sa ehemplo ni Ester? 
Sa ingon nga mga sitwasyon, sa inyong hunahuna sa unsang 
paagi kini motabang kanato sa “pagkahibalo nga kita ang mga 
katawhan sa Dios”?

 5. Diha sa katapusan nga seksyon sa kapitulo, nagtambag si Pre-
sidente Snow sa mga miyembro sa paglig-on sa gingharian sa 
Dios bisan asa nga dapit nga ang Ginoo nagbutang niini. Sa 
unsang mga paagi ang mga paningkamot sa mga ginikanan 
sa panimalay nagtabang sa paglig-on sa gingharian sa Dios sa 
tibuok yuta? Sa unsang paagi nga ang mga home teacher ug 
mga visiting teacher naglig-on sa gingharian sa Dios?

May Kalabutan nga mga Kasalutan: Mateo 24:14; Ether 12:27; 
 Moroni 7:33; D&P 12:7–9; 65:1–6; 128:19–23

Tabang sa Pagtudlo: “Kini kasagaran makatabang ang pagsugod og 
hunahuna mahitungod sa umaabut nga leksyon human dayon ikaw 
nagtudlo sa nag-unang leksyon. Tingali ikaw labing mahibalo niad-
tong inyong gitudloan ug ang ilang mga panginahanglan ug mga 
interes human dayon ikaw uban kanila” (Pagtudlo, Walay Labaw 
ka Mahinungdanon nga Tawag, 97).

Mubo nga mga sulat
 1. Tan-awa sa Eliza R. Snow Smith, Bio-

graphy and Family Record of Lorenzo 
Snow (1884), 79–82.

 2. Sa “Laid to Rest: The Remains of Pre-
sident John Taylor Consigned to the 
Grave,” Millennial Star, Ago. 29, 1887, 
549.

 3. Sa “Laid to Rest: The Remains of Pre-
sident John Taylor Consigned to the 
Grave,” 549.

 4. Sa “Laid to Rest: The Remains of Pre-
sident John Taylor Consigned to the 
Grave,” 549.

 5. Alice Pond, sa LeRoi C. Snow, “An Ex-
perience of My Father’s,” Improvement 
Era, Sept. 1933, 677; tan-awa usab ang 
pagsinulatay tali ni Elder John A. Widt-
soe ug Noah S. Pond, bana ni Alice Ar-
meda Snow Young Pond, Okt. 30, 1945, 
ug Nob. 12, 1946, Church History Lib-
rary. Si Alice diha sa sinugdan sa iyang 
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pagkabeynte anyos, gitugahan, ug 
na-sealed ngadto sa iyang bana sa diha 
nga si Presidente Snow mipakigbahin 
niini nga kasinatian ngadto kaniya diha 
sa templo.

 6. Sa Conference Report, Okt. 1898, 55.
 7. “Greeting to the World by President 

Lorenzo Snow,” Deseret Evening News, 
Ene. 1, 1901, 5.

 8. “ ‘Mormonism’ by Its Head,” Land of 
Sunshine, Okt. 1901, 252.

 9. Deseret News, Ene. 24, 1872, 597.
 10. Deseret Semi-Weekly News, Okt. 4,  

1898, 1.
 11. Deseret News, Ene. 24, 1872, 598.

 12. Deseret Weekly, Nob. 4, 1893, 609.
 13. Millennial Star, Mayo 12, 1890, 293; 

gikan sa detalyado nga pagpasabut sa 
usa ka pakigpulong ni Lorenzo Snow 
nga gihatag diha sa kinatibuk-ang kom-
perensya kaniadtong Abril 1890.

 14. Sa Conference Report, Abr. 1900, 3–4.
 15. Deseret News, Nob. 22, 1882, 690.
 16. Deseret News: Semi-Weekly, Hunyo 27, 

1882, 1.
 17. Deseret News, Nob. 22, 1882, 690.
 18. Sa Journal History, Hulyo 11, 1865, 2.
 19. Deseret News, Mayo 15, 1861, 82.
 20. Deseret News: Semi-Weekly, Hunyo 27, 

1882, 1.
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bisan pa sa mahinungdanon nga mga pagpakita didto sa Templo sa 
Kirtland, daghan nga mga santos nahulog ngadto sa apostasiya.
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Naghigugma sa Dios 
Labaw Pa Kay sa Atong 

Paghigugma sa Kalibutan

“Kinahanglan kitang mokab-ut . . . og mas taas nga 
ang-ang: kinahanglan nga atong higugmaon ang Dios 

labaw pa kay sa atong paghigugma sa kalibutan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Human dayon si Lorenzo Snow nabunyagan ug nakumpirmahan 
didto sa Kirtland, Ohio, pipila ka mga Santos sa Ulahing mga Ad-
law, lakip ang pipila ka mga lider sa Simbahan, mibatok ni Propeta 
Joseph Smith. Sumala ni Lorenzo Snow, kini nga apostasiya gisug-
nuran pinaagi sa pagpangagpas, o sa lain nga pagkasulti, dili sagad 
nga risgo sa negosyo sa paglaum nga madato og dali. Gibutaan sa 
tinguha alang sa temporaryong mga butang sa kalibutan, ang mga 
katawhan mibiya gikan sa mahangturon nga mga panalangin sa 
ebanghelyo.

Mga 50 ka tuig ang milabay, si Presidente Snow, nagserbisyo 
isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, na-
mulong ngadto sa usa ka grupo sa Santos sa Ulahing mga Adlaw 
sa Logan, Utah. Misulti siya kanila mahitungod sa kalisdanan nga 
iyang nasaksihan didto sa Kirtland ug mipahimangno kanila nga 
sila sa dili madugay makasinati sa samang mga pagsulay. “Adunay 
usa ka butang nga daling moabut nga mosulay kaninyo, tingali 
wala pa ninyo sukad masulayi,” miingon siya. “Ang tanan, hinoon, 
nga kinahanglan natong buhaton karon, mao ang pagtan-aw kon 
asa ang atong mga sayop ug mga kahuyang nahimutang, kon kita 
aduna. Kon kita wala magmatinud-anon sa nangagi, atong bag-
uhon ang atong mga pakigsaad sa Dios ug maghukom, pinaagi 
sa pagpuasa ug pag-ampo, nga kita mangayo og kapasayloan sa 
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atong mga sala, nga ang Espiritu sa Makagagahun maanaa kanato, 
nga unta kita mapalayo niadtong makusog nga tintasyon nga nag-
singabut. Adunay mga tintasyon nga moabut. Inyong nakita unsa 
ang mga resulta didto sa Kirtland niining diwa sa pagpangagpas. 
Busa, pagmatngon.” 1

Tungod kay ang pasidaan ni Presidente Snow padayon nga ma-
gamit sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kadaghanan sa iyang 
wali ngadto sa mga Santos sa Logan gilakip niini nga kapitulo. 
Miingon siya, “Tingali pipila ka mga pulong kalabut sa atong kon-
disyon niana nga panahon [sa Kirtland] mahimong makatabang 
kanato sa umaabut—mahimong makahatag kanato og pipila ka 
mapuslanong mga leksyon.” 2 [Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 300.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Kon ang mga tawo motugot sa pagkakalibutanon sa 
paglukop sa ilang mga hunahuna ug mga kasingkasing, 

sila nagpalayo sa mahangturon nga mga baruganan.

Tataw kaayo nakong nahinumduman ang samok nga mga pana-
hon nga nahitabo didto sa Kirtland . . . , diin ang Propeta sa Dios 
mipuyo, diin ang Dios Mismo, gani si Jesus, ang Anak sa Dios, mi-
tungha ug mipakita Mismo diha sa Iyang himaya. Siya mibarug diha 
sa kilid sa barandilya sa pulpito sa Templo, nga gitukod pinaagi sa 
sugo. Diha ubos sa Iyang tiil ang usa ka butang nga hinulma sa lun-
say nga bulawan, ang kolor sama sa amber. Ang Iyang buhok puti 
sama sa lunsay nga snow. Ang Iyang panagway mihayag sama sa 
kahayag sa adlaw. Ang Iyang tingog sama sa dahunog sa mga tubig. 
[Tan-awa sa D&P 88:104.] Kining katingalahang pagpakita diha sa 
templo nga gitukod sa pagpasidungog Kaniya. Didto ako sa Kirtland 
niana nga panahon, diin misinati kami og mga panghitabo nga, ako 
usahay naghunahuna , nga karon among gisugdan na pagsinati og 
usab. Ang mga kahigayunan nga naglibut sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw niana nga panahon dili sagad nga matang; sa labing 
minos, ang mga epekto diha sa mga tawo katingad-an og kinaiya. 
. . . Niana nga panahon ang diwa sa pagpangagpas milukop sa 
mga hunahuna sa mga katawhan sa nasud. Dihay mga pangagpas 
og kwarta, mga pangagpas sa banko, mga pangagpas og mga yuta, 
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mga pangagpas og mga yuta nga anaa sa siyudad, mga pangagpas 
og daghang uban nga mga butang. Ang diwa sa pagpangagpas 
milapas sa mga hunahuna, ug milukop sa mga kasingkasing sa 
mga Santos sama sa usa ka gamhanan nga balud o naghaguros nga 
tubig, ug daghan ang nawala, ug mi-apostasiya.3

Ang pipila kanila [ang mga Santos sa Kirtland] misugod sa pag-
pangagpas; gikalimtan nila ang ilang relihiyon, gikalimtan nila ang 
mga baruganan nga gipadayag ngadto kanila, ug daghan kanila ang 
misunod sa gipangbuhat niana nga mga panahon ug misugod sa 
pagpangagpas. Ang mga kalisud miabut—kasina ug panagbangi—
ug ang Ginoo, ingon nga wala mahimuot kanila, mipadala og ka-
laglagan diha kanila ug sila nagkatibulaag isip usa ka pamuy-anan.4

Sa hapit na kining dako nga apostasiya ang Ginoo mibu-bu og 
nindot nga mga panalangin niini nga mga katawhan. Ang mga gasa 
sa Ebanghelyo gibu-bu sa katingalahan nga gidaghanon—ang ba-
handi sa kahangturan. Mga anghel mibisita kanila. Ang Anak sa 
Dios, ingon nga ako misulti kaniadto, nakigsulti sa Iyang mga sulu-
goon. Sa pagpahinungod sa Templo ang mga panalangin nga nada-
wat sa mga katawhan mga nindot kaayo. Sulod nianang panahon sa 
kabuhong sa kalooy sa Dios ako, mismo, mitambong og lainlaing 
mga miting nga gihimo diha sa Templo. Kami dihay mga miting sa 
pag-ampo, mga miting sa pagpamatuod, ug ang mga pagpamatuod 
sa mga kaigsoonan mga nindot kaayo. Sila nanagna, sila namulong 
uban sa bag-o nga mga pinulongan, ug dihay paghubad sa panultig 
dila sa hilabihan nga kadaghan. Kini nga mga panalangin hapit anaa 
sa tanan nga mga katawhan sa Kirtland. Ang ilang mga kasingkasing 
mga matinud-anon; gibati nila nga ingon og ilang ikasakripisyo ang 
bisan unsa nga anaa kanila. Ilang gibati nga sila ingon og nagpuyo 
diha sa presensya sa Dios, ug kini natural nga aduna sila niana nga 
pagbati ubos sa ingon ka katingalahan nga mga impluwensya.

Ang tanan niini nga mga panalangin, ug daghan pa nga ako 
walay panahon sa paghingalan, gipahimuslan sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw sa hapit na ang panahon sa dihang ang diwa 
sa pagpangagpas misugod sa pagpuno sa mga kasingkasing sa mga 
katawhan. Ang usa ka tawo makahunahuna nga human sa pag-
dawat niining talagsaon nga mga pagpakita walay tintasyon nga 
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makabuntog sa mga Santos.”Apan kini nahitabo, ug kini nakapati-
bulaag kanila, sa ingon, ngadto sa upat ka mga direksyon.

