
Siya Makaayo  
Kanato, p. 18
Sila si Elder ug Sister Holland  
sa Relief Society, p. 28
Pilia ang Dalan sa Pinili, p. 54
Si Rosa Nakakaplag og  
Higala, p. 66
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Sa iyang painting sa usa ka babaye nga nag-

kupot og maayo sa gunitanan nga puthaw, kini 

nga artist gikan sa South Africa nagpahinumdom 

kanato nga kita usa ka bahin sa tibuok kalibutan 

nga Simbahan nga nasumpay sa daghang mga 

butang, lakip ang atong pagtuo diha sa Basahon 

ni Mormon.

“Ug ako nakakita og usa ka gunitanan nga put-

haw, ug kini naglugway subay sa daplin sa suba, ug 

nagpaingon ngadto sa kahoy diin ako nagbarug.

Nagkupot sa Gunitanan nga Puthaw, ni Louise Parker

“Ug ako usab nakakita og usa ka higpit ug pig-ot 

nga agianan, buyon sa gunitanan nga puthaw, gani 

ngadto sa kahoy diin ako nagbarug; . . .

“Ug nahinabo nga ako nakakita nga ang uban 

mipadayon paingon sa unahan, ug sila miduol ug 

migunit sa tumoy sa gunitanan nga puthaw; ug sila 

mipadayon paingon sa unahan lahus sa gabon sa 

kangitngit, nanggunit sa gunitanan nga puthaw, 

hangtud nga sila miabut ug mikaon sa bunga sa 

kahoy” (1 Nephi 8:19–20, 24).
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17 Kami Namulong kang  
Kristo: Sa Paghiusa sa  
Masulub-on
Ni Georges A. Bonnet

32 Atong mga Panimalay, 
Atong mga Pamilya:  
Pagtudlo sa Doktrina  
kabahin sa Pamilya
Ni Julie B. Beck

38 Mga Tingog sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw

74 Mga Balita sa Simbahan

80 Hangtud Kita Magkita  
Pag-usab: Luwas diha sa 
Akong Ward Family
Ni Caroline Kingsley

Liahona, Marso 2011

MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangu-

lohan: Pagpangita sa Maayo
Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf

7 Mensahe sa Visiting  
Teaching: Ubos sa Priesthood 
ug subay sa Sumbanan sa 
Priesthood

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
14 Gibulag sa Baha, Gihiusa  

sa Pag-ampo
Ni Melissa Merrill
Sa unsang paagi nga ang 
pamilyang Torres sa Costa Rica 
miatubang sa trahedya uban  
sa hugot nga pagtuo.

18 Pagpang-ayo Tun-an Ko
Ni Elder Yoshihiko Kikuchi
Ang Manluluwas makaayo sa 
emosyonal nga mga kasakit 
ug makawala sa kasilag kon 
kita magsalig sa Iyang Pag-ula 

ug tugutan ang Espiritu Santo 
mopahumok sa atong mga 
kasingkasing.

24 Usa ka Dakong Komunidad 
sa mga Santos

28 “Ang Gugma nga Putli Dili 
gayud Mapakyas”: Usa ka Pa-
naghisgutan sa Relief Society
Ni Elder Jeffrey R. Holland ug 
Patricia T. Holland

MGA DEPARTAMENTO
8 Gagmay ug Yano nga  

mga Butang

10 Unsa ang Atong Gituohan: 
Ang Dios Mopadayag og 
Kamatuoran ngadto sa Iyang 
mga Propeta ug ngari Kanato

12 Walay Paglubad nga mga 
Istorya sa Ebanghelyo:  
Ayaw Palingla
Ni Presidente Joseph Fielding 
Smith

SA HAPIN
Sa atubangan: Si Kristo ang Maghuhupay, ni 
Carl Heinrich Bloch © IRI. Sa Luyo: paghu-
lagway sa litrato pinaagi ni David Stoker 



42

59

54

2 L i a h o n a

42 Home Teaching ug Visiting 
Teaching: Usa ka Buhat sa 
Pagpangalagad
Bag-o pa lang sa home o visiting 
teaching? Kining siyam ka mga 
ideya makatabang.

MGA YOUNG ADULT

46 Mubo ug Direkta

48 Poster: Super!

49 Kinahanglan ba Ko nga  
Molarga o Magpabilin?
Ni Rodolfo Giannini
Sa dihang panahon na sa 
pagbiya alang sa akong misyon, 
ang akong mga ginikanan  
na-ospital. Dili ko sigurado  
nga ako makabiya kanila.

50 Tigpanalipod sa Hugot  
nga Pagtuo
Ni Richard M. Romney
Si Celva usa ka tigpanalipod 
maanaa ug wala diha sa  
football field.

52 Unsa ang Pagkamauyonon 
[Tolerance]?
Ni Elder Russell M. Nelson
Aduna bay kinutuban sa 
Kristyanong gugma ug 
pagkamauyonon?

54 Ang Dalan sa Pinili
Ni Elder Koichi Aoyagi

58 Ang Batang Babaye nga adu-
nay Matahum nga Pahiyom

Ni Michelle Glauser
Dili nako makontrol 
ang akong sitwasyon, 
apan akong makon-

trol ang akong 
kinaiya.

KABATAN-ONAN

59 Linain nga Saksi: Sa unsa nga 
Paagi nga ang Ebanghelyo 
Makatabang Nako nga  
Magmalipayon?
Ni Elder David A. Bednar

60 Ang Operasyon ni Eli
Ni Jane McBride Choate
Si Eli operahanan ug kinahang-
lang mobati og kalinaw.

62 Ipha ang Inyong mga  
Panalangin
Ni Presidente Henry B. Eyring
Kita makahinumdom sa atong 
mga panalangin pinaagi sa 
pagsunod niining tambag.

64 Pagdala sa Primary sa  
Panimalay: Ang Langitnong 
Amahan Mamulong Kanato 
pinaagi sa Iyang mga Propeta
Nila ni JoAnn Child ug  
Cristina Franco

66 Ang Tubag sa Adlaw sa  
Kalihokan
Ni Rebecca Barnum
Wala pa koy mga nahigala  
sa akong bag-ong kasilinginan 
ug dili ko ganahan moadto  
sa adlaw sa kalihokan.

68 Atong Pahina

69 Poster sa Kasulatan: Moises

70 Para sa Gagmayng mga Bata

MGA BATA

Tan-awa kon 
inyo ba nga 

makit-an ang 
Liahona nga 
gitago dinhi 

niini nga isyu. 
Timaan: ubos  

sa bangaw.
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MGA HILISGUTAN NIINI NGA ISYU
Mga numero sa pahina nagrepresentar sa unang pahina sa artikulo.

Bunyag, 54, 68
Doktrina, 32
Ehemplo, 40, 70, 72
Gugma, 18, 52, 80
Hugot nga Pagtuo, 39, 

41, 50, 60, 66
Jesukristo, 17
Kahimayaan, 32
Templo, mga, 46
Kalisdanan, 14
Kinaiya, 4, 58
Lider sa Simbahan, mga, 

9, 47
Mga Kasulatan, 10,  

13, 73
Misyonaryo nga buhat, 

39, 40, 47, 48
Pag-ampo, 14, 41, 66, 70
Pagkaayo, 18
Pagkakabig, 38, 54
Pagkamasulundon, 50
Pagkamatinuoron, 40
Pagkamauyonon, 52
Paglahutay, 54
Paglaum, 17
Pagpadayag, 10
Pagpamatuod, 24
Pagpasaylo, 18

Pagtudlo, 32
Pag-ula, 17, 18
Pamilya, 28, 32, 49
Panaghigala, 66, 80
Panaghiusa, 24
Panalangin, mga, 62
Pasalamat, 62
Priesthood, 7, 60
Propeta, mga, 10, 64, 69
Relief Society, 7, 28
Retensyon, 80
Sakripisyo, 39
Serbisyo, 28

Sila si Elder ug Sister Holland naghisgot kon sa 
unsa nga paagi nga ang Relief Society maka-
lig-on sa mga indibidwal, mga pamilya, ug  
mga ward ug mga branch (tan-awa sa pahina 
28). Aron makat-on og dugang, bisitahi ang 
www .reliefsociety .lds .org.
Si Elder Kikuchi mipamatuod sa gahum sa Man-
luluwas sa pag-alim, bisan kadtong 

adunay dugay na nga kasagmuyo (tan-awa sa pahina 18). 
Aron makat-on pa og dugang mahitungod sa misyon 
sa Manluluwas, bisitahi ang www .JesusChrist .lds .org.

Anaa pay daghan sa Internet
Liahona.lds.org

PARA SA MGA HAMTONG

PARA SA KABATAN-ONAN
Pangita og mga video sa ebanghelyo, mga  
pagpamatuod, mga artikulo, ug daghan pa sa  
www .youth .lds .org.

PARA SA MGA BATA

Daghang mga kalihokan sa mga bata makita sa  
www .liahona .lds .org.

SA INYONG PINULONGAN
Ang  Liahona ug uban pang mga materyal sa Simbahan anaa sa  
daghang pinulongan sa www .languages .lds .org.
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Samtang nangita og bag-ong balay, ang batan-ong 
magtiayon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakig-
istorya sa mamahimong mga silingan kabahin sa 

kasilinganan ug sa mga eskwelahan sa dapit.
Usa ka babaye nga ilang nakaistorya naghisgut kaba-

hin sa eskwelahan kon asa nagtungha ang iyang mga 
anak: “Kini mao ang pinakamaayo nga lugar! Ang princi-
pal talagsaon ug buotan nga tawo; ang mga magtutudlo 
makamao gayud, mabination, ug mahigalaon. Nalipay 
kaayo ko nga ang among mga anak nakatungha niining 
talagsaon nga eskwelahan. Maganahan gyud mo dinhi!”

Laing babaye ang naghisgut sa eskwelahan sa iyang 
mga anak: “Kini bati kaayo nga lugar. Ang principal walay 
pagpakabana; ang mga magtutudlo dili makamao, walay 
batasan, ug dili mahigalaon. Kon makahimo lang ko sa 
pagbalhin palayo dinhi, ako gyud ning buhaton dayon!”

Ang nakapainteres mao nga kining duha ka babaye 
naghisgut kabahin sa mao ra nga principal, mao ra nga 
mga magtudtudlo, ug mao ra nga eskwelahan.

Nakamatikod ba mo nga ang mga tawo sagad maka-
kita dayon unsa ang ilang gipangita? Tan-awa pag-ayo, 
ug inyong madiskobrehan ang maayo ug dautan hapit sa 
tanang tawo ug sa tanang butang. Ang mga tawo nakabu-
hat og sama niana sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw sukad sa pagsugod niini. 
Kadtong nangita sa maayo makakaplag og mabination 
ug maloloy-ong mga tawo—mga katawhan kinsa naghi-
gugma sa Ginoo ug nagtinguha sa pagserbisyo Kaniya 

Pagpangita 

MENSAHE SA UNANG KAPANGULOHAN

Ni Presidente  
Dieter F. Uchtdorf

Ikaduhang Magtatambag  
sa Unang Kapangulohan

ug nagpanalangin sa kinabuhi sa ilang isigkatawo. Apan 
tinuod usab kini nga kadtong nangita sa dili maayo sigu-
radong makakita sa mga butang nga dili kaayo sulundon.

Ang nakaalaot lang, usahay kini mahitabo bisan diha 
sa Simbahan. Walay kahumanan ang kamamugnaon, 
kaabtik, ug katig-a niadtong nagpangita og mga rason 
aron sa pagpanaway. Mora og dili nila mawagtang ang 
ilang mga pagdumot. Sila manlibak ug mangita og sayop 
sa uban. Sila nagkumkom og mga kayugot sa dugay nang 
panahon, nagpahimulos sa matag oportunidad sa pagbi-
tad paubos ug pagdaut sa uban. Kini wala makalipay sa 
Ginoo, “kay diin gani anaa ang kapait sa kasina ug ang 
dinalo nga tinguha sa pagpapauswag sa kaugalingon, 
maana usab ang kagubot ug ang tanang mangil-ad nga 
buhat” (Santiago 3:16).

Si Presidente George Q. Cannon (1827–1901) naka-
ila kaayo ni Presidente Brigham Young (1801–77), suod 
nga nakatrabaho kaniya sulod sa daghang katuigan, isip 
sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug 
isip iyang magtatambag sa Unang Kapangulohan. Human 
sa kamatayon ni Presidente Young, si Presidente Cannon 
misulat sa iyang journal: “Wala gyud ko nanaway o na-
ngita og sayop sa batasan ni [Brigham Young], sa iyang 
tambag o sa iyang mga pagtulun-an bisan kanus-a diha 
sa akong kasingkasing, labaw pa nga wala diha sa akong 
mga pulong o mga buhat. Kini nakalipay karon kanako. 
Ang panghunahuna nga kanunay anaa kanako mao nga: 
Kon ako manaway o mangita og sayop, o mohusga ni 
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PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE
“Mahimong mobati ka nga nagkulang ka 

sa panabut sa usa ka piho nga baruganan 
nga imong giandam nga itudlo,” nasulat sa 
Pagtudlo, Walay Labing Mahinungdanon nga 
Tawag ([1999], 19). “Hinoon, samtang mainam-
poon ikaw nga magtuon niini, paningkamot 
sa pagsunod niini, pangandam sa pagtudlo 
niini, ug dayon mopakigbahin niini sa uban, 
ang imong kaugalingon nga pagpamatuod 
malig-on ug mas molambo pa.”

Samtang kamo nangita sa maayo sa kina-
buhi ug ngadto sa uban niining bulana, kamo 
mas makaandam sa pagtudlo niining mensahe 
ug makapamatuod sa kamatuoran niini.

kinahanglan nga ikonsiderar pag-ayo. Ang pulong sa Dios 
nagpahimangno sa mga sumusunod ni Kristo nga mama-
himong “putli, . . . makigdaiton, malumo, mamatig kata-
rungan, puno sa kalooy ug sa mga maayong binuhatan, 
walay pagduha-duha o pagminaut.” Kadtong nagbuhat og 
kalinaw, “ang inani nga pagkamatarung igapuga sa mga 
tawo nga nagabuhat sa pakigdait” (Santiago 3:17, 18).

Kita adunay kapilian. Kita makapangita og dautan sa 
uban. O kita makahimo og kalinaw ug mobuhat aron 
mapaabut ngadto sa uban ang pagsinabtanay, pagkama-
kiangayon, ug pagpasaylo nga gitinguha nato pag-ayo 
alang usab sa atong mga kaugalingon. Ato kining pagpili; 
kay sa bisan unsa nga atong gipangita, kana sigurado 
natong makaplagan. ◼
MUBO NGA SULAT
 1. George Q. Cannon, Journal, Ene. 17, 1878; ang spelling gi-moderno.

Ang uban motan-aw niining baso ug 
makita nga kini tunga sa puno. Ang 
uban makakita niini nga walay sulod 
ang katunga. Kon unsaon ninyo kini 
pagtan-aw anaa ra kana kaninyo.

Brother Brigham, asa ko kutob; kon akong sugdan, asa 
ko mohunong? Wala gyud nako gibutang ang akong 
kaugalingon sa ingon nga kahimtang. Nasayud ako nga 
ang apostasiya kanunay moresulta gikan sa pagsunod 
sa diwa sa pagpanaway ug pagpangita og sayop. Ang 
uban, nga mas lig-on, mas maalamon ug mas sinati kay 
kanako, makahimo og daghang mga butang ug makaes-
kapo sa dautang mga sangputanan nga dili gayud nako 
buhaton.” 1

Ang gamhanang tambag ni Presidente Cannon usa 
ka butang nga kitang mga miyembro sa Simbahan 
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Ang Maayong Nahimo sa  
Pinaakan sa Iro
Ni Tara Stringham

Sa panahon sa ting-init sa 2009, ako napaakan sa iro sa 
akong higala diha sa akong nawong. Sa walay swerte, 

ang pinaakan nakapikas sa akong ngabil, ug kinahanglan 
kining tahion.

Pagkahuman sa kadaot, ako nasagmuyo og maayo. Gitugu-
tan nako ang kalisdanan nga mopatigbabaw sa akong huna-
huna, ug mibati ako nga ang akong tibuok kinabuhi nadaut. 
Ako naulaw gyud tungod sa akong ngabil ug dili na gyud 
ganahan mogawas sa publiko. Sa akong hunahuna ang akong 
mga plano sa pag-piano, volleyball, simbahan, paglangoy, ug 
eskwela giguba tungod niining kadaot nga nahitabo nako.

Apan sa matag higayon nga ako mag-ampo, modawat 
og mga panalangin sa priesthood, makig-istorya sa akong 

Pangitaa ang Maayo sa  
Inyong Palibut

Makakita kamo sa maayo sa inyong tibuok pali-
but kon kamo mokat-on sa pagpangita niini. 

Usa ka paagi nga kamo makakat-on sa pag-ila sa 
mga panalangin mao ang paghimo niini nga bata-
san kada gabii sa pag-ihap sa maayong mga butang 

K A B ATA N - O N A N

M G A  B ATA

mga ginikanan, o mabisitahan sa akong pamilya ug mga 
higala, ang akong espiritu nadasig ug mibati ko og kali-
pay panahon sa kaguol. Sa wala madugay nakaamgo ko 
nga kon ang mga tawo maghunahuna kabahin sa akong 
kadaot, sila mobati og kalooy.

Kini nga kasinatian nakatabang sa pagpalambo sa akong 
kinaiya, ug nakat-on ko nga dili kaayo mabalaka sa unsa ang 
gihunahuna sa ubang mga tawo bahin kanako. Napanala-
nginan usab ko tungod kay ang akong samad nakatabang 
kanako sa pagkaamgo nga dili kaayo maghunahuna sa 
akong kaugalingon ug magsugod og atiman sa uban. Ang 
akong espiritu nalig-on pag-ayo niining higayona.

Nakakat-on ako nga ang kalisdanan kabahin sa plano sa 
Langitnong Amahan alang kanato. Kon kita motan-aw sa 
maayo ug dili sa dautan, kita makabuntog sa kalisdanan, 
mahimong mas maayo nga tawo, ug himoon ang kasinatian 
nga molig-on sa atong pagpamatuod.

nga inyong nakita nianang adlawa.
Tan-awa kining litrato. Pila ka maayong mga  

butang ang inyong makita?
Paggahin og panahon karong gabii sa pagsulti 

ngadto sa usa ka sakop sa pamilya kabahin sa ubang 
maayong mga butang nga inyong nakita sa inyong 
kaugalingong kinabuhi karon.
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MENSAHE SA VISITING TEACHING

Ubos sa Priesthood ug subay 
sa Sumbanan sa Priesthood

Tun-i kini nga materyal ug, kon angay, hisguti kini uban 
sa mga sister nga inyong bisitahan. Gamita ang mga 
pangutana sa pagtabang kaninyo sa paglig-on sa inyong 
mga sister ug sa paghimo sa Relief Society isip aktibong 
bahin sa inyong kaugalingon nga kinabuhi.

Hugot nga Pagtuo • Pamilya • Kahupayan

Unsa ang 
Akong 
Mahimo?
1. Unsaon nako 
sa pagtabang ang 
mga sister nga 
akong bisitahan 
nga makatagam-
tam sa mga pana-
langin sa sagrado 
nga buluhaton sa 
Relief Society?

2. Unsay akong 
mahimo karong 
bulana sa pagdu-
gang sa akong 
abilidad sa pagda-
wat og personal 
nga pagpadayag?

Minahal kong mga sister, pagkabulahan nato! 
Dili lamang nga kita mga miyembro sa Sim-

bahan, apan kita mga miyembro usab sa Relief 
Society —“ang organisasyon sa Ginoo alang sa 
mga babaye.” 1 Ang Relief Society mao ang ebiden-
sya sa gugma sa Dios alang sa Iyang anak nga mga 
babaye.

Wala ba malipay ang inyong kasingkasing 
samtang mahinumdom kamo sa madasigon nga 
sinugdanan niini nga kapunongan? Niadtong Marso 
17, 1842, si Propeta Joseph Smith mi-organisar sa 
mga sister “ubos sa priesthood subay sa sumbanan 
sa priesthood.” 2

Aron maorganisar “ubos sa priesthood” nakahatag 
sa mga sister og awtoridad ug direksyon. Si Eliza R. 
Snow, ikaduhang kinatibuk-ang presidente sa Relief 
Society, mitudlo nga ang Relief Society “dili matukod 
kon wala ang Priesthood, tungod sa kamatuoran nga 
gikan niini sa iyang tanang awtoridad ug impluwen-
sya gikan niana nga tinubdan.” 3 Si Elder Dallin H. 
Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mipasabut, “Ang awtoridad nga gamiton sa mga 
opisyla ug sa mga magtutudlo sa of the Relief Society 
. . . mao ang awtoridad nga moabut nganha kanila 
pinaagi sa ilang koneksyon sa organisasyon sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw ug pinaagi sa ilang indibidwal nga pagka-set 
apart ubos sa mga kamot sa mga priesthood lider diin 
maoy mitawag kanila.” 4

Ang pagkaorganisar “subay sa sumbanan sa 
priesthood” nakahatag sa mga sister og sagrado nga 
mga responsibilidad. Si Julie B. Beck, kinatibuk-ang 
presidente sa Relief Society, mipasabut: “Naglihok 
kita sa pamaagi sa priesthood nga nagpasabut nga 
kita magtinguha, modawat, ug molihok subay sa 
pagpadayag; mohimo og mga desisyon diha sa 
mga council; ug atong hatagan og pagtagad ang 
pag-amuma sa mga indibidwal. Ang atoa mao ang 
katuyoan sa priesthood sa pag-andam sa atong 
mga kaugalingon alang sa mga panalangin sa kina-
buhing dayon pinaagi sa paghimo ug pagtuman sa 
mga pakigsaad. Busa, sama sa atong mga kaigsoo-
nan nga naghupot sa priesthood, ang atoa mao ang 
buhat sa kaluwasan, pagserbisyo, ug mahimong 
balaan nga mga tawo.” 5

Barbara Thompson, ikaduha nga magtatambag sa kina-
tibuk-ang kapangulohan sa Relief Society.

Gikan sa Atong Kasaysayan
Panahon sa pagtukod sa Templo sa Nauvoo, 

ang grupo sa mga sister nagtinguha nga ma-
organisar aron sa pagsuporta sa paningkamot 
sa pagtukod. Si Eliza R. Snow mihimo og mga 
balaod alang niining bag-o nga grupo. Sa dihang 
iyang gipakita kini ngadto ni Propeta Joseph, siya 
mitubag: “Sultihi ang mga sister nga ang ilang 
halad gidawat sa Ginoo, ug siya adunay butang 
nga mas maayo alang kanila. . . . Akong i-organi-
sar ang mga babaye ubos sa priesthood subay sa 
sumbanan sa priesthood.” 6 Sa wala madugay, ang 
Propeta misulti sa bag-ong naorganisar nga Relief 
Society: “Karon akong ihatag ang yawe nganha 
kaninyo sa pangalan sa Dios, ug kini nga Society 
magmaya, ug ang kahibalo ug ang kaalam mo-
dagayday sukad karon.” 7 Gipaabut gikan sa mga 
sister nga mosaka ngadto sa bag-ong ang-ang 
sa pagkabalaan ug sa pagpangandam alang sa 
mga ordinansa sa priesthood nga sa dili madugay 
ipangalagad diha sa templo.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Spencer W. Kimball, “Relief Society—Its Promise  

and Potential,”  Ensign, Mar. 1976, 4.
 2. Joseph Smith, kinutlo gikan sa Sarah Granger  

Kimball, “Auto-biography,” Woman’s Exponent,  
Sep. 1, 1883, 51.

 3. Eliza R. Snow, “Female Relief Society,” Deseret News, 
Abr. 22, 1868, 81.

 4. Dallin H. Oaks, “The Relief Society and the Church,” 
 Ensign, Mayo 1992, 36.

 5. Julie B. Beck, “Relief Society: Usa ka Sagrado nga 
Buluhaton,”  Liahona, Nov. 2009, 111.

 6. Joseph Smith, kinutlo gikan sa Kimball, “Auto- 
biography,” 51.

 7. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: 
Joseph Smith (2007), 451.

