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Pambungad

Binuo ng Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawang
Apostol ang seryeng Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan

para matulungan ang mga miyembro ng Simbahan na mapalalim
ang kanilang pagkakaunawa sa doktrina ng ebanghelyo at mapa-
lapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng mga turo ng mga propeta
sa dispensasyong ito. Itinatampok sa aklat na ito ang mga turo ni
Pangulong Heber J. Grant na naglingkod bilang Pangulo ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw mula
Nobyembre 1918 hanggang Mayo 1945.

Pagpapalain ang mga Banal sa mga Huling Araw habang ipina-
mumuhay nila ang mga turo ni Pangulong Grant. Binigyang-diin
niya na: “Walang anumang dami ng kaalaman, ng inspirasyon at
patotoo tungkol sa kabanalan ng gawain ng Diyos ang magiging
kapaki-pakinabang sa atin hangga't hindi natin ipinamumuhay sa
araw-araw ang kaalamang iyon. Hindi ang dami ng kaalaman ng
isang tao ang magiging kapaki-pakinabang para sa kanya at sa
kanyang kapwa; kundi ang praktikal na pamumuhay sa kaala-
mang iyon.”1

Paano Gamitin ang Aklat na Ito

Bawat kabanata sa aklat na ito ay may apat na bahagi: (1) isang
panimulang sipi na nagbibigay ng maikling paglalarawan sa pak-
sa ng kabanata; (2) ang “Mula sa Buhay ni Heber J. Grant,” na
naglalarawan sa mensahe sa pamamagitan ng paglalahad ng isa o
mas marami pang pangyayari mula sa buhay ni Pangulong Grant; 
(3) “Mga Turo ni Heber J. Grant,” na naglalahad ng mga doktrina
mula sa mga sermon at panulat ni Pangulong Grant at mula sa
mga mensahe na ibinigay ng Unang Panguluhan noong siya ang
Pangulo ng Simbahan; at (4) “Mga Mungkahi sa Pag-aaral at
Talakayan,” na naglalaman ng mga tanong upang makahikayat ng
personal na pagbabalik-aral at pagsusuri, pamumuhay sa mga ali-
tuntunin ng ebanghelyo, at talakayan sa tahanan at simbahan.

v
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Ang pagbabasa sa mga tanong bago pag-aralan ang mga salita ni
Pangulong Grant ay maaaring makapagbigay ng karagdagang mga
ideya sa kanyang mga turo.

Gamitin ang aklat na ito sa sumusunod na mga kalagayan:

Para sa personal at pampamilyang pag-aaral. Sa pamamagitan
ng mapanalangin at mapag-isip na pag-aaral, ang bawat miyembro
ay makatatanggap ng sariling patotoo sa mga katotohanang itinuro
ni Pangulong Grant. Ang aklat na ito ay makadaragdag sa aklatan ng
ebanghelyo ng bawat miyembro at magsisilbing mahalagang ma-
pagkukunan sa pagtuturo sa pamilya at pag-aaral sa tahanan.

Para sa talakayan sa mga pulong sa araw ng Linggo. Ang ak-
lat na ito ang teksto para sa pulong ng grupo ng mga high priest,
korum ng mga elder, at ng Relief Society sa araw ng Linggo na ka-
raniwan ay sa ikalawa at ikatlong Linggo ng bawat buwan. Ang
mga pulong na ito sa araw ng Linggo ay dapat maging talakayan
na nakatuon sa mga doktrina at alituntunin ng ebanghelyo.
Dapat pagtuunan ng pansin ng mga guro ang nilalaman ng aklat
at tulungan ang mga miyembro na ipamuhay ang mga turong ito.
Maaari silang sumangguni sa mga tanong sa katapusan ng bawat
kabanata upang makahikayat ng talakayan sa klase. Kung angkop,
ang mga miyembro ay maaaring magbigay ng patotoo o magba-
hagi ng sariling mga halimbawa na may kaugnayan sa mga aralin.
Kapag mapagpakumbabang hinangad ng mga guro ang Espiritu
sa paghahanda at paglalahad ng mga aralin, ang lahat ng kalahok
ay mapapalakas sa kanilang kaalaman sa mga katotohanan.

Dapat himukin ng mga pinuno at guro ang mga miyembro na
basahin ang mga kabanata bilang paghahanda sa mga pulong sa
araw ng Linggo at dalhin ang mga aklat nila sa simbahan. Dapat
nilang pahalagahan ang ganitong paghahanda sa pamamagitan
ng pagtuturo mula sa mga salita ni Pangulong Grant. Kapag na-
basa ng mga miyembro ang kabanata bago magklase, magiging
handa silang magturo at mapalalakas ang bawat isa.

Hindi kinakailangan o iminumungkahi na bumili ang mga mi-
yembro ng karagdagang mga teksto ng komentaryo o sangguni-
an para suportahan ang mga materyal sa aklat na ito. Hinihikayat
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ang mga miyembro na basahin ang mga banal na kasulatan para
sa karagdagang pag-aaral ng doktrina.

Dahil ang aklat na ito ay para sa pansariling pag-aaral at sang-
gunian sa ebanghelyo, maraming kabanata ang naglalaman ng
maraming materyal na higit kaysa sa kayang ilahad ng buo sa
mga pulong sa araw ng Linggo. Samakatwid, kailangan ng mga
indibidwal ang pag-aaral sa tahanan para lalong makinabang
mula sa mga turo ni Pangulong Grant. 

Mga Pinagkunan ng mga Sipi sa Aklat na Ito

Ang mga turo ni Pangulong Grant sa aklat na ito ay direktang
sinipi mula sa iba’t ibang mapagkukunan. Isinama sa mga sipi
ang mga bantas, pagbabaybay, at malalaking titik sa orihinal na
mga pinagkunan, maliban kung kinakailangan ang mga editoryal
o tipograpikal na pagbabago para mapaganda ang pagbabasa sa
mga ito. Dahil dito, ang mga mambabasa ay maaaring makapan-
sin ng bahagyang pag-iiba-iba sa teksto.

Mga Tala

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

Ang aklat na ito ay hindi kasaysayan, kundi kalipunan ng mga
alituntunin ng ebanghelyo na itinuro ni Pangulong Heber J.
Grant. Ang sumusunod na kronolohiya ay nagbibigay ng maikling
talaan ng kasaysayan hinggil sa mga turong ito. Hindi kasama dito
ang makabuluhang mga pangyayari sa sekular na kasaysayan, gaya
ng mga digmaan at pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Hindi rin
kasama dito ang maraming mahahalagang pangyayari sa personal
na buhay ni Pangulong Grant, gaya ng kanyang mga kasal at mga
kapanganakan at kamatayan ng kanyang mga anak.

1856, Nobyembre 22 Isinilang si Heber Jeddy Grant sa Salt
Lake City, kina Rachel Ridgeway Ivins
Grant at Jedediah Morgan Grant. Ang
ama ni Heber, na naglingkod bilang
Pangalawang Tagapayo kay Pangulong
Brigham Young ay namatay makaraan 
ang siyam na araw.

1875, Hunyo 10 Nakatanggap ng tawag na maglingkod sa
panguluhan ng Salt Lake City 13th Ward
Young Men’s Mutual Improvement
Association.

1880, Abril 6 Nagsimulang maglingkod bilang kalihim
sa pangkalahatang panguluhan ng
Young Men’s Mutual Improvement
Association.

1880, Oktubre 30 Nagsimulang maglingkod bilang stake
president ng Tooele, Utah.

1882, Oktubre 16 Inorden na Apostol ni Pangulong 
George Q. Cannon ng Unang
Panguluhan.
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1883–84 Dumalaw sa mga komunidad ng mga
Katutubong Amerikano, nakipagtulu-
ngan sa iba pang mga pinuno ng
Simbahan upang tumawag at magtalaga
ng mga mayhawak ng priesthood na
gagawa doon.

1897 Naglingkod bilang miyembro ng pangka-
lahatang panguluhan ng Young Men’s
Mutual Improvement Association at 
bilang manedyer ng negosyo ng magasin 
ng Simbahan na pinamagatang
Improvement Era.

1901, Agosto 12–
1903, Setyembre 8

Binuo at pinamunuan ang unang 
misyon sa Japan.

1904, Enero 1–
1906, Disyembre 5

Namuno sa mga misyon sa Britanya 
at Europa.

1916, Nobyembre 23 Itinalaga bilang Pangulo ng Korum 
ng Labindalawang Apostol.

1918, Nobyembre 23 Itinalaga bilang Pangulong ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal 
sa mga Huling Araw.

1919, Nobyembre 27 Inilaan ang templo sa Laie, Hawaii.

1920 Pinangunahan niya ang pagdiriwang ng
ika-100 anibersaryo ng Unang Pangitain.

1923, Agosto 26 Inilaan ang templo sa Cardston, Alberta.

1924, Oktubre3–5 Namuno sa unang pangkalahatang 
kumperensya na nai-broadcast sa radyo.

1926 Sa ilalim ng direksiyon ng Unang
Panguluhan, pinasimulan ng Simbahan
ang programang institute ng relihiyon.

1927, Oktubre 23 Inilaan ang templo sa Mesa, Arizona.
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1930, Abril 6 Pinamunuan ang pagdiriwang ng 
ika-100 anibersaryo ng pagkakatatag 
ng Simbahan.

1936 Binuo ng Unang Panguluhan ang
Church Security Plan, na tinatawag 
ngayong welfare program ng Simbahan.

1940, Pebrero Inatake sa puso.

1942, Abril 6 Nagbigay ng pananalita sa pangkalaha-
tang kumperensya sa huling pagkakata-
on. Nang sumunod na tatlong taon, ang
lahat ng kanyang mga pananalita sa kum-
perensya ay binabasa na lamang ng iba.

1945, Mayo 14 Namatay sa Salt Lake City, Utah.
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Ang Buhay at Ministeryo 
ni Heber J. Grant

Sa Oktubre 1899 na pangkalahatang kumperensya ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, sinabi
ni Elder Heber J. Grant, na miyembro pa noon ng Korum ng
Labindalawang Apostol na, “Walang hadlang na napakalaki kapag
inutos ng Diyos at tayo’y sumunod.”1 Ang simpleng pananalitang
ito ang paulit-ulit na tema sa buhay at ministeryo ni Heber J.
Grant. Kahit siya’y dumanas ng kahirapan, ngunit sinagupa niya
ang bawat balakid nang may pananampalataya, pagsunod, pagsi-
sikap, at sigla.

Panahon ng Pagbabago at Pag-unlad

Nabuhay si Pangulong Heber J. Grant sa panahon na kakaiba
ang pagbabago. Isinilang siya noong 1856 sa daigdig ng mga ka-
ritong hila ng baka at kabayo, kung kailan ang mga paglalakbay
ay tumatagal ng ilang buwan. Nang mamatay siya noong 1945,
nilisan niya ang daigdig ng mga kotse at eroplano, kung saan ang
paglalakbay ay nasusukat sa loob lamang ng ilang oras. Ang pag-
hahatid ng sulat na gamit ang kabayo ay napalitan ng ibang pa-
raan ng komunikasyon: ang telepono, radyo, at koreo.

Isinilang makalipas ang 26 anim na taon mula nang itatag ang
Simbahan at 9 na taon matapos dumating ang mga pioneer sa
Salt Lake Valley, nasaksihan ni Heber J. Grant ang panahon ng
malaking pagsulong sa kaharian ng Diyos sa lupa. Buong buhay
niya’y nasiyahan siya sa malapit na pakikipagkaibigan sa mga
Pangulo ng Simbahan, at tumulong din siya sa paghahanda sa
mga lalaking papalit sa kanya sa katungkulang iyon. Noong ka-
bataan niya’y madalas niyang dalawin ang tahanan ni Pangulong
Brigham Young. Bilang miyembro ng Korum ng Labindalawang
Apostol, naglingkod siya sa ilalim ng pamumuno nina Pangulong
John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, at Joseph F. Smith.
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Naglingkod siya sa Korum ng Labindalawa kasama ang tatlong
iba pa na magiging mga Pangulo ng Simbahan: sina George
Albert Smith, David O. McKay, at Joseph Fielding Smith. Habang
naglilingkod siya bilang Pangulo ng Simbahan, inorden ni Heber
J. Grant sina Elder Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, at Ezra Taft
Benson sa pagiging Apostol. At noong 1935 siya at ang kanyang
mga tagapayo sa Unang Panguluhan ay kumuha ng batang kau-
uwing misyonero na nagngangalang Gordon B. Hinckley para
magtrabaho bilang executive secretary ng Radio, Publicity, and
Mission Literature Committee ng Simbahan.

Pagmamahalan ng Ina at Anak

Si Heber Jeddy Grant ay isinilang noong ika-22 ng Oktubre,
1856 sa Salt Lake City, Utah, ang tanging anak nina Rachel
Ridgeway Ivins Grant at Jedediah Morgan Grant, na noon ay nag-
lilingkod bilang Pangalawang Tagapayo kay Pangulong Brigham
Young. Siyam na araw makaraang isilang si Heber, ang kanyang
ama ay namatay dahil sa magkahalong tipus at pulmonya.

Malaking bahagi ng kabataan ni Heber ang ginugol niya at ng
kanyang ina sa pagsisikap na kumita ng salapi para mabuhay.
Dumanas sila ng mga “gabing malamig na walang siga sa
fireplace para sila’y mainitan, mga buwan na walang sapatos, at
ang tanging suot ay ang gawang-bahay na kasuotan na yari sa ma-
gaspang at mumurahing tela, at maliban sa sapat na suplay ng ti-
napay ay mayroon silang kaunting makakain na ilang kilo ng
butter at asukal para sa buong taon.”2

Determinado si Rachel na suportahan ang sarili at ang kan-
yang batang anak. Nagtrabaho siya bilang mananahi at nagpaupa
ng mga silid sa kanyang tahanan na matutuluyan ng ibang tao.
Inalok siya ng mga kapatid niyang lalaki ng maginhawang buhay
kung iiwan lamang niya ang Simbahan, ngunit nanatili siyang ta-
pat sa kanyang pananampalataya. Ang debosyon at sakripisyong
ito ang nakintal sa isipan ni Heber, na nagunita sa huli:

“Ang mayayamang mga kapatid ng nanay ko ay nag-alok na
magbayad sa kanya buwan-buwan o taun-taon kung tatalikuran
niya ang kanyang relihiyon. Sinabi ng isa sa kanila sa aking ina:
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‘Rachel, nagdulot ka ng kahihiyan sa mga Ivins. Ayaw ka na na-
ming makita pang muli kung makikisama ka pa rin sa mga
Mormon,’—ito’y noong paalis na siya papuntang Utah—‘pero,’
patuloy niya, ‘bumalik ka sa isang taon, o kaya’y makalipas ang
limang taon, o kahit makalipas ang sampu o dalawampung taon,
at kahit kailan ka pa bumalik, bukas ang pinto ng ating tahanan
at magiging sagana at maginhawa ang iyong buhay.’

“Sa huli, nang dumanas siya ng kahirapan, kung hindi nga la-
mang niya alam na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos at totoo
ang ebanghelyo, puwede na sana siyang magbalik sa silangan at
hayaang alagaan siya ng kanyang mga kapatid na lalaki. Ngunit sa
halip na bumalik sa mayayaman niyang kamag-anak sa silangan
kung saan ibibigay ang kanyang pangangailangan, nang hindi siya
naghihirap o ang kanyang anak, minabuti niyang suportahan ang
sarili kapiling ang mga taong mas malapit sa kanya kaysa kanyang
mga kamag-anak na hindi niya kasama sa pananampalataya.”3

Si Rachel Grant at ang kanyang anak ay hirap sa pera, ngunit
mayaman sila sa kanilang pagmamahal sa isa’t isa at sa kanilang
debosyon sa ibinalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Sinabi ni
Pangulong Grant, “Siyempre, utang ko ang lahat sa aking ina da-
hil namatay ang tatay ko noong siyam na araw pa lang ako; at ang
kahanga-hangang mga turo, ang pananampalataya, at integridad
ng aking ina ay naging inspirasyon ko.”4

Dahil nabigyang-inspirasyon ng kanyang ina, si Heber J. Grant
ay nagkaroon ng katangian na nagpatanyag sa kanya sa buong
Simbahan: pagtitiyaga. Ang pagsisigasig at kahandaan niyang gu-
mawa ang tumulong sa kanya para magapi ang likas na kahina-
an. Halimbawa, pinagtatawanan siya ng ibang mga bata dahil sa
hindi siya magaling sa paglalaro ng baseball. Bilang tugon sa ka-
nilang panlilibak ay nagtrabaho siya para makaipon ng sapat na
perang pambili ng baseball at gumugol ng maraming oras sa pag-
babato ng bola sa kamalig. Bilang resulta ng pagtitiyaga niya sa
huli ay nakapaglaro siya sa kampeonatong koponan ng baseball.
Sa eskuwelahan, tinutukso siya ng ilan niyang mga kaklase dahil
sa pangit niyang pagsulat. Paggunita niya sa huli: “Ang mga pu-
nang ito at marami pang iba, bagaman hindi ginawa para saktan
ang damdamin ko kundi bilang katuwaan ay nakasugat pa rin sa
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damdamin ko at ito ang gumising sa aking diwa ng determinas-
yon. Nagpasiya akong gumawa ng mga kopya para sa lahat ng
mag-aaral sa unibersidad, at maging guro ng pagsusulat at book-
keeping sa paaralang iyon. . . . Sinimulan kong gamitin ang li-
breng oras ko sa pagsasanay sa pagsulat, na tuluy-tuloy sa
paglipas ng mga taon hanggang sa tagurian akong ‘pinakamaga-
ling sa mabilis na pagsusulat sa mundo.’ ” Sa huli’y napanalunan
niya ang first prize sa pagsusulat sa territorial fair at naging guro
ng pagsusulat at bookkeeping sa University of Deseret (na nga-
yo’y University of Utah).5

“Isang Lider sa Pananalapi at Industriya”

Pinasok ni Heber J. Grant ang daigdig ng negosyo sa murang
gulang para makatulong sa kanyang ina. Sa gulang na 15, inupa-
han siya bilang klerk ng isang opisina ng seguro. Nagtrabaho din
siya sa larangan ng pagbabangko at kumita ng salapi sa mga oras
pagkatapos ng trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng mga kard
at imbitasyon at paglikha ng mga mapa.

Habang naghahanap siya ng karagdagang mga oportunidad,
nagkaroon siya ng “napakatibay na ambisyon na makatapos ng
pag-aaral sa isang pamantasan at magkaroon ng titulo mula sa
isang kilalang paaralan.” Nadama niyang “napakaliit ng kanyang
pag-asang matamo ito, dahil wala siyang maipambabayad at da-
hil may balong ina siyang inaalagaan,” ngunit nabigyan siya ng
pagkakataong makapasok sa United States Naval Academy.
Nagugunita niya:

“Sa unang pagkakataon sa aking buhay hindi ako nakatulog
nang maayos; halos magdamag akong gising, dahil sa kagalakan
na matutupad ang aking ambisyon sa buhay. Halos madaling-
araw na nang makatulog ako; kinailangang gisingin ako ng
aking ina.

“Sabi ko sa kanya: ‘Nanay, napakagandang bagay na magkaro-
on ako ng edukasyon na kasing husay ng sa sinumang kabataang
lalaki sa Utah. Halos hindi ako makatulog; gising ako hanggang
sa halos pagsikat ng araw kaninang umaga.’

“Tiningnan ko siya; nakita kong lumuluha siya.
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“Narinig ko ang tungkol sa mga tao na habang nalulunod ay
nakita ang buong buhay nila na tila dumaan sa kanilang harapan
sa isang iglap. Nakinita ko ang sarili ko bilang isang admiral.
Nakita kong naglalayag ako sa buong mundo lulan ng isang bar-
ko, na malayo sa aking balong ina. Tumawa ako at niyakap
siya, at hinalikan siya at sinabing:

“ ‘Nanay, ayaw ko ng edukasyong pang-hukbong dagat.
Magiging negosyante ako at papasok kaagad sa isang opisina at
aalagaan kayo, at patitigilin na kayo sa pagtanggap ng mga kase-
ra upang mabuhay.’

“Napaiyak siya at sinabing hindi siya natulog at magdamag na
nanalangin para kalimutan ko ang ambisyon ko sa buhay upang
hindi siya maiwanang mag-isa.”6

Sa pagharap ni Heber sa kanyang mga interes sa negosyo, na-
ging matagumpay siya sa murang gulang, lalung-lalo na sa indus-
triya ng pagbabangko at seguro. Nakilala siya bilang matapat at
masipag na negosyante. Ayon sa pagmamasid ni Heber M. Wells,
ang unang gobernador ng estado ng Utah, “Maaari siyang puma-
sok sa mga tanggapan ng mga ehekutibo at mga direktor ng pi-
nakamalalaking institusyong industriyal sa Amerika at mainit na
tatanggapin ng mga kalalakihan na magmamalaki sa pagkakakila-
la sa kanya bilang lider sa pananalapi at industriya.”7 Isang publi-
kasyon sa pananalapi noong 1921 ang naglathala ng ganitong
pagkilala kay Pangulong Grant: “Taglay ni G. Grant ang mga kata-
ngian ng tunay na lider—matatag na paniniwala, karangalan at
mababang kalooban, sigla sa lahat ng mithiing pinapasok niya, at
walang kapagurang paggawa. Kilala siya at iginagalang ng mga ne-
gosyante sa ikatlong kanluraning bahagi ng Estados Unidos, ma-
ging anuman ang kinaaaniban nilang relihiyon.”8

Hindi palaging matagumpay si Heber J. Grant sa kanyang mga
gawain sa negosyo. Halimbawa, noong 1893 isang krisis sa eko-
nomiya ang bumalot sa malaking bahagi ng Estados Unidos, na
naging dahilan ng pagkalugi ng daan-daang mga bangko, kum-
panya ng tren, minahan, at iba pang negosyo. Ang krisis na ito, na
tinawag na Panic of 1893, ay ikinabigla ni Elder Grant, na noon ay
miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol. Naiwan siyang



xvi

A N G  B U H A Y  A T  M I N I S T E R Y O  N I  H E B E R  J .  G R A N T

may mga utang na taon ang bibilangin para mabayaran. Sa pana-
hon ng kagipitan, nagkaisa ang buong Pamilya Grant na bawasan
ang mga gastusing pampamilya. “Kapag kaya na namin,” paggu-
nita ng isang anak na babae, “nagsisimula kaagad kaming mag-
trabaho . . . , at ang pinakamalaking kasiyahan ng mura naming
mga buhay ay ang madama na nakakatulong kami sa kanya sa pa-
mamagitan ng pangangalaga sa aming mga sarili.”9

Sa huli’y umasenso si Pangulong Heber J. Grant sa pananala-
pi, at ginamit niya ang kanyang kakayahan para makatulong sa
mga tao, mga pamilya, Simbahan, at komunidad. Sabi niya:
“Bagama’t nagtrabaho ako nang husto upang kumita ng Salapi,
batid ninyo, gaya din naman ng mga kaibigan ko na ganap na
nakakikilala sa mithiin ng aking puso, na hindi ko naging diyos
ang Salapi at hindi nito kailanman nasilaw ang aking puso, ta-
nging para gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng anumang
kikitain ko. Lubos kong hinahangad na ganito palagi ang aking
madarama.”10

Labis na ikinasiya ni Pangulong Grant ang pamimigay ng mga
aklat. Libu-libong aklat ang ipinamigay niya, karamihan ay nilag-
yan niya ng sariling dedikasyon. Sinabi niyang ang ipinambili
niya sa mga aklat na ito na ipamimigay niya ay halos kasing hala-
ga ng salaping gagastusin sa sigarilyo ng taong naninigarilyo.11 Sa
pamimigay ng napakaraming mga regalo, halos malimutan na
niya ang kanyang mga naipamigay. “Binigyan ko minsan ng aklat
ang isang tao,” wika niya, “at nagpasalamat siya dahil dito, at nag-
sabi, ‘Brother Grant, lubos akong nagpapasalamat sa aklat na ito.
Ikatlong kopya na ho ito ng aklat na ibinigay mo sa akin.’ ”
Pagkatapos ng karanasang ito, nagtabi si Pangulong Grant ng in-
dese ng mga aklat na kanyang ipinamigay.12

Sinasabi ng iba na si Pangulong Grant ay “nagbibigay dahil
ibig niyang gawin ito,—tila likas na gawain ito ng dakila at ma-
pagbigay na puso.”13 Itinuturing siya ng kanyang anak na si Lucy
Grant Cannon bilang “pinakabukas-palad na tao sa buong mun-
do” at ikinuwento ang malaking malasakit niya sa mga balo at
ulila—“tinutulungan silang mabayaran ang pagkakasangla ng
kanilang mga bahay, binibigyang pagkakataon ang kanilang mga
anak na makapasok sa negosyo, tinitiyak na ang mga maysakit ay
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naipapagamot.” Kahit na sa “panahon ng kagipitang likha ng
krisis noong 1893,” wika niya, “kung kailan mas mahirap ang
mamigay ng barya kaysa mamigay ng lima o sampung dolyar no-
ong una, tumulong pa rin si itay sa mga nangangailangan.”14

“Isang Pambihirang Ama ng Pamilya”

Sinabi ng anak ni Pangulong Grant na si Frances Grant
Bennett, “Bagamat batid ng marami ang tibay ng paninidigan ng
[aking ama], iilan lamang ang nakakaalam kung gaano siya ka-
pambihirang ama ng pamilya.”15 Kinailangan siyang magbiyahe
nang madalas dahil sa kanyang mga tungkulin sa Simbahan, pero
nanatili siyang malapit sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng
pagsulat sa kanila ng libu-libong mga liham. Nagugunita ng apo
niyang si Truman G. Madsen: “Dahil sa madalas na malayuang
pagbibiyahe ay kahit saan na lang siya nagsusulat. . . . Sa mga tren,
sa mga pook-hintayan, sa mga otel, at habang nakaupo sa hara-
pan sa pagitan ng mga pulong, sumusulat siya ng mga mensahe
para ibahagi ang kanyang mga karanasan at impresyon at sagutin
din naman ang mga liham nila.”16

Naaalala pa ng anak niyang si Lucy ang nakakatuwang oras na
ginugugol nilang magkakapatid na kasama siya kapag umuuwi
siya mula sa pagmiministeryo sa mga Banal:

“Tuwang-tuwa kami kapag umuuwi siya! Magtitipon kaming
lahat at makikinig sa kanyang mga karanasan. Parang nakikita ko
siyang naglalakad sa bahay habang nakatuntong sa kanyang paa
ang mga bata, o kaya’y inuugoy ang mga bata sa pamamagitan ng
kanyang paa. . . .

“Naaalala ko pa ang mga pagsakay namin sa aming kabayong
si matandang John. Kahit hindi kami kasya sa upuan ng karwahe
ay aalis pa rin kaming lahat. Ililibot kami ni Itay sa paborito na-
ming daan sa West Temple [Street] at doon sa Liberty Park. Ang
West Temple ay may hanay ng mga punong cottonwood. Kung si-
mula pa lang ng tagsibol ang dagta ay lumalabas mula sa mga
puno, titigil si itay at puputol ng murang sanga mula sa puno at
igagawa kami ng pito o whistle. Tuwang-tuwa kami sa pagma-
masid kung paano niya pakinisin ang balat ng puno at ilagay ang
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kutab sa hibla ng puno; at kukuha muli ng balat ng puno at han-
da na ang aming mga pito. At nakakatuwa ang tunog ng mga pi-
tong iyon habang dahan-dahan kaming pauwi. Bawat isa’y
kakaiba ang tunog.”17

Nagawang panatilihin ni Pangulong Grant ang disiplina sa taha-
nan nang hindi gumagamit ng pisikal na pagpaparusa. Sabi ng
kanyang anak na si Lucy: “Sa tingin ko’y hindi tinanggap nang ser-
yoso ng aming ama ang utos na ‘pag hindi namalo ang bata’y lala-
king palalo’. . . . Sa tingin ko’y higit ang sakit na aming nadarama
kapag alam naming may nagawa kaming hindi kalugud-lugod sa
aming mga magulang kaysa kung pinalo kami.”18

Hinimok ni Pangulong Grant ang mga magulang na “isaayos
ang kanilang buhay upang ang halimbawa nila’y maging inspi-
rasyon sa kanilang mga anak,”19 at ipinamuhay niya ang turong
ito. Ikinuwento ng anak niyang si Frances ang pagkakataon nang
matuto siya mula sa halimbawa ng ama:

“May isang pangyayari na nakintal na mabuti sa isip ko kung
kaya hindi ko ito malilimutan sa buong buhay ko. Gumamit ako
ng mga salitang hindi nagustuhan ni itay at sinabi niyang huhu-
gasan niya ang bibig ko para maalis ang mga salitang iyon.
Kinuskos niyang mabuti ng sabon ang bibig ko at sinabing,
‘Ngayon, malinis na ang bibig mo. Ayaw kong dumihan mo itong
muli gamit ang mga salitang iyon.’

“Makaraan ang ilang araw habang nag-aalmusal ay nagkuwen-
to si itay at sa pagbanggit sa sinabi ng isang tao ay gumamit siya
ng lapastangang pananalita. Kaagad ko itong narinig.

“ ‘Papa,’ sabi ko, ‘hinugasan ninyo ang bibig ko dahil nagsali-
ta ako nang ganyan.’

“ ‘Oo nga pala,’ sagot niya. ‘At gaya mo’y hindi ko rin dapat sa-
bihin ang mga iyon. Gusto mo bang hugasan ko ang bibig ko?’

“Opo. Kinuha ko ang sabong panlaba at kinuskos ko itong
mabuti.

“Puwedeng tumanggi ang tatay ko. Puwede niyang sabihing
hindi naman siya talaga nagmumura, na totoo naman; pero hin-
di siya ganoon. Hindi alam ng batang musmos ang pagkakaiba ng
pagbanggit lamang at ng tunay na pagmumura, at naunawaan
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Ibinigay ni Pangulong Heber J. Grant, nasa dulong kanan, ang kanyang unang 

mensahe sa mundo sa pamamagitan ng radyo noong ika-6 ng Mayo, 1922.
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niya iyon. Simula noon nalaman ko na magiging patas ang tatay
ko sa kanyang pakikitungo sa akin, at gayon nga ang nakita ko sa
kanya. Matapos iyon ay hindi ko siya kailanman naringgan na
nagbanggit man lamang ng lapastangang pananalita. Gustung-
gusto niya ang magkuwento nang masaya at sasabihing, ‘Sabi ni
John, nang may diin, na ganito-ganyan,’ pero hindi niya kailan-
man binigkas ang mga salita. Siya’y talagang naniniwala sa pag-
tuturo sa pamamagitan ng halimbawa at hindi kailanman hiniling
sa amin na gawin ang bagay na hindi niya gagawin mismo.”20

Naalala ni Lucy ang magiliw na pagmamahal ng kanyang ama
sa kanyang ina, na namatay sa edad na 34: “Noong mga taon na
may sakit ang nanay ko, na matagal na panahon rin, palagian at
puno ng konsiderasyon ang pag-aasikaso niya kaya’t napupuna
ito hindi lamang ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan
kundi maging ng mga estranghero na nakakita ng patunay ng de-
bosyon na ito. Anim na buwan akong kapiling ng inay ko habang
ginagamot siya sa isang ospital sa California, at kapiling namin
siya hanggat maaari. Madalas ang dating ng mga bulaklak; pru-
tas, mga kendi, bagong damit—kahit na anong maipadadala niya
na para sa kanya. Halos araw-araw ay may dumarating sa kan-
yang sulat, at kung sakaling maantala ito ay napapansin ito ng
mga narses. Naaalala ko pa ang Sister Superior (kami’y nasa
Katolikong Ospital) na nagsasabi kay inay na sa buong panahon
ng pag-aalaga niya ay hindi pa siya nakakita ng lalaki na gayon na
lamang ang pagsuyo na gaya ng pakikitungo ni itay kay inay.”21

Ikinuwento din ni Lucy ang patuloy na pangangalaga ng kan-
yang ama sa sarili nitong ina. “Wala akong nakitang anak na higit
na maalalahanin at mapagmahal kaysa kanya. Ang kanyang pag-
aalala na makitang masaya ang kanyang ina sa katandaan nito, ang
kanyang kahandaang ibahagi dito ang lahat ng maibibigay niya at
pangalagaan ito ay tila pagkahumaling sa kanya. Sa bawat pagda-
rasal ng pamilya sa araw-araw, at kapag siya na ang mananalangin,
lumuluhod siya sa tabi ng lola at mananalangin para marinig nito,
kahit na mahina ang pandinig nito. Kinakausap niya ang lola at na-
rininig nito ang kanyang tinig bagamat hindi nito naririnig ang ti-
nig ng iba. . . . Sa bawat paraang magagawa niya, ipinamuhay
[niya] ang ikaanim na utos—‘Igalang mo ang iyong ama at ang
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iyong ina.’ [Exodo 20:12.] . . . Sa huling pitong taon ng buhay ng
lola ay sa amin siya tumira at wala akong matandaang araw na lu-
mipas kapag nandito si itay na hindi siya pumupunta o tumatawag
para kumustahin si lola. Lagi niyang ipinagmamalaki ang lola da-
hil sa kabaitan nito, sa kahanga-hangang espirituwalidad nito, at sa
maganda at kaaya-aya niyang mukha—mukhang kababakasan ng
kasiyahan at kapayapaang kanyang nadarama.”22

Isang Buhay ng Dedikasyon at Paglilingkod sa Simbahan

Stake President

Bago dumating ang kanyang ika-24 na kaarawan, sinabihan si
Heber J. Grant na lisanin ang kanyang tahanan sa Salt Lake City
at lumipat sa Tooele, Utah, kung saan siya maglilinglod bilang
stake president. Ganito ang naaalala niya tungkol sa panahong
ito ng kanyang buhay, “Wala akong karanasan, at nakadama ako
ng kahinaan.”23 Gayunman, ganap niyang iniukol ang sarili sa
kanyang bagong katungkulan. Sinabi niya sa huli: “Wala akong
ibang bagay na inisip kundi ang manatili sa Tooele sa buong bu-
hay ko. Wala na akong ibang inisip pa.”24

Noong ika-30 ng Oktubre 1880, ang mga miyembro ng Tooele
Utah Stake ay nasorpresa nang ang 23 taong gulang na si Heber
J. Grant, isang ganap na dayuhan, ay iniharap sa kanila bilang
bago nilang stake president. Ipinakilala niya ang sarili sa kon-
gregasyon sa pamamagitan ng pagbigkas ng maikling pananalita.
Bagama’t maikli ito na di tulad ng nais niyang haba, nagbigay ito
sa mga tao ng larawan ng taong maglilingkod bilang kanilang pi-
nuno sa priesthood. Makaraan ang ilang taon, ginunita niya ang
pinakabuod ng mensahe:

“Sinabi ko sa aking mensahe na tumagal nang pito at kalaha-
ting minuto na hindi ko hihilingin sa sinumang tao sa Tooele na
maging higit na matapat sa pagbabayad ng ikapu kaysa akin; na
hindi ko hihilingin sa sinuman na ipagkaloob ang kanyang ma-
kakaya nang higit kaysa aking ibibigay; hindi ko hihilingin sa
sinuman na ipamuhay ang Word of Wisdom nang higit na mabu-
ti kaysa akin, at gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya
para sa kapakanan ng mga tao sa stake na iyon ng Zion.”25
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Matapat na naglingkod si Pangulong Grant bilang stake presi-
dent sa loob ng dalawang taon bago siya tinawag sa banal na
pagka-Apostol.

Apostol

Noong ika-16 ng Oktubre 1882, inordenan si Elder Heber J.
Grant bilang Apostol ni Pangulong George Q. Cannon, ang
Unang Tagapayo kay Pangulong John Taylor. Sa loob ng 36 taon
na kanyang inilagi sa Korum ng Labindalawang Apostol, nakaga-
wa ng kontribusyon si Elder Heber J. Grant sa Simbahan bilang
isang pinuno, guro, negosyante, at misyonero. Naglingkod siya
bilang miyembro ng pangkalahatang pangasiwaan sa organisas-
yon ng kabataang lalaki sa Simbahan at isa sa mga pangunahing
tagapagtatag ng magasin ng Simbahan na pinamagatang
Improvement Era. Naglingkod din siya bilang business manager
ng Improvement Era.

Bilang Apostol, gumugol si Elder Grant ng limang taon sa pag-
lilingkod bilang full-time na misyonero. Bilang tugon sa mga pa-
nawagan ng Unang Panguluhuan, inayos at pinamunuan niya
ang unang misyon sa Japan at sa huli’y pinamunuan ang Misyon
sa Britanya at Europa. Sa kanyang payo sa mga misyonerong ka-
sama niyang naglingkod, madalas niyang ulitin ang dalawang te-
ma. Una, hinimok niya sila na ipamuhay ang mga pamantayan ng
misyon at tuparin ang mga kautusan. Ikalawa, hinikayat niya sila
na magtrabahong mabuti. Sa Misyon sa Britanya ay pinanguna-
han niya ang gawain sa pagtatrabaho nang higit na maraming
oras sa bawat araw kaysa nakagawian noong una. Sa buong mis-
yong iyon, naging mabunga ang kanilang pagsisikap kahit na ba-
hagyang bumaba ang bilang ng mga misyonero sa paglipas ng
mga taon. 26

Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga

Huling Araw

Pumanaw si Pangulong Joseph F. Smith noong ika-19 ng
Nobyembre 1918 na batid na si Heber J. Grant ang hahalili sa kan-
ya bilang Pangulo ng Simbahan. Ang huling mga salita ni
Pangulong Smith kay Pangulong Grant ay: “Pagpalain ka ng Diyos,
anak, nawa’y pagpalain ka ng Diyos; may malaki kang pananagu-
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tan. Laging tatandaan na ito ay gawain ng Panginoon at hindi ng
tao. Higit na dakila ang Panginoon kaysa sinumang tao. Batid Niya
kung sino ang nais Niyang mamuno sa Kanyang Simbahan, at hin-
di kailanman nagkakamali. Pagpalain ka ng Diyos.”

Binuwag ang Unang Panguluhan, naiwan ang Korum ng
Labindalawang Apostol bilang namumunong awtoridad ng
Simbahan at si Pangulong Heber J. Grant ang Pangulo ng Korum
na iyon. Noong ika-23 ng Nobyembre 1918, itinalaga si
Pangulong Grant bilang Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kinuha pa rin niyang mga ta-
gapayo ang naglingkod kay Pangulong Smith: Pangulong Anthon
H. Lund bilang Unang Tagapayo at Pangulong Charles W. Penrose
bilang Pangalawang Tagapayo.

Ang unang pangkalahatang kumperensya ni Pangulong Grant
bilang Pangulo ng Simbahan ay naganap noong Hunyo 1919,
pagkaraan ng dalawang buwang pagpapaliban dahil sa pandaig-
digang epidemya ng trangkaso na nakaapekto sa buhay sa Salt
Lake Valley. Ang isang bahagi ng kanyang pananalita sa kumpe-
rensya ay pagbabalik-tanaw sa kanyang unang mensahe bilang
pangulo ng Tooele Stake:

“Ako’y napakumbaba at hindi ko maipaliwanag sa wikang ipi-
nagkaloob ng Diyos sa akin, sa pagtayo ko sa inyong harapan sa
umagang ito, hawak ang katungkulang ito na sinang-ayunan nin-
yong hawakan ko. Naaalala ko noong tumayo ako sa harap ng
mga tao sa Tooele, matapos akong sang-ayunan bilang stake pre-
sident doon, noong ako ay dadalawampu’t tatlong taon lamang.
Nangako ako sa mga taong iyon na gagawin ko ang lahat sa abot
ng aking makakaya. Nakatayo ako ngayon sa inyong harapan
nang buong pagpapakumbaba, na kinikilala ang sarili kong mga
kahinaan, ang kakulangan ko ng karunungan at kaalaman, at ang
kakulangan ko ng kakayahan na hawakan ang mataas na katung-
kulang sinang-ayunan ninyong hawakan ko. Ngunit gaya ng si-
nabi ko noon sa Tooele, sinasabi ko rin dito ngayon: na sa
pamamagitan ng tulong ng Panginoon, gagawin ko ang lahat sa
abot ng makakaya ko para magampanan ang bawat tungkulin na
nasa akin bilang Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw.
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“Hindi ko hihilingin sa sinumang tao na ipagkaloob ang kan-
yang makakaya nang higit kaysa aking ibibigay para sa ikasusu-
long ng Kaharian ng Diyos. Hindi ko hihilingin sa sinuman na
ipamuhay ang Word of Wisdom nang higit na mabuti kaysa akin.
Hindi ko hihilingin sa sinuman na maging higit na matapat sa
pagbabayad ng kanyang mga ikapu at handog nang higit kaysa
akin. Hindi ko hihilingin sa sinuman na maging mas handang du-
mating nang maaga at umuwi nang gabi na, at magtrabaho nang
buong lakas ng isipan at katawan, kaysa sa akin, at gawin ito pa-
lagi nang may kababaang-loob. Umaasa at dumadalangin akong
basbasan tayo ng Panginoon, na buong laya at tahasang kinikilala
na kung wala ang mga pagpapala ng Panginoon ay imposibleng
magtagumpay ako sa mataas na katungkulang ito na hawak ko
ngayon. Ngunit tulad ni Nephi noong una, alam kong hindi hihi-
ling ang Panginoon sa mga anak ng tao, maliban na siya ay mag-
hahanda ng paraan para sa kanila upang maisagawa ang bagay na
kanyang ipinag-uutos sa kanila [tingnan sa 1 Nephi 3:7]. Taglay
ang kaalamang ito sa aking puso, tanggap ko ang malaking res-
ponsibilidad, nang walang takot sa ibubunga nito. Alam kong ita-
taguyod ako ng Diyos gaya ng pagtataguyod Niya sa lahat ng
nauna sa akin na naupo sa katungkulang ito, sa kondisyon na pa-
lagi akong magsisikap nang may kababaang-loob at pagsusumiga-
sig, na hangarin ang patnubay ng Banal na Espiritu; at ito ang
dapat kong sikaping gawin.”28

Halos 27 taon na naglingkod si Pangulong Grant bilang
Pangulo ng Simbahan—mas matagal kaysa sinumang Pangulo ng
Simbahan maliban kay Brigham Young. Noong panahong iyon
ang mga miyembro ng Simbahan, kasama ang milyun-milyong iba
pa sa buong mundo ay dinanas ang hirap na dulot ng Unang
Digmaang Pandaigdig, ang kahirapan sa pananalapi na hatid ng
Matinding Kahirapan [o Great Depression], at mga pagsubok at
lagim ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Bagamat panahon ito
ng matinding kahirapan, panahon din naman ito ng pagsasaya.
Ipinagdiwang ng mga Banal sa mga Huling Araw ang ika-100 ani-
bersaryo ng Unang Pangitain at ng pagkakatatag ng Ang Simbahan
ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagalak sila sa de-
dikasyon ng mga templo sa Laie, Hawaii; Cardston, Alberta; at
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Mesa, Arizona. At simula noong Oktubre 1924, ang mga hindi ma-
kadalo sa pangkalahatang kumperensya sa Salt Lake Tabernacle o
sa karatig na mga gusali ay narinig ang mga salita ng mga prope-
ta sa mga huling araw sa pamamagitan ng radyo.

Sa kanyang mga mensahe sa mga Banal, paulit-ulit na binig-
yang-diin ni Pangulong Grant ang kahalagahan ng pagsunod sa
mga utos. Sabi niya, “Ipinapangako ko sa inyo, bilang tagapag-
lingkod ng buhay na Diyos na ang bawat lalaki at babae na sumu-
sunod sa mga utos ng Diyos ay uunlad, na ang bawat pangakong
ginawa ng Diyos ay matutupad sa kanilang mga ulo, at sila’y susu-
long at madaragdagan sa karunungan, liwanag, kaalaman, katali-
nuhan, at higit sa lahat, sa patotoo sa Panginoong Jesucristo.”29

Nang banggitin niya na kailangang sundin ang mga utos, madalas
niyang pagtuunan ng pansin ang Word of Wisdom at ang batas ng
ikapu. Sa isang pananalita sa kumperensya ay itinuro niyang:

“Handa ang diyablo na bulagin ang ating mga mata sa mga ba-
gay ng daigdig na ito, at matutuwa siyang nakawin sa atin ang bu-
hay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng mga
kaloob. Ngunit hindi ibinigay sa diyablo, at walang kapangyari-
hang ibibigay sa kanya na sisira sa sinumang Banal sa mga Huling
Araw na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Walang kapangyari-
hang ibinigay sa kaaway ng kaluluwa ng tao na sisira sa atin kung
ginagampanan natin ang ating tungkulin. Kung hindi tayo lubos
na matapat sa Diyos ay inaalis natin ang mga bakal at sa gayon ay
nasira natin ang bahagi ng depensang nagpoprotekta sa atin, at
maaaring makapasok ang diyablo. Ngunit wala namang taong na-
walan ng patotoo sa Ebanghelyo, walang taong lumiko sa kanan
o sa kaliwa, na nagkaroon ng kaalaman sa katotohanan, na gu-
maganap sa kanyang mga tungkulin, na sumusunod sa Word of
Wisdom, na nagbabayad ng kanyang ikapu, na tumutugon sa
kanyang mga tawag at tungkulin sa Simbahan.

“May ilan na habampanahong nagtatanong kung ano ang gus-
to sa kanila ng Panginoon, at tila atubiling gawin iyon.
Kumbinsido ako na ang tanging nais ng Panginoon sa inyo at sa
akin at kanino pa mang lalaki o babae sa Simbahan ay ang gawin
ang ating tungkulin at sundin ang mga utos ng Diyos.”30
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Noong panahon ng Matinding Kahirapan ng dekada 1930,
nang ang lahat ng tao sa buong mundo ay nagsisikap na magha-
nap ng trabaho at naghihirap, nag-alala sina Pangulong Grant at
ang kanyang mga tagapayo na sina Pangulong J. Reuben Clark Jr.
at David O. McKay tungkol sa kapakanan ng mga Banal sa mga
Huling Araw. Noong ika-20 ng Abril 1935 tinawag nila sa kani-
lang tanggapan si Harold B. Lee, isang batang stake president na
may matagumpay na stake na nag-aalaga sa mga mahihirap at na-
ngangailangan. Naalala ni Pangulong Lee:

“Sinabi ni Pangulong Grant . . . na walang mas mahalagang ga-
win ang Simbahan kundi ang pangalagaan ang mga miyembro
nitong nangangailangan at kung kami ang tatanungin, kaila-
ngang isakripisyo ang lahat [nang sa gayo’y] matulungan ang
ating mga tao. Nagulat ako na malaman na may nabuo na silang
plano para sa mga darating na panahon, bilang bunga ng kani-
lang pag-iisip at pagpaplano at dahil na rin sa inspirasyong dulot
ng Makapangyarihang Diyos. Matalino ang plano na naghihintay
at inihahanda para sa inaakala nilang takdang oras, at gayon na
lamang ang pananampalataya ng mga Banal sa mga Huling Araw
kung kaya handa silang sumunod sa payo ng mga taong namu-
muno sa Simbahang ito.”31

Noong Abril 1936, matapos sumangguni kay Pangulong Lee at
sa mga General Authority, mga negosyante, at iba pa, ay ipinaki-
lala ng Unang Panguluhan ang Church Security Plan, na kilala
ngayon bilang welfare program ng Simbahan. Sa pangkalahatang
kumperensya noong Oktubre 1936, ipinaliwanag ni Pangulong
Grant ang layon ng programang ito: “Ang pangunahin nating la-
yunin ay bumuo, hanggat maaari, ng sistema kung saan ay ma-
wawala ang sumpa ng katamaran, mapapawi ang kasamaan ng
paglilimos, at mapasimulan muli sa ating mga tao ang pagtayo sa
sariling paa, kasipagan, pagtitipid at paggalang sa sarili. Layunin
ng Simbahan na tulungan ang mga tao na tulungan ang kanilang
sarili. Dapat muling bigyang-diin na paggawa o pagtatrabaho ang
namamayaning alituntunin sa buhay ng mga miyembro ng ating
Simbahan.”32

Nagpatotoo si Pangulong J. Reuben Clark: “Ang Welfare Plan ay
batay sa paghahayag. . . . Ang pagkabuo ng sistemang pangkapa-
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kanan sa Simbahan ay bunga ng paghahayag ng Espiritu Santo
kay Pangulong Grant.”33 Ipinaliwanag ni Elder Albert E. Bowen,
na inorden na Apostol ni Pangulong Grant ang pananaw ng pro-
grama: “Ang pangmatagalang layunin ng Welfare Plan ay ang pag-
papalakas sa pagkatao ng mga miyembro ng Simbahan, ang mga
nagbibigay at mga tumatanggap. Inililigtas nito ang lahat ng pi-
nakapinong katangian na nasa kanilang kalooban, at pinamumu-
kadkad at pinagbubunga ang lihim na yaman ng espiritu.”34

Noong Pebrero 1940 ay inatake sa puso si Pangulong Grant at
dahil dito’y garil siyang magsalita at pansamantalang paralisado
ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ito naging had-
lang sa pagpapatuloy niya sa gawain ng Panginoon. Araw-araw ay
nagtatrabaho siya sa loob ng ilang oras, at patuloy pa rin siyang
nagbigay ng maiikling pananalita sa mga pangkalahatang kum-
perensya nang sumunod na dalawang taon. Noong ika-6 ng Abril
1942 ay nagbigay siya ng pananalita sa pangkalahatang kumpe-
rensya sa huling pagkakataon. Pagkatapos niyon, ang kanyang
mga pananalita ay binabasa na lamang ng iba. Ang kanyang hu-
ling pananalita sa pangkalahatang kumperensya na binasa ni
Joseph Anderson noong ika-6 ng Abril 1945, ay nagtapos sa ga-
nitong mga salita ng patotoo:

“Ang pinakamaluwalhating bagay na nangyari sa kasaysayan ng
daigdig simula nang mabuhay ang Tagapagligtas sa lupa ay nang
makita ng Diyos na marapat dalawin ang lupa sa pamamagitan ng
kanyang minamahal at bugtong na Anak, na ating Manunubos at
Tagapagligtas, at magpakita sa batang si Joseph. Libu-libo at daan-
daang libo ang nagkaroon ng perpekto at kani-kanyang patotoo
at kaalaman hinggil sa walang hanggang katotohanang ito. Ang
ebanghelyo sa kadalisayan nito ay ibinalik sa lupa, at gusto kong
bigyang-diin na tayo bilang mga tao ay may isang sukdulang ba-
gay na dapat gawin, at ito ay ang tawagin ang daigdig na pagsisi-
han ang mga kasalanan nito, at sundin ang mga utos ng Diyos.
Higit sa lahat ay tungkulin nating humayo sa ating lupain at sa
ibang bansa, kung itutulot ng panahon at pagkakataon, at ipaha-
yag ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tungkulin natin
na magmalasakit sa mga anak ng ating Ama na pumanaw nang
walang alam sa ebanghelyo, at buksan ang pintuan ng kaligtasan
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sa kanila sa ating mga templo, kung saan may obligasyon din ta-
yong dapat gampanan.

“Nagpapatotoo ako sa inyo na alam kong buhay ang Diyos, na
dinidinig at sinasagot niya ang mga dalangin; na si Jesus ang
Cristo, ang Manunubos ng daigdig; na si Joseph ay propeta ng
totoo at buhay na Diyos; at na si Brigham Young at ang mga su-
munod sa kanya ay mga propeta rin ng Diyos.

“Hindi ko mailarawan sa salita ang pasasalamat na nadarama
ko sa Diyos para sa kaalamang taglay ko. Paulit-ulit na nababag-
bag ang puso ko, ang mga mata ko’y lumuluha sa pasasalamat sa
kaalaman na buhay siya at ang ebanghelyong ito na tinatawag na
Mormonismo ang siya mismong plano ng buhay at kaligtasan, na
ito mismo ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Palagi at
marubdob kong dalangin na tulungan nawa tayo ng Diyos at ang
lahat para maipamuhay ito, at tulungan nawa Niya ang mga hindi
pa nakaaalam sa katotohanan, nang sa gayon ay matanggap nila
ang patotoong ito. Ito ang hiling ko sa pangalan ni Jesucristo.
Amen.”35

Patuloy na lumala ang kondisyon ni Pangulong Grant hang-
gang sa pumanaw siya noong ika-14 ng Mayo 1945. May mga ser-
bisyo ng paglilibing na ginanap pagkaraan ng apat na araw.
Naalala ni Pangulong Joseph Fielding Smith: “Sa pagdaan ng
kanyang mga labi, libu-libo ang nakahanay sa mga daan na uma-
bot nang ilang bloke na nakatungo ang mga ulo. Pinapurihan
siya ng mga kinatawan ng ibang mga Simbahan at umalingaw-
ngaw ang mga kampana ng Katedral ng Katoliko. . . . Kilalang
mga tao mula sa malalayong lugar ang dumating upang magbi-
gay galang sa kanya, marami sa mga tindahan sa lungsod ang
nagsara at nagkaroon ng pangkalahatang pagdadalamhati dahil
ang isang dakilang lalaki ay bumalik na sa kanyang pinagmulan
matapos ang mahaba at makulay na buhay.”36

Sina Pangulong J. Reuben Clark Jr. at Pangulong David O.
McKay na naglingkod bilang Una at Pangalawang Tagapayo ni
Pangulong Grant, ay nagsalita sa libing. Ang kanilang mga papu-
ri ay sumagisag sa damdamin ng daan-daang libong mga Banal sa
mga Huling Araw na sumang-yaon kay Pangulong Heber J. Grant
bilang kanilang propeta.
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Sinabi ni Pangulong Clark na si Pangulong Grant ay “nabuhay
nang matuwid at tumanggap mula sa ating Ama sa Langit ng mga
pagpapala na dumarating sa mga taong tumutupad at sumusu-
nod sa Kanyang mga utos.”37

Ipinahayag ni Pangulong McKay na, “Matiisin sa kanyang mga
natamo, taos-puso, matapat, matuwid sa lahat ng kanyang pakiki-
tungo, positibo sa kanyang mga pagpapahayag, masigla sa kan-
yang mga kilos, nanindigan sa pagtutol sa kasamaan, nakiramay
sa mga kapus-palad, mapagpakumbabang ganap, matapat sa bu-
hay sa lahat ng ipinagkatiwala sa kanya, mabait at mapagbigay sa
mga mahal sa buhay, matapat sa mga kaibigan, sa katotohanan, sa
Diyos—ganito ang ating iginagalang at minamahal na Pangulo—
isang kilalang pinuno, isang karapat-dapat na halimbawa sa
Simbahan at sa sangkatauhan sa buong mundo.”38
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Pag-aaral at Pagtuturo 
ng Ebanghelyo

Kapaki-pakinabang lamang ang ebanghelyo 
kung itinuturo at tinatanggap ito sa pamamagitan 

ng inspirasyon ng Banal na Espiritu.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Sinabi ni Pangulong Heber J. Grant: “Wala akong alam na ibang
naghahatid ng higit na kaligayahan sa puso ng tao maliban sa pag-
lilingkod para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao sa sariling ba-
yan o sa ibang lupain. Wala akong alam na iba pang nagbibigay ng
higit na pagmamahal sa lahat ng mabuti, maliban sa pagtuturo ng
Ebanghelyo ni Jesucristo.”1

Dagdag pa sa pagiging dedikadong guro ng ebanghelyo, sabik
na matuto si Pangulong Grant mula sa mga patotoo ng iba. Sabi
niya: “Ikinalulugod ko tuwina ang pagkakaroon ng oportunidad
na makapulong ang mga Banal sa mga Huling Araw sa kahit aling
pagpupulong nila. Wala akong nadaluhang pulong sa ating mga
ward o stake o pangkalahatang kumperensya, na hindi ako na-
katanggap ng pagpapala, tagubilin at panghihimok sa pananam-
palataya sa Ebanghelyo; lahat ng naririnig ko ay nagpapakain sa
akin ng tinapay ng buhay.”2

Noong bata pa si Heber J. Grant nagkaroon siya ng karanasan
na tumulong para makita niya ang kahalagahan ng pagtuturo at
pag-aaral sa pamamagitan ng Espiritu. Sa huli’y nagunita niya:

“Maraming pangyayari sa buhay ko noong bata pa ako na nag-
bigay sa akin ng mga kahanga-hangang inspirasyon at kapangya-
rihan sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo ng mga
lalaki na may taglay na diwa ng patotoo at panalangin. Naalaala
ko ang isang pangyayari noong bata pa ako, marahil mga labim-
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“Wala akong alam na iba pang nagbibigay ng higit na pagmamahal sa 

lahat ng mabuti, maliban sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo.”
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pito o labingwalong taong gulang ako noon. Narinig ko ang ser-
mon ng yumaong Bishop Millen Atwood sa Thirteenth Ward.
Nag-aaral ako ng gramar noon at napansin kong may ilang pag-
kakamali siya sa gramar sa kanyang pananalita.

“Isinulat ko ang una niyang pangungusap, napangiti ako at na-
sabi kong: ‘Makukuha ko ngayong gabi, sa loob ng tatlumpung
minutong pananalita ni Brother Atwood, ang lahat ng materyal
na kailangan ko sa panggabing klase ko sa gramar sa winter.’
Kinakailangan naming magdala sa klase para sa bawat aralin ng
dalawa o apat na pangungusap linggu-linggo. Kasama na ang
may mali sa gramar pati ang pagtatama rito.

“Inisip kong pagsabayin ang pagtatama ko at ang pakikinig sa
sermon ni Brother Atwood. Ngunit hindi na ako nakapagsulat pa
matapos ang unang pangungusap—wala ni isang salita; at nang
matapos mangaral si Millen Atwood ay dumaloy ang mga luha sa
aking pisngi, luha ng pasasalamat na sumibol sa aking mga mata
dahil sa kahanga-hangang patotoo na sinambit ng taong ito
tungkol sa banal na misyon ni Joseph Smith, ang propeta ng
Diyos, at sa kahanga-hangang inspirasyon ng propeta sa lahat ng
kanyang mga gawain.

“Bagama’t mga animnapu’t limang taon na ang nakalilipas
mula nang marinig ko ang sermong iyon, malinaw pa rin ito sa
akin ngayon, at ang nadama ko nang marinig ko iyon noon ay ga-
yon pa rin hanggang ngayon. Alam ba ninyo, hindi ko na ga-
gamitin pa ang mga pangungusap niya noon na mali sa gramar,
dahil hindi ko rin nais tumayo sa harap ng klase at lapastanganin
ang pangalan ng Diyos. Ang patotoong iyon ang unang tumimo
sa aking puso at kaluluwa tungkol sa banal na misyon ng prope-
ta. Maraming patotoo na ang narinig ko na ikinalugod ko at tu-
mimo rin sa aking puso, ngunit ito ang unang patotoo na
nagpaiyak sa akin sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos
sa taong ito.

“Sa lahat ng taong lumipas mula noon, hindi na ako kailan-
man nabigla o nayamot sa mga mali sa gramar o maling pagbig-
kas ng mga salita ng mga taong nangangaral ng ebanghelyo.
Naisip ko na parang humusga na rin ako ng tao ayon damit na
suot niya, ang panghuhusga sa espiritu ng tao dahil sa uri ng
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kanyang pananalita. Mula noon hanggang sa ngayon ang bagay
na nakintal sa isip ko ay ang Espiritu, ang inspirasyon ng buhay
na Diyos na nasa taong nangangaral ng ebanghelyo, at wala ito
sa wikang gamit niya. . . . Natutuhan ko nang ganap na ang
Espiritu ang siyang nagbibigay ng buhay at pag-unawa, at hindi
ang titik.” [Tingnan sa II Mga Taga Corinto 3:6.]3

Mga Turo ni Heber J. Grant

Kapag nagtuturo tayo ng ebanghelyo, 
kailangan nating magpokus sa simple at 

pangunahing alituntunin at mga kautusan.

Hindi ang mga pagkain na tinitingnan at iniisip nating masa-
rap ang kapaki-pakinabang sa atin, kundi ang kinakain at tinutu-
naw natin. Hindi rin ang marangyang piging na nagbibigay sa
atin ng lakas at aliw ang tumutulong sa atin upang mahusay na
makibaka sa buhay, kundi ang madalas na pinakasimpleng pag-
kain ang siyang nagbibigay ng pangmatagalang kabutihan sa
sinumang kumakain nito. Gayundin, hindi palaging ang piging
na inihanda ng marunong ang nagdaragdag sa ating lakas upang
magawa nang marangal at magiting ang ating mga tungkulin sa
pakikibaka sa buhay, kundi madalas ang mga turo mula sa pina-
kaaba ang tumitimo sa ating puso at kaluluwa at siyang nagbibi-
gay sa atin ng lakas upang sumulong at gawin ang ating
tungkulin sa araw-araw nating pakikibaka sa pag-unlad.4

Layunin ng mga organisasyon sa Simbahan na mabigyan ng ma-
tibay na patotoo ang isipan at puso ng mga Banal, lalo na ang mga
kabataan,—mga patotoo sa katotohanan ng Ipinanumbalik na
Ebanghelyo, sa pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Jesucristo,
sa banal na misyon ng Propetang Joseph Smith, sa banal na pi-
nagmulan ng Simbahang ito na itinatag ng Diyos at ng Kanyang
Anak sa pamamagitan ng Propeta. Talagang ito ang Simbahan ni
Jesucristo lakip ang lahat ng nauugnay dito,—nang sa huli’y mag-
karoon at masiyahan ang mga Banal sa mga patotoong ito, upang
mamuhay silang sumusunod sa mga utos ng Panginoon, para pa-
tuloy nilang dagdagan ang kaalaman nila sa Katotohanan. Layon
din nito na makapamuhay sila at dumating sa kanila ang kaligta-
san, kadakilaan, at walang hanggang kaligayahan sa Kahariang
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Selestiyal at sa huli’y maakay nila ang ibang tao sa mundo sa kaa-
laman at patotoo ng Katotohanan sa pamamagitan ng kanilang
turo at halimbawa, upang kamtin din nila ang mga pagpapalang
ito.5

Naniniwala ako na ang gurong may pagmamahal sa Diyos at
kaalaman hinggil sa Kanya, may pagmamahal kay Jesucristo at
patotoo sa Kanyang kabanalan, patotoo sa banal na misyon ng
Propetang Joseph Smith; at itinatanim ang mga ito sa puso at
pagkatao ng mga batang kanyang tinuturuan, ang gurong ito’y
nasa pinakamarangal at kahanga-hangang gawain na magagawa
ng isang tao.6

Ituro at ipamuhay ang mga unang alituntunin ng ebanghelyo
at paghintayin ang mga hiwaga ng langit hanggang sa makarating
ka sa langit.7

Tulad ng madalas nating awitin . . . , dapat lamang na paulit-
ulit nating ituro ang mga kautusan ng Panginoon sa kanyang
mga tao at himukin ang mga Banal na sundin ang mga ito.8

Maraming ulit nang sinabi sa akin ng mga tao, “Pagod na ako
sa paulit-ulit na pakikinig sa mga bagay na iyan. Di na kailangan
pang magpaulit-ulit.” Maraming tao ang pumupula sa mga ser-
mong naririnig nila dahil paulit-ulit lang ang iba rito. . . . Waring
batid ng Panginoon na kailangang paulit-ulit na ituro ang anu-
mang mensahe na nais niyang ibigay upang makintal ito sa isip
ng mga tao. Ang ating Tagapagligtas, sa kanyang pagtuturo, ay
madalas ulit-ulitin ang mga itinuturo sa iba’t ibang uri ng pana-
nalita ng isang ideya nang sa gayon ay makintal ito sa isip at puso
ng kanyang mga tagapakinig.9

Upang maging mabisang guro ng ebanghelyo, 
kailangan nating magturo sa pamamagitan 

ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Sa unang mahabang paglalakbay ko nang ako’y gawing mi-
yembro ng Kapulungan ng Labindalawa, kasama ng yumaong
Elder Brigham Young, Jr., [na naroon din sa Kapulungan ng
Labindalawa,] natatandaan kong sa paglalakbay na iyon—na tu-
magal nang apat na buwan—ay nagpasiya akong hindi na mag-
sasalita tungkol sa paksang alam natin bilang “Word of Wisdom.”
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. . . Naisip kong ibahin ang paksang tatalakayin ko sa susunod na
pulong na aking dadaluhan. Sa loob ng 20 minuto tinangka kong
magsalita tungkol sa isang paksa at ako’y ganap na nabigo. Nang
sumunod na 20 minuto’y maluwag kong natalakay ang Word of
Wisdom; at pagkatapos ay nalaman ko na higit sa lahat ang ka-
ilangang marinig ng mga tao sa maliit na bayang gaya nitong di-
nalaw ko, ay ang tungkol sa Word of Wisdom. . . . Pagkatapos ng
karanasang iyon nagpasiya ako na kapag nadama ko ang inspi-
rasyon na magsalita tungkol sa isang bagay, at nadama kong gus-
to kong gawin ito, kahit matagal ko nang ipanangangaral ang
paksang ito’y dapat kong ipangaral ito muli. . . .

Sa paglilingkod ko sa mga tao ay nagagalak akong makapag-
patotoo na kapag mapagpakumbaba at mapanalangin at may
pagnanais tayong magturo sa mga tao, bibigyan tayo ng inspiras-
yon ng Panginoon.10

Tayong lahat ay may pangamba at pagkahiyang nadarama ka-
pag humaharap tayo sa mga tao upang mangaral sa kanila tung-
kol sa plano ng buhay at kaligtasan. Sa palagay ko mabuti na nga
ang gayon, dahil malalaman natin na kailangan natin ng tulong,
na mahina tayo, na hindi natin kayang magturo sa mga tao nang
walang tulong ng Banal na Espiritu. . . . Nagpapasalamat ako na
nakadarama ako ng pagkahiya tuwing nagsasalita ako sa harap
ng mga Banal sa mga Huling Araw, dahil ayaw kong malagay sa
katayuan na hindi ko madarama na kailangan ko ang liwanag at
inspirayon ng Diyos habang nagsasalita ako sa harap ng mga tao.
Alam kong hindi ko malalaman kung ano ang makabubuti sa
mga tao kundi sa pamamagitan ng tinig ng inspirasyon.11

Taimtim kong hinahangad na maliwanagan ng inspirasyon ng
Banal na Espiritu ang aking isipan habang ako’y nagsasalita sa
mga Banal sa mga Huling Araw. Alam ko na sa pagtuturo sa mga
tao, kung ang tagapagsalita ay hindi binigyan ng inspirasyon ng
Ama sa Langit, kailanman ay hindi siya nakapagsasalita ng anu-
mang bagay na magiging kapakipakinabang sa mga Banal.12

Walang sinumang makapagtuturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo
sa ilalim ng inspirasyon ng buhay na Diyos at nang may kapang-
yarihan mula sa itaas maliban kung ipinamumuhay niya ito.13
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Tungkulin natin ito—na lumagay sa katayuang makapagtuturo
tayo sa mga tao, at magturo sa kanila sa pamamagitan ng inspi-
rasyon ng espiritu ng Diyos habang ibinibigay ito sa atin; ngunit
kung hindi natin tinutupad ang mga utos ng Diyos, hindi natin
mahihikayat nang may kapangyarihan at lakas ang mga tao upang
sumunod sa mga kautusang hindi natin mismo sinusunod.14

Upang makinabang sa mga pulong at klase sa Simbahan,
kailangan tayong maging handang tumanggap at

ipamuhay ang mga natutuhan natin.

Gaano man ang kapangyarihan ng patotoo o inspirasyon na
naririto kung hindi naman handang tumanggap ang isang tao ay
wala siyang mapapala dito. Tulad ito ng pagtatanim ng mainam
na binhi sa tigang na lupa.15

Nagiging masarap ang pagkain dahil sa gutom. Ang pagkagu-
tom sa Ebanghelyo ni Jesucristo ang magbibigay sa atin ng kasi-
yahan sa ating mga kumperensya.16

May ilang mga taong dumadalo sa mga pulong taun-taon at na-
kikinig sa mga tagapaglingkod ng Panginoon na nagtuturo sa ka-
nila nang napakasimple at may kababaang-loob tungkol sa mga
tungkuling ibinigay sa mga tao. Uuwi sila mula sa mga pulong na
ito at kailanman ay hindi ipamumuhay ang kanilang mga narinig;
gayon pa man ipinagmamalaki nila na lagi silang dumadalo sa
mga pulong. Ngayon, mga kaibigan ko, kung lagi kayong pumu-
punta sa inyong hapag, uupo at pagmamasdan lamang ang iyong
pagkain ngunit kailanman ay hindi sumubo ni katiting nito, hin-
di magtatagal ay mamamatay kayo sa gutom. May ilang mga Banal
sa mga Huling Araw na dumadalo sa mga pulong at namamatay
sa espirituwal na gutom dahil hindi sila nakatatanggap at nakaka-
kain ng espirituwal na pagkain na ipinamamahagi rito. Hindi tayo
dapat tagapakinig lamang ng mga salita, bagkus dapat maging
mga tagagawa rin nito [tingnan sa Santiago 1:22].17

Kapag dumadalo tayo sa mga pulong nakikibahagi tayo sa
diwa ng pulong na iyon. Kapag hindi tayo dumalo at may isang
taong nagsabi lamang sa atin tungkol sa kahanga-hangang diwa
na naroroon at kung ano ang natanggap niya sa pagdalo roon,
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walang halaga ito para sa atin. Tulad ito sa taong gutom na ki-
nuwentuhan tungkol sa masarap na piging, hindi siya nabusog
sa kuwento tungkol sa piging. Kailangang tayo mismo ang ku-
main, mabuhay para sa ating sarili, at gumawa ng tungkulin na-
tin upang makibahagi sa Espiritu ng Panginoon, upang
mapasaatin ang Espiritu ng Panginoon.

. . . Si Francis M. Lyman [ng Korum ng Labindalawang Apostol]
na nanggagaling pa sa Toole ay natutulog [sa Salt Lake City] at
maghihintay nang buong araw para sa mga pulong ng Unang
Panguluhan at Apostol na umaabot sa dalawa o tatlong oras,
ngunit hindi siya nag-absent sa kahit isa sa mga ito.

Isang araw sinabi ko sa kanya: “Humahanga ako sa iyo dahil lagi
kang maagap at palagi kang nakadadalo sa mga pulong natin.”

Sinabi niya: “Di ko gustong di matanggap ang anumang inspi-
rasyon mula sa Panginoon; di ko gustong ibalita lamang sa akin
ang Espiritu ng Panginoon. Gusto kong makibahagi rito, ma-
ramdaman ito, at malaman ito sa sarili ko.”18

Sa pamamagitan ng panalangin ng pananampalataya,
kapwa makikinabang at lalakas ang mga guro at mag-aaral.

Nais ko, sa tuwing nagsasalita ako sa harap ng mga Banal, na
makinabang sa inyong pananampalataya at panalangin, at mapa-
saatin ang mabuting Espiritu upang kapwa tayo makinabang at
mapalakas sa ating pinakabanal na pananampalataya sa pagtiti-
pon nating ito. . . . May kilala akong ilang tao na nag-aakala na
nakagawian lamang ng mga mananalita na humingi ng pana-
nampalataya at panalangin mula sa mga Banal, nais kong sabihin
na sa palagay ko’y nakakalimutan ng mga taong magsumamo sa
Panginoon na basbasan at bigyan ng inspirasyon ang mga taong
magsasalita. Sa mga pagkakataong ito, karamihan sa atin ay hin-
di nag-uukol ng sapat na atensyon at damdamin sa mga taga-
pagsalita at taimtim na nagnanais at nagdarasal na basbasan siya
ng Panginoon. Paminsan-minsan ay nakakalimot din ako na ha-
bang nagsasalita ang aking mga kapatid ako’y dapat na nagdara-
sal para basbasan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang
Banal na Espiritu.
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Mula sa karanasan, alam kong walang sinumang Elder na tu-
matayo upang magsalita sa mga Banal, na hindi nagsisikap na
makatanggap ng pananampalataya at panalangin mula sa mga
tao, kung taimtim niyang ninanais na makinabang sila sa kan-
yang mga salita. . . . Bilang kasagutan sa mga panalangin ng mga
natitipong Banal, alam kong babasbasan ako ng Diyos at ang iba
pang tatayo sa harap ninyo upang ipahayag sa inyo ang inyong
mga tungkulin at obligasyon sa Manlilikha.19

Kapag pumupunta tayo sa mga pulong, dapat tayong pumun-
ta roon nang may panalangin sa ating puso na nawa’y bigyang-
inspirasyon ng Panginoon ang magsasalita, sa pamamagitan ng
Kanyang espiritu, at pagkatapos nilang magsalita sa atin sa pa-
mamagitan ng inspirasyon ng Kanyang Espiritu, dapat tayong
umuwi nang may determinasyon, pagnanais, panalangin, na tu-
nay nating natutuhan ang aral na narinig natin at ating ipamu-
muhay ito.20

Sa buhay ko’y wala pang katumbas na kagalakan, o kaligaya-
han, o kapayapaan ang nadarama kong kagalakan, o kaligayahan,
o kapayapaan sa tuwing sasabihin sa akin ng mga taong nakari-
nig sa pangangaral ko ng ebanghelyo ni Jesucristo na nagkaroon
sila ng patotoo sa Kanyang gawain; na ang mga salitang nagmu-
la sa aking bibig ay naghatid sa kanilang puso ng kaalaman na
ipinanumbalik sa mundo ang plano ng buhay at kaligtasan.
Naniniwala akong walang kapantay ang ligayang nadarama ng
isang tao kapag nalaman niyang naging kasangkapan siya sa ka-
may ng buhay na Diyos para mapukaw ang ilang tapat ang puso
nang sa gayo’y makadama sila ng pagmamahal sa Diyos at mag-
karoon ng hangaring paglingkuran Siya.21

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit kailangang “paulit-ulit” na ituro ang mga pangunahing ali-
tuntunin ng ebanghelyo? Paano ka nakinabang sa madalas na
pag-uulit-ulit ng pag-aaral sa mga alituntunin ng ebanghelyo?

• Anu-ano ang mga pagkakataon mayroon tayo sa pagtuturo ng
ebanghelyo? Sa paghahanda natin sa pagtuturo, bakit mahala-
gang kilalanin natin ang ating kahinaan sa harap ng Panginoon?
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• Ano ang ibig sabihin ng pagtuturo sa pamamagitan ng inspiras-
yon ng Banal na Espiritu? (Tingnan din sa 2 Nephi 33:1; D at T
50:13–22; 100:5–8.) Ano ang maaari nating gawin para matang-
gap ang patnubay ng Espiritu sa pagtuturo natin? (Tingnan din
sa Alma 17:2–3; D at T 11:18–21; 42:14.)

• Ano ang responsibilidad natin habang nakikinig tayo sa iba na
nagtuturo ng ebanghelyo? Paano naaapektuhan ng kahandaan
nating matuto ang karanasan natin sa mga klase sa Simbahan?
Sa paanong paraan makaiimpluwensiya sa guro at sa ibang tao
sa klase ang kahandaan nating matuto?

• Ano ang maaaring gawin ng mga guro para mahikayat ang
mga miyembro sa klase na magkaroon ng partisipasyon sa
mga aralin?

• Sa paanong paraan nakatulong ang mga pulong sa Simbahan
sa iyong espirituwal na pag-unlad? Bakit tungkulin nating
ipagdasal ang mga nagtuturo sa mga pulong sa Simbahan?