Katingalahan ingon nga kini nakita, kini nga diwa sa pagpangag-
pas mikanap ngadto sa korum sa Napulog duha ka mga Apostoles 
ug sa korum sa Pito ka mga Presidente sa Seventy; sa tinuod, walay 
korum diha sa Simbahan nga wala matandog niini nga diwa sa 
pagpangagpas. Samtang kana nga diwa migrabe, ang pagkawalay 
panaghiusa misunod. Ang mga kaigsoonan misugod sa pagpama-
sangil ug pagpakig-away sa usag usa, tungod kay ang ilang interes 
wala magkauyon.

Kini mao ba ang mahitabo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nga ako namulong karon? Ako nahadlok nga kini moabut, apan asa 
kutob kini makaapekto kaninyo, dili ako ang mosulti. Maangkon 
ninyo ang kasinatian, hinoon, ug tingali kini gikinahanglan kaayo 
nga kamo makasinati.

. . . Katunga sa korum sa mga Apostoles, sa mga panahon sa Kirt-
land, nahulog ubos niining dautan nga mga impluwensya. Kini mao 
ang mga pangagpas, kini nga paghigugma sa bulawan—ang dios sa 
kalibutan—nga nakahimo niining makaguol kaayo nga epekto. Ug 
kon kini aduna niini nga epekto diha niadtong naghupot sa labing 
taas nga priesthood dinhi sa yuta, sa unsa nga paagi kini moapekto 
kanato kinsa, tingali wala makabaton sa salabutan, sa impormasyon 
ug sa kasinatian nga ilang naangkon? . . .

Tan-awa, kamo maayong mga tawo. . . .Ang Dios nahigugma 
kaninyo. Siya nahimuot sa inyong pagkamatarung, ug dili Siya buot 
nga motan-aw nga ang mga hitabo mausab . . . nga didto sa Kirt-
land. Wala kini kinahanglana. Ania sa atong mga kamot ang gahum 
sa pagpanalipod sa atong mga kaugalingon gikan niadtong mga 
butang nga mibahin sa mga Santos sa Kirtland ug mibuntog sa ka-
tunga sa Napulog Duha. Ang Ginoo dili gusto nga, niining ulahing 
mga adlaw, kini nga mga hitabo masaksihan pag-usab.5

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglan unta nga 
may dakong kaalam ug salabutan nga dili mahulog ngadto sa mga 
lit-ag nga sama niini ang matang. Kini walay kaayohan. Dili maayo 
sa usa ka tawo sa pagtalikod niining mahimayaong mga baruganan 
ug niadtong mga butang nga nadawat gikan sa mahangturon nga 
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mga kalibutan—sa pagtalikod niining mga butanga ug malibug ug 
ihalad ang atong mga kaugalingon sa walay pulos nga mga butang 
sa kalibutan. Kini walay kaayohan kanato. Bisan unsa nga tintasyon 
ang moabut kanato o sa hain kita mahimutang karon kinahanglan 
nga atong hinumduman ang kasaysayan sa nangagi ug sa dili pag-
tugot sa atong mga kaugalingon nga mabuntog o kita magmahay 
niini pag-ayo.6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa pahina 301.]

Kita nakigsaad sa pagbulag sa atong mga kaugalingon 
gikan sa pagkakalibutanon ug sa paghalad sa atong 

mga kaugalingon ngadto sa gingharian sa Dios.

Ang dios sa kalibutan mao ang salapi. Ang kalibutan nag-ampo 
niini nga dios. Kini ang labing gamhanan ngadto kanila, bisan tuod 
sila dili moangkon niini. Tan-awa, kini giplano, diha sa balaang 
paggiya sa Dios, nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kina-
hanglan nga magpakita kon sila ba nakabaton og daghan kaayo nga 
kahibalo, diha sa kaalam ug gahum sa Dios nga sila dili mabuntog 
sa dios sa kalibutan. Kinahanglan gayud nga kita moabut niana nga 
punto. Kinahanglan usab nga maabut nato ang lain nga sumbanan, 
mas maayo nga paagi sa pagpuyo: kinahanglan nga atong higug-
maon ang Dios labaw pa kay sa atong paghigugma sa kalibutan, 
labaw pa kay sa atong paghigugma sa salapi, ug higugmaon ang 
atong mga silingan sama sa atong mga kaugalingon.7

Kon kita . . . mapakyas sa paghupot sa mga pakigsaad nga atong 
gihimo, sama sa, sa paggamit sa atong panahon, talento ug abi-
lidad alang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, un-
say katarungan nato sa pagpaabut mabanhaw diha sa buntag sa 
unang pagkabanhaw, giila nga kauban sa mahinungdanong buhat 
sa katubsanan? Kon kita, sa atong pamatasan, mga nabatasan ug 
pakigsabut[mga], nagsunod sa . . . kalibutan, sa ingon niana na-
kig-uban sa atong mga kaugalingon sa kalibutan, sa inyong hu-
nahuna, akong mga kaigsoonan, ang Dios ba mohatag kanato sa 
mga panalangin nga atong gitinguha sa pagpanunod? Sultihan ko 
kamo dili, siya dili mohatag! . . . Kinahanglan gayud nga lig-unon 
nato ang atong mga kaugalingon diha sa pagkamatarung sa langit 
ug itanom diha sa atong mga kasingkasing ang pagkamatarung sa 
Dios. Miingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias, “Ibutang ko 
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ang akong kasugoan sa ilang sulod nga mga bahin, ug diha sa ilang 
mga kasingkasing kini isulat ko; ug ako mahimong ilang Dios,ug 
sila mahimong akong katawhan.” [ Jeremias 31:33.] Kini mao ang 
gipaningkamutan sa Dios nga buhaton, ug kini iyang matuman diha 
kanato kon kita mosunod sa iyang kabubut-on.8

Nagpasalamat ako sa Dios nga niining panahon sa korupsyon 
ug pagkadautan sa kalibutan, kita adunay balaan ug matarung nga 
mga lalaki ug mga babaye kinsa makahalad niadtong labing maayo 
nga mga talento nga gihatag sa Dios diha kanila alang sa Iyang 
pagdayeg ug himaya. Ug ako mosulti og dugang, nga adunay liboan 
ka mahiyason ug dungganan nga mga lalaki ug mga babaye, kinsa 
gipundok sa Ginoo gikan sa mga kanasuran, nga andam usab sa 
paghalad sa ilang panahon ug mga talento sa pagtabang sa katu-
manan sa buhat sa Dios alang sa kaayohan sa Iyang mga anak.9 
[Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 301.]

sama sa adunahan nga batan-ong lalaki kinsa nakigsulti sa 
manluluwas (tan-awa sa mateo 19:16–22), pipila ka mga tawo 

karon natintal sa pagtalikod niadtong nanginahanglan.
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Kita nagsunod sa ehemplo sa Manluluwas kon 
kita modumili sa pakigbaylo sa kahimayaan sa 

kahangturan alang sa mga bahandi sa kalibutan.

Kamo mahimo nga magpaabut . . . nga makasinati og mga kali-
sud diha sa dalan sa kinabuhi, nga inyong sulbaron sa labing maayo 
nga inyong mahimo, ug ang pipila kaninyo matintal sa pagtipas 
sa dalan sa kamatuoran ug dungog, ug, sama ni Esau, mibati nga 
mobiya sa kahimayaan sa kahangturan alang sa makadiyut nga mga 
higayon sa katagbawan ug kalipay [tan-awa sa Genesis 25:29–34]; 
niana . . . hupti ang inyong oportunidad sa pagsunod sa ehemplo 
sa atong Manluluwas kon tanyagan sa himaya niini nga kalibutan, 
kon siya mohimo og binuang; gitubag niya ang iyang maninintal, 
“Palayo gikan kanako, Satanas!” (Tan-awa sa Lucas 4:5–8.] 10

Akong nahibaloan samtang naghunahuna kabahin sa kinabuhi, 
ang panahon dinhi sa kalibutan mubo kon itandi sa kahangturan; 
nga ang atong salabutan, ang pagkabalaan sulod kanato, diha ra sa 
kanunay, ug wala gayud gilalang, ug sa kanunay maanaa hangtud 
sa tanang kahangturan [tan-awa sa D&P 93:29]. Tungod niini nga 
mga kamatuoran, kini maayo alang kanato isip mga tawo nga may 
salabutan, nga makaamgo nga kini nga kinabuhi matapos sa pipila 
ka mga adlaw, dayon moabut ang kinabuhi nga walay katapusan; 
ug sumala sa atong pagsunod sa mga sugo, kita adunay bintaha 
niadtong napakyas sa paghimo niadtong mga pag-uswag.11

Ang ebanghelyo naghiusa sa mga kasingkasing sa tanan nga su-
musunod niini, wala kini maghimo og kalainan, wala kini makaila 
og kalainan tali sa adunahan ug sa kabus; kitang tanan gihiusa isip 
usa ka tawo sa paghimo sa mga katungdanan nga gitugyan ngari 
kanato. . . . Karon papangutan-a ako, Kinsa [ang] nag-angkon og 
bisan unsang butanga, kinsa gayud ug sa tinuod makatawag bisan 
hain niining mga butanga sa kalibutan nga iyang kaugalingon? Ako 
dili mohunahuna, ako usa lamang ka magbalantay sa usa ka gamay 
kaayo, ug ngadto sa Dios ako adunay tulubagon alang sa paggamit 
ug resulta niini Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakadawat 
sa balaod sa ebanghelyo pinaagi sa pagpadayag sa Dios, ug kini 
yano kaayo nga pagkasulat nga ang tanan makasabut. Ug kon kita 
nakasabut ug nakatugkad sa pasalig nga atong gihimo sa diha nga 
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kita mipakigsaad niini pinaagi sa bunyag alang sa kapasayloan sa 
mga sala, kinahanglan gayud gihapon nga kita mag-amgo sa kama-
tuoran nga kana nga balaod nagkinahanglan kanato sa pagpangita 
og una sa gingharian sa Dios, ug nga ang atong panahon, talento 
ug abilidad kinahanglang monunot sa kaayohan niini [tan-awa sa 
Mateo 6:33; 3 Nephi 13:33]. Kon kini dili mao, unsaon nato sa pag-
paabut ang umaabut, kon kini nga yuta pagahimoon na nga pinuy-
anan sa Dios ug sa iyang Anak, sa pagpanunod og kinabuhing 
dayon ug sa pagpuyo ug paghari uban kaniya?

Kinsa ang moingon nga ang adunahan, o kadtong nag-angkon 
og daghan nga mga talento, adunay mas maayo nga paglaum o 
mapaabut sa pagpanunod niini nga mga panalangin kay sa kabus, 
o niadtong kinsa adunay usa lamang ka talento? Ingon sa akong 
pagsabut niini, ang tawo nga nagtrabaho diha sa shop, mananahi 
man nga lalaki, panday, tigbuhat og sapatos o diha sa ubang in-
dustriyal nga departamento, ug kinsa nagpuyo subay sa balaod sa 
Ebanghelyo, ug matinuoron ug matinud-anon sa iyang calling, kana 
nga tawo sama lamang ka angayan sa pagdawat niini ug sa tanang 
mga panalangin sa Bag-o ug Walay Katapusan nga Pakigsaad sama 
ni bisan kinsa nga tawo; pinaagi sa iyang pagkamatinud-anon siya 
makabaton og mga trono, mga gingharian ug mga gahum, ang 
iyang mga anak ingon ka daghan sama sa mga bitoon diha sa ka-
langitan o sa mga balas diha sa baybayon. Kinsa, ako mangutana, 
aduna pa bay mas dako nga mapaabut kay niini? 12 [Tan-awa sa mga 
sugyot 3 ug 4 sa pahina 301.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa 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 v–viii.

 1. Hunahunaa ang asoy diha sa mga pahina 293–94. Unsa ang 
mahitungod sa pagkakalibutanon nga naggiya sa mga tawo sa 
pagkalimot sa ilang relihiyon? Sa unsa nga paagi kita maka-
amuma sa atong temporal nga mga panginahanglan nga dili 
mabuntog sa pagkakalibutanon?
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 2. Palandunga ang seksyon sugod sa pahina 294. Sa unsa nga 
paagi ang atong gugma alang sa Dios nagtabang kanato sa 
paglikay nga mabuntog sa pagkakalibutanon?