Gikan sa mga 
Kasulatan
1 Mga Taga-Corinto 
11:11; Doktrina ug 
mga Pakigsaad 25:3; 
121:36–46

Alang sa dugang nga impormasyon, adto sa  
www .reliefsociety .lds .org.
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Gagmay ug Yano nga mga Butang
“Pinaagi sa gagmay ug yano nga mga butang ang 
mga dagko nga butang ipahinabo” (Alma 37:6).

Singkwenta na katuig ang mila-
bay niining bulana, ang unang 

stake sa Netherlands, ang Holland 
Stake, naorganisar sa The Hague. 
Mao kadto ang unang stake sa 
Simbahan nga ang mga miyem-
bro dili makasulti og Iningles. 
Sa miaging usa ka gatus ka tuig, 
niadtong Agosto 1861, sila si Paul 
Augustus Schettler ug A. Wiegers 
van der Woude mao ang unang 
mga misyonaryo nga misangyaw sa 
ebanghelyo sa Holland. Sa sunod 
100 ka tuig, labaw sa 14,000 ka mga 
tawo sa Netherlands ang nabun-
yagan, kadaghanan kanila milalin 
ngadto sa Estados Unidos. Karon 
dul-an sa 9,000 ka mga miyembro 
ang nagpuyo sa Netherlands.

Niadtong Septyembre 8, 2002, 

A N G  K A S AY S AYA N  S A  S I M B A H A N  S A  T I B U O K 
KALIBUTAN

Ang Netherlands

DIHA SA KALENDARYO

Kinatibuk-ang 
Miting sa 
Young Women
Tanang batan-ong mga babaye 

nga nag-edad og 12 hangtud 
18, ilang mga inahan, ug mga 
lider sa Young Women gidapit sa 
pag-apil sa kinatibuk-ang miting 
sa Young Women karong Marso 
26. Ang miting maglakip og mga 
pamulong gikan sa usa ka sakop sa 
Unang Kapangulohan ug sa kina-
tibuk-ang kapangulohan sa Young 
Women. Ang tema sa miting karong 
tuiga mao ang “Kami Nagtuo” (Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13).

Kon mahimo, ang batan-ong 
mga babaye, ilang mga inahan, ug 
ilang mga lider giawhag nga mag-
pundok sa mga chapel aron sa pag-
tan-aw sa sibya. Pagpakisayud uban 
sa inyong mga priesthood lider o 
sa www .broadcast .lds .org alang sa 
impormasyon kabahin sa mga oras 
ug mga dapit sa sibya.

si Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) mi-
pahinungod sa Templo sa The Hague Netherlands, 
nga nagserbisyo og lima ka stake ug usa ka district sa 
Netherlands, Belgium, ug bahin sa France.

ANG SIMBAHAN SA NETHERLANDS
Mga Miyembro 8,909

Mga Misyon 1, nakigbahin 
sa Belgium

Mga Stake 3
Mga Ward ug mga Branch 33

Mga Templo 1

Ang Templo sa The Hague Netherlands 

LIT
RA

TO
 S

A 
TE

M
PL

O
 S

A 
HA

G
UE

 N
ET

HE
RL

AN
DS

 P
IN

AA
G

I N
I C

HA
RL

ES
 B

AI
RD

 ©
 IR

I; 
M

AP
A 

PIN
AA

G
I N

I T
HO

M
AS

 S
. C

HI
LD

;  
LIT

RA
TO

 S
A 

ER
O

PL
AN

O
 S

A 
M

AA
YO

N
G

 K
AB

UB
UT

-O
N

 N
I P

RE
SI

DE
N

T 
BO

YD
 K

. P
AC

KE
R;

 U
BA

N
G

 M
G

A 
LIT

RA
TO

 ©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
Amsterdam

The Hague

Rotterdam

N
E

T
H

E
R

L
A

N
D

S



 M a r s o  2 0 1 1  9

Nakaila Ba Kamo Pag-ayo sa Atong 
mga Lider sa Simbahan?

A.  Sa batan-on pa malingaw siyang mag-
dula og vanball, inusab nga bersyon sa 
volleyball.

B.  Kini nga lider pareha og pangalan sa 
iyang amahan ug nailhan sa pamilya ug 
sa suod nga mga higala nga Hal.

C.  Sa dihang deacon pa kini nga Apostol, 
ang iyang amahan, usa ka artist, midala 
kaniya ngadto sa Sagrado nga Kakaho-
yan. Sa nakapauli na, ang iyang papa 
midibuho og litrato sa Sagrado nga 
Kakahoyan alang kaniya. Sukad nianang 
panahona, kini nga Apostol mibitay 
niana nga painting sa 
iyang opisina isip usa 
ka pahinumdom 
nianang espesyal 
nga pagbisita.

D.  Sa dihang nag-
edad siya og singko, 
ang iyang pamilya mibalhin 
ngadto sa dairy farm sa Pocatello, Idaho, 
USA, diin siya nagbuhi og mga koneho, 
nangabayo , ug nakigdula sa iyang mga 
igsoon diha sa umahan.

E.  Siya mao lamang ang sakop sa Unang 
Kapangulohan o sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles nga natawo 
gawas sa Estados Unidos.

F. Isip usa ka estudyante sa high school, 
nagserbisyo siya isip presidente sa senior- 

class ug miapil og debati.
G. Usa ka maabtik nga atleta 

gikan sa pagkabatan-on, 
siya bantugang mana-

naog sa football, 
basketball, natad sa 
lumba , ug baseball 
sa iyang pagka-high 
school ug usa ka 
sakop sa mga state-
championship ug 

baskeball team.

H.  Nakigdula siya og checkers uban sa iyang 
batan-ong anak nga lalaki hapit kada 
gabii. Ang iyang anak nga lalaki nahinum-
dom, “Siya modula og katulo sa checkers. 
Padag-on ko niya og kausa, dayon pildi-
hon ko niya og kausa, ug dayon magdula 
pa mi para sa pagdaog, ug usa namo ang 
mahimong modaog niana.”

I.  Nagserbisyo siya sa iyang nasud isip 
piloto sa Ikaduhang gubat sa Kalibutan 
sa sayong pangidaron nga 20.

J.  Aron makakwarta alang sa kolehiyo, 
mitrabaho siya sa usa ka oyster boat. 
Ang ubang mangingisda mibiaybiay 
niya tungod sa pagdumili sa pag-
inom og alkohol hangtud nga dihay 
tawo nga nahulog gikan sa barko; kini 
nga Apostol, tungod sa iyang pasalig sa 
paglikay, dili hubog ug gisugo sa 
pagluwas sa tawo nga nahulog.

K.  Isip usa ka estudyante sa kolehiyo 
nagtrabaho siya isip magsisibya sa radyo.

L.  Sa wala pa ang iyang tawag ngadto sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles, siya presidente sa Ricks College 
ug mitabang sa eskwelahan sa paghimo 
sa transisyon ngadto sa pagka-Brigham 
Young University–Idaho.

M. Siya ang nag-opera sa kasingkasing ni 
Presidente Spencer W. Kimball (1895–
1985) sa hapit na si Presidente Kimball 
mahimong Presidente sa Simbahan.

N. Si Elder Scott mao ang presidente sa mis-
yon niini nga Apostol didto sa Argentina.

O. Sa wala pa siya tawaga isip Kinatibuk-ang 
Awtoridad, siya, sama sa iyang amahan, 
nagtrabaho sa negosyo sa sakyanan.

Alang sa dugang nga biyograpikanhong 
impormasyon mahitungod sa mga lider  
sa Simbahan, tan-awa sa www .newsroom 
.lds .org.

Kinatibuk-ang komperensya na sa sunod 
bulan, ug uban sa daghang mga mamu-

mulong mao ang mga sakop sa Unang Ka-
pangulohan ug sa Korum sa Napulog Duha 

ka mga Apostoles. Tan-awa kon inyo bang 
matakdo ang ilang mga pangalan sa mga 
kalihokan o sa ubang mga detalye gikan sa 
ilang mga kinabuhi.

Mga tubag: A. 5; B. 2; C. 10; D. 15; 
E. 3; F. 13; G. 11; H. 1; I. 4; J. 9; 
K. 7; L. 12; M. 6; N. 14; O. 8

 1. Presidente Thomas S. Monson

 2. Presidente Henry B. Eyring

 3. Presidente Dieter F. Uchtdorf

 4. Presidente Boyd K. Packer

 5. Elder L. Tom Perry

 6. Elder Russell M. Nelson

 7. Elder Dallin H. Oaks

 8. Elder M. Russell Ballard

 9. Elder Richard G. Scott

10. Elder Robert D. Hales

11. Elder Jeffrey R. Holland

12. Elder David A. Bednar

13. Elder Quentin L. Cook

14. Elder D. Todd Christofferson

15. Elder Neil L. Andersen
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A ng usa ka propeta mao ang 
linain nga saksi ni Jesukristo 
ug nagapamatuod sa Iyang 

pagkabalaan. Ang Dios motawag sa 
propeta nga mahimo Niyang represen-
tante dinhi sa yuta. Ang usa ka propeta 
nagtudlo sa kamatuoran, naghubad sa 
pulong sa Dios, ug sa ingon nagsunod 
sa mga direksyon sa Dios sa pagpa-
nalangin sa atong mga kinabuhi. Kon 
ang usa ka propeta mamulong alang 
sa Dios, sama ra kini nga ang Dios ang 
namulong (tan-awa sa D&P 1:38). Ang 
mga propeta ania karon sa yuta sama 
sa karaan.

Ang pagpadayag alang sa tibuok 
Simbahan magagikan sa Presidente 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, 
nga si Thomas S. Monson. Siya mao 
ang propeta sa Dios. Kon ang mga 
miyembro sa Simbahan maghisgot 
mahitungod sa “propeta,” sila nag-
pasabut sa Presidente sa Simbahan. 
Hinoon, adunay laing mga propeta 
sa yuta karon. Ang duha ka mga 

magtatambag ni Presidente Monson, 
si Presidente Henry B. Eyring ug 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, mga 
propeta usab. Laing dose ka mga 
tawo—ang Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles—gitawag usab 
nga mga propeta.

Isip mga anak sa mahigugmaong 
Langitnong Amahan, makadawat usab 
kita og pagpadayag gikan Kaniya 
alang sa atong personal nga mga 
kinabuhi. Bisan usahay ang 
pagpadayag moabut pinaagi 
sa mga panan-awon, mga 
damgo, o mga pagbisita 
sa mga anghel, ang labing 
komon nga paagi nga ma-
kigsulti ang Dios kanato 
mao ang pinaagi sa mahi-
lom nga espirituhanong 
mga pag-aghat sa Espiritu 
Santo. Pinaagi sa perso-
nal nga pagpadayag kita 
makadawat og kalig-on ug 
mga tubag sa atong mga 
pag-ampo.

UNSA ANG ATONG GITUOHAN

“Unsa kita kamapasalamaton nga ang mga 
langit sa tinuod bukas, nga ang ebang-

helyo ni Jesukristo gipahiuli, ug ang Simbahan 
natukod diha sa bato sa pagpadayag. Bulahan 
kita nga mga katawhan, nga may mga aposto-
les ug mga propeta dinhi sa yuta karon.”
Presidente Thomas S. Monson, “Panapos nga Pakigpulong,” 
 Liahona, Nob. 2009, 109–10.

ANG DIOS MOPADAYAG OG  
KAMATUORAN NGADTO SA IYANG 
MGA PROPETA  
UG NGARI KANATO
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“Oo, tan-awa, Ako mosulti ka-
nimo diha sa imong hunahuna ug 
sa imong kasingkasing, pinaagi sa 
Espiritu Santo, nga moabut diha ka-
nimo ug nga mopuyo diha sa imong 
kasingkasing.

“Karon, tan-awa, kini mao ang espi-
ritu sa pagpadayag. (D&C 8:2–3).

1. Ang Dokrtina ug mga 
Pakigsaad mao ang 
koleksyon sa mga pag-
padayag nga gihatag sa 
modernong mga propeta. 
Makita kini sa internet sa 
www .scriptures .lds .org.

2. Usa ka mensahe gikan 
sa Presidente sa Simbahan 
o usa sa iyang mga mag-
tatambag ang i-imprinta 
kada bulan diha sa  Liahona 
nga magazine (anaa sa 
pipila ka mga pinulongan 
sa LDS .org).

3. “Ang Pamilya: Usa ka Pa-
mahayag ngadto sa Kalibu-
tan” ug ang “Ang Buhi nga 
Kirsto: Ang Pagpamatuod 
sa mga Apostoles” mao 
ang propetikanhong mga 
pamahayag sa kamatuoran 
mahitungod sa pamilya ug 
sa Manluluwas. Kining duha 
anaa sa LDS.org.

4. Ang tanang mga sakop 
sa Unang kapangulohan  
ug sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Aposotles 
mamulong kada unom 
ka bulan sa kinatibuk-ang 
komperensya sa Simbahan. 
Basaha ang teksto o tan-
awa ang mga video sa  
ilang mga pakigpulong sa 
www .conference .lds .org.

ANG DIOS MOPADAYAG OG  
KAMATUORAN NGADTO SA IYANG 
MGA PROPETA  

Alang sa dugang nga impormasyon, tan-awa sa 
Dallin H. Oaks, “Duha ka Linya sa Komunikas-
yon,”  Liahona, Nob. 2010, 83; Mga Baruganan 
sa Ebanghelyo (2009), “Prophets of God,” 
39–43; ug Matinud-anon sa Tinuohan (2004), 
“Pagpadayag,” 140–44.

Unsaon man nato 
sa pagdawat og 
personal nga 
pagpadayag?

1. Pagpuasa, pamalan-
dong, ug pag-ampo 
alang sa giya.

2. Pagbasa sa mga kasu-
latan. Mao kini ang mga 
paagi diin ang Langitnong 
Amahan makatubag sa 
atong mga pag-ampo ug 
mohatag nato og giya 
samtang ang Espiritu Santo 
motabang nato nga maka-
sabut unsay atong gibasa.

3. Pagsimba kada Do-
minggo ug, kon mahimo, 
tambong sa templo.

4. Pagsunod sa mga kasu-
goan aron takus kamong 
modawat sa inspirasyon 
gikan sa Espiritu Santo. ◼

Asa nato mabasa ang 
dinasig nga mga pagtu-
lun-an sa moderno nga 
mga propeta?
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Nagpuyo kita sa usa ka 
masamok kaayo nga kali-
butan, ug ako mosulti og 

klaro: nagpuyo kita sa kalibutan 
nga mibaliwala sa Dios o paspas 
kaayo ang pagbuhat sa ingon. 
Nagpuyo kita sa kalibutan diin 
ang mga ministro sa Kristiyano 
sa nagkalain-laing mga deno-
minasyon nahadlok sa mga 
pilosopiya sa tawo, busa, tungod 
kay kulang sila sa Espiritu sa 
Ginoo, misulay sa pag-usab sa 
mga kasulatan, o sa kahulugan 
sa mga kasulatan, aron ila kining 
mapahaum sa bakak nga mga 
teyoriya nga nabantog na kaayo 
sa kalibutan karon, mga teyoriya 
nga supak gayud sa balaan nga 
pagpadayag; ug bisan kini nga 
mga tawo, nahadlok, nga gido-
minar sa impluwensya sa bakak 
nga pilosopiya, mi-usab sa mga 
doktrina aron kini mohaum 
niining mga teyoriya ug mga 
ideya sa pagka-walay tahud sa 
dios diha sa ilang pundasyon. 

Ayaw 
WALAY PAGLUBAD NGA MGA ISTORYA SA EBANGHELYO

Dili kita makaako sa paghimo 
niana. . . .

“Ang kahayag midan-ag sa 
kangitngit, ug ang kangitngit 
wala makasabut niini; bisan pa 
niana, ang adlaw moabut nga 
kamo makasabut bisan ang 
Dios, ingon nga gipalihok diha 
kaniya ug pinaagi kaniya.

“Unya kamo masayud nga 
kamo nakakita kanako, nga Ako 
mao, ug nga Ako ang tinuod 
nga kahayag nga anaa kaninyo, 
ug nga kamo ania kanako; kay 
kon dili kamo dili molampus” 
(D&C 88:49–50).

Talagsaon kini nga pagpa-
dayag. Daghan kaayong mga 
butang ang gihisgutan niini nga 
importante kaayo ngadto sa 
tanang miyembro sa Simbahan. 
Pila kaha kanato ang nagbasa sa 
seksyon 88? Ayaw paghunong 
sa pagbasa lamang niining usa 
ka seksyon. Dawata kini isip 
inyong tema—walay mas maayo 
pa—pero basaha ang tibuok 

pagpadayag. Dili! Basaha ang 
tibuok libro. Ang Ginoo misugo 
sa una gayud nga seksyon sa 
Doktrina ug mga Pakigsaad, nga 
mao ang pasiuna niini nga basa-
hon, ang pasiuna sa Ginoo:

“Siksika kini nga mga sugo, 
kay sila mga tinuod ug matinud-
anon, ug ang mga panagna ug 
mga saad nga anaa kanila ang 
tanan matuman” (D&P 1:37). 
“Siksika kini nga mga sugo.” 
Unsa nato ka mahal ang Ginoo? 
Unsa ang labing mahinungda-
non sa tanang mga sugo? Ang 
Ginoo misulti nato dinhi, sa 
seksyon 59 sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad, unsa kini, samtang 
Siya mogamit niini ngadto sa 
mga miyembro sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw niining 

Joseph Fielding Smith, ikanapulo nga Presidente sa Simbahan, 
natawo niadtong Hulyo 19, 1876. Giordinahan siya niadtong Abril 
7, 1910, ug gipaluyohan siya isip Presidente sa Simbahan niadtong 
Enero 23, 1970. Niini nga pakigpulong, nga gihatag niadtong 
1953, si Presidente Smith mitudlo sa kabatan-onan sa paagi aron 
dili malingla sa bakak nga mga teyoriya sa kalibutan.

Ni Presidente Joseph Fielding. Smith (1876–1972)

Palingla

Ingon sa uban 
nga miusab 
sa ilang mga 
sumbanan 
aron sa pag-
pahaum sa 
kalibutanon 
nga pamaagi, 
kinahanglan 
gayud nga 
lig-on natong 
barugan ang 
anaa sa mga 
kasulatan ug 
sa gipadayag 
nga mga ka-
matuoran sa 
ebanghelyo.
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dispensasyon sa kahingpitan sa 
mga panahon:

“Busa, Ako mohatag ngadto 
kanila [sa mga miyembro sa 
Simbahan] og usa ka sugo, 
nga nag-ingon: Higugmaa ang 
Ginoo nga inyong Dios uban 
sa inyong tibuok nga kasing-
kasing, uban sa inyong tibuok 
nga gahum, hunahuna, ug 
kusog; ug sa ngalan ni Jesu-
kristo kamo moalagad kaniya” 
(D&P59:5). . . .

Mao nga ang una sa tanang 
mga sugo mao ang paghigugma 
sa Dios sa atong tibuok kalag 
ug, sa pangalan ni Jesukristo, 
moalagad Kaniya, ug Siya mi-
sugo kanato sa paghimo sa 
atong mga kaugalingon nga 
masinati niini nga mga kamatuo-
ran nga gipadayag ngari kanato PA
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niining dispensasyon sa kahing-
pitan sa mga panahon.

Pila kanato ang nakahimo 
niini? Mao nga ako moingon 
nganha kaninyo, ug sa tanang 
mga miyembro sa Simbahan 
bahin nianang butanga, ayaw 
itumong ang inyong pagsabut 
sa usa ka bersikulo [D&C 88:86, 
ang tema sa Mutual niana nga 
tuig], nga mao ang maayo ka-
ayo nga tema, apan siksika ang 
mga kasulatan aron nga kamo 
dili malingla sa bakak nga mga 
teyoriya ug mga praktis ug mga 
doktrina nga nabantog kaayo 
sa kalibutan karon. Kon kamo 
mohimo niini, kon anaa sa 
inyong mga kasingkasing ang 
giya sa Espiritu sa Ginoo nga 
ang kada miyembro sa Simba-
han may katungod sa pagbaton 

niini, ang pagpakig-uban sa 
Espiritu Santo, dili kamo mahi-
salaag nianang mga teyoriya sa 
mga tawo tungod sa Espiritu sa 
Ginoo nga mosulti ninyo nga 
kini bakak, ug kamo makabaton 
sa espiritu sa pag-ila aron kamo 
makasabut. . . .

Karon, kon kamo nakasabut 
sa ebanghelyo ni Jesukristo, 
kamo mahimong gawasnon. 
Kon ang inyong softball, ang 
inyong volleybal, ang inyong 
basketball, ang inyong lumba 
sa lakaw, ang inyong pagsayaw, 
ang inyong laing mga kalinga-
wan nagkulang sa Espiritu sa 
Ginoo, kini walay bili nganha 
kaninyo. Itugot nga ang tanan 
pagahimoon sa diwa sa pag-
ampo ug pinaagi sa hugot nga 
pagtuo. Sa akong hunahuna 
mao kana—tingali dili na ki-
nahanglan nga mosulti pako 
niini—apan nahinaykan na kon 
kana mao. Buhata ang tanan 
uban sa bug-os nga tinguha 
ngadto sa himaya sa Dios, ug 
tudloan ug lig-unon nato ang 
atong mga kaugalingon ug Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. ◼ 
Gikan sa “Entangle Not Yourselves in Sin,” 
Improvement Era, Sep. 1953, 646–47, 
671–72, 674, 676–78; capitalization ug 
punctuation gihimong standard.

Siksika ang 
mga kasu-
latan aron 
kamo dili 
malingla 
sa bakak 
nga mga 
teyoriya ug 
mga prak-
tis ug mga 
doktrina nga 
nabantog 
sa kalibutan 
karon.
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Ni Melissa Merrill
Mga Magasin sa Simbahan

Septyembre 25, 2005, nagsugod 
sa usa ka kalma, malinawon nga 
Dominggo alang ni Victor Ma-

nuel Torres Quiros, sa iyang asawa, 
Yamileth Ureña, ug sa ilang pamilya. 
Gikan na sila sa simbahan ug nag-
pahulay, nagbasa, ug nagtagamtam 
sa mahilom, ulanon nga kahapunon 
diha sa ilang balay sa kabukiran sa 
Costa Rica.

Nagsige na og ulan nianang sema-
naha, kasagaran ang kahimtang sa 
maong dapit ug sa panahon. Mga 5:00 
sa hapon, si Brother Torres nakakita 
nga ang sapa nga nagdagan duol sa 
ilang lugar misaka kay sa kasagaran 
ug nagkaduol sa ilang balay. Kalma 
niyang gipahibalo ang iyang pamilya, 
ug isip pagpangandam siya ug ang 
iyang anak nga lalaki nga 11 anyos, 
nagsugod og gipaskan og mga habol 
diha sa pultahan aron dili makasulod 
ang tubig.

Sa wala madugay ang tubig sa 
sapa misaka hangtud sa punto nga 
ang tubig labaw na sa usa ka metro 
ug tunga (lima ka pye) ang gilad-
mon libut sa balay. Paglabay sa 
pila ka segundo ang tubig misulod 
agi sa mga bintana. (Sa kaulahian 

nasayran sa pamilya nga ang pagda-
hili sa yuta maoy nakaingon sa ku-
sog nga tubig.) Misinggit si Brother 
Torres ngadto sa iyang pamilya 
sa pagdagan sa luyo, diin adunay 
mga kahoy ug taas nga lugar. Ang 
iyang tulo ka mga dalagita, nga sila 
si Sofia, Korina, ug Monica, mibiya 
dayon sa balay.