• Habang inaasam nating pag-aralan ang mga turo ni Pangulong
Grant, ano ang maaari nating gawin para maipamuhay ang
mga natutuhan natin sa kabanatang ito?
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Ang Misyon ng Propetang 
si Joseph Smith

Matibay na itinatag ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling Araw sa mga paghahayag

na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan
ng Propetang si Joseph Smith.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Nagsimulang magkaroon ng patotoo si Heber J. Grant kay
Propetang Joseph Smith noong bata pa lamang siya habang ikinu-
kuwento ng kanyang ina at ng kaibigan nitong si Eliza R. Snow ang
kanilang personal na mga karanasan kasama ang Propeta.
Naimpluwensyahan rin ang kanyang patotoo ng mga patotoo nina
Pangulong Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff,
Lorenzo Snow, at Joseph F. Smith—mga taong nakakikilala nang
personal kay Joseph Smith. Sinabi ni Pangulong Grant, “Sa pama-
magitan ng patotoo ni Inay at daan-daan pang iba na nakakikilala
sa Propetang Joseph, at sa pamamagitan ng mga paghahayag ng
Espiritu ng Panginoon sa akin, nalaman kong Propeta ng Diyos si
Joseph Smith.”1

Sa buong paglilingkod ni Heber J. Grant bilang Apostol at bi-
lang Pangulo ng Simbahan ay gustung-gusto niyang nagpapa-
totoo hinggil sa Propetang Joseph Smith at sa Pagpapanumbalik
ng ebanghelyo. Sabi niya, “Walang sinumang nagkaroon ng higit
na kaligayahan sa pagpapatotoo sa kaalaman niya na buhay ang
Diyos at si Jesus ang Cristo, at si Joseph Smith ay Propeta ng
Diyos maliban sa akin. Ikinagagalak ko ito.”2

Habang naglilingkod si Elder Grant sa Korum ng Labindalawang
Apostol, ang kanyang patotoo hinggil sa Propetang si Joseph ay na-
kaimpluwensya sa pagpapabinyag ni Fred, na kapatid niya sa ama,

K A B A N A T A  2
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“Sa pagpapakita ng Ama at ng Anak kay Propetang Joseph Smith, noong tagsibol 

ng 1820, ang pinakadakilang dispensasyon ng ebanghelyo ay pinasimulan.”
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“na naging pabaya, walang malasakit, at suwail, at di nagpakita ng
interes sa ebanghelyo ni Jesucristo.”3 Isang araw nasa Salt Lake
Tabernacle si Elder Grant, naghahanda para magsalita nang makita
niyang pumasok sa gusali si Fred. Ikinuwento niya:

“Nang . . . makita ko si Fred sa kauna-unahang pagkakataon sa
Tabernacle, inisip ko na naroroon siya para humiling sa Diyos na
bigyan siya ng liwanag at kaalaman sa kabanalan ng gawaing ito.
Yumuko ako at nanalangin na kung hihilingan akong magsalita
sa harap ng mga tao ay bigyan nawa ako ng inspirasyon ng
Panginoon sa paghahayag ng Kanyang Espiritu upang makapag-
salita ako sa paraang kikilalanin ng kapatid ko na nagawa ko ito
nang lampas sa likas kong kakayahan, na ako’y binigyang-inspi-
rasyon ng Diyos. Naisip ko na kung aaminin niya ito’y maaari
kong sabihin sa kanya na ang Diyos ang siyang nagbigay sa kan-
ya ng patotoo na banal ang gawaing ito.”

Nang siya na ang magsasalita, nagpunta na si Elder Grant sa
pulpito at binuksan ang aklat na gagabay sa kanya sa pananali-
tang inihanda niya. At sinabi niya sa kongregasyon, “Hindi ko
masabi sa inyo kung bakit, pero sa buong buhay ko ngayon ko
lang ninais nang ganito katindi ang inspirasyon ng Panginoon.”
“Hiniling [niya] sa mga tao ang kanilang pananampalataya at pa-
nalangin” at nagpatuloy sa kanyang tahimik na pagsamo para sa
inspirasyon. Pagkatapos ng 30 minutong pagsasalita, bumalik
siya sa kanyang upuan. At ganito ang ikinuwento niya:

“Nang maupo ako pagkatapos kong magsalita, naalala kong
nasa pulpito pa ang aklat ko na naiwang nakabukas. Nasa likod
ko si Pangulong George Q. Cannon [Unang Tagapayo ng Unang
Panguluhan] . . . , at narinig ko sinabi niya sa kanyang sarili:
‘Salamat sa Diyos sa kapangyarihan ng patotoong iyon!’ Nang
marinig ko ito, naalala kong nalimutan ko ang sermon na bina-
lak kong ibigay at tila mga patak ng ulan na dumaloy ang mga
luha sa aking mga mata. Itinukod ko ang aking mga siko sa aking
mga tuhod at tinakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay
para hindi makita ng mga tao na umiiyak akong gaya ng isang
bata. Nalaman ko nang marinig ko ang mga salitang iyon mula
kay George Q. Cannon na dininig ng Diyos ang panalangin ko.
Alam kong naantig ang puso ng kapatid ko.
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“[Inilaan] ko ang halos buong tatlumpung minuto sa pagpa-
patotoo na alam kong buhay ang Diyos, na si Jesus ang Cristo, at
binanggit ko ang kagila-gilalas at kahanga-hangang gawain ni
Propetang Joseph Smith, nagpapatotoo sa kaalamang ibinigay sa
akin ng Diyos na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng tunay
at buhay na Diyos.

“Kinabukasan pumunta sa opisina ang kapatid ko at sinabi,
“Heber, nasa pulong ako kahapon at narinig ko ang ipinanga-
ral mo.’

“Sabi ko, ‘Unang pagkakataon mong marinig na mangaral ang
kapatid mo, ano?’

“ ‘Aba hindi,’ sabi niya, ‘Maraming ulit na kitang narinig.
Karaniwan huli na akong dumarating at sa balkonahe na ako
umuupo. At madalas lumalabas ako bago pa matapos ang pulong.
Pero kahapon ka lang nagsalita nang gayon. Nagsalita ka nang hi-
git pa sa likas na kakayahan mo. Binigyan ka ng inspirasyon ng
Panginoon.’ Ito mismo ang mga salitang binanggit ko kahapon, sa
panalangin ko sa Panginoon!

“Sinabi ko sa kanya, ‘Nananalangin ka pa rin ba para mabigyan
ng patotoo sa ebanghelyo?’

“Sabi niya, ‘Oo, at tila nawawalan na ako ng pag-asa dahil hin-
di ako makapagpasiya.’

“Tanong ko’y, ‘Ano ba ang ipinangaral ko kahapon?’

“Sagot niya’y, ‘Alam mo kung ano ang ipinangaral mo.’

“Sabi ko, ‘Sabihin mo pa rin sa akin.’

“ ‘Nangaral ka tungkol sa banal na misyon ni Propetang
Joseph Smith.’

“Sagot ko, ‘At nagawa ko ito nang higit pa sa likas kong kaka-
yahan; kailanma’y di mo pa ako narinig na magsalita nang gayon.
Hinihintay mo pa bang kumuha ng pamalo ang Panginoon at
ipalo ito sa ulo mo? Ano pa bang patotoo ang hinihingi mo tung-
kol sa ebanghelyo ni Jesucristo bukod sa isang taong nagsalita
nang higit sa kanyang likas na kakayahan sa ilalim ng inspirasyon
ng Diyos, nang magpatotoo siya sa banal na misyon ni Propetang
Joseph Smith?’
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“Nang sumunod na Sabbath hiniling niya sa akin na mabinya-
gan siya.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ipinanumbalik ng Diyos ang kaganapan ng ebanghelyo 
sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith.

Ang mensahe ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga
Huling Araw sa daigdig ay buhay ang Diyos, na si Jesucristo ay
Kanyang Anak, at nagpakita Sila sa batang si Joseph Smith, at pi-
nangakuang gagamiting instrumento sa mga kamay ng Panginoon
upang ipanumbalik ang ebanghelyo sa daigdig.5

Pagkatapos ipako sa krus [si Jesus] at nang mamatay ang pinili
niyang mga apostol, na dumanas ng kamatayan sa mga kamay ng
mga sumalungat sa katotohanang itinuro niya ay waring bigo ang
kanyang naging misyon at ministeryo; ngunit sa paglipas ng pa-
nahon, mas naunawaan ang mga doktrina ng Kristiyanismo, ang
mga taong nag-iisip ay bumaling sa kanya para sa liwanag at lakas
kaya’t naging pangunahing impluwensiya ang Kristiyanismo sa si-
bilisasyon at pag-unlad ng mundo.

Sa paglipas ng panahon nagkaroon ng pagtatalo sa sinaunang
simbahan. Nilabag ang mga batas na umiiral sa simbahang itina-
tag ng Manunubos, binago ang mga ordenansa, at di tinupad ang
walang hanggang tipan [tingnan sa Isaias 24:5]. Sinimulang itu-
ro ng mga tao bilang doktrina ang sarili nilang mga kautusan
[tingnan sa Mateo 15:9]; isang uri ng pagsamba ang itinatag at ti-
nawag itong Kristiyanismo, ngunit wala itong kapangyarihan ng
Diyos na natagpuan sa sinaunang simbahan. Binalot ng espiritu-
wal na kadiliman ang mundo at ng makapal na kadiliman ang isi-
pan ng mga tao [tingnan sa Isaias 60:2].

Pagkatapos ay dumating ang isa pang mahalagang yugto sa ka-
saysayan ng mundo. Dumating na ang panahon na itinakda ng
Panginoon at ibinadya ng kanyang mga propeta, kung kailan ang
isa pang dispensasyon ng ebanghelyo ay pasisimulan, kung ka-
ilan ipanunumbalik ang ebanghelyo ng kaharian at ipangangaral
ito sa buong mundo, bilang saksi sa lahat ng tao bago dumating
ang katapusan ng mundo.
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Muling nagalak ang kalangitan, muling ipinaalam ng mga per-
sonaheng mula sa langit ang kalooban ng Ama para sa kanyang
mga anak na nasa mundo, at nagalak ang mga tao nang pasimu-
lan ang Dispensasyon ng Kaganapan ng Panahon.

Si Joseph Smith ang kinatawan na pinili ng Panginoon na mag-
pasimula sa dakilang gawain sa mga huling-araw. Nagpakita sa
kanya ang Ama at ang Anak sa isang makalangit na pangitain, ipi-
nagkaloob sa kanya ang mga susi ng walang katapusang priest-
hood, na may awtoridad na magkaloob nito sa iba, kaakibat ang
pangakong hindi na muling kukunin sa mundo ang priesthood
hanggang sa maganap ang lahat ng layunin ng Ama.6

Marami akong nakilalang tao sa iba’t ibang lugar na nag-aral
tungkol sa ating pananampalataya. Sinasabi ng ilan sa kanila na:
“Matatanggap ko na sana ang lahat ng itinuturo ninyo maliban
kay Joseph Smith. Kung maaari sana’y huwag ninyo siyang isama
sa pagtuturo!”

Kailanma’y hindi natin magagawa ito. Tulad nang di natin ka-
yang alisin sa itinuturo natin si Jesucristo, ang Anak ng buhay na
Diyos. Ito lang ang pagpipilian: talagang nakita ni Joseph Smith
ang Diyos at talagang nakipag-usap sa Kanya, at ang Diyos tala-

ga mismo ang nagpakilala kay Jesucristo sa batang si Joseph
Smith at sinabi kay Joseph Smith ni Jesucristo na magiging ka-
sangkapan siya sa mga kamay ng Diyos sa pagtatatag muli sa
mundo ng tunay na ebanghelyo ni Jesucristo—o kung hindi ang
Mormonismong tinatawag ay isang alamat lang. Ngunit hindi ala-
mat ang Mormonismo! Ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa
kaligtasan. Ito ang Simbahan ni Jesucristo ayon sa Kanyang utos,
at hindi mababago ng lahat ng kawalang paniniwala rito sa mun-
do ang mga pangunahing katotohanan na nauugnay sa
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Bawat Banal sa mga Huling Araw ay naniniwala na nagpakita
ang Diyos sa batang si Joseph Smith, at bawat Banal sa mga
Huling Araw ay naniniwala na ipinakilala mismo ng Diyos kay
Joseph Smith si Jesucristo bilang: “Ang Aking pinakamamahal na
Anak: pakinggan Siya.” [Joseph Smith—Kasaysayan 1:17.]7



17

K A B A N A T A  2

Ang buong saligan ng Simbahang ito ay nakasalalay sa inspi-
rasyon ng buhay na Diyos sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang
Propeta.8

Pinasimulan ng Unang Pangitain ni Joseph Smith ang
“isang kagila-gilalas at kahanga-hangang gawain.”

Ang pinakamaluwalhating bagay na nangyari sa kasaysayan ng
daigdig mula nang mabuhay ang Tagapagligtas sa mundo ay ang
minabuti ng Diyos na dalawin ang mundo kasama ang Kanyang
pinakamamahal na bugtong na Anak, ang ating Manunubos at
Tagapagligtas, at magpakita sa batang si Joseph.9

Nililiman ng kaluwalhatian ng Panginoon si Joseph Smith, at
ang Diyos mismo, sa kaluwalhatian at karingalan ng kanyang
pagkatao, kasama ang kanyang Bugtong na Anak na si Jesucristo,
ay nagpakita sa kanya sa isang pangitain, at sa kanyang sariling ti-
nig ay hinirang si Joseph Smith na maging kasangkapan sa pag-
papasimula ng dispensasyon ng mga panahon.

Walang karangyaan, palabas o drama; simple, kapita-pitagang
okasyon ito, puspos ng kaluwalhatian at di-mailarawan.

Ang tinig ng Panginoon na matagal nang naging tahimik ay
muling narinig. At ang mensaheng mula sa langit na palaging
inuulit ay muling ipinahayag,: “Ito ang aking Pinakamamahal na
Anak. Pakinggan siya!” Muling inihayag ang pagkatao ng Ama at
ng kanyang Bugtong na Anak nang malaman ng sangkatauhan
kung sino talaga sila.10

Pinasimulan ng pangyayaring ito ang “isang kagila-gilalas at ka-
mangha-manghang gawain,” na ibinadya ni Propetang Isaias
[tingnan sa Isaias 29:13–14], pinagtibay ni Daniel [tingnan sa
Daniel 2:29–44], at muling ipinahayag ni Juan na Mamamahayag
[tingnan sa Apocalipsis 14:6–7]. Ang personal na pagdalaw ng
Ama at ng Anak at ang pagpili kay Joseph bilang lider ng
Dispensasyon ng Kaganapan ng Panahon ang simula ng gawaing
ito, dagdag pa rito ang pagdalaw ng mga anghel at iba pang ba-
nal na mga sugo, na nagbigay kay Joseph ng kapangyarihan ng
Priesthood, ang awtoridad para kumilos sa pangalan ng Diyos—
para ipakilala ang ebanghelyo ni Jesucristo sa sangkatauhan sa 
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pamamagitan ng awtoridad ng Diyos, at sa utos ng langit na buu-
in at itatag ang tunay na Simbahan ni Cristo sa mga huling araw.11

Sa kababaang-loob at ganap na pagkaunawa sa responsibili-
dad na lakip nito, nagpapatotoo kami sa mga tao sa mundo na
kaakibat ng pagpapakita ng Ama at ng Anak kay Propetang
Joseph Smith, noong tagsibol ng 1820, ang pinakadakilang dis-
pensasyon ng ebanghelyo ay pinasimulan. Ito’y dispensasyon ng
liwanag na nagmumula sa kinaroroonan ng Diyos, na nagpapali-
wanag sa isipan ng mga tao, na nagdaragdag ng katalinuhan at
kaalaman, na siyang kaluwalhatian ng Diyos.12

Ipinanumbalik ang mga susi ng priesthood sa
pamamagitan ni Propetang Joseph Smith.

“Naniniwala kami na ang tao ay kinakailangang tawagin ng
Diyos, sa pamamagitan ng propesiya, at ng pagpapatong ng mga
kamay ng mga yaong may karapatan, upang ipangaral ang ebang-
helyo at mangasiwa sa mga ordenansa niyon.” [Saligan ng
Pananampalataya 1:5.]

At ipinahahayag natin sa buong mundo . . . na nasa atin ang aw-
toridad na ito. Ipinahahayag natin ang taong nagbinyag sa
Tagapagligtas ng daigdig, na kilala bilang Juan Baustista, ang pu-
marito sa lupa, nagpatong ng mga kamay sa ulo nina Joseph Smith
at Oliver Cowdery, at ibinigay sa kanila ang Aaronic, o ang mas ma-
babang Priesthood, na may awtoridad na magbinyag. Pagkatapos
ibigay sa kanila ang ordenasyong ito, sinabi niya sa kanila na bin-
yagan nila ang isa’t isa, at ipinangako niya na sina Pedro, Santiago,
at Juan, ang mga apostol ng Panginoong Jesucristo na namuno sa
Simbahan pagkatapos ng pagpapako sa krus, ay dadalaw sa kanila
pagkatapos niyon para igawad sa kanila ang pagka-apostol, ang
Melchizedek, o mas mataas na Priesthood.

Ipinahahayag natin sa buong mundo na talagang pumarito sila
at tinanggap natin ang awtoridad na iyon at hindi ito mababago
ng anumang kawalan ng paniniwala sa buong mundo tungkol sa
dalawang pagdalaw na iyon,—ng dalawang ordenasyon na iyon.
Nangyari ang mga bagay na ito, hindi ito mababago ng kawalan
ng paniniwala. At ipinahahayag natin na tunay na nangyari ito.13



19

K A B A N A T A  2

Ang mga bunga ng Pagpapanumbalik ay 
nagpapatotoo sa misyon ni Joseph Smith.

Ang pinakamalaking ebidensya ng kabanalan ng unang pangi-
tain, at gayon rin ang sumunod na mga pagdalaw ng mga anghel
at iba pang mga sugo kay Joseph Smith pagkatapos ng unang pa-
ngitain ay ang mga ibinunga ng mga mensaheng ibinigay at ng
awtoridad na iginawad. Ipinanumbalik ang ebanghelyo sa mundo
sa kadalisayan nito. Ang kahanga-hangang talaan ng mga sinau-
nang tao ng kontinenteng ito, ang Aklat ni Mormon, ay inilabas sa
pinagtataguan nito sa Burol Cumorah. Nilalaman nito ang kaga-
napan ng ebanghelyo na itinuro ng Panginoon at Tagapagligtas na
si Jesucristo, sa kontinente ng Amerika. Ang Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay itinatag noong
ika-6 ng Abril 1830, sa bayan ng Fayette, Seneca County, New
York, at ito’y umunlad . . . , sa kabila ng pang-aapi at balakid na
palagi nitong kinakaharap.14

Kung hindi na natin iisipin ang kahanga-hangang bagay na gi-
nawa ni Propetang Joseph, minsan naiisip ko kung ilang taong
may pag-iisip na nagsiyasat sa buhay ng taong ito at nalaman ang
pagkakulong niya, pagtataboy sa kanya, pang-aapi, at pagbuhos sa
kanya ng alkitran at balahibo ng manok, at paggawad sa kanya ng
kamatayan, at pagkatapos ay mababasa ang mga kahanga-ha-
ngang bagay na nasa Doktrina at mga Tipan, ang tiyak na maka-
kikilala sa inspirasyon ng Panginoon sa kanyang mga nagawa.

Hindi ko maunawaan kung bakit hindi maunawaan ng sinu-
mang matalinong tao na kung walang tulong ng Panginoon ay
hindi mabubuo ang Aklat ni Mormon, na nasa atin mahigit isang
daang taon na ngayon at hindi napabulaanan sa loob ng mara-
ming taong ito, sa kabila ng pangungutya laban dito, sa anumang
kadahilanan. Ngayon ang aklat na ito, na isinalin ni Joseph Smith
bilang kasangkapan ng Panginoon, ay nananatiling dakila. Ito
ang pinakamagaling na misyonero natin sa pangangaral ng
ebanghelyo; wala nang tutumbas dito.15

Ang Simbahan ay . . . isang kagila-gilalas at kamangha-mang-
hang gawain. Wala itong katumbas sa mundo, dahil si Jesucristo,
ang Anak ng Diyos ang nagtatag dito, at Siya ang pinuno nito;
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dahil nagpakita si Jesucristo sa Propeta at kay Oliver Cowdery, at
sa iba pa, at dahil ibinigay ng Diyos, bilang sagot sa panalangin,
sa lahat ng tao sa mundo na narating ng Ebanghelyo, ang indibi-
duwal na kaalaman at patotoo tungkol sa kabanalan ng gawaing
ginagawa natin.16

Ang bundok ng tahanan ng Panginoon ay itinatag sa tuktok ng
mga bundok, at ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay magsisi-
paroon [tingnan sa Isaias 2:2]. Sa pamamagitan ng mga pagpa-
pala ng Panginoon sa kanilang mga gawain ang tuyong lupa ay
sasaya at mamumulaklak nang sagana ang rosas. Ang ilang ay ma-
gagalak dahil sa kanila. [Tingnan sa Isaias 35:1.] Itinatag ang mga
lungsod, bumukal ang mga tubig na nagbigay-buhay sa tigang na
mga lupa, at maririnig ang tinig ng mga bata sa daan kung saan
namayani ang kalungkutan at katahimikan sa loob ng matagal na
panahon.

Itinayo ang mga templo upang matubos ang hindi mabilang
na mga buhay at patay. . . .

Sa pagbabalik-tanaw sa pagtatatag ng Simbahan, na nangyari
sa pinakaaba, at para sa mundo, ay di tanyag na kalagayan, at
kung susundan ang kasaysayan nito sa gitna ng mga pang-aapi,
kahirapan, at pagkaligalig, maitatatwa ba na may kagila-gilalas at
kahanga-hangang gawaing naganap, na natupad ang mga panga-
ko ng Panginoon, at nakita ang kanyang kapangyarihan sa pag-
sagawa ng mga bagay na itinakda niyang gawin?

Kaluwalhatian at karangalan ang iukol sa ating Diyos Ama, sa
pamamagitan ni Jesucristo na kanyang Anak magpakailanman,
dahil siya ang may-akda ng lahat ng ito.17

Ang ebanghelyo ni Jesucristo na niyakap ko at niyakap ninyo
ang siyang tunay na plano ng buhay at kaligtasan na muling ipi-
nahayag sa mundo. Ito ang mismong ebanghelyong ipinangaral
ng ating Panginoon at Gurong si Jesucristo. . . .

Alam kong buhay ang Diyos. Alam kong si Jesus ang Cristo.
Alam kong si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Iniunat ko ang
aking mga kamay. Pinitas ko ang mga bunga ng ebanghelyo.
Kinain ko ang mga ito at matatamis ito, oo, walang kasing tamis.
Alam kong pinili ng Diyos ang Kanyang propetang si Joseph
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Smith at binigyan siya ng utos at awtoridad na itatag ang gawa-
ing ito at ang kapangyarihan at impluwensiya ni Joseph Smith ay
nadarama ngayon tulad ng ipinangako ni anghel [Moroni]. Kilala
ang pangalan niya sa kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa
[tingnan sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:33], sa kasamaan para
lamang sa mga naninira sa kanya. Sa mga taong nakakikilala sa
kanya at sa kanyang mga turo, alam nilang walang bahid-dungis
ang kanyang buhay at ang kanyang mga turo ay batas mismo ng
Diyos. . . .

Muli kong sinasabi: Ito rin ang ebanghelyong ipinangaral ng
ating Panginoon at Guro na si Jesucristo, na kung saan ay inalay
Niya ang Kanyang buhay bilang patotoo, at ang buhay ng ating
Propeta at Patriyarka [Joseph at Hyrum Smith] ay inalay bilang
saksi sa kabanalan ng gawain na ginagawa natin. Ang tinatawag
na Mormonismo ang siyang ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo. Ang Diyos ay nagbigay sa akin ng patotoo hinggil sa
mga bagay na ito.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit mahalagang bahagi ng patotoo sa ebanghelyo ang pa-
totoo kay Propetang Joseph Smith?

• Paano tayo magkakaroon ng personal na patotoo sa kabanalan
ng misyon ni Joseph Smith? Ano ang nagpalakas sa patotoo
ninyo tungkol kay Joseph Smith?

• Anong kaibahan ang magagawa sa pang-araw-araw nating bu-
hay ng pagkakaroon ng patotoo kay Propetang Joseph Smith?

• Anu-ano ang ilang katotohanan na nalaman ninyo tungkol sa
Ama sa Langit at kay Jesucristo habang pinag-iisipan ninyong
mabuti ang tungkol sa unang pangitain? (Tingnan sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:11–20.) Paano kayo nito natulungan na
malaman na “minabuti ng Diyos na dalawin ang mundo kasa-
ma ang Kanyang pinakamamahal, bugtong na Anak”?

• Sa anu-anong paraan ang mga huling araw ay “dispensasyon
ng liwanag”? Anu-ano ang mga ebidensya ng liwanag na naki-
kita ninyo sa mundo ngayon?
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• Bakit mahalagang maipanumbalik ang priesthood? Anu-anong
mga pagpapala ang natatamasa natin ngayon dahil sa pagpa-
panumbalik ng ebanghelyo?

• Paano nakapagbibigay ng pag-asa ang mensahe ng
Pagpapanumbalik habang nabubuhay tayo sa magulong mun-
dong ito?

Mga Tala

1. Gospel Standards, tinipon G. Homer
Durham (1941), 20.

2. “God’s Power Manifested,” Deseret
News, ika-24 ng Ago. 1935, bahaging
Simbahan, 8.

3. Gospel Standards, 366.
4. Gospel Standards, 368–70; binago 

ang ayos ng mga talata.
5. Gospel Standards, 146.
6. Sa Messages of the First Presidency of

The Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, na tinipon ni James R.
Clark, 6 na tomo (1965–75), 5:246–47.

7. Gospel Standards, 3.
8. Gospel Standards, 83.
9. Gospel Standards, 16.

10. Mensahe mula sa Unang Panguluhan,
sa Conference Report, Abr. 1930, 8;
binasa ni Pangulong Heber J. Grant.

11. Gospel Standards, 16.
12. Mensahe mula sa Unang Panguluhan,

sa Conference Report, Abr. 1930, 4;
binasa ni Pangulong Heber J. Grant.

13. Gospel Standards, 8.
14. Gospel Standards, 17–18.
15. Gospel Standards, 15.
16. Sa Conference Report, Okt. 1924, 7.
17. Mensahe mula sa Unang

Panguluhan, sa Conference Report,
Abr. 1930, 11–12; binasa ni
Pangulong Heber J. Grant.

18. Sa Conference Report, Abr. 1943, 7–8.
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Paglalakad sa Landas 
na Patungo sa Buhay 
na Walang Hanggan

Habang masigasig nating sinisikap na ipamuhay 
ang ebanghelyo at ituon ang ating buhay sa mga bagay 
na ukol sa Diyos, tayo’y nananatiling ligtas sa landas 

na patungo sa buhay na walang hanggan.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Sa kanyang mga pananalita sa pangkalahatang kumperensya,
paulit-ulit na hinimok ni Pangulong Heber J. Grant ang mga
Banal na manatili sa makipot at makitid na landas na patungo sa
buhay na walang hanggan. Binalaan niya sila tungkol sa panga-
nib ng mali nilang pagpipriyoridad at pagkaakay palayo sa mga
bagay na pinakamahalaga. “Maaari nating ipagkait sa ating sarili
ang pagkakamit ng mga biyayang mula sa Panginoon sa pama-
magitan ng pag-asa sa mga bagay ng daigdig na ito,” sabi niya.
“Maaari nating isakripisyo ang mga yaman sa kawalang hang-
gan—gaya halimbawa ng pagtalikod sa mas mahahalagang bagay
bilang kapalit ng bagay na di naman mahalaga.”1

Upang maipakita ang kahalagahan ng pagkilala at paghahangad
sa mga bagay na mahalaga sa kawalang hanggan, madalas iku-
wento ni Pangulong Grant ang isang matapat na sister na Banal
sa mga Huling Araw na nag-isip na “napakapangit” ng dalang
portpolyo ni Pangulong Grant. Naisip niya na sana’y may magbi-
gay sa kanya ng “disente at kagalang-galang tingnan na bag.” Ang
hindi niya alam ay mamahalin ang portpolyo ni Pangulong Grant
at ibinigay ito sa kanya ng mga kasosyo niya sa negosyo bilang
pagpapakita ng pagpapahalaga. “Hindi niya alam ang halaga
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Sinabi ng Tagapagligtas, “Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang 

mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking

Ama, at siya’y iibigin ko, at ako’y magpapahayag sa kaniya” (Juan 14:21).
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nito,” paliwanag ni Pangulong Grant. Sa kabaligtaran, ang uri ng
portpolyo gusto niya ay mumurahin at hindi matibay. Itinulad ni
Pangulong Grant ang “maling pagtatantiya sa mga bagay-bagay”
ng butihing sister sa paraan ng pagkabigo ng daigdig na makilala
ang mga katotohanan ng ibinalik na ebanghelyo. “Hindi nila alam
ang katotohanan,” sabi niya. “Hindi nila alam ang kahalagahan ng
ebanghelyo ni Jesucristo.”2

Itinuro ni Pangulong Grant: “Ano ang ebanghelyo? Ito ang pla-
no ng buhay at kaligtasan. Ito ang bagay na mas mahalaga kaysa
buhay mismo. Dahil dito hindi nakapagtataka na handa at kusa
tayong gagawa ng mga sakripisyo para sa ebanghelyo kapag na-
unawaan natin ang kahalagahan nito kapag ipinamuhay natin
ito.”3 Ito ang gabay na prinsipyo sa kanyang buhay. Kahit na ma-
rami siyang kakayahan at kinawiwilihan, hindi niya hinayaang
matakpan ng mas maliliit na problema ang kanyang pananaw sa
mga bagay na pinakamahalaga. Halimbawa, ang kahusayan niya
sa negosyo ang dahilan ng pagiging bantog niya sa ilang propes-
yonal na mithiin. Nasiyahan siya sa pagsali sa mga larong pam-
paligsahan, lalo na ang tenis at golf. Gusto niya ang teatro at
opera. Gustung-gusto niyang magbasa, natutuwa sa kalikasan, at
nasisiyahan sa pakikihalubilo. Naging aktibo siya sa pulitika.
Marami na siyang napuntahang lugar dahil sa tungkulin niya sa
Simbahan at negosyo, at siya at ang kanyang pamilya ay tuwang-
tuwa sa mga bagong lugar at karanasan. Bilang resulta ng kan-
yang katapatan at paglilingkod, nakatanggap siya ng iba’t ibang
award. Ngunit ang kanyang mga aktibidad, katanyagan, at ta-
gumpay ay hindi naging hadlang sa kanya sa landas na patungo
sa buhay na walang hanggan.

Ang payo niya na maglakad sa makitid at makipot na landas ay
tapat at tuwiran. Tinuruan niya ang mga Banal na gawin ang ka-
nilang tungkulin—ang sundin ang mga utos. Ipinahayag niya:
“Sinasabi ko sa lahat ng mga Banal sa mga Huling Araw: sundin
ang mga utos ng Diyos. Ito ang pangunahing paksa ko—itong
iilang salitang ito: sundin ang mga utos ng Diyos!”4
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Mga Turo ni Heber J. Grant

Kung mahal natin ang Panginoon, ang malaking 
layunin ng ating buhay ay ang paglingkuran Siya 

at sundin ang Kanyang mga utos.

Makikita natin sa ika-22 kabanata ng San Mateo ang sumusunod:

“Datapuwa’t nang marinig ng mga Fariseo na kaniyang napa-
tahimik ang mga Saduceo, ay nangagkatipon sila.

“At isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, ay tinanong
siya ng isang tanong, upang siya’y tuksuhin.

“Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan?

“At sinabi [ni Jesus] sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong
Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong
pagiisip mo.

“Ito ang dakila at pangunang utos.

“At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong ka-
puwa na gaya ng iyong sarili.

“Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang
mga propeta.” [Mateo 22:34–40.]

Habang lalong tumatagal ang buhay ko, lalo kong pinag-aaralan
ang ebanghelyo, lalo akong nakikihalubilo sa mga tao, lalo akong
nasisiyahan sa katotohanan ng mga sinabi ng ating Tagapagligtas
sa mga salitang kababasa ko sa inyo. Kung sa bawat gawa ay mahal
natin ang Panginoon nating Diyos nang buong puso natin, nang
buong isipan natin, nang buong kaluluwa natin, hindi na kaila-
ngang paulit-ulit na himukin pa ang mga tao na sundin ang mga
utos ng Panginoon. Masisiyahan sila na paglingkuran ang Diyos at
sundin ang Kanyang mga utos. Sinabihan tayo na kung saan naro-
on ang kayamanan ng tao ay naroon din ang kanyang puso [ting-
nan sa Mateo 6:21], at kung mahal natin ang Panginoon ng buong
puso at isipan at kaluluwa, ang paglilingkod sa Kanya ang magi-
ging pinakadakilang mithiin ng ating buhay, at ang yaman na sisi-
kapin nating makamtan ay ang Kanyang pagmamahal. Kung
susundin natin ang ikawalang utos, ang mahalin ang ating kapu-
wa na gaya ng ating sarili, . . . malulutas natin nang maayos ang
ating mga problema. . . . Halos [hindi na kailangan] pang makiu-
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sap sa mga tao na magbigay ng mga donasyon, na himukin silang
maging mapagbigay, na maging bukas-palad, na magsikap alang-
alang at para sa kapakanan ng kanilang kapwa-tao.5

Habang sinusunod natin ang mga utos, pinagpapala tayo
ng Panginoon at tinutulungan sa ating mga pagsisikap.

Sinabihan tayo na ang pananampalatayang walang gawa ay pa-
tay; na kung paanong patay ang katawan kung wala ang espiritu,
ay gayundin ang pananampalatayang walang mga gawa [tingnan
sa Santiago 2:17, 26], at ikinalulungkot kong sabihin na marami
ang nagsasabing mga Banal sa mga Huling Araw sila ngunit sila’y
patay sa espirituwal.

Maraming beses nating itinatanong sa ating sarili, bakit umu-
ulad ang taong ito sa plano ng buhay at kaligtasan, samantalang
ang kapitbahay niya, na gayundin ang talino at kakayahan, na ki-
tang-kita namang gayundin ang patotoo at kapangyarihan, at ma-
rahil mas makapangyarihan pa, ay hindi umuunlad? Sasabihin ko
sa inyo kung bakit. Ang isa ay sumusunod sa mga utos ng ating
Ama sa Langit, at ang isa ay hindi sumusunod sa mga ito.
Sinasabi ng Tagapagligtas na siya na sumusunod sa Kanyang mga
utos ay ang taong nagmamahal sa Kanya, at siya na sumusunod
sa mga utos ng Diyos ay mamahalin ng Ama, at sinabi ng
Tagapagligtas na mamahalin din niya ang taong iyon at magpa-
pakita Siya sa taong iyon [tingnan sa Juan 14:21].

Sinabi rin sa atin ng Panginoon na ang mga nakikinig sa sina-
sabi Niya at ginagawa ang mga ito ay gaya ng taong matalino na
nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan, at nang umulan at buma-
ha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon, ay hin-
di iyon bumagsak, dahil nakatayo ito sa ibabaw ng bato. Sa
kabilang banda, ang mga taong nakarinig sa Kanyang mga sinabi
at hindi sinunod ang mga ito, ay itinulad ng Tagapagligtas sa ta-
ong hangal, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, at nang
dumating ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at hinampas
ang bahay na iyon, ay bumagsak iyon, at matindi ang naging pag-
bagsak nito. [Tingnan sa Mateo 7:24–27.] Maraming mga Banal sa
mga Huling Araw ang nagtatayo ng kanilang mga bahay sa buha-
nginan at nang umulan at dumating ang baha at umihip ang 
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hangin at hinampas ang bahay na iyon, iyon ay bumagsak, at ma-
tindi ang pagbagsak nito. [Tingnan sa Mateo 7:24–27.] Maraming
mga Banal sa mga Huling Araw ang nagtatayo ng kanilang mga
bahay sa buhanginan. Hindi nila sinusunod ang mga utos ng
ating Ama sa Langit na dumarating sa atin sa tuwina sa pamama-
gitan ng Kanyang mga tagapaglingkod.

Ngayon, kung nasa atin ang Ebanghelyo (at alam nating nasa
atin), sinasabi ko sa bawat Banal sa mga Huling Araw, na nagha-
hangad umunlad at sumulong sa Ebanghelyo, na dapat niyang
sundin ang mga utos ng Diyos. Habang sinusunod natin ang mga
utos ng Diyos at namumuhay na gaya ng Diyos tayo’y napupus-
pos ng pag-ibig sa kapwa-tao, ng pagtitiis at pagmamahal sa ating
kapwa, at tayo’y umuunlad at sumusulong sa lahat ng mga bagay
na tumutulong upang tayo’y maging magiting at maging tulad ng
Diyos. Nakakamit din natin ang pagmamahal at tiwala ng mga na-
kapaligid sa atin. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simple at
pang-araw-araw na tungkulin na nakapalibot sa atin tayo uunlad
sa espiritu ng Diyos.6

Labis akong nagagalak sa Ebanghelyo ni Jesucristo na inihayag sa
panahong ito, at hangad kong mabuti na magawa ko, gaya ng iba
pang mga Banal sa mga Huling Araw, na ayusin ang aking buhay
upang ang isipan ko’y hindi magdilim kailanman, upang hindi ako
lumayo sa katotohanan, o lumabag sa alinmang tipan na ginawa ko
sa Panginoon. Hangad kong mabuti na malaman ang kalooban at
kaisipan ng aking Ama sa Langit at magkaroon ako ng kakayahan at
katatagan ng pagkatao na isagawa ang gayundin sa aking buhay. Ito
rin ang hangad ko para sa lahat ng mga Banal sa mga Huling Araw.
Pinasasalamatan kong mabuti ang katotohanan na batay sa antas ng
ating pagsisigasig, katapatan at kababaang-loob sa pagtupad sa mga
utos ng Diyos, ay pagpapalain Niya tayo at tutulungan sa ating mga
gawain; at tungkulin ng bawat isa na hanaping mabuti ang
Panginoon upang matuto sa Kanyang paraan.7

Sa mabuting pangangalaga ng Panginoon ang bawat tao na su-
musunod sa ebanghelyo ni Jesucristo sa malao’t madali ay ta-
tanggap ng mahalagang bagay na tinatawag na patotoo hinggil sa
kawalang hanggan ng kanyang pagkatao, ng patotoo hinggil sa
kabanalan ng gawain na kinabibilangan natin.
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Walang ibang mga tao na gumagawa ng mga sakripisyong gi-
nagawa natin, pero para sa atin ay hindi ito sakripisyo kundi
isang pribilehiyo—ang pribilehiyong sumunod, ang pribilehi-
yong pumasok sa kasunduan sa ating Ama sa Langit at makamtan
ang piling pagpapala na ipinangako sa mga nagmamahal sa
Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos.8

Walang balakid na hindi malalampasan kapag inutos ito ng
Diyos at tayo’y sumunod. . . . [Sabi ni] Nephi: “Sapagkat nalaman
ko na ang Panginoon ay hindi magbibigay ng mga kautusan sa
mga anak ng tao, maliban sa siya ay naghahanda ng paraan para
sa kanila upang kanilang maisagawa ang bagay na kanyang ipinag-
uutos sa kanila.” [1 Nephi 3:7.] Tanggapin natin ito at na ang pag-
sunod sa mga utos ng Diyos ay magdudulot sa atin ng liwanag at
inspirasyon ng Kanyang Espiritu. Sa gayon ang hangarin ng ating
mga puso ay ang malaman ang isip at kalooban ng Panginoon, at
magdarasal tayo at hihingi ng lakas at kakayahan na maisagawa
ito, at sa gayon ay sumunod sa mga yapak ng ating Panginoon at
Gurong si Jesucristo.9

Kapag ginagampanan natin ang ating tungkulin 
at lumago sa pananampalataya at patotoo, 

hindi tayo maililigaw ng kaaway.

Handa ang diyablo na bulagin ang ating mga mata sa mga ba-
gay ng daigdig na ito, at matutuwa siyang nakawin sa atin ang bu-
hay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng mga kaloob.
Ngunit hindi ibinigay sa diyablo, at walang kapangyarihang ibibi-
gay sa kanya na sisira sa sinumang Banal sa mga Huling Araw na
sumusunod sa mga utos ng Diyos. Walang kapangyarihang ibini-
gay sa kaaway ng kaluluwa ng tao na sisira sa atin kung ginagam-
panan natin ang ating tungkulin. Kung hindi tayo lubos na
matapat sa Diyos ay inaalis natin ang mga bakal at sa gayon ay na-
sira natin ang bahagi ng depensang nagpoprotekta sa atin, at ma-
aaring makapasok ang diyablo. Ngunit wala namang taong
nawalan ng patotoo sa Ebanghelyo, walang taong lumiko sa ka-
nan o sa kaliwa, na nagkaroon ng kaalaman sa katotohanan, na
gumaganap sa kanyang mga tungkulin, na sumusunod sa Word of
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Wisdom, na nagbabayad ng kanyang ikapu, na tumutugon sa kan-
yang mga tawag at tungkulin sa Simbahan.

May ilan na habampanahong nagtatanong kung ano ang gus-
to sa kanila ng Panginoon, at tila atubiling gawin iyon.
Kumbinsido ako na ang tanging nais ng Panginoon sa inyo at sa
akin at kanino pa mang lalaki o babae sa Simbahan ay ang gawin
ang ating tungkulin at sundin ang mga utos ng Diyos.10

Kung maipapakita ninyo sa akin ang taong dumadalo sa mga
miting ng kanyang korum, na gumagawa sa kanyang mga tungku-
lin sa ward kung saan siya nakatira, na matapat na nagbabayad ng
kanyang ikapu, ay ipapakita ko sa inyo ang isang taong puno ng
espiritu ng Diyos at umuunlad at sumusulong sa patotoo ng
Ebanghelyo. Sa kabilang banda, ipakita ninyo sa akin ang isang ta-
ong nakakita na ng mga anghel, na nakatanggap ng kahanga-ha-
ngang mga pagpapamalas, na nakakita ng mga diyablong itinaboy,
na nakarating na sa mga dulo ng mundo at ipingaral ang
Ebanghelyo, ngunit gayunman ay hindi sumusunod sa mga utos
ng Diyos, at ipapakita ko sa inyo ang isang taong tumutuligsa sa
mga hinirang ng Panginoon, at naghahanap ng kamalian sa gina-
gawa ng Pangulo, sa pinupuntahan niya at ginagawa niya at kung
paano niya pinangangasiwaan ang mga gawain ng Simbahan. . . .

Makikita ninyo na ang mga taong hindi gumagawa sa kanilang
tungkulin ay palaging nagrereklamo tungkol sa taong gumaga-
nap sa kanyang tungkulin, at marami silang mga dahilan. Wala pa
akong nakitang tao na sumusunod sa mga utos ng Diyos na bu-
matikos sa pangangasiwa ng mga gawain sa Simbahan.
Kapabayaan sa tungkulin, hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos
ang nagpapadilim sa isipan ng tao at lumalayo ang Espiritu ng
Panginoon. Nakikita nating nakatala sa Doktrina at mga Tipan na
“Sapagkat bagaman ang tao ay makatanggap ng maraming pag-
hahayag, at magkaroon ng kapangyarihang makagawa ng mara-
ming makapangyarihang gawa, ngunit kung siya ay magyayabang
sa kanyang sariling lakas, at ipagwawalang-kabuluhan ang mga
payo ng Diyos, at sumusunod alinsunod sa mga atas ng kanyang
sariling kagustuhan at mga makamundong naisin, siya ay tiyak na
babagsak.” [D at T 3:4.]11
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Masyado akong praktikal sa aking paniniwala at kilos kung kaya
kapag sinabi sa akin ng isang Banal sa mga Huling Araw na alam
niyang kabilang siya sa gawain ng Diyos, na alam niyang ito ang ga-
wain ng Panginoon, na alam niyang si Joseph Smith ay inspira-
dong Propeta, na alam niyang ang mga lalaking namumuno sa
simbahan ngayon ay mga inspiradong tagapaglingkod ng Diyos, at
ang gayong uri ng tao ay hindi nagbibigay pansin sa mga simpleng
tungkulin na itinuturo sa kanya sa araw-araw, sa bawat buwan, sa
bawat taon—ay wala akong tiwala sa gayong uri ng tao.12

Hindi dapat matakot ang sinumang lalaki o babae na mawawa-
la ang kanyang pananampalataya sa Simbahang ito kung siya’y ma-
pagpakumbaba at madasalin at masunurin sa kanyang tungkulin.
Wala pa akong alam na gayong tao na nawalan ng pananampala-
taya. Sa paggawa sa ating tungkuli ay nadaragdagan ang ating pa-
nanampalataya hanggang sa maging perpektong kaalaman ito.13

Nakakita na ako ng mga lalaki at babae na tumalikod sa
Simbahan at ang pagtalikod nilang lahat sa katotohanan ay nang-
yari nang dahan-dahan.

Kapag ginagawa ninyo ang inyong tungkulin ito’y gaya rin ng
pagtayo sa harapan ng pila ng mga poste, at bawat poste ay na-
kapila. Pero sa isang hakbang ang bawat poste ay tila wala sa lin-
ya. Kapag mas malayo ka sa tuwid na pilang iyon ay lalong
magiging liku-liko ang mga poste. Ang makitid at makipot na lan-
das ng tungkulin ang aakay sa inyo at sa akin pabalik sa kinaro-
roonan ng Diyos.14

Ang mga utos ay tumutulong sa atin na makapaghanda
para makapiling ang ating Ama sa Langit.

Ang Panginoon, na nakaaalam kung ano ang pinakamabuti sa
inyo at sa akin at sa bawat tao, ay nagbigay sa atin ng mga batas
na kung susundin natin ay gagawin tayo nitong higit na katulad
ng Diyos, gagawin tayong angkop at kwalipikado at handang
magbalik at manahan sa piling ng ating Ama sa Langit at tangga-
pin ang masiglang papuring: “Mabuting gawa, mabuti at tapat na
alipin.” [Mateo 25:21.]

Iyan ang sinisikap nating gawin.
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Tayo’y nasa eskwelahan, nag-aaral, at inihahanda ang ating sa-
rili upang maging karapat-dapat tayo at magawang makabalik at
makapanahanan sa piling ng ating Ama sa Langit, at ang taong
nagsasabing alam niyang totoo ang ebanghelyo pero hindi na-
man ipinamumuhay ito ay hindi sumusunod sa mga utos ng
Diyos. At hindi mararating ng gayong tao ang lakas, ang kapang-
yarihan, ang kadakilaan, at ang kapasidad sa Simbahan at
Kaharian ng Diyos na dapat sana’y marating niya kung sinunod
niya ang mga batas ng Diyos.15

Ang pinakamabuting landas na dapat tahakin ay ang gampa-
nan ang pang-araw-araw na tungkulin na dumarating. Sa gani-
tong paraan ang isang tao ay nagagantimpalaan habang siya’y
nagpapatuloy, at lumalakad sa landas na patungo sa kaligtasan.16

Ang tagumpay sa paningin ng ating Manlilikha ay maraming
ulit, sa katunayan halos palaging kabaligtaran mismo ng iniisip
na tagumpay ng tao. Halos kadalasan ay sinasabing matagumpay
ang taong kumikita nang malaki, pero hindi tinitingnan kung pa-
ano niya nakamtan ang kanyang yaman o kung paano niya ga-
mitin ito. Maaaring nasira niya ang lahat ng kanyang likas na
pinong damdamin at pinagkaitan ang kanyang sarili ng pribile-
hiyong makapiling ang kanyang Manlilikha sa buhay na darating
sa patuloy niyang pagsisikap na makamtan ang mga bagay ng da-
igdig na ito na hindi nagtatagal. . . .

Gawin nating lahat ang kalooban ng ating Ama sa langit nga-
yon, at magiging handa tayo sa tungkulin bukas, gayundin sa da-
rating na kawalang hanggan. Huwag kalilimutan na ang
mahalagang perlas—ang buhay na walang hanggan—ang sinisi-
kap nating makamtan. Tanging ang taong nagsisikap na makam-
tan ang buhay na walang hanggan ang magtatagumpay.17

Kung susuriin natin ang plano ng buhay at kaligtasan, kung su-
suriin natin ang mga utos na ibinigay sa ating mga miyembro ng
Simbahan ng Diyos, makikita natin na ang bawat isa sa mga utos
ay ibinigay lamang para tayo ay makinabang, para tayo’y maturu-
an, para tayo’y maging kwalipikado at maging handa sa pagbalik
at mamuhay sa piling ng ating Ama sa Langit. Ang mga tungkulin
at obligasyong ito ay nilikha upang gawin tayong gaya ng Diyos sa
ating mga pagpapasiya. Nilikha ang mga ito upang gawin tayong
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mga Diyos, at ihanda tayo at gawing karapat-dapat upang, gaya ng
ipinangakong maaari nating marating, tayo’y maging mga kasa-
mang tagapagmana ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si
Jesucristo at manirahang kasama Niya sa piling ng Diyos Amang
Walang Hanggan hanggang sa walang hanggan.

Ang layunin ng pagkaparito natin sa lupa ay upang isakatupa-
ran ang ating kaligtasan, para maihanda natin ang ating sarili na
magbalik at mamuhay sa piling ng ating Ama sa Langit; at ang
ating Ama, na nakaaalam sa mga kamalian at kahinaan ng tao, ay
nagbigay sa atin ng mga utos na dapat sundin, at kung susuriin
natin ang mga kailangang iyon at ang mga responsibilidad na ibi-
nigay sa atin ng Panginoon makikita natin na ang lahat ng ito’y
para sa kapakinabangan at ikasusulong ng bawat tao. Ang paara-
lan ng buhay na ating kinalalagyan at ang mga aral na ibinigay sa
atin ng ating Ama ang huhubog sa atin upang maging kung ano
ang nais Niya para sa atin, para maging handa tayo na mamuhay
sa Kanyang piling.18

Narito ang batayang katotohanan, mga Banal sa mga Huling
Araw. Dapat nating malaman na ang Diyos ay higit na maka-
pangyarihan kaysa sa buong mundo. Dapat nating malaman na
kung magiging tapat tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ay
matutupad ang lahat ng Kanyang mga pangako. Dahil sinabi
Niyang ni isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala [ting-
nan sa Mateo 5:18]. Ang problema ay pinagdidilim ng kaaway ng
mga kaluluwa ng tao ang kanilang isipan. Masasabi nating nag-
sasaboy siya ng alikabok sa kanilang mga mata, at nabubulagan
sila sa mga bagay ng daigdig na ito. Ang mga tao ay hindi nagti-
tipon ng kayamanan sa langit, kung saan hindi nakakapanira ang
tanga at kalawang, kung saan hindi nakakapagnakaw ang mga
magnanakaw [tingnan sa Mateo 6:19–20], sa halip ang puso ni-
la’y nakatuon sa mga bagay ng daigdig na ito, at nagkakaroon ng
kapangyarihan sa kanila ang kaaway.

Sinasabi ko sa inyong mga Banal sa mga Huling Araw na ang
mahalagang perlas ay ang buhay na walang hanggan. Sinabi sa
atin ng Diyos na ang pinakadakila sa lahat ng mga kaloob na ma-
ibibigay Niya sa tao ay ang buhay na walang hanggan [tingnan sa
D at T 14:7]. Nagsisikap tayo para sa dakilang kaloob na iyon, at
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mapapasaatin iyon kung susunod tayo sa mga utos ng Diyos.
Ngunit hindi tayo makikinabang kung basta lang tayo magsasali-
ta at ipangangaral sa sanlibutan na ito ang ebanghelyo, kundi
makikinabang tayo kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos.19

Ang pinakamahalagang bagay para sa inyo at sa akin ay ang
tuklasin kung lumalakad tayo sa makitid at makipot na landas na
patungo sa buhay na walang hanggan, at kung hindi, saan kaya
natin pinayagan ang kaaway upang linlangin tayo at ilayo tayo sa
landas na aakay sa atin pabalik sa kinaroroonan ng Diyos? Dapat
suriin ng bawat isa ang kanyang puso upang malaman kung saan
siya nabigo, at pagkatapos ay dapat niyang hanaping mabuti ang
ating Ama sa Langit at hingin ang tulong ng Kanyang Espiritu
Santo, upang makabalik siya sa makitid na landas.20

May nagsabi . . . na hindi natin ginagawa ang lahat sa abot ng
ating makakaya. Hindi ako naniniwala na narating na ng sinu-
mang tao ang kanyang minimithi, ngunit kung masigasig tayo,
nagtatrabaho, nagsisikap, sa abot ng ating makakaya, upang mas
bumuti pa sa araw-araw, masasabi nating ginagawa natin ang
ating tungkulin. Kung sinisikap nating lunasan ang sarili nating
mga depekto, kung namumuhay tayo sa paraan na mahihiling
natin sa Diyos ang liwanag, ang kaalaman, ang katalinuhan, at hi-
git sa lahat ang Kanyang Espiritu, upang magapi natin ang ating
mga kahinaan, sa gayon, sinasabi ko sa inyo, tayo’y nasa makitid
at makipot na landas na patungo sa buhay na walang hanggan;
kung kaya hindi tayo dapat matakot.21

Isa lang ang ligtas na landas para sa mga Banal sa mga Huling
Araw, at iyon ang landas ng tungkulin. Hindi ito patotoo lamang;
hindi ito kagila-gilalas na pagpapamalas; hindi ito ang pagkaalam
na totoo ang ebanghelyo ni Jesucristo, na ito ang plano ng kalig-
tasan—hindi ito ang tiyak na pagkaalam na ang Tagapagligtas ang
Manunubos, at na si Joseph Smith ay kanyang propeta, na magli-
ligtas sa inyo at sa akin; kundi ito ay ang pagsunod sa mga utos
ng Diyos, at pamumuhay na gaya ng Banal sa mga Huling Araw.22

Mga Mungkahi Para sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa paanong paraan “hindi isang sakripisyo kundi isang pribi-
lehiyo” ang pagsunod? Paanong nagiging kasiyahan sa pagsu-
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nod sa Kanyang mga utos ang pagkakaroon ng mga pusong
puno ng pagmamahal sa Diyos?

• Ano ang mga naging karanasan ninyo na nagpapatunay na
totoong tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako kapag
sinunod natin ang Kanyang mga inuutos? (Tingnan din sa
D at T 82:10.)

• Paano tayong maaakay palayo sa landas na patungo sa buhay
na walang hanggan ng maling paghatol sa tagumpay?

• Anong mga aspeto ng ating buhay ang maaaring humadlang sa
atin sa pagtutuon ng pansin sa mga bagay na ukol sa Diyos?
Paano natin maiiwasan na maging hadlang ang mga ito?

• Bakit dahan-dahang dumarating sa atin ang kapabayaan sa
tungkulin? Ano ang maaari nating gawin para matulungan ta-
yong manatiling masigasig at magiting sa pagtupad ng ating
mga tungkulin?

• Anong pang-araw-araw na mga tungkulin ang ginagawa ng la-
hat ng mga miyembro ng Simbahan? Anong iba pang mga
tungkulin ang ukol sa inyong personal na kalagayan?

• Bakit tungkulin ang “tanging ligtas na landas para sa mga Banal
sa mga Huling Araw”?
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Pagsusumikap

Ang pagsusumikap na maisakatuparan ang 
makatwirang mga hangarin ay makakatulong sa atin 
na mapahusay ang mga talento, marating ang mga

espirituwal nating mithiin, at mapaglingkuran ang iba.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Sa buong buhay niya, nagsumikap si Heber J. Grant na pahu-
sayin ang kanyang sarili, na naniniwalang “bawat tao ay maaaring
humusay araw-araw, taun-taon, at magkaroon ng mas malaking
kakayahang gawin ang mga bagay-bagay sa pagdaan ng mga
taon.”1 Nakilala siya sa kanyang pagiging masikap, at sinabi tung-
kol sa kanya na “hindi niya pinintasan kailanman ang kahinaan
ng ibang tao kundi pinahusay niya ang kanyang sarili.”2

Isinalaysay niya ang kuwentong ito tungkol sa kanyang kabataan
noong ipakita niya ang katangian ng pagiging masikap:

“Nang sumali ako sa isang baseball club, naglaro sa unang si-
yam ang mga batang kaedad ko at mas matanda pa, ang mas bata
sa akin ay naglaro sa ikalawa, at yaong mga mas nakababata pa
sa ikatlo, at nakipaglaro ako sa kanila. Isang dahilan nito ay hin-
di ko maibato ang bola mula sa isang base papunta sa isa pa; isa
pa ay hindi ako magaling tumakbo o pumalo. Kapag dinampot
ko ang bola, karaniwa’y sisigaw ang mga bata ng, ‘Ibato mo rito,
bakla! Pinagkakatuwaan nila ako kaya isinumpa kong maglalaro
ako sa siyam sa baseball na magpapanalo ng kampeonato sa
Teritoryo ng Utah.

“May mga boarder ang nanay ko noong panahong iyon para
may pagkakitaan, at pinakikintab ko ang mga bota nila hanggang
makaipon ako ng isang dolyar na ipinambili ko ng bola ng base-
ball. Maraming oras ang ginugol ko sa pagbato ng bola sa kamalig
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(ni Edwin D. Woolley) ng kapitbahay, na naging dahilan para itu-
ring niya akong pinakatamad na bata sa Thirteenth Ward. Madalas
sumakit ang braso ko kaya halos hindi ako makatulog sa gabi. Pero
patuloy akong nagpraktis, at sa wakas ay nagtagumpay akong ma-
kapasok sa ikalawang siyam sa aming club. Kasunod nito ay sumali
ako sa isang mas magaling na club at nang lumaon ay naglaro ako
sa siyam na nagpapanalo sa kampeonato ng Teritoryo. Nang ma-
tupad ko ang sumpa ko sa sarili, nagretiro na ako sa paglalaro ng
baseball.”

Nang malaon ay kinilala ni Pangulong Grant na “medyo sina-
yang” niya ang “mga oras at araw at linggo at buwan” sa pagbato
ng baseball sa kamalig ng kanyang kapitbahay. Wika niya: “Naisip
ko na hindi ko . . . nagamit nang husto ang angkin kong kakaya-
han. . . . Gayunpaman, may isang bagay na natupad sa karanasan
ko bilang manlalaro ng bola at iyon ay ang pagtupad sa pangako
ko sa aking sarili.”3

Naging mapagsumikap si Heber J. Grant sa kanyang kabataan. 

Sa huli’y sinabi niya: “Wala akong alam na pormula sa tagumpay. 

Ang magsumikap, magsumikap, MAGSUMIKAP; magtrabaho, magtrabaho, 

MAGTRABAHO—ang mahalaga sa pakikibaka sa buhay.
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Ang batang si Heber J. Grant ay nagsikap ding matutong mag-
laro ng holen, mapahusay ang kanyang gramatika, at mapaganda
ang kanyang pagsulat.

Natutuhan niya noong bata pa siya ang bisa ng pagsusumikap at
patuloy niyang ginamit ang alituntuning ito sa kanyang pagtanda.
Halimbawa, nagpasiya siyang matutong kumanta. Nagunita niya:
“Siyam na taong gulang pa lang ako, sinubukan ko nang kumanta.
Paulit-ulit ko itong sinubukan nang walang katuturan. Nang mga
apatnapu’t tatlong taong gulang na ako, nagkaroon ako ng sekre-
taryong maganda ang baritonong boses. Sinabi ko sa kanya na
ipagpapalit ko ang lahat matuto lang akong kumanta. Tumawa siya
at sinabing, ‘Sinumang may boses at tiyaga ay makakakanta.’ Agad
ko siyang itinalaga na maging titser ko sa pagkanta.

“Nagsimula akong mag-aral kumanta noong gabing iyon.
Pagkatapos ng dalawang oras na pagpapraktis hindi ko pa rin
makanta ang kahit isang linya ng kantang pinapraktis ko.
Matapos praktisin ang isang kanta nang mahigit limang libong
beses, nagwala ako sa publiko nang subukin kong kantahin ito.
Anim na buwan ko pa itong pinraktis. Ngayo’y natututuhan ko
na ang isang kanta sa loob lamang ng ilang oras.”4

Masaya si Pangulong Grant sa pagpupunyagi niya na matutong
kumanta, at hindi niya hinayaang makahadlang ang mga pagka-
kamali o pagtawa at pintas ng iba. Sa isang pananalita sa mga ka-
bataan ng Simbahan ay sinabi niya:

“Noong nag-aaral akong kumanta, . . . labindalawang beses ko
pinraktis [ang isang] kanta sa isang araw sa isang upuan. May tat-
long talata ito; kaya tatlumpu’t-anim na talata ang kinanta ko, at
kung bibilangin ay lima ang mali ko sa bawat talata, kaya bale 180
mali iyon sa isang praktisan, at hindi ko pa rin alam ito. Noong
magsimula akong mag-aral na kumanta, tatlo hanggang apat na
buwan ang ginugol ko para matutuhan ang dalawang simpleng
himno. Natutuhan ko ang isang himno ilang linggo lang ang na-
kararaan sa loob ng tatlong oras—kalahating oras ng praktis ba-
wat gabi sa loob ng anim na araw, at natutuhan ko ito.”5

Madalas banggitin ni Pangulong Heber J. Grant ang sumusu-
nod na pahayag, na minsan ay nanggaling kay Ralph Waldo
Emerson: “Ang pinagsusumikapan nating gawin ay nagiging mas
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madaling gawin para sa atin—hindi dahil sa nagbago ang likas na
katangian niyon, kundi nag-ibayo ang ating kapangyarihang ga-
win iyon.”6 Pinatunayan ni Pangulong Grant ang katotohanang
ito lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila ng mga hirap
tulad ng karalitaan at maagang pagkamatay ng kanyang ama, si-
nikap niyang sundin ang mga kautusan, tuparin ang kanyang
mga tungkulin sa Simbahan at gawin ang lahat ng magagawa niya
sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa.

Mga Turo ni Heber J. Grant

Maisasakatuparan natin ang anumang 
makabuluhang mithiin kung sisikapin natin.

Naniniwala ako na maisasakatuparan natin ang anumang layon
kung pagpapasiyahan nating gawin ito at walang lalaki o babaeng
dapat umupo at magsabing, dahil hindi naman sila singgaling ng
iba, hindi na lang sila kikilos. Nagbigay ang Diyos ng sampung ta-
lento sa ilang tao; sa isa ay isang talento; ngunit darating ang araw
na silang pinagyaman ang isang talento ay mas magaling kaysa sa
may sampung talento ngunit nabigong pagyamanin ito.7

Ang pagiging marapat sa pagtitiwala, ang pagsusumikap, at de-
terminasyon ay mga katangiang tutulong sa inyo para manaig sa
pakikibaka sa buhay.8

Naniniwala ako na kung wala tayong ambisyong magsakatupa-
ran at gumawa ng mga bagay-bagay ay wala tayong patutunguhan
sa pakikibaka sa buhay. Wala nang mas lulungkot pa sa ngayon
kaysa sa makita ang ilang miyembro natin na nawawalan ng espi-
ritu ng integridad at debosyon at ambisyong gumawa ng mga ba-
gay-bagay. Parang mali ang lahat para sa akin. Bawat tao ay dapat
maghangad na lumago at madagdagan ang kakayahang gawin ang
mga bagay-bagay. Tiyak na kung puro pagsusumikap at paghaha-
ngad lang ay wala tayong magagawa. Dapat nating haluan ang
paghahangad na iyon ng paggawa para maisakatuparan ang mga
bagay na hinahangad natin. Tiyak ko na ang binatang lubos na na-
sisiyahan sa kanyang ginagawa, kahit maliit na bagay ang kanyang
ginagawa, at wala nang ambisyong gumawa pa ng higit, ay di uun-
lad. Ngunit kumbinsido ako na bawat tao ay maaaring humusay
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araw-araw, taun-taon, at magkaroon ng mas malaking kakayahang
gawin ang mga bagay-bagay sa pagdaan ng mga taon. Buong puso
kong pinaniniwalaan iyan.9

Sa pamamagitan ng karanasan at praktis tayo’y humuhusay
sa anumang trabaho o libangan sa buhay, sa relihiyon man o
sekular.10

Wala akong alam na pormula sa tagumpay. Ang magsumikap,
magsumikap, MAGSUMIKAP; magtrabaho, magtrabaho, MAG-
TRABAHO—ang mahalaga sa pakikibaka sa buhay.11

Kailangan ang pagsusumikap para manatili sa 
landas tungo sa buhay na walang hanggan.

Batid kong kailangan laging magsikap ang bawat isa sa atin
para magtagumpay sa buhay. Hindi kailangang pagsikapan man
lang ang paggulong paibaba, pero kailangan ang pagsisikap para
makaakyat sa tuktok. Hindi kailangang magsikap sa pagtahak sa
malawak na landas patungong kapahamakan; ngunit kailangan
ang pagsisikap para manatili sa tuwid at makipot na landas tungo
sa buhay na walang hanggan.

Palagay ko’y dapat tayong matutong huwag mawalan ng pag-
asa kailanman. . . . Naniniwala ako na kapag nalaman natin sa
ating puso na dahil sa mga pagpapala ng ating Diyos Ama sa
Langit ay maisasagawa natin ang isang bagay, ibinibigay ng Diyos
ang kakayahang maisagawa ang gawaing iyon; ngunit kapag su-
muko tayo, kapag nanghina ang loob natin, kapag tiningala na-
tin ang tuktok ng bundok at sinabing imposibleng maakyat ang
tuktok nito samantalang hindi naman pala tayo nagsisikap ay
hinding-hindi ito maisasakatuparan.

Sinabi ni Nephi sa kanyang ama na hahayo siya at gagawin ang
mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon [tingnan sa 1 Nephi 3:7],
at nang mabigong kunin ng mga kapatid niya ang mga lamina at
bumalik na walang pag-asa, hindi siya nawalan ng pag-asa. . . .
Sinabi niya sa kanyang mga kapatid: “Yamang ang Panginoon ay
buhay, at habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo bababa sa ating
ama sa ilang hangga’t hindi natin naisasagawa ang bagay na ipinag-
uutos ng Panginoon sa atin.” [1 Nephi 3:15.] Ngayon dapat nating
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tandaang mga Banal sa mga Huling Araw na nagtagumpay si
Nephi; dapat nating tandaang sa kabila ng mga balakid ay nakuha
niya ang mga laminang naglalaman ng mahahalagang salita ng
Diyos; na nakuha niya ang talaang walang katumbas; na napaka-
halaga sa kanyang mga inapo. Kung hindi niya nagawa ito ay na-
ging mahirap para sa kanila na matagpuan ang tuwid at makipot
na landas tungo sa buhay na walang hanggan.

Kung may isang tauhan sa Aklat ni Mormon na higit kong hi-
nangaan at sinikap tularan ang halimbawa, ang tauhang iyon ay
si Nephi noon; hindi kailanman nawalan ng pag-asa, hindi nasi-
raan ng loob, laging handa, laging determinadong magsikap
nang husto para maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos.13

Kung gusto ninyong malaman kung paano maligtas, sasabihin
ko sa inyo; ito’y sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Walang ka-
pangyarihan sa lupa, walang kapangyarihan sa ilalim ng lupa, na
hahadlang sa inyo o sa akin o sa sinumang Banal sa mga Huling
Araw na maligtas, maliban sa ating sarili. Tayo ang arkitekto ng
sarili nating buhay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa
kabilang buhay. Tayo mismo ang makagagawa ng bawat tungku-
lin at obligasyong ipinagagawa ng Diyos sa tao. Walang kautu-
sang ibinigay sa atin ang Diyos na hindi tayo binigyan ng
kapangyarihang gawin ang kautusang iyon. Kung mabigo tayo,
tayo, at tayo lamang, ang tanging responsable sa kabiguang ito,
dahil pinagkalooban ng Diyos ang Kanyang mga lingkod, mula sa
Pangulo ng Simbahan hanggang sa pinakaabang miyembro, ng
lahat ng kakayahan, lahat ng kaalaman, lahat ng kapangyarihang
kailangan, na buong tapat, sipag, at angkop na maisagawa ang
bawat tungkulin at obligasyong nakaatang sa kanila, at tayo, at
tayo lamang ang mananagot kung mabigo tayo rito.14

Ang pananampalataya at kaalamang hindi nagagamit ay wa-
lang halaga. Lahat ng kaalaman sa mundo ay walang kabuluhan
maliban kung gagamitin natin ang kaalamang ito. Tayo ang mga
arkitekto at tagapagtatag ng ating buhay, at kung hindi natin ga-
gamitin ang ating kaalaman at di gagawin ang mga tungkuling
nakaatang sa atin tayo ay bigo sa buhay.15

Sa tulong ng ating Ama sa Langit walang obligasyon at batas sa
Simbahan na hindi natin matutupad. Bibigyan tayo ng Panginoon
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ng lakas at kakayahang isakatuparan ang bawat tungkulin at tra-
bahong nakaatang sa atin sa isang paraang katanggap-tanggap sa
kanyang paningin. Ang tanging tanong ay, may disposisyon ba
tayo? Narinig ko kahapon sa isang [tao] na nagsabing hindi niya
maitigil ang pag-inom ng kape. Hindi ako naniniwalang nagsasa-
bi ng totoo ang taong iyon. Palagay ko’y may disposisyon siyang
sikaping itigil iyon.16

Maraming tao akong nakilala na nagsabing, “G. Grant, ano ang
masasabi mo tungkol sa maraming sumaksi na alam nilang banal
ang gawaing tinatawag na Mormonismo, at banal ang misyon ni
Propetang Joseph Smith, pero tumalikod naman sa Ebanghelyo
ng mga Banal sa mga Huling Araw at naging mababagsik na kaa-
way nito?” Ang sagot ko lang ay na walang ipinangako sa lalaki,
babae o bata, anuman ang patotoong tinanggap nila, o liwanag
at talinong dumating sa kanila mula sa Diyos, na mananatili si-
lang matibay at matatag sa tuwid at makipot na landas tungo sa
buhay na walang hanggan, maliban kung susundin nila ang mga
kautusan ng Diyos. Wala akong kilalang Banal sa mga Huling
Araw na naligaw ng landas sa kabila ng pagiging matapat sa pag-
aasikaso sa kanyang pamilya at mga sekretong dalangin, sa kan-
yang mga miting pampubliko at sa korum, na naging handa at
nagkukusang magbayad ng ikasampu ng kanyang kita taun-taon
bilang ikapu sa Panginoon. Ngunit alam ko na maraming tao na
napakitaan ng maraming dakila at kamangha-manghang bagay,
ang naligaw ng landas, dahil pinabayaan nila ang mga tungkulin
at responsibilidad na nakaatang sa kanila bilang mga Banal sa
mga Huling Araw.17

Isa sa malalaking bagay na kailangang trabahuhin ng [kaaway]
ay ang katotohanang tayong lahat ay mahihirap, mahihinang mga
mortal at alam na alam natin ang sarili nating mga kahinaan, at
tinatangka niyang samantalahin ang kaalaman nating ito upang
udyukan tayo na wala tayong silbi at walang kabuluhan ang ating
ginagawa sa oras na naisin natin itong gawin. Ngunit makatitiyak
tayo na kung sisikapin nating gawin ang maliliit na tungkulin na-
tin sa araw-araw ay magiging handa tayo sa mas dakilang mga ba-
gay, kapag dumating sa atin, sa awa ng Panginoon, ang mas
malaking gawain para sa ikabubuti ng kanyang gawain.18
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Hangad kong ikintal sa isipan ng mga kabataan na dahil hindi
sila nagtagumpay noong nakaraan, o nabigong mamuhay nang
wasto ay hindi nila dapat madamang wala silang pag-asa sa hina-
harap. Walang turo ang ating Panginoon at Maestrong si Jesucristo
na mas maliwanag kaysa sa inilahad niya para sa lahat, na ang ka-
salanang nagawa natin noon ay mapapatawad kung pinagsisihan
at tinalikuran natin, at sa hinaharap ay magsikap tayong mamuhay
nang matwid.19

Dapat nating sikaping tulungan ang iba.

Madalas kong ikuwento ang karanasan ni Doktor Karl G.
Maeser. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang dukhang balo na
inilapit sa kanya ang anak. Ibinalita niya kay Brother Maeser na
kaisa-isa niya itong anak; at naglabandera siya para makaipon ng
kailangang pera para mapag-aral ang bata sa Brigham Young
University dahil narinig niyang napagbago ni Brother Maeser ang
mga batang naliligaw ng landas. Sinabi niya kay Brother Maeser
na hindi niya madisiplina ang bata at wala ring magawa ang bi-
shop at kanyang mga tagapayo tungkol dito at ang tingin nila sa
bata ay masama ito.

Nagsimulang mag-aral ang bata at agad napaaway. Sinabi ni
Brother Maeser kung paano nito sinuway ang lahat ng patakaran
ng eskuwela. Walang magawa ang mga titser sa kanya, at masama
ang impluwensiya niya sa eskuwela. Nag-alinlangan si Brother
Maeser sa pagpapatalsik sa kanya dahil naalala niya ang dukhang
balo na naglabandera para mapag-aral ang kanyang anak; kaya
pinagpasensiyahan niya ang walang galang at salbaheng bata
hanggang sa hindi na niya ito matiis. Sa huli’y pinatalsik din niya
ito sa eskuwela.

Alas otso kinabukasan, pagkarating ni Brother Maeser sa kan-
yang opisina ay may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ang pin-
tuan, nakatayo roon ang bata. Sinabi ni Brother Maeser na nang
masdan niya ang bata at naisip ang lahat ng gulong ginawa niya sa
eskuwela ay gusto niyang “suntukin ito, sa pagitan ng dalawang
mata.” Iyon ang unang pumasok sa isipan niya tungkol sa batang
pinatalsik kahapon.
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Sinabi ng bata: “Brother Maeser, bigyan mo ako ng isa pang
pagkakataon.”

[Naalala kalaunan ni] Brother Maeser: “Hindi ako nakakilos sa
pagkakatayo nang humingi ng isa pang pagkakataon ang bata.
Hindi niya inisip na bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon; at
sinabi niya: ‘Brother Maeser, Brother Maeser—bigyan mo ako ng
isa pang pagkakataon.’ ”

Gumaralgal ang tinig ni Brother Maeser nang yakapin at hali-
kan niya ang batang lalaking nanlilimos ng kanyang awa at pina-
ngakuan ito ng sandaang pagkakataon.

“Ngayon,” wika ni Brother Maeser, “ano sa palagay ninyo—
ang batang iyo’y tagapayo ng isang bishop sa mismong bayang
dati’y wala siyang silbi!”…

Ito ang uri ng mga gantimpalang makabuluhan—mga gantim-
pala ng pagpapahalaga sa tao. Ang mapagpasensiya, walang pa-
god, mapanalanging mga pagsisikap natin sa ating mga kabataang
nangangailangan ng tulong, at yaong karaniwa’y lumalayo sa atin
ay madalas na bumabalik upang gantimpalaan tayo sa walang ka-
pantay na galak at kasiyahan sa darating na mga taon.

Nawa’y magsumikap tayo nang matagal at walang humpay,
nang may pasensiya, at pagpapatawad, at mapanalanging deter-
minasyon sa lahat ng taong nangangailangan ng ating tulong!20

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Anu-ano ang naging mga karanasan ninyo kung saan pinagpa-
la kayo ng Panginoon sa inyong pagsisikap?

• Ano ang nag-uudyok sa atin para sikaping gampanan ang ating
tungkulin sa Panginoon?

• Anong mga hadlang ang dapat nating paghandaang harapin ha-
bang sinisikap nating pagyamain ang ating mga talento at ka-
kayahan? sa pamumuhay ng mga kautusan? sa pagtulong sa iba?