 3. Mitudlo si Presidente Snow nga kita nakigsaad sa “paggamit 
sa atong panahon, talento ug abilidad alang sa pagtukod sa 
gingharian sa Dios dinhi sa yuta” (pahina 297). Paghunahuna 
mahitungod sa unsay inyong mahimo sa paghupot niini nga 
pakigsaad.

 4. Ribyuha ang katapusang seksyon diha sa kapitulo. Sa unsa 
nga mga paagi nga ang mosunod nga mga kamatuoran ma-
katabang kanato sa pagtuman sa atong mga pakigsaad? “Ang 
panahon dinhi sa kalibutan mubo kon itandi sa kahangturan.” 
Walay usa “gayud ug sa tinuod ang makatawag bisan hain 
niining mga butanga sa kalibutan nga iyang kaugalingon.”

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 6:19–24; Juan 17:15; 
1 Juan 2:15–17; Jacob 2:13–19; Mormon 8:35–39; D&P 38:39; 
 63:47–48; 104:13–18

Tabang sa Pagtudlo: Ang panaghisgut diha sa ginagmay nga mga 
grupo “naghatag sa daghang tawo sa oportunidad nga makaapil sa 
leksyon. Ang mga indibidwal nga sa kasagaran nagdumili sa pag-
apil mahimong makigbahin og mga ideya diha sa ginagmay nga 
mga grupo nga dili nila masulti atubangan sa kinatibuk-ang grupo” 
(Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 161).

Mubo nga mga sulat
 1. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 

1889, 4.
 2. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 

1889, 4.
 3. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 

1889, 4.
 4. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200; gikan 

sa detalyado nga pagpasabut sa usa 
ka pakigpulong ni Lorenzo Snow nga 
gihatag diha sa kinatibuk-ang kompe-
rensya kaniadtong Abril 1888.

 5. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 
1889, 4.

 6. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200.

 7. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 
1889, 4.

 8. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 
1877, 1.

 9. Deseret Semi-Weekly News, Hunyo 4, 
1889, 4.

 10. Sa Eliza R. Snow Smith, Biography and 
Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
486.

 11. Brigham City Bugler, Supplement, Ago. 
1, 1891, 2.

 12. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 
1877, 1.
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samtang nagbiyahe tadlas sa estado sa iowa, ang 
pamilyang snow nakadawat og tabang gikan sa usa ka 

tawo nga ilang natabangan sa naunang adlaw.
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Nagbuhat og Maayo 
ngadto sa Uban

“Pagpalambo og kinaiya sa gugmang putli; 
pag-andam sa pagbuhat alang sa uban 

labaw kay sa inyong gipaabut gikan kanila 
kon ang mga kahigayunan mausab.

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Si Lorenzo Snow ug ang iyang pamilya nalakip sa unang pag-
panglalin gikan sa Nauvoo, Illinois. Kauban sa grupo sa uban nga 
mga pamilya, sila mipaingon sa kasadpan sa estado sa Iowa kani-
adtong Pebrero 1846. Ang mga kahimtang sa panahon mihimo sa 
pagpanglakaw nga malisud —matag adlaw nakigbisog sila sa ulan, 
snow, ug lapok.

Samtang ang pamilyang Snow mibiyahe usa ka adlaw niana, usa 
ka sakop sa grupo nangayo kanila og panabang. Gisulat ni Lorenzo 
Snow diha sa iyang journal nga usa ka tawo “mihangyo nga tugutan 
ko siya sa pagbutang sa iyang kaban sa akong karomata, miingon 
nga dili na siya makapas-an niini bisan asa pa.” Ang karomata “puno 
na kaayo sa mga butang ug kutob sa masulod gikarga,” mihinum-
dom si Lorenzo, apan “sa gihapon gisultihan ko siya sa pagkarga 
niini ug sa pagkuyog kanamo.

Sa pagkasunod gabii gisinati sa pamilya ang gitawag ni Lorenzo 
“og ngil-ad kaayo nga hitabo”: ang motuyok sa ligid sa ilang karo-
mata nabuak. Siya miasoy: “Kusog kaayo ang ulan niadtong higa-
yona ug [kini] tugnaw kaayo. Amo dayong gipabarug ang among 
tolda [ug] nagdaub og gamay nga kahoy sa hickory. . . . Ang tubig 
ug ang lapok lawom kaayo ug dili kami makaadto sa karomata 
nga dili moubog. . . . Sa pagkakaron kami mga 24 ka kilometro 
gikan sa kampo ug 14 o 15 ka kilometro ngadto sa unang balay, ug 
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walay usa kanamo nga mekaniko, ang posibilidad nga mapaayo 
ang among karomata dili kaayo maayo.”

Sa wala damha, ang tabang miabut gikan sa tawo nga ilang gi-
tabangan sa miaging adlaw. “Ako naguol tungod sa dili maayong 
hitabo,” miingon si Lorenzo, “sa diha nga siya miduol kanako ug 
mipahibalo nga ang iyang trabaho mao ang paghimo og karomata 
ug dali ra nga makaayo sa akong karomata. . . . Sa diha nga mitugot 
ang panahon, si Brother Wilson (kana mao ang pangalan sa tawo 
nga gihisgutan sa ibabaw) mitrabaho ug mihimo og mas maayong 
motuyok sa ligid kay sa usa nga akong nabuak. Ang among karo-
mata ingon nga naayo na, mibiya kami niini nga dapit, nga naka-
puyo og daghang mga adlaw tungod sa ulan ug lapok.”

Alang kang Lorenzo Snow, kini nga kasinatian midugang og 
kalig-on sa usa ka bililhong leksyon mahitungod sa serbisyo ug 
panaghigala. Gisulat niya sa iyang journal, “Ang paghatag og usa 
ka tabang sa kasagaran naggiya ngadto sa pag-angkon og lain.” 1 
[Tan-awa sa sugyot 1 sa pahina 310.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Kita anak sa sama nga Langitnong Amahan, 
ug kita gipadala nganhi sa kalibutan sa 
pagbuhat og maayo ngadto sa usag usa.

Mga anak kita sa samang Amahan didto sa mga kalibutang celes-
tial. . . . Kon kita nagkailhanay sa usag usa ingon nga kita kinahang-
lan, . . . mas mobati kita og mga kalooy kay sa karon nga panahon, 
ug adunay tinguha sa matag indibidwal sa paghunahuna kon un-
saon nila paghimo og kaayohan ang ilang mga kaigsoonan, kon 
unsaon nila paghupay ang ilang mga kaguol ug paglig-on kanila 
diha sa kamatuoran, kon unsaon [kaha nila] pagkuha sa kangitngit 
gikan sa ilang mga hunahuna. Kon kita nakasabut sa usag usa ug sa 
tinuod nga relasyon nga atong gihuptan ngadto sa usag usa, bation 
nato ang kalahi sa atong gibuhat; apan kini nga kahibalo mahimo 
lamang nga maangkon samtang kita nag-angkon sa Espiritu sa ki-
nabuhi, ug samtang kita matinguhaon sa paglig-on sa uban diha sa 
pagkamatarung.2
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Kita gipadala dinhi sa kalibutan sa pagbuhat og maayo ngadto 
sa uban; ug sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban kita naghimo 
og maayo sa atong mga kaugalingon. Kinahanglan kanunay nato 
kining hinumduman, ang bana kalabut ngadto sa asawa, ang asawa 
kalabut ngadto sa bana, ang mga anak kalabut ngadto sa ilang 
mga ginikanan, ug ang mga ginikanan kalabut ngadto sa ilang mga 
anak. Kanunay adunay oportunidad sa pagbuhat og maayo ngadto 
sa usag usa.3

Ako nag-ampo ngadto sa Dios, diha sa pangalan ni Jesus, nga 
kamo ug ako maninguha kada adlaw nga mahimong mas  matinud-
anon og gamay, nga unta kita maninguha nga mas mamaayo og 
gamay karon kay sa kagahapon, nga unta kita maninguha ug mag-
baton og gamay pa nga gugma ug pagbati ngadto sa atong mga 
silingan, ingon nga kita gisultihan nga diha niini nagasukad ang 
balaod ug ang mga propeta, “sa paghigugma sa Ginoo, nga atong 
Dios, sa tibuok natong kasingkasing, sa tibuok natong kalag ug sa 
tibuok natong salabutan, ug sa atong mga silingan sama sa atong 
mga kaugalingon.” [Tan-awa sa Mateo 22:37–40.] “Buhati ang mga 
tawo sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo.” 
Kini sumala sa balaod ug sa mga propeta. [Tan-awa sa Mateo 7:12.] 
Kini ang mga baruganan nga kinahanglan ug kinahanglan gayud 
nga atong makat-unan. . . . Kita kinahanglan nga managhigala bisan 
asa ug ngadto sa tanan. Walay Santos sa Ulahing mga Adlaw nga 
nagdumot sa kalibutan: apan kita mga higala sa kalibutan, kita na-
pugos nga mahimo, kutob nga sila may kalabutan. Kita kinahanglan 
gayud nga makakat-on sa paglugway sa atong gugmang putli ug 
kahago alang sa kaayohan sa tanang mga katawhan. Kini mao ang 
misyon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw— dili lamang kini 
kutob sa atong mga kaugalingon, apan sa pagpakaylap niini sa 
lagyong dapit, ingon nga kini gikinahanglan nga ilugway ngadto 
sa tanang katawhan.4

Pagmatinuoron, manggiangayon ug mabination, nagbansay og 
kinaiya sa pagkahalangdon ug pagkadiosnon sa inyong tanan nga 
mga katuyoan ug mga panaad—sa inyong tanan nga mga lihok ug 
mga pakigsabut. Pagpalambo og kinaiya sa gugmang putli; pag- 
andam sa pagbuhat alang sa uban labaw pa kay sa inyong gipaabut 
gikan kanila kon ang mga kahigayunan mausab. Pagtinguha nga 
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mahimong halangdon, dili sa panan-aw sa kalibutanong mga huna-
huna, apan diha sa mga mata sa Dios, ug sa pagkahalangdon pina-
agi niini,“Higugmaa ang Ginoo nga atong Dios, sa tibuok ninyong 
kasingkasing, kalag ug kusog, ug ang inyong mga silingan sama 
sa inyong mga kaugalingon.” Kinahanglan nga inyong higugmaon 
ang mga katawhan tungod kay sila inyong mga kaigsoonan ug mga 
anak sa Dios. Pag-ampo nga makugihon alang niining kinaiya nga 
manggihatagon, kini nga pagpalambo sa hunahuna ug pagbati ug 
alang sa gahum ug abilidad sa paghago sa kinasingkasing alang 
sa kaayohan sa gingharian sa Mesiyas.5 [Tan-awa sa sugyot 2 sa 
pahina 310.]

Nagtubo ang atong kalipay kon kita motabang 
sa uban nga makakaplag og kalipay.

Kinahanglan kita adunay lig-on nga tinguha sa paghimo og 
maayo ngadto sa uban. Ayaw kaayo hunahunaa ang atong mga 
kaugalingon. Ang maayo moabut kanatong tanan kon dili kita mag-
hunahuna sa atong mga kaugalingon kutob sa mahimo, ug ma-
ningkamot sa paghimo sa uban nga mas malipayon ug pag-awhag 
kanila nga mas maduol sa Ginoo. . . . Kon gibati ang inyong mga 
kaugalingon og gamay nga kaguol, lingi sa inyong palibut ug tan-
awa ang usa ka tawo nga anaa sa mas malisud nga kahimtang kay 
kaninyo; adtoa siya ug sutaa unsa ang problema, dayon paninguha 
sa pagsulbad niini uban sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kaninyo, 
ug ang unang butang nga inyong mahibaloan, ang inyong kaguol 
nawala, mobati kamo og kahayahay, ang Espiritu sa Dios anaa ka-
ninyo, ug ang tanan ingon og nahayagan.6 [Tan-awa sa sugyot 3 sa 
pahina 310.]