Apan si Sister Torres dili makaga-
was. Mao nga siya midagan uban ni 
Elizabeth, usa ka gamayng bata nga gi-
atiman sa pamilya nianang semanaha, 
ngadto sa kwarto. Dali silang mikat-kat 
ngadto sa higdaanan, nga kahibulo-
ngan, nga milutaw. Walay ideya asa 
ang uban o OK ra ba sila. Ang gamay 
nga si Elizabeth mipahinumdom ni 
Sister Torres, “Ayaw paghilak. Hinum-
dumi nga ang Dios nahigugma nato.” 
Dayon nag-ampo sila.

Gisundan ni Brother Torres ang 
iyang anak nga mga babaye sa gawas 
sa dihang siya nakaamgo nga wala 
siya masayud asa si Eric. Gisugat ang 
sulog, mibalik siya ngadto sa balay. 
Iyang nakit-an si Eric nga nagbarug 
ibabaw sa mga natumpag—naguba 
nga bongbong, mga kasangkapan, 
basura, ug mga sanga nga gianod sa 
tubig diha sa sirado nga pultahan. 
Sila, mibalhin ngadto sa kusina, diin 
gibutang ni Brother Torres si Erick sa 

luwas, taas nga lugar. Nadiskobrehan 
ni Brother Torres nga ang iyang tiil 
nagapos sa nylon nga pisi, nga na-
kapalisud niya sa paglihok. Bisan pa 
man, iyang natulod ang refrigerator 
ug mga kasangkapan, aron dili masira 
ang pultahan ug mapriso siya ug ang 
iyang anak nga lalaki.

Gikan sa kusina, nakita ni Erick 
ug Brother Torres ang mga babaye 
didto sa luyo, apan wala sila maka-
hibalo kon naunsa na sila si Sister 
Torres ug Elizabeth. Misugyot si 
Brother Torres nga sila, ma-
ngayo sa panabang sa Langit-
nong Amahan.

Sa laing bahin, sa gawas 
ug sa may punoan sa ba-
yabas, ang mga babaye nag-
ampo usab. Sila si Sofia, Korina, 
ug Monica nakakita sa tubig nga 
mihapak sa ilang balay. Sa maong 
talan-awon, ingon og imposible 
nga adunay magpabilin nga buhi 
didto sa sulod. Nabalaka sa ilang 
pamilya ug gitugnaw ug nahadlok, 
ang batang mga babaye nanganta 
og mga himno ug nag-ampo.

“Among gihangyo ang Langit-
nong Amahan nga moubos na ang 
tubig,” miingon si Sofia. “Nasayud 
kami nga kinahanglan kami og 
hugot nga pagtuo; kay 

Napriso sa ilang mga kwarto, naalihan sa mga kasangkapan, ug nagkumpayot sa mga 
sanga sa kahoy, ang mga miyembro sa pamilyang Torres mibuhat lamang sa butang nga 
makaluwas nila.

Gibulag sa Baha,  
Gihiusa sa Pag-ampo
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kon wala pa, ang milagro dili mahitabo. Ang 
pinakamalipayon nga higayon sa dihang 
among gibuka ang among mga mata ug ang 
lebel sa tubig miubos.”

Kini nagpadayon. Sa wala madugay miga-
was ang ilang amahan aron pagpangutana 
kon OK ra ba sila. Ngitngit na, mao nga 
misulod siya og balik sa balay, nakakita og 
kandila, ug gamit ang gasolina, naghimo og 
sulo aron ang mga silingan makahibalo nga 
ang pamilya, anaa sa sulod sa balay.

Usa ka silingan ang nakakita sa sulo ug 
miadto aron motabang. Iyang gitabangan ang 
batang mga babaye nga makanaog gikan sa 
mga kahoy ug uban ni Brother Torres mii-
rog sa mga butang nga nakaali sa pultahan 
sa kwarto diin si Sister Torres ug Elizabeth 
mahimutang. Nianang gabhiona ang pamilya 
mipuyo sa usa ka paryente.

Tungod kay ngitngit na sa ilang pagbiya, 
ang pamilyang Torres wala makahibalo sa 
gidak-on sa kadaot sa ilang balay. Pagka bun-
tag sa Lunes mibalik sila ug nadiskobrehan 
nga nawala nila ang tanan.

Bisan pa niana, wala sila magreklamo. 
“Nasayud kami nga ang Ginoo mihatag ug 
ang Ginoo mibawi,” miingon si Brother 
Torres (tan-awa sa Job 1:21). Bisan tuod 
ang ilang panimalay ug mga kabtangan 
nangagusbat, si Sister Torres miingon nga 
sila “mibati nga mapasalamaton tungod kay 
among nakita ang mga bintana sa langit 
naabli alang kanamo,” diha sa naluwas nila 

nga mga kinabuhi ug sa mga panalangin nga 
misunod.

Daghan niadtong mga panalangin miabut 
pinaagi sa matang sa pagkamanggihatagon 
sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok 
Costa Rica. Pagka Huwebes ang pamilya 
nakadawat og mga higdaanan ug ubang mga 
kagamitan, pagkaon, sinina, ug uban pang 
mga gikinahanglan gikan sa mga miyembro 
sa nagkalain-laing mga stake sa dapit sa San 
Jose. Upat ka adlaw human niana, ang pa-
milya nakakita og laing lugar nga kapuy-an.

“Kami nakat-on nga ang Dios nagpakita sa 
Iyang gugma alang namo pinaagi sa ubang 
mga tawo,” miingon si Sister Torres. “Dihay 
daghan kaayong mga tawo, daghan kaayong 
mga kaigsoonan, nga mitabang nianang higa-
yona. Gibati namo ang hilabihang nga paghi-
gugma. Kami walay rason sa pagpangutana, 
‘Nganong kami?’ ”

“Usa kadto ka milagro nga kaming tanan 
naluwas,” miingon si Brother Torres. “Sa wa-
lay pagduha-duha, ang hugot nga pagtuo sa 
among pamilya nadugangan. Ako nasayud sa 
walay pagduha-duha nga ang Dios buhi ug 
nahigugma kanato.”

Si Sister Torres midugang, “Kami adunay 
dugay na nga motto sa pamilya: ‘Ang atong 
kinabuhi detalyado diha sa Dios.’ Human sa 
among kasinatian, sigurado kaming nasa-
yud niini. Ang Langitnong Amahan nakaila 
kanamo. Siya mitubag sa among mga pag-
ampo.” ◼

Gikan sa luyo 
diin didto ang 
mga manag-
soong babaye 
nga mga 
Torres, ingon 
og imposible ni 
bisan kinsa nga 
anaa sa sulod 
sa balay nga 
mabuhi. Naba-
laka ug nahad-
lok, ang batang 
mga babaye 
nanganta og 
mga himno ug 
nag-ampo.
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KAMI NAMULONG KANG KRISTO

Ni Georges A. Bonnet

Niadtong mga 1990 ang akong pagpa-
narbaho sa Simbahan midala sa among 
pamilya ngadto sa Africa, diin ako gi-

tudlo sa pagtabang sa mga relief efforts sa 
Burundi, Rwanda, ug Somalia. Panahon kini 
sa hilabihang kagutom, kapintas, ug gubat, ug 
ang pag-antus grabe kaayo.

Liboan diha sa mga refugee camp. Gatusan 
ka nailo nga mga bata nagpuyo sa yanong mga 
balay nga ilang gibuhat. Kolera, tipos, ug walay 
tarung pagkaon mao ang makita. Ang kabaho 
sa hugaw ug kamatayon midugang sa pagka-
walay paglaum.

Gibati nako nga motanyag sa tanang pa-
nabang nga akong ikahatag. Ang Simbahan 
nakigtambayayong sa International Committee 
sa Red Cross ug sa ubang mga organisasyon, 
apan dili ko makapugong sa paghunahuna 
usahay kon ang atong mga paningkamot nakahimo ba og 
kalainan atubangan sa ingon kapintas nga grabeng kama-
tay ug katalagman. Lisud ang pagwagtang sa pagbati nga 
walay mahimo ug pagkawala sa paglaum, ug sa kasagaran 
kon matulog sa gabii, ako maghilak.

Panahon kadto niining pagka walay paglaum nga usa 
ka sinati nga tudling ang mihatag og dakong kahulugan 
ngari nako. Nagkutlo ni Isaias, nagsulti kini nato nga ang 
Manluluwas “gipili aron sa paghiusa sa masulub-on og 
kasingkasing, sa pagpadayag sa kalingkawasan ngadto 
sa mga binilanggo, ug sa pag-abli sa bilanggoan ngadto 
kanila nga mga ginapos usab diha ” (D&P 138:42).

Nakakita ko ug nakaistorya og daghang mga tawo 
kinsa “masulub-on sa kasingkasing” sa mahinuklugong 
paagi. Nawad-an sila sa ilang mga minahal, mga pani-
malay, ug ang malinawon nga pagpakabuhi. Ug bisan pa 
man daghan kanila ang nagpakita og mga timailhan nga 

"naghiusa". Pananglit, kasagaran kon kami moduol 
sa ilang hinimo-himo nga balay, ang mga namuyo 
niini mohangyo nga, “Ubani kami sa pag-ampo?” 
Ang mga tawo ingon og makakita og kalipay ug 
kalinaw sa pagpangamuyo sa Ginoo.

Dayag lang, dili nato makita ang epekto sa 
Pag-ula niini nga kinabuhi lamang. Moabut usab 
kini pagkahuman. Nasayud ako nga adunay 
katubsanan alang sa mga patay ug pagkabanhaw 
alang sa tanan tungod sa Manluluwas. Ang kasa-
kit nga atong nasinati niining kinabuhia—bisan 
og grabe—pagatangtangon ug mamaayo pinaagi 
sa Pag-ula.

Si Mormon ug si Moroni, kinsa nagpuyo sa 
panahon sa daghang gipamatay ug kamatayon, 
misulat nga nakabaton og paglaum nga gisalig 
diha sa mahigugmaon nga Dios kansang kalooy 
ug hustiya milapas sa tanang pagsabut (tan-

awa, pananglit sa, Moroni 7:41–42). Ang pagtuon sa 
mga pamahayag niini nga mga propeta nakapalig-on sa 
akong kaugalingong pagtuo. Sa dihang ako naghuna-
huna kon ang among mga paningkamot nakahimo ba 
og kalainan. Gibati nako ang kasiguroan nga ang grasya 
sa Manluluwas mao ang katapusang matubsanon nga 
gahum. Ang atong labing maayong mga paningkamot 
mahimong limitado, pero ang Iyaha mahangturon ug 
walay katapusan.

Walay duda nga ang kondisyon sa kalibutan makahimo 
og daghang matang sa kasubo, apan walay usa nga dili 
mahimong ayohon sa Manunubos. Kitang tanan makaba-
ton og sigurado nga paglaum nga pinaagi sa Pag-ula ni 
Kristo ang atong mga kasingkasing mahimong mahiusa ug 
mabug-os. Uban niini nga kahibalo, makapadayon ko sa 
akong trabaho, nga nakahibalo nga ang Iyang mga pa-
ningkamot sa kanunay magmalampuson. ◼O

 A
KO

N
G

 A
M

AH
AN

, N
I S

IM
O

N
 D

EW
EY

Kitang tanan 
makabaton og 
sigurado nga 
paglaum nga 
pinaagi sa Pag-
ula ni Kristo 
ang atong mga 
kasingkasing 
mahimong 
mahiusa ug 
mabug-os. 

SA PAGHIUSA SA  
MASULUB-ON



Niadtong Agosto 1978 nakadawat 
ko og buluhaton sa pagtambong 
og komperensya sa stake didto 

sa Seoul, South Korea. Human sa miting 
sa pagpangulo sa priesthood, diha ako sa 
may agianan sa dihang usa ka sister mga 
60 anyos mihunghung kanako sa Hinapon, 
“Dili ko ganahan sa mga Hapon.”

Nakugang ko ug natingala. Milingi ko 
ug mitubag sa Hinapon, “Pasayloa ko nga 
mao na ang imong gibati.” Naghunahuna 
ko unsa ang iyang nasinati sa iyang kina-
buhi nga maoy nakaingon sa iyang gibati. 
Unsa nga kadaot ang nahimo sa akong 
katawhan ngadto sa iyang katawhan?

Sa akong pakigpulong atol sa 
sesyon sa gabii sa komperensya sa 
stake, namulong ko mahitungod 
sa Pag-ula sa Manluluwas ug 
sa Iyang dakong sakripisyo. 
Akong gipaambit sa mga 
miyembro sa stake ang 
istorya ni Nephi 
ug sa unsa nga 
paagi nga ang 

Ang Manluluwas makaayo sa 
nasamdan nga mga kasingka-
sing, walay pagsinabtanay, ug 
kasilag kon kita maminaw sa 
Iyang mga pulong ug sa Iyang 
Pag-ula.
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Ni Elder  
Yoshihiko Kikuchi

Sa Seventy

uban sa siyam ka Koreano nga mga 
ig-agaw. Mangadto sila sa among 
balay, ug ako ug ang akong mga 
igsoon kanunay nga mangadto sa 
ilang balay. Mokaon ko og Koreano 
nga pagkaon ug nakat-on sa mga 
kanta nga Koreano. Ang akong tiya 
naminyo og buotan nga Koreano. 
Ilang gipadako ang ilang mga anak 
sa Japan, sa samang lungsod diin 
ako magtubo.

Sa tunga-tunga sa akong pakigpulong, 
mihangyo ko og usa ka tawo sa pagtug-tug 
sa piano samtang ako mokanta og Koreano 
nga folk song uban ni Presidente Ho Nam 
Rhee, ang unang presidente sa stake sa South 
Korea. Dayon akong gihangyo si Presidente 
Rhee sa pagtabang nako sa pagkanta sa na-
sudnong awit sa Koreano, bisan og wala pako 
sukad makakanta niini sa akong pagkabata. 
Dugay na kaayo sukad ako nakakat-on niini 
gikan sa akong tiyo nga Koreano, apan ang 
mga pulong akong nahinumduman. Dayon 
akong gihangyo ang kongregasyon sa pag-
kanta uban nako. Nanindog silang tanan ug 
mikanta sa ilang maanindto nga nasudnong 
awit. Daghang mga luha ang mitulo, ug nag-
lisud ako sa pagkanta. Usa ka talagsaon ug 
maanindot nga espiritu ang nagpatigbabaw.

Akong giingnan ang mga miyembro sa 
stake nga akong gimahal ang akong mga 
ig-agaw nga Koreano, gihigugma ko usab 
sila—tungod kay kitang tanan mga anak sa 
Dios, tungod kay kitang tanan mga igsoon 
diha sa ebanghelyo, ug tungod sa gugma sa 

CHRIST THE CONSOLATOR, NI CARL HEINRICH BLOCH; 
CHRIST HEALING A BLIND MAN, NI SAM LAWLOR

Pagpang-ayo 
Tun-an Ko

Espiritu sa Ginoo midala kaniya 
ngadto sa taas nga bukid. Didto 
iyang nakita ang kahoy sa kinabuhi, 
nga nakita sa iyang amahan, nga 
si Lehi, ug didto iyang nakita ang 
batang si Jesus (tan-awa sa 1 Nephi 
11:1–20). Dayon ang anghel nangu-
tana kaniya kon siya nakahibalo ba 
sa kahulogan sa kahoy nga nakita sa 
iyang amahan sa panan-awon.

Mitubag si Nephi, “Oo, mao kini 
ang gugma sa Dios, nga makatag sa tibuok 
kalibutan diha sa mga kasingkasing sa mga 
anak sa mga katawhan; busa, mao kini ang 
labing madanihon sa tanan nga mga butang.” 
Ang anghel midugang, “Oo, ug ang labing 
hingpit nga kalipay ngadto sa kalag” (1 Nephi 
11:22–23).

Ang gugma sa Dios makatabang nato sa 
pagbuntog sa tanang kadaot ug wala pagka-
sinabtanay. Sa tinuod kita mga anak gayud sa 
Dios, ug mabati sa atong mga kalag ang Iyang 
gugma kon kita buot.

Manluluwas, makat-on unta ko sa paghi-
gugma nimo,

Maglakaw sa dalan nga imong gipakita,
Mihunong aron sa pagtabang ug pagba-

yaw sa uban,
Kalig-on labaw sa akoa.1

Kinsa Ako nga Mohukom sa Uban?
Wala magplano, gisugdan nako sa 
pagpaambit ang akong koneksyon sa 
katawhang Koreano. Giingnan nako 
ang kongregasyon nga ako nagtubo 
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Dios (tan-awa sa 1 Nephi 11:22, 25). Gibati 
namong tanan kadtong mahangturon nga 
gugma, ug hapit tanan sa kongregasyon 
naghilak. Sila akong giingnan, gihigugma ko 
kamo isip akong mga igsoon sa ebanghelyo.”

Human sa sesyon sa gabii, ang mga 
miyembro sa stake, naglinya og taas sa 
pagtimbaya nako. Ang katapusang tawo sa 
linya mao ang 60 anyos nga sister nga Ko-
reano, kinsa miduol nako nga naghilak ug 
nangayo og pasaylo. Ang Espiritu sa Ginoo 
kusog kaayo. Ang makaayo nga mga pako 
sa Manluluwas midala namong tanan, ug 
ang espiritu sa kalinaw namulong ngadto 
sa kongregasyon. Akong gibati nga ako 
kabahin nila.

Kinsa ako nga mohukom sa uban
Ako nga naglakaw nga dili hingpit?
Sa kasingkasing gitago
Kasubo nga dili makita.

Ang Imong Mensahe Nakausab sa  
Akong Panghunahuna

Gitawag ko isip miyembro sa Seventy 
niadtong 1977. Sukad niadto nakahigayon 
ko sa pagbisita sa gatusan ka mga stake. Hu-
man sa usa ka miting sa pagbansay sa pag-
pangulo didto sa Taylorsville, Utah, usa ka 
dakong tawo miduol nako ug mihunghong 
nga ang iyang igsoon napatay panahon sa 
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan ug nga siya 
nasilag sa mga Hapon. Pagkahuman sa 
komperensya, bisan pa niana, kining mao 
nga tawo miduol nako nga naghilak. Nag-
hilak sa kalipay, iya akong gigakos tungod 
kay akong napaambit ang istorya sa akong 
pagkakabig ug sa akong gugma sa mga 
Amerikano ug nakatandog kini kaniya.

Sa laing okasyon usa ka sister miduol 
nako sa stake conference sa Georgia, USA. 
ug miingon nga namatay ang iyang amahan 
sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Apan hu-
man sa miting siya miingon nako, “Mangayo 
ko og pasaylo nimo. Tungod kay ang akong 
amahan gipatay sa mga Hapon, naghambin 

ko og kasilag sa akong kasingkasing.” 
Dayon siya miingon, “Ikaw misulti namo 
nga ang imong amahan napatay usab pana-
hon sa gubat, apan unya ikaw midawat sa 
ebanghelyo, nga nakapausab sa imong ki-
nabuhi. Ug karon misulti ka namo nga ikaw 
nahigugma namo. Naulaw ko sa akong kau-
galingon. Bisan og natawo ako sa Simba-
han, nasilag ako sa imong katawhan 
hangtud niining adlawa. Apan 
ang imong mensahe nakausab 
sa akong panghunahuna.”

Aduna akoy daghang susama 
nga mga kasinatian. Nakahima-
mat ako og daghang mga tawo, 
ug tungod sa ebanghelyo, nagka-
higugmaay kami ug nakasabut sa usag-usa.

Ang Tanan Nakong Gibati nga  
Sala Nawala

Pipila ka tuig na ang milabay sa usa ka 
fireside nga gipahigayon human sa pagbisita 
sa Adam-Ondi-Ahman, ang supervisor sa ser-
vice missionaries sa maong dapit mihangyo 
nako sa pagpaambit og istorya sa akong 
pagkakabig. Gibuhat nako ug dayon nagpa-
salamat sa mga magtiayon sa pagtambong sa 
fireside sa pag-andam sa ilang mga anak sa 
pagserbisyo og misyon ug ing-
non ta lang sa pagpadala nila 
ngadto sa akong balay.

Samtang nakiglamano ko 
ug nangandam sa pagbiya, 
ang supervisor misulti. “Sa 
dili pa nato tapuson kini nga 
miting,” siya miingon, “Ako du-
nay personal nga ikumpisal nga 
himoon.” Wala ko kahinumdom 
sa iyang eksakto nga mga pu-
long, pero mao kini ang iyang 
gisulti: 

“Kahibalo mo, nagserbisyo ko 
sa akong nasud isip usa ka U.S. 
Marine sa batan-on pa ako. Sam-
tang nagserbisyo, daghan kong 

PAGKAHIMONG 
TINUOD NGA  
MGA TINUN-AN
“Karon gisultihan ko 
nga ang mga insulto 
ug makapahiubos nga 
mga istorya usahay 
madungog ngari ka-
nato. “Pahinumduman 
ko kamo nga walay 
[usa] nga mosulti og 
pagpangdaut kabahin 
sa ubang kaliwatan 
nga makakonsiderar sa 
iyang kaugalingon nga 
tinuod nga tinun-an ni 
Kristo. Ni makonsiderar 
niya ang iyang kauga-
lingon nga nahiuyon 
sa mga pagtulun-an sa 
Simbahan ni Kristo. . . .

“Kita mga miyembro 
sa Simbahan sa atong 
Ginoo. Aduna kitay 
obligasyon ngadto 
Kaniya, ingon man sa 
atong kaugalingon ug 
sa uban.”
Presidente Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), “Ang Pangina-
hanglan sa Mas Labaw nga 
Pagkamabination,”  Liahona, 
Mayo 2006, 58, 60.

DETALYE GIKAN SA MOISES UG ANG TUMBAGA NGA BITIN, NI  
SÉBASTIEN BOURDON; PAGHULAGWAY SA LITRATO NI DAVID STOKER
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napatay nga mga sundalong hapon. Nagtuo 
ko nga ako nakaserbisyo sa matinud-anon 
sa akong nasud, pero sulod sa daghang 
mga tuig, kon ako makakita og mga Orien-
tal, ilabi na sa katawhan nga Hapon, na-
kasinati ko og hilabihan nga depresyon. 
Usahay dili ko magkadimao. Mibisita og 
mga awtoridad sa Simbahan ug mihisgot sa 
akong mga pagbati uban sa propesyonal 
nga mga magtatambag.

“Karon, sa akong pag-atubang kang 
Elder ug Sister Kikuchi ug sa ilang anak nga 
lalaki, mibalik ang panumduman. Apan ako 
naminaw kang Elder Kikuchi nga mipa-
ambit sa iyang pagpamatuod ug istorya sa 
pagkakabig, sa iyang gugma alang sa Ginoo 
ug sa ebanghelyo, ug sa iyang gugma alang 
sa matag usa kanato. Miingon siya nga 
nasilag siya sa mga Amerikano ug sa mga 
sundalo nga Amerikano pero ang ebang-
helyo nakapausab sa iyang kinabuhi pina-
agi sa gahum sa pagpang-ayo sa Ginoo. Sa 
dihang nakadungog ako niini, ingon og ako 
nakadungog sa tingog gikan sa Ginoo nga 
nag-ingon, nahuman na. OK ra.’”

Gituyhad niya ang iyang mga kamot, gipa-
taas kini, ug miingon nga nagluha ang iyang 
mga mata “Ang tanan nakong gibati nga sala 
nawala na. Ang nagsamok nako nahanaw!”

Miduol siya nako ug migakos nako. Da-
yon ang among mga asawa miduol, ug kami 
nagginaksanay ug nanghilak.

Akong nakat-unan nga ang Manluluwas 
makaayo sa nasamdan nga mga kasingka-
sing, walay pagsinabtanay, ug kasilag kon 

kita maminaw sa Iyang mga pulong 
ug sa Iyang Pag-ula. Ayohon kita 
Niya sama sa Iyang pag-ayo sa mga 
Israelites sa mga pinaakan sa bitin 

(tan-awa sa Numeros 21:8–9; 1 Nephi 17:41; 
Alma 33:19–21). Kini ang “makapahimuot 
nga pulong sa Dios . . . nga makapaalim sa 
samaran nga kalag” ( Jacob 2:8), ug tungod 
“sa iyang mga labud [nga] kita nangaayo” 
(Isaias 53:5; Mosiah 14:5).