• Bakit mahalaga ang pagsisikap na mamuhay nang matwid at
matagumpay sa kawalang-hanggan? (Tingnan din sa 1 Nephi
13:37; 3 Nephi 27:16; D at T 14:7.)
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• Ipinahayag ni Pangulong Grant ang malaking paghanga sa
propetang si Nephi. Anu-anong mga pagkakatulad ang nakita
ninyo kina Nephi at Pangulong Grant? Ano ang magagawa nin-
yo para masunod ang kanilang halimbawa?

• Sa anong mga paraan natin mapaglilingkuran ang mga “luma-
yo sa atin”?

• Sa anong mga paraan tayo pagpapalain sa pamamagitan ng
pagsusumikap ng iba?
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“Nawa’y idulot ng kapayapaan at ginhawang mula sa ating Ama sa Langit ang 

nakagagaling na impluwensiya sa lahat ng nagluluksa at nagdurusa.”



Pagkaalo sa Oras ng Kamatayan

Ang kapayapaan at pag-along mula sa ating Ama 
sa Langit ay nakagagaling na impluwensiya sa lahat ng

nagluluksa sa pagkamatay ng mga mahal sa buhay.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

“Sa oras ng karamdaman o kamatayan,” isinulat ni Lucy Grant
Cannon, anak ni Pangulong Heber J. Grant, “pambihira ang tibay
ng tatay ko. Nang mahigit isang taong maratay sa banig ng ka-
ramdaman ang kanyang anak [ang 7-taong-gulang na si Heber
Stringham Grant], at sa mga huling buwan ng kanyang buhay na
madalas ay matinding paghihirap, ilang oras na umuupo ang ta-
tay sa tabi ng kanyang kama at binibigyang-ginhawa siya.
Nananatili siya sa kuwarto na kapiling nito hangga’t maaari, at
nang pumanaw ito tanggap na ng tatay ang kanyang paglisan ba-
gama’t batid niya na kung angkan sa lupa ang pag-uusapan ay
baka wala siyang anak na lalaking magdadala ng kanyang panga-
lan. Ang malaking pananampalataya niya, na sa tingin nami’y lu-
bos, ang naging lakas at sandigan namin habambuhay.”1

Nang banggitin ni Pangulong Grant ang lungkot na nadarama
sa pagkamatay ng mga mahal sa buhay, madamdamin siyang nag-
salita dahil na rin sa karanasan niya mismo. Maliban sa anak ni-
yang si Heber, anim pang miyembro ng pamilya ang naunang
nangamatay. Nang siyam na taong gulang siya, pumanaw ang kan-
yang ama. Noong 1893, pumanaw ang asawa niyang si Lucy sa
edad na 34 matapos ang tatlong-taong paglaban sa malubhang ka-
ramdaman. Sumunod na namatay ang 5-taong-gulang na si Daniel
Wells Grant, ang tanging naiwang anak niyang lalaki, makalipas
ang dalawang taon. Noong 1908, katatapos lang halos ng misyon
nina Pangulong Grant at ng kanyang kabiyak na si Emily sa Europa
ay namatay si Emily sa kanser sa tiyan. Isang taon ang lumipas, 
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ipinagluksa ni Pangulong Grant ang pagpanaw ng kanyang ina.
Noong 1929, labing-isang taon matapos siyang maitalaga bilang
Pangulo ng Simbahan, pumanaw ang kanyang anak na si Emily sa
edad na 33.

Matindi ang dalamhati ni Pangulong Grant sa mga ito. Noong
maysakit si Lucy, isinulat niya sa kanyang journal: “Nadarama ni
Lucy na hindi na siya gagaling at nag-usap na kami nang masin-
sinan ngayon at kapwa kami napaiyak sa napipinto naming pag-
hihiwalay. Natatakot ako dahil baka hindi na siya gumaling.”2

Bagamat nagkatotoo ang takot na iyon, nagkaroon ng pag-asa
at kapayapaan si Pangulong Grant sa pagsandig niya sa mga kato-
tohanan ng ebanghelyo. Sinabi niya na kailanma’y hindi siya du-
malo sa libing ng isang tapat na miyembro ng Simbahan nang
hindi pinasasalamatan ang Panginoon “para sa ebanghelyo ni
Jesucristo, at sa ginhawa at aliw na dulot nito sa atin sa oras ng
kalungkutan at kamatayan.”3 Ikinuwento niyang nadama niya ang
“ginhawa at aliw” na ito nang mamatay ang anak niyang si Heber:
“Batid kong nang pumanaw ang huli kong anak na lalaki (dalawa
lang sila) na may payapang impluwensiya sa aking tahanan sa
oras na iyon, ginhawa at kagalakang higit sa pang-unawa ng mga
walang alam tungkol sa Ebanghelyo at sa kapayapaang dulot nito
sa ating puso.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Maaalo tayo ng mga walang hanggang katotohanan 
kapag namatay ang ating mga mahal sa buhay.

Napakapait marahil ng dusa at dalamhati ng mga hindi nanini-
wala sa kabilang buhay at sa tingin nila’y simula ito ng walang ka-
tapusang gabi at paglimot. Para sa mga naniniwala, may tibo ang
kamatayan at tagumpay ang libingan. Sa kanila, maging ang lu-
walhati ng daigdig na ito ay huling andap lang ng kandila sa wa-
lang katapusang kadiliman.

Ngunit, para sa taong may pananampalataya, ang kamatayan
ay pagpapatuloy lamang ng buhay na naputol noong bumaba
siya sa lupa.5
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Hindi ko maubos maisip na nasa libinigan ang aking mga ma-
hal sa buhay, ang aking mahal na ina at ang mga pumanaw.
Nagagalak ako sa mga pagsasamahang nagpapasaya sa kanila at sa
kasiyahang dulot ng pagkikita nila ng kanilang mga minamahal sa
kabilang buhay.6

Siyempre pa hindi tayo talagang handang mamatay sa kahit
anong oras. Kahit ako mismo ay nag-isip na dahil napakalusog ng
aking ina ay mabubuhay siya sa loob ng di kukulangin sa isanda-
ang taon, at laking gulat ko nang mamatay siya labindalawang taon
bago siya nag-100.

Lagi kong pinasasalamatan ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang
plano ng buhay at kaligtasan, ngunit higit ang pasasalamat ko sa
katotohanang tulad nito [mga libing]. Ang ganap at lubos na ka-
alaman natin bilang mga Banal sa mga Huling Araw sa kabanalan
ng gawain natin, ang lubos na katiyakan na kapag nagwakas ang
buhay, kung naging tapat tayo’y magkakaroon tayo ng kasiyahan
at pribilehiyong bumalik sa piling ng mga mahal nating puma-
naw na, at makakasama natin ang ating Ama sa Langit, ang ating
Manunubos, si Propetang Joseph Smith, si Patriarch Hyrum at la-
hat ng dakilang lalaki at babaeng inilaan ang kanilang buhay sa
layuning ito, ay naghahatid ng kapayapaan at kaligayahan sa
ating puso sa mga pagkakataong ganito, na tiyak kong hindi ka-
yang ipaliwanag ng sinuman.7

Sa isang Banal sa mga Huling Araw, bagamat kalungkutan ang ha-
tid ng kamatayan sa ating tahanan at puso, ang kalungkutang iyon
ay halos tulad ng nadarama natin kapag pansamantala tayong napa-
walay sa ating mga minamahal na magmimisyon o kaya’y pananda-
liang malalayo. Sa palagay ko, ang sobrang pagdadalamhating nakita
ko sa mga hindi nakaaalam ng katotohanan ay di kailanman duma-
dapo sa puso ng tunay na Banal sa mga Huling Araw.8

Madalas kong ikalungkot, sa oras ng kagipitan at problemang
dumarating sa mga hinahangaan at minamahal natin, na di natin
maialis sa kanila ang lungkot na nadarama nila tuwing mawawa-
lay sila sa kanilang mga minamahal.

Ngunit batid natin na ang ating Ama sa langit ay makapagpapa-
galing ng mga bagbag na puso at magpapalis ng lungkot at mai-
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papakita Niya sa atin nang may galak at kasiyahan ang mga biya-
yang darating sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ng
Panginoong Jesucristo. Ito’y dahil nauunawaan natin at naniniwa-
la tayo na kalooban ng ating Ama sa langit na patuloy tayong ma-
buhay at hindi pa tapos ang ating pag-iral kahit nailibing na ang
mortal na mga katawang ito.

Napakalaking biyaya na dahil sa pagpapala ng Panginoon at sa
mga paghahayag na ibinigay sa atin ng ating Ama sa langit ay ti-
yak na darating ang araw na ang espiritu at katawan natin ay mu-
ling magsasama, kahit hindi ito paniwalaan ng mundo
ngayon—at siguradong malaki ang pagdududa at kawalan ng pa-
niniwala sa bagay na ito. Ngunit magkagayon man, nakatitiyak
tayo na sa pamamagitan ng mga paghahayag na ibinigay ng ating
Panginoong Diyos, na ito nga ang layunin ng Diyos, na ang kata-
wan at espiritu ay magsasama nang walang hanggan at darating
ang oras, sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos, na hindi na
tayo malulungkot at madadaig na natin ang lahat ng bagay na na-
kayayamot at nakababagabag, at tatayo sa harapan ng buhay na
Diyos, na puspos ng galak at kapayapaan at kasiyahan.9

Pinalalakas tayo ng Panginoon habang kinikilala natin ang
Kanyang kamay at tinatanggap ang Kanyang kalooban.

Maraming bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag.
Mahirap unawain para sa akin kung bakit sa mga pagpapala ng
Panginoon, . . . ang dadalawang anak kong lalaki ay kapwa tina-
wag at walang magdadala ng aking pangalan sa mundong ito. Sa
kabilang dako, nakapagpasigla ang Ebanghelyo na sa kabila ng
pagkawala ng dalawang anak kong ito’y walang reklamo sa puso
ko ni hindi ko sinisi ang sinuman. May sangkap ang Ebanghelyo
na nagiging dahilan upang kilalanin ng mga lalaki at babae ang
Diyos sa buhay at kamatayan, sa galak at kalungkutan, sa kasaga-
naan at kahirapan. Sinabi ng Panginoon na nasisiyahan siya sa
mga kumikilala sa kanyang kamay sa lahat ng bagay [tingnan sa
D at T 59:21].10

Mapatototohanan ko ang lubos na kaalaman ko na tanging
ang Espiritu ng Panginoon ang makapagdudulot ng kapayapaan
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at ginhawa sa akin na naranasan ko nang mamatay [ang anak
kong] si Heber. Mapagmahal ako talaga. Buong puso kong mi-
nahal ang huli at natitirang buhay na anak kong lalaki.
Napakatayog ng mga pangarap ko para sa kanya. Inasahan kong
makita siya na isang misyonerong nangangaral ng ebanghelyo ni
Jesucristo, at inasam kong maging impluwensiya siya sa kabuti-
han sa ibabaw ng lupa; subalit, sa kabila ng lahat ng pangarap ko
para sa aking anak, nakaya kong pagmasdan ang kanyang pagka-
matay nang hindi lumuluha dahil sa mga pagpapala ng
Panginoon. Wala pang kapangyarihan sa lupa na nakapagdulot sa
akin ng ganitong kapayapaan. Ito’y mula sa Diyos. At hindi ko ka-
ilanman masabi o maisulat ang tungkol doon nang walang pasa-
salamat sa puso ko, higit kaysa anumang lakas na ipinagkaloob
sa akin upang ipahayag ang damdamin ko.11

Nawa’y lagi nating maalala, dahil kapwa totoo ito at nakaaalo,
na ang kamatayan ng isang taong tapat ay balewala kung iha-
hambing sa pagkawala ng inspirasyon ng mabuting espiritu.
Buhay na walang hanggan ang dakilang gantimpala at mapapa-
saatin iyon at magagalak nang husto ang ating Ama sa langit sa
pagsalubong sa atin, kung gagawin natin ang tama; at wala nang
napakadakilang magagawa ang sinuman sa buhay na ito, mali-
ban sa paggawa ng tama. Dinidinig at sinasagot ng Panginoon
ang mga dalangin natin sa kanya at ibinibigay ang ating mga hi-
ling kung makabubuti iyon sa atin. Hindi niya pababayaan ka-
ilanman at hindi pa niya pinabayaan ang mga naglilingkod sa
kanya nang may buong layunin ng puso; ngunit dapat tayong
maging laging handa sa pagsasabing “Ama, mangyari nawa ang
iyong kalooban.”12

Kumbinsido ang isipan at puso ko, noong mamatay ang asawa
ko, na kalooban ng Panginoon na mawalay siya sa akin.
Mapagpakumbaba kong tinanggap ang kanyang pagkamatay.
Niloob ng Panginoon sa pagkakataong iyon na bigyan ang isa sa
musmos kong mga anak ng patotoo na ang kamatayan ng kanyang
ina ay kalooban ng Panginoon.

Mga isang oras bago namatay ang asawa ko, pinapasok ko ang
aking mga anak sa kanyang silid at sinabi sa kanila na mamamatay
na ang kanilang ina kaya magpaalam na sila rito. Isa sa musmos na
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babae, mga labindalawang taong gulang, ang nagsabi sa akin:
“Papa, ayokong mamatay ang mama. Anim na buwan ko kayong si-
namahan sa ospital sa San Francisco; paulit-ulit ninyong binasba-
san ang mama tuwing balisa siya at nawawala ang sakit niya at
tahimik na nakakatulog. Gusto kong basbasan mo ang mama ko at
pagalingin siya.”

Sinabi ko sa musmos kong anak na lahat tayo’y mamatay ba-
lang-araw, at tiyak ko sa puso ko na dumating na ang oras ng
kanyang ina. Nilisan niya at ng iba pang mga bata ang silid.

Pagkatapos ay lumuhod ako sa tabi ng kama ng aking asawa (na
sa oras na ito’y wala nang malay) at sinabi ko sa Panginoon na ki-
nikilala ko ang Kanyang kamay sa buhay, sa kamatayan, sa galak,
sa kalungkutan, sa kasaganaan, o sa kahirapan. Pinasalamatan ko
Siya na alam kong akin ang asawa ko magpasawalang-hanggan, na
ang ebanghelyo ni Jesucristo ay naipanumbalik, na batid ko na sa
pamamagitan ng kapangyarihan at awtoridad ng Priesthood dito
sa lupa ay mapapasaakin ang asawa ko magpakailanman kung
magiging tapat akong tulad niya. Ngunit sinabi ko sa Panginoon
na kulang ang lakas ko sa pagkamatay ng aking asawa at maa-
apektuhan pa ang pananampalataya ng aking musmos na mga
anak sa mga ordenansa ng ebanghelyo ni Jesucristo; at nakiusap
ako sa Panginoon nang buong lakas na taglay ko, na ipaalam Niya
sa anak kong iyon na kagustuhan at kalooban Niya na mamatay
ang kanyang mama.

Sa loob ng isang oras ay pumanaw ang asawa ko, at pinabalik
ko ang mga bata sa silid. Ang anak kong lalaki na mga lima’t ka-
lahati o anim na taong gulang ay nagpalahaw ng iyak, at niyakap
ito ng labindalawang taong gulang na babae at sinabihang:
“Huwag kang umiyak, huwag kang lumuha, Heber; nang lumabas
tayo ng silid na ito sinabi sa akin ng tinig ng Panginoon mula sa
langit, ‘Kalooban ng Panginoon ang pagkamatay ng mama mo.’ ”

Sabihin ninyo sa akin, mga kaibigan, kung hindi ko alam na di-
nidinig at sinasagot ng Diyos ang mga dalangin! Sabihin ninyo sa
akin kung hindi ko alam na sa oras ng paghihirap ay bibigyan
tayo ng ginhawa at babasbasan at aaliwin ang mga Banal sa mga
Huling Araw nang higit kaysa ibang tao!13
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Ang kamatayan ay mahalagang bahagi ng karanasang mortal
at isang hakbang sa ating walang hanggang pag-unlad.

Nawa’y idulot ng kapayapaan at ginhawang mula sa ating Ama
sa Langit ang nakagagaling na impluwensiya sa lahat ng naglu-
luksa at nagdurusa. At palakasin nawa ang ating pang-unawa na
kahit pinagpapala tayo hindi ibig sabihin nito na tayo’y malilig-
tas sa lahat ng kabiguan at kahirapan sa buhay. Lahat tayo’y may-
roon nito, bagama’t iba-iba ang ating mga problema. Hindi ko
dinanas ang uri ng mga pagsubok na dinanas ng iba, pero natik-
man ko ito. Noong bata-bata pa ako at nawala sa akin ang aking
asawa at dadalawang anak na lalaki ay taos-puso kong sinubu-
kang sundin ang mga utos ng Panginoon, at sinunod ng aking
buong sambahayan ang Word of Wisdom at naging marapat sa
mga pagpapala sa buhay. Matindi ang mga pagsubok at tukso sa
akin, ngunit nay pasasalamat kong sasabihin na ang mga pagsu-
bok at tukso ay hindi humigit sa kaya kong batahin, at buong
puso kong inaasam na hindi na sana natin kailanganing batahin
ang anumang hihigit sa ating kaya.14

Tayo sa Simbahang ito ay sinabihan ng Panginoon na bago tayo
dumating sa daigdig na ito ay nabuhay na tayo sa kawalang-hang-
gan; na bilang mga espiritu nabuhay tayo bago tayo naparito,
kung saan inihanda natin ang ating sarili sa buhay sa lupa; na pag-
katapos, sa pagiging tapat sa una nating kalagayan, ay bumaba
tayo sa lupa para magkaroon ng kaalaman, karunungan, at kara-
nasan, para matuto ng mga aral, dumanas ng sakit, magtiis ng
mga tukso, at magtagumpay sa mortalidad. Kapag isinuko ng
ating katawang-lupa ang buhay, babalik ang ating espiritu sa pi-
nagmulan nito noong bago tayo bumaba sa lupa at patuloy na
mabubuhay, na tumatatag sa mga tagumpay ng nilisan nating bu-
hay-espiritu, na siyang una nating kalagayan, at ng ating mortal na
buhay, o ikalawang kalagayan, na susulong sa susunod na walang
katapusang kawalang-hanggan, hanggang sa marating natin ang
mithiing itinakda ng Panginoon: “Kayo nga’y mangagpakasakdal,
na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal.” [Mateo 5:48.]15
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Tuwing nagdadalamhati tayo sa pagkawala ng isang mahal sa
buhay, anu-anong mga alituntunin ng plano ng kaligtasan ang
mababalingan natin para maalo?

• Ikinuwento ni Pangulong Heber J. Grant ang kanyang anak na
babae na sa oras ng kamatayan ng kanyang ina ay naalo ng “ti-
nig ng Panginoon mula sa langit.” Anu-ano ang ilang paraan
ng pag-alo sa atin ng Panginoon? Paano kayo naalo nang ma-
walan kayo ng mahal sa buhay?

• Anu-anong mga pagpapala ang dumarating mula sa pagkilala
sa kamay ng Panginoon sa ating buhay, kahit kapag dumaranas
tayo ng mga pagsubok?

• Sinabi ni Pangulong Grant na “kahit pinagpapala tayo hindi
ibig sabihin nito na tayo’y maliligtas sa lahat ng kabiguan at ka-
hirapan sa buhay.” Bakit mahalagang maunawaan ang alitun-
tuning ito? Sa paanong paraan magdudulot ng mga pagpapala
ang mga pagsubok?

• Paano tayo magiging handang tumanggap ng “kapayapaan at
pag-alo ng ating Ama sa langit” at Kanyang “nakagagaling na
impluwensiya” sa oras ng ating pagsubok at kalungkutan?
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Pagbubuklod ng mga
Pamilya sa Pamamagitan

ng Templo at Paggawa ng
Kasaysayan ng Mag-anak

Ang mga ordenansa sa templo ay nagbibigay ng
oportunidad ng kadakilaan sa mga anak ng Diyos 

sa magkabilang panig ng lambong.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Maraming beses sa kanyang buhay na isinakripisyo ni Heber J.
Grant ang mga makamundong interes para makabahagi sa gawain
sa templo at kasaysayan ng mag-anak. Nagsimula ito sa kanyang
kabataan nang magkaroon ng oportunidad ang mga miyembro ng
Simbahan na mag-ambag ng pera para sa pagtatayo ng Salt Lake
Temple. “Buwan-buwan, noong bata pa ako,” paggunita niya, “ay
nag-ambag ako ng isang dolyar sa isang buwan. Paglaki ng suwel-
do ko nag-ambag ako ng dalawang dolyar sa isang buwan, at nang
lumaon ay tatlo, apat, limang dolyar, at sa huli ay ilang libong dol-
yar ang ibinigay ko noong mayayari na ang templo. Bakit? Dahil bi-
nigyan ako ng Poong Maykapal ng kaalaman na ang puso ng mga
anak ay napabalik-loob sa kanilang mga magulang; na ang mga su-
sing hawak ng propetang si Elijah ay tunay na naisalin kina Joseph
Smith at Oliver Cowdery.”1

Ang mga susi ng priesthood na naipanumbalik ni Elijah ang
nagbubuklod sa mga pamilya sa panahon at buong kawalang-
hanggan sa pamamagitan ng sagradong mga ordenansa sa templo.
Tulad ng paliwanag ni Pangulong Grant, mahalaga ang gawaing ito
kapwa sa mga buhay at sa mga patay: “Ipinanumbalik sa atin ang
ebanghelyo ni Jesucristo; nasasaatin ang plano ng buhay at kalig-
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Inilaan ni Pangulong Heber J. Grant ang Laie Hawaii Temple 

noong ika-27 ng Nobyembre 1919.
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tasan; nasasaatin ang mga ordenansa ng ebanghelyo hindi lang
para sa mga buhay kundi para din sa mga patay. Nasasaatin ang la-
hat ng kailangan, hindi lang para sa ating kaligtasan, kundi upang
tunay tayong maging ‘mga tagapagligtas sa Bundok ng Sion,’ [ting-
nan sa Obadias 1:21] at pumasok sa mga templo ng ating Diyos at
iligtas ang ating mga ninunong namatay na walang alam tungkol
sa ebanghelyo.”2

Ipinakita ni Pangulong Grant ang pagmamahal niya sa templo
at gawaing pangkasaysayan ng mag-anak nang sabihin niyang:
“Talagang interesado ako sa gawaing ito. Nasasabik akong hikaya-
tin ang mga tao na ipagpatuloy ang paghahanap ng kanilang mga
talaangkanan at matapos gawin ito ay isagawa ito sa ating mga
templo.”3 Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at mga turo, na-
tutuhang mahalin ng mga miyembro ng kanyang pamilya ang ga-
wain sa templo. Noong Enero 1928 nagpasiya siyang itakda ang
Huwebes ng gabi bilang gabi ng pamilyang Grant sa templo.
Nagtipon sa hapunan ang mga miyembro ng pamilya na naendow
na at pagkatapos ay nagpunta sa Salt Lake Temple para tumanggap
ng sagradong mga ordenansa para sa kanilang mga namatay na ka-
anak. Sa kaarawan niya noong 1934, 50 mga miyembro ng pamil-
ya ang nagkita-kita sa templo at nakibahagi sa pagbubuklod ng
1,516 na mga bata sa kanilang mga magulang. 4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Walang sakripisyong napakalaki habang 
nagpupursigi tayong pagbuklurin ang ating mga 
pamilya sa pamamagitan ng gawain sa templo.

Lagi kong pasasalamatan, hanggang sa araw na ako’y mamatay,
na hindi ko pinakinggan ang ilang kaibigan ko noong binata pa
ako at wala pang dalawampu’t-isang taong gulang ay nagpilit
akong maglakbay mula Utah County patungong St. George para
makasal sa St. George Temple. Wala pang riles noon sa bahaging ti-
mog ng Utah County at kinailangan naming lakbayin ito sa pama-
magitan ng bagon. Mahaba at mahirap ang biyaheng iyon noong
mga panahong iyon, sa baku-bako at walang katiyakang mga daan
at ilang araw din naming naglakbay papunta roon at pabalik.
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Maraming nagpayo sa akin na huwag nang magpakahirap—
na huwag nang magpunta sa St. George para magpakasal.
Nangatwiran pa sila na dapat sana’y ang stake president o ang bi-
shop na lang ang nagkasal sa akin at kapag natapos na ang Salt
Lake Temple ay makakapunta kami roon ng aking asawa at mga
anak at maibubuklod kami at ang aming mga anak sa amin hang-
gang sa kawalang-hanggan.

Bakit hindi ako nakinig sa kanila? Dahil nais kong maikasal sa
panahon at kawalang-hanggan—dahil nais kong simulan ang bu-
hay nang tama. Nang lumaon ay labis akong nagalak dahil sa de-
terminasyon kong maikasal sa templo noon panahong iyon kaysa
maghintay hanggang sa mas kumbinyenteng pagkakataon. . . .

Naniniwala ako na dapat pagsikapan ng marapat na binata o
dalagang Banal sa mga Huling Araw na makapunta sa bahay ng
Panginoon para magkasamang simulan ang buhay. Ang mga sum-
paan sa kasal na ginagawa sa pinabanal na mga lugar na ito at ang
sagradong mga tipang ginawa para sa panahon at sa buong ka-
walang-hanggan ay [proteksyon] laban sa maraming tukso sa bu-
hay na malamang na sumira sa mga tahanan at sa kaligayahan. . . .

Ang mga biyaya at pangakong nagmumula sa pagsisimula ng
buhay nang magkasama, sa panahon at kawalang-hanggan sa
templo ng Panginoon, ay hindi makakamtan sa ibang paraan.
Makikita ng mga marapat na binata’t dalagang Banal sa mga
Huling Araw na nagsisimula sa buhay sa gayong paraan na nagi-
ging pundasyon ng kapayapaan, kaligayahan, kabutihan, pagma-
mahalan, at lahat ng iba pang walang hanggang katotohanan ng
buhay ang kanilang walang hanggang pagsasama sa ilalim ng wa-
lang hanggang tipan, ngayon at sa kabilang buhay.5

Gusto kong lubos na bigyang-diin . . . na kailangang pumasok
sa Bahay na ito ang mga kabataang Banal sa mga Huling Araw
para makasal sila nang wasto at simulan ang pakikibaka sa buhay
sa ilalim ng inspirasyon ng buhay na Diyos at sa mga pagpapala
ng awtoridad ng Priesthood ng Diyos na taglay ng Kanyang mga
tagapaglingkod na nangangasiwa sa Templo. Gusto kong iukit sa
inyong mga puso na kapag gumawa kayo ng anumang bagay, ng
anumang sakripisyo, darating ang araw na gagantimpalaan kayo,
ngayon o sa kabilang buhay, at halos lagi kapag tayo ay nagsasa-
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kripisyo sa trabaho sa paggawa ng mga bagay na kasiya-siya sa pa-
ningin ng Diyos ay ginagantimpalaan tayo sa buhay na ito.6

Mahigit isang taon pa lang ang nakararaan ay nagpasiya ako na
sa pagpaplano ng aking buhay, sa pag-iwas sa mga lektyur at kon-
siyerto o teatro o opera ay makakapunta ako sa templo kahit min-
san sa isang linggo at makapagsasagawa ng mga ordenansa para
sa ilang mahal sa buhay na pumanaw na. Sa pagpapasiyang ma-
gagawa ko ito hindi ako nahirapan sa pagpunta sa templo nang
minsan sa isang linggo sa buong taon. . . . Totoo, kinailangan
kong huwag dumalo sa opera o teatro o iba pang pagtitipon na
gusto ko sanang daluhan, pero hindi ako nahirapan. . . .

Karaniwa’y magagawa natin ang gusto nating gawin. Ang isang
binata ay nakapag-uukol ng maraming oras para sa kanyang kasin-
tahan. Maiaayos niya ang iskedyul niya para magawa iyon. Maiaayos
natin ang mga iskedyul natin para makapag-ehersisyo sa golf at iba
pang isports. Maiaayos natin ang ating iskedyul para makapagli-
bang. At kung magpapasiya tayong gawin ito ay maiaayos natin ang
ating iskedyul para makagawa sa templo, tulad ng ginagawa ko.7

Naniniwala ako na kung may oras tayong magpunta sa templo
para sa gawain sa templo minsan sa isang linggo ay makapag-
uukol ng panahon ang sinuman sa buong Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw kung paplanuhin niya nang
maayos ang kanyang gawain. Ang tinutukoy ko ay ang mga taong
naninirahan sa lugar na may templo, at hindi ang mga taong ka-
ilangang magbiyahe nang malayo para makarating doon. . . .
Wala akong kilalang sinuman na mas abala kaysa sa akin at kung
magagawa ko ito’y magagawa rin nila, kung magpapasiya sila
nang buong puso at kaluluwa na gawin ito. Ang problema sa ma-
raming tao ay wala silang hangad na gawin ito.8

Sa palagay ko, isa sa pinakadakilang pribilehiyong tinatamasa
nating mga Banal sa mga Huling Araw ay ang paggawa sa templo
para sa mga namatay nating ninuno na walang alam tungkol sa
Ebanghelyo. . . .

. . . Kung ikikintal ninyo sa inyong puso at kaluluwa na isa ito
sa pinakamahalagang bagay na magagawa ninyong mga Banal sa
mga Huling Araw, makakahanap kayo ng paraan para magawa
iyon.9
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Mula nang ipanumbalik ang mga susi sa 
pagbubuklod, maraming tao na ang naghangad 

na saliksikin ang kanilang mga ninuno.

Mula pa noong dumalaw si Elijah na nagpanumbalik ng mga
susing taglay niya, at nagpabalik-loob sa puso ng mga anak sa ka-
nilang mga magulang [tingnan sa D at T 110:13–15], sumapuso
na ng mga tao sa buong mundo ang hangaring malaman ang
tungkol sa kanilang mga ninuno.10

Ang mga lalaki at babae sa buong mundo ay bumubuo ng mga
samahan, sinasaliksik ang kanilang mga ninuno, at tinitipon ang
mga talaangkanan ng kanilang mga pamilya. Milyun-milyong dol-
yar na ang nagastos para sa mga layuning ito. Nakausap ko na at
maraming beses na narinig ang mga taong gumugol ng malaking
pera para tipunin ang talaan ng kanilang mga ninuno, at mata-
pos itong tipunin, nang tanungin kung bakit nila ginawa ito, ang
sabi nila: “Hindi ko alam; may kung anong nagtulak sa akin para
hangaring tipunin ang talaang iyon at gumastos ako para mala-
yang magawa ito. Ngayong natipon na ito wala akong mapagga-
mitan nito.” Para sa mga Banal sa mga Huling Araw ang gayong
uri ng mga aklat ay walang katumbas na halaga.11

Para sa isang Banal sa mga Huling Araw ang ganito kakapal na
aklat [itinaas ang Aklat ni Mormon], na naglalaman ng mga pa-
ngalan ng kanyang mga ninuno, ay maraming-maraming ulit,
daan-daang ulit ang halaga kaysa sa timbang nito sa ginto.12

Kapag natanggap natin ang mga ordenansa sa 
templo para sa ating namatay na mga kaanak, nagiging

“mga tagapagligtas tayo sa Bundok ng Sion.”

Nagagalak ako sa kamangha-manghang gawaing isinasakatu-
paran sa ating mga templo, sa pagpapanumbalik sa lupa ng pri-
bilehiyong magbinyag, sa awtoridad ng buhay na Diyos, para sa
mga namatay, at pagsasagawa ng mga ordenansa na kung ta-
tanggapin ay aakay sa mga patay sa buhay na walang hanggan at
sa kaligtasan, bagama’t namatay sila na walang alam tungkol sa
Ebanghelyo.13
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Itinatanong ng mundo, paanong mangyayari, na mabibinyagan
ang isang tao para sa iba? Ngunit kung naniniwala tayo sa pagga-
wa ni Cristo para sa iba, dapat tayong maniwala na makagagawa
ang isang tao para sa iba, at na tayo ay maaaring maging “mga ta-
gapagligtas sa Bundok ng Sion.” [Tingnan sa Obadias 1:21.]14

Tungkulin nating . . . alalahanin ang mga anak ng ating Ama na
naunang namatay sa atin nang walang alam tungkol sa ebanghel-
yo, at buksan ang pintuan ng kaligtasan para sa kanila sa ating
mga templo, kung saan may mga obligasyon tayong dapat gawin.15

Kung masipag tayo, ihahanda ng Panginoon ang daan para
magawa natin ang gawain sa templo at kasaysayan ng

mag-anak para sa ating namatay na mga kaanak.

Dalangin ko na bigyang-inspirasyon ng Panginoon ang bawat
isa sa atin tungo sa higit na kasipagan sa pagsasagawa ng mga
tungkulin at gawaing dumarating sa atin sa abot ng ating makaka-
ya sa paggawa ng mga gawain para sa ating mga patay. . . . Kapag
taimtim tayong naghahangad taun-taon, na magtamo ng kaalaman
hinggil sa namatay nating mga kapamilya na walang alam tungkol
sa ebanghelyo, tiyak kong pagpapalain tayo ng Panginoon na ma-
tamo ito.16

Para sa akin ang gawaing ito sa genealogy (talaangkanan) ay ka-
mangha-mangha. Nakatutuwang isipin na inihanda ito para sa
ating may interes na gawin ito. Parang himala na natipon ng aking
asawa noong araw ang impormasyon sa genealogy (talaangka-
nan) ng kanyang mga ninuno. Kamangha-mangha ang paraan ng
pagkakaroon natin ng mga aklat at iba pang impormasyon.
Tuwing magkakaroon ng makapal na pader sa ating harapan, ka-
hit paano’y nagkakaroon ng puwang ang pader na iyon para ma-
kagapang tayo at makalipat sa kabila, wika nga, at makahanap ng
mga bagay na mahalaga.17

Maraming taong hinangad ng aking kabiyak na matunton ang pi-
nagmulan ng kanyang kalolo-lolohan na si Gideon Burdick. Pitong
henerasyon ng kanyang pamilya ang kumatawan sa Simbahan ngu-
nit hindi niya matunton ang kanyang mga magulang at iba pang
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Sinabi ni Pangulong Heber J. Grant, “Nasasabik akong hikayatin ang 

mga tao na ipagpatuloy ang paghahanap ng kanilang mga talaangkanan 

at matapos itong gawin ay isagawa ito sa ating mga templo.”

mga ninuno. Tinunton niya ang bawat palatandaan, ngunit ni hin-
di niya makita ang pangalan ng kanyang ama.

Dahil naging sundalo siya noong Rebolusyon, inasahang ma-
kita sa opisyal na talaan sa Washington, D.C. ang kailangang ka-
tibayan. Ngunit nakita rito na dalawang Gideon Burdick ang
naglingkod sa militar ng Amerika noong panahong iyon, at lalo
lang siyang nahirapan sa pagtukoy kung sino.

Mga ilang taon na ang nakararaan nang dumalaw kami ni Gng.
Grant sa Washington at kinonsulta ang mga archive ng kagawa-
ran ng pensyon. Natagpuan niya roon ang aplikasyon ni Gideon
Burdick para sa pensyon. Nang suriin niya ito, nakita niya na ang
edad niya roon ay tumutugma sa edad ng kanyang ninuno. . . .
Isa sa mga saksing lumagda sa aplikasyon ay napatunayang si
Hyrum Winters, manugang ni Gideon, at lolo niya mismo.
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. . . Isinilang siya sa kinikilalang Rhode Island ngayon, [kaya]
ang gagawin na lang ay tuntunin pabalik ang koneksyon ng kan-
yang pamilya sa estadong iyon.

Matapos suriin nang husto nalaman ni Gng. Grant mula sa
isang liham na tinipon ng isang G. Harcourt ang genealogy (tala-
angkanan) ng pamilyang Burdick. Agad siyang sumulat sa address
nito para lang makatanggap ng sulat mula sa anak nito na nagsa-
sabing sampung taon na siyang patay at wala na ang manuskrito
sa kamay ng kanyang pamilya, at wala siyang alam tungkol dito.

Parang isa na namang pader ito na humahadlang sa amin, at
hindi namin malampasan. Pero sabi ng asawa ko, “Hindi ako ti-
tigil.” Sumulat siya sa Postmaster ng lugar kung saan tumira si G.
Harcourt at hiniling na ipadala ang sulat niya sa kaninumang
Burdick ang apelyido.

Ibinigay ang liham kay Dr. Alfred A. Burdick, na nakatira ma-
lapit sa Post Office. Agad itong sumagot na nasa kanya ang ma-
nuskrito ng mga Harcourt, at patuloy pa ring tinitipon ang
genealogy (talaangkanan) ng mga Burdick at balak niyang ilatha-
la ito na parang aklat. Sinabi nitong nasa kanya ang talaan ng
buong pamilyang Burdick hanggang kay Gideon, pero walang
tungkol sa pamilya nito, dahil ang huli’y parang bulang naglaho
noong magpunta siya sa kanluran. “Ipadala mo sa akin,” ang sabi
niya sa sulat, “ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gideon, at
ipadadala ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman tungkol
sa kanyang mga ninuno.”

Nangyari ito, at malugod nitong ipinadala sa kanya ang kasay-
sayan ng mga ninuno ni Gideon Burdick, na pinahihintulutan si-
yang gamitin ito kung saan niya kailangan. Sa ganitong paraan
nagtagumpay siya sa pagkuha ng kumpletong kopya ng impor-
masyong hinanap-hanap niya nang matagal, na talagang nag-ug-
nay sa kanyang pamilya at sa pamilyang nasa Rhode Island….

Pagkatapos ay nalaman ko . . . ang sumusunod na kuwento sa
manuskrito ng mga Burdick.

Ilang taon na ang nakararaan nang simulang tipunin nina
William M. B. Harcourt at Dr. Alfred A. Burdick ang talaangkanan
ng pamilyang Burdick. Sagana ang impormasyong nakolekta nila
at naiayos, at binalak na ilathala ito.
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Sa puntong ito ay namatay si G. Harcourt at ang pinsan ni Dr.
Burdick ang nagtago ng manuskrito at dinala niya ito noong
magtungo siya sa New York. Noong una inisip niyang ilathala ito
ngunit makaraan ang ilang taon ay sumulat siya kay Dr. Burdick
at sinabing kung babayaran ng huli ang gastos sa pagpapadala ay
mapapasakanya ang [manuskrito]. Dahil galit sa ginawang pag-
tangay sa manuskrito, hindi sumagot si Dr. Burdick kahit na nag-
banta ang pinsan niya na susunugin ang manuskrito.

Dahil dito’y ipinababa ng pinsan sa janitor ang lahat ng maha-
halagang dokumentong ito sa silong para sunugin. Sa di mala-
mang dahilan ay hindi ito nagawa ng janitor at nang matuklasan
ito ng pinsan ay ibinalot niya itong lahat at ipinadala sa kanyang
kapatid. Pero walang paglagyan ang kapatid nito sa bahay nila
kaya inilagak ito sa likod-bahay. Nanatili ito roon nang ilang bu-
wan, na nakabilad sa ulan at araw, na walang nakaaalam kung
ano ang gagawin sa mga ito.

Namatay ang asawa ng kapatid, at dumalo si Dr. Burdick sa li-
bing. Dito’y nalaman niya ang kinaroroonan ng mga manuskrito
at sinabihan siya na kanya na ito kung mahalaga ito sa kanya.
Iniuwi niya ito at sa takot na baka mawala na naman ito sa kan-
yang mga kamay, isa-isa niyang kinopya ang mga aklat. Maraming
bahagi ang nasira ng pagkabilad, pero, kung susuriin nang hus-
to ang kabuuan, masaya siyang makita na halos lahat ng maha-
halagang impormasyon ay naisalba.

Mula noon hanggang sa kasalukuyan patuloy siyang nagsasa-
liksik at nagdaragdag sa kanyang impormasyon.

Habang nasa Washington noong nakaraang Disyembre, nag-
lakbay kami ni Gng. Grant sa Baltimore para makilala ang gino-
ong ito na buong galang na tumulong sa amin. . . . Nakilala niya
kami mula sa mga larawang ipinadala namin at dalawang kamay
kaming binati. Pagkadala sa amin sa loob ng kanyang opisina,
isa-isa niyang ipinakita sa amin ang mga tomo ng talaangkanang
natipon niya na kaugnay ng kasaysayan ng pamilyang Burdick at
iba pa. “Sa paksang ito,” wika niya, “Handa akong umupo at ma-
kipag-usap sa inyo nang magdamagan.”
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Dalawampung tomo ng manuskrito ng mga Burdick ang nasa
kanya na sistematikong nakaayos. Apat dito ang naglalaman ng
tuwirang kaugnayan kay Gideon. Buong giliw na ibinigay ni Dr.
Burdick ang impormasyong ito sa amin, para kopyahin at gamitin
kung saan namin kailangan. Nag-alok akong magpadala ng ste-
nographer sa kanyang opisina para makapagpakopya, o gumawa
ng . . . duplikado. Ngunit inilagay niya ang mga aklat sa mga ka-
may ko at sinabing, “Maipagkakatiwala ko ito sa inyo, Pangulong
Grant, dahil alam kong ligtas ang mga ito sa inyong mga kamay.”

Nakagawa na ngayon ng minakinilyang mga kopya ng lahat ng
aklat, at isa sa mga ito ang naibalik na kay Dr. Burdick. Nakapulot
pa ako ng dagdag na impormasyon sa ating Genealogical Library
at mula sa kasaysayan ng mag-anak, para madagdagan ang kan-
yang natipon. . . .

Inaasahan ko na lahat ng ito ay makaaaliw hindi lang sa amin ni
Gng. Grant, kundi sa lahat ng nagsasaliksik ng sarili nilang tala-
angkanan, bilang patotoo kung paano tinutulungan ng Panginoon
ang kanyang mga anak sa labas ng Simbahan at bilang inspirasyon
sa namumunong kalalakihan ng Simbahan gayundin sa mga stake
at ward ng Simbahan para taos-pusong ipagpatuloy ang sarili ni-
lang pagsasaliksik. “Magsihanap kayo, at kayo’y mangakasu-

sumpong.” [Mateo 7:7.]18

Ang kaligtasan ng mga patay ay isa sa mga pangunahing layu-
nin sa pagpapanumbalik ng Walang Hanggang Ebanghelyo at mu-
ling pagtatatag ng Simbahan ni Jesucristo sa panahong ito. Ang
pambihirang interes na ipinakikita ng mga Banal sa napakahala-
gang bahaging ito ng misyon sa pagtubos ng Tagapagligtas ay na-
pakagandang palatandaan. Mula umaga hanggang sa gumabi ay
puno na ang ating mga templo ng mga taong may layong tubusin
ang kanilang mga namatay na ninuno at tumulong sa pagbibigkis
sa mga dispensasyon ng Ebanghelyo at pagsama-samahin ang la-
hat ng bagay kay Cristo, kapwa sa langit at sa lupa—isang gawa-
ing natatangi sa Dispensasyon ng Kaganapan ng mga Panahon.
Malaking kaligayahan ang naghihintay sa matatapat na tagapag-
lingkod sa Bahay ng Panginoon, kapag nakalagpas sila sa Daigdig
ng mga Espiritu at doo’y masayang sasalubungin ng mga taong pi-
naglingkuran nila nang walang kapantay!19
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa anong mga paraan pinagpala ng partisipasyon sa mga or-
denansa sa templo ang inyong buhay? Ano ang maaari nating
gawin para mas matamasa ang mga pagpapala ng templo?

• Bakit mahalagang makasal tayo sa templo? Paano pinalalakas
ng kasal sa templo ang relasyon ng mag-asawa?

• Ano ang ibig sabihin ng maging “tagapagligtas sa Bundok ng
Sion”? (Tingnan din sa D at T 128; 138:47–48, 53–54, 57–58.)
Paano nakatulong sa inyo ang mga ordenansa sa templo at
paggawa ng kasaysayan ng mag-anak sa pagpapabaling ninyo
sa mga puso ng mga miyembro ng inyong pamilya, kapwa bu-
hay at patay?

• Ano ang maitutulong ng Simbahan upang makagawa tayo ng
kasaysayan ng mag-anak?

• Paano nakatulong ang Panginoon sa paghahanda ng daan para
matagpuan ninyo ang impormasyon sa kasaysayan ng mag-
anak? Anong mga katibayan ang nakita ninyo na ang mga tao
sa buong mundo ay naghahangad na malaman ang tungkol sa
kanilang mga ninuno?

• Ano ang magagawa natin para magkaroon tayo ng oras sa pag-
dalo nang regular sa templo? sa paggawa ng kasaysayan ng
mag-anak?

• Paano makabubuo ng tradisyon ng paggalang at pagpipitagan
para sa gawain sa templo ang mga pamilyang malayo ang tira-
han sa templo?
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Habang pinag-aaralan natin ang mga banal na kasulatan at 

namumuhay nang naaayon sa mga alituntunin nito, “tayo’y uunlad 

at madaragdagan sa liwanag, kaalaman at katalinuhan.”



Personal, at Tumatagal 
na Patotoo

Habang ipinamumuhay natin ang ebanghelyo 
ni Jesucristo, nadaragdagan ang ating kaalaman 

sa katotohanan at ang ating kakayahan 
na maglingkod sa Panginoon.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Ang patotoo ni Heber J. Grant hinggil sa ipinanumbalik na
ebanghelyo ay nagsimulang lumago noong siya’y bata pa. Sa da-
kong huli ng kanyang buhay, madalas niyang ipahiwatig ang pasa-
salamat sa mga guro at pinuno na nagpalakas sa kanyang
lumalagong patotoo. Higit ang pasasalamat niya sa kanyang ina.
“Naririto ako ngayon bilang pangulo ng Simbahan,” sabi niya min-
san, “dahil sinunod ko ang payo at nag-aalab na patotoo sa kaba-
nalan ng gawain ng Diyos, na natanggap ko mula sa aking ina.”1

Sa kanyang paglaki ay nadagdagan ang kanyang patotoo.
Ikinuwento niya ang patunay na natanggap niya habang pinag-
aaralan ang Aklat ni Mormon: “Noong ako’y labinlimang taon la-
mang, binasa kong mabuti at nang may panalangin, ang Aklat ni
Mormon, at nadama ko sa aking puso ang tumatagal at matibay
na patotoo tungkol sa banal na katotohanan nito. Magmula noon
hanggang ngayon ang kahanga-hangang mga turo ay naging aliw,
pagpapala, at gabay sa akin.”2

Habambuhay na patuloy na inalagaan ni Pangulong Grant ang
kanyang patotoo, na taimtim na nagdarasal na nawa manatili si-
yang tapat sa pananampalataya.3 Noong siya’y 80 taong gulang si-
nabi niyang: “Hindi ko mahagilap ang angkop na mga salita na
magpapamalas sa pasasalamat na pumupuspos sa aking puso da-
hil sa tumatagal na patotoo, sa kaibuturan ng aking kaluluwa,
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tungkol sa kabanalan ng gawaing ito. Sa paglipas ng mga taon, na-
tuklasan ko ang mga katibayan, na napakarami, napakalakas, na-
pakabisa, hinggil sa kabanalan ng gawaing ito, kung kaya hindi ko
masabi kung gaano ang pasasalamat ko; at wala akong nakitang
nagpahina sa aking pananampalataya.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang patotoo’y dumarating bilang personal na paghahayag
mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Ibinigay ng Diyos sa mga lalaki at babae ng buong mundo, na
naghanap sa liwanag ng Kanyang Espiritu, bilang sagot sa abang
mga panalangin, ang patotoo at kaalaman na ang Ebanghelyong
ito’y gaya ng inaangkin nito—na ito ang katotohanan, na manana-
tili magpakailanman, at ang mga sumusunod dito ay dadakilain
nang walang hanggan sa kinaroroonan ng ating Ama sa langit, at
ng Kanyang Anak, na ating Manunubos.5

Daan-daan, oo, libu-libo na ang naantig ang puso, at sa inspi-
rasyong dulot ng Espiritu, at ng mga paghahayag na ibinigay sa
kanila ng Diyos, ay nakatanggap sila ng kaalaman na banal ang
gawaing kinabibilangan natin. Natanggap nila ang patotoo ng
Banal na Espiritu, at nasiyahan ang kanilang mga kaluluwa, ang
kanilang mismong pagkatao. Dahil dito’y napaluha sila sa kagala-
kan na alam nilang ang Diyos ay buhay, na alam nilang si Jesus
ang Cristo, na alam nilang si Joseph Smith ay Propeta ng tunay at
buhay na Diyos. Walang tao sa balat ng lupa na makapagsasabing
alam niyang hindi totoo ang sinasabi nila. Maaaring hindi niya pa-
niwalaan ang kanilang patotoo, ngunit hindi niya maaagaw sa ka-
nila ang kaalamang taglay nila. Maaari kong sabihing mahal ko
ang aking pamilya, at maaaring sabihin ng iba na, “Hindi ako na-
niniwala,” ngunit hindi nito binabago ang kaalaman na taglay ko
na talagang mahal ko sila. Kapag natanggap ng tao ang patotoo
ng Banal na Espiritu, kapag natanggap ng tao ang kaalaman na
ang ebanghelyo ay totoo, at alam niya ito, at ipinangangaral niya
ito, maaaring hindi siya paniwalaan ng buong mundo ngunit hin-
di nito mababago ang kaalamang taglay niya.6
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Salamat sa Diyos at ang lahat ng mga Banal ay maaaring tu-
manggap ng bulong ng Kanyang banal na espiritu. Salamat sa
Diyos na wala ni isa man sa atin na nakadepende sa iba para sa pa-
totoo ng ebanghelyo. Nagpapasalamat ako sa Kanya na ang bawat
tao ay maaaring magkaroon ng sariling patotoo.7

Ang personal na kaalamang iyon, ang marahan at banayad na
tinig ng paghahayag na dumarating sa bawat matapat at madasa-
ling kaluluwa, bilang sagot sa panalangin, ang nagbibigay ng ka-
pangyarihan sa Simbahang ito. Kung wala ang patotoong ito ng
bawat tao, na dumarating sa mga lalaki at babae sa buong mun-
do kapag narinig nila ang ebanghelyong ito at buong kababaang
dumadalangin sa Diyos para sa kanyang espiritu, hindi tayo ma-
giging ganito sa ngayon—nagkakaisang mga tao, iisa ang puso at
kaluluwa, kaisa ng Diyos at kaisa ng ating Tagapagligtas.8

Gusto kong sabihin ngayon din na ito ang kapangyarihan ng
Diyos, na ito ang Espiritu ng Diyos na kumukumbinsi sa mga tao;
na hindi ang kagalingan sa pagsasalita, hindi ang pinag-aralan, hin-
di ang maiinam na salita, o ang kagila-gilalas na paraan ng pagka-
kabigkas sa mga ito, ang nagkakaroon ng pitak sa puso ng mga
anak ng tao upang kumbinsihin sila tungkol sa Katotohanan.9

Marami na akong nakilalang mga tao na nag-aalinlangan sa
aking patotoo. Sabi nila, “G. Grant, hindi mo maaaring malaman
ang mga bagay na ito.” Ngunit handa akong magpatotoo na tala-
gang alam ko ang mga ito, at alam ko ito gaya ng pagkaalam ko sa
liwanag at kadiliman, sa init at lamig. Alam kong nakatanggap ako
ng mga sagot sa aking panalangin matapos akong magdasal sa
Panginoon. Dahil dito, alam ko ang mga bagay, at alam ko ang
mga ito gaya ng alam kong mahal ko ang aking pamilya at aking
mga kaibigan. Ang kaalamang ito’y dumating sa akin sa paraan na
handa akong magpatotoo sa buong mundo, at alam kong kaka-
ilanganin kong panagutan ang patotoong ibinibigay ko. Hindi ako
magiging tapat sa aking sarili kung hindi ko gagawin, sa sandaling
kailangan, na magbigay ng patotoo sa mga bagay na alam ko.10

Tayong mga Banal sa mga Huling Araw ay dapat magpasalamat
nang malaki sa maraming pagpapamalas ng kabutihan at pagka-
habag ng ating Diyos. Sikapin natin, sa abot ng ating makakaya, na
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magkaroon ng sapat na talino, liwanag at kaalaman mula sa ating
Ama sa langit na magpapanatili sa atin sa landas ng tungkulin.
Nadarama ng marami sa atin na matatag tayo sa kaalaman ng
Ebanghelyo, at hindi tayo dapat matakot na baka ilayo tayo sa ka-
totohanan ng mga pagsubok sa buhay. Dagdag pa rito, dapat na-
ting lubos na maunawaan na walang oras o sandali sa ating buhay
na makatatayo tayong mag-isa at mapananatili ang patotoo sa
Ebanghelyo nang walang liwanag at inspirasyon ng Espiritu ng
Diyos.11

Natatanggap at pinalalakas natin ang ating 
patotoo sa pamamagitan ng panalangin, 

pag-aaral, at pagsunod sa Panginoon.

Ang pinakadakilang patotoo na matatanggap natin ay ang tinig
ng paghahayag—ang inspirasyon ng Banal na Espiritu. Walang
makatatanggap nito kung hindi susunod sa mga utos.12

Hindi ninyo maililipat sa iba ang bagay na kayo mismo ang ku-
muha. Hindi ko maibibigay sa isang tao ang patotoo sa ebang-
helyong ito gaya ng hindi maaaring ako ang kumain para sa
kanya. Masasabi ko sa kanya kung paano makukuha ito. Masasabi
ko sa kanya ang mga pagpapalang bigay sa akin ng Diyos. Ngunit
ang bawat tao ay kailangang ipamuhay ang ebanghelyo kung
gusto niyang magkaroon ng sariling patotoo hinggil sa kabana-
lan ng gawaing ito.

Ito’y nasubok na sa buong mundo ng mga lalaki at babae na ki-
namuhian at inabuso at inusig ng sarili nilang dugo at laman, da-
hil sa sumapi sila sa Simbahang ito; ngunit bilang tugon sa abang
panalangin, at sa pagsunod sa mga ipinagagawa sa kanila ng
Diyos, natanggap nila ang liwanag at kaalaman at patotoo hinggil
sa kabanalan ng gawaing ito.13

Mga kapatid, kung pag-aaralan natin ang mga banal na kasula-
tan, ang plano ng buhay at kaligtasan, habang sinusunod ang mga
utos ng Panginoon, lahat ng mga pangakong ginawa ay matutu-
pad sa ating mga ulo. At tayo’y uunlad at madaragdagan sa liwa-
nag, kaalaman at katalinuhan.14
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Nangangako ako sa inyo, bilang tagapaglingkod ng Diyos na
buhay, na ang bawat lalaki at babae na sumusunod sa mga utos ng
Diyos ay uunlad, na ang bawat pangakong ginawa ng Diyos ay ma-
tutupad na lahat sa kanilang mga ulo, at sila’y susulong at mada-
ragdagan sa karunungan, liwanag, kaalaman, katalinuhan, at, higit
sa lahat, sa patotoo hinggil sa Panginoong Jesucristo.15

Lalong tumitibay ang ating mga patotoo 
kapag ibinabahagi natin ang mga ito.

Hindi maipapahayag ng sinumang tao ang ebanghelyo sa ilalim
ng inspirasyon at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na buhay
. . . kung hindi niya nadarama, nalalaman at nauunawaan na si-
ya’y pinagpala ng Panginoong Makapangyarihan, at kaya niyang
magpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos na napapasaatin kapag
ipinangangaral natin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo.16

Maraming ulit kong narinig kay Pangulong [Brigham] Young
at sa iba pang mga tao na madalas makatanggap ng patotoo ang
mga kabataan sa kaluluwa nila mismo, na banal ang gawaing ito,
habang nakatayo sila [para magbigay ng patotoo] kaysa kapag
nakaluhod sila at nananalangin para sa patotoong iyon. Sa ins-
pirasyong dulot ng Espiritu ng Panginoon ay dumating sa kani-
la ang saganang pagbuhos ng Espiritung iyon at dahil dito
nag-uumapaw sa kaluluwa nila ang liwanag at kaalaman na mula
sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang patotoo’y
dumating sa kanilang puso kung kaya nagawa nilang magpa-
totoo na nakatitiyak sila na kasama sila sa plano sa buhay at ka-
ligtasan; na natitiyak nila na buhay ang Diyos, na si Jesus ang
Cristo, na si Joseph Smith ay propeta ng tunay at buhay na
Diyos.17

Habang namumuno sa misyon sa Europa, maraming beses
akong nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng mga tagubi-
lin sa mga binata na nagpunta roon upang ipangaral ang ebang-
helyo—mga binatang hindi nakapag-aral, walang karanasan, at
marami sa kanila ang tumayo sa kauna-unahang pagkakataon sa
kanilang buhay at nagbigay ng kanilang patotoo sa tanggapan
ng misyon sa Liverpool. Sinabi ko sa kanilang pag-aralan ang
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ebanghelyo at manalangin para sa inspirasyon ng Espiritu ng
Panginoon; at nangako ako sa kanila na kung bubuksan lamang
nila ang kanilang mga bibig at magpapatotoo na si Jesucristo
ang Manunubos ng daigdig, at si Joseph Smith ay kanyang pro-
peta, ipaiisip sa kanila ng Diyos ang dapat nilang sabihin kahit
na sa simula ay tila wala silang masabi. Hindi kakaunti kundi
maraming elder ang nagpatotoo sa akin na ang pangakong ito
ay natupad, at tunay na binibiyayaan sila ng Diyos tuwing mag-
papatotoo sila na banal ang misyon ni Joseph Smith, na ibinalik
ang Simbahan ni Cristo sa mundo, ayon sa utos ng Diyos.18

Sa buong buhay ko daan-daan at libu-lubo na ang narinig
kong mga patotoo ng mga binata at dalaga na humayo para ipa-
hayag ang Ebanghelyong ito, na pauwi na mula sa misyon at nag-
bibigay patotoo na nadagdagan ang kaalaman nila tungkol sa
kabanalan ng gawaing ito, na lumakas ang kanilang patotoo.19

Hindi totoong walang pagbabago sa simbahan ng Diyos; hin-
di tayo maaaring umasa sa patotoong matagal nang natanggap.
Narinig namin . . . ang patotoo ng isang lalaking pitumpu’t siyam
na taong gulang, na kung titigil siya sa pagbibigay ng patotoo
ukol sa mga bagay na natanggap niya ay lalayo sa kanya ang es-
piritu ng Diyos, dahil walang edad na binanggit para tumigil sa
gawain at ebanghelyo ng Diyos.20

Ang patotoo ay nagbibigay sa atin ng kakayahan at lakas
ng loob na maisagawa ang gawain ng Panginoon.

Ang masunurin sa mga utos ng Panginoon, ang namumuhay
nang naaayon sa mga hinihiling ng ebanghelyo, ay umuunlad
araw-araw at taun-taon sa patotoo at kaalaman hinggil sa ebang-
helyo, at sa determinasyon upang mahimok ang iba na suriin ang
plano ng buhay at kaligtasan.21

Naipakita natin bilang mga tao na ang pahayag ng
Tagapagligtas ay totoo, gaya ng, kung susundin ng sinuman ang
kalooban ng Ama ay malalaman niya ang doktrina [tingnan sa
Juan 7:17], at na [mayroon] tayong perpekto at ganap na kaala-
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man; at iyan ang dahilan kung bakit handa [tayong] magsakri-
pisyo para sa katotohanan.22

Lubos ang pasasalamat ko na ang mga Banal sa mga Huling
Araw sa buong mundo ay mayroong tumatagal na personal at
kani-kanyang patotoo hinggil sa kadakilaan ng gawain na ating
kinabibilangan. Kung di dahil sa patotoong ito hindi iisipin ng
mga lalaki, o kahit ng mga babae, na gawin ang kahanga-hangang
mga sakripisyong ginagawa nila sa tahanan at sa ibang bansa,
para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. . . .

. . . Nagpapasalamat ako kapag naiisip ko ang mga lalaking na-
muno sa Simbahang ito at ang mga namumunong opisyal ng
Simbahan, na nag-uukol ng panahon nila at mga talento, nagsasa-
kripisyo (sakripisyong may kinalaman sa mga bagay ng daigdig na
ito), at may perpekto at tumatagal na kaalaman na ang Diyos ay
buhay, na dinirinig at sinasagot Niya ang ating mga panalangin; ba-
tid nilang walang dudang nagpakita ang Diyos kay Joseph Smith at
ipinakilala ang Kanyang Anak; na may perpektong kaalaman na
ang Aaronic at Melchizedek Priesthood ay ibinalik sa lupa ng mga
lalaking mayhawak sa mga susi sa Kalagitnaan ng Panahon. . . .

Tanging ang perpekto at ganap na kaalaman na nasa atin bi-
lang mga tao ang makatutulong sa atin upang magawa ang mga
bagay na nagagawa natin ngayon.23

Kung kilala ko ang sarili kong puso, naniniwala akong nakatu-
on ito sa ikasusulong ng Simbahan at kaharian ng Diyos. Alam
kong walang ibang bagay sa mundo na ikinagagalak ko maliban
sa katotohanan na nakakahalubilo ko ang mga lingkod na lalaki
at babae ng Diyos sa Simbahan ni Jesucristo; at hindi ako nanini-
wala na may araw na lilipas na hindi ko pasasalamatan ang Diyos
para sa panunumbalik ng plano ng buhay at kaligtasan, at naging
kabahagi ako nito. Taimtim akong dumadalangin sa Kanya na
hindi kailanman madimlan ang aking isipan, kundi, sa pagtanda
ko at pagkadagdag ng pang-unawa, ay lumago sa patotoo sa
ebanghelyo at sa hangaring—hindi lamang hangad kundi tala-
gang gagawin ko—magsikap para sa ikasusulong ng kaharian ng
Diyos sa mundo.24
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit totoo na hindi makatatanggap ng patotoo ang isang tao
“kung hindi ipinamumuhay ito”?

• Bakit kailangang palaging palakasin ang patotoo? Paano tayo
mananatiling di natitinag at di napapagod sa ating pagsisikap
na madagdagan ang patotoo?

• Paano tayo natutulungan ng ating mga patotoo sa oras ng pag-
subok o pag-uusig? Paano tayo natutulungan ng ating patotoo
sa oras ng kaginhawahan o kaunlaran?

• Bakit lumalakas ang ating patotoo kapag ibinabahagi natin ito?
kapag nakikinig tayo sa patotoo ng iba?

• Maliban sa mga pulong ng pagpapatotoo, kailan natin maiba-
bahagi ang ating patotoo?

• Paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak
na magkaroon ng sariling patotoo sa ebanghelyo?
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Pagsunod sa mga Pinili 
ng Diyos na Mamuno

Sinusuportahan natin ang mga awtoridad ng Simbahan 
sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanila, pagsunod

sa kanilang inspiradong payo, at pagtataguyod sa 
kanila sa kanilang mga pagsisikap.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Noong simulan ni Elder Heber J. Grant ang kanyang pagliling-
kod sa Korum ng Labindalawang Apostol, ginawa niya iyon nang
buong katapatan sa Pangulo ng Simbahan. Kaagad pagkatapos ni-
yang matanggap ang tawag, sinulatan niya ang pinsan na si
Anthony W. Ivins, “buong katapatan kong masasabi na hindi pa
nangyari sa buhay ko na hindi ako handang baguhin ang mga pla-
no kong hakbangin kapag inutos ng tagapaglingkod ng Diyos.”1

Bilang miyembro ng Korum ng Labindalawa, si Elder Grant ay
nagkaroon ng maraming karanasan na nagpalakas sa patotoo niya
hinggil sa Pangulo ng Simbahan bilang tagapagsalita ng Panginoon
sa lupa. Sa huli, noong siya na ang Pangulo ng Simbahan, ikinu-
wento niya ang isa sa mga karanasang iyon, kung saan nakita niya
ang inspirasyon ng Panginoon kay Pangulong Wilford Woodruff.
Noong 1890 sinabi ni Pangulong Woodruff na kalooban ng
Panginoon na magtayo ang mga Banal ng negosyo na pagawaan
ng asukal mula sa rimulatsa (beet), sa Utah. Si Elder Grant ay nag-
lingkod sa isang komite na binuo “upang pag-aralan ang ideyang
ito.” Matapos ang masusing pagsasaliksik, nagkaisang inirekomen-
da ng komite na kalimutan ng Simbahan ang ideya.

Gayunman, ayon sa ulat ni Pangulong Grant, “Hindi nasiyahan
si Pangulong Woodruff. Tumawag ng isa pang komite. Nasa unang
komite ako at inilagay niya ako sa pangalawang komite. Humingi
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Larawang kuha noong 1925.

Nakatayo, mula kaliwa paka-

nan: David O. McKay, Rudger

Clawson, at Olson F. Whitney

ng Korum ng Labindalawa;

Anthony W. Ivins, Unang

Tagapayo sa Unang

Panguluhan; Richard R.

Lyman ng Korum ng

Labindalawa; Heber J. Grant,

Pangulo ng Simbahan; 

Reed Smoot ng Korum ng

Labindalawa; Charles W.

Nibley, Pangalawang

Tagapayo sa Unang

Panguluhan; Slyvester Q.

Cannon, Presiding Bishop;

George Albert Smith at Joseph

Fielding Smith ng Korum ng

Labindalawa. Nakaluhod,

mula kaliwa pakanan: 

Hyrum G. Smith, Patriarch ng

Simbahan; Melvin J. Ballard,

Stephen L. Richards, John A.

Widtsoe, at George F. Richards

ng Korum ng Labindalawa.

Hindi kasama sa larawan:

James E. Talmage ng Korum ng

Labindalawa.

ako ng paumanhin, dahil nakabuo na ako ng opinyon, nakapirma
na ang pangalan ko sa isang ulat, pero ayaw niyang pakinggan ang
hiling kong paumanhin. Masusi at maingat naming binalikan ang
ideyang iyon, at negatibo ang iniulat ng pangalawang komite. Sabi
ni Pangulong Woodruff: ‘Huwag ninyong pansinin ang ulat. Ang
inspirasyong ibinigay sa akin ay itatag ang industriya ng asukal.’ ”

Tapat sa tagubilin ng propeta ng Panginoon, si Pangulong
Grant at ang iba pa ay gumawa ng plano para itayo ang pabrika
na gagawa ng asukal mula sa rimulatsa. Gayunman, ang pam-
bansang krisis sa pananalapi noong 1891 ang humadlang sa pag-
likom ng sapat na pera para maitayo ang pabrika. Muli isang
grupo ng magagaling na negosyante ang nagmungkahi na hindi
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mabuting ituloy ng Simbahan ang plano nitong magtayo ng pab-
rika. Naalaala ni Pangulong Grant ang sagot ng pinunong ito sa
mungkahi:

“Nang ipakita ang rekomendasyon, ganito ang sagot ni
Wilford Woodruff: ‘Simula nang matanggap ko ang kaalaman na
banal ang ebanghelyo ni Jesucristo na inihayag sa Propetang
Joseph Smith, simula noong humayo ako bilang priest para ipa-
ngaral ang ebanghelyo, kahit na tila mamamatay ako, kahit na
ang landas ng tungkulin na ipinatahak sa akin ng ebanghelyo ay
nangahulugan ng pagharap ko sa kamatayan, hindi ako kailan-
man lumiko sa kanan o sa kaliwa; at ngayon ang inspirasyong bi-
gay sa akin ng Panginoon ay magtayo ng pabrika. Sa tuwing
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iisipin kong kalimutan ito ay mayroong kadiliman; at sa tuwing
iisipin kong itayo ito ay mayroong liwanag. Itatayo natin ang pa-
brika kahit na mamulubi ang Simbahan.’ ”

“Naitayo nga namin ito,” sabi ni Pangulong Grant sa dakong huli,
“at hindi namulubi ang Simbahan.” Sa katunayan, ang Simbahan ay
nagtayo ng iba pang mga pabrika, nagtatag ng industriyang kapaki-
pakinabang sa Simbahan sa kabuuan at sa bawat Banal sa mga
Huling Araw.2

Makalipas ang ilang taon, ibinigay ni Pangulong Heber J. Grant
ang simpleng payo na ito para gabayan ang buhay ng mga Banal
sa mga Huling Araw: “Wala akong alam na iba pang mas mahala-
ga sa buhay kaysa sa pagiging masunurin sa payo ng Panginoon,
at ng Kanyang mga tagapaglingkod sa ating panahon.”3

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang Panginoon ang tumatawag sa Kanyang mga propeta 
at ginagabayan sila sa pamamagitan ng inspirasyon.

Gusto ko sa oras na ito, at sa lahat ng pagkakataon, na magbi-
gay ng patotoo nang buong kaseryosohan at kababaang-loob sa
banal na misyon ng Propetang Joseph Smith, at sa banal na mis-
yon ng bawat lalaki na piniling humalili sa kanya.4

Wala kayong dapat ikatakot mahal kong mga kapatid dahil hin-
di makatatayo ang sinumang lalaki sa uluhan ng Simbahan ni
Jesucristo kung hindi ito kagustuhan ng ating Ama sa Langit.5

Masasabi kong ang mga pagpapala ng Panginoon ay ibinuhos
nang sagana sa bawat lalaking namuno sa Simbahang ito, dahil la-
hat sila’y matwid na naghangad sa inspirasyon ng Espiritu ng
Diyos na gumabay sa kanila sa lahat ng kanilang ginawa.6

Nakilala ko si Brigham Young noong anim na taong gulang pa
lang ako. . . . Mapatototohanan ko ang kanyang kabaitan, ang
pagmamahal niya sa akin bilang isang tao, ang pagmamahal niya
sa Diyos at sa inspirasyon ng Panginoon na napasa kanya noong
siya pa ang nakatayo sa kilalagyan ko ngayon, nang magkaroon
ako ng pribilehiyo na mapabilang sa madla at makapakinig sa
kanyang inspiradong mga salita.
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Tinawag ako sa Konseho ng Labindalawang Apostol sa pama-
magitan ng paghahayag ng Panginoon kay Pangulong John Taylor,
at simula nang mapabilang ako sa Konseho ng Labindalawa, da-
lawang taon makaraang gawing Pangulo ng Simbahan si John
Taylor, hanggang sa araw na siya’y mamatay ay nagkikita kami
linggu-linggo. . . . Alam kong tagapaglingkod siya ng Diyos na bu-
hay; alam kong napasa kanya ang inspirasyon ng Panginoon; at
alam kong sa lahat ng sandali, sa tuwing sasabihin niyang: “Ito
ang nais ng Panginoon,” at sasang-ayunan ng mga kasama niya sa
konseho ang sinabi niyang iyon, siya’y palaging tama. Ang inspi-
rasyon ng Panginoon na nasa kanya ay patunay na ang karunu-
ngan niyang taglay dahil sa kapangyarihan ng Diyos ay nakahihigit
sa karunungan ng ibang tao.

Ilang beses akong dumalo sa mga pulong . . . , at alam ko na ta-
talakayin ang isang bagay at gaya ng iba ay nasa isip ko na ang pa-
panigan ko sa tanong na iyon. . . . Habang nasa mga pulong ako
. . . at may pasiya na kung alin ang papanigan kong patakaran ay
kusang-loob at malaya akong bumoto sa kabaligtaran ng pataka-
rang iyon, dahil sa inspirasyon ng Panginoon na dumating kay
John Taylor. Sa bawat gayong pagkakataon ang tagapaglingkod ng
Panginoon na si John Taylor, ay napapawalang-sala, at ang mataas
niyang paghatol, sa inspirasyon ng Panginoon, ay nakikitang uma-
ayon sa mga bagay na pinakamainam para sa mga tao.

Makapagkukuwento ako ng mga sandali kung saan ang mga
apostol ay isinugo upang isagawa ang mga gawain sa ilalim ng
inspirasyon ng Panginoon kay John Taylor, kang saan inakala ni-
lang hindi nila ito maisasagawa. Nakabalik sila at nakapagpa-
totoo na sa pamamagitan at sa tulong ng Panginoon at nagawa
nila ang ipinagagawa sa kanila ni Pangulong Taylor, ang Propeta
ng Panginoon. . . .

Makapagpapatotoo ako na si Wilford Woodruff ay tunay na ta-
gapaglingkod ng Diyos na buhay at totoong Propeta ng Diyos. Si
Wilford Woodruff, na mapagpakumbabang tao, ay nagpabalik-
loob at nakapagbinyag ng daan-daang mga tao sa loob ng ilang
buwan sa Herefordshire, England. . . . Naniniwala ako na walang
taong nabuhay sa mundo na hihigit pa kay Wilford Woodruff sa
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pagpapabalik-loob sa mga tao sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Siya’y
taong lubos na kahanga-hanga at tunay na mapagpakumbaba;
hindi siya kailanman nasangkot sa anumang malaking negosyo;
inilaan niya ang sarili sa pagsasaka at nahilig sa pagtatanim ng
mga prutas at iba pang pananim; isang taong aba kaya’t marami
ang nagsabi na wala siyang kakayahang mamuno sa Simbahan ni
Cristo. Ngunit nais kong magpatotoo sa inyo na, sa inspirasyon
ng Panginoon, at dahil sa kababaang-loob ng taong ito, dahil sa
kanyang buhay na tila tulad ng sa Diyos at dahil mahal siya ng
Diyos, siya’y maraming ulit na biniyayaan ng karunungan na hi-
git kaysa lahat ng karunungan ng mga miyembro ng Simbahan
na mahuhusay sa pananalapi. . . .

Alam kong si Lorenzo Snow ay Propeta ng Diyos. . . . napabilang
si Lorenzo Snow sa panguluhan ng Simbahan noong siya walum-
pu’t limang taong gulang, at ang nagawa niya sa sumunod na tat-
long taon ng kanyang buhay ay lubhang kahanga-hanga kung
iisipin. Iniangat niya ang Simbahan . . . mula sa halos pagkalu-
gi. . . . Sa loob lamang ng tatlong taon ang lalaking ito, na sa tingin
ng mundo ay matanda na at hindi na kayang mamuno, ang lala-
king ito na wala namang alam sa negosyo, na nag-ukol ng kanyang
panahon sa paggawa sa Templo, ang siyang namahala sa panana-
lapi ng Simbahan ni Cristo, sa ilalim ng inspirasyon ng Diyos na
buhay, at sa loob ng tatlong taong iyon ay binago ang lahat ukol sa
pananalapi, mula sa masamang kalagayan tungo sa mabuti. . . .

Nagpapatotoo ako sa inyo na mula noong bata pa ako, noong
di ko pa lubos na nauunawaan ang mga turo ng ebanghelyo, na
tuwang-tuwa ako, at tumutulo ang mga luha sa aking pisngi, sa
ilalim ng inspirasyon ng Diyos na buhay, habang pinakikinggan
ko si Joseph F. Smith na nangangaral ng ebanghelyo. . . . Palagi
niyang napupuspos ang aking espiritu kapag naririnig kong ipi-
nahahayag niya ang ebanghelyo ni Jesucristo. Tunay na isa siya sa
mga dakilang propeta ng Diyos na nabuhay sa mundo; na ang
Diyos ay nasa kanya simula noong humayo siya bilang labinli-
mang taong gulang na bata upang ipangaral ang ebanghelyo ni
Jesucristo sa mga Isla ng Hawaii, hanggang sa araw na bawian
siya ng buhay, matapos ibigay ang animnapu’t limang taon ng
kanyang buhay sa gawain ng Diyos.7
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Ang Unang Panguluhan noong 1936. Mula kaliwa pakanan, 

Pangulong J. Reuben Clark Jr., Unang Tagapayo; Pangulong Heber J. Grant; 

at Pangulong David O. McKay, Pangalawang Tagapayo.