Kon atong pangitaon og una ang mga panginahanglan sa 
uban, kita mas daling mouswag sa atong mga kaugalingon 

Ang usa sa labing maayong mga butang nga ang usa ka batan-
ong lalaki o sa usa ka batan-ong babaye nga matan-aw, sa pag-
paningkamut nga mahimong halangdon, mao ang paghimo sa 
uban nga halangdon usab ug dili maghunahuna sa paggahin og 
gamay nga panahon sa pagpalambo sa uban. Ang labing maayo 
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sa pagpalambo sa atong mga kaugalingon mao ang pagbansay sa 
pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Hinumdumi kini kanunay.7

Sa pagpaninguha og bisan unsa nga matang sa pagtuon ang usa 
ka tawo kinahanglan nga magpadayon sa pagtrabaho, ug human 
matapos ang usa ka kurso kinahanglan motapos siya og lain, ug 
magpadayon sa pagtrabaho sa paghimo sa iyang kaugalingon nga 
mahanas niini, ug dili gayud siya mahanas niini og maayo gawas 
sa pagpakigbahin sa impormasyon ngadto sa uban samtang nag-
tuon niini. Patrabahoa siya ug papundoka sa iyang mga higala ug 
panlimbasog sa paghatag kanila sa samang kahibalo nga iyang na-
dawat, ug niana siya magsugod sa pagtan-aw sa iyang kaugalingon 
nga nalamdagan niadtong mga butang nga dili unta niya mahiba-
loan gawas pinaagi sa pagpaninguha niana nga kurso sa pagtudlo 
ug paghatag sa impormasyon nga anaa kaniya ngadto sa uban. Ang 
bisan kinsa nga nahimong magtutudlo sa eskwelahan makasabut 
kaayo kanako niini nga punto. . . .

Pahinumduma ang tawo nga adunay uban nga anaa sa pagka-
walay alamag ug wala mouswag og layo sa kahibalo, kaalam, ug 
salabutan, ug pahataga siya niana nga kahibalo, salabutan ug ga-
hum ngadto sa iyang mga higala ug mga kaigsoonan, tungod kay 
siya miuswag og maayo kay kanila, ug pinaagi sa pagbuhat niini 
iyang madiskubrehan nga ang iyang hunahuna molambo, ug kana 
nga kahayag ug kahibalo nga iyang naangkon motubo ug mas dali 
nga modaghan. . . .

Kon kamo gusto nga makabaton og panaghigala ug mga pagbati 
sa inyong mga higala buhata ug hupaya sila uban niana nga kaha-
yag nga inyong nadawat, naghinumdum niadtong mga panalangin 
nga gikan sa Dios, ug nga sa pagbuhat niini nagbuhat lamang kamo 
unsay kinahanglan nga buhaton sa matag tawo. . . .

Karon aron makuha sa usa ka tawo ang labing taas ug labing 
dako nga mga panalangin nganha kaniya, aron sa pag-angkon sa 
pag-uyon sa Magagahum, ug aron magpadayon nga mouswag sa 
mga butang kalabut sa pagkamatarung kinahanglan gayud nga siya 
mobuhat sa tanang mga butang og maayo kutob sa iyang mahimo. 
Patrabahoa siya ug paandama sa pagsakripisyo alang sa kaayo-
han sa iyang mga higala. Kon gusto niya nga lig-unon ang iyang 
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kaugalingon, ang labing maayo nga baruganan nga iyang gamiton 
sa pagbuhat niini mao ang paglig-on sa iyang mga higala. . . .

. . . Himoa nga ang inyong mga hunahuna molambo sa pagsabut 
ug sa pag-amuma sa kaayohan sa inyong mga higala nga naglibut 
kaninyo, ug kon anaa sa inyong gahum ang pagkuha og mga kaa-
yohan alang sa inyong mga higala buhata ang mao, ug pinaagi sa 
pagbuhat sa mao, inyong mahibaloan nga kadto nga mga butang 
nga inyong gikinahanglan mas daling moabut diha kaninyo kay sa 
inyong trabahoon ang tanan sa pagkuha niini sa inyong kaugali-
ngon nga dili maghunahuna sa kaayohan sa inyong mga higala. Ako 
nasayud nga kini maayo ug importante nga baruganan.8 [Tan-awa 
sa sugyot 4 sa pahina 311.]

“himoa nga ang inyong mga hunahuna malamdagan aron makasabut ug 
makaamuma sa mga kabalaka sa inyong mga higala nga naglibut kaninyo.”
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Kon kita magsakripisyo alang sa kaayohan 
sa uban, mahimo kitang mas matarung.

Kita kinahanglan lamang nga mobati . . . nga adunay uban nga 
mga tawo gawas sa atong mga kaugalingon; kinahanglan nga kita 
motan-aw sa mga kasingkasing ug sa mga pagbati sa uban, ug ma-
himong mas diosnon kay sa kon unsa kita karon.

. . . Adunay sakripisyo sa kaugalingon nga pagahimoon alang sa 
mga kaayohan niadtong kang kinsa kita nakig-uban. Atong nakita 
kini diha sa Manluluwas, ug ni brother Joseph, ug atong nakita kini 
sa atong Presidente [Brigham Young]. Si Jesus, si brother Joseph, 
ug si brother Brigham sa kanunay andam sa pagsakripisyo sa tanan 
nga anaa kanila alang sa kaayohan sa mga katawhan; kana maoy 
naghatag ni brother Brigham og gahum sa Dios ug gahum sa mga 
katawhan, ang pagsakripisyo sa kaugalingon nga pagbati nga iyang 
gipakita sa tanan nga panahon. Mao usab sa uban; kutob nga sila 
andam sa pagsakripisyo alang sa uban, busa anaa kanila ang Dios, 
ug ang mga panalangin sa mahangturon nga mga kalibutan maanaa 
kanila, ug sila mao ang mag-angkon dili lamang sa mga katungod 
niini nga kalibutan apan mag-angkon sa mga panalangin sa ka-
hangturan. Kon asa kamo kutob . . . nagsakripisyo alang sa uban, 
diha lang usab kutob ang inyong kauswagan diha sa tanang mga 
butang sa Dios. Karon kon kamo buot nga mokab-ut sa langit ug 
aron makab-ut ang langit kinahanglang buhaton ninyo kana nga 
paagi nga gibuhat sa mga anghel nga tua sa langit. Kon buot ninyo 
nga mahibalo kon sa unsa nga paagi kamo mouswag, sultihan ko 
kamo, kini pinaagi sa pag-angkon og pagkadiosnon diha kaninyo.

. . . Ang mga tawo makapahimulos og langit libut kanila sa tanan 
nga mga dapit. Kita kinahanglan nga motrabaho ug mobuhat niini; 
kinahanglan gayud nga kita motrabaho ug itukod ang langit dinhi 
niini nga yuta, bisan pa sa mga dautan nga naglibut kanato, ang 
mga yawa nga naglibut kanato, ug bisan pa sa pagkaanaay dautan, 
sa gihapon kinahanglan kita nga motrabaho og maayo ug itukod 
ang langit dinhi niini nga yuta.

Ang usa ka tawo dili gayud makapahimulos sa langit hangtud 
siya makakat-on unsaon niya pagkab-ut niini, ug sa paglihok si-
gon sa mga baruganan niini. Karon paghunahuna og mga tawo, ug 
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hunahunaa ang mga kahimtang nga naglibut kanila 20 ka tuig na 
ang milabay, . . . sa panahon nga sila dihay pipila nga gidaghanon 
sa pagmaya, sa kalinaw, sa kalipay niana nga panahon bisan tuod 
ang mga butang dili hayahay. Karon sila mahimong nakabaton og 
hayahay nga mga kahimtang ug katigayunan nga motubag sa ilang 
temporal nga mga panginahanglan ug mga kinahanglanon, apan 
kon wala sila makaangkon og mga higala, sa nindot nga mga pag-
bati sa ilang mga kaigsoonan, dili sila magmalipayon, ug labaw pa 
sila niadtong milabay nga 20 ka tuig .

. . . Hinaut ang Ginoo mopanalangin kaninyo mga kaigsoonan, 
ug unta kamo maghunahuna niining mga butanga ug unta mag-
hinigugmaay kita, ug magpuyo sa ingon sa pagbayaw sa atong 
mga kaugalingon kutob nga ang Dios mohatag kanato og kaalam 
ug abilidad ug makaangkon og pagsalig sa usag usa.9 [Tan-awa sa 
sugyot 5 sa pahina 311.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo nagtuon sa kapitulo 
o samtang kamo nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga 
tabang, tan-awa sa mga pahina v–viii.

 1. Ribyuha ang istorya sa mga pahina 303–04. Kanus-a kamo 
nakakita nga ang “paghatag og kaayohan kasagaran naggiya 
ngadto sa pag-angkon og lain”?

 2. Si Presidente Snow nagpahinumdom kanato nga kitang ta-
nan mga anak sa Dios (mga pahina 304–06). Unsa nga mga 
oportunidad ang gitanyag sa Relief Society alang sa mga ka-
babayen-an sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban? Unsa nga 
mga oportunidad ang gitanyag sa korum sa priesthood alang 
sa mga kalalakin-an sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban?

 3. Palandonga ang ikaduha nga paragraph sa pahina 306. Ngano 
nga ang atong kalipay nagtubo kon kita nagtabang sa uban 
sa pagpangita og kalipay? Sa unsa nga paagi nga ang mga gi-
nikanan nagtabang sa ilang mga anak sa pagkat-on niini nga 
kamatuoran?
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 4. Ngano sa inyong hunahuna kita nagtubo sa kaalam kon kita 
nakigbahin sa atong kahibalo ngadto sa uban? (Alang sa pipila 
ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 306–08.)Unsa nga 
mga kasinatian kamo aduna nga nagpakita kaninyo sa kama-
tuoran niini nga baruganan?

 5. Tun-i ang seksyon sugod sa pahina 309. Ngano sa inyong 
hunahuna ang yano nga mga buhat sa pagserbisyo adunay 
gahum sa pagdala nato nga mas maduol sa langit? Samtang in-
yong palandongon ang mensahe niini nga kapitulo, paghuna-
huna og mga paagi nga kamo makahimo sa inyong panimalay 
nga mas langitnon nga dapit.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Mateo 25:31–45; Lucas 
 6:36–38; Mosiah 2:17; 4:14–27; D&P 81:5; 82:3

Tabang sa Pagtudlo: “Mas maayo pa nga maghisgot og pipila ka 
maayong ideya ug makahimo og maayong panaghisgutan— ug ma-
ayong pagkat-on—kay sa mataranta, 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, “Teaching and Learning in the Church,” Ensign, 
Hunyo 2007, 91).

Mubo nga mga sulat
 1. Journal of Lorenzo Snow, 1841–47, 

Church History Library, 39–42.
 2. Deseret News, Ene. 28, 1857, 371.
 3. Sa Conference Report, Abr. 1899, 2.
 4. Salt Lake Daily Herald, Okt. 11, 1887, 2.
 5. Sa Eliza R. Snow Smith, Biography and 

Family Record of Lorenzo Snow (1884), 
79–87.

 6. Sa Conference Report, Abr. 1899, 2–3.
 7. Improvement Era, Hulyo 1901, 714.
 8. Deseret News, Mar. 11, 1857, 3; diha sa 

orihinal nga tinubdan, ang pahina 3 
nasayop sa pagbutang og pahina 419.

 9. Deseret News, Mar. 11, 1857, 4.
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si Propeta Joseph smith maoy “usa ka tawo sa 
dios, puno sa diwa sa iyang calling.”
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Si Propeta Joseph Smith

“Ako nahibalo nga si Joseph Smith usa ka matinuoron 
nga tawo, usa ka tawo sa kamatuoran, dungog 
ug pagkamaunungon, andam sa pagsakripisyo 

sa tanang butang nga iyang gipanag-iya, 
bisan kinabuhi pa, isip usa ka pagpamatuod 

ngadto sa kalangitan ug sa kalibutan nga siya 
mipamatuod ngadto sa tawhanong pamilya.