Ayohon kita Niya 
sama sa Iyang pag-
ayo sa mga Israelites 
sa mga pinaakan 
sa bitin. Ang “ma-
kapahimuot nga 
pulong sa Dios . . . 
nga makapaalim sa 
samaran nga kalag,” 
ug tungod “sa iyang 
mga labud [nga] kita 
nangaayo.”
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Sa igsoon magbalantay:
Pagpang-ayo tun-an ko.
Sa nasamdam ug nagluya
Ipakita kong gugma.

Hatagan Ko Kamo og 10 Minutos
Natawo ko sa gamay nga komunidad sa 

amihanang isla sa Hokkaido, Japan. Sa dihang 
singko anyos pa ako, ang akong amahan na-
patay tungod sa pag-ataki gikan sa submarino 
sa Amerikano. Isip gamay nga bata nasuko 
ako sa mga Amerikano. Nagtubo ako nianang 
paagiha, nga wala gayud masayud unsay na-
hitabo nga maoy nakaingon sa gubat.

Sa dihang migradwar ako gikan sa junior 
high school, kami kabus. Ang akong inahan 
dili makagasto nako sa senior high school, 
mao nga nakahukom ko nga motrabaho aron 
makagasto sa akong pagpadayon sa pag-es-
kwela. Walay trabaho sa among gamay nga 
balangay, pero nakakita ko og trabaho nga 
maghimo og tofu (bean curd) siyam ka oras 
gikan sa amo ngadto sa Muroran, diin ang 
akong inahan nagdako.

Kada adlaw sa Muroran mobangon ko inig 
4:30 sa buntag, mohimo og tofu hangtud sa 
udto, ug dayon ihatud kini ngadto sa lain-laing 
mga tindahan hangtud sa alas 6:00 sa gabii. 
Human sa trabaho, manghugas ko, mag-ilis, 
mokaon, ug modagan padulong sa panggabii 
nga eskwela. Makapauli ko mga 10:30 sa gabii 
ug makatulog sa 11:00 sa gabii. Tungod sa 
makahago nako nga iskedyul, sa wala madu-
gay nawala ang akong kalagsik ug nasakit.

Nagpuyo ko sa balay sa tag-iya sa tofu 
shop, pero miundang ko sa trabaho ug mi-
hangyo sa akong tiyo sa pagsagop nako aron 
ako makahuman sa akong unang tuig sa high 
school. Bisan pa sa pagtambal, nagpabilin ko 
nga masakiton. Wala na ako masayud kon 
unsay buhaton, ug nawad-an na ako sa pag-
laum ug mibati nga daw hapit na ako mama-
tay. Hugot akong nag-ampo, nga nag-ingon, 
“Kon adunay Dios, panalanginan unta ko 
Nimo aron ako mamaayo. Dayon nag-ampo 

ko nga ingon og nagpakaaron-ingnon. “Kon 
ako mamaayo, mobayad ko Nimo.”

Samtang didto ko sa balay sa akong uyoan, 
duha ka mga langyaw ang nanuktok sayo sa 
usa ka gabii niana. Mga misyonaryo sila sa 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. Ang usa, si Elder Law—
ang senior nga kompanyon—usa ka mag-
uuma sa St. Anthony, Idaho, USA; ang lain, si 
Elder Porter—bag-o nga elder—gikan sa Si-
yudad sa Salt Lake. Mabugnaw kadto, ulanon, 
ug hapit na mongit-ngit, ug sila andam na nga 
mopauli. Apan sa unsa nga rason nagpadayon 
sila sa pagpanuktok.

Sa dihang nanuktok sila, nag-inusara ra 
ako. Mitubag ko ug miingon, “Dili, salamat.”

Kini nga mga batan-on mapainubsanon ug 
determinado, apan ako miingon pag-usab, 
“Dili, salamat.” Dayon midugang ko, “Kamo 
ang nagpatay sa akong amahan.” Nasuko 
gihapon ko.

Wala maikog, ang elder gikan sa Idaho  
nangutana sa akong edad. Miingon ko, 
“Unsa may kalabutan sa akong edad? 
Palihug lakaw na mo.”

Mitubag siya, “Gusto kong 
moistorya nimo bahin sa usa ka 
batan-on nga ka-edad nimo kinsa 
nakakita sa imong Langitnong 
Amahan ug sa imong Manluluwas, 
nga si Jesukristo. Gusto kaming 
mopaambit niana nga itorya.” Daw 
mikaging ko sa may pultahan.

Miingon ko, “Hatagan ko kamo 
og 10 minutos.”

Kadtong 10 ka minutos na-
kapatandog nako pag-ayo ug 
nakapausab sa akong kinabuhi. 
Ang istorya nga gipaambit sa 
mga misyonaryo hilabihan 
ka talagsaon ug maanindot. 
Akong nahibaloan nga ako 
usa ka anak sa Dios ug  
nga ako gikan Kaniya.  
Ang mga elders moadto 

DETALYE GIKAN SA KRISTO SA EMMAUS, NI CARL HEINRICH BLOCH, GIGAMIT PINAAGI SA PAGTUGOT SA NATIONAL HISTORIC MUSEUM 
SA FREDERIKSBORG SA HILLEROD, DENMARK; PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI NI DAVID STOKER

MAGHINIGUG-
MAAY
“Si Mother Teresa, usa 
ka madre sa Katoliko 
kinsa nagtrabaho 
uban sa mga kabus sa 
India sa hapit tibuok 
niyang kinabuhi, mi-
sulti niining mahinuk-
lugong kamatuoran: 
‘Kon mohukom kamo 
sa mga tawo wala 
kamoy panahon sa 
paghigugma kanila.’ 
Ang Manluluwas 
mipahimangno, ‘Mao 
kini ang akong sugo, 
Nga kinahanglan 
maghigugmaay kamo 
ang usa sa usa, sama 
sa akong paghigugma 
kaninyo.’ Ako nangu-
tana: makahigugma 
ba kita sa usag usa, 
sumala sa gisugo sa 
Manluluwas, kon kita 
mohukom sa usag 
usa? Ug motubag 
ako— uban ni Mother 
Teresa: dili, kita dili 
makahimo.”
Presidente Thomas S. 
Monson, “Ang Gugma nga 
Putli Dili Gayud Mapakyas,” 
 Liahona, Nob. 2010, 124.
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kada adlaw tungod kay nagkasakit ko.
Atol sa ilang mga panaghisgutan uban 

nako, ang mga misyonaryo mitudlo nako sa 
maanindot nga ebanghelyo sa Pagpahiuli. 
Ang ebanghelyo mihatag nako og paglaum 
ug sa hugot nga tinguha sa pagpakabuhi. Pi-
pila ka semana ang milabay human nanuk-
tok ang mga misyonaryo, ako nabunyagan.

Igsoon ko, higugmaon
Sama's paghigugma mo,
Ang kahayag ug ang kusog,
Nimo gipangita ko.
Igsoon ko higugmaon—
Dios, ikaw sundon ko.

Ang makaayo nga gahum sa Dios mahima-
yaon, talagsaon, ug maanindot. Nagpasalamat 
ako Kaniya alang sa Iyang kalooy, sa Iyang 
gugma, ug sa Iyang milagrosong langitnong 
pagpang-ayo. Nagpasalamat ako Kaniya tu-
ngod sa katinuod sa Pag-ula sa Manluluwas, 
pinaagi sa iyang grasya “naghatag og gahum 
sa paghugas sa mga sala, sa pagpang-ayo, ug 
sa paghatag og kinabuhing dayon.2

Ako mopamatuod nga ang mga pulong 
ni Alma ngadto ni Zeezrom diha sa Basa-
hon ni Mormon tinuod: “Kon ikaw motuo 
sa katubsanan ni Kristo ikaw mamaayo” 
(Alma 15:8). ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220.

 2. L Tom Perry, “Pagdala og mga Kalag ngari Kanako,” 
 Liahona, Mayo 2009, 110.

Ang makaayo nga 
gahum sa Dios mahi-
mayaon, talagsaon, 
ug maanindot. Nag-
pasalamat ako Ka-
niya alang sa Iyang 
kalooy, sa Iyang 
gugma, ug sa Iyang 
milagrosong langit-
nong pagpang-ayo.
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Mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw makita 
sa lain-laing mga nasud, adunay lain-laing 

mga trabaho ug mga calling, ug nag-atubang og  
lain-laing mga hagit.

Apan ang Manluluwas ug ang Iyang ebang-
helyo adunay solusyon sa atong mga problema, 
mohiusa nato pinaagi sa gugma ug komon  
nga katuyoan, ug mopundok nato isip  
tibuok kalibutan nga komunidad.

Bisan og kamo magtigum uban sa 13 ka 
laing mga tawo sa gamay nga branch sa 
Ukraine o uban sa 200 ka mga tawo sa 
ward sa Mexico, kamo nahisakop ngadto 
sa mas talagsaon. Ang atong gisaw-an 
nga hugot nga pagtuo diha sa Manlu-
luwas literal nga nakahimo nga “dili na 
mga langyaw ug mga dumuloong, kon-
dili mga katagi-lungsod sa mga balaan 
ug mga sakop sa panimalay sa Dios” 
(Mga Taga-Efeso 2:19).

Sa inyong pag-ila sa pipila sa inyong 
mga silingan gikan sa tibuok kalibutan 
niini nga artikulo (ug pinaagi sa kada 
isyu sa mga magasin sa Simbahan), kami 
manghinaut nga kamo makakita og kasi-
guroan nga ang ebanghelyo ni Jesukristo 
nagtanyag unsay inyong gikinahanglan sa 
pag-atubang sa inyong kaugalingong mga 
hagit.

USA KA DAKONG  
komunidad sa  
mga Santos
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USA KA DAKONG  
komunidad sa  
mga Santos

Valerina M. sa Utah, USA
Edad 10

Lucia Leonardo  
sa Guatemala
Edad 23
Estudyante
Ikaduhang magtatambag sa 
kapangulohan sa  
Young Women

Vi‘iga Faatoia sa Samoa
Edad 60
Mayor
Unang magtatambag  
sa bishopric

Ang tsunami nga miigo sa Samoa niadtong Septyembre 
2009 mikutlo sa kinabuh sa akong apo nga lalaki. Mi-

patay sa anak nga lalaki sa akong igsoong babaye. Naguba 
ang akong balay, duha ka mga sakyanan, ug hapit tanan 
nga akong gipanag-iya. Hapit ang among tibuok balangay 

namalhin ngadto sa bungtod aron dili na kini mahitabo 
pag-usab.

Nasayud ako nga gihigugma sa Dios ang 
nangabuhi tungod kay, pinaagi sa Simba-

han, Siya mihatag kanamo og bag-ong 
balay, pagkaon, ug tubig. Nasayud 

ako nga Siya nahigugma niadtong 
nangamatay tungod kay, pinaagi 

sa Iyang gahum, kami magka-
hiusa ra pag-usab. Gipanala-

nginan kami.

Ang mga problema nga akong giatubang 
sama sa giatubang sa tanan nga akong 

ka-edad. Unsay akong buhaton sa akong ki-
nabuhi? Unsa man gayud ang akong eskwe-
lahan? Kinsa ang akong minyoan? Unsaon 
nako sa pag-atubang sa pagpamugos sa dili 
miyembro nga mga higala nga ipaubos ang 
akong mga sumbanan? Usahay sayon ang 
maguol o masubo o mabalaka.

Ang ebanghelyo migiya sa akong kinabuhi 
sa tanang paagi. Bisan tuod og kinahanglan 
nakong lihokon ang mga detalye, nasayud 
ako unsay akong gusto, ug nasayud ako asa 
ako paingon tungod sa ebanghelyo. Mapasa-
lamaton ako niana. Nakapalipay gayud kini 
nako. Nakatabang kini nako nga magpabilin 
nga lig-on ug pagtabang sa uban, tungod kay 
ako nasayud nga kon nagkinahanglan og 
tabang, ako makaampo sa akong Langitnong 
Amahan.

Ang pagkamagulang nga igsoong babaye dili kanunayng 
sayon. Usahay mapungotko. Apan nakat-on ko nga 

mahimong maayong higala sa akong manghud nga babaye 
ug lalaki pinaagi sa pagtan-aw sa akong mama ug sa iyang 
relasyon sa iyang igsoong mga babaye. Mitudlo siya nako sa 
pagpakita og Kristohanong ehemplo niadtong anaa sa atong 
palibut. Mabuhat nako kining mga butanga sa pagpakita kon 
unsa ako ka mapasalamaton sa gugma sa Langitnong Ama-
han ug ni Jesukristo, ingon man usab sa gugma sa akong 
mama ug papa.
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Elizabeth Kangethe  
sa Kenya
Edad 27
Freelance journalist
Presidente sa Relief Society  
sa ward

Sa wala pa nako madawat ang ebanghelyo, 
ang akong kalibutan usa ka mangitngit 

nga dapit. Dili dayon ako makapasaylo ug 
maghambin og dili maayo nga mga pagbati 
batok ni bisan kinsa nga sa akong pagtuo 
nakasilo nako. Ako nawad-an og kadasig 
sa kaminyoon, nakakita sa akong palibut sa 
mga bana nga palahubog ug sa mga babaye 
nga kulatado.

Ang pagdawat sa ebanghelyo ni Jesu-
kristo nakapausab nako. Nindot kaayo nga 
mosimba ug makakita og mga pamilya nga 
nagtupad sa pagpanglingkod, nga matudloan 
mahitungod sa gugma, pagsinabtanay sa usag 
usa, ug pagsabut. Akong namatikdan ang 
akong kaugalingon nga mibiya na sa mga 
tradisyon nga wala mahiuyon sa ebanghelyo.

Gibati nako nga kinahanglan nga makig-
uli sa giisip nga kaaway. Pirme na kaming 
magkita. Nakahimamat ko og buotan nga 
returned missionary ug magminyo kami sa 
dili madugay.

Nakombinser ako nga ako anaa sa ensakto 
nga lugar. Ang gugma ug pagpakabana sa 
mga miyembro alang sa usag usa nakahatag 
nako og pagbati nga nahisakop. Ang akong 
kinabuhi mas nahimong makahuluganon. 
Nasayud ako nga importante gayud nga 
ako magpabilin nga matinud-anon hangtud 
sa katapusan pinaagi sa paglikay sa pagli-
ngi ngadto sa kangitngit ug sa kasubo sa 
nangagi.

Harrison Lumbama  
sa Zambia
Edad 46
Opisyal sa usa ka charitable  
nga organisasyon nga dili  
sa gobyerno
Presidente sa district

Ang makasapar sa mga panginahanglanon 
mao ang labing dako nga mga pagsulay 

sa akong kinabuhi. Ang bili sa pagpakabuhi 
taas kon itandi sa akong kinitaan. Kada adlaw 
magkapuliki ako ng maghunahuna nga ting 
bayad nasad sa abangan , ang pagkaon ma-
hurot na, ang mga bata adunay bayranan sa 
ekwelahan, ug uban pa.

Ang ebanghelyo nga akong nahibaloan 
karon nakatabang gayud nako nga magpa-
bilin sa ensaktong panghunahuna bisan pa 
sa mga hagit. Pinaagi sa pagtuman sa mga 
sugo ug sa akong mga pakigsaad, ingon og 
ang tanan madala ra. Pinaagi sa pagtuman sa 
balaod sa ikapulo, ang Langitnong Amahan 
mipanalangin namo nga dili gutumon, ug 
pinaagi sa Iyang grasya among nahimo ang 
pagbuntog sa mga babag sa kinabuhi. Ang 
ebanghelyo nahimong makapahupay nga 
tambal sa mga kakuyaw sa kinabuhi. Naka-
hatag kini kanamo og paglaum alang sa mas 
maayo nga umaabut kon kami magmasulun-
don ug magmatinud-anon.

Bisan unsa nga pagsulay ang akong atu-
bangon, ang ebanghelyo adunay tubag alang 
kanako. Kon wala kini, ang akong kinabuhi 
wala gayuy direksyon o katuyoan.



Varvara Bak  
sa Russia
Edad 25
Estudyante
Magtutudlo sa Primary

Chhoeun Monirac  
sa Cambodia
Edad 18
Unang magtatambag sa 
kapangulohan sa Young Men, 
magtutudlo sa seminary

K itang tanan mag-atubang sa wala damha 
nga mga problema sa kinabuhi. Pagpauli 

sa akong pamilya human mabugkos sa Tem-
plo sa Hong Kong China ug sa wala pa ma-
kabiya ang usa sa akong igsoon nga babaye 
ngadto sa misyon, ang akong magulang nga 
igsoong lalaki ug babaye nataktak sa trabaho 
ug ang suweldo sa akong amahan gikuhaan 
og tunga. Malisud kadto nga panahon sa 11 
ka buok namo sa among gamay nga panima-
lay, pero among gituman ang mga saad nga 
gihimo sa templo.

Nianang higayona ang Espiritu Santo 
mipahinumdom nako sa kasulatan: “Sa dili pa 
kamo mangita sa mga katigayunan, pangita 
kamo sa gingharian sa Dios” ( Jacob 2:18). 
Nakahatag kini nako og paglaum. Misalig 
ko nga ang Dios mopanalangin nako ug sa 
akong pamilya.

Ang akong mga igsoon nakakita na ka-
ron og mga trabaho nga aron ang among 
pamilya makakaon, ug ako adunay daghang 
nindot nga mga interbyu. Usa ka milagro nga 
nakapadugang sa among pagtuo ni Kristo. 
Nasayud ako nga ang Ginoo nahigugma ug 
nakaila kanato. Siya nasayud sa among mga 
panginahanglan. Kon kita mosunod sa Iyang 
mga sugo, kita mouswag sa yuta (tan-awa sa 
Mosiah 2:22). ◼

Gusto kong mas mahisama kang Kristo—
dili tungod kay naglaum ko og perpek-

syon, apan gusto nakong mahinumduman 
kon si kinsa ako ug mamahimong mas ma-
ayo karon kay sa kagahapon. Lisud kini kon 
ang standard sa kalibutan ubos kaayo. Sayon 
ra nga palingon ang akong standard.

Apan sa usa ka paagi dili ingon niana 
ka lisud ang paghupot sa mga standard sa 
Simbahan. Sa akong pagtuo ang mga tawo 
makadayeg niadtong adunay taas nga mga 
standard. Kanunay kong ganahan og mga 
tawo nga dili manigarilyo o moinom ug 
adunay maayo nga moral. Mao nga sa dihang 
nag-investigate ko sa Simbahan, nagsunod 
na ako sa daghang mga standards, ug tungod 
kay nagsunod ako niana nga mga sugo, dali 
ra kaayo kong nakabaton ug pagpamatuod 
niini.
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“Dili ako makahanduraw nga magpakabuhi nga 
wala ang Relief Society,” miingon si Patricia T. 
Holland sa usa ka interbyu sa staff sa mga ma-

gasin sa Simbahan mahitungod sa kaimportante sa Relief 
Society. “Mao kana tungod kay dili nako mahunahuna 
ang pagpakabuhi nga wala ang ebanghelyo, ug ang Relief 
Society mao ang usa ka dapit nga personal akong ma-
kat-on og daghan mahitungod sa ebanghelyo.

Si Sister Holland ug ang iyang bana, si Elder  
Jeffrey R. Holland, miila sa gahum sa ebanghelyo sa 
ilang mga kinabuhi. Nagpasalamat usab sila sa implu-
wensya sa Relief Society sa pagtukod og lig-on nga 
panimalay. “Ang Relief Society mao kanunay ang kusog 
sa Simbahan,” miingon si Elder Holland. “Nakatabang 
kini kanunay unsay gikinahanglan sa kada ang-ang sa 
kalamboan sa Simbahan. Karon ang kontribusyon niini 
mas nahimo pang makahuluganon tungod sa malisud 
nga mga panahon nga atong gipuy-an. Dili kini pro-
grama mismo. Mao kini ang ebanghelyo—ang ebang-
helyo nga inubanan sa buhat diha sa mga kinabuhi sa 
dalaygon nga mga babaye. Sa malisud nga mga pana-
hon kita makaamgo nga kini nagtanyag sa iyang mga 
miyembro, ug sumpay sa tibuok Simbahan, unsay atong 
gikinahanglan sa pagtabang nato karon.”

Dinhi gipaambit nila ni Elder ug Sister Holland ang 
ilang mga hunahuna mahitungod sa Relief Society ug ang 

“ANG GUGMA NGA PUTLI DILI GAYUD  
MAPAKYAS”: USA KA PANAGHISGUTAN SA  

Relief Society
Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha  
ka mga Apostoles ug ang iyang asawa, nga si Patricia T. 
Holland, mipaambit og mga panabut sa tahas sa Relief 
Society.

kalig-on nga moabut sa mga pamilya ug sa mga ward ug 
sa mga branch kon ang mga lider sa priesthood ug Relief 
Society magtinabangay.

Unsa ang tahas sa Relief Society sa pagpalig-on sa 
pagtuo ug sa mga pamilya?

Sister Holland: Ang Relief Society gikinahanglan labaw 
pa kay sa kaniadto tungod sa mga hagit nga atong giatu-
bang sa kalibutan karon. Ang mga babaye sa Simbahan 
adunay mas dako nga panginahanglan nga mahimong 
matarung, sa pagpuyo nga suod sa Espiritu, ug sa mag-
matinud-anon. Ug ang mga babaye nagkinahanglan usab 
sa usag usa, aron sa pagpadayon ug pagpaluyo sa ilang 
pagtuo.

Elder Holland: Unsa ang gibuhat sa Relief Society mao 
ang pagtabang sa pagtudlo sa ebanghelyo sa talagsaong 
gamhanan nga paagi, uban sa espesyal nga tingog sa mga 
babaye. Ang Relief Society mao ang paagi sa pagdala sa 
mga doktrina sa ebanghelyo ug mga hiyas ngadto sa mga 
kinabuhi sa mga babaye. Hinumdumi, bisan pa niana, 
nga ang mga baruganan sa ebanghelyo wala magpili kon 
babaye ba o lalaki. Gugma, gugma nga putli, ug kalooy 
ingon man usab sa kalig-on, pagpangulo, ug determinas-
yon mao ang mga hiyas sa ebanghelyo ang tanan. Kina-
hanglan nga atong sagupon ang daghang mga hiyas kutob 
sa mahimo, mga lalaki ug sa mga babaye. 
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Ang kada usa nato nga nagpanaw subay sa dalan sa 
ebanghelyo usa ka indibidwal—nga anak nga babaye 
o anak nga lalaki sa Dios. Isip indibidwal nga mga mi-
yembro, kinahanglan gayud nga kita lig-on kaayo. Walay 
organisasyon nga mahimong mas lig-on kay sa iyang mga 
tawo, walay panimalay nga mahimong mas lig-on kay sa 
iyang pundasyon.

Sister Holland: Kon ako maghunahuna sa tanang  
mga panalangin nga atong gisaw-an diha sa atong  
mga templo isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,  
sa atong mga ward ug mga branch,  
sa atong mga kaminyoon, ug sa atong  
mga pamilya, ako nakaamgo nga  

kining tanan mobalik kon sa unsa nga 
paagi nagtambayayong ang mga lalaki 
ug mga babaye sa—priesthood ug Relief 
Society—diha sa panimalay ingon man usab sa Simbahan.

Elder Holland: Ang mga babaye mopauli gikan sa Relief 
Society kada semana ug mopaambit uban sa mga lalaki sa 
ilang mga kinabuhi unsa ang ilang nakat-unan. Ingon man 
usab, ang akong asawa ug mga anak nga babaye napa-
nalanginan sa milabay nga mga katuigan sa panudlo sa 
priesthood nga nadawat ug giambitan nako ug sa among 
mga anak nga lalaki.