Nalipat sa akin ang responsibilidad, bagamat ako’y mahina at
abang instrumento sa mga kamay ng Panginoon, na humalili sa
kahanga-hangang kalalakihan na namuno sa Simbahang ito—ang
Propetang Joseph Smith, na pinaniniwalaan kong pinakadakilang
lalaking nabuhay sa mundo; ang kagila-gilalas na tagabunsod na
si Brigham Young; ang kampeon ng kalayaan, si John Taylor; ang
pambihirang tagapagpabalik-loob ng mga tao sa ebanghelyo ni
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Jesucristo, si Wilford Woodruff; si Lorenzo Snow, na pambihirang
tao na walumpu’t limang taong gulang, ngunit sa loob ng tatlong
taon ay naiangat ang Simbahan . . . sa mabuting kalagayan nito sa
pananalapi; at ang lalaking iyon na mahal ng lahat ng nakakakila-
la sa kanya, isa sa mahuhusay na lalaki ng buong mundo, si
Joseph F. Smith, ang pinakadakilang mangangaral ng kabutihan
na nakilala ko.8

Hanggang ngayon ay nanggigilalas ako na kinakatawan ko
ang Panginoon dito sa mundo. Sa pakikihalubilo ko mula pag-
kabata sa mga kahanga-hanga at kagila-gilalas na lalaki na nauna
sa akin ay halos hindi ko maubos maisip na magiging kapantay
nila ako.

Ang mga huling salitang binitiwan ni Pangulong Joseph F. Smith
nang kamayan niya ako noong gabi ng pagkamatay niya ay—
“Pagpalain ka ng Panginoon, anak, pagpalain ka ng Panginoon;
malaki ang iyong responsibilidad. Lagi mong tatandaan na ito ay
gawain ng Panginoon at hindi ng tao. Ang Panginoon ay higit ka-
ninumang tao. Alam Niya kung sino ang gusto Niyang mamuno sa
Kanyang Simbahan, at hinding-hindi Siya nagkakamali. Pagpalain
ka ng Panginoon.”9

Ang mga Propeta ay nakakatanggap ng inspirasyon 
para sa ikabubuti ng Simbahan.

Salamat sa Panginoon sa malapit kong pakikipagkaibigan,
mula pa pagkabata, kina Pangulong Brigham Young, John Taylor,
Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, at kay Pangulong Joseph F.
Smith. Salamat sa Panginoon na wala akong nalaman kundi ang
mabuti sa loob ng limampung taon ng pakikipagkaibigan ko sa
mga lalaking ito. . . . Ang tanging narinig ko sa pampubliko o pri-
badong tagpo sa mga tagapaglingkod ng Diyos na pinili upang
mamuno sa gawaing ito ay mga bagay na nakapagpapasigla at
para sa higit na ikabubuti ng mga tao ng Diyos.10

Labis ang pasasalamat ko na malaman nang walang pag-aalinla-
ngan dahil sa pakikisama ko sa isa sa mga Apostol ng Panginoong
Jesucristo na sina John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, at
Joseph F. Smith ay lubusan at tunay na tapat sa pagsusulong ng
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mga Banal sa mga Huling Araw, para sa ikalalaganap ng ebanghel-
yo sa tahanan at sa ibang bayan, at malaman na ang pinakamataas
na hangarin ng kanilang buhay ay para sa ikasusulong at ikauun-
lad ng ebanghelyo ng buhay, at para sa kaligtasan ng mga Banal sa
mga Huling Araw. Salamat at nalaman ko ng walang pag-aalinla-
ngan na . . . ang mga pinunong ito’y talagang deboto sa kapaka-
nan at ikasusulong ng mga tao ng Diyos, at patuloy silang
gumagawa para sa ikabubuti ng mga tao. Alam ko na ang mga su-
mang-ayon sa mga lalaking ito taglay ang kanilang pananampala-
taya at mga panalangin, at may mabubuting gawa ay biniyayaan ng
Diyos. Hindi lamang sila binigyan ng dagdag na pananampalataya
at pagmamahal sa Diyos at patotoo sa kabanalan ng gawain ng
Ebanghelyo na kinabibilangan natin. Biniyayaan din sila ng maka-
kain, ng imbak na pagkain, pinagpala ang kanilang mga lupain, at
biniyayaan ng karunungan ang kanilang mga pamilya, upang ma-
sanay sila sa pangangalaga at pagpapayo ng Diyos.11

Walang ibang hangarin ang puso ko sa pagtayo ko sa harapan
ng mga Banal sa mga Huling Araw kundi ang masabi ko ang ma-
kabubuti sa kanila, para sa kanilang kapakinabangan. Mga bagay
na makahihimok sa kanila, at upang ikintal sa kanilang mga puso
ang hangarin at determinasyon na maging mas matapat, masiga-
sig, malakas sa pagganap sa mga tungkuling ibibigay sa kanila sa
hinaharap na higit kaysa noong nakaraan.12

Pinagpapala tayo kapag iginagalang at sinusunod 
natin ang mga namumuno sa atin.

Ipanalangin ang mga awtoridad ng Simbahan, at itaguyod sila
sa bawat gawain at sa lahat ng gagawin nila.13

Mula sa sarili kong karanasan, alam ko na sa mga tahanan ng
mga Banal sa mga Huling Araw, mula pa noong panahon nina
Pangulong Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff,
Lorenzo Snow at Joseph F. Smith, hanggang sa kasalukuyan, ay
araw-araw na umaakyat ang mga taimtim at taos na panalangin sa
Diyos para sa inspirasyon ng Panginoon na ibibigay sa mga tatayo
bilang panguluhan ng Simbahang ito, mga apostol at iba pang
mga pangkalahatang awtoridad. Ito’y upang bigyan sila ng Diyos
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ng inspirasyon na maisagawa ang mga bagay na magiging kapaki-
pakinabang sa Kanyang mga anak at para sa ikalalaganap ng
Ebanghelyo ni Jesucristo sa buong mundo. Alam ko, makalipas . . .
ang maraming karanasan, na ang mga lalaking nasa posisyon nga-
yon bilang mga apostol ng Panginoong Jesucristo ay pinagkaloo-
ban ng espiritu ng Diyos na buhay.14

Ang pananampalataya’y kaloob ng Diyos, at kapag may pana-
nampalataya ang mga tao na ipamuhay ang ebanghelyo, at maki-
nig sa payo ng mga namumuno sa mga ward at stake at sa mga
General Authority ng Simbahan, batay sa karanasan ko sila’y pi-
nagpapala nang sagana ng Panginoon, at marami sa kanila ang
nakaaahon sa malalaking problema sa pananalapi at iba pang ka-
hirapan sa mahimala at kagila-gilalas na paraan.15

Maging handa tayong sundin ang mga namumuno sa atin, at
itaguyod natin sila. . . . Lagi kayong pagpapalain at makikinabang
sa pagsunod sa payo ng mga pinili ng Diyos na mamuno sa
Simbahan. Sa paggalang sa taong pinili ng Diyos ay igagalang at
pagpapalain kayo ng Diyos; at sa paggawa ng inyo-inyong tungku-
lin, kayo ay uunlad at madaragdagan ang liwanag at inspirasyon ng
Espiritu ng Diyos. Habang sumusulong at umuunlad ang bawat isa
sa atin ay gayundin naman na susulong at uunlad ang
Simbahan. . . . Ito ang gawain ng Diyos. Si Joseph Smith ay propeta
ng Diyos; dapat nating tandaan iyan. Kailangan nating “hanapin
muna ang … kaharian [ng Diyos], at ang kaniyang katuwiran,” at
ang lahat ng bagay ay idaragdag [tingnan sa Mateo 6:33]. Buhay na
walang hanggan ang sinisikap nating makamit. Huwag hayaan ang
karunungan, ang yaman o edukasyon ng mundo, o anumang ba-
gay, na bulagin ang ating kaisipan sa katotohanang ito ay gawain
ng Diyos, at nasa mundo ang tagapagsalita ng Diyos. Kapag nagsa-
lita [ang propeta] maging handa tayo at magkusa, ialay ang ating
panahon, talento at lahat ng ibinigay Niya sa atin at gumawa para
tuparin ang nais ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ipakikita ng Diyos
na tama ang Kanyang propeta.16

Umaasa ako at dumadalangin na ipamumuhay ng mga banal
ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Umaasa ako na makikinig sila sa
mga turo ng mga pangulo ng stake at bishop ng mga ward. Gusto
kong sabihin na inaasahan naming ituturo ng bawat pangulo ng
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stake at ng bawat bishop ng ward ang katotohanan sa mga tao.
Dapat nilang sabihin sa mga miyembro na inaasahang susundin
nila ang Word of Wisdom, na maging tapat sila sa pagbabayad ng
ikapu, na alalahanin ang mga tipan na ginawa nila sa mga templo
ng Diyos, . . . at umaasa kaming gagampanan nila ang kanilang
tungkulin bilang mga banal, at ipangangaral ang Ebanghelyo sa
pamamagitan ng pagsunod dito.17

Maraming tao na kahit taun-taon mangaral sa kanila ang mga
tagapaglingkod ng Panginoon ay hindi pa rin magkakaroon ng
epekto ang sasabihin sa kanila. Ngunit ang mga tao ding ito,
kung makatatanggap sila ng payo sa ilang tao na maalam sa ba-
gay ng daigdig ay kaagad na susundin ito. Naaalala ko nang . . .
magsermon ako tungkol sa Word of Wisdom. Sa huli’y nalaman
ko na ang isang butihing sister na nakarinig sa sermon ko ay nag-
kasakit at nagpadala ng telegrama para papuntahin sa kanya ang
isang doktor na taga Salt Lake City. Sa pamamagitan ng tren at ng
ilang daang dolyar ay nalaman niya mula sa doktor na ito na ma-
lakas siyang uminom ng tsaa, at kung hindi siya titigil, tiyak na
mamamatay siya. Tinanggap niya ang payo nito at gumaling.
Kung nakinig siya sa libreng payo ko, nakatipid sana siya ng ilang
daang dolyar, at makasusunod pa siya sa mga turo ng Panginoon,
gaya ng ipinahayag sa Word of Wisdom.18

Palagi nating inaawit ang, “Salamat, O Diyos, sa aming Propeta,
sa huling araw patnubay siya.” [Mga Himno, 15.]

Maraming tao ang . . . nagdaragdag doon at nagsasabing: “Kung
aakayin niya kami sa landas na gusto naming tahakin at naaayon
sa ideya namin.”

Ang mga propeta ng Diyos, mula kay Joseph Smith hanggang
sa kasalukuyan, ay gumagabay sa atin at ginagabayan nila tayo sa
tama, kapag pinakikinggan natin ang gabay na iyon. Ang mga ka-
maliang nagawa ay dahil na rin sa kabiguan nating makinig sa
propeta na may karapatang gumabay sa mga tao ng Diyos. . . .

Alam kong ang landas sa kaligtasan ng mga Banal sa mga
Huling Araw ay hindi lamang sa pag-awit ng “Salamat, O Diyos, sa
aming Propeta, sa huling araw patnubay siya,” kundi dapat ma-
ging handa at magkusa at sabik na magabayan.19
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang ibig sabihin ng itaguyod at sundin ang mga tinawag na
mamuno sa atin?

• Ano ang maaaring gawin ng mga magulang upang maturuan
ang kanilang mga anak na suportahan ang kanilang mga pi-
nuno sa Simbahan?

• Anong mga biyaya ang natanggap ninyo at ng mga miyembro
ng inyong pamilya sa pagsunod ninyo sa payo ng mga pinuno
ng Simbahan? Sa paanong paraan nakadagdag sa inyong pana-
nampalataya at patotoo ang gayong mga karanasan?

• Anong payo ang natanggap natin kailan lamang mula sa buhay
na propeta? Ano ang ilang partikular na mga bagay na maga-
gawa ninyo upang mamuhay nang naaayon sa mga turo ng
propeta?

Mga Tala

1. Gospel Standards, tinipon ni 
G. Homer Durham (1941), 330.

2. Sa Conference Report, Hunyo 1919,
8–9.

3. Gospel Standards, 69–70.
4. Sa Conference Report, Abr. 1936, 12.
5. Gospel Standards, 68.
6. Sa Conference Report, Abr. 1936, 9.
7. Sa Conference Report, Hunyo 1919,

7–10, 13–14; binago ang ayos ng
mga talata.

8. Gospel Standards, 225–27.
9. Gospel Standards, 194.

10. Gospel Standards, 18–19.
11. Pananalitang ibinigay sa dedikasyon

ng Cardston Alberta Temple, Family

and Church History Department
Archives, Ang Simbahan ni Jesucristo
ng mga Banal sa mga Huling Araw.

12. Gospel Standards, 191.
13. Gospel Standards, 78.
14. “Spirit of the Lord Attends Elders of

Church Who Strive to Obtain His Aid
While Speaking in Public,” Deseret
Evening News, ika-15 ng Mar. 1919,
bahagi 4, VII.

15. Gospel Standards, 273–74.
16. Sa Conference Report, Okt. 1903, 10.
17. Sa Conference Report, Abr. 1929,

130–31.
18. Sa Conference Report, Abr. 1914, 70.
19. Gospel Standards, 304–5.



Ang Kagalakan sa 
Gawaing Misyonero

Malaki ang responsibilidad natin na ipangaral
ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ang katuparan
ng tungkuling ito ay nagdudulot ng kagalakan

at kapayapaan sa ating mga puso.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Si Pangulong Heber J. Grant ay nakibahagi sa gawaing misyo-
nero simula nang magkaedad siya at ibinahagi ang ebanghelyo sa
mga miyembro ng pamilya, kaibigan, at kasosyo sa negosyo. Una
siyang naglingkod sa full-time na misyon noong 1901, nang ta-
wagin siyang mamuno sa unang misyon sa Japan.

Tinanggap ni Pangulong Grant ang kanyang tawag sa Japan
nang may kasabikan at pag-asa sa mabuting ibubunga nito. Isinulat
niya: “Sumasampalataya ako na isa ito sa magiging pinaka mata-
gumpay na mga misyon na itinatag sa Simbahan. Mabagal ito sa
una ngunit magiging maganda ang ani at manggigilalas ang mun-
do sa mga darating na taon.”1

Kasama ang tatlong iba pang mga misyonero, inilaan ni
Pangulong Heber J. Grant ang Japan para sa pangangaral ng
ebanghelyo noong Agosto 1901 at pagkatapos ay masigasig na gu-
mawa sa talagang “mabagal na gawain.” Nang ma-release si
Pangulong Grant sa kanyang tawag noong Setyembre 1903, dala-
wang tao lamang ang nabinyagan niya. Sa pangkalahatang kum-
perensya noong Oktubre 1903, ibinigay niya ang sumusunod na
ulat:

“Ikinalulungkot ko na hindi ko nasabi sa inyo na may nagawa
kaming bagay na kahanga-hanga sa Japan. Tatapatin ko kayo, ina-
amin kong kakaunti lang ang nagawa namin, bilang pangulo ng
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Kaliwa pakanan: Goro Takahashi, na kaibigan noon ng mga naunang 

misyonero sa Japan, at si Elder Louis A. Kelsch, Horace S. Ensign, Heber J. Grant, 

at Alma O. Taylor. Si Elder Grant ay naglingkod bilang pangulo ng unang misyon 

sa Japan mula ika-12 ng Agosto, 1901 hanggang ika-8 ng Setyembre, 1903.
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misyon na iyon; at kakaunti lang ang nagawa—kung pag-uusapan
ang mga pagbibinyag—ng iilang Elder na ipinadala doon upang
magtrabaho, o ng mga sister na nakasama ko. Kaakibat nito’y may
katiyakan sa puso ko na magkakaroon pa ng malaki at mahalagang
gawain sa lupaing iyon. Ang mga naninirahan ay kahanga-hangang
mga tao.”2

Dalawampu’t isang taon makalipas iyon, isinara ni Pangulong
Grant at ng kanyang mga tagapayo sa Unang Panguluhan ang mis-
yon, dahil na rin sa “ubod nang liit na resulta ng gawain ng mga
misyonero” doon.3 Binuksan muli ang misyon noong 1948.

Noong ika-18 ng Mayo 1996, 48 taon matapos muling buksan
ang misyon, dinalaw ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang Japan
at nagsalita sa malaking kongregasyon, ang ilan ay nakatayo na, sa
isang fireside. Noong panahong iyon ang Japan ay mayroon nang
templo, at ang mga miyembro ng Simbahan doon ay mahigit
100,000 na sa 25 mga stake at 9 na misyon. Naalala ni Pangulong
Hinckley ang panimula ng gawain sa Japan at nasabing: “Kung na-
rito ngayon si Pangulong Grant, luluha siya sa pasasalamat, at
ganyan ang pakiramdam ko sa pagtingin ko sa inyong mga muk-
ha. . . . Nakikita ko ang kalakasan na hindi ko inisip na magaga-
nap sa lupaing ito.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Tungkulin at pribilehiyo natin na ibahagi ang ebanghelyo.

Gusto kong bigyang-diin na tayo bilang mga tao ay may napa-
kahalagang bagay na gagawin, at iyon ay ang tawagin ang daigdig
na magsisi upang lumapit sa Diyos. At higit sa lahat tungkulin na-
ting humayo at ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo, ang panunumbalik muli sa lupa ng plano ng buhay at
kaligtasan. Mas marami pang mga misyonero ang hiling ng lahat
ng dako ng mundo. Dapat isaayos ng mga Banal sa mga Huling
Araw ang kanilang buhay at pananalapi upang mas marami ang
maging handa at magkusa, lalo na iyong mas may edad na at may
karanasan, may patotoo at kaalaman sa kabanalan ng gawaing ito,
na humayo at magmisyon. . . . Tunay na nasa atin ang mahalagang
perlas. Nasa atin ang bagay na higit na mahalaga kaysa lahat ng 
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yaman at impormasyon ng siyensiya na taglay ng mundo. Nasa
atin ang plano ng buhay at kaligtasan. Ang unang dakilang ka-
utusan ay mahalin ang Panginoon nating Diyos nang buo nating
puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas; at ang pangalawa ay katulad
nito, ang mahalin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili [tingnan
sa Mateo 22:37–39]. At ang pinakamainam na paraan sa mundo
upang ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay sa pagha-
yo at pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo.5

Ang pagliligtas ng mga kaluluwa, kabilang na ang ating kalu-
luwa, ang isa sa pinakamahalagang bagay, at magdudulot ito sa
atin ng mga biyaya ng ating Ama at mabuting kalooban ng ating
Panginoon at Guro, na si Jesucristo.6

Ito ang misyon na bigay sa atin, ang sabihan ang mga bansa
tungkol sa darating na kahatulan, upang ipangaral ang
Ebanghelyo ng Manunubos, . . . at anyayahan ang lahat na luma-
pit kay Cristo at tanggapin ang pakinabang ng Kanyang maluwal-
hating pagbabayad-sala. Ang tinatawag na “Mormonismo” ay nasa
daigdig para sa ikabubuti ng daigdig. Ang sistemang pangmisyo-
nero nito ay walang ibang layon kundi ang magbasbas at maging
kapaki-pakinabang. Hindi nito kinakalaban ang alinmang panini-
wala o relihiyon sa ngayon. Sagisag ito ng kapayapaan, ng kapa-
yapaan ng Diyos “na di masayod ng pagiisip.” [Tingnan sa Filipos
4:7.] Lagi itong handang gumawa ng mabuti hangga’t maaari.
Samo nito na magbalik sa pananampalataya na “ibinigay na min-
san . . . sa mga banal,” [tingnan sa Judas 1:3] naniniwala na ang
gayong landas ay magliligtas sa sangkatauhan mula sa mga kasa-
lanan ng mundo at sa huli ay magpapadakila sa mga tao sa hara-
pan ng Diyos Ama, at ni Jesucristo na Anak, “na Siyang buhay at
Ilaw ng sanlibutan.” [D at T 10:70.]7

Alam natin na ang una at pinakamahalagang tungkulin natin ay
ibigin ang Panginoon nating Diyos nang buong puso, kaluluwa,
pag-iisip at lakas; at ang pangalawa ay ibigin ang ating kapwa.
Walang mga tao sa buong mundo na sindami ng kanilang bilang,
ang nagbibigay ng gayong ebidensya ng pagmamahal sa kanilang
kapwa, at ng hangarin para sa kanilang kapakanan, na gaya ng
mga Banal sa mga Huling Araw. Ang ating gawaing pangmisyone-
ro ay nagpapahayag sa buong mundo na handa tayong gumawa
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ng pinansiyal na sakripisyo at magsikap nang hindi umaasa sa ma-
kalupang gantimpala, para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga anak
ng ating Ama sa langit.8

Bawat binatilyo ay dapat . . . magkaroon ng ambisyon na ma-
ging kwalipikado sa paggawa sa abot ng kanyang makakaya, upang
maisagawa niya ang lahat ng maaari niyang gawin sa pagtatatag ng
katotohanan ng ebanghelyo sa lupa.9

Sabi ng mga tao: “Hindi natin mauunawaan ang lakas ng
‘Mormonismo,’ hindi natin mauunawaan kung bakit [libu-libong]
mga binata at dalaga, sa sarili nilang gastos o sa gastos ng kanilang
pamilya, ang sandaling hahayo sa daigdig, at nag-uukol ng kanilang
panahon nang walang katumbas na halaga, upang ipahayag ng
ebanghelyo. Hindi sila sumasahod, sila ang gumagastos, para ipa-
hayag ang inyong pananampalataya.” Mauunawaan ito ng bawat
Banal sa mga Huling Araw. Nauunawaan nila dahil ang mga binata
at dalagang ito na humahayo para ipangaral ang ebanghelyo, ay
sumusunod dito; ginagawa nila mismo ang hiling ng Tagapagligtas
na “ibigin ang Panginoon mong Dios ng buong puso natin, isipan,
kaluluwa at lakas,” at ang kasunod na dakilang utos na, “ibigin ang
ating kapuwa na gaya ng ating sarili.”10

Dapat nating tandaan na sinabi sa atin ng Panginoon na tungku-
lin nating balaan ang ating kapwa at ipangaral ang Ebanghelyong
ito—iyan ang tungkulin nating lahat—dapat tayong maging mga
misyonero. . . .

Dapat nating malaman na ang gawaing ito ay sa bawat isa sa
atin at gawin natin ang lahat upang maisulong ito.11

Ang gawaing misyonero ay nagdudulot ng 
tunay na kagalakan sa puso ng tao.

Naniniwala ako na ang bawat Banal sa mga Huling Araw na na-
katanggap ng patotoo tungkol sa kabanalan ng gawaing ito na ki-
nabibilangan natin ay nadarama ang nadama ni Alma—ang
hangarin na marinig ng buong mundo ang patotoo ng ebanghel-
yo ng Panginoong Jesucristo [tingnan sa Alma 29:1–9]. Kapag na-
kakatanggap ng patotoo ang mga lalaki at babae tungkol sa banal
na misyon ng Propetang Joseph Smith, sabik silang matanggap ng
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daigdig ang gayunding kaalaman at pananampalataya. Sabik si-
lang ihatid ang ebanghelyo sa bawat matapat na kaluluwa. At wala
nang iba pang pagsisikap sa buong mundo na nagdudulot sa
puso ng tao, batay sa sarili kong karanasan, ng higit na galak at
kapayapaan kaysa sa pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo.12

Walang iba pang bahagi ng gawain ng Diyos dito sa mundo sa
kasalukuyan ang may gayong grupo ng masasaya, kuntento, at
mapayapang mga tao maliban sa mga kasali sa paglilingkod ng
misyonero. Paglilingkod ang tunay na susi sa kagalakan. Kapag
naglilingkod ang isang tao para sa ikasusulong ng sangkatauhan,
kapag ang tao’y nagtatrabaho nang walang salapi o walang hala-
gang kapalit, nang hindi umaasa sa makalupang gantimpala, dito
dumarating ang tunay na galak sa puso ng tao.13

Kung kailangan, bawat tagapaglingkod ng Diyos na may kaala-
man sa Ebanghelyo ay dapat handang mag-alay ng kanyang bu-
hay sa layuning ito, na siyang tunay na gawain ng Guro, ang
plano ng buhay at kaligtasan, ang Ebanghelyo ng ating
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. Kapag lubusan na-
ting nalaman ang katotohanan na nasa atin talaga ang
Mahalagang Perlas, na ang ibig sabihin ng Ebanghelyong ibibigay
natin sa mga tao ng mundo ay buhay na walang hanggan sa mga
yayakap at matapat na susunod dito; kapag naintindihan natin
ito, at kapag tumigil tayo sa pag-iisip sa paghahayag na ibinigay
kay Propetang si Joseph Smith at Oliver Cowdery, kung saan si-
nabi ng Panginoon: “At kung mangyayaring kayo ay gagawa nang
buo ninyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong
ito, at magdala ng kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng in-
yong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking Ama! At nga-
yon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang
kaluluwa na inyong nadala sa akin sa kaharian ng aking Ama,
anong laki ng inyong kalagakan kung makapagdadala kayo ng
maraming kaluluwa sa akin” [D at T 18:15–16]; at doon natin
matatanto at mauunawaan ang lawak ng gawaing ito.14

Naaawa ako sa lalaki o babae na hindi kailanman naranasan ang
matamis na kagalakan na dumarating sa misyonero na nagpapa-
hayag ng ebanghelyo ni Jesucristo, na naghahatid ng matatapat na
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kaluluwa sa kaalaman ng katotohanan, at naririnig ang mga pag-
papahayag ng pagtanaw ng utang-na-loob at pasasalamat na nag-
mumula sa puso ng mga naakay ng kanyang pagsisikap tungo sa
kaunawaan sa buhay na walang hanggan. Nalulungkot din ako sa
mga taong hindi kailanman naranasan ang matamis na kagalakan
na nagmumula sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tiyak na
mas maraming biyaya ang dumarating sa atin dahil sa pagbibigay
kaysa sa pagkakamal; wala akong alinlangan dito. Mas maraming
biyaya din ang dumarating sa atin kapag humayo tayo para ipa-
ngaral ang ebanghelyo ni Jesucristo, at kapag nagsikap para sa ika-
liligtas ng kaluluwa ng mga tao. Maaari lang itong dumating sa atin
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman ng katotohanan ng
ating relihiyon, at pamamalagi sa ating tahanan para makisalamu-
ha at gumawa sa mga ordinaryong takbo ng buhay, at kamtin ang
yaman ng mundong ito na naglalaho kapag nagamit na. Ang ma-
laking problema ay ang madalas nating malimutan ang pinakama-
halagang bagay na dapat nating gawin, ang gawa na magiging
lubos na kalugud-lugod sa paningin ng ating Ama sa Langit.15

Tanging sa pamamagitan ng kapangyarihan 
ng Espiritu natin maipapahayag ang ebanghelyo 

at matutulungan ang mga bagong binyag na 
patatagin ang kanilang mga patotoo.

Gusto kong sabihin sa inyo na lahat ng mga misyonerong hu-
mayo upang ipangaral ang ebanghelyo . . . ay napatungan sa ka-
nilang ulo, ng mga kamay ng mga awtorisadong tagapaglingkod
ng Diyos, mga lalaking humawak ng kanyang awtoridad. At sa
buong mundo, sa bawat lupain at bawat klima, mula sa bansa sa
hilaga kung saan nakasikat ang araw sa hatinggabi, hanggang sa
South Africa, saanman sila magtungo, ang Espiritu ng Diyos na
buhay ay napapasa kanila. Sa bawat lupain at bawat klima ay na-
tanggap ng mga lalaki at babae ang patotoo ng Banal na Espiritu,
at tinanggap ang ebanghelyo sa kanilang buhay.16

Nagpunta ako sa Grantsville, sa pinakamalaking ward sa Tooele
stake ng Sion, at lumapit ako sa Panginoon gaya ng ginawa ni
Oliver Cowdery nang sabihin niya sa Panginoon, “Gusto kong mag-
salin,” at sinabi sa kanya ng Panginoon na maaari siyang magsalin.
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Ngunit, nang mabigo, sinabihan siya sa dakong huli na hindi niya
ito pinag-isipan, at hindi niya ito ipinagdasal, at hindi niya ginawa
ang kanyang bahagi [tingnan sa D at T 9:7–8]. . . . Tumayo ako at
nagsalita sa loob ng limang minuto, at pinagpawisan akong mabu-
ti, na para bang inilubog ako sa sapa, at naubusan ako ng mga ide-
ya. “Pumalpak” ako sa pagsasalita, na gaya ng maaaring mangyari sa
isang tao. . . .

[Sa huli’y] lumakad ako ng ilang milya mula sa bahay-pulu-
ngan, doon sa kabukiran, sa gitna ng mga bunton ng dayami, at
nang malayo na ako, at tiyak na wala nang nakakakita sa akin, lu-
muhod ako sa likod ng isa sa mga bunton na iyon at napaluha sa
kahihiyan. Hiniling ko sa Diyos na patawarin ako sa pagkalimot
na hindi maipapangaral ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo nang may kapangyarihan, nang may puwersa, at inspi-
rasyon kung hindi sila biniyayaan ng kapangyarihan na nagmu-
mula sa Diyos. Sinabi ko sa kanya noong bata pa ako na kung
patatawarin niya ako sa aking pagkamakasarili, kung patatawarin
niya ako sa pag-iisip na kahit wala ang Kanyang Espiritu ay mai-
papahayag pa rin ng sinuman ang katotohanan at mahahanap
ang mga pusong handang tumanggap nito, hanggang sa araw ng
aking kamatayan ay sisikapin kong tandaan kung saan nagmu-
mula ang inspirasyon, kapag ating ipinahahayag ang ebanghelyo
ng Panginoong Jesucristo, ang plano ng buhay at kaligtasan na
muling inihayag sa lupa.

Ikinatutuwa kong sabihin na sa loob ng apatnapung taon ma-
kalipas iyon ay hindi pa ako kailanman napahiya na gaya ng sa
araw na iyon; at bakit? Dahil hindi ako kailanman, salamat sa
Panginoon, tumayo sa aking paa na taglay ang ideya na maaantig
ng tao ang mga puso ng kanyang mga tagapakinig . . . kung taglay
ng taong iyon ang Espiritu ng Diyos na buhay, at sa gayon ay ma-
kapagbibigay ng patotoo na tunay ang kinabibilangan natin.17

“Naniniwala kami sa kaloob na mga wika,” at sa pagbibigay-ka-
hulugan sa mga ito [tingnan sa Saligan ng Pananampalataya 1:7].
Si Karl G. Maeser—na debotong Banal sa mga Huling Araw—ang
mismong nagsabi sa akin ng gayong pangyayari. . . . Sabi niya:
“Brother Grant, noong gabing binyagan ako ay tumingala ako sa
langit at nagsabing: ‘O Diyos, natagpuan ko na, sa palagay ko, ang
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ebanghelyo ng inyong Anak na si Jesucristo. Ipinakita ko ang pag-
sunod dito sa pamamagitan ng paglusong sa mga tubig ng pagbi-
binyag. Ipamalas po Ninyo sa akin, bigyan Ninyo ako ng tiyak na
patunay na natagpuan ko na ang katotohanan, at pangako ko sa
Inyo ang aking buhay kung kinakailangan, para sa ikasusulong ng
gawaing ito.’ ”

Si Brother Franklin D. Richards [ng Korum ng Labindalawang
Apostol] ang pangulo noon ng misyon sa Europa, na may punong
tanggapan sa Liverpool. Nagpunta siya sa Germany para dumalo
sa binyag ng unang bininyagan sa ebanghelyo sa malaking imper-
yong iyon. Sa paglalakad mula sa bautismuhan patungo sa kan-
yang tahanan, mga ilang milya ang layo, ay ipinakita ni Brother
Maeser ang hangaring magsalita tungkol sa iba’t ibang alituntunin
ng ebanghelyo, gamit ang isang interpreter o tagapagsalin. Ang ta-
gapagsaling iyon ay si Brother William Budge. . . . Si Brother
Maeser, na walang alam na Ingles, ay nagtanong sa wikang
Aleman, at si Brother Richards, na walang alam na salita sa wikang
Aleman, ay sumagot sa kanila sa Ingles; si Brother Budge ang nag-
salin ng mga tanong at mga sagot. Matapos ang ilang katanungan
at sagot gamit ang tagapagsalin, sinabi ni Brother Richards:
“Huwag mo nang isalin ang mga tanong, naiintindahan ko ang
mga ito;” at pagkatapos ay sinabi ni Brother Maeser: “Huwag mo
nang isalin ang mga sagot, naiintindihan ko ang mga ito.” Matagal
din silang nag-usap, nagtanong sa wikang Aleman, sumagot sa
Ingles; nang hindi nila nauunawaan ang wika ng isa’t isa.
Nakarating sila sa Ilog Elbe at habang tinatawid ang tulay ay nag-
kahiwalay sila; nang marating ang kabilang pampang si Brother
Maeser ay muling nagtanong at sinabi ni Brother Richards: “Isalin
mo nga, Brother Budge.” Nang marinig ang sagot, sinabi ni
Brother Maeser: “Isalin mo nga.” Ang sumunod niyang tanong ay:
“Paano nangyari Apostol Richards, na nagkaintindihan tayo kanina
ngunit ngayon ay hindi na tayo magkaintindihan?” Sinabi ni
Brother Richards sa kanya na isa sa mga bunga ng ebanghelyo ni
Jesucristo ang kaloob na mga wika at ang pagbibigay pakahulugan
dito. Pagkatapos ay sinabi niya: “Ikaw at ako ay binigyan ng Diyos
ngayong gabi ng pribilehiyo na makabahagi sa isa sa mga bunga
ng ebanghelyo sa pagkakaroon ng pagbibigay pakahulugan sa mga
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wika. Brother Maeser, nakatanggap ka ng patotoo mula sa Diyos
na natagpuan mo ang katotohanan.”

Sinabi sa akin ni Brother Maeser: “Nanginig akong gaya ng isang
dahon, at muli akong tumingala sa langit at nagsabing: “O, Diyos,
natanggap ko ang patunay na hiningi ko, at ipinapangako ko sa iyo
ang aking buhay, kung kailangan, dahil dito.’ ”18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Anong mga pagpapala ang dumarating sa atin kapag ibinaba-
hagi natin ang ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang nadama nin-
yo nang makita ninyo ang mga miyembro ng pamilya at mga
kaibigan na yumayakap sa ebanghelyo?

• Ano ang inaasahan ng Panginoon sa mga Banal sa paghahatid
ng Kanyang mensahe sa mundo? Paano tayo magkakaroon ng
pananampalataya at lakas ng loob na ibahagi ang ebanghelyo?

• Paano natin maisasaayos ang ating mga priyoridad upang mag-
karoon tayo ng mga pagkakataon na ibahagi ang ebanghelyo?
Paano maaaring magbago ang mga oportunidad na pangmis-
yonero sa iba’t ibang yugto ng ating buhay?

• Bakit imposibleng ipahayag ang mga katotohanan ng ebang-
helyo kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Sa pa-
anong paraan kayo natulungan ng Espiritu na ibahagi ang
ebanghelyo?

• Si Karl G. Maeser ay nakatanggap ng patunay sa bagong tuklas
niyang patotoo nang siya at si Elder Franklin D. Richards ay bi-
nigyan ng kaloob na pagbibigay kahulugan sa mga wika. Ano
ang iba pang mga kaloob ng Espiritu na maaari nating hanga-
rin sa pagsisikap nating mapalakas ang ating patotoo at ang
patotoo ng iba? (Tingnan sa D at T 46:8–26.)

• Ano ang ginawa nina Brother Maeser at Elder Richards na hu-
mantong sa pagpapatibay ng patotoo ni Brother Maeser? Paano
natin matutulungan ang mga bagong binyag na mapangalaga-
an ang kanilang patotoo?
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Ang Bisa ng Halimbawa

Sa pamamagitan ng pang-araw-araw na 
pagsasabuhay ng ating mga pinaniniwalaan, 

tumutulong tayo sa pagpapalakas ng mabuting pangalan 
ng Simbahan at binibigyang inspirasyon ang iba 

na ipamuhay ang ebanghelyo.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Sa papugay kay Pangulong Heber J. Grant, isinulat ni Elder John
A. Widtsoe ng Korum ng Labindalawang Apostol na, “Ang kanyang
buhay ay aral sa lahat.”1 Binanggit din ni Elder Samuel O. Bennion
ng Pitumpu ang halimbawang ipinakita ni Pangulong Grant:
“Siya’y palaging sabik sa paggawa ng mabuting bagay ng
Panginoon; Diyos lamang ang nakapag-uutos sa kanya, at ipinaki-
kita niya sa mga tao ang wastong halimbawa, at bilang bunga ang
gawain ay lalong lumakas at naging higit na maluwalhati.”2

Bilang karagdagan sa pagpapakita ng mabuting halimbawa, iti-
nuro ni Pangulong Grant na ang bawat miyembro ng Simbahan
ay maaaring mamuhay sa paraan na magbibigay papuri at kalu-
walhatian sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, “Ang pinakadakila
at kahanga-hangang mangangaral sa mga Banal sa mga Huling
Araw ay ang lalaki o babaeng sumusunod sa ebanghelyo ng
Panginoong Jesucristo.”3

Habang naglilingkod bilang miyembro ng Korum ng
Labindalawang Apostol, nakatanggap si Elder Heber J. Grant ng
liham mula sa isang kaibigan na hindi miyembro ng Simbahan.
Sa pananalita sa pangkalahatang kumperensya, binasa ni Elder
Grant ang bahagi ng liham upang bigyang-diin na kailangang
magpakita ng mabuting halimbawa ang mga Banal sa mga
Huling Araw:
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Ang mabuting halimbawa ng isang Banal sa mga Huling Araw 

ay maaaring magliwanag at maging tanglaw sa iba.

“ ‘Mahal kong Heber:

“ ‘. . . Alam mo, bukod sa matagal at matalik tayong magkaibi-
gan, lagi akong humahanga sa kagalingan at katapatan ng dam-
damin ukol sa relihiyon ng mga lalaki at babae na katulad mo ang
pananampalataya. Maraming beses at madalas kong sabihin, sa
mga pakikipag-usap, na ang tanging mga taong relihiyoso na na-
kilala ko na namumuhay ayon sa itinuturo nilang mga alituntu-
nin ng ebanghelyo ay ang mga Mormon ng Utah. At totoo ito.’ ”

Matapos basahin ito, sinabi ni Elder Grant: “Salamat at ang ka-
ibigan ko ay walang kopya ng listahan ng mga hindi nagbabayad
ng ikapu, . . . dahil baka hindi na niya sabihing ‘ang tanging mga
taong relihiyoso na nakilala ko na namumuhay ayon sa itinuturo
nilang mga alituntunin ng ebanghelyo ay ang mga Mormon ng
Utah.’ Nagpapasalamat ako na ang mga Mormon na nakilala ng
taong ito ay hindi lamang Mormon sa pangalan, kundi tunay na
mga Banal sa mga Huling Araw. Nagkaroon siya ng gayong pala-
gay tungkol sa mga Mormon dahil na rin sa mga nakakilala niya;
at lagi kong sinasabi sa publiko na itinuturing kong tungkulin ng
bawat Banal sa mga Huling Araw na ayusin ang kanyang buhay
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upang ang kanyang kilos ay magbigay inspirasyon sa lahat ng tao
na igalang siya, at sa gayon ay lumikha ng paggalang sa lahat ng
tao. Naaayon ito sa turo ng ating Tagapagligtas na hayaang mag-
liwanag ang ating ilaw upang makita nila ang ating mabubuting
gawa, at luwalhatiin nila ang Diyos at yakapin ang Ebanghelyo ni
Jesucristo.”

Sa pagpapatuloy ng liham, binasa ni Elder Grant: “ ‘Ito ang hu-
mihikayat ng paggalang. . . . Taglay ng inyong mga tao sa pang-
araw-araw na buhay ang kanilang paniniwala at kumikilos na tila
iniisip na mahalaga ang mga pinaniniwalaang ito. . . .’ ”

Sa pagtukoy muli sa liham ng kanyang kaibigan, sinabi ni
Elder Grant:

“Narito ang pangungusap na nais kong ikintal na mabuti sa in-
yong isipan:

“ ‘Kung mayroon mang (at ginuhitan ng kaibigan ko ang “may-
roon mang”) pananampalataya na may kinalaman sa kawalang
hanggan ng pag-iral sa hinaharap, ito na ang relihiyon na nagta-
taglay ng lahat ng bagay (at muling ginuhitan ng aking kaibigan
ang “lahat”).’

“Naniniwala ba tayong mga Banal sa mga Huling Araw sa bagay
na ito? Alam ba natin ang kahalagahan ng puna ng aking kaibigan?
‘‘Kung mayroon mang pananampalataya na may kinalaman sa ka-
walang hanggan ng pag-iral sa hinaharap, ito na ang relihiyon na
nagtataglay ng lahat ng bagay.’ Kumbinsido ba tayo na nasa pani-
niwalang ito ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kawalang
hanggan ng pag-iral sa hinaharap? At taglay ba natin, gaya ng si-
nasabi ng ating kaibigan, ang ating pananampalataya sa pang-
araw-araw nating buhay, at kumikilos na tila iniisip na mahalaga
ang mga pinaniniwalaang ito.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Pasan natin sa ating mga balikat 
ang reputasyon ng Simbahan.

Kilala na tayo ngayon sa kung ano tayo—mga matwid, mga ta-
ong may-takot sa Diyos; at tanging sa antas ng pagsunod natin sa
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Ebanghelyo, dahil alam nating ito ang totoo, ay doon natin patu-
loy na mapipigilan ang masasamang opinyon, magkakaroon ng
mabuting pakikipag-ugnayan, at mapalalapit ang ibang tao sa atin.

Ang ganitong kondisyon ay dulot ng katotohanang alam natin,
at marami sa ating mga tao ang sumusunod dito. Taglay ng bawat
isa sa kanyang mga balikat ang reputasyon ng Kanyang Simbahan,
at habang ipinamumuhay natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ta-
yo’y naghahatid ng papuri sa gawain ng Panginoon na muling iti-
nayo sa lupa sa dispensasyong ito.

Lubos ang pasasalamat ko na ito ang kalagayan, at puno ng pa-
salamat ang puso ko sa Panginoon dahil sa kahanga-hangang pag-
babagong nangyari, at umaasa akong ang bawat lalaki at babae na
miyembro ng Simbahang ito’y mabibigyang inspirasyon na mag-
pasiya sa abot ng kanilang makakaya at kapasidad na ipamuhay
ang Ebanghelyong ito upang maipangaral ng kanilang buhay ang
katotohanan nito.5

Ang mga reklamo laban sa Simbahan, ang kasamaan at pagsisi-
nungaling ng ating mga tao sa kabuuan ay halos mapawi dahil
alam na ng mga tao ang naisin ng ating mga puso, na hindi tayo
galit sa mga taong umalipusta sa atin. Maraming beses tayong ti-
nulungan ng Panginoon na makipagkaibigan sa ilan na minsa’y
naging mga kaaway natin. Nalaman nila na ang bawat tunay na
Banal sa mga Huling Araw ay tagapaglingkod ng Panginoon na
naghahangad na malaman ang nais ipagawa sa kanya ng
Panginoon. At bagamat ang personal nilang ambisyon ay maaaring
kaiba ng sa atin, gayunman natututuhan ng mga tao na ang tunay
na Banal sa mga Huling Araw ay isang taong nararapat pagkatiwa-
laan sa lahat ng bagay dahil hangad niyang malaman ang kagustu-
han at kalooban ng Diyos. Kahit nadarama nilang mali ang
paratang sa atin bilang mga tao, nauunawaan nila ang ating kata-
patan at integridad.6

Magpunta kayo kahit saan ninyo gusto kasama ang mga elder
ng Israel, maglakbay mula sa isang Simbahan tungo sa isa pa, at
makikita ninyo ang patotoo na nag-aalab sa puso ng mga Banal sa
mga Huling Araw na ito ang gawain ng Makapangyarihang Diyos
at ang Kanyang Anak na si Jesucristo ang nagtatag nito. Nakikita
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ninyo ang patotoong ito, naririnig ninyo, ngunit palagi ba nating
ipinamumuhay ang uri ng buhay ng mga Banal sa mga Huling
Araw? Namumuhay ba tayo nang angkop, habang isinasaalang-
alang ang dakilang patotoong ibinigay sa atin? Sinusunod ba na-
tin ang Kanyang mga utos gaya ng nararapat nating gawin? Pasan
natin sa ating mga balikat ang reputasyon, kung baga, ng
Simbahan, bawat isa sa atin.7

Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga tao ng Sion. Masunod
nawa natin ang Kanyang mga utos sa paraan na ang lahat ng tao,
sa pagkakita sa mabubuti nating gawa, sa ating katapatan, at in-
tegridad, ay maakay kahit paano upang igalang tayo, naniniwala
man sila o hindi sa ating pananampalataya.8

Ang mga Banal sa mga Huling Araw na nakagagawa 
ng mali ay maaaring magdulot ng kahihiyan sa 

kanilang sarili at sa layon ng katotohanan.

Naniniwala pa rin ako na ang Banal sa mga Huling Araw na na-
kagagawa ng mali ay hindi lamang papananagutin sa pagkakama-
ling iyon, kundi maging sa kahihiyang idinulot niya sa Simbahan.
Kung sakaling malasing ang isang miyembro ng Simbahan at ma-
kita siya ng isang tao at nakita sa kanya ang unang halimbawa ng
Mormon na nakita ng taong ito. Makikilala siya bilang Mormon,
at mahahatulan ang lahat ng Mormon ayon sa kanyang kilos. Siya
na nakakita nito ay magsasabing, “Kung iyan ang Mormonismo,
ayaw kong maging bahagi nito,” at kapag narinig niya ang ipa-
ngangaral na sermon ng isang Mormon siya’y lalayo. Maraming
kasalanan na nilayon upang isara ang puso ng mga tao sa
Kaharian ng Diyos.9

Ang pangangaral at pagsasalita ay walang kabuluhan maliban
kung ang ating pamumuhay ay lubos na naaayon sa ating mga
itinuturo.10

Nagbigay minsan ng napakagandang sermon ang isang lalaki.
Sa huli’y sinabi ng isa niyang kaibigan: “Alam mo, ang ganda ng
sermon, kahanga-hanga talaga, pero taliwas naman ang nakikita
kong ginagawa mo kaya hindi ako naniniwala.”11
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Narinig ko ang isang lalaki sa malaking salu-salo na kausap
ang isa pa hinggil sa pananampalataya ng mga Banal sa mga
Huling Araw. Sabi niya, “Alam mo, ang mga ‘Mormon,’ na sumu-
sunod sa kanilang relihiyon ay hindi gumagamit ng tsaa, kape, ta-
bako, o alak.” Ang sabi ng isa, “Hindi ako naniniwala diyan.” Sabi
naman ng isang lalaki, “Totoo iyan.”

Ang dalawang di-“mga Mormon” na ito ay nakaupo sa isa sa
mga mesa sa salu-salo. May dumating na “Mormon.” Ang taong
nagtatanggol sa mga “Mormon” ay nagsabing, “Mormon iyan.
Makikiupo siya sa atin. Pustahan tayo hindi siya iinom ng kape.”
Tinanggap ang hamon. Ininom ng “Mormon” ang kape! Nang lu-
mabas sila ay sinabi ng taong natalo sa pustahan, “Wala na akong
tiwala sa taong iyon, sinabi pa niyang naniniwala siyang nagbi-
gay ang Diyos ng pahayag kay Joseph Smith, na nagsasabi sa mga
taong iwasan ang mga bagay na ito, at heto’t dumating siya at
hayagang nilabag ang mga turo ng kanyang propeta. Nagtiwala
ako noon sa taong iyon, pero di na ako magtitiwala sa kanya
ngayon.”12

Kapag ipinamumuhay natin ang ating relihiyon, ang mabuti
nating halimbawa ay nagsisilbing liwanag sa mundo.

Gusto kong sabihin sa mga Banal sa mga Huling Araw na ka-
ilangan natin na nakatanggap na ng patotoo na banal ang gawa-
ing kinabibilangan natin, na ayusin ang ating buhay sa araw-araw
upang ang kaluwalhatian ay maialay sa gawain ng Diyos sa pama-
magitan ng mabubuting gawa natin, na pinapagliliwanag ang
ating ilaw upang kapag nakita ng mga tao ang ating mabubuting
gawa ay luwalhatiin nila ang Diyos [tingnan sa Mateo 5:16].
Walang mga tao sa mundo na pinagpala na gaya ng mga Banal sa
mga Huling Araw; walang mga tao na nakatanggap ng gayong
mga pagpapamalas ng kabutihan at awa at pagtitiis ng Diyos, at si-
nasabi kong tayo, higit sa lahat ng mga tao sa mundo ang dapat
mamuhay na gaya ng Diyos at mamuhay nang matwid.13

Sinabi ng Tagapagligtas sa Kanyang mga tagasunod na sila ang
asin ng lupa, ngunit kung tumabang ang asin, ito’y wala nang 
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kabuluhan, kundi itatapon sa labas at yuyurakan ng mga tao.
Sinabi din Niya na sila ang ilaw ng sanglibutan, ang bayan na na-
katayo sa ibabaw ng isang bundok na hindi maitatago. Sinabi
Niyang hindi pagniningasin ng isang tao ang ilawan at ilalagay sa
ilalim ng isang takalan, kundi sa lalagyan ng ilaw, upang magbi-
gay liwanag sa lahat ng nasa silid. At hinimok Niya silang papag-
liwanagin ang kanilang ilaw upang ang mga taong nakakakita sa
kanilang mabubuting gawa ay luwalhatiin ang Diyos. [Tingnan sa
Mateo 5:13–16.]

Ang payong ito ay angkop sa atin. Tayo ang ilaw ng sanglibutan.
Natanggap natin ang inspirasyon ng Makapangyarihang Diyos.
Nakatanggap tayo ng patotoo ng ebanghelyo, at alam nating bu-
hay ang Diyos, na si Jesus ang Cristo, na si Joseph Smith ay pro-
peta ng Diyos. . . . Bawat tunay na Banal sa mga Huling Araw ay
mayroon ng patotoong ito na nag-aalab sa kanyang puso. Ngayon,
namumuhay ba tayo sa paraan na ang mabubuting gawa natin ay
naghahatid ng papuri sa gawain ng Diyos? Ang mga halimbawa ba
natin ay marapat pamarisan ng lahat ng tao? Ipinakikita ba natin sa
pamamagitan ng ating halimbawa na mayroon tayong pananam-
palataya sa ebanghelyo?14

Naniniwala ako na tungkulin ng bawat miyembro ng
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na
ayusin ang kanyang buhay upang ang kanyang mga halimbawa
ay marapat pamarisan ng lahat ng tao. Sa gayong paraan ito’y
maghahatid ng papuri at pagpapala sa kanyang sarili at sa kan-
yang mga inapo at makakalikha ng mga kaibigan sa gawain ng
Panginoon. Ito ang dapat maging pinakamataas na ambisyon ng
bawat Banal sa mga Huling Araw.15

Nawa tulungan tayo ng ating Ama sa langit na maging matapat
at totoo sa kanya at palagi nating maipakita sa pamamagitan ng
ating katapatan, ng katapatan natin sa mga lalaki at babae, at sa
kabutihan ng ating buhay na tayo ay tunay na mga tagapagling-
kod ng Diyos na buhay. Nawa magsikap tayo para sa paglaganap
ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang siyang taimtim kong dalangin.16
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Ang mabuti nating halimbawa ang maaaring umakay sa
iba upang siyasatin ang plano ng buhay at kaligtasan.

Nawa maipamuhay ng bawat Banal sa mga Huling Araw ang
ebanghelyo para maipahayag ang katotohanan nito sa pamama-
gitan ng kanyang halimbawa.17

Ang pinakadakila at lubos na kahanga-hangang mangangaral sa
mga Banal sa mga Huling Araw ay ang lalaki o babae na ipinamu-
muhay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. “Ipakita mo sa
akin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga
gawa” ang siyang bagay na mahalaga. Sinabi ni Santiago na ipaki-
kita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kan-
yang mga gawa, at ang pananampalataya na walang mga gawa ay
patay. Ito ay gaya ng katawan na walang espiritu. [Tingnan sa
Santiago 2:17–18, 26.] . . . Sa pamamagitan ng ating mga gawa, si-
gasig, katapatan, lakas, ay maipangangaral natin ang ebanghel-
yong ito. Nagsisimulang matanto at maunawaan ng mga tao ng
daigdig ang katotohanan na ang mga bunga ng ebanghelyo ni
Jesucristo, gaya ng itinuturo ng mga Banal sa mga Huling Araw,
ay mabubuting bunga. . . . Ang dakilang pamantayan na inilatag
ng Tagapagligtas ng daigdig ay, “Sa kanilang mga bunga ay ma-
ngakikilala ninyo sila.” [Mateo 7:20.] Hinahamon ko ang kahit
sino sa daigdig na humanap ng mga tao na mas maliligaya sa ka-
nilang tahanan, kontento, maunlad, may integridad sa negosyo,
mahinahon, at mas sumusunod sa mga batas ng Diyos at ng tao
kaysa mga Banal sa mga Huling Araw. Hindi ko tinutukoy ngayon
ang mga Mormon na hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos.18

Basbasan nawa kayong lahat ng Diyos. Nawa ang bawat isa sa
atin na may patotoo sa kabanalan ng gawaing kinabibilangan na-
tin ay isaayos ang ating buhay upang ang mga taong walang alam
sa katotohanan, sa pagkakita sa ating kasigasigan, pananampala-
taya, kababaang-loob, at sa ating hangaring maglingkod sa Diyos
ay maakay upang siyasatin nila ang katotohanang ibabahagi na-
tin sa kanila. Ito ang aking dalangin at hangarin.19

Ang Diyos ay buhay; si Jesus ang Cristo; si Joseph Smith ay pro-
peta ng Diyos na buhay; nasa atin ang katotohanan; at nawa sun-
din ito ng mga nakaaalam nito nang sa gayon siyasatin ng mga
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taong walang alam tungkol dito ang plano ng buhay at kaligtasan
at magkamit ng buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa la-
hat ng mga kaloob ng Diyos sa tao.20

Dalangin ko na ang mga pagpapala ng Makapangyarihang
Diyos ay maibigay at manatili sa lahat ng miyembro ng Simbahang
ito, sa lahat ng matatapat at masigasig na Banal sa mga Huling
Araw. Nawa maipangaral natin ang Ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo sa pamamagitan ng katapatan, ng kabutihan at ng ka-
totohanan ng ating buhay. Kung gagawin natin ito, tiyak na mag-
tatagumpay tayo sa huli.21

Nagpapasalamat ako nang higit pa sa kapangyarihan at kaka-
yahang ibinigay sa akin ng Diyos upang maipahayag ko ang kaa-
laman na siya’y buhay, na ang Diyos ang ating Ama, at si
Jesucristo ang ating Manunubos at Tagapagligtas.

Nawa tulungan tayo ng Panginoon at sikapin ng bawat kalulu-
wa na nakaaalam nito sa abot ng ating makakaya na ihatid ang iba
sa gayunding kaalaman, sa pamamagitan ng ating halimbawa.
Napakalaki ng pasasalamat ko sa ating Ama sa Langit na nakita ni-
yang marapat lamang piliin si Joseph Smith na maging instru-
mento sa Kanyang kamay upang muling itatag sa mundo ang
plano ng buhay at kaligtasan. Nawa’y pagpalain kayong lahat ng
Panginoon, at basbasan nawa ang bawat matapat na kaluluwa sa
lupa, at tulungan ang bawat Banal sa mga Huling Araw na ma-
muhay sa paraan na ang kanyang halimbawa ay magliliwanag at
sa gayon ay makatulong ito sa paghahatid sa iba sa kaalaman ng
katotohanan.22

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit malakas na impluwensiya ang halimbawa?

• Ano ang ibig sabihin ng pasanin ang reputasyon ng Simbahan
sa ating mga balikat?

• Paano tayo magiging mas mabubuting halimbawa sa mga mi-
yembro ng ating pamilya, sa ward o mga miyembro ng ward,
at mga kapitbahay?



• Sino ang ilang tao na ang mga halimbawa ay nakaimpluwen-
siya sa inyo? Bakit naimpluwensiyahan ng mga taong ito ang
inyong buhay?

• Ano ang ilang mga pagkakataon kung saan ang mabubuting
gawa ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nakapagbigay ng
inspirasyon sa iba na siyasatin ang ebanghelyo?

Mga Tala

109

K A B A N A T A  1 0

1. “The Living Prophet,” Improvement
Era, Nob. 1926, 6.

2. Sa Conference Report, Abr. 1924, 107.
3. Gospel Standards, tinipon ni 

G. Homer Durham (1941), 95–96.
4. Sa Conference Report, Abr. 1901,

31–32.
5. “As Other Men Judge Us,”

Improvement Era, Hunyo 1938, 327.
6. Sa Conference Report, Okt. 1939,

43–44.
7. Sa Conference Report, Abr. 1944, 10.
8. Sa Conference Report, Abr. 1923,

158–59.
9. Sa Collected Discourses Delivered by

President Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, na tinipon ni Brian H. Stuy, 
5 tomo (1987–92), 2:102.

10. Gospel Standards, 79.
11. Improvement Era, Hunyo 1938, 327.
12. “The Example of Abraham Lincoln

and What It Should Mean in the
Upholding of Constituted Law and
Order,” Deseret News, ika-18 ng Peb.
1928, bahaging Simbahan, V.

13. Gospel Standards, 376.
14. Gospel Standards, 45.
15. Gospel Standards, 43.
16. Sa Conference Report, Abr. 1925, 151.
17. Deseret News, ika-18 ng Peb. 1928,

bahaging Simbahan, V.
18. Gospel Standards, 95–96.
19. Sa Conference Report, Okt. 1925, 175.
20. Gospel Standards, 41.
21. Sa Conference Report, Abr. 1930, 25.
22. Sa Conference Report, Okt. 1936, 16.



110

“Bawat regalo, bawat biyaya, bawat kapangyarihan at bawat kaloob na 

dumarating sa pamamagitan ng banal na Priesthood ng Diyos na buhay 

noong kapanahunan ng Tagapagligtas ay natatamasa ngayon.”



Priesthood, “ang Kapangyarihan
ng Diyos na Buhay”

Ang mga mayhawak ng priesthood na 
sumusunod sa mga alituntunin ng kabutihan ay 

maaaring maging mga instrumento sa mga kamay 
ng Panginoon sa paglilingkod sa iba.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

“Hinding-hindi ko malilimutan ang okasyon,” wika ni
Pangulong Heber J. Grant, “nang magmakaawa sa akin ang isang
kaibigan, nang malaman na ibinalita ng doktor na ang kanyang
anak na babae, na maysakit na dipterya, ay mamamatay kinabu-
kasan. Hiniling niyang ipagdasal ko ang anak na iyon, at matapos
kong lisanin ang kanyang opisina ay nanalangin ako nang buong
kataimtiman sa aking kaluluwa na pagalingin ng Diyos ang batang
iyon. Habang nagdarasal, dumating sa akin ang inspirasyon: “Ang
kapangyarihan ng Diyos na buhay ay narito sa lupa. Narito ang
Priesthood. Dalian mo! Dali! . . . Humayo ka at pigilan ang ka-
pangyarihan ng mangwawasak, at mabubuhay ang bata.’

“Ang doktor na tumitingin sa batang iyon ay nagsabing hindi na
siya aabutan ng umaga; ngunit nang sumapit ang umaga ay ipina-
liwanag niya na hindi niya maintindihan ang nangyari, at nanini-
wala siya na gagaling ang bata. Hindi niya maiwasang hindi
magpakita ng pagkagulat sa pagbabago ng kalagayan ng bata sa na-
kalipas na magdamag. Pinigilan ng kapangyarihan ng Diyos na bu-
hay ang mangwawasak.”1

Nagalak si Pangulong Grant sa inspirasyong natanggap niya
nang gabing iyon: “Ang kapangyarihan ng Diyos na buhay ay na-
rito sa lupa. Narito ang Priesthood.” Sa kanyang talumpati sa
pangkalahatang kumperensya, madalas niyang ituro sa mga Banal
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ang mga biyayang matatanggap nila sa pamamagitan ng kapang-
yarihan at awtoridad ng priesthood.

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang mga susi, awtoridad, ordenansa, at 
kaloob ng priesthood ay naibalik.

Sa pagpapatuloy ng pagsasalin ng [Aklat ni Mormon], natukla-
san ni Joseph Smith na ang doktrina ng pagbibinyag ay itinuro at
isinagawa ng mga taong Nephita. Sa kagustuhang higit na mau-
nawaan ang alituntuning ito ay ginawa niya ang ginawa na niya
noon, kasama si Oliver Cowdery na kanyang tagasulat, nagpunta
sila sa kakahuyan, at taimtim na nanalangin. Ang sumusunod ay
hango sa kanyang sariling mga salita:

“Habang kami’y nasa gayong ayos, nananalangin at nananawa-
gan sa Panginoon, isang sugo mula sa langit ang bumaba sa isang
ulap ng liwanag, at habang nakapatong ang kanyang mga kamay
sa amin, inordenan niya kami, sinasabing:

“ ‘Sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod, sa pangalan ng
Mesiyas, aking iginagawad ang Pagkasaserdoteng Aaron, na may
hawak ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel, at ng ebang-
helyo ng pagsisisi, at ng pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulu-
bog para sa kapatawaran ng mga kasalanan; at ito ay hindi na
muling kukunin sa mundo, hanggang sa ang mga anak na lalaki ni
Levi ay mag-alay muli ng handog sa Panginoon sa kabutihan.’

“Ang sugo na dumalaw sa amin sa pagkakataong ito at nagga-
wad sa amin ng Pagkasaserdoteng ito, ay nagsabi na Juan ang kan-
yang pangalan, siya ring tinatawag na Juan Bautista sa Bagong
Tipan, at na siya ay kumikilos sa ilalim ng tagubilin nina Pedro,
Santiago at Juan, na may hawak ng mga susi ng Pagkasaserdoteng
Melquisedec, na kung aling Pagkasaserdote, sinabi niya, ay igaga-
wad sa amin sa takdang panahon.” [Tingnan sa Joseph Smith—
Kasaysayan 1:68–69, 72.]

Sa pagkaorden na ito, at sa pagpanumbalik ng Melchizedek
Priesthood na sa huli’y iginawad gaya ng ipinangako, ang kabuu-
an ng mga susi at awtoridad ng Priesthood ng Makapangyarihang



113

K A B A N A T A  1 1

Diyos, na nawala sa tao sa loob ng maraming siglo, ay ipinanum-
balik at nanatili sa Simbahan nang tuluy-tuloy hanggang sa kasa-
lukuyan.

Sa pagkabalik ng priesthood ang landas ay nabuksan sa panga-
ngaral ng Ebanghelyo, ang pangangasiwa ng mga ordenansa na
may kinalaman dito, at ang pagkakatatag ng Simbahan.2

Alam kong walang mga kaloob, walang biyaya, walang awtori-
dad, na taglay ng kanyang mga apostol noong kapanahunan ng
Tagapagligtas ang hindi taglay ng mga tao ng Diyos sa ngayon.3

Ibinibigay ko sa inyo ngayon ang patotoo ko na nasa atin ang
katotohanan, na ang Diyos ay muling nagsalita, na ang bawat re-
galo, bawat biyaya, bawat kapangyarihan at bawat kaloob na du-
marating sa pamamagitan ng banal na Priesthood ng Diyos na
buhay noong kapanahunan ng Tagapagligtas ay natatamasa, dapat
matamasa—ang mga pagpapala, ang kapangyarihan ng
Makapangyarihang Diyos na magpagaling, ang inspirasyon ng
Kanyang Espiritu kung saan ang mga lalaki at babae ay nakata-
tanggap ng pagpapamalas mula sa Kanya, ang inspirasyon ng
Espiritu ng Diyos kung saan ang mga tao ay nakakapagsalita sa ba-
gong wika at nabibigyang kahulugan iyon, at bawat biyaya at ka-
loob—ay natatamasa ngayon ng mga Banal sa mga Huling Araw.4

Ang kapangyarihang magpagaling 
ng priesthood ay nasa Simbahan.

Alam ko na ang kapangyarihan ng Makapangyarihang Diyos na
magpagaling ay nasa Simbahang ito. Alam ko na kung wala ang
nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Diyos ay hindi ako ma-
katatayo sa inyong harapan ngayon. Alam ko na may mga taong
halimbawa ng kapangyarihan ng Diyos na magpagaling sa gitna
ng mga taong ito. Kung naitala lamang ang lahat ng kahanga-ha-
ngang mga biyaya ng Panginoon na dumating sa pamamagitan
ng Priesthood simula nang itatag ang Simbahan sa mundo, iyon
ay tala na mas makapal pa sa Bagong Tipan.5

Minsan nang ang kapatid ko [sa ama o ina] na si Joseph Hyrum
Grant . . . ang namamahala sa paarkilahan ng mga kabayo at bagon
. . . , may isang grupo ng mga empleyado ng pabrika ng sapatos
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ng Z.C.M.I. ang nagkakatuwaan sa pamamasyal. . . . Tinawag ni
[Joseph], na namahala sa sasakyan, ang kanilang pansin at sina-
bing may paparating na unos, at hinimok silang umuwi, na sina-
sabing . . . nanganganib . . . na tumumba ang bagon sa unos at sa
kadiliman. Ngunit nagkaisa sila na hindi nila sisisihin ang paar-
kilahan ng kabayo at bagon sakaling may mangyaring sakuna.

Habang papauwi sa dilim ay natumba ang sasakyan at ilang tao
ang medyo malubhang nasugatan. Isa sa mga babae ang nabalian
ng mga buto at bilang resulta ng kanyang pagkasugat at pagka-
lantad sa unos, ay nagkaroon siya ng pulmonya. Sinabi ng doktor
na tumitingin sa kanya na hindi na siya mabubuhay at malamang
na mamatay bago mag-umaga. Lubhang nabagabag si [Joseph],
dahil siya ang nagmaneho ng sasakyan. Hiniling niyang samahan
ko siya sa pangangasiwa sa batang babaeng iyon, na sinasabing
natanggap niya ang pagsaksi ng espiritu na mabubuhay siya.

Nang humakbang kami papunta sa higaan, sinabi ko sa kan-
yang naghihingalo na ang babae at maaaring mamatay ito bago pa
namin maalis ang aming mga kamay sa kanyang ulo. Namutla siya
at sinabing nakatanggap siya ng pahiwatig mula sa Panginoon, at
alam niya, gaya ng pagkaalam niyang totoo ang ebanghelyo, na
kung babasbasan namin ang babae ay mabubuhay ito. Binasbasan
nga namin ang babae, at sa pagpapatibay ng pagpapahid ng langis
ay nadama kong dapat kong ipangako sa kanya na maghihilom
ang kanyang mga buto, na gagaling siya at magbabalik at mapa-
paandar pa ang makina niya sa pabrika ng sapatos ng Z.C.M.I.
Hindi ko alam na may pinatatakbo siyang makina o kung ano ang
trabaho niya. Noong gabing iyon ay nakausap ko ang superinten-
dent ng pabrikang iyon at sinabi niyang: “Kauuwi ko lang galing
sa tahanan ni Marie DeGray, at naghihingalo na siya. Baka patay
na siya ngayon.” Sabi ko: “Brother Rowe, pumunta ka sa iyong
opisina at umupo ka at isulat mo: ‘Si Marie DeGray ay hindi pa-
tay. Hindi mamamatay si Marie DeGray, sa halip siya’y gagaling at
makakabalik at paaandarin ang kanyang makina sa inyong pabri-
ka.’ Ipinaalam iyan sa akin ng espiritu ng Diyos na buhay.” Sabi
niya: “Hindi ko kailangang isulat ito, dahil batay sa sinabi mo,
alam kong mabubuhay siya.”
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Pagkatapos ay ikinuwento niya sa akin ang pangyayaring naga-
nap sa sarili niyang pamilya. Sabi niya: “Sa London, bago ako na-
punta sa bansang ito, isa sa mga anak kong babae ang nagkasakit
nang malubha, at sinabi ng doktor na tumitingin sa kanya na hin-
di na siya aabutan ng umaga.” Ipinatawag niya, ayon sa natatan-
daan ko, sa layong tatlong milya patawid sa malaking lungsod ng
London, si Junius F. Wells at ang kanyang kompanyon para mag-
punta at mangasiwa sa kanyang anak na babae, at nanumbalik
ang kanyang kalusugan. “Kinabukasan,” sabi ni Brother Rowe,
“nagpunta ang doktor sa aking tahanan at iniabot sa akin ang
isang sertipikong nasusulatan, na angkop na nilagdaan, na nag-
sasaad na patay na ang aking anak. Inanyayahan ko siya sa pune-
rarya at ipinakilala siya sa ‘bangkay.’ Kaya nang sabihin mo sa akin
na gagaling ang babaing ito, tinanggap ko ang sinabi mo, dahil
alam kong ang nakapagpagpapagaling na kapangyarihan ng
Diyos ay nasa Simbahang ito, gaya ng alam kong buhay ako.”6

Sa patnubay ng mga alituntunin ng kabutihan, 
magagamit ng mga maytaglay ng priesthood ang 

mga kapangyarihan ng langit.

Hindi maliit na bagay ang hawakan ang Priesthood ng Diyos—
ang magkaroon ng karapatan sa impluwensya ng mga kapangya-
rihan ng kalangitan para sa kabutihan.7

Tungkol sa awtoridad ng Priesthood ng Diyos at kung paano
ito gagamitin: Ang Propeta ng Diyos na buhay ay nabilanggo sa pi-
itan ng Liberty at ninais ng maraming tao na malitis siya at mapa-
rusahan; ngunit hindi mapipigilan ng lahat ng pintuan ng piitan
sa buong mundo ang mga paghahayag ng kalooban at kaisipan ng
Diyos na dumarating sa mga may karapatang tumanggap sa mga
ito; at habang nasa piitan ng Liberty ay natanggap ng Propetang
Joseph Smith ang isa sa mga pinakadakila sa lahat ng mga pagha-
hayag mula sa Diyos na nasa Doktrina at mga Tipan. Babasahin ko
mula sa Bahagi 121:

“Hanggang kailan mananatiling marumi ang mga umaagos na tu-
big? Anong kapangyarihan ang pipigil sa kalangitan? Gayun din ma-
aaring iunat ng tao ang kanyang maliit na bisig upang pigilin ang
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ilog ng Missouri sa kanyang nakatalagang pag-agos, o ibaling ang da-
loy nitong paitaas, upang hadlangan ang Pinakamakapangyarihan sa
pagbubuhos ng kaalaman mula sa langit sa mga ulo ng mga Banal
sa mga Huling Araw.

“Masdan, marami ang tinawag, subalit iilan ang napili. At bakit
sila hindi napili?

“Sapagkat ang kanilang mga puso ay labis na nakatuon sa mga
bagay ng daigdig na ito, at naghahangad ng mga parangal ng tao,
kaya hindi nila natutuhan ang isang aral na ito—

“Na ang mga karapatan ng pagkasaserdote ay may di mapaghi-
hiwalay na kaugnayan sa mga kapangyarihan ng langit, at na ang
kapangyarihan ng langit ay hindi mapamamahalaan ni mahahawa-
kan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan.

“Na ito ay maaaring igawad sa atin, ito ay totoo; subalit kung
ating tatangkaing pagtakpan ang ating mga kasalanan, o bigyang-
kasiyahan ang ating kapalaluan, ang ating walang kabuluhang
adhikain, o gumamit ng lakas o kapangyarihan o pamimilit sa
mga kaluluwa ng mga anak ng tao, sa alinmang antas ng kasa-
maan, masdan, ang kalangitan ay lalayo; ang Espiritu ng
Panginoon ay magdadalamhati; at kapag ito ay lumayo, Amen sa
pagkasaserdote o kapangyarihan ng taong iyon.

“Masdan, bago niya mabatid, siya ay naiwan sa kanyang sarili,
upang sumikad sa mga tinik, upang usigin ang mga banal, at lu-
maban sa Diyos.

“Ating natutuhan sa pamamagitan ng nakalulungkot na kara-
nasan na likas at kaugalian ng halos lahat ng tao, matapos silang
makatamo ng kaunting kapangyarihan, sa inaakala nila, kaagad
silang magsisimulang gumamit ng di makatwirang pamamahala.

“Kaya nga marami ang tinawag, subalit iilan ang napili.”
[D at T 121:33–40.]

Ngayon, gusto kong bigyang-diin ang natitirang bahagi ng pag-
hahayag na ito, na ibinigay sa piitan. Taglay ang lahat ng kapang-
yarihan ng Estado sa pagsisikap na alisin ang kalayaan ni Joseph
Smith, hindi nila kayang pigilan ang komunikasyon sa kalangitan
ng propetang iyon, at natanggap niya ang sumusunod na inspi-
radong mga salita na hindi kailanman malilimutan ng sinumang
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bishop o ng sinumang pangulo ng stake, o ng sinumang apostol,
o ng sinumang pangulo ng Simbahan habang nanunungkulan
sila sa Simbahang ito:

“Walang kapangyarihan o impluwensiya na maaari o nararapat
na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote,
tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, ng mahabang
pagtitiis, ng kahinahunan at kaamuan, at ng hindi pakunwaring
pag-ibig;

“Sa pamamagitan ng kabaitan, at dalisay na kaalaman, na si-
yang lubos na magpapalaki ng kaluluwa nang walang pagkukun-
wari, at walang pandaraya—

“Pagsabihan sa tamang pagkakataon nang may kataliman, ka-
pag pinakikilos ng Espiritu Santo; at pagkatapos ay magpakita ng
ibayong pagmamahal sa kanya na iyong pinagsabihan, at baka ka
niya ituring na kaaway;

“Upang kanyang malaman na ang iyong katapatan ay higit na
matibay kaysa sa mga gapos ng kamatayan.

“Punuin din ang iyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng
tao, at sa sambahayan ng pananampalataya, at puspusin ng ka-
banalan ang iyong mga iniisp nang walang humpay; sa gayon ang
iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos; at ang doktrina
ng pagkasaserdote ay magpadadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng
hamog mula sa langit.

“Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina,”

Higit na mas mahalaga kaysa lahat ng yaman ng buong mun-
do ang palagiang pagsama sa atin ng Espiritu Santo.

“at ang iyong setro ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan,
at katotohanan; at ang iyong pamamahala ay magiging walang
hanggang pamamahala, at sa walang sapilitang pamamaraan ito
ay dadaloy sa iyo magpakailanman at walang katapusan.” [D at T
121:41–46.]8

Sa pagsasalita sa mga Banal sa mga Huling Araw, wala nang iba
pang paghahayag sa buong Doktrina at mga Tipan na mas ma-
dalas kong binabanggit kaysa sa nakasaad sa Bahagi 121 . . . na
“Walang kapangyarihan o impluwensiya na maaari o nararapat
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na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote,
tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat, ng mahabang
pagtitiis, ng kahinahunan, at kaamuan, at ng hindi pakunwaring
pag-ibig.”

Walang panganib sa ganitong uri ng Priesthood—kahinahunan,
at kaamuan, at hindi pakunwaring pag-ibig. Ngunit kapag guma-
mit tayo ng lakas, o kapangyarihan, o pamimilit sa mga kaluluwa
ng mga anak ng tao, sa alinmang antas ng kasamaan, masdan, ang
kalangitan ay lalayo. Ang Espiritu ng Panginoon ay magdadalam-
hati. At kapag ito ay lumayo, “Amen sa pagkasaserdote o sa ka-
pangyarihan ng taong iyon.” Ito ang mga salita ng Diyos.9

Masama bang gamitin ang priesthood ng Diyos na buhay sa
paraan na inilarawan ng Panginoon: “Sa kabaitan at kahinahu-
nan”? Iyan lang ang tanging paraan at maliban na gamitin ito sa
ganitong paraan, Amen sa pagkasaserdote at awtoridad ng mga
taong mayhawak ng priesthood na ito sa Simbahan ni Cristo.10

Hindi dapat gamitin ng mga lalaking mayroong Priesthood
ang bisa nito para lamang magmukhang mas magaling sila kaysa
sa iba. . . . Kapag ginawa nila ito ay lalayo sa kanila ang espiritu
ng Panginoon at hahangarin nila ang mga bagay ng mundong ito
sa halip na mga bagay na ukol sa Diyos.11

Wala tayong magagawa, gaya ng nakatala sa paghahayag na
iyon, maliban kung pinaiiral natin ang pag-ibig at pagmamahal sa
kapwa at kabutihan—ang hindi pakunwaring pag-ibig. Sa tulong
ng Panginoon ay sa gayong paraan ko dapat pangasiwaan, sa
abot ng makakaya ko, ang Priesthood ng Diyos na napasa akin.12

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa paanong paraan kayo at ang inyong pamilya nabiyayaan sa
pamamagitan ng paggamit ng priesthood?