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

“Tingali adunay diyutay lamang nga mga tawo karon nga buhi 
kinsa nakaila og maayo ni Joseph Smith ang Propeta kay kanako,” 
miingon si Presidente Lorenzo Snow kaniadtong 1900. Kasagaran 
ako uban niya. Gibisitahan ko siya diha sa iyang pamilya, mikaon 
uban kaniya, nakig-uban kaniya sa lainlaing mga higayon, ug dihay 
pribado nga mga interbyu gikan kaniya sa pagpakitambag.” 1

Agi og dugang niining pribado nga mga pakigsinultihanay, nasak-
sihan ni Lorenzo Snow si Joseph Smith diha sa publiko—sa iyang 
pagpangalagad isip higala sa mga Santos ug isip ang Propeta sa 
Pagpahiuli. Miistorya siya kabahin sa usa ka miting nga gitambu-
ngan ni Joseph Smith sa wala pa mahuman ang gitukod nga Templo 
sa Nauvoo. Ang propeta miadto sa tinduganan, giubanan sa usa ka 
ministro sa lain nga relihiyon. Ang ministro “hilabihan ka hilum. 
Kon may bisan unsa nga gipamulong nga naghimo og kasadya o 
kataw-anan diha sa mga tawo, [siya] mipabiling hilum kaayo, dili 
gyud gani mopakita og labing gamay nga kausaban sa panagway.” 
Sa kalahi, si Joseph Smith “maayo kaayo og pagbati nianang bun-
taga” ug mihimo og komentaryo nga “nakapakatawa sa mga tawo” 
sa wala pa misugod ang miting. “Human sa pagbukas sa miting,” si 
Lorenzo misulat, “Si Presidente Smith mibarug, ug wala pa gayud 
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ako makadungog kaniya nga namulong nga hilabihan ka gamhanan 
gawas niini nga okasyon. Ang mga tawo nalipay, napuno siya sa 
Espiritu sa Dios ug gamhanang namulong ug labihan ka larino.” 2

Bisan tuod si Presidente Snow nadani sa mga kasinatian niya ni 
Joseph Smith, ang iyang pagpamatuod sa misyon sa Propeta wala 
gibase niadto nga mga kasinatian. Gibalik-balik niya pagpahayag 
nga iyang nadawat ang iyang pagpamatuod gikan sa Espiritu Santo. 
Miingon siya: “Kabahin ni [ Joseph Smith] ingon nga tawo sa kama-
tuoran ug kadungganan ako, ni bisan kinsa pa nga nakaila kaniya, 
adunay katarungan sa pagpangutana sa makadiyut. Apan wala ga-
yud ako misangyaw sa mga baruganan sa ebanghelyo nga nag-agad 
sa tanan nga impormasyon nga akong nadawat pinaagi kaniya o ni 
bisan kinsang uban nga tawo; apan mituo ako sa iyang mga pulong, 
miabut kini ngari kanako isip mga pulong sa kamatuoran, gikan sa 
usa ka dinasig nga tawo sa Dios. . . . Ang Espiritu sa Dios, ang Es-
piritu Santo nga ang tanang mga katawhan mahimong makadawat 
og makapahimulos, . . . mipamatuod sa kamatuoran sa unsay iyang 
gisulti kanako, ug kini nahimo nga kahibalo ngari kanako niana nga 
paagi nga walay tawo nga makahatag ni makakuha.” 3 [Tan-awa sa 
sugyot 1 sa pahina 321.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Sa diha nga nadawat ni Joseph Smith ang 
iyang balaanong calling, siya usa ka putli, 
sinsero, matinuoron nga batan-ong lalaki.

Si Joseph Smith, kinsa gipili sa Dios sa pagtukod niini nga buhat, 
kabus ug walay grado, ug wala masakop og nabantug nga pundok 
sa mga Kristiyanos. Siya usa lamang ka batang lalaki, matinuoron, 
puno og integridad, walay kasinatian sa panlimbong, panliput, ug 
panglingla nga pangatarungan nga gigamit sa mga politiko ug re-
lihiyosong mga tigpakaaron ingnon, aron sa pagtuman sa ilang 
mga katuyoan. Sama ni Moises sa karaan, gibati niya ang pagkadili 
makamao ug dili sarang alang sa trabaho, sa pagbarug isip usa ka 
relihiyosong tigreporma, sa katungdanan nga labing lisud—sa pag-
pakigbatok sa mga opinyon ug mga pagtuo nga mibarug sa dugay 
na kaayong mga panahon, giuyunan ug gisuportahan sa mga tawo, 
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sa labing lawom nga relihiyosong mga teyoriya ug mga tinuohan; 
apan gitawag siya sa Dios sa pagluwas sa mga kabus ug matinuo-
ron og kasingkasing sa mga nasud gikan sa ilang espirituhanon ug 
temporal nga pagkaulipon. Ug ang Dios misaad kaniya nga bisan 
kinsa ang modawat ug mosunod gayud sa iyang mensahe—mag-
pabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, uban sa matinuorong 
katuyoan—mahimong makadawat og balaanong mga pagpadayag, 
kinahanglan nga modawat sa Espiritu Santo, sa samang panalangin 
sa Ebanghelyo nga gisaad ug naangkon pinaagi sa Ebanghelyo, sa 
diha nga gisangyaw sa karaan nga mga Apostoles. Ug kini nga men-
sahe, kini nga saad, matuman bisan asa ug ni bisan kinsa nga mga 
Elder nga nagdala niini, ang may awtoridad nga mga mensahero 
sa Dios. Mao ang gisulti ni Joseph Smith, ang walay grado, ang dili 
kalibutanon, ang ordinaryo, yano, matinuoron nga batang lalaki.4

Ang unang higayon nga akong nakita si Propeta Joseph Smith 
mga dyesiotso anyos ang akong panuigon. Sa mga tuig kini nga 
1832, sa panahon sa tuig nga tinglarag. Huhungihong nga ang Pro-
peta magmiting sa baryo sa Hiram, Portage, Ohio, mga duha ka 
milya gikan sa balay sa akong amahan. Ingon nga nakadungog og 
daghan nga istorya mahitungod kaniya, ang akong pagkakuryoso 
naaghat og maayo ug akong gihunahuna nga gamiton ko kini nga 
oportunidad sa pagtan-aw ug pagpaminaw kaniya. Tungod niini, 
kauban sa pipila ka mga sakop sa pamilya sa akong amahan, mi-
adto ako sa Hiram. Sa among pag-abut didto ang mga tawo nag-
pundok na diha sa usa ka gamay nga mitinganan; dihay mga syento 
singkwenta o dosentos ka mga tawo. Ang miting nagsugod na ug 
si Joseph Smith nagbarug diha sa may pultahan sa balay ni [ John] 
Johnson, nagtan-aw ngadto sa mitinganan ug namulong ngadto sa 
mga tawo. Akong gitutukan pag-ayo ang iyang hitsura, iyang saput, 
ug ang iyang linihokan samtang naminaw sa iyang pamulong. Ang 
iyang mga pamulong kadaghanan kabahin sa iyang kaugalingon 
nga mga kasinatian, ilabi na ang pagbisita sa anghel, naghatag og 
lig-on ug gamhanan nga pagpamatuod kalabut ngadto niining kahi-
bulungan nga mga pagpakita. Sa una ingon og nag-ukon-ukon siya 
og gamay ug misulti sa hinay nga tingog, apan samtang siya mipa-
dayon nahimo siyang madasigon ug gamhanan, ug ingon og naka-
tandog sa tanang naminaw uban sa pagbati nga siya matinuoron ug 
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sinsero. Kini sa tinuod nakaimpluwensya kanako niini nga paagi ug 
nakadani kanako nga magpabilin hangtud niining adlawa.5

Samtang ako nagtan-aw kaniya [nianang unang higayon] ug na-
minaw, miingon ako sa akong kaugalingon nga ang usa ka tawo 
nga naghimo niana nga talagsaong pagpamatuod sama sa iyang 
gihimo, ug nagbaton sa ingon niana nga panagway, daw lisud 
nga mahimong usa ka mini nga propeta.6 [Tan-awa sa sugyot 2 sa 
pahina 321.]

Sa iyang tibuok kinabuhi, gipabilin ni Propeta 
Joseph Smith ang iyang pagkamatinuoron 

ug taas nga talahurong kinaiya.

Si Propeta Joseph Smith, kinsa nasuod nako pag-ayo sulod sa 
mga katuigan, sama sa akong igsoon nga lalaki, akong nahibaloan 
nga usa ka tawo nga may integridad, usa ka tawo nga maunungon 
ngadto sa kaayohan sa katawhan ug sa mga gikinahanglan sa Dios 
sa iyang tibuok kinabuhi. Wala gayuy tawo nga nagbaton og mas 
taas nga integridad ug mas maunungon ngadto sa kaayohan sa 
katawhan kay ni Propeta Joseph Smith.7

Ako nahibalo nga si Joseph Smith usa ka matinuoron nga tawo, 
usa ka tawo sa kamatuoran, kadungganan ug pagkamaunungon, 
andam sa pagsakripisyo sa tanang butang nga iyang gipanag-iya, bi-
san kinabuhi pa, isip usa ka pagpamatuod ngadto sa kalangitan ug 
sa kalibutan nga siya mipamatuod ngadto sa tawhanong pamilya.8

Akong nailhan siya nga usa ka tawo sa Dios, puno sa tinguha sa 
iyang calling—usa ka tawo kansang integridad dili malalis, kinsa 
matinuoron sa tanan niyang mga lihok. Walay usa nga nasuod ka-
ayo kaniya sama kanako nga makakita og bisan usa ka sayop diha 
kaniya, kalabut sa iyang moral nga kinaiya. . . . ako mopamatuod sa 
maayo nga kinaiya ni Brother Joseph Smith, sa iyang pagkamatinu-
oron, sa iyang pagkamaunungon, sa iyang pagkamatinud-anon, sa 
iyang pagkamanggihatagon, ug kinaiya sa pagbuhat og maayo, isip 
usa ka tawo ug isip usa ka sulugoon sa Dios.9 [Tan-awa sa sugyot 
2 sa pahina 321.]
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Sa walay pagpakaaron-ingnon, si Joseph Smith 
makaapil sa yanong kalingawan ingon man 

sa pagtudlo uban ang gahum sa Dios.

Ako mitambong . . . kanunay og mga miting diha sa Templo 
ug nadungog ang Propeta nga namulong kalabut sa labing mahi-
nungdanon nga mga hilisgutan. May mga higayon nga siya puno 
sa Espiritu Santo, namulong ingon sa tingog sa anghel ug puno 
sa gahum sa Dios, ang iyang tibuok lawas misanag ug ang iyang 
nawong midan-ag . . .

Usahay dili importante ang iyang isulti, ug sa uban nga mga hi-
gayon ipasabut niya ang mga misteryo sa gingharian. Ang kausaban 
makita kaayo nga ingon og nahimo siyang langitnong tawo samtang 
namulong sa mga katawhan nga ania sa yuta, ug unya mibalik pag-
usab sa mas pamilyar nga mga hilisgutan. . . .

Si Joseph Smith kanunay nga yano ug kalma kaayo, dili gayud 
siya malibug o maglagut sa mga tawo o sa mga butang nga nagli-
but kaniya. Daghan nga mga ministro ang mibisita kaniya ug na-
ningkamot nga makasakop kaniya kon siya dili makabantay nga 
naghimo og butang nga ilang ikasaway, apan bisan kon siya walay 
kauban ang iyang mga lihok mao lamang gihapon. Wala gayud 
siya makasala sa pagpakaaron-ingnon. Giapilan niya ang tanang 
makapahimsog nga mga dula, ug wala maghunahuna nga kini dili 
angay sa pagdula og bola, sa paglumba og dagan o sa pag-apil sa 
bisan unsang uban nga mga dula sa gawas. Usa ka ministro, sam-
tang didto sa panimalay sa Propeta, nakahigayon og tan-aw gawas 
sa bintana ug nakita ang Propeta nga miapil og wrestling diha sa 
tanaman uban ang usa ka higala. Kini, uban sa lain nga mga higa-
yon sa yanong kalingawan nakapatuo sa ministro sa kamatinuoron 
ug hingpit nga walay pagpakaaron-ingnon sa Propeta. . . .