Sister Holland: Sa akong hunahuna mahimong ikasulti 
nga, hatagan sa mga hagit nga giatubang sa mga babaye 
ug mga pamilya, walay laing organisasyon sa kalibutan nga 
mas makatabang sa umaabut kay sa Relief Society. Kina-
hanglan kitang mohiusa sa mga babaye sa Simbahan sa 
ilang calling isip mga lider ug isip “mga kapitan” sa kaayo-
han sa mga anak, ilabi na karon nga atong makita ang mga 
pamilya nga nagkabungkag. Kinahanglan kitang magtam-
bayayong, magtinabangay, aron mahuman ang trabaho.

Sa unsa nga paagi ang Relief Society nakapalig-on 
kaninyo ug sa inyong pamilya?

Sister Holland: Ang impluwensya sa Relief Society 
kanako nagsugod bisan wala pa ako matawo tungod kay 
ang akong mama ug lola nagserbisyo sa Releif Society. 
Sa dihang gamay pa akong bata, nakat-on ko gikan nila. 

Gusto kong mahimong sama kanila. Giistoryahan ko nila 
sa akong apohan sa tuhod nga si Elizabeth Schmutz Bar-
locker, kinsa nagserbisyo isip usa ka presidente sa Relief 
Society sulod sa 40 ka mga tuig. Iyang gihatag ang tanan, 
lakip na ang iyang kaugalingong pagkaon ug sinina, alang 
sa iyang igsoong mga babaye sa ebanghelyo. Siya adunay 
hugot nga pagtuo nga ang Dios manalipod ug manalangin 
kaniya niini nga serbisyo, ug gihimo Niya. Ang ehemplo 
niining tulo ka mga babaye ug sa ilang pagserbisyo diha sa 
Relief Society nakapadasig gihapon kanako karon.

Elder Holland: Wala ako makatam-
bong og Relief Society, apan nagtubo  
ako uban niini nga naggiya sa akong  

kinabuhi. Ang akong mama nagserbisyo 
sa kapangulohan sa Relief Society sa 
among ward sa daghang katuigan sa tin-

edyer pa ako. Usa kadto ka nindot kaayong butang nga 
talan-awon sa batan-ong lalaki. Sakto gayud nga kadto nga 
mga panalangin moabut gikan sa atong mga katigulangan 
ngari kanato ug manalangin sa atong mga anak ug sa 
atong mga apo.

Apan ang akong pagpamatuod sa Relief Society mi-
abut usab gikan sa akong asawa. Mapasigarbuhon ako 
nga naminyo ngadto sa kanhi presidente sa Relief Society. 
Direkta akong napanalanginan tungod sa iyang debosyon. 
Nasayud ako nga sa dihang naminyo ako ni Patricia Terry 
buotan kaayo kaayo siya nga pagka babaye tungod kay 
nakita nako siya diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Siya miba-
rug ug mipas-an sa responsibilidad sa gingharian. Alang 
kanako siya mas dako pa kay sa kinabuhi. Karon kadtong 
mga sumbanan ug mga hiyas mipanalangin sa among ka-
minyoon ug sa among mga anak. Busa, ang Relief Society 
mipanalangin ba kanako? Sigurado gayud!

Sa unsa nga paagi nga ang mga lider sa priesthood 
ug auxiliary magtambayayong sa pagpalig-on sa usa 
ka ward o branch?

Sister Holland: Ang Relief Society naorganisar subay sa 
sumbanan sa priesthood. Kini nagpakita sa usa ka maanin-
dot nga panag-abay tali sa priesthood ug Relief Society ug 

“Gihatagan sa mga  
hagit nga giatubang  

sa mga babaye ug mga 
pamilya, walay laing 

organisasyon sa kalibutan 
nga mas makatabang sa 

umaabut kay sa  
Relief Society.”  

Patricia T. Holland
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nagpalig-on sa ideya nga gipanghingusgan sa mga lalaki 
ug mga babaye ang pagkamatarung sa duha. Ang mga 
lalaki nagkinahanglan sa mga panalangin sa mga babaye, 
ug ang mga babaye nagkinahanglan sa mga panalangin sa 
mga lalaki. Nakat-unan nato kana pag-ayo diha sa templo. 
Ang mga ward ug mga branch mas malig-on kon ang mga 
lider sa priesthood ug auxiliary magtambayayong. Nakita 
namo ang gahum sa mga miting sa ward council sa kada 
dapit nga among napuy-an.

Ang mga lalaki ug mga babaye mao ang kabahin sa 
lawas ni Kristo, ug pagkanindot nga 
nahisakop niana! Atong nakat-unan 
sa mga kasulatan nga “kon kamo dili 

magkahiusa kamo dili ako” (D&P 38:27) 
ug “ang mata dili makaingon sa kamot, 
wala ako magkinahanglan kanimo”  
(1 Corinthians 12:21).

Elder Holland: Sa kakomplikado sa 
mga isyu karon nga panahon, ang mga lider sa ward ug 
branch kinahanglang magtambayayong. Ang bishop mao 
ang adunay mga yawe sa priesthood sa pagpangulo sa 
ward. Ang miting sa ward o branch council mao ang dapit 
diin ang gikinahanglan nga pagsabut-sabut mahitabo. Ang 
mas maayo nga paglihok sa council, mao ang mas maayo 
nga paglihok sa Simbahan. Tinuod kini sa kada ward o 
branch.

Ang bishop makagamit sa miting sa ward council isip 
panahon diin siya ug ang ubang mga lider sa ward moana-
lisar sa mga panginahanglan sa ward. Aduna bay mga mi-
yembro nga nagkinahanglan og temporal nga kaayohan? 
Ang usa ba ka batan-ong lalaki nangandam sa pagmisyon? 
Ang mga magtiayon nangandam ba sa pag-adto sa templo? 
Unsay atong mahimo isip ward council sa pagtabang?

Hinumdumi nga ang mga panginahanglan sa usa ka 
inahan dili malain gikan sa mga panginahanglan sa iyang 
mga anak ug sa iyang bana. Pinaagi sa mga visiting te-
acher, ang presidente sa Relief Society makakita sa mga 
panginahanglan sa tibuok pamilya ingon man usab niad-
tong indibidwal nga mga miyembro. Gamhanan kana nga 
kapanguhaan nga makuha gumikan sa ward council.

Sa unsa nga paagi nga ang Relief Society makata-
bang sa Simbahan nga matubag ang mga hagit sa 
ika-21 nga siglo?

Elder Holland: Ang karon nga ekonomikanhong ka-
talagman nga milukop sa kalibutan miusab sa pinansyal 
nga kahimtang sa yuta. Apan ang pagtudlo sa mga ba-
ruganan sa kahupayan ug madaginuton nga pagpuyo 
sa kanunay nahimong kabahin sa Relief Society. Ang 
kalibutan tingali maghunahuna nga kinaraan na ang 
binotelya nga prutas o maghimo og mga hablon [quilt] 

sa ika-21 nga siglo. Gani karon adunay 
mga tawo nga gigutom ug gitugnaw. 
Alang kanila, ang pipila ka binotelya 

nga prutas ug mainit nga quilt sa tinuod 
pinadala sa Dios. Ang madaginuton nga 
pagpuyo dili gayud mawala sa uso. Dili 
kini pag-atras balik sa ika-19 nga siglo 
apan direksyon nga atong gikinahanglan 

sa pagpadayon samtang kita mopaingon sa ika-21. Ang 
sama nga mga kahanas ug mga ideya nga gibarugan ka-
nunay sa Relief Society nakahupot sa daghang mga tubag 
sa mga hagit nga atong giatubang sa tibuok kalibutan.

“Ang Gugma nga Putli Dili Mapakyas” mao ang usa ka 
bandila nga diin ang tibuok pamilya sa katawhan magka-
hiusa. Dili kini programa—usa kini ka tingog sa ebang-
helyo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 14:8–10). Ang 
ebanghelyo dili gayud mapakyas, mao nga angay gayud 
nga ang “Gugma nga Putli Dili Gayud Mapakyas” mao 
ang motto sa Relief Society (1 Mga Taga-Corinto 13:8). 
Naglig-on kini sa kamatuoran nga ang mga lalaki ug 
mga babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw naglihok 
ngadto sa samang tumong— nga naningkamot nga mahi-
mong tinun-an ni Kristo.

Ug kon ang hangin mohuyop, ang hangin mohuyop. 
Kon moabut ang unos, moabut ang unos. Ang ebanghelyo 
mao ang kanunay nga tubag, bisan unsa pa nga pangu-
tana. Mopatigbabaw kini kanunay. Kita natukod di 
ha sa lig-on nga sukaranan nga mao si Jesukristo, ug  
ang Iyang lig-on nga sukaranan nga makapalahutay nato 
sa lisud nga mga panahon.

“Ang sama nga mga  
kahanas ug mga ideya  

nga gibarugan kanunay 
sa Relief Society nakahupot 

sa daghang mga tubag  
sa mga hagit nga atong 

giatubang sa tibuok kali-
butan. ‘Ang Gugma nga 

Putli Dili Mapakyas” mao 
ang usa ka bandila nga 

diin ang tibuok pamilya sa 
katawhan magkahiusa.”  

Elder Jeffrey R. Holland
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Sister Holland: Sa akong pagtuo sa 
mga kasingkasing sa mga babaye mao 
ang tinguha sa pagserbisyo sa uban 
nga nanginahanglan. Dili igsapayan 
kon ang usa ka babaye batan-on o 
tigulang, minyo o dili minyo. Ang 
Relief Society naghatag og hingpit 
nga oportunidad sa babaye sa pagser-
bisyo tungod kay adunay uban nga 
nanginahanglan kanunay. Ingon man 
usab, ang kada babaye usahay mag-
kinahanglan nga alagaran. Sa tinuod 
ang “Ang Gugma nga Putli Dili Gayud 
Mapakyas” usa ka mahangturon nga 
baruganan nga adunay gamhanan nga 
mensahe diin mahimong sundon ni 
bisan kinsa.

Elder Holland: Hinumdumi nga 
ang serbisyo sa Relief Society dili 
limitado sa pagserbisyo sa mga mi-
yembro sa Simbahan. Maningkamot 
kita sa pag-atiman sa atong kaugali-
ngon, apan ang pagkainigsoonay sa 
Relief Society—ug ilabi na sa buhat sa 
kalooy—walay nahibaloan nga mga 
utlanan. Kana nagtabang nato nga 
makigsandurot sa pamilya nga sili-
ngan kinsa dili nato kauban sa tinu-
ohan o moapil sa usa ka kalihokan 
sa pagtabang sa eskwelahan sa siyu-
dad o sa pagtabang nga mapadayon 
ang kalimpyo, luwas nga kalikupan 
sa atong mga kasilinganan ug mga 
komunidad.

Unsa nga tahas ang dad-on  
sa Relief Society sa umaabut?

Sister Holland: Klaro kaayo, nga 
ang Relief Society adunay importante 
nga tahas sa umaabut. Magkangitngit ang kalibutan, mas 
mosanag ang kahayag sa ebanghelyo. Ang Relief Society 
mao ang yawe sa pagtudlo sa mga doktrina sa ebang-
helyo sa atong mga igsoong mga babaye. Ang labing 
importante niadtong mga pagtulun-an mao nga ang 
Dios, ang atong Langitnong Amahan, mipadala sa Iyang 
Bugtong Anak, nga si Jesukristo, nganhi sa yuta. Ang 
Iyang Pag-ula, Pagkabanhaw, ug ehemplo nagtudlo nato 
nga magbaton og hugot nga pagtuo kaniya, maghinul-
sol, maghimo og mga pakigsaad, ug maghigugmaay sa 
usag usa. Si Jesukristo mao ang kahayag nga dili gayud 
mapakyas—ang masanag nga kahayag nga moiway sa 
kangitngit.

Elder Holland: Mateo 7:16 nag-
ingon, “Maila ninyo sila pinaagi sa 
ilang mga bunga.” Sama pananglit, 
bisan kon ang among mga anak 
gagmay pa kaayo, sila makaila sa 
debosyon sa ilang inahan ngadto sa 
ebanghelyo ug ang tahas nga dad-on 
sa usa ka babaye niini. Kuyog sila 
pirme kaniya samtang siya miser-
bisyo sa mga igsoong babaye sa  
Releif Society. Usahay sila kinahang-
lang mag-ampo nga moandar ang 
among sakyanan. Nakita nila siya 
nga nagsul-ob sa karaan nga kupo 
nga naglakaw sa snow aron sa pag-
atiman sa igsoong mga babaye sa 
Relief Society sa New England. Gag-
may pa lamang sila, apan dili gayud 
sila makalimot niana. Ilang nakita 
ang sakripisyo ug pagkamatinud-
anon sa ilang inahan, ug isip resulta 
ang among anak nga babaye usa ka 
babaye nga Santos sa Ulahing Ad-
law nga mapasaligon gayud kaayo 
sa pagserbisyo, ug ang among mga 
anak nga lalaki adunay lawom nga 
pagtahud ug pagdayeg ug pasalig 
ug debosyon sa among mga uma-
gad nga babaye. Klaro nga gikan sa 
ehemplo sa ilang inahan nga ang 
among mga anak nasayud sa impor-
tante, mahimayaon nga dapit sa mga 
babaye sa ilang mga kinabuhi ug sa 
gingharian sa Dios.

Ingon man usab, ang uban mo-
tan-aw sa ehemplo sa “mga bunga” 
sa mga kinabuhi sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw—sa mga bunga 
nga moabut samtang kita maningka-

mot nga mahimong mga tinun-an sa buhi nga Dios.  
Mao kini ang kahayag nga dili gayud mongitngit. Ang 
kaugmaon sa Relief Society mahayag tungod kay ang 
ebanghelyo mahayag. Ang kahayag sa gingharian sa 
Dios dili gayud moawop. Ug ingon nga ang tawo  
nagkinahanglan og kauswagan, ang tingog sa ebang-
helyo mobagting nga tinuod. Sa atubangan niadtong 
nagdala niana nga mensahe ug nagsangkap sa ilang 
manggihinatagon nga amot mao ang matarung nga  
mga lalaki sa priesthood ug mga babaye sa Relief Society 
sa Simbahan. ◼
Kini nga interbyu gipahigayon ni LaRene Gaunt ug Joshua Perkey sa mga 
magasin sa Simbahan.

MGA WARD COUNCIL: 
DIIN ANG MGA LIDER 
MAGTAMBAYAYONG

“Ang ward council naglakip sa 
bishopric, ward clerk, ward 

executive secretary, lider sa grupo 
sa high priests, presidente sa elders 
quorum, ward mission leader, ug 
mga presidente sa Relief Society, 
Young Men, Young Women,  
Primary, ug Sunday School. . . .

“Ang mga miyembro sa council 
giawhag nga mosulti og tinuod. 
. . . Ang mga lalaki ug mga babaye 
kinahanglang mobati nga ang 
ilang mga komentaryo gihatagan 
og bili isip hingpit nga partisi-
pante. . . . Ang opinyon sa mga 
babaye usahay lahi gikan sa mga 
lalaki, ug kini makahatag og im-
portante nga panan-aw. . . .

“Ang mga miting sa ward 
council kinahanglang mag-focus sa 
mga butang nga makapalig-on sa 
mga indibidwal ug mga pamilya” 
(Handbook 2: Pagpangalagad sa 
Simbahan [2010], 4.4; 4.6.1).
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Ni Julie B. Beck
Kinatibuk-ang  

Presidente sa Relief Society

Sa akong pakighimamat sa mga young 
single adult sa tibuok kalibutan, nangu-
tana ko nila,“Ngano man nga ang Unang 

Kapangulohan nag-amuma pag-ayo kaninyo 
ug nagsangkap og daghang mga kapangu-
haan alang kaninyo?” Kini mao ang pipila sa 
mga tubag nga akong nakuha: “Kami mao ang 
umaabut nga mga lider sa Simbahan.” “Kami 
nagkinahanglan og pagbansay aron kami 
magpabiling lig-on.” “Ang among mga pagpa-
matuod nalig-on diha sa among mga klase sa 
seminary ug institute.” “Kinahanglan namong 
maila-ila ang ubang talagsaong mga batan-ong 
Santos sa Ulahing mga Adlaw.” “Kami mao ang 
paglaum sa umaabut.” Panagsa ra kong ma-
kadungog, “Aron sa umaabut ako mahimong 
mas maayo nga amahan o mas maayo nga 
inahan.” Ang ilang mga tubag sa kasagaran 
kabahin sa kaugalingon, tungod kay mao kini 
ang panahon sa kinabuhi nga anaa sila.

Bisan pa niana, ang mga ginikanan, mga 
magtutudlo, ug mga lider sa kabatan-onan 
kinahanglang motudlo sa nagtubo nga hene-
rasyon sa doktrina kabahin sa pamilya. Im-
portante nga tabangan sila nga makab-ut ang 
kinabuhing dayon (tan-awa sa Moises 1:39). 
Sila kinahanglang masayud nga ang teyo-
lohiya sa pamilya nakabasi sa Paglalang, sa 
Pagkapukan, ug sa Pag-ula. Sila kinahanglang 
makasabut sa mga hulga ngadto sa pamilya 
aron sila masayud unsa ang ilang gipakigba-
tokan ug aron makaandam. Sila kinahanglang 
klaro nga makasabut nga ang kahingpitan sa 
ebanghelyo matuman diha sa mga ordinansa 
ug pakigsaad sa templo.

Ang Teyolohiya sa Pamilya
Sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 

Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita adunay 
teyolohiya sa pamilya nga nakabasi sa Pag-
lalang, sa Pagpakapukan, ug sa Pag-ula. Ang 
Paglalang sa yuta naghatag og dapit diin ang 
mga pamilya makapuyo. Ang Dios milalang 
sa lalaki ug babaye kinsa mao ang duha ka 
importanting kaparis sa usa ka pamilya. Kini 
kabahin sa plano sa Langitnong Amahan nga 
sila si Adan ug Eva ma-sealed ug mahimong 
mahangturong pamilya.

Ang Pagkapukan mihatag og paagi alang 
sa pamilya nga motubo. Sila si Adan ug Eva 
mga lider sa pamilya kinsa mipili nga maka-
sinati og mortal nga kasinatian. Ang Pagka-
pukan nakapahimong posible alang kanila 
sa pagbaton og mga anak nga lalaki ug mga 
anak nga babaye.

Ang Pag-ula nagtugot sa pamilya nga 
ma-sealed sa kahangturan. Kini nagtugot sa 
mga pamilya nga makabaton og mahangtu-
rong paglambo ug pagkahingpit. Ang plano 
sa kalipay, nga gitawag usab og plano sa 
kaluwasan, maoy usa ka plano nga gimugna 
alang sa mga pamilya. Ang nagtubo nga he-
nerasyon kinahanglang makasabut nga ang 
importanting mga haligi sa atong teyolo-
hiya nakasentro sa pamilya.

Kon kita maghisgut kabahin sa pag-
kwalipikar alang sa mga panalangin 
sa kinabuhing dayon, kita nagpa-
sabut sa pagkawlipikar alang sa 
mga panalangin sa mahang-
turong mga pamilya. Kini 

PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI NI STEVE BUNDERSON;  
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PAGTUDLO 
SA DOKTRINA 

KABAHIN SA 

Kini nga henerasyon 
gitawag sa pagpana-
lipud sa doktrina sa 
pamilya nga sukad 
wala pa mahitabo. 
Kon sila wala masa-
yud sa doktrina, dili 
sila makapanalipud 
niini.

ATONG MGA PANIMALAY, ATONG MGA PAMILYA

PAMILYA
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mao ang doktrina ni Kristo, ug kini 
napahiuli pinaagi ni Propeta Joseph 
Smith. Kini narekord sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 2:1–3:

“Tan-awa, Ako mopadayag nganha 
kaninyo sa Pagkapari, pinaagi sa 
kamot ni Elijah ang propeta, sa dili 
pa moabut ang mahinungdanon ug 
makalilisang nga adlaw sa Ginoo.

“Ug siya motanom diha sa mga ka-
singkasing sa mga anak sa mga saad 
nga gihimo ngadto sa mga amahan, 
ug ang mga kasingkasing sa mga 
anak mobati sa ilang mga amahan.

“Kon kini dili mao, ang tibuok yuta 
sa hingpit malaglag sa iyang pag-anhi.”

Kini nga kasulatan naghisgut kaba-
hin sa mga panalangin sa templo—
mga ordinansa ug mga pakigsaad nga 
kon wala kini “ang tibuok yuta [sa] 
hingpit malaglag.”

“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan” gisulat aron 
sa paghatag og gibug-aton nga ang 
pamilya sentro sa plano sa Tiglalang.1 
Kon wala ang pamilya, walay plano; 
walay rason alang sa mortal nga 
kinabuhi.

Mga Hulga ngadto sa Pamilya
Agi og dugang sa pagpasabut sa 

teyolohiya sa pamilya, kitang tanan 
kinahanglang makasabut sa mga 
hulga ngadto sa pamilya. Kay kon 
dili, kita dili makaandam alang sa gu-
bat Ang ebidensya nag-alirong kanato 
nga ang pamilya nagkahimong dili na 
kaayo importante. Ang gidaghanon 
sa kaminyoon nagkaubos, ang edad 
sa mga nag-minyo nagkataas, ug ang 
gidaghanon sa diborsyo nagkataas. 
Ang mga bata nga natawo gawas 
sa kaminyoon nagkadaghan. Ang 

aborsyon nagkataas ug nahimong 
mas legal. Atong makita nga miubos 
ang gidaghanon sa pagkatawo sa mga 
bata. Kita makakita sa dili patas nga 
mga relasyon tali sa mga lalaki ug 
mga babaye, ug kita makakita og mga 
kultura nga gipraktis gihapon ang 
pang-abuso sulod sa mga relasyon sa 
pamilya. Kadaghanan ang propesyon 
mas importante kaysa pamilya.

Daghan sa atong mga kabatan-onan 
nawad-an og pagsalig sa institusyon 
sa mga pamilya. Sila mas naghatag 
og bili sa edukasyon ug nagpaminus 
sa kaimportante sa pagmugna og 
mahangturong pamilya. Daghan ang 
wala makakita nga ang pagmugna og 
mga pamilya maoy usa ka buhat nga 
nagkinahanglan og hugot nga pagtuo. 
Alang kanila, kini usa ka proseso sa 
pagpili nga mora og nag-shopping. 
Daghan usab ang walay salig sa ilang 
kaugalingong moral nga kalig-on ug 
sa moral nga kalig-on sa ilang mga 

kaedad. Tungod kay ang mga tintas-
yon hilabihan ka pintas, daghan ang 
dili sigurado nga sila magmalampuson 
sa paghupot sa mga pakigsaad.

Daghang mga batan-on usab ang 
adunay dili igo ug wala kaayo mapa-
lambo nga sosyal nga mga kahanas, 
nga makapugong sa pagmugna og 
mahangturong mga pamilya. Sila 
nagka-eksperto sa pagpakig-istorya 
og usa ka tawo mga 50 ka milya (80 
km) ang gilay-on ug dili na kaayo 
makaistorya sa mga tawo diha sa 
sama nga kwarto. Kana nakapalisud 
kanila sa pagpakig-istorya [socialize] 
sa usag usa.

Kita usab nag-atubang sa prob-
lema nga atong mabasa diha sa Mga 
Taga-Efeso 6:12: “Kay ang atong 
pakigdumog dili batok sa mga bi-
nuhat nga unod ug dugo, kondili 
batok sa mga punoan, batok sa mga 
kagamhanan, batok sa mga labawng 
agalon niining mangitngit nga 
kalibutan karon, batok sa mga 
dautan nga espirituhanong 
panon diha sa mga dapit sa 
kalangitan.” Ang pangpubliko 
nga mga palisiya gipanghimo 
matag adlaw nga supak sa 
pamilya, ug ang kahulugan sa 
pamilya nagkausab sa legal nga 
paagi sa tibuok kalibutan. Ang 
pornograpiya nagdagsang. Alang 
niadtong tighimo sa pornogra-
piya, ang ilang bag-ong gipunting 
mao ang batan-ong mga babaye. Ang 
mga ginikanan gihulagway nga walay 
kabangkaagan ug kanunay nga wala 
diha. Mga mensahe sa medya nga su-
pak sa pamilya anaa bisan asa. Ang 
kabatan-onan giwagtangan sa pag-
bati sa panginahanglan sa pagmugna 

Kita adunay teyolohiya 
sa pamilya nga nakabasi 

sa Paglalang, sa  
Pagkapukan, ug sa  

Pag-ula.