• Paano natin maipakikita ang paggalang sa priesthood? Paano
natin matutulungan ang mga miyembro ng pamilya na guma-
lang sa priesthood?

• Ano ang naging mga karanasan ninyo na nagpalakas sa in-
yong patotoo sa kapangyarihan ng priesthood na magpaga-
ling? Sa oras ng pagkakasakit o iba pang karamdaman, ano
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ang maaari nating gawin upang makilala ang sarili nating mit-
hiin sa kalooban ng Panginoon?

• Ano ang natututuhan ninyo mula sa paghahayag sa Doktrina at
mga Tipan 121:33–46? Bakit kailangang sundin ng mga may-
hawak ng priesthood ang mga alituntuning nakasaad sa pag-
hahayag na ito upang makakilos sa pangalan ng Panginoon?
Paano naaangkop ang mga alituntuning ito sa lahat ng ating pa-
kikitungo sa ibang tao?

• Paano matatamasa ang mga pagpapala ng priesthood ng mga
taong walang kasamang mayhawak ng Melchizedek Priesthood
sa kanilang mga tahanan?

Mga Tala

1. Sa Conference Report, Abr. 1925, 9–10.
2. Mensahe mula sa Unang Panguluhan,

sa Conference Report, Abr. 1930,
10–11; binasa ni Pangulong Heber J.
Grant.

3. Sa Conference Report, Okt. 1917, 14.
4. Sa Conference Report, Abr. 1943, 7.
5. Sa Conference Report, Okt. 1917, 14.
6. Sa Conference Report, Abr. 1927,

15–16.

7. Gospel Standards, tinipon ni 
G. Homer Durham (1941), 8.

8. Sa Conference Report, Okt. 1923,
158–59.

9. Gospel Standards, 68.
10. Sa Conference Report, Okt. 1928, 9.
11. Gospel Standards, 179.
12. Gospel Standards, 199.
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“Dapat tayong magkaroon ng ambisyon, dapat nating hangarin na gumawa 

sa abot ng ating makakaya. Ang paggawa ay nakalulugod sa Panginoon.”



Paggawa at Pag-asa sa 
Sariling Kakayahan

Pagpapalain tayo ng Panginoon habang 
nagtatrabaho tayo sa abot ng ating makakaya.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Madalas ituro ni Pangulong Heber J. Grant ang mga alituntu-
nin ng masipag na paggawa at pag-asa sa sariling kakayahan.
Ipinayo niya: “Hayaang madama ng bawat tao na siya ang ar-
kitekto at tagapagtayo ng sarili niyang buhay, at sikapin niyang
magtagumpay sa pamamagitan ng paggawa. ‘Anim na araw na ga-
gawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain,’ at magpa-
hinga ka sa ikapito [tingnan sa Exodo 20:9–11]. Huwag maging
handa lamang na magtrabaho ng apat o limang araw at pagkata-
pos ay kalahati lamang ang gagawin. Hayaang ibigay ng bawat
Banal sa mga Huling Araw ang katumbas na halaga ng lahat ng na-
tatanggap niya, maging sa trabaho man ito, o kahit ano pa ang
kanyang ginagawa.”1

Nang magsalita si Pangulong Grant tungkol sa kahalagahan ng
paggawa, nagbanggit siya ng sarili niyang karanasan. Bagamat
nag-iisang anak ng kanyang balong ina, natutuhan niya kaagad
ang magwalis ng sahig at maghugas at magpunas ng mga plato.
Tinulungan din niya ang kanyang ina sa trabaho nito bilang ma-
nanahi para masuportahan silang dalawa. “Nakaupo ako sa sahig
sa gabi hanggang hatinggabi,” paggunita niya sa huli, “at puma-
padyak sa makina upang palitan ang pagod na mga binti ni
inay.”2 Ang pagsisikap ni Heber na tulungan ang kanyang ina ay
nagpatuloy hanggang sa magbinata na siya, hanggang sa pasukin
na niya ang daigdig ng pagnenegosyo noong kanyang kabataan
para makatulong sa pagsuporta sa ina.
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Isa sa mga pinakadakilang mithiin ni Pangulong Grant ay ang
“ikintal sa isipan ng mga kabataan ng Sion ang bisa at epekto, ang
di maipaliwanag na bisa at epekto ng paggawa.”3 Sa isang serye
ng mga lathalain para sa magasin na Improvement Era, ikinu-
wento ni Pangulong Grant ang sarili niyang mga karanasan na
nagpapakita kung paano nagdulot ng maagang tagumpay sa da-
igdig ng negosyo ang kahandaang gumawa o magtrabaho.
“Ginagawa ko iyon,” sabi niya, “hindi para purihin ang aking sa-
rili, kundi dahil sa pag-asang mabigyan ko ng inspirasyon ang
aking mga mambabasa na maghangad na gumawa. Karaniwang si-
nasabi ng mga tao na ang pagbanggit ng personal na mga kara-
nasan, binigkas man o nakasulat, ay mas malakas ang epekto, at
mas nakikintal sa isipan ng mga nakikinig at mambabasa kaysa sa
iba pang paraan. Ito ang maaaring dahilan ko sa pagsasalaysay ng
maraming pangyayari sa sarili kong negosyo.

“Noong bata pa ako at kasalukuyang nag-aaral, itinuro sa akin
ang isang tao na nag-iingat ng mga libro ng Wells, Fargo and Co’s.
Bank, sa Salt Lake City, at sinabing sumasahod siya ng isandaan at
limampung dolyar buwan-buwan. Naaalala ko pa na kinukuwen-
ta ko na kumikita siya ng anim na dolyar sa isang araw, hindi ka-
sama ang Linggo, na para sa akin ay malaking halaga na. . . .
pinangarap kong maging bookkeeper, at makapagtrabaho sa
Wells, Fargo & Co., kaagad na dumalo sa klase ng book-keeping
sa Deseret University [na ngayo’y University of Utah], sa pag-
asang balang-araw ay kitain ko ang sa tingin ko’y malaki nang su-
weldo.

“Ikinalulugod kong banggitin . . . mula kay Lord Bulwer Lytton:
“Ang kulang sa tao ay hindi talento, kundi layunin; hindi ang ka-
pangyarihang magkamit, kundi ang kagustuhang magsikap.’
Sinabi ni Samuel Smiles: ‘Ang mga layunin, gaya ng mga itlog, ma-
liban kung mapisa sa paggawa, ay mabubulok lamang.’

“Walang dudang hindi naisip ni Lord Lytton na kapag ang
isang kabataan ay nangarap nang mataas at magiting, na ito ang
magbibigay-sigla sa kanya upang magkaroon ng layunin sa bu-
hay, at ‘pisain ito sa pagkilos,’ at hindi papayag na ‘mabulok na
lamang’ ito. Matapos kong mithiin na maging book-keeper, ka-
agad akong kumilos para maabot ang layunin kong ito. Naaalala
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ko pa ang kasiyahang naidulot ko sa mga kapwa ko estudyante.
Ang isang nakakita sa aking mga aklat ay nagsabing, ‘Ano ito; ka-
lahig ng manok?’ May isa pang nagsabing, ‘Tinamaan ba ng kid-
lat ang bote ng tinta?’ Ang mga punang ito at marami pang iba,
bagaman hindi ginawa para saktan ang damdamin ko kundi bi-
lang katuwaan ay nakasugat pa rin sa damdamin ko at ito ang
gumising sa aking diwa ng determinasyon. Nagpasiya akong gu-
mawa ng mga kopya para sa lahat ng mag-aaral sa unibersidad,
at maging guro ng pagsusulat at book-keeping sa paaralang
iyon. Taglay ang layunin at ‘kahandaang gumawa,’ at sa pagsang-
ayon kay Lord Lytton na, ‘Sa lexicon ng kabataan ay wala ang sa-
litang bigo,’ sinimulan kong gamitin ang libreng oras ko sa
pagsasanay sa pagsulat, na tuluy-tuloy sa paglipas ng mga taon
hanggang sa tagurian akong ‘pinakamagaling sa mabilis na pag-
susulat sa mundo.’

“Bilang resulta makalipas ang ilang taon, nakapagtrabaho ako
bilang book-keeper at policy clerk sa isang opisina ng seguro.
Kahit na labinlimang taong gulang pa lang ay napakagaling kong
sumulat, at iyon lang ang kailangan para makuha ang hawak
kong posisyon, ngunit hindi ako nasiyahan at patuloy na nanga-
rap at nagsulat, kapag wala akong ginagawa. Nagtrabaho ako sa
harapan ng bangkong A.W. White & Co’s., at kapag hindi abala,
ay kusang-loob akong tumutulong sa mga gawain sa bangko, at
ginagawa ang kahit ano para magamit ko ang aking oras, nang
hindi iniisip kung babayaran ba ako o hindi, dahil ang tanging
gusto ko’y magtrabaho at matuto. Si Mr. Morf, ang book-keeper
sa bangko, ay mahusay sumulat, at nagtrabahong mabuti upang
tulungan ako sa pagsisikap kong maging napakahusay na manu-
nulat. Naging napakahusay ko sa pagsusulat kung kaya kadalasan
ay mas malaki pa ang kinikita ko bago at matapos ang oras sa
opisina sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga kard, imbitasyon,
atbp., at paggawa ng mga mapa, kaysa sa regular na sahod ko.
Makalipas ang ilang taon, ginawaran ako ng diploma ng
Territorial Fair sa Utah dahil sa napakahusay na pagsusulat. Nang
simulan ko ang sarili kong negosyo, nagkaroon ng bakanteng
posisyon sa unibersidad para sa guro ng panulat at book-keep-
ing, at upang matupad ang pangako ko sa sarili, na ginawa ko
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noong labindalawa o labintatlong taong gulang lang ako, na 
balang-araw ay magtuturo ako sa mga sangay na ito, ay nag-aplay
ako para sa posisyong iyon. Tinanggap ang aplikasyon ko at da-
hil dito ay natupad ang obligasyon ko sa aking sarili.”4

Si Pangulong Grant ay “handang magtrabaho” para makamtan
ang kanyang espirituwal at temporal na mga mithiin. Masipag si-
yang magtrabaho bilang ama, guro ng ebanghelyo, at natata-
nging saksi ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng aspeto ng
kanyang buhay ay kakikitaan ng alituntuning madalas niyang itu-
ro: “Ang batas ng tagumpay, dito at sa kabilang-buhay, ay ang pag-
kakaroon ng mapagpakumbaba at madasaling puso, at gumawa,
gumawa, GUMAWA.”5 Ipinayo niya: “Kung mayroon kayong am-
bisyon, pangarapin ninyo ang gusto ninyong maisakatuparan at
pagkatapos ay gawin ang lahat ng inyong makakaya at gumawa.
Ang pangangarap na walang paggawa ay walang mararating; ang
aktuwal na gawain ang mahalaga. Ang pananampalatayang wa-
lang gawa ay patay, sabi ni Santiago sa atin, gaya ng katawan na
walang espiritu ay patay [tingnan sa Santiago 2:17, 26].
Maraming tao ang mayroong pananampalataya, ngunit kulang
sila sa gawa, at naniniwala ako sa mga tao na mayroon kapwa ng
pananampalataya at mga gawa at determinadong gawin ang mga
bagay-bagay.”6

Mga Turo ni Heber J. Grant

Dapat tayong magtrabaho o gumawa 
sa abot ng ating makakaya.

Dapat tayong magkaroon ng ambisyon, dapat nating hangarin
na gumawa sa abot ng ating makakaya. Ang paggawa ay nakalu-
lugod sa Panginoon.7

Tuwina sa buong maghapon ay handa akong gawin ang pina-
kamababang gawain o trabaho, (kung may gayon mang uri ng
trabaho, na sa palagay ko’y wala) sa halip na maging tamad ako.8

Sinikap ko kaninang umaga na basahin sa Doktrina at mga
Tipan ang tungkol sa tamad, at mayroong ilan sa atin na tamad.
Makikita natin sa Bahagi 75 ng Doktrina at mga Tipan:
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“Maging masigasig ang bawat tao sa lahat ng bagay. At ang ta-
mad ay hindi magkakaroon ng lugar sa simbahan, maliban na siya
ay magsisi at iwasto ang kanyang mga gawi.” [D at T 75:29.]. . .

Sa Bahagi 88, mababasa natin:

“Tumigil sa pagiging tamad; tumigil sa pagiging marumi; tu-
migil sa paghanap ng mali sa bawat isa; tumigil sa pagtulog nang
mahaba kaysa sa kinakailangan; magpahinga sa inyong higaan
nang maaga, upang kayo ay hindi mapagal; gumising nang maa-
ga, upang ang inyong mga katawan at inyong mga isip ay mabig-
yang-lakas.” [D at T 88:124.]

Tandaan lamang na ang mga ito ay hindi mga pangungusap ni
Heber J. Grant, kundi mga pangungusap ng Panginoon:

“At ang mga naninirahan sa Sion ay aalalahanin din ang kani-
lang mga gawain, yayamang sila ay itinalagang gumawa, nang bu-
ong katapatan; sapagkat ang mga tamad ay naaalaala ng
Panginoon.

“Ngayon, ako, ang Panginoon, ay hindi lubos na nalulugod sa
mga naninirahan sa Sion, sapagkat may mga tamad sa kanila; at
ang kanilang mga anak ay lumalaki rin sa kasamaan; hindi rin
nila hinahanap nang may pagsusumigasig ang mga yaman ng ka-
walang-hanggan, sa halip ang kanilang mga mata ay puno ng ka-
sakiman.” [D at T 68:30–31.]

“Huwag kayong maging tamad; sapagkat siya na tama ay hindi
makakakain ng tinapay ni makapagsusuot ng kasuotan ng mang-
gagawa.” [D at T 42:42.] . . .

“Masdan, sila ay isinugo upang ipangaral ang aking ebanghel-
yo sa mga kongregasyon ng masasama; kaya nga, binibigyan ko
sila ng kautusan, na ganito: Huwag ninyong sayangin ang inyong
panahon, ni huwag ninyong itago ang inyong talino upang ito ay
hindi malaman.” [D at T 60:13.] . . .

Umasa tayo na ang diwa ng pagtayo sa sariling paa na taglay ng
ating mga ninunong tagabunsod (pioneers) ay muling mapukaw sa
ating kalooban, at na walang sinumang Banal sa mga Huling Araw
na nagtataglay ng Priesthood ng Diyos ang magkasala ng pagiging
tamad. Maaga tayong magsimulang magtrabaho at magtrabaho
hanggang sa gumabi.9



126

K A B A N A T A  1 2

May diwang lumalaganap sa mundo ngayon na umiiwas sa
paglilingkod, na tumatangging tumbasan ang halagang natang-
gap, na sinisikap na tingnan kung gaano kaunti ang ating maga-
gawa at gaano karami ang makukuha natin sa paggawa nito.
Lahat ng ito’y mali. Ang diwa natin at mithiin ay gawin ang lahat
ng maaari nating gawin, sa takdang oras, para sa kapakinabangan
ng mga nagbibigay sa atin ng trabaho at para sa kapakinabangan
ng mga kahalubilo natin.

Ang isa pang diwa—ang kamtin ang lahat ng maaari nating
kamtan, at magbigay ng kakaunti lamang hanggat maaari—ay sa-
lungat sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo.10

Sinikap kong ikintal sa isipan ng mga kabataan na kailangan si-
lang magtrabahong mabuti sa abot ng kanilang makakaya; at ha-
bang nagtatrabaho ay huwag kailanman panghinaan ng loob. . . .

“Ikaw ay bumangon at iyong gawin, at ang Panginoon ay su-
maiyo.” [Tingnan sa I Mga Cronica 22:16.] . . .

Wala pa akong nakita sa buhay ko na higit na mahalaga sa akin
kaysa sa paggawa ng aking mga tungkulin sa bawat araw sa abot
ng aking makakaya; at alam kong kapag ginawa ito ng mga bina-
tilyo, sila’y magiging mas handa sa mga paggawa sa hinaharap. . . .

Sa [edad na] labinsiyam, ako’y bookkeeper na at naging poli-
cy clerk ni Mr. Henry Wadsworth, ang ahente ng Wells. Fargo &
Co. Hindi ako ganap na empleyado. Hindi ako nagtatrabaho
para sa kumpanya kundi para lamang sa ahente. Ako’y . . . ku-
sang-loob na nagsalansan ng maraming liham ng bangko, atbp.,
at nag-ingat ng mga libro ng Sandy Smelting Co., na personal na
ginagawa ni Mr. Wadsworth.

Upang bigyang-diin ang katotohanan ng banggit na sipi mula
sa I Mga Cronica, masasabi kong kinalugdang mabuti ni Mr.
Wadsworth ang kilos ko kung kaya binigyan niya ako ng trabaho
bilang tagakolekta sa Wells, Fargo & Co., at binayaran ako ng da-
lawampung dolyar para sa trabahong ito bilang karagdagan sa
aking regular na sahod na pitumpu’t limang dolyar mula sa ne-
gosyo sa seguro. Kung kaya nakapagtrabaho ako sa Wells, Fargo
& Co., at ang isa sa mga pangarap ko’y natupad.
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Nang sumapit ang gabi ng Bagong Taon, gabi na’y nasa opisi-
na pa ako. . . . Pumasok si Mr. Wadsworth at masayang sinabi na
mabuti ang takbo ng negosyo, na sabay-sabay ang mabubuting
pangyayari, o parang ganoon na nga. Binanggit niya ang pag-
iingat ko sa mga libro ng Sandy Smelting Co. nang walang sahod,
at nagbanggit ng ilang papuri na lubos na nagpaligaya sa akin.
Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang tseke na nagkakahalaga ng
isandaang dolyar na halos dobleng bayad sa lahat ng mga so-
brang pagtatrabaho ko. Ang kasiyahang nadama ko dahil sa na-
kuha ko ang tiwala ng aking amo ay higit pa kaysa doble ng
isandaang dolyar.

Bawat binata na magsisikap gugulin ang lahat ng oras niya,
nang hindi tumitigil para bilangin ang halaga ng sahod na ta-
tanggapin niya sa kanyang paglilingkod, ngunit sa halip ay mabi-
bigyang-sigla sa pagtatrabaho at pagkatuto, ay ipinapangako
kong magtatagumpay sa buhay na ito.11

Tinutulungan tayo ng trabaho na 
umasa sa sariling kakayahan.

May isang batas, hindi mababagong utos sa langit bago pa ang
pagkakatatag ng daigdig na ito, at hindi makakamtan ng sinu-
mang tao ang pagpapala kung hindi niya susundin ang batas
[tingnan sa D at T 130:20–21]. Gusto kong ikintal sa isipan ng
mga Banal sa mga Huling Araw na nakakamtan natin sa buhay na
ito kung ano ang pinaghirapan natin, at gusto kong himukin ang
bawat Banal sa mga Huling Araw na gumawa o magtrabaho.12

Ang ating pangunahing layunin [sa pagtatatag ng programang
pangkapakanan ng Simbahan] ay magtayo, sa abot ng ating ma-
kakaya, ng sistema na kung saan mapapawi ang sumpa ng kata-
maran, mawawala ang kasamaan ng paglilimos, at minsan pang
makintal sa ating mga tao ang pagtayo sa sariling paa, kasipagan,
katipiran, at paggalang sa sarili. Ang layunin ng Simbahan ay tu-
lungan ang mga tao na tulungan ang kanilang sarili. Ang trabaho
ay dapat muling bigyan ng halaga bilang pangunahing alituntu-
nin sa buhay ng mga miyembro sa ating Simbahan.
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Ang dakila nating pinuno na si Brigham Young, sa gayunding
mga kalagayan, ay nagsabi:

“Papagtrabahuhin ang mga maralita—pagtanimin sila, pagsi-
bakin, pahukayin ng mga dike, pagawain ng mga bakod, o anu-
mang kapaki-pakinabang na bagay, at sa gayon ay magkaroon sila
ng pambili ng pagkain at ng harina at ng iba pang mga kailangan
sa buhay.” [Tingnan sa Discourses of Brigham Young, pinili ni
John A. Widtsoe (1954), 275.]

Ang payong ito ay angkop pa rin sa ngayon gaya noong ibigay
ito ni Brigham Young.13

Maging masipag tayong lahat at kapaki-pakinabang sa abot ng
ating lakas at kakayahan. Sinabihan tayong kainin ang ating tina-
pay sa pamamagitan ng pawis ng ating mukha [tingnan sa
Genesis 3:19].

. . . Madali ang magbigay ng isang dolyar sa isang tao, ngunit
kailangan ng simpatiya at awa ang pagkakaroon ng interes sa kan-
ya at pagsisikap na planuhin ang makabubuti at kapaki-pakina-
bang sa kanya. At ito’y alituntunin ng ebanghelyo ni Jesucristo,
ngayon, gaya ng dati, na tulungan ang bawat tao na tulungan ang
kanyang sarili—na tulungan ang bawat anak ng ating Ama sa la-
ngit na paghirapan ang kanyang sariling kaligtasan, kapwa sa tem-
poral at espirituwal.14

Gusto kong tawagin ang inyong pansin sa sinabi ni Pangulong
Brigham Young:

“Natuto ako sa aking karanasan at naging prinsipyo ko na, na
hindi kailanman makabubuti ang magbigay na lamang nang mag-
bigay, sa lalaki o babae, ng pera, pagkain, kasuotan, o ng anu-
mang bagay, kung kaya naman nilang gawin ito at maaaring
pagtrabahuhan at kitain ang kailangan nila, kapag may maaari na-
man silang gawin sa mundong ito. Ito ang prinsipyo ko at sinisi-
kap kong gawin ito. Ang gawin ang salungat sa landasing ito ay
makasisira sa alinmang komunidad sa daigdig at sila’y magiging
mga tamad.” [Tingnan sa Discourses of Brigham Young, 274.]

At ang anumang makasisira sa isang komunidad ay makasisira
sa bayan, at masasabi kong sa bansa na rin.15
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Ikikintal natin sa isipan ng mga tao hangga’t maaari ang paha-
yag ni Brigham Young . . . na nagsasabing naging patakaran na
niya ang hindi pagbibigay ng anuman sa sinuman maliban kung
pinaghirapan niya ito; na kailangang kumilos ang mga tao at pag-
hirapan ang tinatanggap nila. Walang ibang sisira sa pagkatao ng
isang lalaki, o babae, o ng isang bata na gaya ng kabiguang tu-
mayo sa sariling paa.16

Ang paggawa o pagtatrabaho ay 
habambuhay na responsibilidad.

Trabaho ang nagpapabata sa mga tao. Ang katamaran ang nag-
sisimulang magpahina sa kanila kapag tumigil sila sa paggawa. Si
Pangulong Young ay aktibo at matipunong lalaki nang siya’y pu-
manaw, ngunit apendisitis ang kumitil sa kanyang buhay. Ang ka-
halili niyang si John Taylor ay pitumpu’t tatlong gulang nang
siya’y maging Pangulo ng Simbahan. Ang kahalili ni John Taylor,
na si Wilford Woodruff, ay walumpung taong gulang nang siya’y
maging Pangulo ng Simbahan, at sang-ayon sa ilan, dapat ay nag-
retiro na siya mga dalawampung taon bago pa iyon. . . . Si
Lorenzo Snow ay dumating sa panguluhan ng Simbahang ito na
gaya ng ibang aktibong binata, at may mabuting pagpapasiya da-
hil na rin sa maraming taon ng karanasan, sa gulang na walum-
pu’t lima, at nang ang Simbahan ay may matinding problema sa
pananalapi, siya ang nagligtas dito. Sa loob ng tatlong taon ng
kanyang pangangasiwa, hanggang sa sumapit siya sa edad na wa-
lumpu’t lima, ang kanyang isipan ay malinaw at aktibo pa rin ka-
gaya ng sinumang lalaki na namuno sa Simbahang ito.

Si Joseph F. Smith, sang-ayon sa maraming tao, ay lampas na
nang dalawang taon sa gulang na dapat na siyang magretiro,
nang siya’y maging Pangulo ng Simbahang ito, at gayundin ako.
Sa susunod na buwan, sang-ayon sa ilang tao, ay dalawampu’t
dalawang taon na simula nang dapat na akong magretiro.17

Hindi ko hinihiling sa sinumang lalaki o bata sa Simbahang
ito, bagama’t mahigit walumpung taong gulang na ako, na mag-
trabaho nang mas matagal kaysa sa ginagawa ko. . . . Wala na
akong ibang alam na higit na nakasisira sa kalusugan ng isang tao
kaysa sa hindi pagtatrabaho.18
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Naniniwala akong may posibilidad na sabihin ng ilang mga
Banal sa mga Huling Araw na, “Sabagay, kapag animnapu’t li-
mang taong gulang na tayo, hindi na tayo kailangan pang mag-
trabaho.” . . . Ganoon pa rin karami ang trabahong ginagawa ko
nitong nakalipas na labing-anim na taon, simula nang maging
animnapu’t limang taong gulang ako. At sa pagpapala ng
Panginoon, kung papayag Siyang manatili pa ako dito sa susu-
nod na labinlima o labing-anim na taon—na hindi na siguro
mangyayari—gusto kong gayon pa rin karami ang gawin ko, at
marahil mas marami pa nang kaunti kaysa sa nagawa ko nitong
huling labing-anim na taon. Matatag ang paniniwala ko na hindi
nakamamatay ang trabaho, sa halip ang katamaran ang makapa-
patay ng tao sa murang edad.

Dapat ay nasa puso ng bawat lalaki at babae, ang mga salitang,
“Mabubuhay ako. Walang ibang ibinigay sa akin kundi ang oras
upang mabuhay, at sisikapin ko sa bawat araw ng aking buhay na
gumawa kahit paano ng bagay na katanggap-tanggap sa paningin
ng aking Ama sa Langit, at kung maaari, pagbutihin pa ngayon
kaysa nagawa ko kahapon.”19

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang magagawa natin sa ating mga pamilya upang matiyak
na trabaho ang pangunahing alituntunin sa ating buhay? Sa
paanong paraan matuturuan ng mga magulang ang kanilang
mga anak na magtrabaho?

• Paano tayo magkakaroon ng dignidad sa lahat ng trabahong
ginagawa natin? Ano ang matututuhan o mapapakinabang na-
tin mula sa pagtatrabaho kahit na hindi ito kanais-nais o ka-
ibig-ibig?

• Sa proseso ng pag-abot sa kanyang pangarap upang magkaroon
ng mabuting kinikita, ano pa ang ibang gantimpalang natang-
gap ng batang si Heber J. Grant? Ano ang ilang mga gantimpala
na natanggap ninyo bilang bunga ng pag-aaral at masipag na
pagtatrabaho?

• Bakit mahalagang paghirapan natin ang tinatanggap natin?
Paano magkakaroon ng epekto sa ating sarili ang kabiguang
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umasa sa sariling kakayahan? bilang pamilya? sa ating mga ko-
munidad at bansa?

• Paano naaapektuhan ng pagtatrabaho ang ating isipan, kata-
wan, at espiritu? Ano ang natutuhan ninyo mula sa mga taong
patuloy na nagtrabaho sa buong buhay nila?

Mga Tala

1. Gospel Standards, tinipon ni 
G. Homer Durham (1941), 138.

2. “Faith Promoting Experiences,”
Millenial Star, ika-19 ng Nob. 1931,
760.

3. Gospel Standards, 182.
4. “The Nobility of Labor,” Improvement

Era, Dis. 1899, 82–84; binago ang
ayos ng mga talata.

5. Gospel Standards, 182.
6. Gospel Standards, 357.
7. Sa Conference Report, Okt. 1938, 15.
8. Gospel Standards, 108.
9. Sa Conference Report, Okt. 1937,

10–11.

10. Gospel Standards, 183–84.
11. Improvement Era, Dis. 1899,

81–82, 85–86.
12. Gospel Standards, 109.
13. Mensahe mula sa Unang Panguluhan,

sa Conference Report, Okt. 1936, 3;
binasa ni Pangulong Heber J. Grant.

14. Sa Conference Report, Abr. 1945, 8;
binago ang ayos ng mga talata.

15. Sa Conference Report, Okt. 1936, 6.
16. Relief Society Magazine, Okt. 1937,

627.
17. Sa Conference Report, Okt. 1938, 3–4.
18. Gospel Standards, 183.
19. Gospel Standards, 108.
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Dapat magtulungan ang mga mag-asawa sa pamamahala ng kanilang salapi.

Sinabi ni Pangulong Heber J. Grant, “Kung may isang bagay na magdudulot 

ng kapayapaan at kapanatagan sa puso ng tao, at sa pamilya, 

iyon ay ang pamumuhay ayon sa ating kinikita.”



Mga Alituntunin ng 
Pinansyal na Seguridad

Sa pag-iwas natin sa utang at pagbabayad 
ng ating mga ikapu at handog ay pinansyal at 

espirituwal tayong pinagpapala ng Panginoon at
binibigyan tayo ng oportunidad na tumulong 

sa pagtatatag ng Kanyang kaharian.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Naapektuhan ng krisis sa ekonomiya ang malaking bahagi ng
Estados Unidos noong 1893, na sumira sa daan-daang mga bang-
ko, riles, mina, at iba pang negosyo. Ang krisis na iyon, na tina-
wag na Sindak ng 1893, ang gumulat kay Elder Heber J. Grant at
sa iba pang mga tao. Nagkautang-utang si Elder Grant, na noon
ay miyembro ng Korum ng Labindalawang Apostol, na maraming
taon niyang binayaran. Sa isang pananalita niya noong panahong
iyon sinabi niya: “Nais kong ipagtapat sa inyo na nagkamali ako
at ang iba. Bakit? Dahil masyado kaming nasabik na kumita kung
kaya nagkautang-utang kami, at ngayo’y hindi namin mabayaran
agad ang aming mga utang. . . . Sa kauna-unahang pagkakataon
sa buhay ko ay may mga taong lumapit sa akin para maningil, at
kinailangan kong humingi ng palugit sa pagbabayad. Kung pata-
tawarin lang ako ng Panginoon kahit ngayon lang hinding-hindi
na ako muling mangungutang. Nagsimula akong mangutang no-
ong labingwalong taong gulang ako; pero makabayad lang ako
sa mga utang ko ngayon, kontento na ako, palagay ko, sa mga bi-
yaya ng Panginoon, anuman ang mga ito, maliit man o malaki.”1

Bilang Pangulo ng Simbahan, pinayuhan ni Heber J. Grant ang
mga Banal tungkol sa pinansyal na seguridad, na inihahalimba-
wa ang sariling mga karanasan at sinusunod ang halimbawa ng
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kanyang sinundan na si Pangulong Joseph F. Smith. Tumuon si
Pangulong Grant sa dalawang pangunahing alituntunin: ang ka-
payapaang dumarating kapag umiiwas tayo sa utang at ang mga
pagpapalang temporal at espirituwal na natatanggap natin kapag
nagbabayad tayo ng mga ikapu at handog. Noong Abril 1932 iti-
nuro niya ang mga alituntuning ito sa pangkalahatang kumpe-
rensya ng Relief Society. Noo’y panahon ng Matinding Kahirapan
[Great Depression], ang laganap na krisis sa ekonomiya at ka-
walan ng trabaho. Pinagalitan ni Pangulong Grant ang mga Banal
sa hindi pagsunod sa payo na natanggap nila mula kay
Pangulong Smith:

“Kung nakinig lang ang mga taong kilala bilang mga Banal sa
mga Huling Araw sa ibinigay na payo ng sinundan ko sa kinata-
tayuan ko ngayon, sa ilalim ng inspirasyon ng Panginoon, na na-
nanawagan at humihimok sa mga Banal sa mga Huling Araw na
huwag mangutang, hindi sana gaanong naapektuhan ng matin-
ding kahirapang ito ang mga Banal sa mga Huling Araw. . . .
Palagay ko, ang pangunahing dahilan ng kahirapan sa buong
Estados Unidos, ay ang pagkakabaon sa utang at pakikipagsapa-
laran ng mga taong gustong yumaman.”

Sa pagpapatuloy ng kanyang pananalita, binigyang-diin ni
Pangulong Grant na kailangang iwasan ang mangutang. Hinimok
din niya ang kanyang mga tagapakinig na magbayad ng mga ika-
pu at handog, kahit sa oras ng kahirapan. Binanggit niya na ma-
raming taon na ang nakalipas nang magkautang siya para bumili
ng stock sa Salt Lake Theatre, sa pag-asang maisasalba ang gusa-
li sa pagkagiba:

“Nais kong makinabang sa karanasan ko ang lahat ng taong na-
karirinig sa akin sa pagbili ng stock ng teatro. [Sa loob ng] 32 taon,
. . . bawat dolyar na kinita ko ay nawala bago ako nagtagumpay.
Napakabigat na problema, kung tutuusin, na magkaroon ng patay
na kabayo, at pasanin ang kabayo sa loob ng 32 taon bago ito ma-
ilibing. Terible ang kalagayang iyon, at lahat ng ito’y dahil sa utang.
Mula noon namuhay na ako ayon sa aking kinikita. . . .

“. . . Kung may nabubuhay na taong may karapatang magsabi
na, ‘Huwag kang mangutang,’ ang pangalan niya’y Heber J. Grant.
Salamat sa Panginoon at nakabayad ako [sa lahat ng utang ko],
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nang walang katawad-tawad. Hindi ako naniniwalang mababaya-
ran ko iyon kung hindi ako lubos na naging tapat sa Panginoon.
Tuwing may pera ako, ang unang utang na binabayaran ko ay sa
Panginoon, at walang dudang kung nakinig ang mga Banal sa mga
Huling Araw sa payo ng Propeta ng Panginoon, at mahusay na nag-
bayad ng ikapu ay hindi sila maghihirap. Kung tapat sila at masi-
gasig sa pagbabayad ng [mga handog-ayuno] maaalagaan natin
ang bawat taong naghihirap sa Simbahang ito.”2

Ipinamuhay ni Pangulong Grant ang mga alituntuning itinuro
niya, at sa huli ay nagtagumpay siya kapwa sa personal at anu-
mang bagay na may kinalaman sa pananalapi ng Simbahan.
Gayunman, lagi siyang maingat sa pagsasabing ang tunay na ta-
gumpay ay hindi natatagpuan sa kakayahang kumita. Sabi niya:
“Hindi ang taong naging mayaman, at dahil dito’y nabawasan
ang likas na pagmamahal ng puso at nawalan ng pagmamahal sa
kanyang kapwa, ang masasabing tunay na matagumpay: kundi
siya na namumuhay sa paraan na lubos siyang minamahal ng
mga nakakikilala sa kanya. At ang Diyos, na batid hindi lang ang
kanyang mga gawa, kundi pati na ang nilalaman ng kanyang
puso, ay mamahalin siya: ang gayong uri lamang ng tao—baga-
ma’t maaaring mamatay sa kahirapan—ang tunay na masasabi-
hang, ‘dapat siyang putungan ng korona ng tagumpay.’ ”3

Mga Turo ni Heber J. Grant

Sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa ating kinikita 
ay maiiwasan nating maging alipin ng utang.

Kung may isang bagay na magdudulot ng kapayapaan at kapa-
natagan sa puso ng tao, at sa pamilya, iyon ay ang pamumuhay
ayon sa ating kinikita. At kung may isang bagay na nakabibigat at
nakapanghihina, iyon ay ang pagkakaroon ng mga utang at obli-
gasyong hindi kayang balikatin ninuman.4

Binabalaan ko ang mga Banal sa mga Huling Araw na bumili
lang ng mga sasakyan at ordinaryong pangangailangan sa buhay
kapag may pambili na sila, at huwag isangla ang kanilang kinabu-
kasan. . . . Nais kong sabihin sa inyo na ang mga pabaya sa kani-
lang kinabukasan, na nababaon sa utang dahil sa mga ordinaryong
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pangangailangan at luho sa buhay, ay mabibigatan sa patung-pa-
tong na interes na magdudulot ng malaking gulo at kahihiyan.5

Kung pag-aari ng isang tao ang anumang nasa kanya at hindi
na kailangang magbayad ng interes, at bumibili lang kung may
sapat na siyang pera, ang karamihan sa mga tao ay giginhawa. . . .
Isinangla natin ang ating kinabukasan kapag hindi iniisip ang
mga mangyayari—karamdaman, operasyon, atbp.6

Hindi natin masasabi kung anu-ano ang mangyayari. Ngunit
may isang bagay tayong matitiyak, at iyon ay kung may pera ta-
yong hawak para bumili ng radyo, sasakyan, o anupaman, at bi-
nili natin ito, magkano man ang abutin nito ay atin na ito.7

Naniniwala ako na halos lahat ng paghihirap ng karamihan sa
mga tao ay maglalaho kung handa silang isantabi ang pagsusuot
ng sutlang medyas, wika nga, at bumalik sa ordinaryong pana-
namit sa simpleng paraan; umiwas sa mga siyam-na-ikapu ng
mga sineng pinanonood nila; bumalik sa pagiging matipid at
masinop.8

Ang tapat na pagbabayad ng mga ikapu at handog ay
naghahatid ng temporal at espirituwal na mga biyaya.

Nais kong ulitin sa mga Banal sa mga Huling Araw ang matibay
kong paniniwala na pinasasagana, binibiyayaan at binibigyan ng
karunungan ng ating Diyos Ama sa Langit ang mga taong talagang
tapat sa kanya sa pagbabayad ng kanilang ikapu. Naniniwala ako
na kapag nagigipit ang isang tao, ang pinakamainam na gawin
para makaalpas sa kagipitang iyon (at naranasan ko ito mismo,
dahil naniniwala ako na hindi lang minsan ako nagipit sa pera tu-
lad ng iba) ay ang lubos na maging tapat sa Panginoon, at huwag
kailanman tayo hahawak ng isang dolyar nang hindi nagbibigay
ng ikasampung porsiyento nito sa Panginoon.

Hindi kailangan ng Panginoon ang pera mo o pera ko. Ang pag-
sunod sa batas ng ikapu at mga donasyon para sa mga bahay-pu-
lungan ng ward, stake, paaralan, templo, gawaing misyonero at
iba’t ibang pangangailangan ay para lahat sa ating kabutihan. Ang
mga ito’y aral lang na natututuhan natin at magpapagindapat at
maghahanda sa atin upang maging higit na makadiyos at marapat
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na bumalik sa piling ng ating Ama sa langit. Ang mga aralin sa pa-
nanalapi na ibinibigay sa atin ay tulad din ng aral na ibinibigay sa
batang lalaki o babae sa paaralan; ang mga ito’y para sa ikabubuti
ng batang lalaki; ang mga ito’y para sa ikabubuti ng batang babae,
para sa kanilang pag-unlad, galak at kaligayahan sa kabilang bu-
hay; dahil ang nakikinabang sa lahat ng kaalaman at impormas-
yong nakakamtan natin, at sa ating pag-unlad ay tayo mismo.

Bumuo ang ating Diyos Ama sa langit ng mga batas upang ma-
pabuti ang kanyang mga tao sa pisikal, espirituwal, intelektuwal,
at ang isa sa pinakamaiinam na batas sa buong mundo upang
mapabuti ang mga Banal sa mga Huling Araw ay ang batas ng ika-
pu. Maraming tao ang naniniwala sa ebanghelyo at marahil ay ta-
tanggap dito, kung hindi lang sila tulad ng binatang iyon na
nababasa natin sa Banal na Kasulatan, na sinabihan ng
Tagapagligtas na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ipamigay
ito sa mga dukha, matapos ipahayag ng lalaki na “ang lahat ng
mga bagay na ito ay ginanap ko,” [tingnan sa Mateo 19:16–22].
Maraming tao ang hindi makatagal sa ebanghelyo dahil sa mga
ipinagagawa nito ukol sa pananalapi, at hinahayaan nila ang mga
makamundong bagay, na mahigpit nilang tangan, na nakawin sa
kanila ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, na tinata-
wag na buhay na walang hanggan. Inihahabilin ko ang batas ng
ikapu sa mga Banal sa mga Huling Araw.9

Sa pakikipagtipan sa Diyos, ang batas ng kasaganaang pinan-
syal sa mga Banal sa mga Huling Araw ay ang tapat na pagbaba-
yad ng ikapu, at huwag nakawan ang Panginoon sa mga ikapu at
handog [tingnan sa Malakias 3:8]. Kasaganaan ang hatid sa mga
sumusunod sa batas ng ikapu. Kapag sinabi kong kasaganaan
hindi lang pera ang tinutukoy ko. . . . Sa halip ang itinuturing
kong tunay na kasaganaan, na siyang tanging mahalaga sa bawat
taong nabubuhay, ay ang paglago sa kaalaman tungkol sa Diyos,
at sa patotoo, at sa kapangyarihang ipamuhay ang ebanghelyo at
bigyang-inspirasyon ang ating mga pamilya na gayon din ang ga-
win. Iyon ang tunay na kasaganaan.10

Matibay ang paniniwala ko na ang pananampalatayang walang
mga gawa ay walang kabuluhan, at matibay ang paniniwala ko na
tutuparin ng Panginoon ang Kanyang pangakong bubuksan Niya
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ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ang biyaya sa atin kung
magbabayad tayo ng ating ikapu [tingnan sa Malakias 3:10].11

Naniniwala ako na binibiyayaan ang mga tao ayon sa pagiging
bukas-palad nila. Hindi ko sinasabing marahil ay mas malaki ang ki-
nikita nila kaysa sa iba. Ngunit hinggil sa paglago ng pananampa-
lataya at patotoo at kaalaman sa kabanalan ng ating ginagawa, ang
mga taong tapat sa Panginoon sa pagbabayad ng kanilang ikapu ay
umuunlad samantalang ang mga hindi tapat ay hindi kailanman
uunlad. Wala akong pag-aalinlangan dito. Gayundin, hangal ako sa
paniniwala na karaniwang pinagpapala ng Panginoon ang mga
nagbabayad ng kanilang ikapu at mas sagana ang kanilang buhay
kaysa sa mga taong hindi gumagawa nito. Naniniwala ako na ang
mga mapagbigay [ng mga donasyon] ay binibigyan ng Panginoon
ng mga ideya, at mas mabilis ang paglago ng kanilang kakayahan
kaysa sa mararamot. Bata pa ako’y ganito na ang paniniwala ko.12

Kung nagbibigay tayo ayon sa ating kabuhayan, kung nagba-
bayad tayo ng ating ikapu, gaano man kaliit ang ating kita, . . .
palalaguin ng ating Diyos Ama sa Langit ang natitirang siyam na
dolyar mula sa sampu, o ang natitirang apatnapu’t limang senti-
mo mula sa bawat limampu at magkakaroon kayo ng sapat na ka-
runungan para magamit ito para sa inyong ikabubuti nang sa
gayo’y walang mawala sa inyo sa pagiging tapat.13

Ang sukatan ng tagumpay sa mundo ay ang kakayahan ng mga
tao na kumita ng pera. Ngunit nais kong sabihin sa inyong mga
Banal sa mga Huling Araw na hindi ito ang totoong tagumpay.
Habang umuunlad at lumalago ang tao sa mga makamundong ba-
gay, kung hindi siya maingat, ay mawawala sa kanya ang Espiritu ng
Panginoon, at matutuon ang kanyang puso sa mga bagay ng mun-
do. At kung mawawala sa kanya ang Espiritu ng Panginoon, at hin-
di siya magiging talagang tapat sa Diyos sa pagbabayad ng kanyang
mga ikapu gaya ng pagsusulit niya sa kasosyo sa negosyo, mababa-
wasan ng taong iyon ang kanyang lakas, kapangyarihan, patotoo ng
Espiritu ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Walang alinlangan iyan.

Dapat tayong maging tapat sa Panginoon. Ang malaking pro-
blema ay may mga taong habang umuunlad at lumalago sa mga
makamundong bagay, ay itinutuon ang kanilang puso sa mga ito
at nawawala sa kanila ang Espiritu ng Panginoon. Samakatwid, ang
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itinuturing ng mundo na tagumpay ay kabiguan; dahil kung gan-
timpala ang hahabulin ng isang tao at mabigong kamtin ito mata-
pos magsikap nang husto habambuhay para kamtin ang
gantimpalang iyon, tiyak na bigo ang kanyang buhay. Marami
akong kilalang mga tao na, nang kumita nang kaunti, ay naging lu-
bos na tapat sa Panginoon at nagbayad ng ikasampung bahagi.
Ngunit nang kumita na ng malaki ay isa hanggang dalawa o tatlong
porsiyento na lang ang ibinayad, sa halip na sampu. Ano ang
nangyari? Kasi, nagiging gahaman ang tao, tumitindi at lumalakas
ang pagnanasa niya sa pera kung hindi siya maingat, tulad na lang
ng pagnanasa sa alak. Mangingibabaw ito sa kanya, at minamahal
niya ang pera sa halip na mahalin lang ito dahil sa kabutihang ma-
gagawa niya rito. Hindi niya pinahahalagahang mabuti ang mga
bagay-bagay.14

Ang ikapu ay batas ng Diyos at ang pagbabayad ng ikapu ay
nagdudulot ng kapayapaan at kagalakan sa Banal sa mga Huling
Araw na tumutupad nito. May kasiyahang dumarating sa puso ng
taong lubos ang katapatan sa Panginoon, sa pag-aambag ng kan-
yang kabuhayan sa pagtatatag ng Simbahan ni Cristo, at sa puso
ng bawat tapat na nagbabayad ng buong ikapu. Bawat biyayang
tinatanggap natin ay nanggagaling sa Diyos. Utang natin sa Kanya
ang bawat hininga natin, at bigay Niya sa atin ang lahat ng may-
roon tayo. Hinihiling Niyang magpakita tayo ng pagpapahalaga
at kilalanin ang Kanyang kabutihan, sa pamamagitan ng pagba-
balik sa Simbahan para sa kapakanan nito at sa pagpapalaganap
ng ebanghelyo sa tahanan at sa ibang bansa, ng ikasampung ba-
hagi ng ating tinatanggap, na lahat ay nagmula sa Kanya.

Muli’y sinasabi ko na hindi ko maunawaan kung paanong ang
isang taong lubhang matapat sa pakikitungo niya sa kanyang
kapwa at mag-iisip na magbayad ng kanyang utang sa tindahan
kung kaya din lamang niyang magbayad, ay magpapabaya sa mga
obligasyon niya sa Diyos. . . .

Isinasamo ko sa mga Banal sa mga Huling Araw na maging tapat
sa Panginoon at nangangako ako sa kanila na makakamtan ng mga
matapat sa ating Ama sa Langit ang kapayapaan, kaunlaran, at pi-
nansyal na tagumpay, dahil tumutupad sila sa batas at sa obligas-
yon. Pagpapalain Niya sila sa paggawa ng gayon. At ang pagiging
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lubos na tapat sa Panginoon ang pinakamainam na paraan ng pag-
tuturo ng pananampalataya sa ebanghelyo ni Jesucristo sa inyong
mga anak. . . . Kapag itinutuon natin ang ating puso sa mga maka-
mundong bagay at bigong maging lubos na tapat sa Panginoon,
hindi madaragdagan ang ating liwanag at kapangyarihan at lakas ng
ebanghelyo na dapat sanang mangyari.15

Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pribilehiyong magbayad ng
ikapu. Nagagalak akong magkaroon ng oportunidad na ipakita
ang pasasalamat ko sa aking Ama sa Langit sa mga biyayang bigay
Niya sa akin.16

Dapat tayong maging bukas-palad sa ating 
pinansyal na mga biyaya upang makatulong sa 

pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa.

Ang isa pang bagay na nais nating matutuhan bilang mga Banal
sa mga Huling Araw—at napagsikapan ko na itong matutuhan—
ay ang . . . ilimita ang ating sarili sa mga pangangailangan sa bu-
hay, at huwag magumon sa magagastos na nakagawian. Kung may
sobra tayo, gamitin ito ayon sa mga hangarin ng Diyos—para sa
pagsulong ng Kanyang Kaharian at pagpapalaganap ng
Ebanghelyo. . . .

Kung pag-uusapan ang mga ari-arian natin ay wala namang ha-
laga iyon sa atin, maliban kung handa at kusa nating gagamitin
ito para isulong ang Kaharian ng Diyos. Tungkulin nating tustu-
san ang kailangan ng ating mga pamilya; pero hindi tayo dapat
mamuhay sa layaw. Hindi natin tungkuling magtrabaho para yu-
maman at magpaganda. . . .

Kung matututuhan nating gamitin nang kusa ang mga bagay
na bigay ng Diyos sa atin para isulong ang Kanyang Kaharian,
hindi magkakaroon ng problema sa pera ang mga Banal sa mga
Huling Araw; bibigyan sila nang sagana ng Panginoon. Ang ka-
ilangan nating gawin ay hangarin ang liwanag at inspirasyon ng
Kanyang Espiritu upang gabayan tayo lagi, at idaragdag Niya ang
lahat ng bagay na kailangan natin.17

Mahal ng Panginoon ang bukas-palad magbigay. Walang taong
nabubuhay sa lupa na makapagbibigay sa mga dukha, makaba-
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bayad para sa pagtatayo ng mga bahay-pulungan at templo, . . .
gagamitin ang kanyang kabuhayan at ipadadala ang kanyang mga
anak upang ipahayag ang ebanghelyo, nang hindi inaalis ang
pagkamakasarili sa kanyang kaluluwa, gaano man siya karamot
noong una siyang magbigay ng donasyon. Iyan ang isa sa pina-
kamainam na bagay sa buong mundo para sa tao—ang mawala
nang tuluyan ang likas na pagkamakasarili. Kapag nawala na iyon
sa kanilang pag-uugali, masaya sila at sabik at handa at naghaha-
ngad sa oportunidad na gamitin sa kabutihan ang kabuhayang
inilagak ng Panginoon sa kanilang mga kamay, sa halip na tang-
kaing palaguin pa ito.18

Ang pera ay hindi pagpapala mula sa Diyos. Nagiging pagpa-
pala lang ito kung biniyayaan tayo ng talino, ng dunong, at ng
Espiritu ng Diyos para magamit ang mga ito sa matalino at was-
tong paraan, at isulong ang kaharian ng Diyos sa lupa. Kung sa-
gana tayo sa mga bagay ng mundo subalit hindi naman natin
nakikita kung ano ang mahalaga . . . sa halip na maging pagpa-
pala ito mula sa Diyos, ito’y nagmumula sa diyablo.

Ang natural na pag-uugali ng tao, gaya ng madalas kong bang-
gitin, ay ang pagiging makasarili, sakim, at hilig na magpayaman;
ang isipin ang sarili at sarili lamang, at planuhin ang sariling pag-
unlad. Ngunit kabaligtaran nito ang lahat ng turo ng Ebanghelyo.
Nakikita natin na ang mga ipinagagawa sa atin para makabayad ng
mga ikapu at handog-ayuno . . . at mag-ambag ng ating kabuhayan
para maihatid ang Ebanghelyo sa mga bansa sa daigdig—ang nag-
aalis ng pagiging makasarili at kasakiman sa puso ng tao. Sa halip
na maging makasarili, ang matapat na Banal sa mga Huling Araw
ay napupuspos ng pag-ibig sa Ebanghelyo, ng hangaring mag-am-
bag ng panahon at kabuhayan para sa ikasusulong ng kaharian ng
Diyos. Ang Ebanghelyo, kung tapat tayo sa mga ipinagagawa sa
atin na pinansiyal, ay ginagawang bukas-palad, marangal, at ma-
pagbigay ang makasarili at sakim na tao. . . . Pinupuspos tayo ng
Ebanghelyo ng hangaring talikuran ang mga bagay ng mundo,
kung kinakailangan, para magpunta sa mga dulo ng daigdig, nang
wala ni isang dolyar na gantimpala, para sa kapakanan at kaligta-
san ng ating kapwa tao.20
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa paanong paraan pagkaalipin ang utang? Anong mga pagpa-
pala ang natatanggap natin kapag namumuhay tayo ayon sa
ating kinikita? Anong mga kaugalian ang makatutulong sa atin
para makalaya o makaiwas sa utang?

• Sa paanong paraan tayo mabibiyayaan kapwa sa pinansyal at
sa espirituwal kapag sumusunod tayo sa batas ng ikapu? Paano
maituturo ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga
alituntunin ng ikapu at mga handog?

• Bakit mahalagang maging tapat sa Panginoon at sa ating kap-
wa? Sa paanong paraan nagiging biyaya sa mga bata ang pag-
kakaroon ng mga magulang na talagang tapat sa Panginoon?

• Bakit tayo maaakay ng makamundong tagumpay sa pagkawala
ng Espiritu ng Panginoon? Ano ang maaari nating gawin para
maiwasto ang pananaw natin sa tagumpay sa pananalapi?

• Ano ang mga responsibilidad natin kapag binibigyan tayo ng
mga materyal na biyaya ng Diyos? Anong pag-uugali ang maa-
aring makahadlang sa atin sa pagtupad sa mga responsibilidad
na ito?

• Anong kapangyarihan ang ibinibigay sa atin ng pera, kung
wasto ang pananaw natin ukol dito?
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“Mga Banal, Halina”

Ang himnong “Mga Banal, Halina” ay pumupukaw 
ng pasasalamat sa naunang mga tagabunsod 
na Banal sa mga Huling Araw at nagbibigay 

ng dagdag na pananampalataya at lakas-ng-loob.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Paborito ni Pangulong Heber J. Grant ang himnong “Mga
Banal, Halina,” isang awit ng pag-asa na nagpasigla sa naunang
mga tagabunsod na Banal sa mga Huling Araw na naglakbay sa
Salt Lake Valley (tingnan sa Mga Himno, blg. 23). Nadama niyang
mahalagang maunawaan ng mga miyembro ng Simbahan ang
himno—lalo na ang ikaapat na talata, sa mensahe ng pag-asa nito
hinggil sa mga “[n]asawi…sa…pag[la]lakbay” at sa mga taong
ang buhay ay “malaya na sa hirap at dusa.”

Ipinagunita ng himno kay Pangulong Grant ang pamana ng
mga ninuno niyang tagabunsod (pioneer). Sabi niya: “Hindi ko
pa narinig at hindi ko inaasahang marinig kailanman, hanggang
sa aking kamatayan, ang paborito kong himnong, ‘Mga Banal,
halina’t gumawa, maglakbay sa tuwa,’ [nang hindi iniisip] ang
kamatayan at libing ng aking musmos na kapatid na babae at ang
mga lobong humukay sa kanyang bangkay sa kapatagan. Iniisip
ko ang kamatayan ng unang asawa ng aking ama at ang pagha-
hatid ng kanyang bangkay rito para ilibing.”1 Ang kuwentong ito
tungkol kay Jedediah Grant, ng kabiyak niyang si Caroline, at ng
anak nilang si Margaret ay halimbawa ng paulit-ulit na mensahe
ng himnong: “Kay inam ng buhay!”

Noong 1847 pinamunuan ni Jedediah Grant ang grupo ng
mga tagabunsod na Banal sa mga Huling Araw mula sa Winter
Quarters, Nebraska, patungong Salt Lake Valley. Hindi nagtagal
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Noong ika-4 ng Pebrero, 1846, umalis ang maraming Banal sa mga Huling Araw 

sa Nauvoo, Illinois, at tinawid ang Mississippi River para simulan ang paglalakbay

nila papunta sa Rocky Mountains. Madalas ipahayag ni Pangulong Heber J. Grant

ang “paghanga at pasasalamat” niya sa pananampalataya ng mga pioneer na iyon.
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bago narating ng grupo ang lambak, nagkasakit at namatay sa ko-
lera ang anim na taong gulang na anak niyang si Margaret.
Inilibing ang kanyang labi malapit sa landas na tinambakan lang
ng bagong hukay na putik. Di naglaon pagkaraan niyon, ang
unang asawa ni Jedediah na si Caroline, ay namatay sa kolera at
matinding lagnat. Ibinulong niya ang huli niyang mga salita sa
kanyang asawa: “Kay inam ng buhay! Kay inam ng buhay! Dalhin
mo ako sa lambak—Jeddy. Kunin mo si Margaret—dalhin mo
siya—sa akin!” Tumugon ang kanyang asawa: “Oo, oo, Caroline.
Gagawin ko ang makakaya ko. Gagawin ko ang makakaya ko.”

Narating ng grupo ang lambak makaraan ang tatlong araw.
Idinaos ang libing noong gabing iyon para kay Caroline Grant.
Matapos makapahinga nang ilang araw, nagbalik si Jedediah para
kunin ang labi ni Margaret. Sinamahan siya ng kaibigan niyang si
Bates Noble at ng ampon ni Brother Noble na si Susan. Isang
gabi, habang nakahimpil sila, nagpahayag si Jedediah ng tiwala
sa kalooban ng Diyos:

“Bates, nilinaw ng Diyos. Ang galak sa Paraiso kung saan mag-
kasama ang aking asawa at anak, ay lumukob sa akin ngayong
gabi. Sa isang matalinong layunin ay napalaya sila mula sa kina-
sadlakan nating pakikibaka sa daigdig. Talagang mas maligaya
sila kaysa sa atin dito. Ang pinaghihimpilan nating ito ang pina-
kamalungkot sa lahat ng malungkot na lugar sa akin, ngunit sa
gabing ito’y parang napakalapit natin sa langit.”

Kinabukasa’y narating ng tatlong manlalakbay ang pinaglibi-
ngan. Paggunita pa ni Susan: “Ilang hakbang mula sa munting li-
bingan ay tumigil kami nang may pag-aalinlangan, ibinaba ang
mga gamit namin at tumayo at tumitig sa [libingan] na nasa aming
harapan. Walang nakapagsalita. Isang pangit na butas ang naging
kapalit ng maliit na tambak; at kaaalis pa lang ng mga lobo kaya’t
naroon pa ang lahat ng palatandaan. Minabuti kong huwag tumi-
ngin kay Jedediah. Sa nadama ko’y parang alam ko na ang nada-
rama niya. Nakatayo kaming parang mga estatuwa sa ilang, na
hindi makakilos, batid ng bawat isa na wala nang magagawa pa.
Makaraan ang ilang minuto ng tahimik na pagluha, mapayapa ka-
ming lumayo, na ang tanging dala ay ang bitbit namin.”2
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Mga siyam na taon ang nagdaan, idinaos ang paglilibing kay
Pangulong Jedediah Grant, na naglingkod bilang Pangalawang
Tagapayo kay Pangulong Brigham Young. Nagsalita sa kongregas-
yon si Pangulong Heber C. Kimball, Unang Tagapayo sa Unang
Panguluhan, at ikinuwento ang pangitaing natanggap ng kanyang
kaibigang si Jedediah:

“Nakita niya ang mga matwid na sama-sama sa daigdig ng mga
espiritu, at walang masasamang espiritu sa kanila. Nakita niya
ang kanyang kabiyak; ito ang unang lumapit sa kanya. Nakita
niya ang maraming kakilala, ngunit tanging ang kabiyak niyang si
Caroline ang kanyang nakausap. Lumapit ito sa kanya, at sinabi
niyang napakaganda niya at dala nito ang kanilang musmos na
anak, na namatay sa kapatagan, sa kanyang mga bisig, at sinabi,
‘. . . Narito ang ating si Margaret; alam mong nilapa siya ng mga
lobo, ngunit hindi siya nasaktan dito; maayos siya rito.’ ”3

Mga Turo ni Heber J. Grant

“Maglakbay sa tuwa”

Naniniwala akong binigyang-inspirasyon ng Panginoon si
William Clayton nang isulat niya ang himnong ito. . . . Napakaganda
ng paglalakbay na gagawin ng mga Tagabunsod. . . . Hanga ako sa
lakas-ng-loob, pananampalataya, at tapang ng ating mga ama at ina
na nagsimulang tumahak sa ilang, na hindi batid kung saan sila pa-
tungo, ngunit umaawit ng:

Mga Banal, halina’t gumawa,

Maglakbay sa tuwa.

Nakausap ko ang daan-daang tumawid ng kapatagan at sila’y
tunay na nagalak at naligayahan sa paglalakbay patungo sa ban-
sang ito.

Mahirap man ang ‘yong kalagayan,

Biyaya’y kakamtan.

Tunay na pinagkalooban sila ng Diyos ng biyaya sa bawat araw.
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Makabubuting magsikap

Nang pighati’y ‘di malasap.

Ligaya ay madarama—

Kay inam ng buhay!

At hindi lang iyan mabuting payo sa mga taong naglalakbay pa-
tawid ng kapatagan, kundi mabuting payo rin ito sa ating lahat
sa bawat araw ng ating buhay. Nakalulugod sa ating Ama sa langit
ang masaya at maligayang diwa ng kapayapaan. Nakalulugod sa
ating Ama sa langit ang kakayahang maniwala at tanggapin ang
banal na kasulatang nagtuturo sa atin na kilalanin ang kamay ng
Diyos sa lahat ng bagay [tingnan sa D at T 59:21].

“Maging handa at magiting”

Ba’t luluha sa hirap at dusa?

Lahat may pag-asa.

Gantimpala ay ‘di matatamo

Kung ika’y susuko.

Ang problema sa maraming tao ay ayaw nilang gawin ang ki-

nakailangan upang makamit ang mithiin; ayaw nilang magsikap
para magtagumpay sa buhay. Katulad sila ng mga taong nabasa ko
sa aklat ng pangaral ni Brother N. L. Nelson—na nabuksan ko
isang araw, at nabasa ang tungkol sa mga taong literal na sinusu-
nod ang bilin na huwag nang pag-isipan ang sasabihin; at isinulat
ni Brother Nelson [isang propesor sa Brigham Young Academy] na
marami sa mga hindi nag-iisip ang walang gaanong sinabi, dahil
salungat ito sa itinuturo na dapat nating ihanda ang ating sarili; at
sinabi niya, hinggil sa mga taong hindi nag-iisip, na kapag nagsa-
salita sila ay sinasabi . . . nilang, “O, Panginoon, narito ako. May bi-
big ako at isang pares ng baga na ipahihiram ko sa inyo sa maikling
panahon; puspusin po ninyo ako ng karunungan upang mapala-
kas ko ang mga tao,” na bihirang gawin ng Panginoon. [Tingnan
sa Preaching and Public Speaking: A Manual for the Use of

Preachers of the Gospel and Public Speakers in General (1898),
3–7.]
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Gantimpala ay ‘di matatamo

Kung ika’y susuko.

Maging handa at magiting,

Ang Diyos ‘di lilimot sa ‘tin.

Ihahayag ang salaysay—

Kay inam ng buhay!

Ang kahanga-hangang mga taong ito [sa pangkalahatang kum-
perensya], ang maganda nating templo, ang [administration
building] ng ating Simbahan, at ang mga templo mula sa Canada
hanggang Southern Utah, at sa Hawaiian Islands, ay nagpapa-
totoo sa buong mundo na hindi nililimot ng Diyos ang kanyang
mga tao.

“Makikita lugar na ‘nilaan”

Makikita, lugar na ‘nilaan

Doon sa Kanluran.

Do’n kung saan may kapayapaan,

Biyaya at yaman.

Naniniwala ako na walang tunay na Banal sa mga Huling Araw
na hindi naniniwala na tunay na inilaan ang lupaing ito para sa
kanyang mga tao. Si Brigham Young . . . , habang tinatanaw ang
lambak na ito, ay nagsabi: “Ito ang lugar.” Itinuro sa kanya ng
Diyos ang lugar sa pangitain, bago pa siya naparito. Sinubukan si-
yang papuntahin ng mga tao sa mayamang lupain ng California,
ngunit ito ang lugar na inihanda ng Diyos, at dito tayo titigil, at
hindi tayo nagkamali.

Mga papuri’y awitin

Alay sa Hari’t Diyos natin.

Ito ang isasalaysay—

Kay inam ng buhay!4
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“At masawi man sa ‘ting paglakbay…”

At masawi man sa ‘ting paglakbay,

Masaya! Kay inam!

Malaya na sa hirap at dusa,

Mat’wid ay kasama.

Nadarama ba natin na, kung mamatay tayo, ayos lang ang la-
hat? Namumuhay ba tayo sa paraan na magiging marapat tayong
bumalik sa piling ng ating Ama sa Langit kapag namatay tayo, ka-
pag nawala na tayo sa daigdig na ito, at tatanggapin tayo roon?
Namumuhay ba tayo nang marapat sa mga biyayang natanggap
natin? Itinatanong ko sa aking sarili, Ginagawa ko ba ang lahat
para mapasigla hindi lamang ang sarili ko kundi pati na ang kap-
wa ko, tunay nga bang ako ay nagniningning na liwanag sa mga
tao, dahil sa halimbawang ipinakikita ko sa kanila?5

Kahanga-hangang pananampalataya—na ayos lang ang lahat!
kahit mamatay kayo sa ilang, at malibing sa di-kilalang puntod,
wika nga; subalit iyon ang kanilang pananampalataya; at maaawit
nila ang mga katagang ito, gabi-gabi, na dama sa puso nila ang
kanilang inaawit. Tunay na nagdarasal sila sa Panginoon. Ganap
ang kanilang pananampalataya sa pahayag na ibinigay sa asawa
ni Propetang Joseph Smith, kung saan nakasulat: “Ang awit ng
mabubuti ay isang panalangin sa akin, at ito ay tutugunan ng
pagpapala sa kanilang mga ulo.” Gayundin: “Ang aking kaluluwa
ay nagagalak sa awitin ng puso.” [D at T 25:12.]

At masawi man sa ‘ting paglakbay,

Masaya! Kay inam!

Malaya na sa hirap at dusa,

Mat’wid ay kasama.

Ngunit kung tayo’y maligtas

At pahinga ay matanggap,

Aawit nang buong sigla—

Kay inam ng buhay!
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Naaalala ko pa minsan, at madalas ko itong ikuwento, . . . na
sinabi ng biyenan kong lalaki, ang yumaong si Oscar Winters, na:
“Heber, palagay ko’y hindi alam ng mga kabataan ng Sion kung
gaano kahalaga sa atin ang himno ni Brother Clayton, habang ina-
awit namin ito gabi-gabi, sa pagtawid sa kapatagan. . . . Gusto
kong ikuwento sa inyo ang naganap minsan nang parating ako sa
lambak. Isa sa aming grupo ang nahuli sa pagdating sa kampo.
Kumuha kami ng ilang boluntaryo, at pabalik na sana para maki-
ta kung may nangyari, . . . nang makita namin sa malayo na para-
ting siya. Pagdating niya, inalis namin ang balantok ng kanyang
baka at tinulungan siyang makapaghapunan. Medyo may sakit
siya at kinailangang humiga sa daan, minsan o makalawang beses.
Matapos maghapunan umupo siya sa isang malaking bato, mala-
pit sa dapog, at inawit ang himno, ‘Mga Banal, halina.’ Patakaran
sa kampo na tuwing may aawit ng himnong iyon, lahat kami’y sa-
sabay sa kanya; ngunit hindi ko alam kung bakit walang sumabay
sa kapatid na ito. Medyo mahina at gumagaralgal ang kanyang ti-
nig; at nang matapos siya ay tumingin ako sa paligid, at sa tingin
ko’y napaluha ang lahat ng nakaupo roon. Napakaganda ng kan-
yang pagkakaawit sa himno, ngunit sa mahina at malungkot na ti-
nig, at may diwa at inspirasyon ng himno. Kinabukasan ay hindi
namin siya nakitang naghahanda ng kanyang mga baka; nagpun-
ta kami sa kanyang bagon, at nalaman namin na kagabi pa siya
namatay! Humukay kami ng mababaw na libingan at inilagak
doon ang kanyang labi o bangkay. Naisip namin ang batong inu-
puan niya noong isang gabi nang umawit siya ng:

At masawi man sa ‘ting paglakbay,

Masaya! Kay inam!

Malaya na sa hirap at dusa,

Mat’wid ay kasama.

“Pagkatapos ay itinulak namin ang batong iyon para gawing la-
pida ng kanyang libingan.”

Napansin ko ang luha sa mga mata ni Brother Winters.
Nagsimula siya para magkuwento pa sana pero nag-alinlangan
siya at tumigil na. Nalaman ko na matapos siyang manatili sa lam-
bak sa loob ng ilang panahon, mula sa kanyang tahanan sa bukid
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ay nagpunta siya sa Salt Lake para makipagkita sa kanyang ina,
ngunit sinabihan siyang namatay din ito bago pa natapos ang kan-
yang paglalakbay.

Ilang taon na ang nakararaan, habang naglalagay ng riles ang
Burlington Railroad sa pagitan ng Nebraska at Wyoming ay naka-
kita ang mga inhinyero ng isang gulong ng bagon na nakaungos
sa lupa, na may nakaukit na, “Winters.” Sumulat sila sa Salt Lake
City para sabihin ang natuklasan nila, at bumalik ng ilang milya at
minabuting ilihis ang riles para hindi madaanan ang lugar na
iyon, dahil alam nilang libingan iyon ng ilang pioneer ng Utah.
Mula noo’y nagtayo na kami roon ng maliit na bantayog bilang
alaala ni Lola Winters; at, sa isang panig ng maliit na bantayog na
iyon, na yari sa granito ng templo ay inukit namin ang mga kata-
ga sa huling talata ng, “Mga Banal, halina.”

Sa tuwing mababasa ko at maririnig ang awiting ito ay pala-
ging may pasasalamat sa puso ko para sa aking ama at ina, at sa
libu-libong mararangal na lalaki at babaeng naglakbay sa kapata-
gan. Marami sa kanila ang paulit-ulit na tumawid sa kapatagan
para tulungan ang iba, na masiglang tinitiis ang hirap, at sinusu-
nod ang mga turo ng inspiradong himnong ito! Sa tuwing maa-
alala ko sila ay napupuspos ako ng paghanga at pasasalamat, at
nagdarasal sa Panginoon na tulungan ako, bilang isa sa mga ina-
po ng marangal na grupong iyon, na maging tapat, totoo, at na-
nanampalatayang gaya nila! Tunay na grupo sila ng mga lalaki at
babaeng sa paglipas ng mga taon ay pag-uukulan ng dagdag na
paghanga at paggalang ng mga tao sa mundo.6

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng himnong ito? Anong mga
aral ang matututuhan natin sa himnong ito?

• Sa paanong paraan tayo mga pioneer sa ngayon? Paano natin
maigagalang ang pamanang natanggap natin mula sa ibang
mga pioneer na Banal sa mga Huling Araw?

• Paano tayo magkakaroon ng “masaya at maligayang diwa ng
kapayapaan” sa kabila ng paghihirap?
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• Pag-isipang mabuti ang sumusunod na mga tanong mula kay
Pangulong Grant: “Nadarama ba natin na, kung mamatay tayo,
ayos lang ang lahat? Namumuhay ba tayo sa paraan na magi-
ging marapat tayong bumalik sa piling ng ating Ama sa Langit
kapag namatay tayo, kapag nawala na tayo sa daigdig na ito, at
tatanggapin tayo roon? Namumuhay ba tayo nang marapat sa
mga biyayang natanggap natin? . . . Ginagawa ko ba ang lahat
para mapasigla hindi lamang ang sarili ko kundi pati na ang
aking kapwa, tunay nga bang ako ay nagniningning na liwanag
sa mga tao, dahil sa halimbawang ipinakikita ko sa kanila?”

• Bakit mainam na laging isiping mabuti ang landas ng ating bu-
hay? Ano ang magagawa natin upang maging handang “buma-
lik sa piling ng ating Ama sa Langit”?

• Ano ang magagawa natin upang mapasigla ang ating sarili at
ang iba?

Mga Tala

1. Gospel Standards, tinipon ni 
G. Homer Durham (1941), 342.

2. Tingnan sa “Robbed by Wolves: A True
Story,” ni Carter E. Grant, Relief Society
Magazine, Hulyo 1928, 358–64.

3. Deseret News Weekly, ika-10 ng Dis.
1856, 317.

4. Sa Conference Report, Okt. 1919, 4–5.
5. Sa Conference Report, Abr. 1909, 111.
6. Sa Conference Report, Okt. 1919, 6–7;

binago ang ayos ng mga talata.
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Pagsisikap na Mapaligaya ang Iba

Kapag tinutulungan at hinihikayat
natin ang iba, natatagpuan natin ang totoong

susi ng kaligayahan sa buhay.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Bihirang ikuwento ni Pangulong Heber J. Grant ang ginawa ni-
yang mga paglilingkod, ngunit kung minsan ibang tao ang nagku-
kuwento sa mabubuting gawa niya na nasaksihan nila. Ang mga
miyembro ng kanyang pamilya ay mga pangunahing saksi at naki-
nabang sa kanyang paglilingkod. Ikinuwento ng anak niyang si Lucy
Grant Cannon ang kanyang pagiging bukas-palad at kabutihan sa
kanyang mga anak at apo:

“Ang katapatan ni Tatay sa kanyang pamilya ay kakaiba.
Madalas niyang ipakita na may panahon siya sa kanila at sa kani-
lang mga tahanan. Tinulungan niya sila kahit na malaking sakri-
pisyo ito. Madalas niyang sabihin, ‘Tulungan ninyo ang batang
puno; kayang alagaan ng malalaking puno ang kanilang sarili.’

“Tuwing kaarawan ng bawat anak at apo personal siyang nag-
aabot o nagpapadala ng liham at tseke sa kanila. Tuwing Pasko at
Bagong Taon at madalas sa ibang pagkakataon ay dumarating
ang mga aklat at tseke, mga larawan o anumang alaala. Palaging
may kasamang mga regalo ang kanyang pagmamahal at basbas at
dumarating na parang dalangin sa aming lahat.”1

Ikinuwento ni Lucy ang mapagmahal na pag-aaruga ng kan-
yang ama noong may dipterya siya.

“Kahit makaraan ang apatnapu’t tatlong taon, habang sumusu-
lat ako ay napapaluha ako sa pasasalamat at pagpapahalaga kapag
naiisip ko ang magiliw niyang pakikitungo sa akin tuwing magka-
kasakit ako. Tulad ng maraming nakarinig sa kuwento niya, nag-
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“Ang totoong susi ng kaligayahan sa buhay ay 

ang pagsisikap na mapaligaya ang iba.”
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kasakit ako nang malubha noong labindalawang taong gulang
ako; nasa Washington, D.C. kami noon. Ngunit kung hindi dahil
sa pagbabasbas ng mga tagapaglingkod ng Panginoon at kapang-
yarihan ng Diyos na hiniling para sa akin ay patay na sana ako.
Noong mga linggong malala ang sakit ko, kahit na may dalawa ka-
ming bihasang nars, bihirang lumabas ng silid ang tatay ko sa ga-
bi’t araw. Habang papagaling ako, binabasahan niya ako [ng
libro] oras-oras. Dinadalhan niya ako ng pasalubong at makakain
na gustung-gusto ko at sa napakagandang paraan ay ginawa ang
maaaring gawin ng mapagmahal na ina.