Sa lain nga higayon, si Joseph Smith miapil sa pagdula og dula 
nga bola uban sa pipila ka batan-on nga mga lalaki sa Nauvoo. 
Sa diha nga ang iyang igsoong lalaki nga si Hyrum nakakita niini 
gusto unta niya nga badlungon ang Propeta ug gani kasab-an siya 
pag-ayo, nag-ingon nga ang maong kinaiya dili angay sa usa ka Pro-
peta sa Ginoo. Mitubag ang Propeta sa usa ka malumo nga tingog, 
“Igsoong Hyrum, ang akong pakigdula sa batan-ong mga lalaki sa 
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usa ka dili makadaot nga dula sama niini dili makasakit kanako sa 
bisan unsa nga paagi, apan sa laing bahin kini nakalipay kanila ug 
nakapasuod nila kanako.” 10 [Tan-awa sa sugyot 3 sa pahina 322.]

Gilig-on pinaagi sa Espiritu Santo, si Joseph Smith 
mitubo sa espirituhanong gahum ug impluwensya.

Si Joseph Smith, ang talagsaon nga propeta, walay grado nga 
tawo sa diha nga ang Dios mipili kaniya ug mipahibalo kaniya 
sa iyang misyon. Ang Ginoo naghatag og espirituhanon nga mga 
gasa ug kahibalo diha sa walay edukasyon, ug ang kahalangdon sa 
gingharian gipahibalo ngadto kanila pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo, ug sila sa hinay-hinay nahimong gamhanan diha sa kahibalo 
sa mga butang sa Dios.11

si Joseph smith nalingaw sa “yanong kalingawan” 
uban sa mga sakop sa pamilya ug mga higala.
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Sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi si Joseph Smith nahimo nga 
hawod sa kusog ug impluwensya sa iyang mga higala. Kini nga ka-
matuoran gidala og tataw kaayo ngari sa akong atensyon sa akong 
pagpauli gikan sa misyon sa Uropa. Akong namatikdan ug gani 
gisulti ngadto kaniya nga siya nausab kaayo sukad sa akong kata-
pusan nga pagkakita kaniya, nga siya nahimong mas kusgan ug mas 
gamhanan. Giangkon niya kini ug miingon nga ang Ginoo mihatag 
kaniya ug dugang nga bahin sa Iyang Espiritu.

Usa ka adlaw iyang gitawag og dungan ang mga kaigsoonan 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug ang uban nga inilang mga 
 Elder sa Simbahan aron sa pagtudlo kanila sa ilang daghan nga mga 
buhat ug mga misyon. Ang matag usa milingkod ug mihulat uban 
ang dakong kahinam sa pagpaminaw sa pulong sa Propeta kala-
but sa iyang umaabut nga mga katungdanan. Ilang gibati nga sila 
anaa sa atubangan sa usa ka gamhanan nga hari. Samtang didto sa 
 Kirtland ang Propeta ingon og wala magbaton niana nga kalig-on 
ug gahum, . . . apan sa nanglabay nga katuigan nahimo siya nga 
lig-on kaayo diha sa gahum sa Ginoo nga gibati kini sa mga tawo. 
Dinhi niini nga higayon. Ang mga Elder nakaamgo sa iyang gam-
hanang kalig-on. “Brother Brigham,” miingon siya, “gusto ko nga 
moadto ka sa silangan ug atimana ang mga kalihokan sa Simbahan 
didto sa mga Estado sa Silangan, ug si Brother Kimball mahimong 
mouban kanimo.” Miduol sa lain siya miingon, “Hatagan nimo og 
pag-tagad ang pagmantala sa atong pamantalaan,” ug sa ingon ni-
ana gitudlo ang matag usa ngadto sa iyang linain nga misyon; ang 
tanan nagdawat sa iyang pulong isip ang kabubut-on sa Ginoo. . . .

Ang Propeta adunay gahum sa pagdani sa talagsaon nga paagi 
sa tanan nga moduol kaniya. Adunay usa ka butang diha kaniya 
nga motuhop sa ilang mga kasingkasing. Mao kini ang nahitabo 
sa mga kaigsoonan sa pagdawat gikan kaniya sa ilang mga pag-
tudlo sa paglakaw ug pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang inspirasyon 
nga midagayday gikan kaniya mihupot sa ilang mga kalag ug ang 
iyang mga pulong midulot ngadto sa kinailadman nga bahin sa 
ilang pagkatawo. Sila nahigugma kaniya, ug mituo kaniya, ug an-
dam sa  pagbuhat sa bisan unsa nga iyang isugo sa pagtabang sa 
pagpauswag sa buhat sa Dios. Gipuno niya sila sa gahum sa iyang 
presensya, ug gilipay sila sa pagpamatuod sa iyang propetikanhong 
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misyon. Adunay daghan nga mga tawo sa kalibutan kinsa nagbaton 
og talagsaon nga espiritu sa pakighigala ug kadasig nga ang tanan 
mobati kinsa nakahimamat kanila. Ako nakahimamat og daghang 
ingon niini nga mga tawo, apan wala pa sukad ako makahimamat 
og lain nga tawo kansang pakig-uban gibati ko ang dili sagad ug 
gamhanang impluwensya nga akong gibati samtang diha sa atu-
bangan ni Propeta Joseph Smith. Kini tungod sa dakong bahin sa 
Espiritu sa Dios nga iyang gibatunan, ang paglamano lamang gani 
sa iyang kamot makahimo sa tawo nga mapuno niini nga implu-
wensya, ug bisan kinsa nga daling mobati nga tawo mahibalo nga 
siya nakiglamano sa usa ka talagsaon nga tawo.12 [Tan-awa sa sug-
yot 4 sa pahina 322.]

Ang matag usa kanato makabaton og pagpamatuod 
nga si Joseph Smith usa ka propeta ug nga ang 

ebanghelyo gipahiuli pinaagi kaniya.

Diha sa integridad sa akong kasingkasing, uban sa kamatinuoron 
sa katuyoan nga mahibalo sa kamatuoran, akong gidawat ang men-
sahe ni [ Joseph Smith]—ako misunod niini nga matang sa doktrina, 
ug akong nadawat, sa labing tinuod ug makatagbaw nga paagi, usa 
ka balaanong pagpadayag—ang gisaad nga panalangin—ang kahi-
balo kalabut niini nga buhat. Ako lamang ba ang saksi? Unsa kaha 
ang kasinatian sa liboan kang kinsa ako namulong karon? Kamo 
ba mga saksi usab? 13

Unsa ang kinaiyahan sa atong pagpamatuod? Kini mao: Nga kini 
mao ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon; nga ang 
anghel nga nakita ni Juan nga Tigpadayag nga naglupad taliwala sa 
kalangitan may dalang walay katapusang Ebanghelyo nga isangyaw 
ngadto sa nagpuyo sa yuta, sa tanang kanasuran, ug kabanayan ug 
pinulongan ug katawhan—nga kana nga anghel mipakita ug mipa-
hiuli sa Ebanghelyo nganhi sa yuta, si Joseph Smith mao ang instru-
mento diin ang pagpahiuli natuman [tan-awa sa Pinadayag 14:6].14

Gipanghimatuod ni Joseph Smith nga si Pedro, Santiago ug Juan 
mibisita kaniya, ug mihatag kaniya sa awtoridad sa pagpangalagad 
sa balaang mga ordinansa sa Ebanghelyo diin ang matag matinuo-
ron og kasingkasing nga lalaki ug babaye gisaad ang Espiritu Santo, 
ug ang usa ka hingpit nga kahibalo sa doktrina. 15
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Si Joseph Smith gihatagan og awtoridad sa pag-abli sa agianan ug 
sa paghan-ay og plano nga ang mga tawo makadawat og kahibalo 
niining mga butanga, aron kita dili unta magpabilin nga magsalig 
diha sa pagpamatuod sa mga Propeta, o sa pagpamatuod sa karaan 
nga mga Apostoles, o sa pagpamatuod sa mga Apostoles sa karon 
nga panahon, o ngadto sa Basahon ni Mormon, o ngadto sa bisan 
unsa nga nabuhat o nasulti sa miaging panahon, apan nga kita unta 
mahibalo pinaagi sa atong mga kaugalingon. Kini usa ka indibidwal 
nga kahibalo.16

Ako nahibalo nga si Joseph Smith usa ka tinuod nga Propeta sa 
buhing Dios. Ako nagpamatuod nga siya nakakita ug nakigsulti 
sa Dios ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo. Ang Ginoo mihatag 
kanako niining buhi nga pagpamatuod ug kini kanunay nga lig-on 
nga pagbati sulod sa akong kalag sukad sa akong pagdawat niini. 
Karon ako kining ihatag ngadto sa tibuok kalibutan. Ako wala la-
mang nagpamatuod ngadto sa tanang katawhan nga si Joseph Smith 
gipadala sa Dios ug nga ang buhat nga gitukod pinaagi kaniya mao 
ang buhat sa Dios, apan nagpahimangno sa tanang mga kanasuran 
sa yuta kalabut sa mga panagna nga gihimo pinaagi sa Propeta, ug 
sa pagpamatuod sa labing ligdong nga paagi nga ako nahibalo niini 
nga tinuod.17 [Tan-awa sa mga sugyot 5 ug 6 sa pahina 322.]

Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo nagtuon sa kapitulo 
o samtang kamo nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga 
tabang, tan-awa sa mga pahina v–viii.

 1. Diha sa inyong hunahuna, ihulagway ang hitabo nga gihulag-
way sa mga pahina 313-14. Unsa ang gipasabut niini nga asoy 
mahitungod ni Joseph Smith?

 2. Ribyuha ang paghulagway ni Presidente Snow sa kinaiya ni 
Joseph Smith (mga pahina 314–16). Sa inyong hunahuna sa 
unsa nga mga paagi nga ang kinaiya ni Joseph Smith nakata-
bang kaniya nga mahimong instrumento diha sa mga kamot 
sa Ginoo?
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 3. Unsa ang inyong mga hunahuna o mga pagbati mahitungod 
sa paggahin ni Joseph Smith og panahon alang sa “yano nga 
kalingawan”? (mga pahina 317–18). Sa unsa nga paagi kita 
makasiguro nga ang atong mga kalingawan nagtabang, kay sa 
nagkunhod gikan, sa atong abilidad nga mapuno sa Espiritu 
Santo?

 4. Sa unsa nga mga paagi si Joseph Smith “sa inanay nahimo nga 
gamhanan diha sa kahibalo kalabut sa mga butang sa Dios”? 
(Alang sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 
318–20.) Unsa ang atong mabuhat sa pagsunod sa ehemplo 
sa Propeta samtang kita naningkamot sa pagtubo sa espiritu-
hanon nga paagi?

 5. Basaha ang unang tibuok nga paragraph sa pahina 320 ingon 
og si Presidente Snow namulong og diretso nganha kaninyo. 
Unsaon ninyo pagtubag ang iyang mga pangutana?

 6. Siksika ang seksyon nga nagsugod sa pahina 320. Unsa ang in-
yong mga kasinatian diin ikaw nanginahanglan nga mahibalo 
alang sa inyong kaugalingon nga ang ebanghelyo napahiuli 
pinaagi ni Propeta Joseph Smith? Unsa nga tambag ang inyong 
ihatag sa usa ka sakop sa pamilya o higala kinsa gusto nga 
makabaton og pagpamatuod?

May Kalabutan nga mga Kasulatan: D&P 1:17; 5:9–10; 35:17–18; 
135:3; Joseph Smith—Kasaysayan 1:1–26

Tabang sa Pagtudlo: “Kon ang usa ka tawo mangutana, hunahunaa 
ang pagdapit sa uban sa pagtubag imbis ikaw mismo ang motubag 
niini. Pananglit, makasulti ka, ‘Nindot kana nga pangutana. Unsay 
inyong hunahuna niini?’ o ‘Aduna bay makatabang niini nga pangu-
tana?’” (Pagtudlo, Walay Labaw ka Mahinungdanon nga Tawag, 64).
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29, 1899, 1.
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“Kami nagpamatuod ngadto sa tibuok kalibutan nga kami nahibalo, 
pinaagi sa balaanong pagpadayag, gani pinaagi sa mga pagpakita sa 
espiritu santo, nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa buhing dios.”
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Mga Paghandum sa 
Misyon ni Jesukristo

“Kitang tanan nagsalig diha ni Jesukristo, 
diha sa iyang pag-anhi sa kalibutan sa 

pag-abli sa agianan diin kita makaangkon 
og kalinaw, kalipay, ug kahimayaan.”