Lakip sa mga hulga ngadto sa 
pamilya mao ang diborsyo,  
nga nagkataas.
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og mahangturong mga pamilya.
Atong makita kon sa unsang paagi 

nga kini mahimong mahitabo kon kita 
mobasa sa mga pulong ni Korihor, usa 
ka antikristo: “Ug sa ingon siya misang-
yaw ngadto kanila, naglingla sa mga 
kasingkasing sa daghan, nakahimo 
kanila sa pagpagarbo diha sa ilang 
pagkadautan, oo, naglingla sa dag-
han nga mga babaye, ug usab sa mga 
lalaki, aron sa pagbuhat og malaw-ay 
nga buhat” (Alma 30:18). Si Satanas 
nasayud nga siya dili gayud makabaton 
og lawas; siya dili gayud makabaton 
og pamilya. Busa siya nagpunting sa 
batan-ong mga babaye, kinsa maoy 
magmugna og mga lawas alang sa 
umaabut nga mga henerasyon.

Si Korihor usa ka antikristo. Ang 
antikristo usa ka supak sa pamilya. 
Bisan unsa nga doktrina o baruganan 
nga ang atong kabatan-onan makadu-
ngog gikan sa kalibutan nga supak sa 
pamilya usa usab ka antikristo. Ingon 

ana kini ka klaro. Kon ang atong mga 
kabatan-onan mohunong sa pagtuo 
sa matarung nga mga tradisyon sa 
ilang mga amahan sama sa mga tawo 
nga gihulagway diha sa Mosiah 26, 
kon ang atong kabatan-on wala ma-
kasabut sa ilang bahin diha sa plano, 
sila mahimong masalaag.

Pagtudlo sa Nagtubo nga 
Henerasyon

Unsa man ang atong gilauman nga 
masabtan ug buhaton niining nag-
tubo nga henerasyon tungod sa atong 
gitudlo kanila? Ang mga tubag niana 
nga pangutana ingon man ang im-
portanting mga elemento sa doktrina 
kabahin sa pamilya makita diha sa 
pamahayag sa pamilya. Si Presidente 

Ang mga ginikanan, ingon man 
ang mga lider ug mga magtu-
tudlo sa mga batan-on, kina-
hanglang motudlo sa doktrina sa 
pamilya ngadto sa nagtubo nga 
henerasyon nga makita diha sa 
mga kasulatan ug sa pamahayag 
sa pamilya.

ANG PAMILYA 
MAHANGTURON
“Ang pamilya dili 
usa ka sulagma 
sa mortalidad. 
Kini anaa isip usa 
ka unit sa orga-

nisasyon sa kalangitan sa wala pa 
naporma ang kalibutan; sa kasaysa-
yan, kini nagsugod kang Adan ug 
Eva dinhi sa yuta, sama sa narekord 
sa Genesis. Si Adan ug Eva naminyo 
ug na-sealed sa karon ug hangtud 
sa kahangturan pinaagi sa Ginoo, 
ug isip resulta ang ilang pamilya 
maanaa hangtud sa kahangturan.”
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “The Family: A Proc-
lamation to the World,” sa Dawn Hall Ander-
son, ed., Clothed with Charity: Talks from the 
1996 Women’s Conference (1997), 134.

Gordon B. Hinckley (1910–2008) mi-
ingon nga ang pamahayag mao “ang 
usa ka deklarasyon ug pagpamatuod 
sa mga baruganan, mga doktrina ug 
mga gipraktis” nga kanunayng anaa 
niini nga Simbahan.2

Si Presidente Ezra Taft Benson 
(1899–1994) miingon, “Kini nga 
pamaagi . . . sa pagdumala sa pa-
milya diin ang usa ka lalaki ug usa 
ka babaye mosulod ngadto sa pakig-
saad uban sa Dios—sama sa gibuhat 
nila ni Adan ug Eva—nga ma-sealed 
hangtud sa kahangturan, nga maka-
baton og kaliwatan . . . mao lang ang 
paagi diin kita sa usa ka adlaw ma-

himong makakita sa panagway sa 
Dios ug mabuhi.” 3

Ang nagtubo nga henerasyon 
kinahanglang makasabut nga 
ang sugo sa “pagsanay, ug 
pun-a ang yuta” (Genesis 1:28; 
Moises 2:28) nagpabiling gi-

patuman. Ang pagpanganak 
og mga bata usa ka buhat 

nga nagkinahanglan og 
hugot nga pagtuo. Si 

Presidente Spencer W. Kimball (1895–
1985) miingon, “Kini usa ka buhat nga 
hilabihan nga pagkahinakog alang sa 
magtiayon nga magdumili sa pagba-
ton og mga anak kon sila mahimong 
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makabuhat sa ingon.” 4 Ang pagkaina-
han ug pagkaamahan mga mahang-
turong tahas. Ang matag usa nagdala 
sa responsibilidad alang sa lalaki o sa 
babaye nga kabahin sa katunga niana 
nga plano. Ang kabatan-on mao ang 
panahon sa pagpangandam alang 
niadtong mahangturong mga bahin ug 
mga responsibilidad.

Ang mga ginikanan, mga magtu-
tudlo, ug mga lider makatabang sa 
mga batan-on nga makaandam sa mga 
panalangin ni Abraham. Unsa kadto 
nga mga panalangin? Si Abraham nag-
sulti kanato diha sa Abraham 1:2. Siya 
miingon nga gusto niya “ang katungod 
diin ako kinahanglan nga ma-orden 
aron makapangalagad; . . . nga ma-
himo nga usa kinsa makaangkon og 
dako nga kahibalo, . . . nga mahimo 
nga usa ka amahan sa daghan nga 
mga nasud, usa ka prinsipe sa kalinaw, 
ug nagtinguha sa pagdawat og mga 
panudlo, ug sa paghupot sa mga 
sugo sa Dios, ako nahimo nga 
usa ka tinuod nga sumusunod, 
usa ka Halangdon nga Pari, 
naghupot sa katungod nga 
gihuptan sa mga amahan.”

Asa man pagadawaton 
kining mga panalangin 
ni Abraham? Kini moabut 

lamang niadtong kinsa magpa-sealed 
ug magminyo sa templo. Ang usa ka 
lalaki dili mahimong usa ka “amahan 
sa daghang mga nasud” nga dili ma- 
sealed ngadto sa iyang asawa. Sa 
ingon, si Abraham dili makahupot sa 
katungod nga gihuptan sa mga ama-
han kon walay usa ka asawa kinsa 
adunay katungod nga gihuptan sa 
mga inahan.

Ang mga istorya nila ni Abraham 
ug Sara ug Isaac ug Rebekah makita 
diha sa Genesis. Si Abraham ug Sara 
adunay usa lang ka anak, si Isaac. Kon 
si Abraham mahimong “amahan sa 
daghang mga nasud,” unsa ka impor-
tante ang asawa ni Isaac, si Rebekah? 
Siya importante kaayo nga iyang 
gipadala ang iyang sulugoon mga 
gatusan ka milya aron sa pag-
pangita sa saktong batan-ong 
babaye—kinsa mohupot sa 
iyang mga pakigsaad, kinsa 

nakasabut unsa ang kahulugan sa 
paghimo og mahangturong pamilya.

Sa Genesis 24:60, si Rebekah napa-
nalanginan nga mahimong “mainahan 
sa linibolibo.” Asa man nato makita 
kadtong matang sa mga panalangin? 
Kini madawat sa templo.

Ang istorya nila ni Isaac ug Re-
bekah usa ka ehemplo sa usa ka 
lalaki, kinsa adunay mga yawe, ug sa 
babaye, kinsa adunay impluwensya, 
nagtinabangay sa pagsigurado sa 
katumanan sa ilang mga panalangin. 
Ang ilang istorya kinahanglanon. 
Ang mga panalangin sa balay ni 
Israel nagdepende sa usa ka lalaki 
ug babaye kinsa nakasabut sa ilang 
bahin sa plano ug sa ilang mga 
responsibilidad sa pagbaton og 

mahangturong pamilya, sa 
pagbaton og mga anak, ug sa 
pagtudlo kanila.

Sa atong panahon kita 

NGADTO 
SA MGA 
MAGTUTUDLO

“Ang inyong labing 
dako nga tinguha, 
ang inyong pina-

kaimportante ug unang buluhaton, 
mao ang pagtudlo sa ebanghelyo 
ni Ginoong Jesuskristo nga gipa-
dayag niining ulahing mga adlaw. 
Kamo kinahanglang motudlo niining 
ebanghelyo nga gamit ang sumba-
nan nga mga kasulatan sa Simbahan 
ug ang mga pulong niadtong kinsa 
gitawag sa Dios sa pagdumala sa 
Iyang katawhan niining ulahing mga 
adlaw isip mga kapanguhaan ug 
basihanan.”
Presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), 
Unang Magtatambag sa Unang Kapangu-
lohan, The Charted Course of the Church in 
Education, rev. ed. (1994), 10; tan-awa usab 
ang Teaching the Gospel: A Handbook for  
CES Teachers and Leaders (2001), 4.

Atong giandam ang 
atong kabatan-onan 
alang sa templo ug 
alang sa mahangtu-
rong mga pamilya.
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adunay responsibilidad sa pagdala 
nila ni “Isaac” ug “Rebekah” sa atong 
mga panimalay ug mga klasehanan. 
Ang matag batan-ong lalaki ug batan-
ong babaye kinahanglang makasabut 
sa iyang tahas [role] niining talagsa-
ong panag-uban—nga ang matag usa 
kanila usa ka “Isaac” o usa ka “Re-
bekah.” Dayon sila klarong masayud 
unsa ang angay nilang buhaton.

Pagpuyo sa Paglaum sa  
Kinabuhing Dayon

Mga ginikanan, mga magtutudlo, 
ug mga lider: puyo diha sa inyong 
mga panimalay, sa inyong mga pa-
milya, sa inyong kaminyoon aron 
ang mga batan-on makapalambo og 
paglaum alang sa kinabuhing da-
yon gumikan sa paglantaw kaninyo. 
Pagpuyo ug pagtudlo nga klaro kaayo 
ang inyong gitudlo makapahunong 
sa tanang kabanha nga nadungog sa 
mga batan-on ug aron kini modulot 
ngadto sa ilang mga kasingkasing ug 
makatandog kanila.

Pagpuyo sa inyong mga panimalay 
aron kamo mahanas sa mga suka-
ranan, aron kamo maghunahuna sa 
inyong mga tahas ug mga responsibili-
dad sa pamilya. Paghunahuna bahin sa 
katukma dili sa kahingpit. Kon kamo 
aduna mga tumong ug tukma kamo sa 
pag-implementar niini sa inyong mga 
panimalay, ang mga batan-on ma-
kat-on gikan kaninyo. Sila makakat-on 
nga kamo nag-ampo, dungan nga 
nagtuon sa mga kasulatan, nag-family 
home evening, himoong prayoridad 
ang panahon sa tingpangaon, ug 
mosulti nga may pagtahud sa inyong 
kapikas. Dayon gikan sa inyong ehem-
plo ang nagtubo nga henerasyon 
makaangkon og dakong paglaum.

Kini Ako Nasayud
Atong giandam ang atong kabatan-

onan alang sa templo ug alang sa ma-
hangturong mga pamilya. Daghang 
mga hulga ang nagsingabut ngadto 
kanila nga makapawala sa ilang kada-
sig sa pag-ugmad og mahangturong 
pamilya. Ang atong tahas mao ang 
pagtudlo kanila aron sila dili masayop 
sa pagsabut. Kinahanglan natong kla-
rohon pag-ayo ang importanting mga 
punto sa doktrina, nga atong makita 
sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 
ngadto sa Kalibutan.”

Kini nga henerasyon pagatawagon 
aron sa pagpanalipud sa doktrina 
kabahin sa pamilya nga wala pa 
gayudmahitabo sukad. Kon sila wala 
masayud niini, sila dili makapanali-
pud niini. Sila kinahanglang makasa-
but sa mga templo ug priesthood.

Si Presidente Kimball miingon:
“Daghang sosyal nga mga pag-

pugong sa nangagi nakatabang sa 
pagpalig-on ug pagsuporta sa pamilya 
nga nag-anam og kawala. Moabut ang 
panahon nga kadto lang nagtuo og 
maayo ug aktibo sa pamilya ang ma-
kapreserba sa ilang mga pamilya gikan 
sa dautan nga nag-alirong kanato. . . .

“. . . Adunay uban nga naghatag og 
kahulugan sa pamilya sa dili tradisyo-
nal nga paagi nga ila kining gihatagan 
og kahulugan nga walay basihan. . . .

“Kita sa tanang mga tawo, mga 
kaigsoonan, ang dili angay nga mo-
tuo sa sayop nga mga argumento 
nga ang unit sa pamilya mora og 
may kalabutan ngadto sa usa ka 
piho nga bahin sa kalamboan nga 
gisagubang sa usa ka moral nga 
katilingban. Kita gawasnon sa pag-
buntog niadtong mga kalihokan nga 
makapakunhod sa kaimportante sa 

pamilya ug makapasaka sa kaimpor-
tante sa hinakog nga pagkaindibid-
wal. Kita nasayud nga ang pamilya 
magmahangturon.” 5

Ang ebanghelyo ni Jesukristo 
tinuod. Kini gipahiuli pinaagi ni Pro-
peta Joseph Smith. Anaa kanato ang 
kahingpitan sa ebanghelyo karong pa-
nahona. Kita mga anak nga lalaki ug 
babaye sa langitnong ginikanan, kinsa 
mipadala kanato aron kita makasinati 
niining yutan-on nga kasinatian aron 
sa pag-andam kanato alang sa panala-
ngin sa mahangturong mga pamilya. 
Mopamatuod ako kaninyo kabahin sa 
atong Manluluwas, si Jesukristo, nga 
pinaagi sa Iyang Pag-ula kita mahi-
mong hingpit ug managsama sa atong 
mga responsibilidad sa atong mga pa-
milya dinhi sa yuta ug nga pinaagi sa 
Iyang Pag-ula anaa kanato ang saad sa 
kinabuhing dayon sa mga pamilya. ◼
Gikan sa usa ka sibya nga gipamulong ngadto 
sa mga magtutudlo sa seminary ug institute of 
religion niadtong Agosto 4, 2009.
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PAGGAMIT SA “ANG PAMILYA: 
USA KA PAMAHAYAG NGADTO 
SA KALIBUTAN”
•  Pagbitay og kopya sa pama-

hayag sa inyong panimalay o 
klasehanan.

•  Pag-awhag sa mga batan-on nga 
magtipig og kopya sa pamahayag 
sa ilang mga kasulatan.

•  Pagsumpay og importanting 
mga pahayag gikan sa pamaha-
yag ngadto sa mga leksyon nga 
gitudlo gikan sa mga kasulatan.

•  Pagtuon ug pag-refer sa pamaha-
yag sa family home evening.
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Sa kasagaran sa akong kinabuhi 
ako mibati og kahaw-ang ug 

nangandoy nga adunay kadangpan 
nga lig-on. Natahap ako nga unsay 
akong gipangita basin og makit-an 
sa usa ka simbahan, mao nga gikan 
sa panahon nga ako bata pa kaayo, 
nag-imbestigar ko og ubay-ubay nga 
mga relihiyon ug mga pilosopiya. 
Kadaghanan niini mga maayo ug 
puno sa buotan nga mga tawo. Pipila 
kanila kahibugngan ug wala makaha-
tag unsay akong gipangita.

Human sa daghang mga tuig  
sa pagpangita, gilaay ko ug 
nawad-an og paglaum, mao 
nga miundang ko. Deter-
minado ko nga mohimo og 
relasyon sa Dios sa akong 
kaugalingon ug magpalayo 
gikan sa organisado nga 
relihiyon.

Human ako makahimo 
niini nga desisyon, nag-
tan-aw ko og programa 
sa telebisyon nga nag-
focus sa pagkaespiritu-
hanon. Ang tagdumala sa 
programa nag-interbyu sa 
usa ka pamilya nga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw. 
Samtang ako naminaw niini 
nga pamilya, akong gibati 
ang gugma ug ang lig-on 
nga pagtuo nga dugay 
na nakong gipangita. 
Nadasig usab ako 
nga nakahibalo nga 
ang mga Santos 
sa Ulahing mga 
Adlaw naghatag 
og gibug-aton sa 
pamilya. Tingali 
moimbestigar 
ko og usa pa ka 
simbahan.

Sa ubos sa 

SA KATAPUSAN AKONG 
NAKAPLAGAN ANG SIMBAHAN

MGA TINGOG SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

screen sa telebisyon mao ang nu-
mero sa telepono sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. Gitawag nako 
kini ug nakaistorya sa pila ka mga 
miyembro sa stake center, kinsa 

nakigsabut sa mga misyonaryo sa 
pagtawag kanako.

Busy kaayo ko niining higayona, 
mao nga sa dihang ang mga misyo-
naryo nanawag aron makigsabut, 
mihangyo ko nga kon mahimo ba 
nga motawag lang ko nila og balik 
sulod sa pipila ka semana pagkahu-
man nga mahiluna ang mga butang. 
Miuyon sila ug mihatag nako sa nu-
mero sa telepono sa lokal nga presi-
dent sa Relief Society, kinsa mitawag 
ug miimbitar nako sa pagsimba sa 
Dominggo. Miadto ko, ug nakagusto 
ko sa tanan didto: Sa mga leksyon, 
sa mga tawo, ug sa espiritu. Mibiya 
ko nga malipayon kaayo.

Misimba ko kada Dominggo 
sa misunod nga duha ka bulan. 
Dayon, niadtong Oktubre 2008, 
nabunyagan ko. Ang akong 
pagpangita wala lamang ma-
tapos; nakompleto kini. Wala 
nako mobati sa kauhaw ug 
kahigwaos nga akong gibati 
kaniadto.

Mapasalamaton gayud ako 
pag-ayo nga nakakaplag sa  
kamatuoran, apan sa laing bahin 
naguol ko nga milungtad og 
dugay nga ako nakakaplag sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. Hi-
noon, malipayon ako sa akong 

mga kasinatian sa panahon 
sa akong pagsiksik. Tu-

ngod kay ako nangita sa 
daghan kaayong mga 
dapit, akong gibati  

ang dugang nga 
katagbawan nga 
nakahibalo nga 
ako nakakaplag sa 
ensakto nga dapit 
ang dapit diin ako 
nahisakop. ◼
Barbara De Giglio, 
Lombardy, Italy

Determinado na ako nga magpalayo 
gikan sa organisado nga relihiyon. 

Apan pagkahuman nga ako nakahimo 
niini nga desisyon, ako nakakita sa usa 
ka pamilya nga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga gi-interbyu sa telebisyon.
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Ang tanang butang nagsugod nga 
nindot kaayo. Nakagradwar ko 

sa Oxford University uban sa degree 
sa musika ug nakasugod og trabaho 
alang sa propesyonal nga orchestra 
sa Edinburgh, Scotland. Ang akong 
propesyon nagmalambuon, ug naka-
higala ko og daghan.

Samtang nag-eskwela, nakahu-
kom ko nga ipaulahi lang una ang 
pagserbisyo og full-time nga misyon. 
Karon ang ideya sa pagserbisyo layo 
na sa akong hunahuna. Nahadlok sa 
daghang mga butang, ilabi na ang 
kahadlok nga mahunong ang akong 
mga plano sa propesyon, nakapahu-
nahuna nako nga ako walay labut ug 
ako dili na kinahanglan nga moser-
bisyo. Ang mga sakripisyo nga mala-
kip hilabihan ka dako.

Buotang mga higala ug nindot 
nga mga kasinatian uban sa Espiritu, 
hinoon, nakapasugod sa pag-usab sa 
akong kasingkasing. Ang gugma sa 
usa ka maamumahon, mabinantayong 
bishop mitabang kanako nga maka-
angkon og mas lig-on, mas lawum 
nga pagpamatuod sa gipahiuli nga 
ebanghelyo. Sa wala madugay ako 
nasayud nga kinahanglan nakong 
modawat og usa ka call sa pagser-
bisyo. Wala koy ideya unsaon nako 
sa pagpabalik sa akong propesyon 
sa usa ka palibut nga daghan og 
kakompetinsya [competitive envi-
ronment] human sa duha ka tuig nga 
paghunong, apan ako misalig nga 
ang Ginoo mopanalangin kanako sa 
akong desisyon. Mibiya ko sa akong 
trabaho nga wala masayud sa unsang 
paagi mamaayo ang mga butang.

Gitawag ko sa pagserbisyo sa 
West Indies Mission, ang pinulongan 
French. Ang mga hagit lisud, apan M
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ako naganahan kaayo nga nagser-
bisyo sa mga tawo ug nakakita nga 
nausab ang ilang kinabuhi. Atol 
adtong duha ka tuig naka-focus ra 
gyud ko sa pagtinguha sa kabubut-on 
sa akong Amahan sa Langit. Ang 
pagserbisyo sa uban nga walay pag-
hunahuna sa kaugalingon nakahatag 
kanako og hingpit nga kalipay nga 
akong nasinati sukad.

Sa akong pagpauli, akong nalan-
tawan ang kalibutan sa bag-ong mga 
prayoridad ug mga mithi, ug nag-
tinguha ko nga ipabilin ang akong 
kinabuhi nga nakasentro sa ebang-
helyo ni Jesukristo. Diha-diha dayon 
ako nangita og trabaho, apan gamay 
ra ang oportunidad. Human sa sunod-
sunod nga dili malampusong mga 
interbyu sa panarbaho, ako nakaamgo 
nga ang akong duha ka tuig sa field 
nga walay kalabutan sa trabaho naka-
paatras sa daghang potensyal nga mga 

employer. Ang akong misyon maka-
pawala ba sa bili sa akong propesyon?

Mapasalamaton ko nga ang tubag 
kay dili. Hapit tulo ka bulan human 
niadto nakakita ko og bakanteng 
trabaho nga angay gyud para nako. 
Anaa kanako ang tukma gyud nga 
kahanas alang sa klase sa trabaho nga 
gikinahanglan. Dili lang kana, ang 
mga aplikante sa trabaho gikinahang-
lan nga maayong mosulti og French! 
Ang akong misyon miabli sa pultahan 
alang niini nga oportunidad. Human 
sa tulo ka interbyu gitanyag sa akoa 
ang trabaho. Ang akong propesyon 
mas milambo pag-ayo kaysa wala pa 
unta ko miserbisyo. Nabati nako ang 
kalooy ug gugma sa Ginoo. Nasa-
yud ko nga Siya nag-andam og mga 
panalangin alang kanato kon atong 
buhaton ang atong bahin.

Ang gitudlo ni Propeta Joseph 
Smith tinuod: “Kita magmalipayon sa 

Human sa sunod-sunod nga dili 
malampusong mga interbyu sa 

panarbaho, ako nakaamgo nga ang 
akong duha ka tuig sa field nga walay 
kalabutan sa trabaho nakapaatras sa 
daghang potensyal nga mga employer.
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Usa ka buntag sa trabahoan ang 
mga amo sa pabrika miingon sa 

tanang empleyado nga agi og dugang 
sa inoras nga sweldo, kami magsu-
god og dawat og pakyaw nga bayad 
isip pangpadasig [piecework incen-
tive pay]. Mas daghan ang among 
mahimo, mas dako mi og kita. Kini 
nahitabo mga upat ka bulan sa wala 
pa ko molarga sa akong misyon, busa 
karon mas dako ko og kita aron ma-
katabang sa pagbayad niini.