“Mahina pa ako at di ko pa kayang lumakad nang umalis kami
sa Washington. Binuhat ako ni itay papuntang tren at inalagaan
ako hanggang sa makauwi. Kung naging nars lang siya, walang ta-
talo sa kanyang kagiliwan o pag-aaruga. Dumating kami sa Salt
Lake sa tamang oras para sa dedikasyon ng templo. Ilang beses
niya akong binuhat sa loob ng templo. Maraming linggo ang gi-
nugol ko sa pagpapagaling nang makauwi ako, at kahit handa ang
buong pamilya na pagsilbihan ako gusto ko pa ring naroon siya
at handa siyang lumagi sa aking tabi. Ang ginawa niya sa akin ay
ginawa rin niya sa lahat ng mga kapatid ko.”2

Hindi lamang sa kanyang pamilya nagsilbi si Pangulong Grant.
Naalala ni Lucy:

“Minsan ilang araw bago ang Pasko habang naghahanda ako ng
ilang maliliit na regalo para sa isang mahirap na pamilya, puma-
sok si itay at ipinakita ko sa kanya ang mga bagay-bagay, at ikinu-
wento ko ang sinabi sa akin ng ina ng pamilyang iyon. Binanggit
ko na kailangan kong maihanda ang damit pantemplo ko; ipahi-
hiram ko iyon sa babae para magamit kinabukasan. Kinabukasan
nang dumating siya para ibalik ang damit ko ay sinabi niya sa akin
na noong magpunta siya sa templo ay naroon at naghihintay si
itay sa tarangkahan. Hindi pa siya kilala ni itay, pero nakilala siya
nito sa paglalarawan ko. Pinigil siya ni itay at inabutan ng sobre
habang binabati ng maligayang Pasko ang pamilya. Dalawampung
dolyar ang laman ng sobre.”3

Kahit inatake na nang ilang beses, na siyang nagpahina sa
kanya, patuloy na humanap ng mga paraan si Pangulong Grant
para makapaglingkod. Dahil nabawasan ang kanyang pisikal na
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gawain, ang pangunahin niyang aktibidad ay ang pagsakay-sakay
sa kotse. Halos araw-araw siyang namasyal, at lagi niyang inaan-
yayahang sumama ang mga miyembro ng pamilya at mga kaibi-
gan. Sa mga pamamasyal na ito ay madalas siyang magpakita ng
pagmamahal sa iba sa pamamagitan ng pagbisita sa mga ospital
o tahanan ng mga tao.4

Sa isang pagbibigay pugay kay Pangulong Grant, isinulat ni Elder
John A. Widtsoe ng Korum ng Labindalawang Apostol: “Ang pina-
kamatindi niyang pag-ibig ay lagi nang sa sangkatauhan. Inaalala
niya ang mga anak ng kanyang Ama sa langit. . . . Naipakita ang
pagmamahal na ito hindi lang sa pangkalahatang pag-aalala sa bu-
ong sangkatauhan, kundi sa pag-aaruga sa mga tao. Lagi niyang na-
bibiyaan ang mahihirap na tao. Ang mabilis na pagtugon ng
kanyang puso sa mga nangangailangan ay ordinaryo na sa kanyang
mga kasama. Nakapagbigay na siya ng pera, gayundin ng personal
na tulong na maibibigay ng malakas na tao sa mahina. Masyadong
mapagbigay si Pangulong Grant, puno ng pagkakawanggawa, at na-
tural lang na tapat sa kanyang mga kaibigan at mapagmahal sa kan-
yang pamilya. Naglingkod siya sa mataas niyang katungkulan na
taglay sa kanyang kaluluwa ang pagmamahal para sa lahat ng tao,
na hinihimok ang lahat na alisin ang makasariling hangarin.”5

Mga Turo ni Heber J. Grant

Dapat ipakita ang ating pagmamahal sa Panginoon 
sa paglilingkod na tulad ng kay Cristo.

Anong uri ng mga lalaki at babae tayo dapat maging, bilang
mga Banal sa mga Huling Araw, dahil sa napakagandang kaala-
mang taglay natin, na buhay ang Diyos, na si Jesus ang Cristo, na
si Joseph Smith ay propeta ng Diyos? Dapat tayong maging pi-
nakamatatapat, pinakamababait, pinakamatulungin, pinakama-
huhusay na tao sa balat ng lupa.6

Huwag nating kalimutan ang obligasyon nating maging tapat
at maglingkod sa Panginoon, at ang katanggap-tanggap na pagli-
lingkod na iyon sa Kanya ay hindi maibibigay kung hindi natin
paglilingkuran ang ating kapwa.7
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Taos-puso kaming nakikiusap sa lahat ng miyembro ng
Simbahan na mahalin ang kanilang mga kapatid, at lahat ng tao
sinuman at saanman sila naroon; na alisin ang poot sa kanilang
buhay, na puspusin ang kanilang puso ng pagmamahal sa kapwa,
pagpapasensiya, pagtitiis, at pagpapatawad.8

Ang ebanghelyo ni Cristo ay ebanghelyo ng pag-ibig at kapaya-
paan, ng pagpapasensiya at pagtitiis, ng pagpaparaya at pagpapa-
tawad, ng kabaitan at mabubuting gawa, ng pagkakawanggawa at
pag-ibig sa kapwa. Ang kasakiman, pagkagahaman, masamang
ambisyon, pagkauhaw sa kapangyarihan, at di-makatwirang pa-
mumuno sa ating kapwa, ay walang lugar sa puso ng mga Banal
sa mga Huling Araw ni ng mga taong may takot sa Diyos sa lahat
ng dako.9

Ang mga paglilingkod natin ay 
makapagpapasigla at makahihikayat sa iba.

Narinig ko ang kuwento ng isang miyembro [lalaki] (nalimutan
ko na ang pangalan niya) na dumalo noon sa isang miting.
Humiling ng mga donasyon si Pangulong Brigham Young para
ipadala sa Missouri River upang makatulong sa mga Banal sa mga
Huling Araw na nagtipon sa Sion. Nais niyang mag-ambag ng toro
o baka o ng iba pang donasyon ang lahat ng maykaya sa buhay.
Isang mabait na miyembro [lalaki] ang tumayo at nagsabing,
“Magbibigay ako ng baka.” Isa pang miyembro [lalaki] ang tuma-
yo at nagsabing, “Magbibigay ako ng baka.” Ang unang lalaki ay
may dalawang baka at malaki ang kanyang pamilya; ang isa pang
lalaki ay kalahating dosena ang baka at maliit lang ang pamilya. At
tinukso ng espiritu [ng diyablo] ang unang lalaki, [at sinabi,]
“Tingnan mo, hirap ka na sa malaking pamilya mo; lalo kang ma-
hihirapan kapag nagbigay ka ng isang baka. Iyong isang lalaki ay
maliit ang pamilya at anim ang baka; kayang-kaya niyang magbi-
gay ng dalawa o tatlo nang hindi naghihirap.” Pag-uwi niya, apat
o limang kanto ang layo ng nilakad niya, at pahina siya nang pa-
hina. Sa wakas ay naisip niya, “Huwag na kaya akong magbigay,”
at nalaman niya ang pagkakaiba ng espiritung tumutukso sa kan-
ya at ng espiritung nag-utos sa kanyang mangako sa Pangulo ng
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Simbahan na magbibigay siya ng baka. Narito ang isang espiri-
tung nagsasabi sa kanya na huwag tuparin ang kanyang obligas-
yon, huwag maging tapat, huwag tumupad sa kanyang pangako.
Bigla siyang tumigil at lumingon at sinabing, “G. Diyablo, tuma-
himik ka na dahil lalapit na ako kay Brother Brigham Young at ibi-
bigay sa kanya ang isa pang baka.” Hindi na siya muling tinukso.

Ngayon, bawat Banal sa mga Huling Araw ay dapat tumulong
sa iba at huwag maging palaasa.10

Naaalala ko na minsan habang nakaupo ako sa State Bank ay
nakita kong dumaan ang isang matandang miyembro na nagnga-
ngalang John Furster. Isa siya sa mga unang nabinyagan sa
Scandinavia. Pagdaan niya sa bintana ng bangko, ibinulong sa
akin ng Espiritu na “Bigyan mo ng dalawampung dolyar ang lala-
king iyon.” Lumapit ako sa teller, inabutan ko ito ng I O U para sa
halagang $20, naglakad ako sa daan at nasabat ko si G. Furster sa
harapan ng tindahang Z. C. M. I. Kinamayan ko siya at inilagay sa
kamay niya ang dalawampung dolyar. Makalipas ang ilang araw
nalaman ko na noong umagang iyon ay nagdasal na mabuti si
Brother Furster para magkaroon ng sapat na pera papuntang
Logan para makapagtemplo roon. Hindi pa yari ang Salt Lake
Temple noon. Sapat na ang dalawampung dolyar sa kanya, at ma-
kalipas ang ilang taon ay may luha sa matang pinasalamatan niya
ako sa ibinigay kong pera.

Isang araw habang nakaupo ako sa aking opisina ay nadama
kong dapat kong puntahan si Sister Emily Woodmansee at pahi-
ramin siya ng limampung dolyar. Ginawa ko ito, at nalaman ko
na talagang kailangan niya ng ikabubuhay. . . . Wala akong ibang
hangad kundi ang madama ang ganitong mga pag-uudyok.11

Bawat mabuting salitang binibigkas ay nagbibigay sa inyo ng hi-
git na kakayahang bumigkas ng isa pa. Bawat pagtulong na ibini-
gay ninyo, sa pamamagitan ng kaalamang taglay ninyo, para
tulungan ang inyong kapwa, ay nagbibigay sa inyo ng higit na ka-
kayahan upang muling tumulong. Bawat mabubuting gawa ng tao
ay nagdaragdag sa kanyang hangarin na gumawa ng mabuti. Kung
minsa’y naiisip ko ang maraming tao, na kung titingnan ay malu-
pit sa iba at walang hangaring tumulong sa kapwa, na nag-iisip na
kung magsasabi o gagawa sila ng kabutihan ay makakasira ito sa
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kakayahan nilang gumawa ng mabuti o magsalita ng maganda sa
darating na mga araw. Kung may kamalig kayo na puno ng butil,
at namigay kayo ng isa o dalawang sako, iyon lang ang kabawasan
sa kamalig ninyo. Kung gagawa naman kayo ng mabuti o bibigkas
ng mga salitang makahihikayat sa isang taong nangangamba, na
nakikibaka sa buhay, higit ang magiging kakayahan ninyong gawin
ito sa hinaharap. Huwag kayong mamuhay na nakasara ang inyong
bibig laban sa mga salita ng kabutihan at panghihikayat, ni huwag
isara ang inyong puso sa pagtulong sa ibang tao. Lumikha ng ka-
wikaan sa buhay: laging sikaping makatulong sa ibang tao sa pag-
dadala ng kanyang pasanin.12

Ang paglilingkod ang totoong susi ng kaligayahan sa buhay.

Hindi masasabi ng tao kung ano ang magiging resulta ng tapat
na paglilingkod, ni hindi natin malalaman kung kailan tayo ga-
gantimpalaan o ang mga taong kasama natin. Maaaring hindi du-
mating ang gantimpala sa takdang oras, kundi higit pa rito ang
darating sa hinaharap. Naniniwala ako na walang mawawala sa
atin sa buhay sa paglilingkod, pagsasakripisyo, at paggawa ng
tama.13

Ang totoong susi ng kaligayahan sa buhay ay ang pagsisikap na
mapaligaya ang iba. Naaawa ako sa sakim na taong hindi kailan-
man nakadama ng galak na dumarating sa mga tumatanggap ng
pasasalamat at pagtanaw ng utang-na-loob ng mga taong tinulu-
ngan nilang makibaka sa buhay.14

Ang tunay na sekreto ng kaligayahan sa buhay at ng paraan
ng paghahanda ng ating sarili para sa kabilang buhay ay ang
paglilingkod.15

Matibay ang paniniwala ko na ang daan tungo sa kapayapaan
at kaligayahan sa buhay ay sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa
palagay ko, paglilingkod ang totoong susi sa kaligayahan, dahil
kapag nagsisikap tayo gaya ng paggawa ng gawaing misyonero,
habambuhay nating lilingunin ang ating mga tagumpay sa mis-
yon. Kapag gumagawa tayo ng kabutihan, naghahatid ito ng ka-
siyahan at kaluguran sa ating mga puso, samantalang lumilipas
ang kasiyahang dulot ng mga ordinaryong libangan.16
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Batas ng Diyos na kung gaano karami ang ginawa nating pag-
lilingkod, sa loob at labas ng Simbahan—kung ano ang handa
nating isakripisyo para sa Simbahan at para sa mga pinagkakau-
tangan natin ng loob sa labas ng Simbahan—ay gayundin ang
magiging paglago natin sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, at
uunlad tayo sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng pagkaparito
natin sa lupa.17

Nawa’y mapasainyong lahat ang Panginoon, mga kapatid, saan-
man kayo naninirahan. Nawa’y sumapuso ninyo ang Kanyang ka-
payapaan; nawa’y bigyang-inspirasyon kayo ng Kanyang Espiritu
tungo sa mga bagong tagumpay sa paglilingkod sa kapatid at sa
kapwa.18

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit natin natatagpuan ang “totoong susi ng kaligayahan” ka-
pag “sinisikap nating paligayahin ang iba”?

• Bakit nag-aalinlangan tayo kung minsan na masiglang pag-
lingkuran ang iba? Ano ang maaari nating gawin para lalong
magalak sa ating paglilingkod?

• Ano ang maaari nating gawin para matulungan ang mga bata
at kabataan na hangaring maglingkod?

• Paano natin mapahuhusay ang ating kakayahang madama ang
pangangailangan ng iba?

• Ano ang ibig sabihin ng “tumulong at huwag maging palaasa”?

• Sa anong mga paraan nakatutulong sa atin ang paglilingkod sa
“paghahanda sa ating sarili para sa kabilang buhay?”

• Ano ang ilang natatanging tiyak at simpleng mga bagay na ma-
gagawa natin upang sundin ang halimbawa ng paglilingkod ni
Pangulong Grant? Paano tayo makapaglilingkod anuman ang
ating mga kalagayan?

Mga Tala
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Gaya ng ipinakikita ng ipinintang larawan na ito ng alibughang anak na 

mainit na tinanggap ng kanyang ama, “ang diwa ng kagalakan at kapayapaan ay

dumarating kapag nagpatawad, at kapag puspos ang ating puso ng pagmamahal 

sa kapwa at pagpapasensiya sa mga taong nakagawa ng pagkakamali.”



Pagpapatawad sa Iba

Ang pagpapatawad sa iba ay nagdudulot ng 
kapayapaan at kagalakan sa ating buhay.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Ang anak ni Pangulong Heber J. Grant na si Lucy Grant Cannon
ay sumulat: “Ang isa sa mga katangian ng [tatay ko] na para sa akin
ay halos gaya ng kay Cristo ay ang kakayahan niyang magpatawad,
ang gawan ng kabutihan ang nagsisiusig sa kanya. Maraming ulit
niyang tinulungan ang taong nahihirapan na noong una ay haya-
gang bumatikos sa kanya, nagparatang sa kanya at ang pamumu-
hay ay di gaya ng pamantayan na sinunod niya. Hindi siya
mahigpit at mapagpaubaya siya sa mga nakalimot sa Simbahan at
tumalikod sa pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Tila
wala siyang nadaramang galit kanino man. Matindi ang pagtulig-
sa niya sa kasalanan, ngunit napakamaawain sa nagkasala.”1

Unti-unting tinaglay ni Heber J. Grant ang katangiang ito, ha-
bang natututo mula sa banal na kasulatan, mga inspiradong
guro, at sa sarili niyang karanasan hanggang sa masabi niyang,
“Wala akong sama ng loob laban sa sinumang tao.”2 Sa pananali-
tang ibinigay niya sa pangkalahatang kumperensya noong
Oktubre 1920, ikinuwento niya ang isang karanasan na tumu-
long sa kanya na taglayin ang diwa ng pagpapatawad sa kanyang
buhay. Ang karamihan sa sumusunod na mga turo ay hango sa
pananalitang iyon.
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Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang ebanghelyo ni Jesucristo ay 
ebanghelyo ng pagpapatawad.

Nawa tulungan ng Diyos ang bawat isa sa atin na maalala na
ang ebanghelyo ni Jesucristo ay hindi lamang ebanghelyo ng
pagpapabalik-loob, kundi ito’y ebanghelyo ng pagpapatawad.
Nakasulat na bagaman ang mga kasalanan ng isang tao’y maging
gaya ng matingkad na pula, kung magsisisi siya, ang lahat ng ito’y
magiging kasingputi ng niyebe [tingnan sa Isaias 1:18]. Nagagalak
ako sa kagila-gilalas na paghahayag na nagsasabing:

“Ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa yaong aking pata-
tawarin, subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng
tao.” [D at T 64:10.]3

Marami akong ibinigay na payo sa mga Banal sa mga Huling
Araw noong kapanahunan ko, at isa sa mga pangunahing payo ay
ang huwag kailanman batikusin ang sinuman kundi ang ating sa-
rili. Naniniwala ako sa pambabatikos sa buong maghapon, ngunit
tanging sa mahal nating sarili.4

Wala nang maglalapit sa atin nang higit sa Espiritu ng Diyos
kaysa sa . . . pagiging mabait, mapagbigay, mapagkawanggawa,
matiisin at mapagpatawad. Wala nang ibang magdudulot sa atin
ng higit na kagalakan kaysa sa pagiging handa at kusang pagpa-
patawad sa mga kasalanang nagawa sa atin ng ating mga kapit-
bahay. At walang ibang magdudulot ng higit na kapahamakan sa
atin kaysa sa pagmamatigas ng puso at pagkagalit at damdamin
ng paghihiganti sa mga nakapalibot sa atin.5

Sa bahaging 64:8–13, ng Doktrina at mga Tipan, makikita na-
tin ang sumusunod:

“Ang aking mga disipulo, noong unang panahon, ay naghangad
ng masama laban sa isa’t isa at hindi nila pinatawad ang isa’t isa
sa kanilang mga puso; at dahil sa kasamaang ito sila ay pinahira-
pan at labis na pinarusahan.

“Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, na nararapat ninyong patawa-
rin ang isa’t isa; sapagkat siya na hindi nagpapatawad sa kanyang
kapatid ng kanyang mga pagkakasala ay nahatulan na sa harapan
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ng Panginoon; sapagkat mananatili sa kanya ang mas malaking
kasalanan.

“Ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa yaong aking patata-
warin, subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng tao.

“At nararapat ninyong sabihin sa inyong mga puso—ang Diyos
ang hahatol sa akin at sa iyo, at ikaw ay gagantimpalaan alinsu-
nod sa iyong mga gawa.

“At siya na hindi nagsisisi ng kanyang mga kasalanan, at hindi
ipinagtatapat ang mga yaon, ay inyong ihaharap sa Simbahan, at
gawin sa kanya ang sinasabi ng Banal na Kasulatan sa inyo, sa pa-
mamagitan ng kautusan o sa pamamagitan ng paghahayag.

“At ito ang inyong gagawin upang ang Diyos ay maluwalhati—
hindi dahil sa hindi kayo nagpapatawad, na walang pagkahabag,
kundi nang kayo ay mabigyang-katwiran sa mga mata ng batas,
nang hindi ninyo masaktan siya na inyong Tagapagbigay ng Batas.”

At sa bahaging 121:45, 46, mababasa natin:

“Punuin din ang iyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng
tao, at sa sambahayan ng pananampalataya, at puspusin ng ka-
banalan ang iyong mga iniisip nang walang humpay; sa gayon
ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos; at ang dok-
trina ng pagkasaserdote ay magpapadalisay sa iyong kaluluwa
gaya ng hamog mula sa langit.

“Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina, at
ang iyong setro ay hindi nagbabagong setro ng kabutihan at ka-
totohanan; at ang iyong pamamahala ay magiging walang hang-
gang pamamahala, at sa walang sapilitang pamamaraan ito ay
dadaloy sa iyo magpakailanman at walang katapusan.”

Malaki ang respeto ko at pagpapahalaga sa siping ito mula . . .
sa Doktrina at mga Tipan.

Ang diwa ng kagalakan at kapayapaan ay 
dumarating kapag tayo’y nagpapatawad.

Mga ilang taon na ngayon nang matiwalag sa Simbahan ang
isang kilalang lalaki. Makalipas ang maraming taon ang lalaki ay
sumamo na mabinyagan. Isinangguni ni Pangulong John Taylor sa
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mga apostol ang tungkol sa kanyang binyag at isinasaad [sa li-
ham] na kung magkakaisa sila na mabinyagan siya, siya’y mabi-
binyagan, ngunit kung may isang tututol, hindi siya matatanggap
sa Simbahan. Ayon sa natatandaan ko, lima ang pumayag sa pag-
bibinyag at pito ang tumutol. Mga isang taon makalipas iyon ay
muling nabuksan ang usapin at walo ang sumang-ayon sa pagbi-
binyag at apat ang tumutol. Sa huli’y muli itong nabuksan at sam-
pu na ang sang-ayon at dalawa ang tumutol. Sa wakas ang buong
Konseho ng Labindalawa, maliban sa inyong abang lingkod, ang
pumayag na mabinyagan ang taong ito at noo’y pangalawa ako sa
pinakabagong miyembro ng korum. Bandang huli’y nasa tangga-
pan ako ng pangulo at sinabi niya:

“Heber, alam kong labing-isa sa mga apostol ang pumayag na
mabinyagan si Brother Ganito at Ganyan,” at binanggit ang pa-
ngalan ng lalaki, “at ikaw lang ang tumutol. Ano ang madarama
mo kapag nasa kabilang buhay ka na at makita na ang taong ito
ay nagmakaawang mabinyagan at matuklasan na marahil ikaw
ang humadlang para makapasok siya kasama ng mga nagsisi ng
kanilang mga kasalanan at nakatanggap ng ilang gantimpala?”

Sabi ko’y, “Pangulong John Taylor, makatitingin ho ako nang
diretso sa Panginoon, kung itatanong niya iyan sa akin, at sasa-
bihin kong ginawa ko ang inaakala kong pinakamainam para sa
kaharian. . . . Masasabi ko sa Panginoon na nagdulot ng kahihi-
yan [ang lalaking] iyon sa Simbahan, at wala akong balak na ha-
yaan ang gayong uri ng tao na bumalik sa Simbahan.”

“Kung gayon,” sabi ni Pangulong Taylor, “anak, ayos lang, sun-
din mo ang inaakala mong tama, bumoto ka ayon sa paniniwa-
la mo.”

Sabi ko, “Pangulong Taylor, sabi ninyo sa sulat nais ninyong
iboto ng bawat apostol ang nais ng kanyang puso. Kung gusto
ninyong isuko ko ang naisin ng puso ko, gagawin ko ito; malu-
god kong iboboto na pabalikin ang taong ito, ngunit habang bu-
hay ako’y di ako makapapayag, kung ako ang tatanungin.
Naakusahan ang taong iyan sa harap ng mga apostol ilang taon
na ang nakalilipas at tumayo siya’t nagsinungaling at sinabing
wala siyang kasalanan, at pinatotohanan sa akin ng Panginoon
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na nagsinungaling siya, ngunit hindi ko siya maisusumpa nang
dahil doon. Lumuhod ako nang gabing iyon at nanalangin sa
Diyos na bigyan ako ng lakas na huwag ipangalandakan ang ta-
ong iyon, dahil sa nagsinungaling siya at wala tayong katibayan,
maliban sa patotoo ng batang babae na inakit niya. At hiniling ko
sa Panginoon na dumating sana balang-araw ang dagdag na pa-
totoo, na dumating naman, at itiniwalag natin siya. At sa oras na
magsinungaling ang isang tao sa mga apostol, at nagkasala siya
bagaman sinasabing pinagsisihan na niya ang mga kasalanan, sa
palagay ko’y masyado nang nalagay sa kahihiyan ang Simbahang
ito kahit na di pa siya payagang makapasok sa Simbahan.”

“Kung gayon,” muling sinabi ni Pangulong Taylor, “anak, hu-
wag na huwag kang boboto, habang ganyan ang pananaw mo,
bumoto ka ayon sa paniniwala mo.”

Nilisan ko ang tanggapan ng pangulo. Umuwi ako. . . . Binabasa
ko noon ang Doktrina at mga Tipan sa ikatlo o ikaapat nang pag-
kakataon, at may pananda ako rito, ngunit pagdampot ko nito, sa
halip na buksan sa kinalalagyan ng pananda, nabuksan ito sa:

“Ako, ang Panginoon, ay magpapatawad sa yaong aking pata-
tawarin, subalit kayo ay kinakailangang magpatawad sa lahat ng
tao; sapagkat siya na hindi nagpapatawad sa kanyang kapatid ng
kanyang mga pagkakasala ay nahatulan na sa harapan ng
Panginoon.” [Tingnan sa D at T 64:9–10.]

At isinara ko ang aklat at sinabing: “Kung humiling ang diyab-
lo na mabinyagan, at magsabing nagsisi na siya, bibinyagan ko
siya.” Matapos mananghalian nagbalik ako sa tanggapan ni
Pangulong Taylor at sinabing, “Pangulong Taylor, nagbago po
ang damdamin ko. Isang oras na po ngayon nang sabihin kong
habang nabubuhay ako’y di ako papayag na mabinyagan si
Brother Ganito at Ganyan, ngunit narito po ako para sabihing
maaari na siyang binyagan, kung ako ang tatanungin.”

May ugali si Pangulong Taylor, lalo na kapag nasisiyahan siya,
uupo at magtatatawa siya habang yumuyugyog ang buong kata-
wan, at nagtawa siya at sinabing, “Anak, ang bilis naman ng pag-
babago. May itatanong sana ako sa iyo. Ano ang pakiramdam mo
nang umalis ka mga isang oras na ngayon? Nadama mo bang
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gusto mong suntukin ang lalaki sa pagitan ng dalawang mata at
pabagsakin siya?”

Sabi ko’y, “Ganyan nga ho ang nadama ko.”

Sabi niya, “Ano’ng pakiramdam mo ngayon?”

“Ang totoo ho, Pangulong Taylor, sana patawarin ng Panginoon
ang nagkasala.”

Sabi niya, “Masaya ka di ba, kaysa kanina. Nasa iyo ang diwa
ng galit kanina, may poot sa iyong puso sa taong iyon, dahil sa
kanyang kasalanan at dahil sa kahihiyang idinulot niya sa
Simbahan. At ngayo’y nasa iyo ang diwa ng pagpapatawad at ma-
saya ka, di ba?”

At sabi ko’y, “Oho; galit ako at napopoot kanina pero ngayon
masaya na ako.”

At sinabi niya: “Alam mo ba kung bakit ko isinulat ang liham
na iyon?”

Sabi ko’y: “Hindi po.”

“Isinulat ko iyon upang matutuhan mo at ng ilang nakababa-
tang miyembro ng mga apostol ang aral na ang pagpapatawad ay
mas nauuna sa katarungan, kapag may pagsisisi, at ang pagkaka-
roon sa inyong puso ng diwa ng pagpapatawad at pag-aalis sa in-
yong puso ng diwa ng galit o pagkapoot ay nagdudulot ng
kapayapaan at kagalakan; na ang ebanghelyo ni Jesucristo ay nag-
dudulot ng kagalakan, kapayapaan at kaligayahan sa bawat kalulu-
wa na namumuhay ayon dito at sumusunod sa mga turo nito.”

At nagpatuloy siya. Hindi ko na maalala ang lahat ng mga itinu-
ro niya, ngunit nagpatuloy sa ganitong paraan, sinasabi niya na
hindi siya ang nagbigay sa akin ng karanasang iyon, na hindi niya
ako mabibigyan ng patotoo ng ebanghelyo. Sinabi niyang ako mis-
mo ang dapat tumanggap ng patotoong iyon; na dapat mapasa
puso ko ang tamang diwa at madama ito—ang diwa ng pagpapa-
tawad, ang diwa ng pagtitiis at pagkakawanggawa—bago mapasa
akin ang anumang kabutihan bilang indibiduwal. Kung basta ko
na lang isinuko ang aking kalooban sa kanya at ibinoto na mabin-
yagan ang taong ito ay hindi ko sana natutuhan ang aral na ang
diwa ng kagalakan at kapayapaan ay dumarating kapag nagpata-
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wad, at kapag puspos ang ating puso ng pagmamahal sa kapwa at
pagpapasensiya sa mga taong nakagawa ng pagkakamali. Mula
noon hanggang ngayon naaalala ko pa ang mga turong iyon.

Ang Propeta ng Panginoon [Pangulong Taylor] ay nagsabi:

“Anak, huwag mong kalimutan na kapag ginagampanan mong
mabuti ang iyong tungkulin ang puso mo’y mapupuspos ng pag-
mamahal at pagpapatawad, maging sa makasalanang nagsisisi. At
kapag hindi mo na nagagampanan ang iyong tungkulin at nagpa-
siyang maniwala na ang itinuturing mong katarungan at siyang
patas at tama ang dapat masunod o magawa, kadalasan ikaw ay
hindi maligaya. Malalaman mo ang kaibhan ng Espiritu ng
Panginoon at ng espiritu ng kaaway, kapag nakikita mong maliga-
ya ka at kuntento, na mahal mo ang iyong kapwa, na iniisip mo
ang kapakanan nila; at malalaman mong wala sa iyo ang Espiritu
kapag puno ka ng galit at dama mong gusto mong pabagsakin
ang isang tao.”

Ang pagpapatawad ay pahiwatig ng 
tunay na pagmamahal sa kapwa.

Naaalala ko ang isa sa mga pinakamainam na kabanata sa bu-
ong Biblia (I Cor. 13):

“Kung ako’y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga ang-
hel, datapuwa’t wala akong pagibig, ay ako’y naging tanso na tu-
mutunog, o batingaw na umaalingawngaw.

“At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at malala-
man ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman;
at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa’t
mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa’t wala akong pagibig,
ay wala akong kabuluhan.

“At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik
upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking kata-
wan upang sunugin, datapuwa’t wala akong pag-ibig, ay walang
pakikinabangin sa akin.

“Ang pagibig ay mapagpahinuhod, at magandang-loob; ang pa-
gibig ay hindi nananaghili; ang pagibig ay hindi nagmamapuri,
hindi mapagpalalo.
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“Hindi naguugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang
sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama;

“Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan;

“Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasa-
han, lahat ay tinitiis.

“Ang pagibig ay hindi nagkukulang kailan man: kahit maging
mga hula, ay mangatatapos; maging mga wika, ay titigil: maging
kaalaman, ay mawawala.

“Sapagka’t nangakakakilala tayo ng bahagya, at nanganghuhu-
la tayo ng bahagya;

“Datapuwa’t kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay
matatapos.

“Nang ako’y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nag-
daramdam akong gaya ng bata, nagiisip akong gaya ng bata: nga-
yong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko ang mga bagay
ng pagkabata.

“Sapagka’t ngayo’y malabo tayong nakakikita sa isang salamin;
nguni’t pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan: ngayo’y naki-
kilala ko ng bahagya, nguni’t pagkatapos ay makikilala ko ng
gaya naman ng pagkakilala sa akin.

“Datapuwa’t ngayo’y nanatili ang tatlong ito: ang pananampala-
taya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni’t ang pinakadakila sa mga
ito ay ang pagibig.”

Iniisip ng marami na ang pag-ibig sa kapwa ay pagbibigay ng
pera sa isang tao; ngunit ang tunay at di huwad na pag-ibig sa
kapwa ay ang pagpapakita ng pagmamahal at pakikiramay, at
iyan ang uri ng pagmamahal sa kapwa na tinutukoy ng apostol
sa ika-13 kabanatang ito ng Unang Corinto.

Natatandaan ko na matapos ibigay ng Pangulo ng Simbahan ang
aral na iyon noong aking kabataan ay binasa ko ang kabanatang ito
nang minsan sa isang linggo nang medyo matagal, tapos ay min-
san sa isang buwan sa loob ng ilang buwan. Naisip kong kailangan
ko ito sa aking negosyo; isa ito sa mga bagay na kailangan para
ako’y umunlad.
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Sa halip na hatulan ang iba, dapat nating 
sikaping pagbutihin ang ating sarili.

Natatandaan ko na noong nakaraang taon, dito sa kumperen-
sya, ay binasa ko ang isang mainam at magandang awitin, narito
ang kalahati ng unang talata nito:

Hayaang makilala ng bawat isa

Ang mismo niyang pagkatao,

Mali niya’y dapat itama

Maling pinupuna sa kapwa.

[Tingnan sa “Let Each Man Learn to Know Himself,”

Hymns (1948), blg. 91]

. . . Binanggit ko rin ang apat na maiikling talata mula sa ating
himno [na pinamagatang “Should You Feel Inclined to Censure”],
na ang bahagi ay mababasa nang ganito:

Sakaling maisip mong

Pulaan ang iba,

Puso mo ang unang suriin,

Dahil baka mali ka.

[Tingnan sa Hymns (1985), blg. 235]

Ni hindi ko naisip noong banggitin ko ang mga tulang ito na
nanaisin kong banggitin muli ito ngayon; ngunit dahil sa pagha-
tol at diwa, halos sa galit, at poot na tila ipinakikita ng ilang tao
sa kalipunan ng mga Banal sa mga Huling Araw sa kasalukuyan,
na may kinalaman sa negosyo at pulitikal na gawain ay nais kong
bigyang-diin, sa lakas na aking taglay, ang huling talata ng mun-
ting himnong iyon . . . :

Ang paghatol ay iwasan,

Problema ay lunasan,

Siya na pinararatangan

Ay nagiging kaibigan.

[Tingnan sa Hymns, (1985), blg. 235]. . . .



172

K A B A N A T A  1 6

Gusto kong ulitin ang huling talata ng [isang] napakainam na
himno, na natutuhan ko mga tatlumpu’t lima o apatnapung taon
na ang nakalilipas, noong unang awitin ito sa akin ni Francis M.
Lyman [ng Korum ng Labindalawang Apostol]. Isinulat ko ang
mga salita nito noon ding gabing iyon, at inaral kinabukasan.
Gusto kong ipamuhay ng bawat Banal sa mga Huling Araw ang
mga turo ng napakainam na talatang ito, at kung gagawin natin
iyan naniniwala akong madaragdagan ang ating pag-ibig at pag-
mamahal sa kapwa; upang ang diwa ng kapayapaan at kaligaya-
han, na ipinangako ni Pangulong Taylor sa akin noong nagpasiya
akong huwag papasukin sa Simbahan ang isang lalaki, at ang diwa
ng kagalakan at kapayapaan na napasa akin, matapos ang pagba-
bago ng puso, ay dumating sa mga Banal sa mga Huling Araw:

Kung sa iyong palagay

Ika’y nakalalamang,

Panginoon sa iyo’y natuwa

At dapat gayon ka rin sa ‘yong kapwa.

Ang iyong mabuting halimbawa

Maaaring tularan ng iba.

Kaya’t ikaw na muna ang magbago

Bukas nama’y tulungan ang kaibigan mo.

[Tingnan sa Hymns (1948), blg. 91]. . . .

Nakikiusap ako sa bawat Banal sa mga Huling Araw na pala-
kasin ang diwa ng pag-ibig sa kapwa, ang pagtitiis, at pagmama-
hal sa kapatid.6

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa paanong mga paraan ang ebanghelyo ni Jesucristo ay
ebanghelyo ng pagpapatawad?

• Bakit kailangan nating patawarin ang iba? Ano ang ilan sa mga
ibubunga ng pagtangging magpatawad?

• Bakit mahirap magpatawad kung minsan? Ano ang maaari na-
ting gawin para mapaglabanan ang ganitong balakid?

• Sa paanong mga paraan maiimpluwensiyahan ng pagiging ma-
pagpatawad ng isang tao ang mga taong pinatatawad?
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• Paanong pagpapahiwatig ng pagmamahal sa kapwa ang pag-
papatawad?

Mga Tala

1. “A Father Who Is Loved and Honored,”
Improvement Era, Nob. 1936, 682.

2. Sa Conference Report, Okt. 1937, 131.
3. Sa Conference Report, Abr. 1936, 12.
4. Gospel Standards, tinipon ni 

G. Homer Durham (1941), 47.

5. Sa Collected Discourses Delivered by
President Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, na tinipon ni Brian H. Stuy, 
5 tomo (1987–92), 3:194.

6. Sa Conference Report, Okt. 1920,
4–10; binago ang ayos ng mga talata.
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Sa ating mga bansa at komunidad, dapat nating gawin ang lahat upang 

ihalal ang mabubuting pinuno at ipatupad ang mabubuting batas.
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Pagiging Tapat na 
mga Mamamayan

Bilang mga Banal sa mga Huling Araw, tungkulin 
nating maging mga mamamayan na sumusunod sa mga

batas at gawin ang lahat ng ating makakaya upang
tulungan ang ating mga pamahalaan na tumakbo 

sang-ayon sa mga alituntunin ng kagandahang-asal.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Si Pangulong Heber J. Grant ay itinalagang Pangulo ng Simbahan
noong 1918, matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig.
Naglingkod siya hanggang siya’y mamatay noong 1945, nang ma-
tapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pinamunuan niya ang
Simbahan sa gitna ng matinding problema sa ekonomiya noong
Matinding Kahirapan (Great Depression), na nagdulot ng mala-
king problemang pinansiyal sa mga pamilya at komunidad sa bu-
ong daigdig. Habang hinihimok at tinutulungan niya ang mga
Banal sa gitna ng kahirapan sa pananalapi, digmaan, at pagbangon
mula sa pinsalang dulot ng digmaan, ang mga pamahalaan ay nag-
babago sa lahat ng panig ng mundo. Naimpluwensiyahan ng mga
pagbabagong ito ang kahalagahan ng hakbang na gagawin ng pa-
mahalaan sa buhay ng bawat tao at naapektuhan din nito ang dam-
damin ng mga tao hinggil sa kanilang mga pamahalaan.

Sa gitna ng mga panahong ito na puno ng hamon, pinayuhan ni
Pangulong Grant ang mga Banal na makialam sa mga isyu na na-
kaaapekto sa kanilang lokal, pangrehiyon, at pambansang mga pa-
mahalaan. At hindi lang payo ang ibinigay niya; ginampanan niya
mismo ang kanyang tungkulin. Halimbawa, sa kabila ng abala ni-
yang buhay bilang Pangulo ng Simbahan, nagtrabaho siyang ma-
buti upang suportahan ang Prohibisyon, isang kilusan sa Estados
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Unidos na ginawang labag sa batas ang paggawa, pagbebenta, at
pamamahagi ng mga inuming nakalalasing.

Tapat si Pangulong Grant sa mga batas ng kanyang sariling ba-
yan, at itinuro niya na ang Saligang Batas ng Estados Unidos ay iti-
natag ng Diyos. “Mula noong aking pagkabata,” sabi niya,
“Naunawaan ko na naniniwala tayo nang lubos na ang Saligang
Batas ng ating bansa ay inspiradong dokumento, at ginabayan ng
Diyos ang mga lumikha nito at yaong mga nagtanggol sa kalayaan
ng bansang ito.”1

Noong naglilingkod pa si Pangulong Grant bilang Apostol at
Pangulo ng Simbahan, karamihan sa mga miyembro ng Simbahan
ay taga Estados Unidos ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit ka-
ramihan sa kanyang sinabi tungkol sa pamahalaan ay may kinala-
man sa Estados Unidos. Gayunman, ang kanyang mga turo ay
mga pahayag ng katotohanan na angkop sa buong mundo.

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay dapat 
sumuporta sa mga pinuno ng kanilang pamahalaan 

at sundin ang mga batas ng kanilang lupain.

Naniniwala ako nang walang pag-aalinlangan na tungkulin ng
bawat Banal sa mga Huling Araw na itaguyod at ipamuhay ang
batas.2

Narito ang pahayag ng Simbahan na nasa Bahagi 134 ng
Doktrina at mga Tipan, hinggil sa ating paniniwala sa mga pa-
mahalaan at mga batas sa pangkalahatan, na opisyal na tinang-
gap sa pamamagitan ng nagkakaisang boto ng lahat ng mga
miyembro ng Simbahan mga isandaang taon na ang nakalilipas:

“Kami ay naniniwala na ang mga pamahalaan ay itinatag ng
Diyos para sa kapakinabangan ng tao; at kanyang pinananagot
ang mga tao sa kanilang mga gawa na may kaugnayan sa mga ito,
kapwa sa paggawa ng mga batas at pagpapatupad sa mga ito,
para sa ikabubuti at kaligtasan ng lipunan.

“Kami ay naniniwala na walang pamahalaang makaiiral sa ka-
payapaan, maliban kung ang gayong mga batas ay binalangkas at
ipinalagay na hindi malalabag nang masiguro sa bawat tao ang
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malayang paggamit ng budhi, ang karapatan at pamamahala ng
ari-arian, at ang pangangalaga ng buhay.

“Kami ay naniniwala na ang lahat ng pamahalaan ay kinakaila-
ngang humingi ng mga pambayang pinunong sibil at mga hu-
kom upang ipatupad ang mga batas ng gayon din; at yaong
mamamahala ng batas na pantay-pantay at makatarungan ay na-
rarapat hanapin at itaguyod ng tinig ng mga tao kung isang re-
publika, o ang kagustuhan ng pinakamataas na pinuno.

“Kami ay naniniwala na ang relihiyon ay itinatag ng Diyos; at
ang tao ay masunurin sa kanya, at sa kanya lamang, para sa pag-
papairal nito, maliban kung ang kanilang mga pangrelihiyong
kuru-kuro ay magbubunsod sa kanila na manghimasok sa mga
karapatan at kalayaan ng iba; subalit kami ay hindi naniniwala na
ang batas ng tao ay may karapatang makialam sa mga iniatas na
alituntunin ng pagsamba upang igapos ang mga budhi ng tao, o
magdikta ng mga uri para sa pangmadla o pansariling pagsamba;
na ang pambayang hukom ay nararapat na sugpuin ang krimen,
subalit hindi kailanman pamahalaan ang budhi; nararapat paru-
sahan ang may pagkakasala, subalit di kailanman sawatahin ang
kalayaan ng kaluluwa.

“Kami ay naniniwala na ang lahat ng tao ay may pananagutan
na pagtibayin at itaguyod ang kani-kanilang mga pamahalaan
kung saan sila naninirahan, habang pinangangalagaan sa kani-
lang likas at hindi maikakait na mga karapatan ng mga batas ng
mga gayong pamahalaan; at yaong panunulsol at paghihimagsik
laban sa pamahalaan ay di nararapat sa bawat mamamayang sa
ganito pinangangalagaan, at nararapat na parusahan nang naa-
ayon; at na ang lahat ng pamahalaan ay may karapatang magpa-
tupad ng mga batas na sa kanilang sariling paghuhusga ay
kinalkulang pinakamahusay upang tiyakin ang kapakanan ng
madla; at gayon man, kaalinsabay nito, pinamamalaging banal
ang kalayaan ng budhi.

“Kami ay naniniwala na ang bawat tao ay nararapat igalang sa
kanyang katayuan, tulad ng mga pinuno at hukom na itinalaga
para sa pangangalaga sa mga walang malay at pagpaparusa sa
mga nagkasala; at sa mga batas ang lahat ng tao ay nararapat gu-
malang at magpitagan, dahil kung wala ang mga ito ang kapaya-
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paan at pagkakaisa ay mahahalinhan ng kaguluhang pambansa at
sindak; ang mga batas ng tao ay itinatag para sa malinaw na la-
yuning pangalagaan ang ating mga kapakanan bilang mga tao at
bansa, sa pagitan ng tao at tao; at mga banal na batas na ibinigay
ng langit, nag-aatas ng mga alituntunin na may kinalaman sa es-
pirituwal na bagay, para sa pananampalataya at pagsamba, na
kapwa pananagutan ng tao sa kanyang Tagapaglikha.

“Kami ay naniniwala na ang mga pinuno, bansa, at pamahala-
an ay may karapatan, at may pananagutang ipatupad ang mga ba-
tas para sa pangangalaga ng lahat ng mamamayan sa malayang
pagtupad ng kanilang pangrelihiyong paniniwala; subalit kami
ay hindi naniniwala na sila ay may karapatan sa katarungan na
alisan ang mga mamamayan ng pribilehiyong ito, o pagbawalan
sila sa kanilang mga kuru-kuro, hanggang ang pagsasaalang-
alang at paggalang na ipinakikita sa mga batas at ang ganoong
mga pangrelihiyong kuru-kuro na ito ay hindi magbibigay-katwi-
ran sa panunulsol ni pagsasabwatan laban sa pamahalaan.

“Kami ay naniniwala na ang paggawa ng krimen ay nararapat
parusahan alinsunod sa uri ng pagkakasala; na ang pagpaslang,
pagtataksil, panloloob, pagnanakaw, at ang paggambala sa pang-
kalahatang kapayapaan, sa lahat ng kadahilanan, ay nararapat pa-
rusahan alinsunod sa kanilang kasamaan at sa kanilang pagkahilig
sa masama ng mga tao, sa pamamagitan ng mga batas ng yaong
pamahalaan na kung saan ang pagkakasala ay nagawa; at para sa
kapayapaan ng madla at katahimikan ng lahat ng tao ay nararapat
humakbang pasulong at gamitin ang kanilang kakayahan sa pag-
dadala ng mga nagkakasala laban sa mabubuting batas sa kaparu-
sahan.

“Kami ay hindi naniniwala na makatarungang isama ang pang-
relihiyong kapangyarihan sa pamahalaang sibil, na kung saan
ang isang pangrelihiyong samahan ay pinagyayaman at ang iba
pa ay pinagbabawalan nito sa mga espirituwal na pribilehiyo, at
ang mga pansariling karapatan ng mga kasapi nito, bilang mga
mamamayan, ay ipinagkakait.” [D at T 134:1–9.]

Tandaan lamang na inilathala ito noon pang 1835, bilang pa-
ninindigan ng Simbahan, at hindi ito nabago kailanman.3
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Noong magpulong ang mga Banal sa Pangkalahatang
Kumperensya [Oktubre 1940] ay may digmaan pa rin sa daigdig
[ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig]. Milyun-milyon sa mga
anak ng Panginoon ang nagdurusa at nagdadalamhati. Dinaranas
nila ang buong epekto ng lahat ng hirap at lungkot na bunga ng
digmaan. . . .

Ang ating mga kapatid ay nasa magkabilang panig ng matin-
ding hirap na ito. Sa bawat panig sila’y nakatali sa kanilang ban-
sa dahil sa kanilang mga ninuno, pamilya at mga kababayan. . . .

Ang mga Banal sa magkabilang panig ay walang magawa kun-
di ang sumuporta sa pamahalaan na dapat nilang bigyan ng ka-
tapatan. Ngunit ang kanilang mga dalangin ay dapat ialay sa araw
at gabi upang maibaling ng Diyos ang puso ng kanilang mga pi-
nuno sa kapayapaan, upang matigil na ang sumpa ng digmaan.4

Ang antas ng pagrespeto natin sa mga awtoridad sa bansa
kung saan tayo kabahagi, at pagtataguyod sa pamahalaan ang
siya ring antas ng pagiging legal nating mga mamamayan, at ta-
yo’y igagalang at itataguyod ng ating pamahalaan.5

Kapag ang alinmang batas ay ipinanukala at naging bahagi ng
saligang batas, walang sinumang tao na gumagasta ng pera para
labagin ang batas ang matapat na makapagsasabing siya’y tapat
na mamamayan.6

Nawa maiparating ko ang diwang ito [mula kay Abraham
Lincoln, ang ika-16 na pangulo ng Estados Unidos,] na babasa-
hin ko ngayon, sa puso ng bawat Banal sa mga Huling Araw na
dapat makarinig nito:

“Hayaang maikintal ng bawat inang Amerikano sa kanyang ma-
liliit na anak ang paggalang sa mga batas; hayaang ituro ito sa
mga paaralan, sa mga pamantasan  at mga kolehiyo; hayaang ma-
isulat ito sa aklat ng mga bata, sa aklat sa pagbaybay at almanac;
hayaang maipangaral ito sa pulpito, maipahayag sa mga pulong
ng mga opisyal ng pamahalaan, at maipatupad sa mga hukuman
ng hustisya.” [Tingnan sa “The Perpetuation of Our Political
Institutions,” binanggit sa The Speeches of Abraham Lincoln

(1908), 6.]7
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Dapat tayong makilahok sa paghahalal ng mabubuting
pinuno at pagpapanukala ng mabubuting batas.

Ipinagdarasal ko ang ating bansa at hiling ko sa Panginoon na
basbasan ang mga namumuno sa bansa; sa mga estado, sa mga
lungsod, at sa mga lalawigan. Dalangin ko sa Diyos na bigyang
inspirasyon ang mga tao na sundin ang Kanyang mga utos, at
maghalal ng mabubuting tao. Sana kalimutan na nila ang kanilang
mga pagkakaiba sa pulitika at hanapin ang mabubuting tao na
manunungkulan, at hindi mga taong nakikipagsabwatan sa mga
lumalabag sa mga batas ng ating bansa. Isa sa ating mga Saligan
ng Pananampalataya ang pagsunod at pagtataguyod sa mga batas
ng lupain (tingnan sa Mga Saligan ng Pananampalataya 1:12].
Nawa’y tulungan tayo ng Diyos na magawa ito.8

Laging napag-uusapan, at naririnig ko ang bulung-bulungan,
na hangad ng Panguluhan ng Simbahan ni Jesucristo na namu-
muno at mayhawak ng Priesthood na ang taong ito at ang taong
iyon o ang isa pang tao ay maihalal sa tungkulin.

Ang Panguluhan ng Simbahan, kung pag-uusapan ang pagbo-
to, ay pinahihintulutan ang bawat lalaki, babae, at batang nasa
hustong gulang para bumoto na bumoto sang-ayon sa kanyang
pinaniniwalaan. Ngunit sumasamo kami sa lahat ng lalaki at ba-
bae, na nakababatid sa responsibilidad na nasa kanila, na hanga-
ring patnubayan sila ng Diyos na ating Amang nasa Langit sa mga
bagay na ukol sa pulitika gayundin sa relihiyon; at ipagtanggol
ang tama.9

Bagaman mariin kong itinatanggi na may kinalaman kapwa
ang simbahan at estado sa paraan ng pag-iisip ng mga tao ng
mundo na kasa-kasama ng mga Banal sa mga Huling Araw, hindi
ko itinatanggi na kung ako, bilang miyembro ng Simbahang ito,
ay mayroong kapangyarihan o impluwensya na maaari kong ga-
mitin upang subuking kunin ang pinakamabuting tao na magli-
lingkod sa mamamayan, ay gagamitin ko ito habang ako’y
nabubuhay.10

Ipinaaalala sa akin ng pulitika ang tigdas. Hindi gaanong maka-
pipinsala ang tigdas kung iinom ka ng kaunting saffron [herbal]
na tsaa o kahit ano pa para lumabas ito. Ngunit kapag hindi ito na-
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agapan at naging malubha, padidilawin nito ang iyong balat at
minsan ay magiging sanhi ng iyong pagkaduling. Kaya huwag ka-
yong malulong sa pulitika. Lubos akong naniniwala na ang pina-
kamainam na mga tao ang dapat ihalal. Naniniwala akong dapat
piliin ang matatapat, mga matwid, at mabubuting tao para ma-
nungkulan.11

Bawat Banal sa mga Huling Araw ay dapat manalangin sa araw-
araw na tulungan siya ng Panginoon na mag-isip na mabuti, at
sumunod sa tamang mga prinsipyo nang hindi iniisip ang sari-
ling kapakanan, ang maliliit na grupo na ang gusto’y para lang sa
kanilang kapakanan, o ang kanyang partido sa pulitika.12

Ang mga pamahalaan ay dapat ibatay at mapangasiwaan
ng mga alituntunin ng kagandahang-asal.

Sa kanyang talumpati ng pamamaalam sa mga Amerikano ay
sinabi ni George Washington [ang unang pangulo ng Estados
Unidos]:

“Sa lahat ng mga disposisyon at kaugalian na humahantong sa
tagumpay sa pulitika, ang relihiyon at kagandahang-asal ang si-
yang suportang lubhang kailangan. Kahangalan ang sabihin ng
tao na siya’y makabayan kung ang gawa naman niya’y nagpapa-
hina o sumisira sa mga dakilang batayang prinsipyo ng kaligaya-
han ng tao, na bumubuo sa matatag na suporta sa tungkulin ng
mga tao at mamamayan.

“Anumang kaalaman ang maaaring ibunga ng dalisay na edu-
kasyon sa isipan ng tao, kapwa ang mabuting kaisipan at karana-
san ang pumipigil sa atin na umasang iiral ang pambansang
kagandahang-asal kung walang mga alituntunin ng relihiyon.

“Kaya mag-ingat tayo kung iniisip nating mananatili ang 
kagandahang-asal nang walang relihiyon.” [Tingnan sa
“GeorgeWashington: Farewell Address,” sa William Benton, taga-
lathala, The Annals of America, 21 tomo (1968–87), 3:612.]13

Sinasabi . . . natin na nalulungkot ang Diyos kapag may dig-
maan at sang-ayon sa kanyang kalooban ay gagawaran Niya ng
walang hanggang kaparusahan ang mga nakikidigma ng walang
katwiran.
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Pinagtitibay natin na lahat ng mga kontrobersya sa buong
mundo ay malulutas sa [payapang] paraan kung ang mga bansa
ay makikitungo sa isa’t isa sa paraang di-makasarili at mabuti.
Sumasamo kami sa mga pinuno ng lahat ng bansa at sa mga tao
mismo na ayusin at lutasin ang kanilang mga pagkakaiba sa di-
makasarili at matwid na paraan, para maiwasan ang pagbuhos sa
mundo ng galit ng Diyos, dahil sinabi Niyang ibubuhos Niya ang
Kanyang poot sa masasama nang walang sukat.14

Ang Diyos ay hindi natutuwa sa digmaan, o maging sa kasa-
maan na laging nagbabadya nito. . . . Sa lahat ng bansa, sinasabi
naming lutasin ang inyong mga pagkakaiba sa mapayapang pa-
raan. Ito ang paraan ng Panginoon.15

Walang taong makagagawa ng kasinungalingan, o makalalabag
sa mga batas ng kanyang bansa at magiging tunay na Banal sa
mga Huling Araw. Walang bansa o mga pinuno ng mga bansa na
makagagawa ng mali, at mabibigong tuparin ang kanilang mga
pangako, nang hindi mapapasailalim sa sumpa ng Diyos at ng
tao na gaya ng iba pang tao na gumagawa din ng mali. Mananaig
ang katotohanan. “Ipagtanggol at itaguyod ang tama, kahit ma-
hirap gawin ito,” ang siyang dapat maging moto ng bawat Banal
sa mga Huling Araw.16

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa paanong paraan maitataguyod ng mga miyembro ng
Simbahan ang mabuting pamahalaan?

• Bakit mahalagang gamitin natin ang ating karapatan sa pagbo-
to kapag may pagkakataon tayong gawin iyon? Kapag may pag-
kakataon tayong bumoto, ano ang magagawa natin upang
ihanda ang ating sarili sa pagtupad sa tungkuling ito?

• Paano natin matutulungan ang mga pinuno ng ating pamaha-
laan na kumilos sang-ayon sa mga alituntunin ng kaganda-
hang-asal?

• Sa paanong mga paraan makatutulong ang mga indibiduwal at
pamilya sa pagpapaganda ng kanilang komunidad?

• Ano ang magagawa natin sa ating mga tahanan upang mahi-
mok ang mga miyembro ng pamilya na igalang ang batas?
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Ang Tabernacle Choir noong mga 1920. Pinayuhan ni Pangulong Grant ang 

mga kongregasyon at mga koro na awitin ang mga himno ng Sion, na may 

“mabisang epekto sa pagpapabalik-loob sa mga tao sa mga alituntunin ng 

ebanghelyo at sa pagtataguyod ng kapayapaan at espirituwal na pag-unlad.”



Ang Awitin ng Puso

Kapag kinakanta natin ang mga himno ng Sion sa 
tamang diwa, nag-aalay tayo ng mga panalangin sa
Panginoon at inaanyayahan ang impluwensiya ng 
Espiritu Santo sa ating buhay at sa buhay ng iba.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Gustung-gustong inaawit ni Pangulong Heber J. Grant ang mga
himno ng Sion, kahit na nawawala siya sa tono. Noong Abril
1900, habang naglilingkod siya bilang miyembro ng Korum ng
Labindalawang Apostol, inilaan niya ang isang buong talumpati sa
kahalagahan ng pag-awit ng mga himno. Sa pananalitang ito, na
ibinigay niya sa pangkalahatang kumperensya ng Deseret Sunday
School Union, nagbahagi siya ng mga kuwento tungkol sa kan-
yang pagsisikap na matutong umawit:

“Buong buhay ko’y gustung-gusto kong umawit. Noong ako’y
sampung taong gulang sumali ako sa klase ng pag-awit, at sinabi
sa akin ng propesor na hindi ako kailanman matututong umawit.
Mga ilang taon na ang nakararaan [isang lalaki] ang nagsabing
nakakaawit ako, pero gusto raw niyang mga apatnapung milya
ang layo niya habang umaawit ako. . . .

“Noong bata pa ako, maliban sa nanay ko’y wala ng ibang ba-
baeng nabubuhay na interesedo sa akin, nagbigay sa akin ng ma-
raming payo ng ina o tila higit na nagmahal sa akin maliban kay
Sister [Eliza R.] Snow. Buong puso ko siyang minahal, at gustung-
gusto ko ang kanyang himnong, “Aking Ama.” Nabanggit ko no-
ong nakaraang apat na buwan kay Brother Horace S. Ensign na
handa akong gugulin ang apat o limang buwan ng libreng oras ko
kung matututuhan ko lamang awitin ang himnong iyon. Sinabi
niya sa akin na kahit sino ay matututong umawit kung gayon 
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kasigasig. Sinabi ko sa kanya na kung mayroon man akong kata-
ngiang taglay iyon ay ang pagiging masigasig. Kaya iminungkahi
kong maupo kami at gusto kong ituro niya sa akin ang unang ara-
lin ukol sa awit na iyon sa loob ng dalawang oras. Patuloy pa rin
ako sa mga aralin magmula noon. . . .

“Sinasabi ko ito dahil dama kong dapat nating himukin ang
ating mga kabataan na matutong umawit. Bilang mang-aawit, na-
sayang ang tatlumpu’t tatlong taon ng buhay ko. Sinabihan ako
noong sampung taong gulang pa lang ako na di ako kailan man
matututong umawit. Natuto lamang ako nang apatnapu’t tatlong
taon na ako, at gumugol ako ng mga apat o limang buwan sa
pagsisikap na matutuhang awitin ang mga himnong, ‘Ang Diyos
ay kumikilos sa mahimalang paraan,’ at ‘Aking Ama.’ Natutuhan
ko ang isa dahil sa damdamin at pagmamahal ko sa may-akda, at
ang isa ay dahil ito ang paboritong himno ni Pangulong Wilford
Woodruff sa himnaryo.

Kaagad matapos ang pananalitang ito, inawit ni Elder Grant
ang himnong “Aking Ama.” At sinabing, “Isa lang ang pakay ko
ngayong gabi sa pagsasalita at pag-awit, at ito’y upang himukin
ang mga kabataan na huwag sayangin ang tatlumpu o apatna-
pung taon ng kanilang buhay bago mag-aral na umawit. . . . Sa
patuloy na pagsisikap ay matututong umawit ang isang tao na
walang kaalam-alam sa musika, gaya ng nangyari sa akin.”1

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang awitin ng puso ay isang panalangin sa Panginoon.

Ang pag-awit ay napakagandang bahagi ng pagsamba ng mga
Banal sa mga Huling Araw.2

Ang pag-awit ng ating sagradong mga himno, na isinulat ng
mga tagapaglingkod ng Diyos, ay may mabisang epekto sa pagpa-
pabalik-loob sa mga tao sa mga alituntunin ng ebanghelyo at sa
pagtataguyod ng kapayapaan at espirituwal na pag-unlad. Ang
pag-awit ay panalangin sa Panginoon, gaya ng sabi Niya:
“Sapagkat ang aking kaluluwa ay nagagalak sa awitin ng puso; oo,
ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa akin, at ito ay tutu-
gunan ng pagpapala sa kanilang mga ulo.” [D at T 25:12.]3
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Ang aking kaluluwa’y nagagalak sa tuwina sa pakikinig sa pag-
awit, lalo na dahil mahal na mahal ko ito sa buong buhay ko, at
nagagalak ako na makapanalangin ngayon sa Panginoon, “sa mga
awitin ng puso.” Para sa akin kung tatandaan nating lahat ang
mga salita ng Panginoon, na ang awit ng mabubuti ay isang pa-
nalangin sa kanya, at ito ay tutugunan ng pagpapala sa ating mga
ulo, at palaging dadalangin sa ating Ama sa Langit sa malalambing
na awitin ng Sion, at masigasig at matapat na uulit-ulitin sa ating
mga puso ang mensahe ng ating magagandang himno, ay tala-
gang mapapasa atin ang mga ipinangakong pagpapala, na hiling
kong subukan at kamtin ng mga Banal.4

Dapat nating iwasan ang mga awitin 
na nagtuturo ng maling doktrina.

Tandaan natin ang uri ng mga awiting gusto ng Panginoon,
mga awiting naglalaman ng Ebanghelyo. Nakadalo na ako sa mga
kumperensya kung saan nakarinig ako ng tatlo o apat na mga awi-
tin, na naglalaman ng mga salitang hindi ko matanggap.
Sinaliwan ito ng mabuting musika ngunit hindi mabuti ang dok-
trina ng mga ito.5

Kapag mas maganda ang musikang sumasaliw sa maling dok-
trina, lalong nagiging mapanganib ito. Nakikiusap ako sa lahat ng
mga Banal sa mga Huling Araw, at lalo na sa ating mga koro, na
huwag kailanman kantahin ang mga salita ng isang awitin, gaano
man kaganda at kasigla ang musika nito, kapag ang mga turo ay
hindi lubos na naaayon sa mga katotohanan ng ebanghelyo. . . .

. . . Walang mang-aawit, o samahan ng mga mang-aawit, sa
Simbahan, na dapat magtanghal ng isang seleksyon maliban
kung ang mga salita nito’y lubos na naaayon sa mga katotohanan
ng ebanghelyo, at maibibigay mula sa puso ng mang-aawit. Sa
madaling salita, ang ating mga awitin ay talagang dapat na “mga
panalangin sa Panginoon.” [Tingnan sa D at T 25:12.] Kung ma-
ingat tayo at kakantahin ang gayong mga awitin lamang, doon pa
lang tayo makatitiyak sa mga pagpapala na ipinangako ng
Panginoon, dahil ang kanyang mga pangako ay “tunay at tapat at
matutupad na lahat.” [Tingnan sa D at T 1:37.]6
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Ang pagkanta ng mga himno ay makapagdudulot ng
payapa at makalangit na impluwensiya sa ating buhay.

Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inspirasyong dulot ng
kanyang Espiritu sa marami nating mga miyembro sa pagsusulat
ng magandang musika na gamit natin sa mga himno. . . . Pagpalain
nawa ng Diyos ang ating mga kompositor at ating mga makata na
nagbigay ng gayong mga inspiradong salita at nagbibigay-sigla at
kanais-nais na musika.7

Tiwala ako na ang mga himno ng Sion, kapag inawit sa tamang
diwa, ay nagdudulot ng kapayapaan at makalangit na impluwen-
siya sa ating mga tahanan, at tumutulong din sa pagtuturo ng
ebanghelyo ni Jesucristo.8

Walang higit na nakalulugod at nakapagbibigay-sigla kaysa sa
musika sa tahanan, at dahil marunong na akong umawit, karani-
wan ay kumakanta kami ng himno sa aming tahanan tuwing
umaga bago ang panalangin ng mag-anak. Mayroon talagang ka-
lugud-lugod na impluwensya na kaakibat ang pagkanta ng mga
awitin ng Sion, at para sa akin ang pagkanta ay dapat gawing ba-
hagi ng pagsamba ng pamilya ng mga Banal.9

Huwag nating kalimutan ang ating mga himno kapag pumu-
punta tayo sa bahay ng pagsamba. Hayaang umawit ang kongre-
gasyon; at talagang hayaan ang mga miyembro ng koro na maging
pamilyar sa magagandang titik na nasa ating mga himno.10

Naaalala ko ang isang pangyayari na nagpapakita kung pa-
anong may kapangyarihan ang awitin na payapain ang galit na
damdamin at magdulot ng pagkakaisa sa mga puso ng tao na
puno ng diwa ng pagtatalo. Matagal na itong nangyari at kina-
sangkutan ng away sa pagitan ng dalawang matatanda at matata-
pat na kapatid na lalaki na naging miyembro noon pang
kapanahunan ng Nauvoo. Ang mga lalaking ito’y puno ng inte-
gridad at katapatan sa gawain ng Panginoon. Dumanas sila ng ma-
raming hirap sa Nauvoo at nagdusang kasama ng mga Banal nang
sila’y usigin at itaboy doon, pati na ang hirap ng mga tagabunsod,
na bahagi ng paninirahan noon sa kanluran. Nag-away ang mga
lalaking ito tungkol sa negosyo, at sa huli’y nagpasiyang humingi
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ng tulong kay Pangulong John Taylor upang maayos ang kanilang
problema.

Si John Taylor noon ang pangulo ng Konseho ng
Labindalawang Apostol. Matapat na nangako ang mga kapatid na
ito na buong katapatan nilang tatanggapin ang anumang desis-
yon na ibibigay ni Brother Taylor. . . . Hindi nila kaagad sinabi sa
kanya kung ano ang kanilang problema, ngunit ipinaliwanag na
matindi ang pinag-awayan nila at tinanong siya kung gusto ni-
yang pakinggan ang kanilang kuwento at ibigay ang kanyang de-
sisyon. Pumayag naman si Pangulong Taylor. Ngunit sabi niya:
“Mga kapatid, bago ko dinggin ang inyong kaso, gusto kong kan-
tahin ang isa sa mga awitin ng Sion para sa inyo.”

Mahusay na mang-aawit si Pangulong Taylor, at magiliw at bu-
ong damdaming binigyang buhay ang ating sagradong mga himno.

Kinanta niya sa dalawang kapatid ang isa sa ating mga himno.

Nang makita ang epekto nito sa dalawa, sinabi niyang di pa
siya nakinig sa isa sa mga awitin ng Sion nang hindi hinangad na
pakinggan ang isa pa, at hiniling niya sa kanila na makinig ha-
bang inaawit niya ang isa pa. Siyempre, pumayag sila. Tila na-
gustuhan ng dalawa iyon; at, matapos kantahin ang pangalawang
awitin, sinabi niyang narinig niya na suwerte ang tatlo at kung
payag sila ay kakanta siya ng isa pa, na ginawa nga niya. At pabiro
niyang sinabi: “Ngayon, mga kapatid, ayaw ko kayong pagurin,
pero kung ipagpapaumanhin ninyo, at makikinig sa isa pang
himno, pangakong titigil na ako sa pagkanta, at diringgin ang in-
yong kaso.”

At ayon sa kuwento nang matapos ni Pangulong Taylor ang
pang-apat na awitin, ang mga kapatid ay naantig kung kaya na-
paiyak sila, tumayo, nagkamayan, at humingi ng paumanhin kay
Pangulong Taylor sa pagkatawag sa kanya at paggambala sa kan-
ya. Pagkatapos sila’y humayo nang hindi man lang niya nalaman
kung ano ang problema nila.

Ang pagkanta ni Pangulong Taylor ang nagpabago sa damda-
min nila sa bawat isa, at naging magkaibigan sila muli. Inantig ng
espiritu ng Panginoon ang kanilang mga puso, at ang alitan na na-
magitan sa kanila ay naglaho. Sumibol sa kanilang kaluluwa ang
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pagmamahal at kapatiran. Ang maliliit na bagay na pinag-awayan
nila ay hindi na naging mahalaga pa sa kanila. Ang mga awitin ng
puso ang pumuspos sa kanila ng diwa ng pagkakasundo.11

Sina Elder J. Golden Kimball at Charles A. Welch, na kapwa di
magaling sa pagkanta, habang nasa misyon sa Southern States, ay
nakatakdang magbinyag ng ilang nagbalik-loob; may mga man-
durumog na nagtipon at sinabihan ang mga kapatid na kung itu-
tuloy nila ang balak nilang magbinyag ay itatapon sila ng mga
mandurumog sa ilog. Nagpasiya ang mga kapatid na magpatuloy
kahit ano pa ang mangyari. Gayunman, bago gawin iyon, kinanta
nila ang isang awitin. Ang awitin ay nagkaroon ng epekto sa man-
durumog kung kaya halos di sila makakilos. Itinuloy ng mga ka-
patid ang kanilang mga pagbibinyag, at lumayo nang kaunti para
mapagtibay ang mga nabinyagan. Isang mensahe ang dumating
mula sa mga mandurumog na hinihiling na kantahin nila muli
ang awiting iyon, at pumayag silang pagbigyan ang kahilingan.
Ang pinuno ng mandurumog na si Joseph Jarvis ay sumapi sa
Simbahan matapos iyon, at sinabi kay Elder Kimball na ang mga
titik ng himno, at ang inspirasyong taglay ng pagkanta, na bi-
nanggit sa itaas, ang nagpabalik-loob sa kanya sa Ebanghelyo.
Ayon sa natatandaan ni Brother Kimball ang himnong iyon ay ang
“Ang Katotohanan sa Atin.” [Tingnan sa Mga Himno, 172.]12

Malaki ang nawawala sa mga tahanan ng mga tao sa hindi nila
pagkanta ng mga awitin ng Sion. Ipinagkakait ng maraming mis-
yonero sa kanilang sarili ang kalakasan at kapangyarihan at ka-
kayahang gumawa ng mabuti, at makipagkaibigan, sa hindi
pagkatutong umawit. . . . Ang mga awitin ng Sion ay nagdudulot
ng mabuting impluwensiya sa ating mga tahanan.

Hindi ang kagalingan sa pagsasalita ang magpapatunay sa puso
ng mga tao, kundi ang Espiritu ng Makapangyarihang Diyos na
nag-aalab sa inyong mga puso, at ang hangarin ninyong mailigtas
ang mga kaluluwa. Sinabi ni Brigham Young na ang Espiritu ng
Panginoon ang higit na nakapagpapabalik-loob sa mga tao kaysa
sa kagalingan sa pagsasalita [tingnan sa Deseret News, ika-9 ng
Peb. 1854, 4]. At sinasabi kong ang pagkanta ng mga himno ng
Sion, bagaman di perpekto, kasama ang inspirasyon ng Diyos,
ang higit na makaaantig sa puso ng matatapat kaysa kung kakan-
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tahin itong mabuti nang wala ang Espiritu ng Diyos. Umawit nang
may Espiritu ng Diyos. Mahalin ang mga salitang inaawit ninyo.
Mahal ko ang mga awitin ng Sion.13

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit mahalagang awitin natin ang mga himno ng Simbahan?
Bakit dapat nating awitin ang mga himno kahit hindi tayo ma-
gagaling na mang-aawit?

• Sa paanong mga paraan makatutulong ang pag-awit ng mga
himno sa pagsamba sa Panginoon sa tahanan at sa mga sakra-
ment miting at iba pang mga pulong ng Simbahan?

• Paanong ang “awitin ng mabubuti” ay panalangin sa Panginoon?

• Ano ang “tamang diwa” sa pag-awit ng mga himno? Bakit “ang
mga himno ng Sion, kapag inawit sa tamang diwa, ay nagdu-
dulot ng kapayapaan at makalangit na impluwensiya”?

• Sa anong mga paraan nakatulong sa inyo ang mga himno?
Anong mga himno ang nagkaroon ng natatanging impluwen-
sya sa inyong buhay? Bakit makabuluhan sa inyo ang mga him-
nong ito?

• Ano ang ilang benepisyo ng pagkatutong awitin ang mga him-
no ng Simbahan na di pamilyar sa atin? Bakit makabubuting
isaulo ang mga titik ng mga himno?

• Bakit ang mga himno ng Simbahan at mga awitin sa Primary
ang pinakaangkop na musika sa mga sakrament miting at iba
pang mga pulong ng Simbahan?

• Bakit lubhang mapanganib ang mga maling turo kapag inawit
ang mga ito sa saliw ng magandang musika? Bakit mahalagang
iwasan ang musika na may mga “turo [na] hindi lubos na na-
aayon sa mga katotohanan ng ebanghelyo”?

• Paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga
anak na matutuhan at mahalin ang mga himno ng Sion? Sa pa-
anong mga paraan magagamit ng mga magulang ang mga him-
no at awitin sa Primary sa pagtuturo ng ebanghelyo sa
kanilang mga anak?
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Marubdob, Tapat, 
Taimtim na Panalangin

Tumatanggap tayo ng maraming pagpapala 
kapag masigasig tayong mag-alay ng personal 

at pampamilyang mga panalangin.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Noong bata pa siya, si Heber J. Grant ay madalas dumalaw sa ta-
hanan ni Pangulong Brigham Young. Kung nagkataong naroon si
Heber sa oras ng panalangin, siya’y inaanyayahang lumuhod kasa-
ma nila at makibahagi sa panalangin ng pamilya. Nagkaroon ng
matinding epekto kay Heber ang mga panalanging iyon. Paggunita
niya sa huli, “Hindi lang miminsan, dahil sa inspirasyon ng
Panginoon kay Brigham Young habang [sumasamo] siya sa Diyos
ng patnubay, na itinaas ko ang aking ulo, lumingon at tumingin sa
lugar kung saan nananalangin si Brigham Young, upang tingnan
kung wala roon ang Panginoon. Para sa akin ay tila ba nakikipag-
usap siya sa Panginoon tulad din ng pakikipag-usap ng isang tao
sa iba.”1

Maraming pangyayari sa buhay ni Pangulong Heber J. Grant ang
nagpapakita ng pag-asa niya sa kanyang Ama sa Langit at sa pana-
nampalataya niya sa bisa ng panalangin. Halimbawa, noong nag-
hihingalo ang kanyang unang asawa, ang panganay niyang anak na
babae ay lumbay na lumbay at balisa. Taimtim siyang nanalangin
na matanggap ng kanyang anak ang pagkamatay ng kanyang ina
(tingnan sa pahina 52 sa aklat na ito). Sa iba pang pagkakataon,
nanalangin si Pangulong Grant upang matulungan ang kanyang
kapatid sa ama na lumayo sa Simbahan (tingnan sa mga pahina 11
at 13, at sumamo sa Panginoon na pagalingin ang batang babae na
may dipterya (tingnan sa pahina 111).
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“Lumuhod at manalangin sa Diyos na gabayan kayo sa lahat ng inyong ginagawa.”
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Sa kanyang mga pananalita sa mga Banal, madalas ibahagi ni
Pangulong Grant ang mga dalangin ng kanyang puso. Binanggit
niya na umaasa siyang papatnubayan ng Panginoon ang mga pi-
nuno ng pamahalaan sa kanilang mga tungkulin.2 Ipinahayag niya
ang kanyang “matindi at taimtim” na panalangin na pagpalain ng
Panginoon ang mga sundalo at kanilang mga pamilya sa oras ng
digmaan.3 Sinabi niyang palagi siyang nagdarasal “para sa mga
opisyal ng Simbahan, maging sa Priesthood o sa mga pantulong na
samahan.”4 Sumamo siya sa Diyos na tulungan ang mga Banal na
ipamuhay ang ebanghelyo at patnubayan ang iba na malaman ang
katotohanan.5 At ibinahagi niya ang pagsamo niya para sa kanyang
sariling kapakanan: “Ang palagian at taimtim kong dalangin . . . ay
ang hindi kailanman magdilim ang aking isipan, na hindi ako ka-
ilanman lumihis sa landas ng kabutihan at tama, at sa halip sa pag-
tanda ko ay madagdagan ang aking pang-unawa, upang ang
liwanag at inspirasyon ng Espiritu ng Diyos ay mag-alab sa aking
puso at maliwanagan ang aking pang-unawa at panatilihin akong
matatag at tapat sa paglilingkod sa aking Ama sa Langit.”6

Mga Turo ni Heber J. Grant

Dapat tayong manalangin sa lahat ng ating ginagawa.