Gikan sa Kinabuhi ni Lorenzo Snow

Kaniadtong Oktubre 1872, si Presidente Brigham Young misugo 
sa iyang Unang Magtatambag, si Presidente George A. Smith, sa 
pagbiyahe ngadto sa mga bahin sa Uropa ug sa Tunga-tungang 
Silangan. Sa usa ka sulat ngadto ni Presidente Smith, si Presidente 
Young ug ang iyang Ikaduhang Magtatambag, si Presidente Da-
niel H. Wells, miingon, “Kami nanghinaut nga ikaw maniid og 
maayo unsa nga mga lugar nga anaa karon, o kon kanus-a kini 
mahimo nga maablihan, alang sa pagpaila sa Ebanghelyo ngadto sa 
lainlaing mga nasud nga inyong bisitahan.” Ang biyahe pagatapuson 
didto sa Holy Land, diin si Presidente Smith “mopahinungod ug 
mohalad niana nga yuta ngadto sa Ginoo.” Sila si Presidente Young 
ug Wells misulat, “Kami nag-ampo nga ikaw panalipdan nga mobi-
yahe sa kalinaw ug walay kuyaw, nga unta ikaw panalanginan og 
daghan nga mga pulong sa kaalam ug maayong pulong sa tanan 
nimo nga mga pakigsulti kalabut sa Espiritu Santo, magwagtang sa 
pagdapig, ug paningkamutan nga ang pagkamatarung maanaa sa 
mga katawhan.” 1 Si Presidente Smith midala og gamay nga grupo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw uban kaniya, lakip ni Elder 
Snow, kinsa nianang higayona usa ka sakop sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles. Ang igsoong babaye ni Elder Snow nga si 
Eliza R. Snow, kinsa nagserbisyo isip kinatibuk-ang presidente sa 
Relief Society niana nga panahon, kabahin usab sa grupo.
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Samtang nagbiyahe si Elder Snow, siya kanunay misulat nga nag-
hulagway sa hiyograpiya, sa mga building, ug sa mga kinaiya ug 
mga kahimtang sa mga katawhan. Apan sa diha nga siya ug ang 
iyang mga kauban mibisita og mga dapit diha sa Holy Land, nausab 
ang tono sa iyang mga sulat. Ang iyang mga hunahuna nabalhin 
ngadto sa Anak sa Dios, kinsa kanunay mianha niana nga samang 
dapit gatusan ka mga tuig ang milabay. Sama pananglit, misulat siya 
mahitungod sa kasinatian kaniadtong Pebrero 1873 sa diha nga ang 
grupo nagkaduol na sa siyudad sa Jerusalem:

“Usa ka oras nga sakay . . . kami moabut na sa Jerusalem. Mipa-
dayon kami ug sa kadugayan mitungas sa kinatas-an [o bungtod], 
ug gitutokan ang ‘Balaang Siyudad,’ ang Jerusalem. Layo padulong 
sa tuo mao ang Bukid sa Zion, ang siyudad ni David. Sa layo dapit 
sa among wala, kanang labing taas, makita nga palanas kaayo, mao 
ang Bukid sa mga Oliba, kanhiay ang paborito nga adtoanan sa 
atong Manunubos, ug ang dapit nga katapusang gibarugan sa Iyang 
sagrado nga mga tiil sa wala pa Siya mikayab ngadto sa presensya 
sa Iyang Amahan. Kining mga makapaikag nga makasaysayanong 
mga dapit, uban sa ilang tanan nga sagradong mga kalabutan, nag-
dasig og mga hunahuna ug mga paghandum nga makapahinuklog 
ug makapahinuktok. Oo, anaa ang Jerusalem! Diin si Jesus mipuyo 
ug mitudlo, ug gilansang sa krus, diin Siya mituaw ‘Tapos na,’ ug 
miduko ang Iyang ulo ug namatay! Kami sa hinay-hinay ug sa ma-
hunahunaong paagi milugsong sa liko-likong bungtod, . . . hangtud 
nga miabut kami sa siyudad.” 2

Human maadto ang Suba sa Jordan, si Elder Snow misulat: 
“Samtang kami miinom sa tam-is ug mabugnaw niini nga tubig ug 
nanghugas sa sagradong suba, ang among mga hunahuna ug mga 
paghandum mibalik ngadto sa mga adlaw sa pagkabata, sa diha nga 
kami naanad sa pagbasa sa Balaan nga mga Kasulatan nga naghu-
lagway sa importanting mga hitabo nga nahitabo niini nga dapit—
ang pag-agi sa mga Israelite sa diha nga ang suba nauga, samtang 
ang mga pari, nagpas-an sa sagradong arka, miubog ngadto sa nag-
agos nga sapa; ang pagbahin ni Elias sa mga tubig sa diha nga siya 
miagi sa uga nga sapa ug gidala ngadto sa langit gikan sa patag sa 
pikas atbang pinaagi sa alimpulos; ug si Eliseo, sa iyang pagbalik, 
mikuha sa manto ni Elias nga nahulog gikan kaniya, ug gibunalan 
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ang mga tubig, nag-ingon, ‘Hain man ang Ginoong Dios ni Elias?’ sa 
ingon naghimo sa ikatulo nga beses nga nabahin ang Jordan. Apan 
lain nga panghitabo nga mas makapaikag kaayo may kalabutan 
niini nga dapit—ang bunyag sa Manluluwas, nga gipasabut diha sa 
kasulatan—‘Si Juan miabut nga nagwali sa awaaw sa Judea, ug si 
Jesus gikan sa Galilea miadto sa Jordan aron magpabunyag kaniya;’ 
[tan-awa sa Mateo 3] ug kami diha o duol sa eksakto nga dapit diin 
kining tanan nga halandumong mga panghitabo nahitabo, nagbarug 
diha daplin sa suba, nagtan-aw ubos ngadto sa gamay nga walog, 
ug naglangoylangoy sa samang suba nga sa hilum mipamatuod ka-
bahin niining makadasig nga mga panghitabo.” 3 [Tan-awa sa sugyot 
1 sa pahina 333.]

Mga Pagtulun-an ni Lorenzo Snow

Si Jesukristo mianhi sa kalibutan sa pagbuhat sa 
kabubut-on sa Amahan ug sa pag-andam sa agianan 

alang sa atong kalinaw, kalipay, ug kahimayaan.

Kini nga ebanghelyo gipaila sa lainlaing mga panahon dinhi sa 
kalibutan. Kini nahibaloan sa mga Propeta. Nasabtan nila sa yano 
ug sa tataw nga paagi nga si Jesus mao ang kordero nga gipatay 
sukad sa pagtukod sa kalibutan [tan-awa sa Pinadayag 13:8; Moises 
7:47], ug nga sa tukma nga panahon mopaila siya sa iyang kauga-
lingon ngadto sa mga katawhan, nga siya magpakamatay alang sa 
ilang mga sala, ug magpalansang aron sa pagtuman sa plano sa 
kaluwasan.4

Sa diha nga si Jesus naghigda sa pasungan, usa ka huyang nga 
masuso, Siya wala mahibalo nga Siya mao ang Anak sa Dios, ug 
nga sa kaniadto Siya milalang sa yuta. Sa diha nga ang balaod ni 
Herodes gipagawas, Siya walay kalibutan niini; Siya walay gahum sa 
pagluwas sa Iyang Kaugalingon; ug si [ Jose ug Maria] kinahanglan 
nga modala Kaniya ug [mokagiw] ngadto sa Ehipto sa pagpanali-
pod Kaniya gikan sa mga epekto niana nga balaod. . . . Siya mitubo 
ngadto sa pagkahamtong, ug sa panahon sa Iyang pag-uswag kini 
gipadayag diha Kaniya kon kinsa Siya, ug sa unsa nga katuyoan 
Siya ania sa kalibutan. Ang himaya ug gahum nga anaa Kaniya sa 
wala pa Siya mianhi sa kalibutan gipahibalo nganha Kaniya.5
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Si Jesus, samtang naglakaw dinhi sa yuta, nagtuman sa Iyang mis-
yon, misulti sa mga katawhan nga Siya wala mihimo sa mga milagro 
taliwala kanila pinaagi sa Iyang kaugalingon nga gahum, ni pinaagi sa 
Iyang kaugalingon nga kaalam; apan Siya ania aron sa pagtuman sa 
kabubut-on sa Iyang Amahan. Siya wala moanhi aron sa pagtinguha 
sa himaya sa tawo, ug sa dungog sa tawo; apan sa pagtinguha sa 
dungog ug himaya sa Iyang Amahan nga mipadala Kaniya. Miingon 
siya, “Ako mianhi sa ngalan sa akong Amahan, apan wala ako ninyo 
dawata, kon aduna hinooy lain nga moanhi sa iyang kaugalingon nga 
ngalan, siya inyong pagadawaton.” [ Juan 5:43.]

Karon, ang katalagsaon sa Iyang misyon, ug kana nga mipalahi 
niini gikan sa uban nga mga misyon, mao kini: Siya wala mianhi 
sa pagtinguha sa himaya ug dungog sa mga tawo, apan sa pagti-
nguha sa dungog ug himaya sa Iyang Amahan, ug sa pagtuman 
sa buhat sa Iyang Amahan kinsa mipadala Kaniya. Dinhi niini na-
butang ang sekreto sa Iyang kalambuan; ug dinhi niini nabutang 
ang sekreto sa kalambuan sa matag tawo kinsa nagbuhat diha sa 
samang baruganan.6

Si Jesukristo ang Anak sa Dios sa makausa nahimutang sa kahim-
tang nga nagkinahanglan sa labing dako nga panlimbasog aron sa 
pagtuman kon unsa ang gikinahanglan alang sa kaluwasan sa minil-
yon nga mga anak sa Dios. Kini nagkinahanglan sa labing dako nga 
panlimbasog ug determinasyon nga kinahanglan nga pagagamiton 
sa dili pa ang Anak sa Dios makalabang sa kalisud, sa sakripisyo 
nga gikinahanglan.7

Si Jesus, ang Anak sa Dios, gipadala dinhi sa kalibutan sa pag-
himo niini nga posible alang kaninyo ug kanako sa pagdawat 
niining talagsaon nga mga panalangin. Siya gikinahanglan nga mag-
himo og dako kaayo nga sakripisyo. Kini nagkinahanglan sa tanan 
nga gahum nga Siya aduna ug sa tanan nga hugot nga pagtuo nga 
Iyang matawag aron Iyang matuman kana nga gisugo sa Amahan 
Kaniya. . . . Wala Siya mapakyas, bisan tuod og ang kasakit hila-
bihan ka grabe nga Siya misingot og dagkong mga tulo sa dugo. 
. . . Ang Iyang mga pagbati tingali dili malitok. Siya Mismo misulti 
kanato, ingon nga inyong makita nga girekord diha sa seksyon 19 
sa Basahon sa Doktrina ug Mga Pakigsaad, nga ang Iyang mga pag-
antus hilabihan kaayo nga kini mihimo gani Kaniya “sa pagkurog 
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sa hinapos sa 1872 ug sa sayo sa 1873, si Lorenzo snow 
ug ang uban mibiyahe ngadto sa holy Land.

tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa pa-
nit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu: ug buot nga Ako unta 
dili moinom sa mapait nga kopa, ug mobiya.” Apan diha sa Iyang 
kasingkasing kanunay ang pag-ingon, “Amahan, dili ang akong pag-
buot ang matuman, kon dili ang imo.” [Tan-awa sa D&P 19:15–19.] 8

Kitang tanan nagsalig ni Jesukristo, sa iyang pag-anhi sa kali-
butan sa pag-abli sa dalan diin kita unta makabaton og kalinaw, 
kalipay ug kahimayaan. Ug kon wala pa niya kini buhata kita dili 
gayud makabaton niini nga mga panalangin ug mga pribilehiyo nga 
gipasalig ngari kanato diha sa ebanghelyo, pinaagi sa pagpataliwala 
ni Jesukristo, kay siya mihimo sa gikinahanglan nga buhat . . .