Ang produksyon misaka pag-ayo, 
ug ingon man ang among sweldo. 
Ako nagtrabaho diha sa three-man 
rubber-curing press, ug matag higa-
yon nga akong makita ang usa ka 
hulma nga mogawas sa incubator ug 
mopalihok sa awtomatik nga counter, 
mahunahuna nako nga mapun-an 
ang akong kwarta sa banko.

Ang bag-ong dugang sa sweldo, 
hinoon, nakamugna og pagdasig sa 
pagpanikas. Ang usa ka kauban sa tra-
baho kanunay nga sekretong moduol 
sa awtomatik nga counter, mohimo 
og dugang nga pagbira sa trip lever 
niini, ug mobalik sa iyang estasyonan 
sa trabaho. Nagtingsi ko sa dihang 
nakita ko kini nga nahitabo, nagpali-
ngo sa akong ulo, ug nagpadayon sa 
akong trabaho. Gibati nako nga basta 
dili lang ako mismo ang manghilabut 
sa counter, nan ang akong integridad 
kompleto ra gihapon.

GISUPAK NAKO 
ANG AKONG 
MGA KAUBAN 
SA TRABAHO

Apan sa wala madugay ako naka-
amgo nga tungod kay ako nabayran 
sa samang kantidad sama sa ubang 
mga lalaki diha sa akong team, nan 
dili ra gyud igsapayan kinsa ang 
mibira sa counter. Ako sad-an usab 
sa pagpangawat gikan sa kompaniya 

sama sa uban. Ako bang gastohan ang 
akong misyon sa kinawat nga kwarta?

Naglibog ko pag-ayo kon unsa 
ang buhaton. Ang sobra nga kwarta 
sa among sweldo dili kaayo dako. 
Daghang tawo ang miingon nga kini 
dili angay nga problemahon, apan 

pagbuhat sa tanan nga mga butang 
nga ubos sa atong gahum; ug unya 
kita magmalinawon, uban ang labing 
dako nga kasiguroan, nga makasaksi 
sa kaluwasan sa Dios, ug sa iyang mga 
bukton ipadayag” (D&P 123:17). ◼
David Hooson, London, England
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Usa ka Dominggo ang among stake 
nakadawat sa maanindot nga mga 

balita nga si Elder Carlos H. Amado 
sa Seventy moabut aron mamulong sa 
among stake sa Martes sa gabii. Ang 
akong pamilya ug ako nadasig, apan 
ako nabalaka kon unsaon namo sa 
pag-adto sa miting.

Isip usa ka magtutudlo sa high 
school, kinahanglan kong motudlo og 
klase sa Martes sa gabii. Walay swerte, 
panagsa ra ko hatagan og time off. 
Wala makahibalo unsay buhaton apan 
determinado nga maminaw nga ma-
mulong si Elder Amado, ang akong 
pamilya ug ako nag-ampo, naglaum 
nga ang Ginoo mohatag og paagi.

Sa adlaw sa wala pa ang kompe-
rensya, akong gibati nga makigsulti 
sa prinsipal nga mogawas ko og sayo 
mga 20 minutos aron ang akong pa-
milya ug ako makatambong sa miting. 
Miabut ako sa iyang opisina, ug sa 
wala pa gani ako makasulti, nangutana 

MIDANGOP KAMI SA PAG-AMPO
siya nako kon mosugot ba ako nga 
usbon ang oras sa pagsugod sa akong 
klase sa Martes nga sayo og duha ka 
oras kay sa naandan. Nagpasabut kini 
nga masayo og duha ka oras ang pag-
human mahuman sa akong klase.

Usa gayud kini ka panalangin 
kanamo. Miabut kami sa miting nga 
layo pa ang oras ug mibati sa Espiritu 
sa atubangan sa usa sa mga tinun-an 
sa Ginoo. Gani ang among anak nga 
lalaki nga singko anyos adunay maa-
nindot nga kahigayunan sa paggakos 
ug pagpakigsulti ni Elder Amado sa 
wala pa magsugod ang miting. Uban 
sa kongregasyon, natagamtaman 
namo ang impluwensya sa Espiritu. 
Dugang pa, nakaangkon kami og 
pagpamatuod isip usa ka pamilya nga 
ang Langitnong Amahan nakahibalo 
sa among mga tinguha ug naminaw 
sa among mga pag-ampo. ◼

Miguel Troncoso, Santa Cruz, Argentina

naproblema ko. Nasayud ko nga 
kinahanglan nakong prangkahan ang 
akong mga kauban sa trabaho.

“Nagbinuang ka nako?” nangu-
tana si Bob (ang mga ngalan gi-
pang-usab), ang senior nga sakop 
sa team. “Ang tanang tawo manikas. 

Ang bag-ong dugang sa sweldo, 
nakamugna og pagdasig sa 

pagpanikas. Ang usa ka kauban sa 
trabaho kanunayng sekreto nga moduol 
sa awtomatik nga counter ug mohimo 
og dugang nga pagbira sa trip lever.

Bisan ang tagdumala. Sila naghuna-
huna na niini.”

Iyang nakita nga walay angay 
usabon. Unsa pa man ang akong 
mabuhat? Bisan dili pasobrahan ang 
gidaghanon sa among mahimo, ang 
among press mao ang labing mabu-
ngahon sa among eskedyul sa trabaho 
[shift]. Kanunay kong makadungog sa 
ubang mga press nga sila naghandum 
nga makatrabaho sa among team.

“Pwede kong makigpuli og pwesto 
ni Jack sa pikas press,” misugyot ko 
kang Bob.

“Sa akong hunahuna nagkenuwa-
ngol ka,” siya miingon nako, “apan 
makatrabaho ra ko uban ni Jack.”

Human nga nag-ilis mi ni Jack og 
team, si Bob kanunay mopahinum-
dom kanako kon unsa ka dako ang 
iyang sweldo kaysa akoa. Nahinum-
dom sa mga pulong sa himno “How 
Firm a Foundation”: “Ayaw kahad-
lok, ug; ayaw, kalisang.” Kadto nga 

mga pulong nakatabang kanako nga 
dili manumbaling sa mga pagbiay-
biay ni Bob.

Sa wala madugay, si Bob miduol 
nako. Siya miingon nga si Jack wala 
magsilbi, ug ang akong team gusto nga 
mobalik ko. Natingala ko. Miingon ko 
ni Bob nga mobalik ko kon wala nay 
pagpanikas Siya miuyon. Ang akong 
daan nga team mainitong miabi-abi 
kanako, ug ang pagpanikas gihunong.

Nagdahum ko nga pagasulayan sa 
dili pa moadto sa akong misyon, apan 
wala koy ideya nga ang akong pag-
kamatinuoron ug kaisug ang sulayan. 
Mapasalamaton ko nga sa dihang 
nagkinahanglan ko og kalig-on sa 
pagbuhat unsa ang ensakto, ang 
Ginoo miagak kanako uban sa Iyang 
“matarung, gamhanan nga kamot.” 1 ◼
Kenneth Hurst, Alabama, USA

MUBO NGA SULAT
 1. (“How Firm a Foundation,” Hymns, nu. 85)
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HOME TEACHING UG VISITING 
TEACHING: USA KA BUHAT SA 

Pagpangalagad
Bag-o pa lang sa home o 
visiting teaching? Ikonsiderar 
kining siyam ka mga sugyot.

“Nasayud ko nga katapusan na karon sa 
bulan, ug pasayloa ko nga kami wala 
makahigayon sa paghisgut sa Mensahe sa 

Visiting Teaching,” miingon ang visiting teacher ni 
Sister Julie B. Beck. Gani sa iyang pagsulti niining 
pahayag, siya mibiya sa balay sa presidente sa 
kinatibuk-ang Relief Society uban sa usa ka basket 
nga plantsahunon ug mibalik kang Sister Beck. “Sa 
imong hunahuna mahimo pa ni namong iapil?” 
siya nagduha-duha og pangutana ni Sister Beck.

Sa dihang si Sister Beck mohinumdom niini 
nga panghitabo, maglugmaw sa luha ang iyang 
mga mata samtang siya mangutana, “Sa unsang 
paagi nga kining buotang higala ug mapahinu-
ngoron nga visiting teacher mibati nga ako wala 
pa mabisitahi ug maamumahi? Kini dili mao ang 
unang higayon nga siya mibisita aron sa pag- 
asikaso sa panginahanglan nianang bulana. Nga-
nong wala siya makaamgo nga siya kanunayng 
nangalagad kanako ug nagpanalangin sa akong 
pamilya? Ang iyang pag-atiman ug kabalaka alang 
kanako mao ang pinaka ehemplo sa visiting 
teaching. Dayag lang, siya maka-report nga ako 
nabisitahan!”

Sama sa kasinatian nga gihulagway ni Sister 
Beck, ang dinasig nga visiting ug home teaching 
labaw pa kaysa pormal nga pagbisita ug dili sa 
kanunay kompleto. Ang home ug visiting teaching 
kabahin sa pag-amuma sa mga tawo labaw pa 
kaysa pagkompleto sa proseso, ug kon saktong 
pagkahimo, kini nagrepresentar sa pag-amuma ug 
dili pag-ihap. Kining mga buluhaton makasang-
kap og pag-amuma ug pagpangalagad ngadto sa 
usag usa sama sa pagpangalagad sa Manluluwas. 
Ania ang pipila ka mga ideya nga makatabang 
kaninyo:

•  Pag-ila kon si kinsa ang gi assigned ka-
ninyo nga bisitahan ug si kinsa ang inyong 
kauban. Ang mga lider sa priesthood o Relief 
Society sa inyong ward o branch kinahanglang 
mohatag kaninyo sa ngalan ug impormasyon 
sa pagkontak sa kada pamilya o indibidwal nga 
gi-assigned kaninyo sa pagbisita. Ipaila-ila ang 
inyong kaugalingon ngadto sa inyong kauban 
ug sa mga tawo nga inyong bisitahan ug pagsu-
god sa pagtukod og relasyon.

•  Pagbisita. Pakigkita sa tawo ngadto sa iyang 
balay kon mahimo. Kon kana dili mahimo, 
mahimo ninyong ikonsiderar nga magkita duol 
sa trabahoan sa tawo, kauban nga maglakaw, 
o pagtapok sa dili pa magsugod o inigkahu-
man sa mga miting sa Dominggo. Pagtudlo ug 
pagdasig sa usag usa—tingali sugdi uban sa 
Mensahe sa Unang Kapangulohan o Visiting 
Teaching. Ipakigbahin ang inyong pagpama-
tuod. Ipakigbahin kon unsa ang nahitabo sa 
imong kinabuhi. Pagpalambo og paghigugma 
pinaagi sa pagkamahigalaon ug pagkamaa-
mumahon. Sinsero nga maminaw. Padayona 
ang mga pagsalig nga gisalig sa uban nganha 
kaninyo. Padayona ang pakighigala, ingon nga 
sa kasagaran ang panahon makadala ngadto sa 
mas dako nga pagsalig.

•  Pag-ampo uban ug alang niadtong inyong 
gitudloan. Kini mahimong angay nga mo-
hangyo inig tapos sa inyong pagbisita, “Ma-
kaampo ba mi uban kaninyo?” Ang pangulo 
sa panimalay maoy mopili kon si kinsa ang 
mag-ampo. Sa mga adlaw ug mga semana tali 
sa mga pagbisita, padayon sa pag-ampo alang 
niadtong inyong gi-home teach o gibisitahan. 
Hangyoa ang Langitnong Amahan og tabang 
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ANG INYONG PAGTUO MOTUBO

kabahin sa iyang sitwasyon. Sila 
mihangyo kaniya sa paghinulsol 
ug sa pagpili sa pagsunod sa 
dalan nga giandam sa Ginoo 
alang kaniya ug sa gitudlo kaniya 
sa iyang amahan ug inahan nga 
iyang sundon. Siya nakaamgo 
samtang siya naminaw nga ang 
bugtong paagi nga sila makahi-
balo kabahin sa iyang kinabuhi 
gikan lang sa Dios. Ang pag-
ampo sa usa ka inahan gidu-
ngog sa Langitnong Amahan, 
ug ang Espiritu Santo gipadala 
ngadto sa mga home teacher 
uban sa usa ka buluhaton.

“. . . Ang inyong hugot nga 
pagtuo motubo samtang kamo 
moserbisyo sa Ginoo sa pag-
amuma sa mga anak sa Langit-
nong Amahan isip magtutudlo 
sa Ginoo sa ilang panimalay. 
Ang inyong mga pag-ampo 
pagatubagon. Inyo mismo 
mahibaloan nga Siya buhi, nga 
Siya naghigugma kanato, ug 
Siya naghatag og inspirasyon 
niadtong bag-o lang gyud nga 
nagsugod sa pagtuo Kaniya ug 
uban sa tinguha sa pagserbisyo 
Kaniya sa Iyang Simbahan.”
Presidente Henry B. Eyring, Unang Mag-
tatambag sa Unang Kapangulohan, “Gifts 
of the Spirit for Hard Times” (Church 
Educational System fireside alang sa mga 
young adult, Sept. 10, 2006), lds .org/ 
broadcast.
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“Nakadawat 
ko og tawag 
sa telepono 
gikan sa usa ka 
nabalaka kaayo 
nga inahan sa 
usa ka estado 
nga layo gikan 

sa akong gipuy-an. Siya mii-
ngon kanako nga ang iyang 
wala maminyo nga anak nga 
babaye mibalhin ngadto sa laing 
siyudad nga layo sa iyang balay. 
Iyang nabati gikan sa mubo nga 
panag-istoryahanay sa iyang 
anak nga babaye nga adunay 
mahitabo nga dili gyud maayo. 
Ang inahan nabalaka sa moral 
nga kaluwasan sa iyang anak 
nga babaye. Siya mihangyo 
kanako sa pagtabang sa iyang 
anak nga babaye.

“Akong nahibaloan kon si 
kinsa ang home teacher sa iyang 
anak nga babaye. Gitawagan 
nako siya. Siya batan-on pa. Ug 
gani siya ug ang iyang kauban 
nakamata nianang gabhiona 
nga wala lamang nabalaka alang 
sa babaye apan uban sa pasi-
daan nga siya hapit na mohimo 
og mga pagpili nga makadala 
og kaguol ug kaalaut. Uban 
lang sa inpirasyon sa Espiritu, sila 
mibisita kaniya. Siya sa sinug-
danan dili unta mosulti kanila 
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Isip usa ka hamtong nga babaye 
sa Simbahan, kamo hatagan og 

oportunidad ug responsibilidad 
sa pagserbisyo isip usa ka visi-
ting teacher. Niini nga kapasi-
dad kamo adunay potensyal sa 
pagbuhat og daghang kaayohan. 
Samtang kamo mobisita sa igso-
ong mga babaye nga gi-assign 
ninyo, kamo:
•  Makaila ug magmahal sa igso-

ong mga babaye nga inyong 
bisitahan ug makabaton og 
bag-ong mga higala.

•  Adunay oportunidad sa 
pagpakigbahin ug pagpa-
matuod sa mga doktrina sa 
ebanghelyo.

•  Mahimong impluwensya 
alang sa kaayohan ug ka-
lig-on ngadto sa igsoong  
mga babaye.

•  Makabaton og oportunidad 
sa pagtanyag ug paghatag og 
tabang kon gikinahanglan.

•  Mobati sa Espiritu nga nag-
giya sa inyong trabaho.

•  Makasinati og hingpit nga 
kalipay pinaagi sa inyong 
pagserbisyo.

•  Motubo sa espirituhanon isip 
usa ka nakigsaad nga anak 
nga babaye sa Dios.

aron masayud kon sa unsang paagi sila banta-
yan ug higugmaon.

•  Pagpangalagad. Pagbantay ug paghunahuna 
daan sa mga panginahanglanon. Pananglitan, 
kon ang sister nga inyong gibisitahan adunay 
umaabut nga eksamin sa eskwelahan, tingali 
makaluto kamo og panihapon niana nga se-
mana aron siya adunay mas daghang pana-
hon sa pagtuon. Kon ang brother nga inyong 
gi-home teach nangita og trabaho, ipaila-ila 
siya ngadto sa mga tawo nga mahimong 
makatabang.

•  Pangutana og makatabang nga mga  
pangutana. Ang mga pangutana modala 
ngadto sa mga oportunidad sa paghupay,  
pagpakigbahin nga adunay kalabutan nga  
mga baruganan sa ebanghelyo, ug paghatag 
og makahuluganong pagserbisyo. Mahimo 
kamong mangutana: “Unsa ang nakapabalaka 
kaninyo?” “Unsay mga pangutana ninyo kaba-
hin sa ebanghelyo?” O kamo mahimong piho: 
“Makatabang ba mi kaninyo sa buluhaton sa 
balay?” “Ganahan ba mo nga ihatud ngadto sa 
tindahan o sa usa ka appointment sa doktor?” 
Ang mga pangutana makahimo og mas maa-
yong mga resulta kaysa yanong mosulti,  
“Tawagi mi kon kamo nagkinahanglan og  
bisan unsang butang.”

•  Pagtinguha og inspirasyon. Ang Espiritu 
makatabang kaninyo kon unsaon sa pagtabang 
niadtong gi-assigned kaninyo nga tudloan. 
Kamo mahimong madasig og mga hilisgutan 
nga hisgutan o tabang nga ikatanyag. Samtang 
inyo silang ilia-ilahon og maayo, kamo madasig 
sa pag-awhag niadtong inyong gibisitahan nga 
sila padayong modawat sa mga ordinansa ug 
mga pakigsaad sa ebanghelyo o sa pagpadayon 
og apil sa tanang mga panalangin nga matan-
yag sa ebanghelyo.

•  Pag-report sa ensaktong impormasyon. 
I-report ang temporal ug espiritwal nga kaa-
yohan niadtong inyong gibisitahan, bisan unsa 
nga serbisyo nga inyong nabuhat, ug bisan 
unsa nga mga panginahanglan. I-report ang 
kompidensyal nga mga butang diretso sa presi-
dente sa Relief Society o sa korum.

•  Pagpakigsabut sa inyong kauban. Uban sa 
inyong pares, tungaa ang mga buluhaton kon 
gikinahanglan aron sa pagkontak ug sa pag-
amuma. Tingali kinahanglan kamo nga mag-
puli-puli sa pagbisita, paghatag og serbisyo, 
ug pag-report sa kahimtang niadtong inyong 
gitudloan.

•  Paghinumdom. Hinumdumi ang importanting 
mga panghitabo sa kinabuhi niadtong inyong 
gitudloan, sama sa mga adlaw nga natawhan 
ug gani sa matag adlaw nga mga panghitabo 
nga mahimong importante ngadto kanila. ◼

Mga Panalangin sa Visiting Teaching
Ni Silvia H. Allred
Unang Magtatambag sa Kinatibuk-ang  
Kapangulohan sa Relief Society
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Ang Kadasig sa Pagtudlo 
sa Ebanghelyo

Ang akong kauban sa 
home teaching ug 

ako mibisita og tigulang 
nga magtiayon. Niuli na 
ko sa akong misyon mga 
pipila pa lang ka semana 
ang milabay, apan nagsu-
god nako sa pagkalimot 
sa pagbati sa pagtudlo 
sa ebanghelyo. Apan 
kadto nga pagbisita ug 
ang among gitudlo nga 

Ang Kalipay sa Ginoo

Nakaatubang ko og mga 
hagit, ug kon ang mga 

butang dili mahitabo sama 
sa akong gusto, sayon ra 
ang pagreklamo. Apan ang 
akong panglantaw nau-
sab sa dihang ang akong 
kauban ug ako na-assigned 
sa pag-home teach og usa 
ka pamilya kinsa wala na 
magsimba sa dugay na nga 
panahon.

Atol sa usa ka pagbisita, 
nakaamgo ko nga ang mga 
hagit niining pamilya naka-
himo sa akong problema 
nga mora og usa ka tulo 
sa ulan sa kadagatan. Ang 
ilang pagsimba mora og 
lisud nga mahitabo, apan 
ang akong kauban ug ako 
nagpadayon sa pagbisita 
kanila.

Usa ka buntag sa Do-
minggo sa wala pa ang 
sakrament miting, mibati 
ko nga mobarug sa pulta-
han. Sa akong dako nga 
katingala, nakita ko kining 
pamilya nga misulod sa 
simbahan! Ang mga pulong 
dili makapasabut sa hingpit 
nga kalipay nga akong na-
bati. Ang akong mga hagit 
nabuntog diha sa hing-
pit nga kalipay ni Kristo 
(tan-wa sa Alma 31:38).
Rati Mogotsi, South Africa

Tukma gayud sa  
Bisan Unsang Edad

Sa dihang gi-assigned 
ko sa pagbisita sa usa 

ka tigulang nga babaye, 
naghunahuna ko kon kami 
ba adunay butang nga ma-
nagsama tungod sa kadako 
og agwat sa among edad. 
Nakaamgo ko, hinoon, nga 
ang Ginoo nasayud nga 
ang akong kauban ug ako 
angayan kaayo sa pagbi-
sita niini nga sister, kinsa 
nagkinahanglan og usa ka 
tawo nga makaistorya ug 
maminaw.

Akong nakita nga ako 
mahimong instrumento 
diha sa mga kamot sa 
Ginoo sa pagserbisyo niini 
nga sister. Nadiskobrehan 
usab nako nga daghan ko 
og makat-unan gikan niya. 
Ang paggahin og panahon 
nga magkauban nakahatag 
kanamong duha og kalipay 
sa among kinabuhi.
Teboho Ndaba, South Africa

Mga Higala sa Dili 
Madugay

Sa dihang mibiya ko sa 
balay aron pagtuon sa 

gawas sa nasud ngadto sa 
France, ang visiting tea-
ching nakahatag og bag-
ong kahulugan. Ang mga 
sister nga gi-assign nakong 
bisitahan wala magpabilin 
nga mga ngalan lamang 
ingon man mga dagway 
nga dili kaayo mahinum-
duman; apan sila nahi-
mong mga higala nga duol 
gayud sa akong kasing-
kasing. Daghang mga 
higayon nga ako natandog 
sa Espiritu Santo sa piho 

leksyon nakapabalik sa 
kadasig. Ang Espiritu  
nakapadasig kaayo sa 
akong kasingkasing, ug 
ang ako lang nahimo 
mao ang pagpahiyum ug 
pagpugong sa akong mga 
luha.

Ang home teaching 
importante sa mga young 
adult tungod kay kitang 
tanan, bisan unsa man 

ang atong mga kahimtang, 
kinahanglang malig-on  
pinaagi sa Espiritu. Ang 
bira sa kalibutan kusog 
kaayo, ug ang pagtudlo  
sa gipahiuli nga ebang-
helyo mao ang usa sa 
labing maayo nga mga 
paagi sa paglikay nga ma-
salaag ngadto sa kuyaw 
nga mga dalan.
Ramon Kaspers, Netherlands

nga mga higayon aron sa 
pag-ampo ug usahay sa 
pagpuasa alang kanila o 
sa pagtawag, paghupay, 
pagpaminaw, pagsulat, 
pagbisita, o bisan pagga-
kos lang kanila. Kining 
gagmay nga mga pangli-
hok-lihok nakahimo og 
kalainan sa ilang kinabuhi, 
ug kini nakahimo usab og 
kalainan sa akoa.

Tanang mga sister 
managlahi. Ang uban 
kapareha nako og edad; 
ang uban kay mas edaran. 
Ang uban mga batan-on, 

minyo nga mga inahan; 
ang uban walay bana. 
Ang among mga pagbisita 
nakahimo kanamo sa pag-
lantaw lapas pa sa among 
panaglahi.