Lumuhod at manalangin sa Diyos na gabayan kayo sa lahat ng
inyong ginagawa.7

Sa sandaling tumigil ang isang tao sa pagsamo sa Diyos para sa
kanyang espiritu at patnubay siya’y kaagad na nagiging estrang-
hero sa kanya at sa kanyang gawain. Kapag tumigil ang mga tao
sa pagdalangin para sa espiritu ng Diyos, inilalagay nila ang ka-
nilang tiwala sa kanilang di-makatwirang dahilan, at unti-unting
nawawala sa kanila ang espiritu ng Diyos. Tulad din ito ng mala-
lapit at nagmamahalang magkaibigan, na sa di pagsulat o pagda-
law sa isa’t isa ay nagiging mga estranghero. Tayong lahat ay
dapat manalangin na hindi tayo kailanman iwanang mag-isa ng
Diyos kahit na isang saglit ng wala ang kanyang espiritu na tutu-
long sa atin sa paglaban sa kasalanan at tukso.8
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Hayaang palagiang mag-alay ng kanilang lihim na panalangin
ang mga kabataan at sumamo sa Diyos, sa gabi at araw, para pat-
nubayan ng Kanyang Banal na Espiritu.9

Sa sandaling tahimik, kapag dumaranas tayo ng matinding hi-
rap, at sa kabila ng mga panganib sa ating panahon; sa oras ng
tukso, ng lungkot, ng kapayapaan at pagpapala, tayo’y laging ma-
nalangin, nag-iisa man o kasama ang ating pamilya na nakapalibot
sa atin. Magpasalamat sa mga biyaya ng buhay, sa pagkaunawa sa
mga problema nito, at sa lakas na makapagtiis hanggang sa wakas.

“Manalangin tuwina, nang ikaw ay magtagumpay; oo, nang
iyong mapagtagumpayan si Satanas, at nang iyong matakasan
ang kamay ng mga tagapaglingkod ni Satanas.” (Doktrina at mga
Tipan 10:5.)

“Manalangin tuwina, upang kayo ay hindi manghina, hang-
gang sa ako ay pumarito.” (Doktrina at mga Tipan 88:126.)10

Muli akong sumasamo sa mga tao na lumuhod at hilingin sa
Diyos na patnubayan sila sa bawat yugto ng buhay, at kapag na-
pasakanila ang Espiritu ng Diyos sila’y magiging maligaya at
kuntento sa ginagawa nila. Huwag gawin ang isang bagay na hin-
di mo mahihiling sa Diyos na tulungan ka sa iyong ginagawa.
Umunlad sa liwanag at kaalaman ng Ebanghelyo, at bilang taga-
paglingkod ng Diyos ipinangangako ko ang kapayapaan at kaga-
lakan at kaligayahan, sa pangalan ng ating Manunubos.11

Ang panalangin ay mahalaga sa espirituwal na pag-unlad.

Nagpapatotoo kami na ang Diyos ay buhay na Diyos, . . . na
buhay Siya at mahal ang Kanyang mga anak. Dinirinig at sinasa-
got Niya ang mga panalangin at hindi Niya hahayaang mangapa
sa dilim at kasalanan ang kanyang mga anak nang walang tang-
law. Bawat tao’y may karapatan sa liwanag na iyon na gagabay sa
kanyang mga hakbangin sa buhay. Sa nagbabagong daigdig ang
Kanyang mga anak ay makalalapit pa rin sa Kanya at makikipag-
usap Siya sa kanila sa katanghaliang tapat o sa kalaliman ng gabi,
sa wikang mauunawaan nila, kung mananatili silang nakaayon sa
Kanyang espiritu.12
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Saanman makarating ang ebanghelyo ni Cristo, daan-daan at
libu-libong mga lalaki at babae ang yumakap dito at nakapagbi-
gay ng patotoo ang bawat isa na nakatanggap sila ng patunay ng
kabanalan ng gawaing kinabibilangan nating mga Banal sa mga
Huling Araw matapos humingi sa Diyos ng patotoo. Ang patotoo
ay hindi dumating sa pamamagitan ng sarili nilang pag-aaral, ni
sa likas na katalinuhang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, kundi
bilang sagot sa marubdob at taimtim na panalangin, na sinambit
sa ngalan ni Jesucristo na ating Manunubos, para sa liwanag at
kaalaman hinggil sa banal na gawaing ito.13

Likas sa tao ang umangat sa kapalaluan ng kanyang puso, ma-
ging [makasarili], makalimot sa Diyos; ngunit hinihingi ng
Ebanghelyo na dapat tayong manalangin sa bawat araw ng ating
buhay, hindi lamang kasama ng ating mga pamilya, kundi kahit
nag-iisa. Ito ang nag-iiwas sa atin sa pagiging [makasarili]; dahil
ginagawa tayo nitong gaya ng maliliit na bata, na yumuyukod at
nananalangin sa Diyos para sa liwanag at inspirasyon ng Kanyang
Banal na Espiritu.14

Lubos akong naniniwala na walang taong tapat na yumuyukod
sa bawat araw ng kanyang buhay at sumasamo sa Diyos nang bu-
ong katapatan para sa liwanag ng Kanyang Banal na Espiritu
upang gabayan siya ang kailanma’y magiging palalo at mapag-
mataas. Sa halip, ang kanyang puso ay napupuno ng kaamuan,
kababaang-loob, at kasimplehang gaya ng sa bata.15

Kaunti lang o kaya’y wala akong takot para sa batang lalaki o
batang babae, binatilyo o dalagita, na matapat at maingat na su-
masamo sa Diyos nang dalawang beses sa isang araw para sa pat-
nubay ng Kanyang Espiritu. Natitiyak kong kapag dumating ang
tukso ay may lakas sila para labanan ito sa pamamagitan ng ins-
pirasyong ibibigay sa kanila. Ang pagsamo sa Panginoon para sa
patnubay ng Kanyang Espiritu ang nagsasanggalang sa atin, at
kung marubdob at tapat nating hahangarin ang patnubay ng
Espiritu ng Panginoon, matitiyak ko sa inyo na tatanggapin na-
tin ito.16

Ngayon, higit sa lahat ang isang bagay na nais kong ikintal sa puso
at kaluluwa ng mga kabataan ay ang manalangin sa Panginoon.
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Manampalataya. Kung wala kayong kaalaman, magpakita ng pana-
nampalataya. Dagdagan ang pananampalatayang iyon at di magtata-
gal ang kaalaman ay darating.17

Isa sa mga hinihingi sa mga Banal sa mga Huling Araw ay ang
maging tapat sila sa pag-aalay ng kanilang panalangin, kapwa sa
lihim at pampamilyang mga panalangin. Ang pakay ng ating Ama
sa Langit sa paghingi ng ganito ay upang makipag-ugnayan tayo
sa Kanya, at magkaroon ng daluyan sa pagitan natin at ng langit
kung saan mapapababa natin ang mga pagpapala mula sa itaas.
Walang taong mapagpakumbaba at madasalin sa harap ng Diyos,
at sumasamo sa Kanya sa bawat araw para sa liwanag at inspiras-
yon ng Kanyang Banal na Espiritu, ang kailanma’y maiaangat sa
kapalaluan ng kanyang puso. Hindi niya madarama na ang talino
at kaalamang nasa kanya ang tanging kailangan niya. Laging ma-
tatanto at madarama ng taong madasalin at mababa ang loob na
siya’y umaasa sa Diyos sa bawat pagpapalang tinatamasa niya. Sa
pagdalangin sa Diyos hindi lamang niya hihilingin ang liwanag at
inspirasyon ng Kanyang Banal na Espiritu na gagabay sa kanya,
kundi pasasalamatan niya ang Diyos sa mga pagpapalang nata-
tanggap niya. Matatanto niya na ang buhay, kalusugan, at lahat
ng katalinuhang nasa kanya ay nagmumula sa Diyos, na siyang
Gumawa ng kanyang kaligtasan.

Kung hindi natin pinananatiling bukas ang daluyang ito ng ko-
munikasyon sa pagitan natin at ng ating Ama sa Langit, tayo’y na-
pagkakaitan ng liwanag at inspirasyon ng Kanyang Espiritu, at ng
damdamin ng pagtanaw ng utang-na-loob at pasasalamat na pu-
puspos sa ating puso at ng hangaring purihin ang Diyos sa
Kanyang kabutihan at awa sa atin.

Walang damdaming gaya ng sa Diyos ang hihigit pa sa damda-
min ng matinding pagtanaw ng utang-na-loob at pasasalamat sa
Diyos na dumarating kapag natanto at nadama natin na pinagpa-
la tayo ng Diyos. Pinatotohanan na ng lahat ng nangaral ng
Ebanghelyo sa malayong lugar, at nakahimok sa puso ng kanilang
kapwa hinggil sa kabanalan ng misyon na kinabibilangan nila, na
ang kagalakan at pasasalamat na pumupuno sa kanilang mga
puso sa pagiging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos sa pagha-
hatid sa mga tao ng kaalaman ng plano ng buhay at kaligtasan ay
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higit kaysa sa kaya nilang ilarawan. Dapat tayong magkaroon ng
diwang iyon at hangaring isaayos ang ating buhay upang lagi na-
ting madama ang pagtanaw ng utang-na-loob at pasasalamat sa
ating puso, at hangaring purihin ang Diyos sa Kanyang kabutihan
sa atin. Hindi natin ito madarama kung tayo ay pabaya at hindi
iniisip na gampanan ang ating tungkulin na manalangin sa ating
Ama sa langit.18

Mamuhay nang malinis, sundin ang mga utos ng Panginoon,
manalangin sa Kanya sa tuwina na panatilihin kayo sa katotoha-
nan at kabutihan, mamuhay ayon sa inyong panalangin, at pag-
katapos anuman ang mangyari ang Panginoon ay sasainyo at
walang mangyayari sa inyo na hindi para sa karangalan at kalu-
walhatian ng Diyos at sa inyong kaligtasan at kadakilaan. May da-
rating sa inyong puso na kagalakan na hindi ninyo maipaliwanag,
dahil sa pamumuhay nang malinis ayon sa panalangin ninyo. Ang
Panginoon ay lalagi sa inyong tabi; aaliwin Niya kayo; madarama
ninyong nariyan Siya kapag may matinding pagsubok sa inyong
buhay; kayo’y pangangalagaan at poprotektahan Niya nang lubu-
san batay sa Kanyang matalinong layunin.19

Pinatototohanan ko sa inyo na alam kong ang Diyos ay buhay,
na dinidinig at sinasagot Niya ang panalangin.20

Ang marubdob, tapat, at taimtim na panalangin sa Diyos ay lub-
hang higit na mahalaga sa inyo kaysa aking masasabi o maisusulat.21

Ang panalanging pampamilya ay tumutulong 
sa mga magulang at mga anak na maging 

kaayon ng Espiritu ng Panginoon.

Naniniwala ako na ang isa sa mga pinakadakila at isa sa pinaka-
mabubuting bagay sa buong mundo na magpapanatiling tunay at
tapat sa isang tao sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay ang
lihim na pagsamo sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo, para sa pat-
nubay ng Kanyang Banal na Espiritu. Naniniwala ako na ang isa sa
pinakamabubuting bagay na maaaring pumasok sa alinmang taha-
nan upang lumaki ang mga batang lalaki at babae sa pagmamahal
sa Diyos, at sa pagmamahal sa ebanghelyo ni Jesucristo, ay ang
pagkakaroon ng panalanging pampamilya. Hindi lamang ang ama
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ng pamilya ang mananalangin, kundi pati ang ina at mga anak,
para makabahagi sila sa diwa ng panalangin, at maging kaisa, ma-
kaayon, sa madaling salita, magkaroon ng mabuting komunikas-
yon sa Espiritu ng Panginoon. Naniniwala ako na kakaunti lang
ang naliligaw, kakaunti lang ang nawawalan ng pananampalataya
sa mga taong minsa’y nagkaroon ng kaalaman ng ebanghelyo, at
kailanma’y hindi nila kinalimutan sa kanilang pamilya ang panala-
ngin, at ang lihim nilang mga pagsamo sa Diyos.22

Nananawagan ang Panginoon sa atin na manalanging kasama
ang ating mga pamilya at sa lihim na paraan, upang hindi natin
malimutan ang Diyos. Kung kakaligtaan natin ito, mawawala sa
atin ang inspirasyon at kapangyarihang mula sa langit; hindi na
tayo interesado, nawawala ang ating patotoo, at maglalaho sa
kadaliman.23

Napupuna ng mga bata ang halimbawa ng kanilang mga ma-
gulang, kaibigan, at mga guro. Minsan, . . . nang [ang mga home
teacher] ay tumigil sa tahanan ng isang kapatid na lalaki at sila’y
nanalangin, sinabi ng isang bata: “Papa, hindi naman tayo nag-
darasal, di ba, maliban kung may bisita tayo?”24

Ang paraan ng pagtuturo sa ating mga anak na manalangin ay
ang manalangin tayo mismo nang lihim at kasama ang ating mga
pamilya. Lubhang napapabayaan ang komunikasyon sa Diyos sa
panig ng marami sa mga Banal sa mga Huling Araw. Nakadarama
ako ng galak at ligaya sa bawat araw ng aking buhay sa pakikipag-
usap sa aking Tagapaglikha, sa pangalan ng Panginoong
Jesucristo, na aking Manunubos. At yaong mga walang mabuting
komunikasyon, sa ating Ama sa Langit at sa ating Manunubos, ay
nawawalan ng inspirasyon na nagmumula sa Panginoon.25

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Paano natin magagawang higit na makabuluhan ang ating per-
sonal na mga panalangin? Paanong magbibigay ng higit na ka-
hulugan sa ating mga panalangin ang pasasalamat sa mga
pagpapala ng Diyos?

• Ano ang maaari nating gawin upang maging espirituwal na
karanasan sa mga miyembro ng pamilya ang panalanging
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pampamilya? Anong mga pagpapala ang natatanggap ng in-
yong pamilya bilang bunga ng sama-samang pagdarasal?

• Ano ang mga hamon na nakakaharap ng inyong pamilya sa
pag-uukol ng panahon sa panalangin ng pamilya? Paano nin-
yo nalalabanan ang mga hamon na ito?

• Paano nakatutulong sa atin ang pang-araw-araw na panalangin
upang maging “tunay at tapat sa ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo”? Paano tayo matutulungan ng panalangin na “ma-
puno ng kaamuan, kababaang-loob, at kasimplehang gaya ng
sa bata”?

• Ano ang ibig sabihin ng “sumamo sa Diyos”?

• Bakit mahalagang sumamo tayo sa Diyos sa bawat araw para
sa patnubay ng Banal na Espiritu?
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“Walang lalaki o babae na naghahangad sa Espiritu ng Diyos 

at sumusunod sa mga paramdam nito ang mabibigo.”
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Ang Marahan at Banayad 
na Tinig ng Paghahayag

Habang ipinamumuhay natin ang ebanghelyo,
tumatanggap tayo ng liwanag, inspirasyon, at 

patnubay ng Banal na Espiritu.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Ipinahayag ni Pangulong Heber J. Grant, “Walang halaga ang iba
pang mga bagay kung ihahambing sa pagkakaroon ng espiritu ng
Diyos na papatnubay sa akin.”1 Ginawa niya ang pahayag na ito sa
pagtatapos ng mahabang buhay na nabasbasan ng pagsama ng
Espiritu Santo. “Alam ko gaya ng nalalaman ko na ako’y buhay,”
ang sabi niya minsan, “na pinapatnubayan ako [ng Diyos] mula pa
pagkabata, na dinirinig at sinasagot niya ang aking mga dalangin,
na nakatatanggap ako ng paghahayag . . . mula sa Panginoon, at si-
nisikap na isagawa ang mga ito.”2

Bilang karagdagan sa pagtanggap ng patnubay sa kanyang per-
sonal na buhay, nakatanggap si Pangulong Grant ng mga pagha-
hayag bilang Pangulo ng Simbahan na papatnubay sa Simbahan sa
kabuuan. Ang isang gayong paghahayag ay dumating matapos si-
yang italaga bilang Pangulo ng Simbahan, nang hangarin niya ang
kalooban ng Panginoon sa paghirang ng bagong miyembro ng
Korum ng Labindalawang Apostol. Habang pinagninilayan ang
tungkuling ito, paulit-ulit na nabaling ang kanyang isipan sa kan-
yang matagal nang kaibigan na si Richard W. Young, isang matapat
na Banal sa mga Huling Araw at matatag na pinuno. Tinalakay ni
Pangulong Grant ang posibilidad na ito sa kanyang mga tagapayo,
na sumuporta sa kanyang desisyon. Nang sa huli’y mapanatag siya
sa gagawing hakbang na ito, isinulat niya ang pangalan ng kanyang
kaibigan sa isang papel at dinala ito sa lingguhang pulong sa tem-
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plo kasama ang Unang Panguluhan at Korum ng Labindalawa.
Gayunman, nang babanggitin na niya ang pangalan para sa pag-
sang-ayon ng kanyang mga Kapatid, hindi niya ito magawa. Sa ha-
lip na bigkasin ang pangalan ni Richard W. Young, binigkas niya
ang pangalan ni Melvin J. Ballard, isang lalaking halos hindi niya
kakilala.3 Sa huli’y ikinuwento ni Pangulong Grant ang naging
epekto sa kanya ng karanasang ito:

“Nadama ko ang inspirasyon ng buhay na Diyos na pumapat-
nubay sa aking mga pagsisikap. Simula noong piliin ko ang isang
tila estranghero na maging isa sa mga apostol, sa halip na piliin
ang matagal ko nang minamahal na kaibigan, nalaman ko gaya
ng pagkakaalam kong buhay ako, na may karapatan ako sa liwa-
nag at inspirasyon at patnubay ng Diyos sa pamamahala sa
Kanyang gawain dito sa lupa.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Habang sinusunod natin ang mga utos at 
pinaglilingkuran ang Panginoon, ang Banal na Espiritu 

ang siyang palagi nating makakasama at gabay.

Ibinibigay ng Panginoon sa marami sa atin ang marahan at ba-
nayad na tinig ng paghahayag. Dumarating ito nang malinaw at
malakas at ito’y tila napakalakas na tunog. Dumarating ito sa ba-
wat tao, batay sa kanyang mga pangangailangan at katapatan, bi-
lang patnubay sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang
sariling buhay.

Sa Simbahan sa kabuuan dumarating ito sa mga naordenan na
magsalita para sa Simbahang ito sa kabuuan. Ang tiyak na kaala-
man natin na ang gumagabay na impluwensya ng Panginoon ay
madarama sa lahat ng aspeto ng buhay, batay sa ating mga pa-
ngangailangan at katapatan, ay kabilang sa mga pinakadakilang
pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tao.5

Nagagalak ako . . . na ang bawat Banal sa mga Huling Araw,
bawat mapagpakumbabang anak ng Diyos na yumakap sa ebang-
helyo at naging miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw ay nakatanggap ng patotoo ng Banal
na Espiritu. Ang kaloob na mga wika, ang kaloob na propesiya,
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ng pagpapagaling, at iba pang mga kaloob at pagpapala ay mata-
tagpuan sa Simbahan. Ito’y hindi lamang para sa mga lalaki na
mayhawak ng mga katungkulan sa Simbahan. Narinig ko na ang
ilan sa mga pinakamasisigla at mahuhusay, at ilan sa mga pina-
kamagagandang sermon ng buhay mula sa mga taong walang hi-
nawakan na katungkulan. . . .

Hindi ang katungkulan, hindi ang pinag-aralan ang nagbibigay
ng Espiritu ng Diyos; kundi ang pagsunod sa mga utos ng
Makapangyarihang Diyos at pagiging mapagpakumbaba sa puso
at paghahangad na masunod ang mga utos ng Diyos sa araw-
araw nating buhay at pag-uusap.6

Nakikiusap ako sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid ko, sa in-
yong lahat, na mamuhay sa paraan na magiging palagi ninyong
kasama ang banal na espiritu ng Diyos. Nililinaw niya ang inyong
pag-iisip, pinabibilis ang inyong pang-unawa, itutulak kayong ha-
ngaring gumawa nang buong kapangyarihan, taglay ang lahat ng
kakayahang ibinigay ng Diyos sa inyo para maisakatuparan ang
Kanyang mga layunin.7

Hanapin ang Panginoon at Siya’y mapapasainyo. Kung mabigo
tayong hanapin ang Panginoon walang katiyakan ang sinuman sa
atin. Walang lalaki o babae na naghahangad sa Espiritu ng Diyos
at sumusunod sa mga paramdam nito ang mabibigo.8

Likas sa maraming tao ang gawin ang lahat ng bagay na nagbi-
bigay kasiyahan sa pita at simbuyo ng damdamin; ngunit gayon
na lamang ang hinihiling ng ebanghelyo kung kaya hindi natin
mabigyang kasiyahan ang ating mga pita. Dahil dito’y kailangan
nating tumanggi sa gayong mga pita at simbuyo ng damdamin,
at paglabanan at lupigin ang gayong mga pita. Kapag sinuri na-
tin ang mga hinihingi, gaya ng Word of Wisdom, makikita natin
na sa pagsunod sa mga ito ay madaragdagan ang lakas ng isipan
at lakas ng katawan, at ang ating katawang pisikal ay angkop na
panahanan ng Banal na Espiritu ng Diyos. Umuunlad tayo at hi-
git na nagiging mas katulad ng Diyos kapag nilulupig natin at pi-
naglalabanan ang mga pita at simbuyo ng damdamin na labag sa
kagustuhan at kalooban ng ating Ama sa Langit.9
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Kapag ang sinumang tao ay walang Espiritu ng Diyos, hayaan
siyang magsikap at magpagal para sa ikasusulong ng kaharian ng
Diyos, at mapapasakanya ang Espiritu ng Diyos.10

Batay lamang sa antas ng ating pagsisikap at pagsunod sa mga
utos ng Diyos tayo makatatanggap ng pagpapala sa pamamagitan
ng liwanag at inspirasyon ng Espiritu ng Makapangyarihang
Diyos.11

Natuklasan ko na kapag ang mga tao ay naglilingkod sa Kanya
at sumusunod sa Kanyang mga utos, ang kanilang kaalaman sa
katotohanan ay nadaragdagan. Sila’y nagiging mas malakas at
masigla sa pamamagitan ng saganang pagbuhos ng Kanyang
Banal na Espiritu.12

Kung nagpapabaya tayo sa ating mga tungkulin, 
ang Espiritu Santo ay lalayo sa atin, gaano 

man tayo pinagpala noong nakaraan.

Kung paanong ang hindi pagkain ay magiging dahilan ng
panghihina at pagkamatay ng ating katawang pisikal, gayundin
naman na ang hindi pangangalaga sa ating espirituwal na pagka-
tao ay magiging sanhi ng pagkamatay nito.13

Kapag ang mga lalaki ay nagiging pabaya, nagwawalang baha-
la, kapag lumalabag sila sa Word of Wisdom, hindi dumadalo sa
kanilang mga pulong, kapag hindi nila tinuturuan ang kanilang
mga anak sa pamamagitan ng alituntunin at halimbawa ng
Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, kung kaya sila’y tumatali-
kod sa pananampalataya, ang Espiritu ng Diyos ay aalisin sa ka-
nila, at sila’y maiiwan sa kadiliman.14

Bilang mga Banal sa mga Huling Araw, na nakatanggap ng pa-
totoo ng Ebanghelyo, nagiging responsibilidad natin na palaka-
sin ang patotoong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos
ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo na ang taong umuunlad sa bawat
araw ng kanyang buhay ang siyang makatutupad sa payak, sim-
ple, at pang-araw-araw na mga tungkulin na responsibilidad mis-
mo ng Diyos. Wala itong kinalaman sa patotoong nasa atin,
walang kinalaman ang maraming pangitain na dumating sa atin.
Nakapagtataka na ang mga lalaking higit na pinagpala kaysa sa
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iba dahil sa nakakita sila ng mga anghel, at nakita rin ang ating
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, gaya nina Sidney
Rigdon at Oliver Cowdery—ang mga lalaking ito ay hindi napa-
natiling matatag at di-natitinag sa Simbahan ng mga dakilang
pagpapala at pagpapamalas na ito. Ngunit ang kalalakihan na su-
munod sa mga utos ng Diyos, ang mga lalaking naging matapat
sa kanilang mga panalangin, ang mga lalaking sumang-ayon at
nagtaguyod sa Priesthood ng Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng
kalagayan, ang mga lalaking sumunod sa Word of Wisdom, ang
mga lalaking nagbayad ng kanilang ikapu, ay nanatiling tunay at
tapat, at hindi kailanman nawala sa kanila ang Espiritu ng Diyos.
Gayunman, ang mga naglagay ng kanilang sarili sa alanganin,
mapamintas, manginginom, at “nagpapakasaya,” at nagsasama-
sama at lihim na nagpupulong, iniisip na hindi tama ang pakiki-
tungo sa kanila at hindi iginagalang—nawawala sa ganitong
klase ng mga tao ang Espiritu ng Diyos.15

Walang grupo ng mga Elder na nagsalita sa simbahan at napa-
kinggan kong mabuti ang nakaaantig nang labis sa puso kaysa sa
nakauwing misyonero. Umuuwi silang puno pa rin ng diwa ng
kanilang misyon, puspos ng Espiritu ng Diyos at pagmamahal sa
kanilang kapwa tao. . . . Ngunit tila kadalasan, sa maikling pana-
hon matapos silang makauwi ay nawawalan na sila ng interes at
nagiging abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, na nakatu-
on ang kanilang pagpupunyagi sa kanilang sariling gawain.

Kung gusto nating umani ng gantimpala sa matapat na pagli-
lingkod, malinaw na dapat tayong magtrabahong mabuti sa ta-
hanan man o sa ibang bayan sa pagpapalaganap ng mga
alituntunin ng Ebanghelyo. Walang taong makaaasa na maging
aktibo at malakas ang pangangatawan hangga’t hindi siya nagka-
karoon ng tamang ehersisyo; at ang mga alituntunin ding ito ay
totoo kung pag-uusapan ang ating espirituwal na organisasyon.
Ang taong mag-aaral sa kolehiyo at kukuha ng kursong abogasya
ay di lamang kailangang mag-aral na mabuti para matapos ang
pinili niyang propesyon. Dapat din siyang patuloy na mag-aral
kapag nakatapos na, dahil kung hindi siya’y magiging pipitsu-
ging abogado. Gayundin naman sa taong mangangaral ng
Ebanghelyo at magiging matagumpay na misyonero; kung hindi
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siya patuloy na mag-aaral at magpapakita ng interes sa espiritu-
wal na kapakanan ng kanyang kapwa tao matapos siyang maka-
uwi, di magtatagal ay mawawala sa kanya ang Espiritung tinaglay
niya noong nasa misyon pa siya.16

Kapag naiisip ko kung gaano karami sa mga kagila-gilalas na pi-
nagpala ng Panginoon ang nawalan ng espirituwal na malasakit sa
kanilang kapwa, ako’y labis na napakukumbaba. Pinupuspos ako
nito ng diwa ng kaamuan at ng matinding pagnanais na palagi
kong hangarin na malaman ang isip at kalooban ng Diyos at sun-
din ang Kanyang mga utos sa halip na isagawa lamang ang sarili
kong mga naisin.17

Kapag nalalaman natin ang isip ng Diyos sa 
pamamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu,

tungkulin nating isagawa ito sa ating buhay.

Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ang maghahatid sa atin sa
liwanag at inspirasyon ng Kanyang Espiritu. Sa gayon ang ha-
ngarin ng ating mga puso ay ang malaman ang isip at kalooban
ng Panginoon, at mananalangin tayo para humingi ng kalakasan
at kakayahan na isagawa ito, at sa gayo’y susunod tayo sa mga
yapak ng ating Panginoon at Gurong si Jesucristo.18

Nauunawaan ko na lahat tayo’y may mga kahinaan, at ginaga-
wa natin at sinasabi ang maraming bagay na hindi kalugud-lugod
sa paningin ng ating Ama sa Langit. Ngunit kung higit sa anupa-
mang bagay sa mundong ito’y hangarin nating malaman ang isip
at kalooban ng Diyos, at hangarin ang kalakasan ng pagkatao,
matapos nating malaman ang isip at kalooban ng ating Ama sa
Langit at maisagawa ito sa ating buhay, alam kong tutulungan
tayo ng Diyos. At sa pagtanda natin at pagkadagdag ng kaalaman
at pang-unawa, ay madaragdagan din ang ating kapangyarihan at
kakayahang isagawa ang Kanyang kalooban.19

Kung wala ang liwanag at patnubay ng Espiritu ng Diyos ang
gawain ng Diyos sa lupa ay hindi magtatagumpay; ito’y guguho
at magkakapira-piraso. Ngunit nasa puso ng mga tao ang kaala-
man noon pa na dahilan ng pagkakasundo at nagbibigkis sa ka-
nila. Kapag narinig nila ang tunay na pastol, makikilala nila ito,
at handa silang sumunod dito.20
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Wala nang ibang makapagdudulot ng gayunding kaligayahan
sa sinuman na gaya ng paggawa ng mga bagay na naging res-
ponsibilidad nila at kalugud-lugod sa paningin ng Diyos.
Pumarito tayo sa lupa upang gawin ang isip at kalooban ng
Panginoon, at kailangan na tayong lahat ay mamuhay sa paraan
na mapapasaatin ang mga paghahayag ng Kanyang Espiritu.
Kapag natanggap natin ang mga bagay na ito ay magkakaroon
tayo ng lakas ng loob at determinasyon na isagawa ang mga ito.21

Kailangang hangarin ng bawat Banal sa mga Huling Araw ang
liwanag at inspirasyon ng Espiritu ng Diyos, at matapos itong
matanggap, ay gamitin ang lahat ng taglay niyang kakayahan sa
pagsisikap na maisulong ang gawain ng Diyos. Huwag kailanman
mapabilang sa mga taong nagsisikap na gawin ang pinakakaun-
ting magagawa nila; sa halip laging mapabilang sa mga taong
nagsisikap na gawin ang lahat ng magagawa nila. Taasan ang in-
yong pangarap.22

Nawa ang liwanag at inspirasyon ng Diyos ang palagian nating
maging gabay at kasama. Nawa umunlad tayo at sumulong sa
Espiritu ng Diyos at patotoo ng Ebanghelyo, at sa kapangyarihan
at kakayahan na maisagawa ang mga layunin ng ating Ama sa
Langit dito sa lupa; at nawa madagdagan ang ating hangarin na
hangarin ang gayon, ang siyang dalangin ko at naisin.23

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit mahalagang maunawaan na ang paghahayag ay dumara-
ting sa mga tao batay sa kani-kanilang pangangailangan? Sa pa-
anong mga paraan magagabayan ng paghahayag ang mga
magulang, guro, at pinuno ng Simbahan sa kanilang partiku-
lar na mga tungkulin? Ano ang maaaring maging resulta kapag
inaangkin ng mga tao na tumatanggap sila ng paghahayag na
lampas sa nasasakupan nilang responsibilidad?

• Bakit kailangan ang pagsunod sa mga utos para matamasa natin
ang palagiang pagsama ng Espiritu Santo? Bakit natatanggap na-
tin ang impluwensya ng Espiritu kapag tayo’y “nagsisikap at
nagpapagal para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos”?
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• Paano natin malalaman “ang marahan at banayad na tinig ng
paghahayag” at makikilala ito mula sa iba pang mga implu-
wensya? (Tingnan sa D at T 6:15, 22–23; 8:2–3; 11:13–14.)

• Ano ang ilang mga karanasan na maibabahagi ninyo kung saan
nasunod ninyo ang mga pahiwatig ng Espiritu? Paanong ang
mga pahiwatig ng Espiritu Santo ay nakapagdulot ng kapaya-
paan at patnubay sa inyong sariling buhay? sa ng inyong buhay
may pamilya? sa mga katungkulan ninyo sa Simbahan? sa in-
yong trabaho?
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Pagsunod sa Word of Wisdom

Ibinigay ng Panginoon sa atin ang Word of Wisdom 
para sa ating temporal at espirituwal na kaligtasan.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Noong naglilingkod pa si Pangulong Heber J. Grant bilang
Apostol at Pangulo ng Simbahan, siya at ang iba pang mga
General Authority ay kadalasang nabibigyang-inspirasyon na mag-
salita sa mga Banal hinggil sa Word of Wisdom. Ito’y paghahayag
na matatagpuan sa Doktrina at mga Tipan 89. Ipinagbabawal dito
ng Panginoon ang pag-inom ng alak, tabako, at maiinit na inu-
min, na ipinakahulugan ng mga propeta sa mga huling araw na
tsaa at kape (tingnan sa D at T 89:5–9). Sinasabi din ng
Panginoon na ang mabubuting halaman, mga butil, at prutas ay
“inorden na gamitin ng tao,” pati na ang karne, na “gamitin nang
paunti-unti” (tingnan sa D at T 89:10–17). Bilang dagdag sa pag-
himok sa mga Banal na sundin ang partikular na payong ito, sina
Pangulong Grant at ang iba pang mga Pangulo ng Simbahan ay
nagsalita laban sa paggamit ng nakapipinsala o nakakaugaliang
mga bagay na gaya ng ilegal na gamot o droga. Sinabi ni
Pangulong Grant, “Ayaw ng Panginoon na gumamit kayo ng anu-
mang gamot na nagiging sanhi ng sobrang pananabik sa gamot o
drogang iyon.”1

Ang karamihan sa inspirasyon ni Pangulong Grant sa panganga-
ral ng Word of Wisdom ay dumating dahil sa nagkaroon siya ng ka-
ibigan na nasira ang buhay dahil sa sigarilyo at alak. Tinalikuran ng
binatang ito ang paninigarilyo para makapagmisyon siya, ngunit
kaagad siyang nagsimulang manigarilyo nang ma-release siya sa
full-time na paglilingkod sa misyon. Ang paninigarilyo ay human-
tong sa pag-inom ng alak, at ang pag-inom ng alak ay humantong
sa pagkawala ng puri at pagkatiwalag sa Simbahan. Maaga siyang
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Sa paghahayag na kilala bilang Word of Wisdom, sinabi ng Panginoon, “Lahat ng

butil ay mabuti para sa pagkain ng tao; at gayon din ang prutas ng sanga; 

yaong namumunga, maging sa lupa o sa ibabaw ng lupa” (D at T 89:16).
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namatay, at nagpunta si Heber J. Grant para dalawin ang kanyang
libingan. “Habang nakatayo ako sa tabi ng kanyang libingan,” pag-
gunita ni Pangulong Grant, “tumingala ako sa langit at gumawa ng
pangako sa Diyos na magiging kaaway ako ng alak at tabako at la-
labanan ko ang mga ito sa abot ng aking kakayahan na ibibigay sa
akin ng Diyos hanggang sa araw na ako’y mamatay.”2

Ang ilang miyembro ng Simbahan noong kapanahunan ni
Pangulong Grant ay nagreklamo sa di mabilang na mga sermon
na narinig nila tungkol sa Word of Wisdom. Sinabi ni Pangulong
Grant: “Bihira ang kumperensya kung saan hindi lalapit ang
isang tao at magsasabi sa aming: ‘Pakiusap, huwag po ninyong
talakayin ang Word of Wisdom. Sobra na po ang narinig namin
tungkol dito at ayaw na naming marinig pa ito.’ ” Ganito ang sabi
ni Pangulong Grant bilang tugon: “Walang taong mortal na Banal
sa mga Huling Araw at sumusunod sa Word of Wisdom ang mag-
sasawa sa pakikinig dito. Kapag nilisan ng isang tao ang pulong
at nagsabing . . . ‘Wala na ba silang ibang maisip na talakayin kun-
di ang Word of Wisdom; nakakasawa na’—talagang magsasawa
siya, dahil puno na siya ng mga bagay na sinasabi ng Word of
Wisdom na iwasan na niya.”3

Mula sa sariling karanasan, nalaman ni Pangulong Grant na
ang mga sumusunod sa Word of Wisdom ay hindi mapoprotek-
tahan laban sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kinikilala
niya na “hindi dahil sa pinagpala ang tao ay hindi na niya dara-
nasin ang lahat ng kabiguan at kahirapan sa buhay.”4 Gayunman,
paulit-ulit niyang pinatotohanan na kapag sinunod ng mga Banal
sa mga Huling Araw ang Word of Wisdom, tatanggapin nila ang
mga pagpapala ng kalusugan, kaunlaran, at espirituwal na kala-
kasan na hindi nila matatanggap kung hindi nila susundin ang
batas na ito.

Sa pangkalahatang kumperensya noong Abril 1933, sinabi ni
Pangulong Grant na dahil sinunod niya ang Word of Wisdom,
pinahintulutan siya ng Panginoon na mabuhay upang maisaga-
wa ang kanyang misyon sa mundo. “Iniiwan ko sa inyo ang
aking patotoo,” sabi niya, “na matatag ang paniniwala ko gaya
ng paniniwala ko sa alinmang bagay sa mundong ito na hindi
ako makatatayo at makapagsasalita ngayon dito kung hindi ko
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sinunod ang Word of Wisdom. Nang alisin ang apendiks ko ay
sumabog na ito, ang pagkalason ng dugo, sabi nila, na nasa
ikatlo at huling estado, ay nagsimula na. Siyam na doktor ang
naroon at walo ang nagsabing mamamatay ako. Ang punong si-
ruhano . . . ay bumaling kay Pangulong Joseph F. Smith, at nag-
sabing: ‘G. Smith, himala na lang kapag nabuhay pa siya, at
wala nang mga himala sa panahong ito.’

“Iyan ang mensaheng hatid sa akin ni Joseph F. Smith mismo
noong huli siyang magkasakit, at sinabi niyang: ‘Ang kaibigan na-
ting doktor na nagsabi noon ay patay na. Buong buhay ko’y nga-
yon lang kita nakitang lumusog nang ganyan, Heber.’

“Sinabi ko sa narses na nagkuwento hinggil sa siyam na dok-
tor na ito na ayaw ko silang makita, maliban ang isa na nagsabi
at naniwala na mabubuhay ako. Sabi niya: ‘Ang doktor na iyon ay
empleyado ng ospital, tatawagan ko siya.’

“Tinanong ko siya kung bakit hindi siya sumang-ayon sa iba
pa, at ngumiti siya, . . . at sinabing: ‘Ginoong Grant, nanghula
lang ho ako. Nadama ko ang pulso ng libu-libong pasyente, at bi-
lang empleyado ng ospital, ng maraming ospital, ay di pa ako na-
kadama ng pulsong gaya ng sa inyo. Alam ninyo, nakapagtataka
na sa lahat ng mga pagsusuring ginawa ko sa loob ng isang oras
at apatnapu’t limang minuto ng pag-oopera ko sa inyo ay hindi
kailanman tumigil sa pagtibok ang puso ninyo, kahit minsan
lang, kaya naisip ko na ang pusong iyon ang tutulong sa inyo
para manatili kayong buhay.’

“Anong uri ba ng puso mayroon ako? Ako’y may pusong dina-
daluyan ng dalisay na dugo, na hindi nadungisan ng tsaa, kape,
o alak. Iyon ang dahilan kung bakit napaglabanan ang lason na
nasa loob ng katawan ko.”5

“Nawa tulungan tayo ng Diyos, at ang bawat Banal sa mga
Huling Araw, na sundin ang Word of Wisdom,” ang dalangin ni
Pangulong Grant minsan, “upang tayo’y makatagpo ng karunu-
ngan at malaking kayamanan ng kaalaman, at mapahintulutan
tayo ng Diyos na mabuhay dito sa lupa hanggang sa ganap nating
magampanan ang layunin ng paglikha nito.”6
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Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang Word of Wisdom ang batas ng buhay at 
kalusugan sa mga Banal sa mga Huling Araw.

Nakita kong nakatala sa Doktrina at mga Tipan ang napakaik-
ling talata na mababasang:

“Ako, ang Panginoon, ay nakatali kapag ginawa ninyo ang
aking sinabi; subalit kapag hindi ninyo ginawa ang aking sinabi,
kayo ay walang pangako.” [D at T 82:10.]

Nawa matandaan ng bawat Banal sa mga Huling Araw ang ilang
salitang ito. Nawa’y maiukit ang mga ito sa ating alaala at sa ating
mga puso, at maunawaan natin na tutuparin talaga ng Diyos ang
mga pangako Niya sa atin, dahil susundin natin ang Kanyang mga
utos. May isang batas, hindi mababagong utos sa langit—ang sabi
sa atin ni Propetang Joseph—bago pa ang pagkakatatag ng daigdig
na ito, kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay, at kapag
tayo ay nagtatamo ng anumang mga pagpapala mula sa Diyos, ito
ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito nakasalalay [tingnan
sa D at T 130:20–21]. Kung hangad natin ang mga pagpapala ng
buhay, ng kalusugan, ng lakas ng katawan at isip; kung hangad na-
ting lampasan tayo ng mapangwasak na anghel, gaya ng ginawa
niya noong kapanahunan ng mga anak ni Israel, kailangan nating
sundin ang Word of Wisdom; sa gayon ay nakatali ang Diyos, at
mapapasaatin ang mga pagpapala.7

Matapos sabihin kung ano ang makabubuti sa atin [tingnan sa
D at T 89:10–17], ginawa ng Panginoon ang isa sa lubos na ka-
gila-gilalas, isa sa lubos na nagbibigay-inspirasyon na mga pa-
ngako na maaaring gawin ng mortal na tao. Sinabi Niya:

“At lahat ng Banal na makatatandang sumunod at gawin ang
mga salitang ito, lumalakad sa pagsunod sa mga kautusan, ay ta-
tanggap ng kalusugan sa kanilang pusod at kanilang utak-sa-buto;

“At makatatagpo ng karunungan at malaking kayamanan ng ka-
alaman, maging mga natatagong kayamanan;

“At tatakbo at hindi mapapagod, at lalakad at hindi manghihina.
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At ako, ang Panginoon, ay nagbibigay sa kanila ng pangako na
ang mapangwasak na anghel ay lalampasan sila, gaya ng mga anak
ni Israel, at hindi sila papatayin.” [D at T 89:18–21.] . . .

Sinabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Propetang
Joseph Smith:

“Kung ang isang tao ay nagkamit ng maraming kaalaman at ka-
talinuhan sa buhay na ito sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap
at pagiging masunurin kaysa sa iba, siya ay magkakaroon ng la-
bis na kalamangan sa daigdig na darating.” [D at T 130:19.]

Walang taong susuway sa Word of Wisdom ang magkakaroon
ng gayunding dami ng kaalaman at karunungan sa mundong ito
na gaya ng taong sumusunod sa batas na iyon. Wala akong paki-
alam kung sino siya o saan siya nagmula, ang kanyang isip ay hin-
di magiging kasinglinaw, at hindi niya mararating ang gayunding
layo at bilis at mapananatili ang kanyang lakas na gaya ng kung
susundin niya ang Word of Wisdom.8

Ang isa pang dahilan kung bakit gusto kong masunod ng mga
Banal sa mga Huling Araw ang Word of Wisdom ay dahil sa sina-
bi ng Panginoon na ibinigay ito sa atin para sa ating temporal na
kaligtasan [tingnan sa D at T 89:2]. Gusto kong ipaalam na kung
tayo bilang mga tao ay hindi kailanman iinom ng kahit kaunting
tsaa o kape o alak o gagamit ng tabako, tayo ang magiging isa sa
pinakamayayamang tao sa mundo. Bakit? Dahil lalong lalakas
ang ating katawan, lalong tatalas ang ating isip; uunlad tayo sa
espirituwalidad; magkakaroon tayo ng mas direktang komuni-
kasyon sa Diyos, na ating Ama sa Langit, mas marami pa tayong
magagawa. . . .

Maraming tao na nagsasabing sila’y mga Banal sa mga Huling
Araw ang nawalan ng tahanan na siyang kanlungan ng kanyang
asawa at mga anak sa sandali ng kahirapan, na, kung sumunod
lamang siya sa Word of Wisdom, ay nailigtas sana niya ito. Ang
paglabag sa Word of Wisdom ang gumagawa ng pagkakaiba sa
pagitan ng kabiguan at tagumpay. Sa pagsunod sa Word of
Wisdom ay nagkaroon sana ng sapat na pera para mabayaran ang
tubo sa pagkakasanla, na may dagdag na tulong para mapanga-
lagaan ang kanyang pamilya at sakahan.9
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Ayaw kong makialam sa mga karapatan o pribilehiyo ng sinu-
mang tao. Ayaw kong diktahan ang sinumang tao. Ngunit kapag
nagbigay ang Panginoon ng paghahayag at sinasabi sa akin kung
ano ang dulot nitong pinansyal na benepisyo sa akin at sa mga
taong ito, dahil sa “masasama at mga pakana na umiiral at iiral sa
mga puso ng mga nagsasabwatang tao sa mga huling araw,”
[D at T 89:4] naiisip ko kahit paano na dapat makinig ang mga
Banal sa mga Huling Araw sa sinabi ng Panginoon.10

Walang lalaki o babae na sumusunod sa Word of Wisdom ang
hahanap ng maipipintas dito. Bakit? Dahil alam nila ang kalusu-
gang natatamasa nila, alam nila ang kapayapaan, kagalakan, gin-
hawa, at kasiyahan na dumarating sa puso nila kapag ginagawa
nila ang ipinagagawa sa kanila ng Panginoon.11

Tunay na walang ibibigay na pakinabang sa sinumang tao ang
paglabag sa Word of Wisdom, ngunit lahat ay para sa kanyang
ikabubuti, sa kagandahang-asal, intelektuwal, pisikal at espiritu-
wal kung susundin ito.12

Ang batas ng buhay at kalusugan sa mga Banal sa mga Huling
Araw ay ang pagsunod sa Word of Wisdom.13

Ang mga lumalabag sa Word of Wisdom ay 
nanghihina sa pangangatawan at espiritu.

Tumitigil ba tayo at iniisip na ang Manlilikha ng langit at lupa,
ang Gumawa ng lahat ng bagay na nakikita natin sa sansinukob
na ito, ang Ama ng ating mga espiritu, ang Ama ng ating
Panginoong Jesucristo sa espiritu at sa laman, ay nakipag-usap sa
atin, na binigyan Niya tayo ng payo na aakay sa atin pabalik sa
Kanyang kinaroroonan, na bibigyan Niya tayo ng lakas ng kata-
wan at ng isip?

Gayunman daan-daan, libu-libo sa mga Banal sa mga Huling
Araw ang binigyan ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan ng
patotoo at kaalaman na Siya’y buhay, ng kaalaman na si Jesus ang
Cristo, ng kaalaman na si Joseph Smith ay propeta ng tunay at bu-
hay na Diyos. Nagagawa nilang ibigay ang patotoong iyon sa sari-
ling bansa at sa ibang bayan, na, kapag ang Panginoong Diyos na
Makapangyarihan, ang Manlilikha ng langit at lupa, ay nagsabi sa
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kanila kung ano ang mabuti para sa kanila, sa katawan at espiritu,
at sumulat sa kanila ng liham, ay nabibigong bigyang pansin ito.
Ikinalulungkot kong sabihin na marami ngayon sa mga anak ng
mga Banal sa mga Huling Araw—ang ilan sa mga anak ng mga la-
laki at babae na namumuno sa Simbahang ito, na sama-samang
nagkakasiyahan at iniisip na nagpapakita ng diwa ng bukas na ka-
isipan at ng pagpaparaya ang pag-inom ng alak at tsaa at kape at
paglalaro ng baraha, at paggawa ng mga bagay na itinuro sa atin
na hindi mabuti para sa atin. Babasahin ko sa inyo ang isang liham
mula sa Panginoon para sa mga Banal sa mga Huling Araw.
[Matapos sabihin ito, binasa ni Pangulong Grant ang Doktrina at
mga Tipan 89.]14

Ang malaking kasamaan ng panahong ito ay ang kawalan ng
puri. Iisa lamang ang pamantayan ng moralidad sa Simbahan ni
Cristo. Itinuro sa atin, sa libu-libo sa atin na pinalaki sa
Simbahang ito, na susunod sa pagpatay ng tao ay ang kasalanan
ng pagkawala ng ating puri; at gusto kong sabihin sa mga ama at
mga ina, at sa mga anak na lalaki at babae, sa ating Primary, sa
ating Young Men at Young Women, sa ating mga seminary at ins-
titute, sa Sunday School, sa Relief Society at sa lahat ng ating mga
korum sa Priesthood—gusto kong maunawaan ninyo na ang
paggamit ng alak at tabako ay isa sa mga pangunahing paraan na
gamit ng diyablo para magawa niyang ilayo sa kabutihan ang mga
batang lalaki at babae.

Halos sa tuwina ang mga nawawalan ng puri ay una munang na-
kikibahagi sa mga bagay na pumupukaw sa simbuyo ng kanilang
damdamin at nagpapababa sa kakayahan nilang tumanggi at nag-
papadilim sa kanilang isipan. . . . Ang mga kabataang lalaki at ba-
bae ngayon na iniisip na sila’y nagiging matalino sa pagdadala ng
kaunting alak sa kanilang mga tahanan, at ginagawa ang ipinagba-
bawal sa kanila ng Panginoon na gawin, ay naglalatag ng pundas-
yon na sa huli’y maghahatid sa kanila sa kapahamakan. Hindi nila
maaaring patuloy na labagin ang mga utos ng Panginoon nang hin-
di sila nagkakaroon ng problema. At ano ang mga problema? Ang
problema na ang katamtamang pag-inom ay [kadalasang] huma-
hantong sa pagkasugapa, at ang labis na pag-inom ay humahan-
tong sa pagkasira ng katawan at ng isip at ng pananampalataya.15



219

K A B A N A T A  2 1

Kapag inatake ng sakit ang isang tao na ang katawan ay puno
ng tabako at puno ng alak, o labis ang paggamit ng alak, tabako,
tsaa, kape, atbp., sa alinmang yugto ng buhay, siya ay walang ka-
rapatan sa mga pangakong ito [tinutukoy ang D at T 89:18–21].16

Sa tulong ng Panginoon, masusunod ng bawat 
Banal sa mga Huling Araw ang Word of Wisdom.

Walang ibinigay ang Panginoon sa akin na kaloob, kapangyari-
han, kakayahan, talento na hindi niya hihilingin na panagutan
ko; at pinagkalooban niya ang bawat lalaki, babae at bata na mga
Banal sa mga Huling Araw ng kapangyarihan at kakayahang sun-
din ang Word of Wisdom.17

“Isang Salita ng Karunugan, para sa kapakinabangan ng kapu-
lungan ng matataas na saserdote, tinipon sa Kirtland, at ng sim-
bahan, at gayon din ng mga banal sa Sion—

“Na magpadala ng pagbati; hindi sa pamamagitan ng kautusan
o pamimilit—”

Sabi ng ilan, “Ah, iyon pala ang dapat para makaiwas ako sa
pagsunod dito. Hindi ito ibinibigay bilang kautusan o pamimi-
lit.” Ano ito? Sasabihin ko sa inyo kung ano ito—

“kundi sa pamamagitan ng paghahayag at ng salita ng karunu-
ngan, ipinakikita ang utos at kalooban ng Diyos.” [D at T 89:1–2.]

Kapag ipinakikita ng Panginoon ang kanyang utos at ang kan-

yang kalooban, huwag subukang payapain ang inyong isipan sa
pagsasabing hindi ito kautusan, kayong mga lumalabag sa Word
of Wisdom.18

Isang Linggo ay dumalo ako sa pulong ng pag-aayuno, isa sa
umaga at isa sa hapon. Isa sa mga tagapagsalita ng huling pulong
si Sister Anna Snow. . . .

Siya’y nagmula sa Scandinavia at mula pagkabata ay nalulong
na siya sa kape at inisip na marahil hindi siya mabubuhay kung
wala ito. Ngunit sa huli, nang siya’y walumpu’t dalawang taong
gulang na, nagulat siya na hindi na niya nagagawa ang kanyang
tungkulin hinggil dito at nagpasiyang sa kanyang ikawalumpu’t
tatlong taong gulang ay mas susundin niya ang Word of Wisdom
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at titigil sa pag-inom ng kape. Halos ikamatay niya, ngunit nag-
tagumpay siya sa huli sa paglaban sa nakaugaliang iyon. At tu-
mayo siya nang may pagpapakumbaba sa harap ng mga tao,
inaamin ang kabiguan niya sa hindi lubusang pagsunod sa Word
of Wisdom at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa Panginoon
sa pagbibigay sa kanya ng kakayahan, kahit na matanda na siya,
na labanan ang kanyang kabiguan. At nagpatotoo siya sa kapaki-
nabangang natanggap niya dahil sa pagbuti ng kanyang kalusu-
gan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas na ito ng Diyos.

Labis akong humanga sa kagila-gilalas niyang patotoo. Sana
ang bawat isa sa ating mabubuting kapatid na babae, at ang ating
mga kapatid na lalaki din, na, sa paglipas ng mga taon, ay luma-
labag sa simpleng utos na ito ng Panginoon, ay naroon at napa-
kinggan ang kanyang patotoo.

Alam kong marami nang nakarinig ng mga sermon ukol sa
Word of Wisdom sa loob ng maraming taon na hindi kailanman
nagkaroon ng epekto sa kanila. Hindi ko alam kung paano tayo
makagagawa ng impresyon sa ilang mga tao. Marami akong kilala
na natulungang mabuti nang sarilinan at maging sa pamamagitan
ng pangmadlang pagtuturo at panghihikayat. Ngunit ang mga
pagpupunyaging ito’y walang naging epekto sa kanila. Nadarama
ko na tungkulin kong sikaping tuklasin ang aking likas na mga
kahinaan, at pagkatapos ay manalangin sa Panginoon na tulungan
akong magapi ang mga ito. Habang binabasa ko ang Word of
Wisdom, natutuhan ko na angkop ito sa mga pinakamahihina na
tinawag o maaaring tawaging mga Banal [tingnan sa D at T 89:3].
At naniniwala ako na malaking tulong sa ikasusulong ng kaharian
ng Diyos kung lahat ng mga Banal sa mga Huling Araw ay susu-
nod sa simpleng utos na ito ng Panginoon. Nang marinig ko ang
may-edad nang kapatid na ito na nagpatotoo na nagtagumpay
siya sa kanyang katandaan, ninais ko na sana ay narinig ng buong
Israel ang patotoong iyon at humanga dito.19

Walang lalaki o babae sa mga Banal sa mga Huling Araw na
hindi makasusunod sa Word of Wisdom kung sila’y luluhod . . .
at mananalangin sa Diyos para humingi ng tulong.20
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Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Sa paanong paraan naiimpluwensiyahan ng ating pagsunod o
hindi pagsunod sa Word of Wisdom ang ating paghahanap ng
kaalaman? ang kakayahan nating tumanggap ng personal na
paghahayag? ang ating pagiging marapat na pumasok sa tem-
plo? ang kalusugan ng ating katawan?

• Sa paanong paraan nadaragdagan ng pagsunod sa Word of
Wisdom ang ating kaunlaran, kapwa sa temporal at espiritu-
wal? Bakit imposible para sa mga tao na maging tunay na ma-
unlad kung ipinagwawalang bahala nila ang mga katotohanan
sa Word of Wisdom?

• Paano hahantong sa pagkawala ng puri ang di pagsunod sa
Word of Wisdom?

• Kung ang isang tao ay nahihirapan sa kasalukuyan na sundin
ang Word of Wisdom, ano ang maaari niyang gawin upang
magkaroon ng lakas na sumunod sa utos na ito?

Mga Tala

1. Sa Conference Report, Abr. 1922, 165.
2. “Answering Tobacco’s Challenge,”

Improvement Era, Hunyo 1931, 450.
3. Sa Conference Report, Abr. 1937, 13.
4. Sa Conference Report, Abr. 1945, 7.
5. Sa Conference Report, Abr. 1933,

10–11; binago ang baybay.
6. Sa Conference Report, Okt. 1927, 6.
7. Sa Conference Report, Abr. 1909,

109–10.
8. Sa Conference Report, Abr. 1925, 9–10.
9. “Safeguard,” Improvement Era, Peb.

1941, 73; binago ang ayos ng mga
talata.

10. Sa Conference Report, Okt. 1934, 129.
11. Sa Conference Report, Okt. 1937, 14.

12. Sa Conference Report, Okt. 1944, 8.
13. Sa Conference Report, Abr. 1926, 9.
14. Sa Conference Report, Okt. 1923, 8.
15. Sa Conference Report, Okt. 1944,
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222

Lahat ng mga magulang ay dapat magkaroon ng taimtim na hangarin upang ang

kanilang mga anak “ay lumaki . . . sa pangangalaga at pagpapayo ng Ebanghelyo,

na sumusunod sa mga utos ng Diyos, upang maligtas sila sa Kanyang kaharian.”
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Pagtuturo sa mga 
Bata Ayon sa Pangangalaga at 

Pagpapayo ng Ebanghelyo

Ang mga magulang, sa tulong ng mga pinuno at guro sa
Simbahan, ay kailangang masigasig at walang humpay na

magsikap para maituro sa mga anak ang ebanghelyo.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Marami ang nagsasabing matiyaga at masunurin si Pangulong
Heber J. Grant. Ngunit habang tumatanggap siya ng maraming
biyaya bilang bunga ng kanyang sariling pananampalataya at ka-
sipagan sa paggawa, mabilis niyang binabanggit ang kanyang
utang-na-loob sa mga taong nagturo sa kanya ng ebanghelyo no-
ong siya’y bata pa.

Madalas niyang bigyang pugay ang kanyang ina. Sabi niya,
“Siyempre pa, utang ko ang lahat sa aking ina, dahil namatay ang
tatay ko noong siyam na araw pa lang ako; at ang kahanga-ha-
ngang mga turo, pananampalataya, at integridad ng aking ina
ang naging inspirasyon ko.”1 Tungkol sa kanyang desisyon na
magpakasal sa templo, sinabi niyang: “Ako ay lubhang nagpapa-
salamat sa mga inspirasyon at hangarin ko na masimulan ang
buhay nang tama. Bakit dumating ito sa akin? Dumating ito da-
hil sa naniwala ang nanay ko sa ebanghelyo, itinuro sa akin ang
kahalagahan nito, nagdulot ito ng hangarin na makamtan ang la-
hat ng benepisyo ng pagsisimula sa buhay nang tama at gawin
ang lahat ng bagay sang-ayon sa mga turo ng ebanghelyo.”2

Nagpahiwatig din ng pasasalamat si Pangulong Grant sa mga
guro sa Sunday School at sa iba na gumabay sa kanyang kabata-
an. Sabi niya, “Magpapasalamat ako sa buong kawalang hanggan
sa mga taong iyon dahil sa impresyong naibigay nila sa akin.”3
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Kasunod ng mga halimbawa ng maimpluwensyang mga guro
sa kanyang buhay, masigasig na nagsikap si Pangulong Grant
upang maituro ang katotohanan sa kanyang mga anak.
Ikinuwento ng anak niyang si Frances Grant Bennett ang kanyang
magiliw na paraan ng pagtulong sa kanilang magkakapatid na
ipamuhay ang ebanghelyo: “Sa mga bagay na di gaanong mahala-
ga, bihirang sabihin sa amin ni itay na Hindi’. Dahil dito, kapag si-
nabi niyang ‘Hindi,’ alam naming seryoso siya. Ang pagpapalaki
niya sa amin ay nakatulong sa tuwing gagawa kami ng sariling de-
sisyon. Palagi niyang matiyagang ipinaliliwanag kung bakit sa pa-
lagay niya’y hindi matalino ang isang paraan at tapos ay
sasabihing, ‘Ganyan ang palagay ko; pero siyempre, kailangang
kayo ang magpasiya.’ Bilang resulta, ang desisyon nami’y halos
palaging tulad ng sa kanya. Kahit paano’y nahimok niya kaming
naising gawin ang tama sa halip na piliting gawin ito.”4

Hindi kailanman nagsawa si Pangulong Grant sa pagsisikap ni-
yang turuan ang kanyang mga anak, kahit malalaki na ang kara-
mihan sa kanila. Sa edad na 52, noong miyembro pa siya ng
Korum ng Labindalawang Apostol, matama niyang pinakinggan
ang isang pananalita sa pangkalahatang kumperensya kung saan
hinimok ni Pangulong Joseph F. Smith ang mga miyembro ng
Simbahan na “ipakita ang kanilang pananampalataya, ang kani-
lang katapatan at pagmamahal sa mga alituntunin ng ebanghelyo,
sa paraan ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak at palakihin
sila sa pananampalataya.”5 Kinahapunan noong araw na iyon ay
tumayo sa pulpito si Elder Grant at sinabing:

“Isa sa mga pinakadakilang mithiin ko sa buhay ang mamuhay
nang marapat sa aking ama at ina; at ang isa pang pinakadakilang
mithiin ko sa buhay ay ang palakihin ang aking mga anak sa pa-
ngangalaga at pagpapayo ng Ebanghelyo. Ang isa sa mga paborito
kong tema sa pangangaral sa mga Banal sa mga Huling Araw ay
mula sa paghahayag ng Panginoon na nagsasabing tungkulin na-
ting ipangaral sa ating mga anak at ituro sa kanila ang Ebanghelyo
ni Jesucristo, bigyan sila ng inspirasyon nang may pananampalata-
ya sa Panginoon at Tagapagligtas ng mundo, at turuan silang ma-
nalangin at lumakad nang tuwid sa harap ng Panginoon [tingnan
sa D at T 68:25–28]. Naniniwala akong masyadong napapabayaan
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ang utos na ito at lubos akong nagagalak sa pananalita ng ating
Pangulo ngayon, na hinihimok ang mga Banal sa mga Huling Araw
na gampanan ang kanilang tungkulin hinggil sa bagay na ito.
Sinikap ko nang gawin ito, at nagpasiya akong maging mas mata-
pat sa paggawa nito sa hinaharap. Naniniwala akong may oportu-
nidad sa pag-unlad sa panig nating lahat sa tagubilin na ito.”6

Mga Turo ni Heber J. Grant

Pananagutan ng mga magulang na ituro sa kanilang 
mga anak ang mga alituntunin ng ebanghelyo.

Naniniwala akong ligtas ako sa pagsasabing ang pinakamimithi
ko sa bawat tunay na Banal sa mga Huling Araw ay nawa lumaki
ang kanyang mga anak sa pangangalaga at pagpapayo ng
Ebanghelyo, na sumusunod sa mga utos ng Diyos, upang malig-
tas sila sa Kanyang kaharian. Kahangalan ang isipin na kung ang
naitanim sa isipan ng isang bata ay puro kamalian at kasamaan ha-
bang buhay, ay madaling maitatanim sa isipang iyon ang binhi ng
katotohanan at umani rito ng puro katotohanan. . . . Maituturing
nating hangal ang isang magsasaka kung hihilingin niya sa bawat
magdaraan sa kanyang bukid na magsabog ng ilang punla ng
damo, na gawin ito sa loob ng dalawampu’t isang taon, at pagka-
tapos ay isiping makapagtatanim siya ng pananim na butil at uma-
sang magkakaroon ng mabuting ani.

Maaaring alam ko ang multiplication table, at gayundin ng
aking asawa, ngunit hindi ako maaaring umasa na dahil dito ay
isisilang ang mga anak ko na alam na ang multiplication table.
Maaaring alam kong totoo ang Ebanghelyo, at maaaring alam ng
asawa ko; ngunit hindi ko maisip kahit sa isang saglit na ang mga
anak ko’y isisilang na taglay na ang kaalamang ito. Natatanggap
natin ang patotoo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsunod
sa mga batas at ordenansa nito; at tatanggapin ng ating mga anak
ang kaalamang ito sa gayunding paraan; at kung hindi natin sila
tuturuan, at hindi sila lalakad sa matuwid at makitid na landas na
patungo sa buhay na walang hanggan, hindi nila kailanman ma-
tatanggap ang kaalamang ito. Narinig ko ang ilang tao na nagsa-
sabing ang kanilang mga anak ay isinilang na tagapagmana ng
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lahat ng mga pangako ng bago at walang hanggang tipan, at na
magsisilaki sila na may kaalaman ng Ebanghelyo kahit ano pa ang
gawin nila. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi totoo ang dok-
trinang ito, at ito’y tahasang salungat sa utos ng ating Ama sa
Langit. Makikita natin na ang mga Banal sa mga Huling Araw ay
binigyan ng responsibilidad, hindi bilang kahilingan, kundi bi-
lang batas, na dapat nilang turuan ang kanilang mga anak:

“At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa
Sion, o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag, na hindi
nagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pa-
nanampalataya kay Cristo ang Anak ng buhay na Diyos, at ng
pagbibinyag at ang kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng
pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walong taong gulang,
ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang;

“Sapagkat ito ay magiging batas sa mga naninirahan sa Sion, o
sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag.

“At ang kanilang mga anak ay bibinyagan para sa kapatawaran
ng kanilang mga kasalanan pagsapit ng walong taong gulang, at
tatanggapin ang pagpapatong ng kamay,

“At tuturuan din nila ang kanilang mga anak na manalangin, at
magsilakad nang matwid sa harapan ng Panginoon.” [D at T
68:25–28.] . . .

Bawat ama na nagmamahal sa Ebanghelyo ay handang mag-
punta sa mga hangganan ng mundo upang ipangaral ito, at isa sa
mga pinakamalaking kagalakan na kakamtin ng sinumang tao ay
matatagpuan sa paghahatid ng mga kaluluwa sa kaalaman ng ka-
totohanan. Dapat ay higit nating ikagalak ang pagtuturo sa ating
mga anak ng plano ng kaligtasan.7

Kabilang sa Kanyang kauna-unahang mga kautusan kina Adan
at Eva, sabi ng Panginoon ay: “Magpakarami, at kalatan ninyo
ang lupa.” [Genesis 1:28.] Inulit Niya ang utos na iyon sa ating
panahon. Muli Niyang inihayag sa huling dispensasyong ito, ang
prinsipyo ng kawalang hanggan ng kasal sa tipan. Ipinanumbalik
Niya sa lupa ang awtoridad para makapasok sa tipang ito, at ipi-
nahayag na ito lang ang tama at angkop na paraan ng pagsasama
ng mag-asawa, at ang tanging paraan upang taglayin sa kabilang
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buhay at sa kawalang hanggan ang sagradong ugnayan ng pa-
milya. Ipinahayag Niya na ang walang hanggang pag-uugnayan
na ito ay malilikha lamang sa pamamagitan ng mga ordenansa na
isinasagawa sa banal na mga templo ng Panginoon, at dahil dito
ang Kanyang mga tao ay dapat sa templo lamang magpakasal
sang-ayon sa mga ordenansang ito.

Sinabi sa atin ng Panginoon na tungkulin ng bawat mag-asawa
na sundin ang utos na ibinigay kay Adan na magpakarami at ka-
latan ang lupa, upang makaparito at sumulong sa ilalim ng daki-
lang plano ng Diyos at maging perpektong mga kaluluwa ang
napakaraming piling mga espiritu na naghihintay sa kanilang ta-
bernakulo ng laman. Ito ay sa dahilang kung wala ang taberna-
kulong ito ng laman sila’y hindi uunlad sa tadhanang plano ng
Diyos para sa kanila. Dahil dito, ang bawat mag-asawa ay dapat
maging ama at ina sa Israel sa mga anak na isinilang sa ilalim ng
banal at walang hanggang tipan.

Sa pamamagitan ng pagdadala sa mga piling espiritung ito sa
mundo, bawat ama at bawat ina ay magkakaroon ng pananagu-
tan sa espiritung may tabernakulo at sa Panginoon mismo dahil
sa pagsasamantala sa pagkakataong bigay Niya. Ito ang pinakasa-
gradong uri ng obligasyon, dahil ang kapalaran ng espiritung
iyon sa mga kawalang hanggan na darating, ang mga biyaya o
kaparusahan na naghihintay sa susunod na buhay, ay nakasalalay
nang malaki sa pangangalaga, pagtuturo, at pagpapalaki na ibi-
bigay ng mga magulang sa espiritung iyon.

Walang magulang na makatatakas sa obligasyon at responsibi-
lidad na iyon, at papananagutin tayo ng Panginoon sa wastong
pagsasagawa ng obligasyon at responsibilidad na iyon. Ito na
ang pinakamataas na tungkulin na maaaring taglayin ng mga tao
sa mundo.

Sa gayon ang pagiging ina ay nagiging banal na tungkulin, sa-
gradong dedikasyon sa pagsasagawa ng mga plano ng
Panginoon, sagrado at banal na debosyon sa pagpapalaki at pag-
unlad ng katawan, isip, at espiritu, ng mga nakapanatili ng kani-
lang unang kalagayan at pumarito sa lupa para sa kanilang
pangalawang kalagayan. “Susubukin . . . sila upang makita kung
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kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila
ng Panginoon nilang Diyos.” [Abraham 3:25.] Ang akayin sila
upang mapanatili ang kanilang pangalawang kalagayan ang si-
yang gawain ng pagiging ina, at “sila na mga nakapanatili sa ka-
nilang ikalawang kalagayan ay magtatamo ng kaluwalhatiang
idaragdag sa kanilang mga ulo magpakailanman at walang kata-
pusan.” [Abraham 3:26.] . . .

Ang pagiging ina ay kasunod ng kabanalan. Ito ang pinakama-
taas, pinakabanal na paglilingkod na maaangkin ng sangkatau-
han. Ginagawa nitong kasunod ng mga anghel ang babaing
gumagalang sa banal na tungkulin at paglilingkod na ito. Sa in-
yong mga ina sa Israel sinasabi naming pagpalain kayo at pro-
tektahan ng Diyos, at bigyan kayo ng lakas at tapang ng loob, ng
pananampalataya at kaalaman, ng banal na pagmamahal at pag-
lalaan sa tungkulin, na magbibigay-daan upang magampanan
ninyo ang pinakamataas na antas ng sagradong katungkulan nin-
yo. Sa inyong mga ina at magiging mga ina sinasabi naming:
Maging malinis, maging dalisay, mamuhay nang matuwid, upang
ang inyong mga inapo hanggang sa huling henerasyon ay tawa-
gin kayong pinagpala.8

Narinig ko ang ilang kalalakihan at kababaihan na nagsabing hi-
hintayin nilang mahusto sa gulang ang kanilang mga anak bago
nila ituro sa kanila ang mga alituntunin ng ebanghelyo, na hindi
sila magmamadali sa pagtuturo sa kanila ng ebanghelyo habang
bata sila, dahil di pa nila ito mauunawaan. Kapag naririnig kong si-
nasabi ito ng mga lalaki at babae, sa palagay ko’y nagkukulang sila
ng pananampalataya sa mga alituntunin ng ebanghelyo at hindi
ito lubos na nauunawaan. Sinabi ng Panginoon na tungkulin na-
ting turuan ang ating mga anak habang bata pa sila, at mas gu-
gustuhin kong sundin ang Kanyang salita hinggil dito kaysa ang
salita ng mga hindi sumusunod sa Kanyang mga utos. Kahangalan
ang isipin na magsisilaki ang ating mga anak sa kaalaman ng
ebanghelyo nang hindi ito itinuturo sa kanila. Ang ilang kalalaki-
han at kababaihan ay nakikipagtalo, “Ako’y Banal sa mga Huling
Araw at ikinasal kami sa templo. Ibinuklod kami sa altar ng isang
taong nagtataglay ng Priesthood ng Diyos, sang-ayon sa bago at
walang hanggang tipan, at ang mga anak namin ay magsisilaki at
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magiging mabubuting Banal sa mga Huling Araw. Wala naman si-
lang magagawa; taglay na nila ito mula pagsilang.” . . . Gusto kong
sabihin sa inyo na hindi malalaman ng ating mga anak na totoo
ang ebanghelyo kung hindi nila pag-aaralan ito at magkakaroon
mismo ng patotoo. Nililinlang ng mga magulang ang kanilang sa-
rili sa pag-aakala na ang mga anak nila ay mayroon nang kaalaman
ng ebanghelyo sa pagsilang pa lang. Siyempre magkakaroon sila
ng higit na karapatan sa mga pagpapala ng Diyos, dahil isinilang
sila sa loob ng bago at walang hanggang tipan, at natural lamang
na lalaki sila at isasagawa ang kanilang mga tungkulin; ngunit alam
ito ng diyablo, at dahil dito’y lalo niyang hinahangad na ilayo ang
ating mga anak sa katotohanan.9

Dalangin ko na bigyan ng Panginoon ang mga magulang ng
mga kabataan ng pang-unawa at pagpapahalaga sa mga panganib
at tuksong dumarating sa kanilang mga anak, upang sila’y maa-
kay at magabayan na himukin ang kanilang mga anak, pamunu-
an sila, turuan sila kung paano mamuhay nang naaayon sa
kagustuhan ng Panginoon.10

Ano ba ang sinisikap nating makamtan? Yaman? Kayamanan?
Kung niyakap natin ang ebanghelyo ni Jesucristo, ibig sabihin
ang sinisikap nating kamtin ay ang buhay na walang hanggan.
Kung gayon nagtatrabaho tayo upang iligtas ang ating mga kalu-
luwa. At matapos mailigtas ang ating kaluluwa tayo’y nagsisikap
para sa kaligtasan ng ating mga anak. . . . Gusto kong sabihin na
ang pinakamainam na pamana na maiiwan ninyo sa inyong mga
anak ay ang matatag na patotoo sa kaharian ng Diyos.11

Ang mga pinuno at guro sa Simbahan ay tumutulong sa
mga magulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak.

Ang mga guro ng ating mga anak ay tumutulong sa mga ma-
gulang sa paghubog ng buhay ng kanilang mga anak. Malaki ang
kanilang responsibilidad, gayundin ang kanilang pananagutan,
sa lahat ng kanilang tinuturuan.12

Walang alinlangan na ang mga impresyong nalilikha sa isipan
ng mga musmos at ng mga batang lalaki at babae ay mas magta-
tagal ang epekto sa kanilang buhay sa hinaharap kaysa sa im-
presyong nagagawa sa alinmang pagkakataon. Sa patalinghagang
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pagsasalita, ito’y tila pagsusulat sa puting papel na walang anu-
mang naroon na magpapagulo sa maaaring isulat ninyo.

Marami ang nakagawa ng magigiting na bagay sa pakikibaka
nila sa buhay kahit na nakagawa sila ng mga bagay noong bata pa
sila na hindi kalugud-lugod sa paningin ng ating Ama sa Langit o
hindi para sa ikabubuti nila. Gayunman, lubos na mas mainam
kung mapagsisimula natin ang mga bata sa pakikibaka sa buhay
nang walang anumang nakatala sa mga pahina ng kanilang buhay,
maliban sa mabubuting gawa at mga kaisipang nakapagpapalakas
ng pananampalataya. May kasabihan na “Kung paano hinutok sa
pagkabata, gayon ang kalalabasan sa pagtanda.” Kayong mga nag-
tuturo sa ating mga anak ay kasama sa paghutok sa mga bata. . . .

Walang benepisyong nakukuha ang sinumang tao sa mga
bond o stock, o anumang yaman ng mundo, na makapapantay sa
kaalaman na nasa puso na siya ay naging instrumento sa mga ka-
may ng Diyos sa paghubog ng buhay tungo sa kabutihan; at ma-
ipapangako ko sa mabubuting guro ng ating mga kabataan na sa
paglipas ng mga taon sila’y makatitipon ng mga pagpapala ng
pasasalamat at pagtanaw ng utang-na-loob mula sa mga bata da-
hil sila ang naging instrumento sa mga kamay ng Diyos para hu-
bugin ang kanilang buhay sa kabutihan. . . .

Maaaring maisip natin na ang mga impresyong ginagawa natin
ay baka hindi tumatagal, ngunit matitiyak ko sa inyo na tumata-
gal ang mga ito. Natitiyak ko na ang patotoong ibinigay ng isang
guro sa maliliit na bata, sa inspirasyon ng buhay na Diyos, ay ba-
gay na mahirap nilang malimutan. . . .