. . . Bisan tuod og gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon ug 
gihimo ang iyang bahin sa plano sa katubsanan sa mga katawhan, 
apan gawas kon ang mga katawhan molihok sa pag-angkon niana 
nga panaghiusa tali kaniya ug kanila, ang ilang kaluwasan dili ga-
yud matuman.9

Kita nakasabut, sa hingpit nga samtang si Jesukristo mipuyo dinhi 
nga may lawas ug nga siya midawat niana nga lawas ug karon 
nagpuyo niini nga gihimaya, nga kita may katungod sa sama nga 
panalangin, sa sama nga kahimayaan, ug sa sama nga himaya.10 
[Tan-awa sa mga sugyot 2 ug 3 sa pahina 333.]
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Si Jesukristo mibisita sa yuta sa ulahing 
mga adlaw, nagpadayag og langitnong mga 

kamatuoran alang sa atong kaluwasan.

Kana nga Binuhat kinsa mipuyo sa Langit, kinsa mihari didto 
sa wala pa ang kalibutan, kinsa milalang sa yuta, ug kinsa, diha 
sa tunga-tunga sa panahon, mikanaog sa paghingpit ug pagluwas 
niana nga iyang gilalang, nagpakita ngadto sa mga tawo niini nga 
panahon.11

Kita magpamatuod ngadto sa tibuok kalibutan nga kita nahibalo, 
pinaagi sa balaanong pagpadayag, gani pinaagi sa mga pagpakita 
sa Espiritu Santo, nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhing 
Dios, ug nga siya mipakita sa iyang kaugalingon ngadto ni Joseph 
Smith sama sa iyang gihimo ngadto sa iyang mga apostoles sa ka-
raan, human siya mibangon sa lubnganan, ug nga iyang gipahibalo 
ngadto kaniya [ang] langitnong mga kamatuoran nga mao lamang 
ang paagi nga ang mga katawhan maluwas.12

Dihay duha ka mga lalaki sa Templo sa Kirtland kinsa nakakita 
Kaniya. . . . Ang Anak sa Dios mipakita ngadto kanila, Siya kinsa 
gipatay sa mga Judeo, ug sila miingon, “ang tabil gikuha gikan sa 
among mga hunahuna, ug ang mga mata sa among panabut nabuk-
san, ug among nakita ang Ginoo nga nagbarug diha sa barandilya 
sa pulpito sa among atubangan.” . . . Ubos sa iyang mga tiil mao 
ang hinlo nga buhat sa lunsay nga bulawan. Ang Iyang panagway 
mihayag labaw sa kahayag sa adlaw. Ang iyang tingog ingon sa 
dahunog sa dagko nga mga katubigan. Kini tingog ni Jehova, nag-
ingon, “Ako mao ang sinugdanan ug ang katapusan. Ako mao Siya 
kinsa nabuhi. Ako mao Siya kinsa gipatay. Ako mao ang inyong 
manlalaban ngadto sa Amahan. Tan-awa, ang inyong mga sala gipa-
saylo diha kaninyo. Kamo malimpyo diha sa akong atubangan; busa 
ihangad ang inyong mga ulo ug pagmaya. Kamo nagtukod niining 
balay ngadto sa akong ngalan. Ako midawat niini nga balay, ug 
akong ibu-bu ang akong Espiritu niadtong naghupot sa akong mga 
sugo, ug dili ako motugot nga kining balaan nga balay mahugawan” 
[Tan-awa sa D&P 110:1–8.] Kini mao ang tingog sa samang tawo nga 
gisalikway sa mga Judeo, ug Siya nakita didto. Karon ako nahibalo 
nga kining mga butanga tinuod ingon nga ang Dios tinuod. Apan 
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ang mga kanasuran sa yuta wala makaamgo niini, nga si Jesus, ang 
Anak sa Dios, miabut ug mipakita ngadto sa mga tawo, ug hingpit 
nga gihatagan sila og awtoridad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug 
sa pagsaad sa Espiritu Santo ngadto sa tanan kinsa motuo ug mosu-
nod niini nga mga baruganan, ug kinahanglan nga makadawat og 
kahibalo nga kini nga mga baruganan tinuod.13 [Tan-awa sa sugyot 
4 sa pahina 333.]

Ang Manluluwas moanhi pag-usab, ug 
kinahanglan nga andamon nato ang atong mga 

kaugalingon alang sa Iyang pag-anhi.

Kita adunay pagpamatuod kalabut ni Kristo, nga Siya moanhi sa 
yuta, sa paghari.14

Si Jesus moanhi sa dili madugay, ug mopakita taliwala kanato, 
sama nga Siya mipakita niadtong panahon nga siya dinhi sa yuta 
taliwala sa mga Judeo, ug Siya mokaon ug moinom uban kanato 
ug makigsulti kanato, ug mopasabut sa mga misteryo sa Gingha-
rian, ug mosulti kanato og mga butang nga supak sa balaod nga 
hisgutan karon.15

Kon ikaw anaa sa nagdagan nga tren, kutob nga naglingkod ka 
nga di maglihok ug naglingkod diha sa imong lingkuranan kana 
nga tren modala kanimo ngadto sa lugar nga imong gustong ad-
toan; apan kon ikaw manaog sa tren kini makuyaw, ug kini tingali 
dugay pa kaayo nga laing tren ang moabut. Kini sama kanato—kon 
kita nagpuyo nga matarung, nagbuhat sa atong buluhaton, kita nag-
padulong sa atong tumong, ug kon kita nagtuman sa atong mga pa-
kigsaad, naghimo kita sa buhat sa Dios ug nagtuman sa Iyang mga 
katuyoan, ug kita maandam alang sa panahon nga si Jesus ang Anak 
sa Dios moanhi uban ang dungog ug himaya, ug mohatag diha sa 
tanan kinsa natinong matinud-anon sa tanan nga mga panalangin 
nga ilang gipaabut, ug kaliboan pa ka beses. . . .

. . . Ako moingon ngadto sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
kon bisan kinsa kaninyo ang katulugon, basaha ang mga pulong sa 
Manluluwas nga gipamulong sa dihang Siya dinhi sa yuta kabahin 
sa napulo ka mga birhen, ang lima kinsa mga maalamon, ug mi-
dala og lana sa ilang mga lampara, ug sa dihang ang pamanhunon 
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miabut dihay katunga lamang nga andam sa pagsugat Kaniya [tan-
awa sa Mateo 25:1–13; D&P 45:56–59]. Ayaw tuguti nga kini mahi-
tabo kanato isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Maninguha kita 
nga magmatinuoron ngadto sa mahangturon nga mga pakigsaad 
nga atong gihimo ug magmatinuoron ngadto sa Dios. Ang Dios 
nagpanalangin sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nagbu-bu 
sa Iyang Espiritu diha kaninyo. Hinaut nga kamo magmatinud-anon 
ngadto sa inyong Dios, magmatinud-anon ngadto sa inyong mga 
pamilya, ug maghupot sa inyong mga kaugalingon sa kaalam sa 
tanan nga mga butang, ug maghago alang sa mga kaayohan sa 
gingharian sa Dios, ug nga kita unta dili mahimong sama sa dili 
maalamon nga mga birhen, apan makaplagan nga takus uban niad-
tong kinsa pagakoronahan isip mga hari ug mga reyna ug maghari 
hangtud sa kahangturan.16 [Tan-awa sa mga sugyot 5 ug 6 sa mga 
pahina 333-34.]

giawhag ni Presidente snow ang mga santos sa pagsunod 
sa ehemplo sa lima ka mga birhen diha sa sambingay 

sa manluluwas sa napulo ka mga birhen.
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Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo

Hunahunaa kini nga mga ideya samtang kamo nagtuon sa kapitulo 
o samtang kamo nangandam sa pagtudlo. Alang sa dugang nga 
tabang, tan-awa sa mga pahina v–viii.

 1. Palandonga ang mga pulong ni Presidente Snow mahitungod 
sa iyang mga kasinatian sa Holy Land (mga pahina 326-27). 
Sa inyong hunahuna ngano nga ang iyang mga hunahuna 
ug mga paghinumdom nahimong “makapahinuklog ug ma-
kapahinuktok” samtang didto siya? Sa unsa nga mga paagi 
kita makapalambo og susama nga mga pagbati mahitungod 
sa Manluluwaas, bisan og dili mobisita sa Holy Land?

 2. Tun-i ang seksyon nga nagsugod sa pahina 327, naghunahuna 
mahitungod sa unsay nabuhat ni Jesukristo alang kaninyo. 
Samtang kamo namalandong sa tinguha sa Manluluwas sa 
“pagtinguha sa dungog ug himaya sa Iyang Amahan,” paghu-
nahuna mahitungod sa unsay kinahanglan ninyo nga buhaton 
sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios.

 3. Sa pahina 328, si Presidente Snow nakigbahin “sa sekreto sa 
kalambuan.” Sa unsa nga paagi kini nga sekreto mo-epekto 
kanato?

 4. Basaha ang seksyon nga nagsugod sa pahina 330. Sa unsa nga 
paagi nga ang inyong mga pagpamatuod ni Jesukristo moim-
pluwensya sa inyong kinabuhi? Palandonga ang lainlaing mga 
paagi nga kita makahimo sa atong bahin sa pagpakigbahin sa 
pagpamatuod kalabut ni Jesukristo ngadto sa kalibutan. Sama 
pananglit, unsay atong mahimo sa pagpakigbahin sa atong 
pagpamatuod ngadto sa atong mga pamilya? niadtong atong 
giserbisyohan isip mga visiting teacher? sa atong mga silingan? 
sa mga tawo nga atong gikahimamat kada adlaw?

 5. Sa unsa nga mga paagi kita makaandam sa atong mga kau-
galingon alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo? (Alang 
sa pipila ka mga ehemplo, tan-awa sa mga pahina 331–32.)Sa 
unsa nga paagi kita makatabang sa uban sa pagpangandam?

 6. Sa unsa nga mga paagi nakaimpluwensya ang mga pag-
tulun-an ni Presidente Snow sa inyong pagpamatuod ni 
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 Jesukristo? Pangita og mga paagi nga makigbahin sa inyong 
pagpamatuod ngadto sa sakop sa pamilya ug sa uban.

May Kalabutan nga mga Kasulatan: Lucas 12:31–48; 2 Mga  Taga-
Corinto 8:9; 2 Nephi 2:7–8; 25:23, 26; Alma 7:11–13; D&P 35:2; 
Joseph Smith—Kasaysayan 1:17

Tabang sa Pagtudlo: “Hangyoa ang mga partisipante sa pagpili og 
usa ka seksyon ug sa pagbasa niini sa hilum. Dapita sila sa pagpun-
dok diha sa mga grupo sa duha o tulo ka mga tawo kinsa mipili sa 
sama nga seksyon ug paghisgot kon unsa ang ilang nakat-unan” 
(pahina viii niini nga basahon).

Mubo nga mga sulat
 1. Sulat gikan ni Brigham Young ug 

Daniel H. Wells ngadto ni George A. 
Smith, diha sa Correspondence of Pales-
tine Tourists (1875), 1–2.

 2. Sa Correspondence of Palestine Tou-
rists, 205.

 3. Sa Correspondence of Palestine Tou-
rists, 236–37.

 4. Deseret News, Ene. 24, 1872, 597.
 5. Sa Conference Report, Abr. 1901, 3.
 6. Deseret News, Dis. 8, 1869, 517.
 7. Sa Conference Report, Okt. 1900, 2.
 8. Millennial Star, Ago. 24, 1899, 531.
 9. Deseret News, Mar. 11, 1857, 3; sa ori-

hinal nga tinubdan, ang pahina 3 nasa-
yop sa pagbutang og pahina 419.

 10. Deseret News, Nob. 22, 1882, 690.
 11. Sa Journal History, Abr. 5, 1884, 9.
 12. Deseret News: Semi-Weekly, Ene. 23, 

1877, 1.
 13. Millennial Star, Abr. 18, 1887, 245.
 14. Deseret News, Abr. 11, 1888, 200; gikan 

sa detalyado nga pagpasabut sa usa 
ka pakigpulong ni Lorenzo Snow nga 
gihatag diha sa kinatibuk-ang kompe-
rensya kaniadtong Abril 1888.

 15. Sa Conference Report, Abr. 1898, 
13–14.

 16. Millennial Star, Abr. 18, 1887, 244–46.
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