Bawat isa sa ating mga guro ay may pagkakataon at kapangya-
rihan sa inspirasyon ng Espiritu ng Diyos, na gumawa ng im-
presyon sa puso at kaluluwa ng mga musmos at maliliit na
batang lalaki at babae na nagsisimula sa pakikibaka sa buhay.
Dalangin nang buong kataimtiman ng kaluluwa ko na tulungan
kayo ng Diyos sa inyong mga pagsisikap; at maipapangako ko na
tutulungan Niya kayo. Ang mahalaga ay matuto kayong mahalin
ang trabaho ninyo at gawin ito sa ilalim ng inspirasyon ng
Espiritu ng buhay na Diyos.13

Sa [isang] kumperensya ng Sunday School . . . , ay idinaos na-
min ang isa sa mga pinakamaluwalhating pulong na nadaluhan
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ko. Ang ilan sa mga tagapagsalita ay binigyan ng tig-apat na mi-
nuto, at bawat isa ay apat na minuto ng mahahalagang kaisipan.
Ang pinakatema ng lahat ng mga pananalita . . . ng nagsalita ukol
sa paksang, “Ang Kailangan ng Ating mga Sunday School,” ay hin-
di ang karagdagang sistema, o dagdag na ganito at ganyan ng iba-
ibang bagay. Ang malaking kailangan ay ang dagdag na Espiritu
ng Panginoon sa puso ng mga guro, upang maibigay ang diwang
iyon sa mga bata.14

Natututo ang mga bata mula sa mga halimbawa 
ng kanilang mga magulang at mga guro.

Makaaasa ba tayong magsisilaki ang ating mga musmos na na-
niniwala sa mga alituntunin ng Ebanghelyo kung hindi natin itu-
turo ito sa kanila sa pamamagitan ng halimbawa? Sa palagay ko’y
hindi natin makukumbinsi ang ating mga anak sa katotohanan
ng Ebanghelyo sa simpleng pagsasabi na tayo’y may pananam-
palataya; ang ating buhay ay dapat maging halimbawa ng sinasa-
bi natin na pinaniniwalaan natin.15

Sinasabi ko sa mga magulang, hanapin ang Espiritu ng Diyos.
Gumawa ng mga impresyon sa isipan ng inyong mga anak sa pa-
mamagitan ng mapagpakumbaba, maamo at abang pamumuhay.16

Ang pananampalataya’y kaloob ng Diyos. Kung hanap natin ay
pananampalataya, ibibigay sa atin ng Panginoon ang pananampa-
latayang iyon. Nagiging kaloob ito mula sa Kanya at pinangakuan
tayo na kapag ginawa natin ang kalooban ng Ama ay malalaman
natin ang doktrina [tingnan sa Juan 7:17]. Kung tayo bilang mga
magulang ay isasaayos ang ating buhay upang malaman at ma-
tanto ng ating mga anak sa kanilang puso na tayo ay tunay na mga
Banal sa mga Huling Araw, na talagang alam natin ang sinasabi na-
tin, sila, sa pamamagitan ng paghanap sa Panginoon, ay magka-
karoon ng gayunding patotoo.17

Wala akong alam tungkol sa payo ng isang ama dahil ang itay
ko ay namatay noong ako’y sanggol pa lamang, ngunit nakilala
ko siya dahil sa reputasyon niya sa ibang tao. Tiniyak sa akin ng
mga tao na si Jedediah M. Grant ay isa sa magigiting na lalaki ng
Simbahang ito.
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Naaalala ko pa nang minsan ay hilingin ko kay Kapitan
William H. Hooper na lagdaan ang ilang bond para sa akin, no-
ong ako’y mga dalawampung taong gulang lamang at nagsisi-
mula sa negosyo.

Sabi niya: “Hindi ko ginawa iyan kailanman; huwag mo itong
gawin kailanman.”

Kadarating ko lamang sa aking tanggapan nang dumating ang
isang batang mensahero mula sa bangko at sinabi sa akin na gus-
to akong makausap ng kapitan.

Sabi ko: “Ayaw ko siyang makita.”

“Eh, inutusan niya ako para ihatid kayo sa bangko.”

Nagbalik ako at sinabi niyang: “Hay, iho, ibigay mo sa akin ang
mga bond na iyon.” Ibinigay ko at nilagdaan niya ang mga iyon.
Pagkatapos ay sinabi niyang: “Nang lumabas ka’y kinausap ko si
Mr. Hills at sinabing, ‘Lew, kaninong anak ang batang iyon?
Matagal na niya akong binabati kapag nasa kalye. Hindi ko siya
kilala. Hindi pa ako lumagda ng bond para sa isang taong di ko
kakilala. Sino siya?’ Sabi niya, ‘Aba, anak siya ni Jeddy Grant, si
Heber J. Grant.’ ‘Anak ni Jeddy Grant? Pabalikin mo siya.
Pipirmahan ko ang bond na iyon kahit na ako pa ang magbayad
ng utang.’ ”

Binabanggit ko [ito] sa pag-asang matanto ng mga magulang
na ang halimbawa ng integridad, ng debosyon, ng katapatan sa
Ebanghelyo, at ng katangiang hindi pamimintas sa iba, kundi sa
halip ay masigasig at tuluy-tuloy na magtrabaho para sa ikasusu-
long ng katotohanan, ay isang kahanga-hangang pamanang mai-
iwan sa kanilang mga anak.18

Ikinuwento ni [Kapitan Hooper] ang ilang pangyayari tungkol
sa aking ama na nagpakita ng pagmamahal at pagtitiwala sa kan-
ya ng kapitan.

Dahil sa ikinuwento ng kapitan napuspos ang puso ko ng pa-
sasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng ama na gaya niya, at
ang mga salita ni Kapitan Hooper ay di ko kailanman nalimutan.
Nagkaroon ako ng matinding hangarin na mamuhay at magsikap
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sa paraan na magiging kapaki-pakinabang sa aking mga anak, ka-
hit na matapos akong pumanaw sa buhay na ito, sa pamamagi-
tan ng halimbawang naipakita ko sa kanila.19

Mas nanaisin kong mamatay na mahirap na nalalaman na ma-
kapagpapatotoo ang aking pamilya, sa abot ng aking makakaya
na kaloob ng Diyos sa akin, na nasunod ko ang Kanyang mga ba-
tas at Kanyang mga utos, at sa pamamagitan ng aking halimbawa,
ay naipangaral ang ebanghelyo, kaysa makamtan ang lahat ng ya-
man ng mundo.20

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang maaari nating gawin upang maging mabuting implu-
wensya sa buhay ng mga bata at kabataan?

• Ano ang magagawa ng mga magulang upang maturuan ang ka-
nilang mga anak na sumunod sa mga batas at ordenansa ng
ebanghelyo? Ano ang magagawa ng mga magulang upang ma-
ihatid sa kanilang mga anak ang mga pagpapala ng ating Ama
sa Langit?

• Bakit naliligaw ang ilang mga anak sa kabila ng pagsisikap ng
kanilang mga magulang na ituro sa kanila ng ebanghelyo? Ano
ang magagawa ng mga magulang at ng ibang tao para matulu-
ngan ang mga batang naliligaw ng landas?

• Si Pangulong Grant ay nagsabi sa mga magulang, “Ang pinaka-
mainam na pamana na maiiwanan ninyo sa inyong mga anak
ay ang puhunan sa kaharian ng Diyos.” Ano ang ibig sabihin
nito sa inyo?

• Paano natin matutulungan ang mga bata na makilala ang im-
pluwensya ng Espiritu?

• Anong mga pagpapala ang dumating sa inyong buhay habang
tinuturuan ninyo ang mga bata at mga kabataan ng Simbahan?

• Bakit mahalaga para sa mga magulang na maunawaan na ang
mga pinuno at guro sa Simbahan ay tinawag upang tumulong
lamang sa kanila sa pagtuturo sa kanilang mga anak?
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Ang Pag-unlad at Tadhana ng
Ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling Araw

Isasakatuparan ng Simbahan ang banal na tadhana nito,
at pribilehiyo natin ang gawing marapat ang ating sarili

upang maging bahagi ng dakilang gawaing ito.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Si Heber J. Grant ay isinilang noong 1856, habang nagsisikap
ang mga Banal na maitatag Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga
Banal sa mga Huling Araw sa Salt Lake Valley. Noong panahong
iyon, ang Simbahan ay mayroong 7 stake at tinatayang 64,000
mga miyembro. Walang gumaganang templo noon.

Noong 1882, nang si Heber J. Grant ay maorden na Apostol,
ang Simbahan ay matatag na sa Salt Lake Valley. Maraming tao sa
daigdig noon ang di patas at mali ang mga ideya tungkol sa mga
Banal sa mga Huling Araw, ngunit patuloy na lumago ang
Simbahan. Ang bilang ng mga miyembro ay halos 146,000 na at
ang bilang ng mga stake ay umabot na ng 24. Limang taon bago
iyon, ang St. George Utah Temple ay inilaan—ang nag-iisang tem-
plo na gumagana noon.

Bilang Apostol, si Elder Grant ay saksi sa pag-unlad ng
Simbahan. Noong 1902—nang ang Simbahan ay mayroong 4 na
templong gumagana, 50 stake, at halos 300,000 mga miyem-
bro—ay ibinigay niya ang sumusunod na puna: “Walang bagay
na hindi nagbabago. May pagbabago sa Simbahan; may katibayan
tayo ngayon ng pag-unlad nito, ng dagdag na ikapu, ng dagdag
na bunga ng gawaing misyonero sa buong mundo, at ng dagdag
na kahusayan sa gawain sa mga kolehiyo, sa mga unibersidad at
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Si Pangulong Heber J. Grant noong 1945, sa edad na 88. Nakita niya 

ang malaking pag-unlad ng Simbahan noong kanyang kapanahunan, 

at nagpatotoo siya na ang gawain ng Panginoon ay 

“lalaganap hanggang sa maisakatuparan nito ang tadhana nito.”
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akademiya ng mga Banal sa mga Huling Araw. Kahanga-hanga
din ang naging pag-unlad sa bilang ng mga taong dumadalo sa
Sunday School. Ang gawain ng Diyos ay umuunlad, at ang ka-
pangyarihan at impluwensya ng kalaban at ng mga kumakalaban
sa atin ay humihina na.”1

Sa kasalukuyan ng paglilingkod ni Heber J. Grant bilang
Pangulo ng Simbahan, mula Nobyembre 1918 hanggang Mayo
1945 ay nagpatuloy ang kagila-gilalas na pag-unlad ng Simbahan.
Ang bilang ng mga miyembro ay umakyat mula sa halos 496,000
hanggang mahigit 954,000. Ang bilang ng mga stake ay nadag-
dagan mula 75 hanggang 149, at ang bilang ng mga templo na
gumagana ay naging 7 mula sa bilang na 4.

Ayon kay Pangulong Grant ang mga tao ay nagsisimulang ma-
ging mabait sa mga Banal sa mga Huling Araw. “Naniniwala
ako,” sabi niya, “na kinikilala na tayo ngayon ng mga nakakikila-
la sa atin, bilang mga taong may takot sa Diyos, bilang matwid,
at matapat na komunidad.”2 Sa pangkalahatang kumperensya
noong Oktubre 1937, pagkatapos makabalik mula sa paglalak-
bay sa mga misyon sa Europa ay ibinahagi niya ang sumusunod
na halimbawa:

“Noong ako’y nasa Europa mahigit 30 taon na ngayon [bilang
pangulo ng misyon,] . . . sa buong tatlong taon ng pamamalagi ko
sa British Isles hinding-hindi ako nagtagumpay sa paglalathala ng
kahit isang artikulo sa pahayagan. Ang ilan sa mga labis na naka-
iinsulto, pinakamasama, mahalay, at teribleng mga bagay ay nai-
lathala hinggil sa atin, ngunit ang mga namamahala sa
palimbagan ay hayagang tumangging makinig sa anumang sasa-
bihin namin.

“Tiniyak sa akin nitong [huling] paglalakbay ko na may mabu-
buting paunawa ukol sa atin sa pahayagan sa Germany,
Switzerland, Czechoslovakia, sa Holland at sa Belgium. Walang
anumang uri ng panunuligsa, tanging mabubuting paunawa hing-
gil sa ating mga pulong, at sa ilang pagkakataon ang mga pauna-
wa sa mga pahayagan sa British Isles ay gayon kaganda kung kaya
sakali mang magkaroon tayo ng pribilehiyong isulat ang mga ito
ay wala tayong maisusulat na higit na magiging kasiya-siya sa atin.
Para sa akin wala ni isang artikulo na nasulat sa buong paglalak-
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bay namin na hindi nagbigay ng patas, kagalang-galang at napa-
kainam na ulat hinggil sa ating mga tao. Nagagalak ako sa mga ba-
gay na ito. Kagila-gilalas na pagbabago ito mula sa diwa ng
matinding galit at halos pagkapoot na nakita ko sa mga mamama-
hayag na nakilala ko tatlumpung taon na ang nakararaan.”3

Madalas ibahagi ni Pangulong Grant ang nadarama niyang pa-
sasalamat sa temporal at espirituwal na pagsulong ng Simbahan.
Sa mga pahayag na ito ng pasasalamat, kinilala niya ang mga bi-
yayang dulot ng Panginoon at ang dedikasyon ng mga Banal sa
mga Huling Araw sa kabila ng nakaharap nilang pagsubok.
Noong panahon ng Matinding Kahirapan, sinabi niya: “Tanging
ang perpekto at ganap na kaalaman na nasa atin bilang mga tao
ang makatutulong sa atin upang magawa ang mga bagay na na-
gagawa natin ngayon. Isipin na lamang na sa panahong ito ng ka-
hirapan at kaguluhan ay nakagugugol tayo ng milyun-milyong
dolyar para magtayo ng mga bahay-pulungan! Halos tuwing
Linggo, na magkakasunod, naglaan ako ng mga bahay-pulungan
at sa tuwina ay umaapaw ang mga taong dumadalo sa mga pu-
long sa mga gusali. . . . Kahanga-hanga ang ating pagdami. May
damdamin ng lubos na kapanatagan. Walang alinlangan na sa
huli ang gawain ng Diyos ay magtatagumpay.”4

Mga Turo ni Heber J. Grant

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa 
mga Huling Araw ay may banal na tadhana.

Ibinibigay ko ang aking patotoo sa inyo ngayon na si Joseph
Smith ay propeta ng tunay at buhay na Diyos, na siya’y naging ka-
sangkapan sa mga kamay ng Diyos sa pagtatatag muli sa mundo
ng plano ng buhay at kaligtasan, hindi lamang para sa mga bu-
hay kundi para sa mga patay, at ang ebanghelyong ito, na tinata-
wag ng mga tao ng daigdig na “Mormonismo,” ang tunay na
plano ng buhay at kaligtasan, ang ebanghelyo ng Panginoong
Jesucristo, na ang maliit na bato ay natibag mula sa bundok, at
ito’y lalaganap hanggang sa mapuno nito ang buong mundo
[tingnan sa Daniel 2:31–45; D at T 65:2].5
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Itinayo ng Panginoon ang Kanyang Simbahan sa mga huling
araw na ito upang ang mga tao’y tawagin sa pagsisisi, para sa ka-
ligtasan at kadakilaan ng kanilang mga kaluluwa. Paulit-ulit
Niyang sinabi kay Propetang Joseph at sa kanyang mga kasama na
“ang bukid ay puti na upang anihin.” (D at T 4:4; 6:3; 11:3; 12:3;
14:3; 33:3, 7). Paulit-ulit Niyang iniutos sa kanila na walang ibang
ipangaral kundi pagsisisi sa henerasyong ito (D at T 6:9; 11:9;
14:8) at sa huli’y ipinahayag na:

“At iyong ipahahayag ang masayang balita, oo, ipahayag ito sa
mga bundok, at sa bawat matataas na lugar, at sa bawat tao na
pahihintulutan kang makita.

“At ito ay gagawin mo nang may buong kababaang-loob, nag-
titiwala sa akin, hindi nanlalait laban sa yaong mga manlalait.

“At ang mga doktrina ay hindi mo tatalakayin, kundi iyong ipa-
hahayag ang pagsisisi at pananampalataya sa Tagapagligtas, at
kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbibinyag,
at sa pamamagitan ng apoy, oo, maging ng Espiritu Santo.

“Masdan, ito ang dakila at huling kautusan na aking ibibigay sa
iyo hinggil sa bagay na ito; sapagkat ito ay sapat na para sa iyong
pang-araw-araw na buhay, maging hanggang sa katapusan ng
iyong buhay.

“At kalungkutan ang iyong matatamo kung iyong pawawalang-
halaga ang mga payong ito, oo, maging ang pagkawasak ng iyong
sarili at ari-arian.” (D at T 19:29–33.)

Ang mga utos na ito’y kailangan nating sundin upang makila-
la ng mga tao ang Diyos at si Jesucristo na Kanyang isinugo, da-
hil “ito ang buhay na walang hanggan.” (Juan 17:3.)

Ito ang dahilan kung bakit itinatag ang Simbahan, muling iniha-
yag ang ebanghelyo sa kaganapan nito, muling ipinanumbalik ang
Priesthood ng Diyos, kasama ang lahat ng mga karapatan, kapang-
yarihan, susi at gamit nito. Ito ang misyon ng Simbahan. Ang banal
na utos na ibinigay sa mga apostol noon (Mat. 28:19; Marcos
16:15) ay inulit sa panahong ito, na ang ebanghelyo ay dapat ihatid
sa lahat ng mga bansa (D at T 38:33), sa mga Judio at Gentil (D at T
18:26); dapat itong ipahayag nang may kagalakan (D at T 28:16);



240

K A B A N A T A  2 3

lalaganap ito sa lahat ng sulok ng mundo (D at T 65:2); at kaila-
ngang ipangaral natin ito dahil sa atin ibinigay ang kaharian. (D at T
84:76.) Wala tayong hakbangin ni ang Simbahan, na dapat humad-
lang sa utos na ito na ibinigay ng Diyos.6

Ang misyon ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa
mga Huling Araw ay kapayapaan. Layunin nito na ihanda ang mga
tao ng daigdig sa ikalawang pagparito ni Cristo, at sa pagsisimu-
la ng pinagpalang araw na iyon kung kailan darating ang milenyo
at si Cristo ang maghahari bilang Hari ng mga hari, na nakatayo
sa uluhan ng pangkalahatang kapatiran ng sangkatauhan.7

Ang pag-unlad at pagsulong ng Simbahan noong 
una ay naganap bilang katuparan ng propesiya.

Ang mga nagawa ng mga Banal sa mga Huling Araw ay tumpak
at ganap na naaayon sa propesiyang ibinigay sa kanlurang baha-
gi ng Ilog Mississippi ng Propetang Joseph Smith, na nakatala sa
talaarawan ng propeta sa ilalim ng petsang Agosto 6, 1842:

“Ako’y nagpropesiya na ang mga Banal ay patuloy na daranas
ng maraming kahirapan at itataboy patungo sa Rocky Mountains.
Marami ang titiwalag, ang iba’y papaslangin ng ating mga tagau-
sig o babawian ng buhay dahil sa pagkalantad sa elemento o sa-
kit, at ang ilan sa inyo ay mabubuhay upang humayo at
tumulong sa pagtatayo ng mga panirahan at mga lungsod, at ma-
kikita na magiging makapangyarihang mga tao ang mga Banal sa
gitna ng Rocky Mountains.” [History of the Church, 5:85.]

. . . Tunay na naisakatuparan natin ang propesiyang iyon sa ka-
bila ng katotohanan na ang kanluraning bansang ito ay itinuring
na walang halaga. Kapag naiisip ninyo ang tigang na lupang ito,
kapag naiisip ninyo na itinuring itong walang halaga, at pagkata-
pos ay matatanto ang naisagawa na, walang makapag-aalinla-
ngang natupad natin ang prediksyong iyon.8

Nagagalak ako sa iniunlad at isinulong ng gawain ng Diyos dito
sa mundo. . . . Naaalala ko nang kasama ko si Pangulong Wilford
Woodruff, habang nakatayo sa isang bagon sa Idaho, . . . at nagsa-
salita sa kalahating dosena, o isang dosenang mga kabataan na na-
roon, at pilit kong nagugunita ang pananalita ng propetang iyon



241

K A B A N A T A  2 3

ng Diyos. . . . Natatandaan ko na tila nasisiraan na ng loob ang mga
kabataan na nasa Sand Creek, nang pagmasdan nila ang lupain na
wala ni isang puno, walang palumpong maliban sa sagebrush, na
wala kahit isang simpleng kubo. Sinabi ni Brother Woodruff sa
mga kabataan: “Huwag kayong panghinaan ng loob, huwag ma-
walan ng pag-asa, dahil ang pagpapala ng Diyos ay nasa lupaing
ito. Sandaling panahon lamang at magkakaroon ng maunlad at
masasayang panirahan dito ang mga Banal sa mga Huling Araw.
Pakiramdam ninyo’y lumayo kayo sa inyong mga kaibigan, na ha-
los wala kayo sa daigdig na ito, ngunit sandaling panahon lamang
at magkakaroon na kayo ng bahay-pulungan, at paaralan at lahat
ng mga pasilidad dito na mayroon kayo noon bago kayo nagpun-
ta dito. Pagpapalain at pararamihin ng Diyos ang lupain.” Ano ang
resulta ngayon? Sa mismong lugar na iyon ay makikita ngayon ang
bayan ng Iona, ang punong tanggapan ng isa sa mga stake ng Sion,
na may mga limang libong tao sa halip na anim o pitong kabataan
lamang; ang mga salita ni Propetang Wilford Woodruff ay natupad
nang buung-buo.9

Kapag naiisip ko ang lahat ng nagawa ng gawain ng Diyos,
wala akong mahagilap na salita na aangkop na papuri para sa la-
hat ng nagawa.10

Dama ko na ang lahat ng mga kahirapan at problema na aming
pinagdaanan ang naghanda at nagturo sa amin at nagpalakas sa
aming mga tao para sa mas dakilang mga bagay.11

Tunay na ang mga Banal sa mga Huling Araw, gaya ng sinabi ni
Propetang Joseph na nararapat mangyari, ay naging makapang-
yarihang mga tao sa Rocky Mountains, at nagsisimula pa lamang
tayong umunlad at lumago. Nagsisimula tayong umunlad at ma-
ging makapangyarihang mga tao, ngunit kung ano tayo ngayon
ay napakaliit kung ihahambing sa magaganap sa hinaharap.12

Walang makapipigil sa Simbahan sa 
pagsasakatuparan nito ng tadhana nito.

Sa bawat taon ang Simbahan ay mas lumalakas kaysa noong
nakaraang taon. Umuunlad ang Simbahan, hindi ito umuurong.
Maaaring magkamali ang mga tao, ngunit ang Simbahan ay ma-
nanatiling matatag.13
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Ang kalaban ng mga kaluluwa ng tao, ang tagawasak, siya na si-
sira sa gawain ng Diyos, siya at ang kanyang mga kampon ay nag-
akala na sa pagpatay sa Propeta [Joseph Smith] at sa Patriarch
[Hyrum Smith] ay mahahadlangan nila ang gawain ng buhay na
Diyos na muling itinatag sa mundo; ngunit . . . ang kagila-gilalas
na pag-unlad ng Simbahan, ang dakilang templo ng Diyos sa [Salt
Lake City], ang maganda nating tabernakulo, ang malaking gusa-
li [sa pangangasiwa ng Simbahan] . . . , ang mga bantayog at mga
templo, mula Canada hanggang Hawaii, at sa Saint George, at
ang malaking pagsulong ng gawain ng Diyos,—lahat ng ito’y ma-
tinding pangaral sa mga nag-aakalang mapipigilan nila ang gawa-
in ng Panginoon. Ang patotoo kay Jesucristo na nag-alab sa mga
puso ng Propeta at ng Patriarch, at naging sanhi ng pag-aalay ng
kanilang buhay, ay nag-aalab sa puso ng bawat isa at sa ating la-
hat na biniyayaan ng liwanag, ng kaalaman, at ng patotoo hinggil
sa kabanalan ng gawaing ito na ating kinabibilangan.14

Ang ilang tao ay nagsabi . . . na maliban kung umunlad ang
Simbahang ito at “sumulong” o umayon sa makabagong daigdig,
gaya ng ibang mga simbahan, ito ay nakatadhanang mabigo. Ang
sinumang Banal sa mga Huling Araw na mag-akala kahit sa isang
saglit na ang Simbahang ito’y mabibigo ay hindi tunay na nagba-
lik-loob na Banal sa mga Huling Araw. Walang pagkabigo sa
Simbahang ito. Itinatag ito sa huling pagkakataon, at di na kailan-
man ibibigay sa iba pang mga tao at di kailanman mawawasak.15

Ang ating mga kaaway ay hindi kailanman nakagawa ng anu-
mang bagay na nakapinsala sa gawaing ito ng Diyos, at di nila ito
magagawa kailanman. Lumilingon ako sa paligid, nagbabasa, nag-
mumuni-mini, at nagtatanong, Nasaan ang mga taong maimplu-
wensya, makapangyarihan at bantog, na kumalaban sa mga Banal
sa mga Huling Araw? . . . Nasaan ang mga taong magbibigay ga-
lang sa kanila? Hindi sila matagpuan. . . . Nasaan ang mga taong
kumalaban sa gawaing ito? Nasaan ang kanilang impluwensya?
Naglaho silang gaya ng hamog sa sikat ng araw. Hindi tayo kaila-
ngang matakot, tayong mga Banal sa mga Huling Araw. Patuloy na
itataguyod ng Diyos ang gawaing ito; itataguyod Niya ang tama.16

Ang Diyos ay buhay, si Jesus ang Cristo, si Joseph Smith ay pro-
peta ng tunay at buhay na Diyos; at ang gawaing ito na tinatawag
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na “Mormonismo” ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo na ating
Manunubos, at ito ang plano ng buhay at kaligtasan; at lahat ng
kawalang pananampalataya sa daigdig, lahat ng pagsalungat sa
buong mundo ay hindi makapipigil dito. Diyos ang nagtatag nito
at ito’y magpapatuloy hanggang sa maisakatuparan nito ang kan-
yang tadhana!17

Dapat nating gawing marapat ang ating sarili 
upang makabahagi sa tadhana ng Simbahan.

Maraming ipinangako ang Diyos na kahanga-hangang mga ba-
gay tungkol sa mga taong ito. Kagila-gilalas ang tadhanang nag-
hihintay sa atin, at dahan-dahan tayong naghahanda at nagiging
marapat sa tadhanang iyon.18

Kung mayroon mang isang bagay higit sa lahat na gusto kong
ikintal sa puso ng mga Banal sa mga Huling Araw ito ay ang dapat
tayong tunay na maglingkod sa Diyos nang buong puso, kakaya-
han, pag-iisip at lakas natin, upang makasabay tayo sa pagsulong
sa sandali ng kahirapan ng kanyang gawain sa mundo.19

Ang tadhana ng mga Banal sa mga Huling Araw ay napakada-
kila. Natanto ko na ang mga propesiyang ginawa hinggil sa mga
taong ito ay dapat matupad. Ang munting batong tinibag mula sa
bundok, hindi ng mga kamay ay lalaganap hanggang sa mapuno
nito ang buong mundo. Natanto ko na kakailanganin na ang
ating mga anak ay maiangkop, maging kwalipikado, at maihanda
sa pamamagitan ng edukasyon, ng pag-aaral, at ng pananampa-
lataya sa Diyos, na ating Ama sa Langit, at sa Kanyang Anak na si
Jesucristo, kung matagumpay nilang magagampanan ang kani-
lang tadhana. Na maisasakatuparan ng mga Banal ang kanilang
tadhana, na magagawa nila ang lahat ng nais ipagawa sa kanila
ng Diyos, ay wala akong alinlangan. Nasa atin na bilang mga in-
dibiduwal kung gagawin natin ang lahat ng maaari nating gawin.
Madalas kong sabihin sa pagsasalita ko sa mga Banal, na ang ba-
wat isa sa atin ang arkitekto ng ating buhay; na bibiyayaan tayo
ng Diyos batay sa ating katapatan at pagsusumigasig.20

Wala akong alinlangan na pagpapalaing mabuti ng Panginoon
ang mga Banal sa mga Huling Araw at bibiyayaan pa sila nang higit
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sa hinaharap kaysa noong nakaraan, ngunit dapat ay mapagpa-
kumbaba tayo at masigasig; dapat ay hangarin natin ang pagsulong
ng kaharian ng Diyos, at hindi gawin ang sarili nating kalooban at
kagustuhan. Ipinanumbalik sa atin ang ebanghelyo ni Jesucristo;
nasa atin ang plano ng buhay at kaligtasan; nasa atin ang mga or-
denansa ng Ebanghelyo hindi lamang para sa mga buhay kundi
para din sa mga patay. Nasa atin ang lahat ng kailangan, hindi la-
mang para sa ating sariling kaligtasan, kundi upang tayo’y tunay na
maging “mga Tagapagligtas sa Bundok ng Sion,” [tingnan sa
Obadias 1:21] at makapasok sa mga templo ng ating Diyos at ilig-
tas ang ating mga ninuno na namatay nang walang kaalaman sa
ebanghelyo.21

Kung tayo’y matapat, kung tayo’y tunay, kung tayo’y karapat-
dapat sa ebanghelyong ito, na binigyang patotoo sa atin ng Diyos,
walang panganib sa mundo na makapipinsala sa atin. Hindi tayo
kailanman masasaktan, mga kapatid, ng sinumang tao, maliban
sa ating sarili. Kung mabigo tayong maglingkod sa Diyos, kung
mabigo tayong gawin ang tama, sa gayon ay ninanakawan natin
ang ating sarili ng kakayahan at kapangyarihang umunlad, na su-
mulong sa pananampalataya at kaalaman, na magkaroon ng ka-
pangyarihan sa piling ng Diyos, at ng mabubuti.22

Hindi mali ang ipropesiya na ang mga tao ng Simbahan ni
Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay patuloy na dara-
mi at uunlad, sa espirituwal at temporal, basta (1) sinusunod
nila ang mga utos ng Diyos at (2) tinatahak nila ang landas na iti-
nuro Niya sa pamamagitan ng Kanyang inspiradong mga taga-
paglingkod na humahawak ng Banal na Priesthood. Sila ang mga
tao na ang pananampalataya, turo, katipiran, at temporal at es-
pirituwal na pag-unlad ay magiging pagpapala at kapaki-pakina-
bang sa buong bansa. Ang mga taong hindi dapat katakutan,
bagkus ay pagpalain at tanggapin, dahil ang hangad nila’y gawin
ang kalooban ng Panginoon, upang pakitunguhan ang lahat ng
tao nang naaayon sa mga alituntunin ng katarungan at kabuti-
han. Sila mismo ay matatapat at masunurin sa batas ng lupain,
masunurin sa mga patakaran ng makatwirang mga pamahalaan
ng mundo. Masunurin sila sa mga patakaran ng nagbibigay bu-
hay na ebanghelyo ni Jesucristo, na itinatag at ipinanumbalik sa
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pamamagitan ni Joseph Smith sa pagdalaw ng Diyos at ng
Kanyang Anak na si Jesus na Cristo, na siyang puno ng dakila at
kagila-gilalas na gawaing kinabibilangan natin. Ang kanilang sa-
wikain ay “Katotohanan at Kalayaan,” at ipararating nila ito sa bu-
ong sangkatauhan, at gagawing kabahagi ang sangkatauhan sa
impluwensya ng kapayapaan at kabutihan na kaakibat ng tunay
na ebanghelyo ni Jesucristo—ang tanging paraan para maitatag
ang kapayapaan at kapatiran ng tao sa buong mundo.23

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Ano ang tadhana ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal
sa mga Huling Araw?

• Ano ang katibayan ngayon na ang mga miyembro ng Ang
Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay
“naging makapangyarihang mga tao”? Bakit gayon na lamang
ang naging pag-unlad ng Simbahan?

• Ano ang matututuhan natin mula sa pagsisikap ng mga nau-
nang Banal sa paggapi sa mga hadlang at pagtatayo ng kahari-
an ng Diyos?

• Paano maihahambing ang naging pagsulong ng Simbahan no-
ong kapanahunan ni Pangulong Grant sa pagsulong nito sa
kasalukuyan?

• Paano nakatutulong sa inyo na malaman na ang Simbahan ay
“itinatag sa huling pagkakataon, at di na kailanman ibibigay sa
iba pang mga tao at di kailanman mawawasak”?

• Paano tayo makaaambag sa katuparan ng tadhana ng
Simbahan? Sa paanong paraan matutulungan ng mga magu-
lang ang kanilang mga anak na “maging angkop, kwalipikado,
at handa” na mag-ambag sa tadhana nito?
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Jesucristo, ang Anak 
ng Buhay na Diyos

Si Jesucristo ay literal na Anak ng Diyos, ang
Manunubos ng sangkatauhan, at ang buhay na

pinuno ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng
mga Banal sa mga Huling Araw.

Mula sa Buhay ni Heber J. Grant

Sinabi ni Pangulong Heber J. Grant, “Walang ibang mahalaga sa
puso ng tao na gaya ng patotoo kay Jesucristo.”1 Labis na nag-ala-
la si Pangulong Grant sa mga taong walang tiyak na patotoo sa
Tagapagligtas. “Ang kailangan ng mundo ngayon higit sa lahat,”
ang sabi niya, “ay ang ganap na pananampalataya sa Diyos, na
ating Ama, at kay Jesucristo, na Kanyang Anak, bilang Manunubos
ng daigdig.”2 Nakita niya ang matinding pangangailangang ito ha-
bang naglalakbay siya sa mundo upang ipangaral ang ebanghelyo
at nakasagupa niya ang mga maling turo tungkol sa buhay at mis-
yon ni Jesucristo. Nalungkot siya sa tinawag niyang “kakulangan
ng paniniwala sa Diyos, at sa kabanalan ni Jesucristo.” Halimbawa,
ikinuwento niya minsan ang tungkol sa lathalain sa isang pahaya-
gan kung saan inirekomenda ng isang tao na “kalimutan ng tao
ang ‘kawalang-saysay’ ni Jesucristo bilang Diyos ng mundo at
Manunubos ng daigdig.” Si Pangulong Grant ay palaging mabilis
sa pagsalungat sa ideyang ito at nagbibigay ng patotoo bilang de-
pensa sa katotohanan. Ang sabi niya:

“Sa tuwing mababasa ko ang pahayag na iyon—at nabasa ko
ito sa ilang lugar—sinisikap kong sabihin sa mga tao sa mara-
ming lugar kung saan ako nangaral, ang paninindigan ng mga
Banal sa mga Huling Araw hinggil sa ebanghelyo na pinaniniwa-
laan natin.
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“Ang ating Panginoon at Guro ay naparito sa lupa hindi para gawin ang Kanyang

kalooban kundi ang kalooban ng Kanyang Ama, at matagumpay Niyang naisakatu-

paran ang Kanyang misyon. Napagtagumpayan Niya ang kamatayan, impiyerno at

libingan at nagantimpalaan ng luklukan sa kanang kamay ng Kanyang Ama.”
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“Ibinalita ko sa mga pulong na iyon, kung saan ang karamihan
sa mga nakikinig sa ilan sa mga ito ay hindi mga miyembro ng
Simbahan, na bawat Banal sa mga Huling Araw ay kailangang
tanggapin ang doktrina na dinalaw mismo ng Diyos ang batang
si Joseph Smith, at na ang Diyos mismo ang nagpakilala kay
Jesucristo sa batang ito bilang Kanyang minamahal na Anak.”3

Bawat salitang binigkas ni Pangulong Grant tungkol sa
Tagapagligtas ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagka-
lugod sa Panginoon. “Kagila-gilalas,” sabi niya, “na hindi tayo ka-
ilanman makababasa o makaririnig ng tungkol sa mga ginawa ng
ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, nang hindi na-
sisiyahan dito. Sa kabilang dako, walang bagay na kapanapanabik
sa buhay at kasaysayan ng sinumang tao na hindi natin pagsasa-
waan matapos itong paulit-ulit na marinig o mabasa. Ang ku-
wento kay Jesucristo ay lumang kuwento na ngunit tila lagi itong
bago. Kapag mas madalas kong nababasa ang Kanyang buhay at
mga gawa ay higit ang kagalakan, kapayapaan, kaligayahan, at ka-
siyahan na pumupuspos sa aking kaluluwa. Laging kahali-halina
para sa akin ang pagbulay-bulayin ang Kanyang mga salita at ang
plano ng buhay at kaligtasan na itinuro Niya sa mga tao noong
nabubuhay pa Siya sa lupa.”4

Ang bantog na katangian ni Pangulong Grant ay ang kanyang
patotoo ukol sa Tagapagligtas at sa ipinanumbalik na ebanghelyo.
Si Elder John A. Widtsoe, na naorden na Apostol ni Pangulong
Grant, ay sumulat: “Ang mga taong nagkamit ng tunay na kagiti-
ngan ay buong ingat na namumuhay ayon sa batayang alituntunin
na gumagabay. Kapansin-pansing totoo ito sa buhay ni Pangulong
Grant. Pananampalataya sa Diyos at sa kanyang Anak na si
Jesucristo, at sa ipinanumbalik na ebanghelyo ang gumabay sa
kanya mula pagkabata. Halos imposibleng maunawaan ang kan-
yang bantog na gawain kung hindi mo isasaalang-alang ang ka-
pangyarihang gumabay sa kanyang pananampalataya. . . . Ang
patotoo niya hinggil sa kabanalan ni Jesucristo at ng ipinanum-
balik na ebanghelyo ay tumitimo sa kaluluwa na may marubdob
na pananabik.”5
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Mga Turo ni Heber J. Grant

Si Jesucristo ay literal na Anak ng Diyos.

Lubos ang paniniwala natin na si Jesucristo ay Anak ng Diyos,
bugtong ng Diyos, ang panganay sa espiritu at bugtong na anak
sa laman; na Siya ay Anak ng Diyos tulad ng kung paano tayo
mga anak ng ating mga ama.6

Nagagalak ako na ang Simbahan ni Jesucristo ay nakasalalay sa
unang dakilang pangitain na naranasan ng batang si Joseph Smith
mahigit isang daang taon na ang nakalilipas. Ipinahayag niya na
nakakita siya ng dalawang Makalangit na Nilikha, na ang kaluwal-
hatian at karingalan ay hindi kayang ilarawan ng tao at na tinawag
siya ng isa sa kanila at itinuro ang isa pa at sinabing: “Ito ang Aking
Pinakamamahal na Anak, Pakinggan Siya.” [Tingnan sa Joseph
Smith—Kasaysayan 1:17.] Hindi maaaring magkaroon ng alinla-
ngan sa puso ng Banal sa Huling Araw hinggil sa pagiging Anak ni
Jesucristo ng buhay na Diyos, dahil ang Diyos mismo ang nagpa-
kilala sa Kanya kay Joseph Smith.7

“Narito ang tao!” sabi ni Pontio Pilato, ang gobernador ng
Roma sa Judea, habang si Jesus, na may putong na tinik at hina-
mak sa suot niyang balabal na kulay-ube, ay nakatayo sa harap ng
mga taong sumisigaw na, “Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus!”
[Juan 19:5–6.]

Dahil nabubulagan ng kamangmangan, panatisismo, at pagka-
inggit, ang tanging nakita ng madla sa taong hinatulan ay ang kri-
minal, ang lumabag sa tradisyonal na batas, ang mamumusong
(blasphemer); isang taong buong galit at di-makatwiran nilang
hinatulang mamatay sa krus. Maliit na grupo lamang ng mga ka-
lalakihan at kababaihan ang nakakita sa Kanyang tunay na pag-
katao—ang Anak ng Diyos, ang Manunubos ng sangkatauhan!

Sa loob ng labingsiyam na siglo ang pagsilang ni Cristo ay ipi-
nagdiriwang ng mga bansang ang tawag sa kanilang sarili’y mga
Kristiyano. Taun-taon ang tugtog ng kampana, ang indayog ng mu-
sika, at ang pagpapahayag ng mga tinig ay nagkakaisa sa pagbaba-
litang muli sa mensahe ng anghel na “sa lupa’y kapayapaan sa mga
taong kinalulugdan niya.” [Lucas 2:14.]
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Gayunman, sa makasaysayang paglilitis na iyon, at sa paglipas
ng mga taon, iba-iba ang naging pananaw ng mga tao sa Kanya.
Ang ilan, na hindi tumanggap sa Kanya at galit na galit na gaya ng
mga taong humiling na ipako Siya, ay nakita Siya at ang Kanyang
mga disipulo bilang “mga imbentor ng sistema sa kagandahang-
asal ng mga Kristiyano na nagpababa at nagpahina sa makaba-
gong daigdig ng Europa.” Ang iba na may mas malinaw na
pananaw, na nakuha nila mula sa karanasan, ay nakita Siya bilang
tagapasimuno ng isang sistema na “nagtataguyod ng kasipagan,
katapatan, katotohanan, kadalisayan, at kabaitan; na sumusunod
sa batas, sumasang-ayon sa kalayaan na kailangan dito, at magbu-
buklod sa mga tao sa isang malaking kapatiran.”

Itinuturing Siya ng marami bilang “perpektong tao—ang wa-
lang-takot na personalidad ng kasaysayan,” ngunit itinatatwa ang
Kanyang kabanalan.

Milyun-milyon ang tumatanggap sa Kanya bilang dakilang
Guro, na ang mga turo ay hindi angkop sa makabagong kalagayan
ng lipunan. Kakaunti—lubhang kakaunti!—sa mga naninirahan
sa mundo, ang tumatanggap sa Kanyang tunay na pagkatao—
“ang Bugtong na Anak ng Ama; na siya ay pumarito sa daigdig,
maging si Jesus, upang ipako sa krus dahil sa sanlibutan, at upang
dalhin ang mga kasalanan ng sanlibutan, at upang pabanalin ang
sanlibutan at linisin ito mula sa lahat ng kasamaan.” [Tingnan sa
D at T 76:23, 41.]8

Pumarito sa lupa si Jesucristo para 
tubusin ang sangkatauhan.

Sa mga miyembro ng Simbahan sa buong mundo, at sa mga ta-
ong nagmamahal sa kapayapaan saanmang dako, sinasabi namin,
masdan sa Lalaking ito na taga Galilea hindi lamang ang isang da-
kilang Guro, hindi lamang bilang walang kapantay na Pinuno,
kundi ang Pangulo ng Kapayapaan, ang May-akda ng Kaligtasan,
dito at ngayon, literal at tunay na Tagapagligtas ng Daigdig!9

Hangad namin ang pagsulong ng lahat ng tao, at dalangin na-
min sa Diyos na pagpalain ang bawat tao na nagsisikap para sa ika-
bubuti ng sangkatauhan anuman ang uri ng kanyang pamumuhay;
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at sinasabi namin sa bawat tao na naniniwala na si Jesus ang Cristo
at nagpapahayag nito: O Diyos, pagpalain po ang taong iyon. . . .
si Jesus ang Manunubos ng daigdig, ang Tagapagligtas ng sangka-
tauhan, na pumarito sa lupa na may banal na misyon na mamatay
para sa ikatutubos ng sangkatauhan. Si Jesucristo ay literal na Anak
ng Diyos, ang Bugtong na Anak sa laman. Siya ang ating
Manunubos, at sinasamba natin Siya, at pinupuri natin ang Diyos
sa bawat indibiduwal na nasa balat ng lupa na sumasamba sa ating
Panginoon at Guro bilang Manunubos ng daigdig.10

Mula sa umpisa ng kasaysayan ng daigdig, kung iisipin natin,
hanggang sa kasalukuyan, ang ating Diyos Ama, sa iba’t ibang
pagkakataon, kapwa sa kanyang sariling tinig at sa tinig ng kan-
yang mga propetang binigyan ng inspirasyon, ay nagpahayag na
isusugo niya sa mundo ang Kanyang Bugtong na Anak. Nang sa
gayon, sa pamamagitan niya at ng pagkabuhay na muli, na ang
unang bunga ay ang ating Panginoon, ang lahat ng tao ay maa-
aring matubos sa kaparusahan ng kamatayan, na daranasin ng la-
hat ng tao. At sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng matwid
na pamumuhay, na itinuro at ipinakita niya noong siya’y nabu-
buhay, ang mga tao ay malinis mula sa sariling kasalanan at ma-
ging mga tagapagmana ng Kaharian ng Langit.11

Ang pagsilang ni Cristo na ating Panginoon ay hindi simpleng
pangyayari lamang, iyon ay malaking kaganapan sa kasaysayan
ng daigdig na inasam ng mga propeta, na inawit ng mga makata,
at ang tinig ng mga anghel ay nakiisa sa mga mortal sa pagbibi-
gay papuri sa Diyos. Ang araw na iyon ay itinakda at inorden ng
ating Ama na nasa langit kung saan ipakikita niya ang kanyang
sarili sa kanyang mga anak, na narito sa lupa, sa katauhan ng
kanyang Bugtong na Anak. . . .

Pumarito siya upang makita at makilala ng tao kung sino ang
Diyos, dahil siya’y nagpatotoo na ang taong nakakita sa kanya ay
nakita na ang Ama, dahil siya ang tunay na larawan ng kanyang
pagkadiyos [tingnan sa Juan 14:7–9; Hebreo 1:3].

Pumarito siya upang ituro sa atin ang pagkatao ng Diyos, at sa
pamamagitan ng halimbawa at tuntunin ay itinuro ang landas, na
kung ating tatahakin, ay aakay sa atin pabalik sa kanyang kinaro-
roonan. Pumarito siya upang kalagin ang mga gapos ng kamatayan
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na gumagapos sa atin, at ginawang posible ang pagkabuhay na
muli kung saan napagtagumpayan ang kamatayan.12

Sa banal na ministeryo ng Kanyang buhay, ipinangaral ng
Panginoon ang Ebanghelyo, at bilang mortal ay ipinakita Niya sa
atin ang halimbawa ng perpektong tao.

Ang Ebanghelyo ay isang plano na gagabay sa mga tao sa ka-
nilang pakikisalamuha sa isa’t isa dito sa lupa, at ito ang magtu-
turo ng daan sa kanilang espirituwal na buhay sa layunin na
sila’y maligtas at dakilain sa mundong darating.13

Sa maikling panahon ng kanyang ministeryo ay itinatag niya
ang kanyang Simbahan, pumili ng labindalawang apostol, na, ka-
sama si Pedro bilang kanilang pinuno, ay ginawaran niya ng mga
susi ng priesthood. Ipinaliwanag niya sa kanila ang organisasyon
ng kanyang Simbahan at ang mga doktrina ng kanyang
Ebanghelyo, na kapag sinunod ay maaaring matubos at maibalik
sa kinaroroonan ng Diyos ang sangkatauhan.14

Ang buhay ni Jesucristo, na isinilang sa isang kuwadra, inihiga
sa sabsaban, at ipinako sa pagitan ng dalawang magnanakaw, ay
isa sa mga pinakamalaking kabiguan sa pananaw ng tao, ngunit
ang ating Panginoon at Guro ay naparito sa lupa hindi para gawin
ang Kanyang kalooban kundi ang kalooban ng Kanyang Ama, at
matagumpay Niyang naisakatuparan ang Kanyang misyon.
Napagtagumpayan Niya ang kamatayan, impyerno at libingan at
nagantimpalaan ng luklukan sa kanang kamay ng Kanyang Ama.15

“Naniniwala kami na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni
Cristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas, sa pama-
magitan ng pagsunod sa mga batas at ordenansa ng Ebanghelyo.”
[Mga Saligan ng Pananampalataya 1:3.]

Naniniwala tayo na si Cristo, na banal ang kapanganakan, ay
isinilang ng babae, na nabuhay Siya bilang mortal, na ipinako
Siya sa krus, na Siya’y namatay, nilisan ng Kanyang espiritu ang
Kanyang katawan, at inilibing, at nang ikatlong araw ay nabuhay
na muli, ang Kanyang espiritu at katawan ay muling nagsama. . . .

Nagpapatotoo kami na ang mga lalaki [Joseph Smith at Sidney
Rigdon] na dinalaw ni Jesus noong kinukumpleto pa ang pagta-
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tayo ng Kanyang Simbahan, ay iniwan ang talang ito hinggil sa
maluwalhating pangitaing iyon:

“At habang kami ay nagbubulay-bulay sa mga bagay na ito, hi-
nipo ng Panginoon ang mga mata ng aming mga pang-unawa, at
ang mga ito ay nabuksan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay
nagliwanag sa paligid.

“At aming namasdan ang kaluwalhatian ng Anak, sa kanang ka-
may ng Ama, at natanggap ang Kanyang kaganapan;

“At nakita ang mga banal na anghel, at sila na mga pinabanal
sa harapan ng Kanyang luklukan, sinasamba ang Diyos, at ang
Kordero, na siyang sumasamba sa Kanya magpakailanman at wa-
lang katapusan.

“At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hing-
gil sa Kanya, ito ang patotoo, na pinakahuli sa lahat, na aming
ibibigay tungkol sa Kanya: Na Siya ay buhay!

“Sapagkat Siya ay aming nakita, maging sa kanang kamay ng
Diyos; at aming narinig ang tinig na nagpapatotoo na Siya ang
Bugtong na Anak ng Ama—

“Na sa Kanya, at sa pamamagitan Niya, at mula sa Kanya, ang
mga daigdig ay nililikha at nalikha, at ang mga naninirahan dito
ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos.” [D at T
76:19–24.]

. . . Idinaragdag namin ang aming abang patotoo: na buhay
ang Diyos, na si Jesus ang Cristo, at Siya’y nabuhay na muli, at
kung paano siyang nabuhay na muli ay gayundin na ang bawat
lalaki, babae, at bata na nabuhay, ay magbabangon mula sa libi-
ngan bilang nabuhay na muling mga nilikha, gaya ni Cristo na
nabuhay na muling nilikha, ang mabubuti ay mabubuhay sa ma-
luwalhating kagalakan at walang hanggang pag-unlad.16

Nagagalak ako na malaman na si Jesus ang Manunubos ng da-
igdig, ang ating nakatatandang kapatid, at ang pangalan Niya at
tanging ang pangalan Niya, na nag-iisa sa silong ng langit ang
magbibigay sa atin ng kaligtasan upang makabalik at makapanira-
han tayo sa piling ng ating Ama sa Langit at ng ating Tagapagligtas,
at ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na.17
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Sa pamamagitan ng Kanyang Pagbabayad-sala, ang
Tagapagligtas ay naghahandog sa atin ng walang

katapusang kapayapaan, kaginhawahan, at kagalakan.

Sa pamumuhay ng Ebanghelyo ni Cristo, at sa kagalakang nag-
mumula sa paglilingkod sa Kanya, dumarating ang tanging kapa-
yapaan na nagpapatuloy hanggang sa walang hanggan.

Sa madla ay sinabi ni Jesus:

“Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nanga-
bibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.

“Pasanin ninyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sa-
pagka’t ako’y maamo at masusumpungan ninyo ang kapahinga-
han ng inyong mga kaluluwa.

“Sapagka’t malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking
pasan.” [Mateo 11:28–30.]

Sa Kanyang mga Apostol na nasa silid na pinagdausan ng
Paskua ay sinabi Niya:

“Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan
ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan,
ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong
puso, ni matakot man.” [Juan 14:27.]

Pagagaanin ng Kanyang kapayapaan ang ating pagdurusa, ga-
gamutin ang mga bagbag na puso, papawiin ang ating galit, lilik-
ha sa atin ng pagmamahal sa kapwa na pupuspos sa ating
kaluluwa ng kahinahunan at kaligayahan.

Ang Kanyang mensahe at ang kapangyarihan ng Kanyang nag-
babayad-salang sakripisyo ay umaabot sa kadulu-duluhang baha-
gi ng mundo; pagpapalain nito ang mga tao sa liblib na mga
karagatan. Saanman magpunta ang tao, palagi nilang makakaug-
nayan si Cristo. Kung saan Siya naroon ay naroon din ang Banal
na Espiritu, pati na ang bunga nito na “pag-ibig, katuwaan, ka-
payapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pag-
tatapat.” [Galacia 5:22.]

Siya ang ating ginhawa at kaaliwan, ang ating gabay at tagapa-
yo, ang ating kaligtasan at kadakilaan, sapagkat “walang ibang
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pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat na-
ting ikaligtas.” [Mga Gawa 4:12.]

Nagmula sa Kanyang banal na kaalaman ang walang hanggang
katotohanan na: “Sapagka’t ano ang pakikinabangin ng tao,
kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya
ng kaniyang buhay? o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa ka-
niyang buhay?” [Mateo 16:26.] “Sapagka’t” sabi ni Pablo, “ang ka-
harian ng Dios ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang
katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.”
[Tingnan sa Mga Taga Roma 14:17.]

Ilang sandali bago Niya ialay ang banal na panalangin [tingnan
sa Juan 17], sinabi ni Jesus, habang nagtuturo sa mga apostol:
“Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo, upang kayo’y mag-
karoon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon ka-
yong kapighatian: ngunit laksan ninyo ang loob; aking dinaig
ang sanglibutan.” [Juan 16:33.]18

Si Jesucristo ay buhay at ginagabayan 
Niya ang Kanyang Simbahan ngayon.

Si Jesucristo ay Anak ng buhay na Diyos. . . . Ipinahahayag na-
tin sa buong mundo na alam nating buhay Siya.19

Ang Simbahang ito’y . . . kagila-gilalas at kamangha-manghang
gawain. Wala itong katulad sa buong mundo, dahil si Jesucristo,
na Anak ng Diyos ang nagtatag nito, at siyang pinuno nito.20

Si Jesus ang Cristo, at Siya ang pangunang panulok na bato ng
dakilang gawaing ito—Siya ang nangangasiwa dito at patuloy
Niya itong gagabayan.21

Nagpapatotoo kami na ang Diyos Ama at ang Kanyang Anak na
si Jesucristo ay nagpakita sa ating panahon kay Propetang Joseph
Smith upang muling itatag ang Kanyang Simbahan na hindi na
muling magigiba, na makalangit na mga sugo ang nagpanumba-
lik sa Kanyang priesthood at sa banal na awtoridad nito.22

Nag-uumapaw ang aking kagalakan sa pagsasalita, sa pagpapa-
totoo sa mga nakakasalamuha ko na alam kong buhay ang Diyos,
na alam kong si Jesus ang Cristo, ang Tagapagligtas ng daigdig,
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ang Manunubos ng sangkatauhan; na alam kong si Joseph Smith
ay propeta ng tunay at buhay na Diyos, na ako’y may patotoo sa
aking puso na si Brigham Young ay piling instrumento ng buhay
na Diyos, na si John Taylor, si Wilford Woodruff, si Lorenzo Snow
ay mga piling instrumento ng buhay na Diyos, at na ngayon si
Joseph F. Smith ang kumakatawan sa buhay na Diyos at tagapag-
salita ng Diyos dito sa mundo. [Ibinahagi ni Pangulong Grant ang
patotoong ito noong ika-4 ng Oktubre 1918, mga pitong linggo
bago niya palitan si Joseph F. Smith bilang Pangulo ng
Simbahan.]23

Taimtim naming hiling sa mga tao ng daigdig na lumapit kay
Cristo, dahil sa pamamagitan Niya ay darating ang pagkatubos sa
lahat ng nagtataglay ng kanyang pangalan, at sumusunod sa mga
utos na kanyang ibinigay. Nagpapatotoo kami na ang kaganapan
ng kanyang ebanghelyo ay ipinanumbalik, na ang kanyang
Simbahan ay naitatag, at patuloy na lalaganap hanggang sa mana-
ig ang kapayapaan sa lahat ng tao, at ang kanyang kaharian ay da-
rating at ang kanyang kalooban ang masusunod sa lupa gaya sa
langit. O Panginoon, madaliin po Ninyo ang maluwalhating araw
na iyon.24

Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Talakayan

• Bakit ang pananampalataya sa Ama sa Langit at kay Jesucristo
“ang siyang kailangan ng daigdig ngayon higit sa anupamang
bagay”? Anong mga makamundong impluwensya ang makapag-
papahina sa pananampalataya ng mga tao kay Jesucristo bilang
Anak ng Diyos? Ano ang maaari nating gawin para madagdagan
ang ating pananampalataya sa Tagapagligtas?

• Anong kaibhan ang nagawa ng inyong patotoo hinggil sa
Tagapagligtas sa inyong pang-araw-araw na buhay? Paanong
ang pagkaalam na nagtagumpay ang Tagapagligtas sa lahat ng
kalaban ay nagbibigay sa inyo ng pag-asa sa mga hamon na in-
yong kinakaharap?

• Bakit pumarito sa lupa si Jesucristo? Paano natin mas mabu-
ting matutulungan ang Panginoon sa Kanyang mga layunin?
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• Paano nagpapatotoo sa misyon ni Jesucristo ang pag-unlad ng
Simbahan? Paano nakadaragdag sa inyong pangako na maki-
bahagi sa kaharian ng Diyos ang kaalaman na si Cristo mismo
ang tumatayong pinuno ng Simbahan?

• Paanong maiimpluwensyahan ng pagkaunawa natin sa misyon
ng Tagapagligtas ang ating mga pakikihalubilo sa mga taong
hindi natin katulad ang pananampalataya?
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pag-unlad ng Simbahan sa, 89–91

pagbubukas ng unang misyon sa,
xxii, 89

Jesucristo. Tingnan din sa Pagbabayad-
sala ni Jesucristo

dumalaw kay Joseph Smith, 17–18,
244–45, 249

kailangan ng pananampalataya kay,
247

kuwento tungkol kay, nananatiling
bago, 249

literal na Anak ng Diyos, 15, 250,
251–53

magkakaibang pananaw ng daigdig
sa, 251

makalupang misyon ni, 251–54

nagtatag sa Simbahan, 253–54

nangangasiwa sa Simbahan ngayon,
256–57

Pagkabuhay na Mag-uli ni, 253–54

pagkapako sa krus ni, 252, 253

pagsilang ni, 252, 253

patotoo ng mga Banal sa mga Huling
Araw tungkol kay, 247

turo ni, mga, 252–53

Joseph Smith. Tingnan sa Smith, Joseph

K

Kababaang-loob

tumutulong sa atin upang makatang-
gap ng mga pagpapala mula sa
Diyos, 28

tumutulong sa guro upang maka-
tanggap ng inspirasyon, 6

humahantong sa mas malaking 
pananampalataya, 31

kailangan ng mga magulang, sa 
pagtuturo sa mga anak, 231

pagbabayad ng mga ikapu at mga
handog tumutulong sa atin na
magkaroon ng, 141

panalangin tumutulong sa atin na
mapuspos ng, 197
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Kadakilaan. Tingnan sa Buhay na 
walang hanggan

Kagalakan

ng Ama sa Langit, sa pagtanggap sa
pag-uwi ng mabubuti, 52

ng mga tagabunsod na Banal sa mga
Huling Araw, 146–47

Pagbabayad-sala ni Jesucristo nagdu-
dulot ng, 254–55

sa gawaing misyonero, 93–95

sa pagbabayad ng mga ikapu, 139

sa pagbibigay ng patotoo, 11, 70,
256–57

sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol
sa Tagapagligtas, 249

sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol
sa ebanghelyo, 1, 196

sa panalangin, 200

sa pagpapatawad sa iba, 165–69

sa paglilingkod, 44, 159–60

sa pagsunod sa mga utos, 209

sa pagsunod sa Word of Wisdom, 217

sa pagtuturo sa ating mga anak, 226

sa pagtuturo ng ebanghelyo, 1, 8–9

Kaligayahan, Tingnan sa Kagalakan

Kaligtasan, pagsasagawa ng sarili na-
ting, 41, 229. Tingnan din sa Buhay
na Walang Hanggan

Kalinisang-puri, paggamit ng alak at 
tabako ay maaaring humantong sa
pagkawala ng, 211–13, 218–19

Kaloob na Espiritu Santo

paghahanda sa mga bata na tumang-
gap, 225–26

pagtanggap sa Espiritu Santo bilang
palagiang kasama, 204–06

Kaloob ng Espiritu, mga, 96–98, 111,
113–15, 204

Kamatayan

bahagi ng plano ng Ama, 53

ng mga mahal sa buhay, pagtanggap
sa kalooban ng Diyos sa, 50–52

ng mga mahal sa buhay, pagkasum-
pong ng aliw sa, 47–53

hindi katapusan ng pag-iral, 48–53

pagkabuhay na muli mula sa, 50,
252–54

pansamantalang pagkawalay sa pa-
milya, 49

Kapanatagan

bilang tugon sa panalangin, 199

mga alituntunin ng ebanghelyo
nakapagdudulot ng, 4, 48–50

mula sa Aklat ni Mormon, 69–70

Pagbabayad-sala nagdudulot ng,
254–55

pagtanggap, kapag namatay ang isang
mahal sa buhay, 47–53

sa pagsunod sa Word of Wisdom, 217

Kapayapaan

ang Simbahan ay tumutulong na
maghatid ng, 240

kapag namatay ang mga mahal sa 
buhay, 47–53

sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala
ni Jesucristo, 254–55

sa pagsunod sa Word of Wisdom, 217

sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol
sa Tagapagligtas, 250

sa pamumuhay nang alinsunod sa
ating makakaya, 135–36

Kape, 211–13, 218, 219–20. Tingnan din

sa Word of Wisdom

Kasal, walang hanggan

Kahalagahan ng pagpapakasal sa tem-
plo, 57–58

tipan ng, nagpapatatag sa mga 
pamilya, 58

Katapatan

mahalagang katangian para sa mga
pinuno ng pamahalaan, 180–81
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pagpapakita ng halimbawa ng, 104,
107–08, 156, 237

reputasyon ni Heber J. Grant, xv, xvi,
xxviii

sa pagbabayad ng mga ikapu at mga
handog, xxi, xxiii, 29, 30, 86–87,
134–35, 136–40

sa panalangin, 196–99

Konstitusyon ng Estados Unidos ng
Amerika, itinatag ng Diyos, 176

Kontribusyon, mga. Tingnan sa

Handog-ayuno, mga; Ikapu

M

Maeser, Karl G., 43-44, 96-98

Magulang, mga. Tingnan din sa Anak,
mga; Pamilya; Ama, mga; Ina, mga

kailangang magpakita ng mabuting
halimbawa, 231–32

may pananagutan sa pagtuturo sa
mga anak, 225–29

tinutulungan ng mga pinuno at guro
ng Simbahan, 229–31

Matinding Kahirapan, xxvi, 175

Melchizedek Priesthood, pagpapanum-
balik ng, 18, 75, 111, 112–13

“Mga Banal, Halina”

paboritong himno ni Pangulong
Grant, 143

mga aral mula sa himno, 143–51

Misyonero, mga. Tingnan din sa

Gawaing Misyonero

dapat umawit ng mga himno, 190–91

kailangang magpatuloy nang may 
pananampalataya kapag nakauwi
na sila, 206–08

palakasin ang kanilang mga patotoo
habang sila ay nagtuturo, 73–74

Mortalidad, isang paaralan na nagha-
handa sa atin na mamuhay sa piling
ng Diyos, 31–32

Musika. Tingnan sa Himno, mga; 
Pag-awit

N

Nephi, halimbawa ni, xxiv, 40–41

P

Pag-asa sa sariling kakayahan, 127–29

Pag-awit. Tingnan din sa Himno, mga

pag-iwas sa mga awiting nagtuturo 
ng maling doktrina, 187

maaaring maging panalangin sa
Panginoon, 186–87

sa tahanan, 188

ay magandang bahagi ng pagsamba,
186

Pagbabahagi ng ebanghelyo. Tingnan

sa Gawaing Misyonero

Pagbabayad-sala ni Jesucristo. Tingnan

din sa Jesucristo

nagdudulot ng kapayapaan at 
kagalakan, 254–55

naglalaan ng buhay na walang hang-
gan sa matatapat, 252–54

tinutubos ang lahat mula sa kamata-
yan, 252–54

Pagboto, 180–81

Paggawa

bahagi ng ebanghelyo ni Jesucristo,
124–26

kailangan para sa tagumpay, 39–42,
123–24, 124–27

kakulangan ng, sumisira sa kalusu-
gan, 129–30

kalugud-lugod sa Panginoon, 124

pagtuturo ng kahalagahan ng, sa mga
kabataan, 121

panghabambuhay na tungkulin,
128–30

tinutulungan tayong umasa sa ating sa-
riling kakayahan, 127–28
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upang tulungan ang mga naligaw ng
landas, 43–44

Paghahayag. Tingnan din sa Patotoo

gabayan tayo sa ating mga responsi-
bilidad, 204

kailangan upang makatanggap,
204–08

madalas na dumarating sa atin bilang
marahan at banayad na tinig, 204

tulungan tayong malaman ang kagus-
tuhan ng Panginoon para sa atin,
208–09

Pagkabuhay na Muli, 50, 251–54

Pagkasira ng loob, paggapi sa, 40,
42–43

Pagkatubos sa mga patay, isang pangu-
nahing layunin ng Pagpapanumbalik,
65. Tingnan din sa Gawaing pangka-
saysayan ng mag-anak; Gawain sa
templo

Paglilingkod

pagpapakita ng ating pagmamahal sa
Panginoon at sa ating kapwa-tao,
156

ang susi sa kaligayahan sa buhay,
158–59

nagpapasigla at humihimok sa iba,
157–58

matiyaga sa, 43–44

Pagmamahal/Pag-ibig

humahantong sa pagbabahagi ng
ebanghelyo, 91–93

humahantong sa paglilingkod na 
tulad ng kay Cristo, 156

humihimok sa atin na sundin ang
mga utos, 25–26

Pagmamahal sa kapwa

lahat ay dapat mapuspos ng, 156

ipinakikita kapag pinatatawad natin
ang iba, 164–65, 169–73

pagsunod sa mga utos ay tumutulong
sa atin upang mapuspos ng, 28

nagtataglay ng priesthood kailangang
mayroong, 117–18

Pagpapanumbalik ng ebanghelyo

mga bunga ng, patotoo hinggil sa
misyon ni Joseph Smith, 19–21

papel ni Joseph Smith sa, 15–19

Pagpapatawad

mahalagang bahagi ng ebanghelyo,
164–65

nagdudulot ng kagalakan at kapaya-
paan, 165–69

nangangailangan ng pag-iwas sa
pagbatikos sa iba, 170–73

pagpapakita ng pagmamahal sa 
kapwa, 169–70

Pagsisisi, 42–43

Pagsunod

isang pribilehiyo sa halip na sakripis-
yo, 29

kailangan para sa ating kaligtasan,
31–34, 41

naghahanda sa atin upang mamuhay
sa piling ng Diyos, 31–34

nagpapahintulot sa atin na pumasok
sa pakikipagtuwang sa Diyos, 29

nagpapahiwatig ng pagmamahal na-
tin sa Diyos, 25–26

nagpapalakas sa mga patotoo, 28,
73–74

pangunahing mensahe ni Heber J.
Grant, 25

pinoprotektahan tayo mula sa kala-
ban, 29–31, 41–43

tumutulong sa atin upang mapagla-
banan ang mga hadlang, 29

Pagtalikod sa Katotohanan

sariling, mag-ingat laban sa, 29–31,
195–97

pangkalahatan, 14–16
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Pagtitiis hanggang sa wakas. Tingnan

sa Pagtitiyaga

Pagtitiyaga

kailangan sa ating pagsisikap na
tulungan ang iba, 43–44

pinananatili tayo sa landas patungo
sa buhay na walang hanggan,
40–43

tinutulungan tayong maisagawa ang
makabuluhang mga mithiin, 36–39

Pagtuturo. Tingnan din sa Guro, mga

saligang mga alituntunin ng ebang-
helyo, 4–5

sa pamamagitan ng Espiritu, 1, 3,
5–6, 8–9, 95–97, 230, 231

sa pamamagitan ng halimbawa, 100,
107–08, 126, 200, 231–32

tungkulin ng mga magulang, 225–29,
231–32

Pag-unlad, paghahangad, sa ating sarili
sa halip na sa iba, 164, 170–73

Pamahalaan

paghalal ng mabubuting pinuno, 180

dapat nakasalig sa mga alituntuning
moral, 180–81

pagsuporta sa mga pamahalaang lo-
kal, 176–78

Pamilya. Tingnan sa Bata, mga; Ama,
mga; Ina, mga; Magulang, mga;
Pagtuturo

Panalangin

kailangan para sa espirituwal na 
kalakasan, 196–99

humahantong sa paghahayag, 74,
198

humihikayat ng diwa ng pagtanaw ng
utang-na-loob, 198–99

pagkilala at paghahangad sa kaloo-
ban ng Diyos sa, 52

panalangin ng pamilya, 199–200

pumipigil sa atin na maging puno ng
kapalaluan, 196–99

sa lahat ng ginagawa natin, 195–96

sa mga pulong sa Simbahan, tinutu-
lungan tayo na magturo at matuto
sa pamamagitan ng Espiritu, 8–9

sinasagot ng Ama sa Langit, 52,
196–99

tinutulungan tayong sundin ang
Word of Wisdom, 219

Panalangin ng mag-anak, 199–200

Pananalapi. Tingnan din sa Utang;
Handog-ayuno, mga; Ikapu

pagiging bukas-palad sa, 140–41

panganib ng utang, mga, 134, 135–36

tagumpay sa, naiimpluwensyahan ng
pagsunod sa Word of Wisdom, 217

Pananampalataya

kaloob mula sa Diyos, 85–86, 230

nadaragdagan habang ginagawa natin
ang ating tungkulin, 30, 244

nagtataguyod sa atin kapag namatay
ang isang mahal sa buhay, 49–52

na walang gawa, ay patay, 26, 41,
108, 123–24, 136–37

ng mga tagabunsod na Banal sa mga
Huling Araw, 143–51

pagpapakita, sa paraan ng ating pa-
mumuhay, 107–08

pagtuturo sa mga bata na magkaroon
ng, 137, 224–26, 243

sa Diyos Ama at kay Jesucristo, mala-
king pangangailangan sa, 246

Pansariling mga paghahayag. Tingnan

sa Paghahayag

Patotoo. Tingnan din sa Espiritu Santo;
Paghahayag

bilang sagot sa panalangin, 19, 74

dumarating sa pamamagitan ng ka-
pangyarihan ng Espiritu Santo,
72–73
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nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at
kalakasan, 75–76

napalalakas kapag ibinabahagi, 74–75

natatanggap at napalalakas sa pama-
magitan ng katapatan, 28, 73–74,
225

pag-unlad ni Heber J. Grant, 71–72

Pangulo ng Simbahan, mga, xi–xii,
77–87. Tingnan din sa Propeta, mga

Pinuno ng Simbahan, mga. Tingnan

din sa Propeta, mga

mga biyaya sa pagsunod sa, 77–80,
85–87

tinutulungan ang mga magulang,
229–31

Priesthood

kapangyarihan na nakapagpapaga-
ling, 111, 113–14

ordenansa ng, mga, 112

paggamit sa kabutihan ng, 115–18

panunumbalik ng, 18, 75, 111,
112–13

Programang pangkapakanan, xxvi–xx-
vii, 127–28

Propeta, mga

Ginagabayan ng paghahayag sa
ikabubuti ng Simbahan, 77–85

pagpapala sa pagsunod sa, mga,
77–80, 85–87

tinawag ng Panginoon, 80–84

Pulong ng Simbahan, mga

pag-awit ng mga himno sa, 186, 189

panalangin sa, mga, 8

S

Sakripisyo

naghahatid ng mga gantimpala sa 
buhay na ito at sa kawalang hang-
gan, 59

ng mga makamundong mithiin,
upang magawa ang gawain sa 
templo, 55, 57–60

Sariling mga karanasan, dahilan sa 
pagbabahagi, 121, 122

Satanas, hindi tayo maililigaw kung ga-
gampanan natin ang ating tungkulin,
29–31, 42–43

Smith, Joseph

ipinanumbalik ang ebanghelyo sa 
pamamagitan, 15–21

nagpatotoo hinggil kay Jesucristo,
253–54

nagpropesiya na ang mga Banal ay
itataboy sa Rocky Mountains, 240

paghahayag tungkol sa priesthood na
tinanggap ni, habang nasa bilang-
guan, 115–16

patotoo ni, mahalaga sa patotoo sa
ebanghelyo, 15–17

tinawag ng Diyos, 80

Unang Pangitain ni, 17–18, 249, 250, 

Smith, Joseph F., xi, xxii, 84, 85, 129,
133–34

Snow, Lorenzo, xi,  75–76, 84, 85, 129

T

Tabako, 211–213, 217–219. Tingnan din

sa Word of Wisdom

Tagabunsod, mga. Tingnan sa “Mga
Banal, Halina”

Tagumpay

kahulugan ng tunay, 31–32, 135, 138

pormula para sa, 39, 123–24

Tahanan. Tingnan sa Anak, mga; Ama,
mga; Ina, mga; Magulang, mga;
Pagtuturo

Taylor, John, xi, xxii, 81–82, 84, 85,
129, 165–69, 189–90

Tipan, mga

ginawa sa templo, pag-alaala, 87
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ng kasal sa templo, nagpapatatag sa
mga pamilya, 58

Tsaa, 211–13, 219. Tingnan din sa

Word of Wisdom

Tungkulin

ang tanging ligtas na landas, 34

binibigyan tayo ng Diyos ng lakas
upang maisagawa, 40–41

ibahagi ang ebanghelyo, 91–93

itaguyod ang batas ng lupain, 176–79

ituro ang ebanghelyo sa pamamagi-
tan ng Espiritu, 5–6

ituro ang mga simpleng alituntunin
ng ebanghelyo, 4–5

magpakita ng mabuting halimbawa,
105–06

na ibigay ang mga pangangailangan
sa buhay ng ating mga pamilya,
140

na hanapin at sundin ang kalooban
ng Panginoon, 28, 208–09

na manalangin, 198–99

na tubusin ang ating mahal na mga
yumao na, 60–61

pagganap sa, tumutulong sa atin na
maging mapagpatawad, 169

pagkabigong gawin, sanhi ng paglayo
sa atin ng Espiritu, 30

sa ngayon, naghahanda sa atin para
sa mga pagsisikap sa hinaharap,
125–26

turuan ang ating mga anak, 225–33

U

Unang Pangitain. Tingnan din sa

Smith, Joseph

kaluwalhatian at kasimplehan, 17

naging hudyat sa pagsisimula ng 
huling dispensasyon, 18

Utang

pagkaalipin, 135

nakapanghihina ng loob na epekto
ng, 135

pagsisikap ni Heber J. Grant na 
makalaya sa, xv–xvi, 133–35

Utos, inihahanda tayo upang mamuhay
na kapiling ang Diyos, mga, 31–34.
Tingnan din sa Pagsunod

W

Walang hanggang kasal. Tingnan sa,
Kasal, walang hanggan

Widtsoe, John A., sa pagsasalita tungkol
kay Heber J. Grant, 100, 155–56, 249

Woodruff, Wilford, xxii, 77–80, 82, 84,
85, 129, 240

Word of Wisdom

batas ng buhay at kalusugan, 215–17

bawat Banal sa mga Huling Araw 
ay makasusunod, 219–20

isang liham mula sa Panginoon,
217–19

kahulugan ng, 211

naligtas ang buhay ni Heber J. Grant
dahil sa siya’y sumunod, 213–14

pagdalangin para humingi ng tulong
upang masunod, 219

pagsunod sa, nagdudulot ng mga
temporal at espirituwal na pagpa-
pala, 213–17

pagsunod sa, nagpapahina sa atin sa
pisikal at espirituwal, 217–19

sumumpa si Heber J. Grant na lalaba-
nan ang alak at tabako, 211–13

Y

Young, Brigham, xi, 73, 81–82, 84, 85,
129, 148, 190–91, 193
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