Bag-ohay lang mibalhin 
ko og bag-ong lungsod. 
Nagmaya ang akong ka-
singkasing sa dihang naka-
dawat ko og assignment sa 
pagbisita og pipila ka mga 
sister. Karon sila mga nga-
lan lamang. Ugma damlag 
sila mahimong mga higala.
Nirina J-Randriamiharisoa, 
Madagascar
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Mubo ug Direkta
Una sa tanan, ayaw tuguti 

nga ang mga pangutana sa 
inyong mga higala makasamok 
ninyo. Mga simbolo ug mga 
ordinansa sa templo nahibaloan 
na sa publiko sa daghang lain-
laing mga paagi sa milabay nga 
mga katuigan, ilabi na sa mga 
tawo nga mibiya sa Simbahan. 
Apan tungod lang kay kining 

mga butanga nahiba-
loan sa mga tawo sa 

gawas sa Simba-
han wala kana 

magpasabut 
nga kini dili 
na sagrado. 
Unsa ang 
importante 

Ang akong mga higala 
nga dili miyembro 
nakigsulti nako 

mao nga kita mopadayon sa 
paghupot niini nga sagrado 
ug mopakita sa atong pasalig 
ngadto sa Ginoo.

Ikaduha, kon ang mga tawo 
mangutana mahitungod sa mga 
seremonya sa templo, makasulti 
kamo sa tinuod nga wala kaayo 
kamo makahibalo niini tungod 
kay kamo wala pa makasinati 
niini. Hinoon, aron sa pagklaro 
sa wala pagsinabtanay, makapa-
sabut kamo ngakita moadto sa 
templo aron sa paghimo og mga 
pakigsaad uban sa Langitnong 
Amahan ug nga kini “maka-
tabang nato nga mopunting 
ngadto sa Manluluwas, sa Iyang 
tahas sa plano sa atong Langit-
nong Amahan, ug sa atong 
pasalig sa pagsunod Kaniya” 
Matinud-anon sa Tinuohan 
[2004], 229). Ang mga simbolo 
ug mga seremonya sa templo 
sagrado ug kinahanglang dili 
hisgutan diha sa publiko, ni kini 
masabtan pag-ayo o mapasala-
matan sa gawas sa giapasabut 
diha sa templo.

Aron makat-on pa, inyong 
mabasa ang mosunod nga mga 
kapanguhaan, nga anaa sa mga 

pinulongan sa LDS .org:
• Tan-awa sa Pagpa-

ngandam sa Pagsulod 
sa Balaan nga Templo 

(booklet, 2004).
• Ang mga “Templo” 
kabahin sa Matinud-
anon sa Tinuohan, mga 
pahina 228–32. ◼

mahitungod sa 
mga butang nga 

nahitabo diha  
sa templo. 
Giunsa nila sa 
pagkahibalo niini,  

ug unsa ang akong 
isulti bahin niini?
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Usahay nasuod na kaayo 
kita sa atong mga lider nga 

kita matintal nga mahimong 
kaswal sa atong relasyon ka-
nila. Samtang maayo man nga 
mahigalaon, importante usab 
nga mopakita og ensakto nga 
pagtahud alang kanila ug sa 
ilang mga calling. Sa Simbahan 
naandan na nga motawag sa 
mga hamtong nga “Brother” 
o “Sister, ” isip pagtimbaya 
nga nagpakita sa pagtahud 
ug nagpahinumdom nato nga 
kita mga anak sa Langitnong 
Amahan. Laing mas pormal nga 
titulo, sama sa elder, bishop, o 
presidente, gigamit usab isip 
timailhan sa pagtahud. Ang full-
time nga mga misyonaryo nag-
pakita og maayong ehemplo 
ngadto sa usag usa pinaagi sa 
pagtawag og “Elder” o “Sister.”

Importante nga magmati-
nahuron sa atong mga lider sa 

pagserbisyo og 

Si Presidente Monson 
miingon nga ang 

akong balikon ang dugay nang 
gitudlo sa mga propeta—nga 
ang matag takus, makahimo nga 
batan-ong lalaki kinahanglan 
nga mangandam sa pagserbisyo 
og misyon. Ang misyonaryo 
nga pagserbisyo usa ka katung-
danan sa priesthood—usa ka 
obligasyon nga gipaabut sa 
Ginoo kanato kinsa gihatagan 
og hilabihan ka daghan.” 1

Lakip sa pagdawat sa pries-
thood mao ang pag-uyon sa 
pagdawat sa inyong kaugali-
ngon sa mga responsibilidad ug 
mga katungdanan nga kauban 
niini. Kabahin sa uban pa nga 
gasa nga gihatag sa Langitnong 
Amahan, Siya nagdahum nga 
kamo mogamit sa priesthood sa 
pagpanalangin sa uban. “Alang 
kaniya ngadto kinsa daghan ang 
gihatag daghan ang gikinahang-
lan” (D&P 82:3).

Ang mga tighupot sa Aaro-
nic Priesthood “magpasidaan, 
magpatin-aw, mag-awhag, ug 
magtudlo, ug magdapit sa tanan 
sa pagduol ngadto kang Kristo” 
(D&P 20:59). Sama sa gisulti 
ni Presidente Monson, ang 
pagserbisyo og full-time nga 
misyon usa ka katungdanan sa 
mga tighupot sa priesthood. Sa 
misyon inyong igahin ang tanan 
ninyong kusog, panahon ug 
mag-focus sa pagtuman nia-
nang katungdanan: pagserbisyo, 
pagsangyaw sa ebanghelyo, ug 
pagdapit sa tanan sa pagduol 
ngadto kang Kristo. Dayag lang, 
ang pagtuman sa inyong ka-
tungdanan kanunay nga adunay 
panalangin. Ang inyong misyon 
maoy panahon sa hilabihan nga 
kalipay ug sa espirituhanon nga 
paglambo. ◼
MUBO NGA SULAT
 1. Thomas S. Monson, “Samtang Kita 

Nagkatigum Pag-usab,”  Liahona, 
Nob. 2010, 5–6; emphasis gidugang.

misyon 
usa ka 
full-time nga 

Sa miaging kinatibuk-ang 
komperensya si Presidente 

Thomas S. Monson miingon: 
“Ngadto sa batan-ong mga lalaki 
sa Aaronic Priesthood ug nganha 
kaninyo batan-ong mga lalaki 
nga mahimo nang mga elder: 

responsi-

Simbahan ug maghinum-
dom nga bisan tuod sila 
atong mga higala, diha 
sa Simbahan kinahang-
lan nga atong tahuron 
ang ilang mga calling ug 
magpakita og pagtahud 
pinaagi sa pagtawag 
kanila og “Brother” o 
“Sister.” ◼

Ensakto ra ba nga 
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motawag sa 
mga lider sa 

Simbahan  
sa ilang pangalan?

priesthood.  
bilidad sa 

Unsay gipasabut 
niini?” 
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Sunda ang Propeta. 
Pag-andam sa 
pagserbisyo og 

misyon.  
(Tan-awa sa D&P 15:6.)

SUPER!
PAGPILI NGA  
MAHIMONG  

BAYANI.
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Ni Rodolfo Giannini

Naswertehan ko nga gipailaila ko 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo 
sa mga Santos sa Ulahing mga 

Adlaw pinaagi sa usa ka higala. Gi-
tudloan ko sa mga misyonaryo kinsa 
gitawag sa Dios sa pagdala sa kaha-
yag sa ebanghelyo ngadto sa kalibu-
tan. Duha ka tuig human sa akong 
bunyag gitawag ko sa pagserbisyo 
sa Italy Milan Mission. Sa wala pa ko 
mobiya, aduna koy lawum nga espiri-
tuhanong kasinatian.

Ang akong mga ginikanan, kinsa 
dili mga miyembro sa Simbahan, 
wala manumbaling sa akong kalipay 
niining oportunidad sa pag-misyon. 
Kami adunay grabe nga mga paglalis 
nga nakapaguol gyud nako.

Duha ka adlaw sa wala pa ko 
molarga sa akong misyon, ang akong 
mga ginikanan sa kalit lang grabe nga 
nasakit. Ang akong inahan adunay 
kadaut sa panglawas nga tungod niini 
siya naospital. Walay mga paningka-
mot sa mga doktor nga mora og na-
katabang. Ang akong amahan adunay 

KINAHANGLAN  
BA KO NGA  
MOLARGA O 
MAGPABILIN?

cirrhosis sa atay, diin ang mga doktor 
miingon nga lisud nga maayo.

Nianang gabhiona nagluhod ug 
nag-ampo ko sa akong Langitnong 
Amahan, nag-ingon, “Amahan, taba-
ngi ko. Ang akong pamilya nagkasa-
kit, ug dili ko makabiya nila niini nga 
kahimtang. Nag-ampo ko, Amahan, 
tabangi ko sa pagkasayud kon en-
sakto ba nga mobiya o magpabilin.”

Namalandong ko sa akong sitwas-
yon sulod sa pipila ka mga minuto. 
Dayon mibati ko og hinay apan 
maduluton nga tingog nga miingon, 
“Pagbaton og hugot nga pagtuo, ug 
ang tanang butang mahimong labing 
maayo.”

Bisan pa sa kaguol nga akong 
nabati nga nagtan-aw sa akong pa-
milya nga dili maayo ang panglawas, 
mihukom ko sa pagsakay sa erop-
lano nga modala nako padulong sa 
Rome ug dayon sa Estados Unidos, 
diin ako nagtambong sa missionary 
training center. Ang akong mga ga-
bii sa MTC dili malipayon. Nagsige 

ko og hunahuna kabahin sa akong 
mga ginikanan. Sa katapusan, uban 
sa pagtugot sa presidente sa MTC, 
nakatawag ko nila sa pagpangumusta 
kanila.

Sa telepono, ang akong inahan 
miingon nako uban sa hingpit nga 
kalipay nga siya ug ang akong ama-
han nakasinati og milagro gikan sa 
Ginoo—mga pulong nga wala gayud 
nako damha nga madungog gikan sa 
usa ka babaye nga wala gayuy hugot 
nga pagtuo. Siya miingon kanako 
nga sa dihang mibiya nako, ang ilang 
panglawas naarang-arang, ug ang 
mga doktor wala makapasabut niini. 
Ang akong mga ginikanan nahimsug 
ug malipayon. Ang akong kalipay 
napuno.

Pinaagi niini nga kasinatian, ang 
akong pagpamatuod sa gahum sa 
hugot nga pagtuo, pag-ampo, ug 
pagkamasulundon milambo. Ma-
pasalamaton ko nga ang Ginoo 
miamuma sa akong pamilya atol sa 
akong misyon. ◼PA
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Mga pila na lang ka adlaw sa dili ba ko molarga padulong sa misyon,  
ang akong mga ginikanan naospital. Dili ko sigurado kon makabiya ko nila.
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Ni Richard M. Romney
Mga Magasin sa Simbahan

Ang tig-atake sa laing team nag-
dribble padulong sa goal, nga 
paspas. Nakasiguro siya nga 

maka-score. Apan si Celva migukod 
kaniya, mitapad, mipatid sa bola, ug 
midagan sa lahi nga direksyon.

“Ako usa ka tigpanalipod,” mipasa-
but ang 12 anyos nga si Celva. “Akong 
trabaho sa pagsanta sa laing team nga 
maka-score.”

Si Celva mao ang klase sa magdu-
dula nga inyong ganahan nga maka-
uban. Hilumon siya apan agresibo, 
andam siyang motrabaho pag-ayo, ug 
ganahan siyang makita ang tanan sa 
team. Mao kini ang mga hiyas nga na-
kapahimo niya usab nga importante 
nga kabahin sa laing mga team—sa 
iyang simbahan ug sa iyang pamilya. 
Ug mao usab ang iyang pagkaandam 
sa pagpanalipod sa kamatuoran.

Celva ug Nephi
Ang paborito nga kasulatan ni 

Celva mao ang 1 Nephi 3:7: “Ako 
moadto ug mobuhat sa mga butang 
nga ang Ginoo nagsugo.” Sama ni 
Nephi, si Celva misalig sa Ginoo. 
“Siya dili mosugo kanako og butang 

TIGPANALIPOD SA  
HUGOT NGA PAGTUO

nga dili moandam og paagi alang 
kanako sa pagbuhat niini. Siya mo-
lig-on kanako ug mopadala sa uban 
sa pagtabang nako.”

Lakaw ug Buhata
“Ang pagpaminaw sa unsay 

gitudlo nato sa ebanghelyo im-
portante,” miingon si Celva. “Apan 
importante usab ang pagbuhat 
unsay gitudlo nato.” Nahinumdom 
siya sa iyang bunyag ug naning-
kamot kada adlaw sa paggamit sa 
gasa sa Espiritu Santo sa paghimo 
og mga pagpili. Bag-o lang siyang 
nakadawat sa Aaronic Priesthood, 
naghandom nga makaadto sa tem-
plo sa umaabut aron sa paghimo og 
dugang nga mga pakigsaad uban sa 
Ginoo, ug nagplano nga moserbisyo 
og full-time nga misyon. Gusto siya 
nga mopakita og maayo nga ehem-
plo alang sa iyang mga igsoon nga 
lalaki ug moserbisyo sa iyang inahan 
ug amahan.

“Akong gitahud ang akong ina-
han ug amahan pinaagi sa pagbuhat 
unsay ilang isugo nako ug pinaagi 
sa pagsunod sa mga sugo sa atong 
Langitnong Amahan,” miingon siya. 
“Isip kamagulangang anak, nasayud 

UNSAY ANAA  
SA PANGALAN?
Celva mao ang panga-
lan nga adunay kahu-
lugan. Kombinasyon 
kini sa mga pangalan 
sa amahan ni Celva, 
Celestin, ug sa iyang 

inahan, Valerie. “Nagpahinumdom kini 
nako nga gusto kaayo sila mag-uban, 
aron paghimo og malipayon nga 
pamilya,” miingon si Celva.

Ang mga pangalan usab sa 
iyang mga igsoon may kahulu-
gan usab. Nathan, edad nga 7, 
ginganlan alang sa usa ka maalamon 
nga tawo sa Biblia. Beni, edad nga 4, 
nagpasabut “bulahan.” Ug bisan ang 
dos anyos nga ginganlan og Celestin 
Jr., sunod sa iyang amahan, sa karon 
ang tanan motawag kaniya og Le Petit 
(“ang gamay”). 

Kubangila Kasanza Celva sa Kinshasa, Democratic  
Republic of Congo, usa ka bantugan nga magdudula  
sa daghang mga team.

ako nga importante nga ako mopa-
kita og maayong ehemplo alang 
sa akong mga igsoong 
lalaki, tungod kay unsay 
akong buhaton ila usab 
nga buhaton.

Pagpabilin nga Lig-on
Nasayud si Celva nga importante 

nga motrabaho pag-ayo, sa sport ug 
sa ebanghelyo. Pag-ampo sa pamilya 
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ANAA PAY DAGHAN SA INTERNET

A ron makakita sa mapa sa Kinshasa ug motan-aw 
sa video ni Celva nga nagkanta og himno ug 

nagpamatuod, adto sa www .liahona .lds .org.

ug personal, pagtuon sa ka-
sulatan sa pamilya ug perso-

nal, family home evening—ang 
tanan kabahin sa iyang regular nga 

buluhaton. Siya adunay pagpama-
tuod sa Pulong sa Kaalam ug 
nasayud nga adunay maayong 

kan-on samtang ang uban dili ma-
ayo. “Ang mga atleta kinahanglang 
dili moinom og beer,” maisugon 
siyang miingon.

Usa ka Tinuod nga Tigpanalipod
Samtang nagpaingon ang Simba-

han ngadto sa umaabut, nindot nga 
makahibalo nga adunay mga young 
men sama ni Celva kinsa gusto nga 
mobuhat unsay ensakto. “Nasayud 
ako nga ang akong Langitnong Ama-
han buhi, nga si Jesukristo tinuod, 
ug nga si Joseph Smith propeta kinsa 
mipahiuli sa ebanghleyo dinhi sa 
yuta,” miingon si Celva. “Aduna ako 
niana nga pagpamatuod ug manali-
pod kanunay sa Simbahan sa bisan 
unsang paagi.” ◼
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Ang pagkamauyonon usa ka hi-
yas nga kinahanglanon kaayo sa 
atong nagkagubot nga kalibu-

tan. Apan kinahanglang moila ta nga 
adunay kalainan tali sa pagkamauyo-
non ug kamatugtanon. Ang inyong 
mabinationg pagkamauyonon alang 
sa usa ka indibidwal wala nagtugot 
kaniya sa pagbuhat og sayop, ni ang 
inyong pagkamauyonon nag-obligar 
kaninyo sa pagtugot sa iyang sayop. 
Kana nga kalainan importante sa pag-
sabut niining makahuluganong hiyas.

Duha ka Dagkong mga Sugo
Ang atong pinaka prayoridad sa 

kinabuhi mao ang paghigugma sa 
Dios ug sa paghigugma sa atong 
mga silingan.1 Kana malukpanong 
naglakip sa atong mga silingan sa 
atong pamilya, atong komunidad, 
atong nasud, ug sa atong kalibutan. 
Ang pagkamasulundon sa ikaduha 
nga sugo nakatabang sa pagsunod sa 
unang sugo. “Kon kamo anaa sa pag-
serbisyo sa inyong mga isigkatawo 
kamo anaa lamang sa pagserbisyo sa 
inyong Dios” (Mosiah 2:17). 

Ang Bunyag Mas Molabaw  
sa Background

Sa matag kontinente ug tabok sa 
tanang isla sa dagat, ang matinud-
anon gipangpundok ngadto sa Ang 
Simbahan ni Jesukristo sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw. Ang mga 
panaglahi sa background sa kultura, 
pinulongan, sekso, ug hitsura nagka-
walay hinungdan samtang ang mga 
miyembro mopahinungod sa ilang 
kaugalingon sa pagserbisyo sa ilang 
hinigugma nga Manluluwas.

Ang pagsabut lamang sa katinuod 
sa pagkaamahan sa Dios makahatag 
og hingpit nga pagdayeg sa tinuoray 
nga panag-igsoonay sa tawo. Kana 
nga pagsabut makapadasig og ti-
nguha sa pagtukod og mga tulay sa 

Unsa Ang Ang Manluluwas mitudlo kanato 
nga dili nato angay nga tugutan 
ang kadautan. “Misulod si Jesus 
sa templo sa Dios, . . . ug iyang gi-
panglintuwad ang mga lamesa sa 
mga tigpangilis sa mga kwarta.”
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Ni Elder  
Russell M. Nelson
Sa Korum sa Napulog  
Duha ka mga Apostoles

sa paghigugma sa atong mga silingan. 
Mag-uban kitang nagpuyo niini nga yuta, 
nga atimanon, idumala, ug ipakigbahin 
uban sa pagpasalamat.2 Ang matag usa 
kanato makatabang sa paghimo sa kinabuhi 
niining kalibutan nga mas nindot nga 
kasinatian.

Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mi-
isyu ug pahayag alang sa tanan diin akong 
kutloon:

“Kini sayop sa moral nga paagi alang ni 
bisan kinsa nga tawo o grupo sa paglimud 
ni bisan kinsa sa iyang tiunay nga katakus sa 
makalilisang ug makapasilag nga teyoriya sa 
kaliwatan o kultura nga pagpalabaw.

“Kami nanawagan sa tanang mga tawo 
bisan asa sa pagpasalig og usab sa ilang kau-
galingon ngadto sa nasulayan na sa panahon 
nga mga sulundon sa pagkamauyonon ug 
pagtahud sa usag usa. Kami matinud-anong 
nagtuo nga samtang kita miila sa usag usa 
uban sa konsiderasyon ug kalooy kita ma-
kadiskobre nga kitang tanan malinawon nga 
dungan nga magpakabuhi bisan sa atong 
hilabihan nga pagkalahi.” 3

Kita dungan nga mahimong mobarug 
nga dili magmauyonon sa kalapasan apan 
matugtanon sa mga silingan nga may mga 
kalahi nga ilang gipakasagrado. Ang atong 
hinigugmang mga kaigsoonan sa tibuok 
kalibutan tanan mga anak sa Dios. Siya 
mao ang atong Amahan. Ang Iyang Anak, si 
Jesus, mao ang Kristo. Ang Iyang Simbahan 
gipahiuli sa yuta niining ulahing mga adlaw 
aron sa pagpanalangin sa tanang mga anak 
sa Dios. ◼
Gikan sa Abril 1994 nga pakigpulong sa kinatibuk-ang 
komperensya.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa Mateo 22:36–40; Juan 13:34–35; 15:12, 

17; Mga Taga-Roma 13:8; 1 Mga Taga-Tesalonica  
3:12; 4:9; 1 Pedro 1:22; 1 Juan 3:11, 23; 4:7, 11–12;  
2 Juan 1:5.

 2. Tan-awa sa Genesis 1:28; D&P 59:15–21; Moises 2:28; 
Abraham 4:28.

 3. Pahayag sa Unang Kapangulohan ug sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, Okt. 18, 1992;  
sama nga gikutlo sa “Church Exhorts Ethnic, Religi-
ous Tolerance,” Church News, Okt. 24, 1992, 4.G
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kooperasyon imbis mga paril sa pagpalain.
Ang pagkadili mauyonon magbunga og 

panagbingkil, ang pagkamauyonon mopuli 
sa panagbingkil. Ang pagkamauyonon mao 
ang yawe nga makaabli sa pultahan ngadto 
sa pagsinabtanay sa usag usa ug paghigugma.

Mga Risgo sa Walay Kinutuban  
nga Pagkamauyonon

Karon mahimo ba akong motanyag og 
usa ka importante nga pasidaan. Ang usa ka 
sayop nga hunahuna mahitabo kon ang usa 
ka gamay nga butang maayo, ang daghan 
mas labing maayo. Dili sa kanunay! Ang 
pagpalabi og inom sa gikinahanglan nga 
tambal mahimong makalanag. Ang walay 
kinutuban nga kalooy mahimong dili maka-
uyon sa kaangayan. Busa ang pagkamauyo-
non, nga walay kinutoban, makadala ngadto 
sa pagpasagad.

Ang Ginoo mihimo og mga linya sa ut-
lanan aron sa pagpatin-aw sa madawat nga 
mga kinutoban sa pagkamauyonon. Ang 
kakuyaw mahitabo kon kadtong balaanong 
mga kinutoban gilapas. Sama nga ang mga 
ginikanan nagtudlo sa gagmay nga mga 
bata nga dili magdagan-dagan ug magdula 
sa kalsada, ang Manluluwas mitudlo kanato 
nga dili nato tugutan ang kadautan. “Misu-
lod si Jesus sa templo sa Dios, . . . ug iyang 
gipanglintuwad ang mga lamesa sa mga 
tigpangilis sa mga kwarta” (Mateo 21:12; tan-
awa usab sa Marcos 11:15). Bisan tuod Siya 
naghigugma sa mga makasasala, ang Ginoo 
miingon nga Siya “dili makatan-aw diha sa 
sala sa uban sa labing gamay nga matang sa 
pagtugot” (D&P 1:31).

Ang tinuod nga paghigugma sa makasa-
sala nagkinahanglan og maisug nga kom-
prontasyon—dili pag-uyon! Ang tinuod nga 
gugma dili mosuporta sa batasan nga maka-
daut sa kaugalingon.

Ang Pagkamauyonon ug  
Pagtahud sa Usag Usa

Ang atong pasalig ngadto sa Manluluws 
nakahimo kanato sa pagsalikway sa 
sala ug magpatalinghug sa Iyang sugo 

Unsa Ang Pagkamauyonon [Tolerance]?
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Ni Elder  
Koichi Aoyagi
Sa Seventy

ANG DALAN SA PINILI

Isip usa ka teenager sa Matsumoto, Japan, 
interasado kaayo ko nga makat-on og 
Iningles. Sa edad nga 17 miapil ko sa Eng-

lish club sa akong high school. Sa pagsugod 
sa tuig sa ting-eskwela, ang club mihukom 
nga mangita og lumad nga mamumulong sa 
Iningles aron sa pagtudlo kanamo sa pag-
istorya og Iningles. Kami nangita pag-ayo, 
apan ang mga magtutudlo og Iningles nga 
among nakaistorya magpabayad, ug ang club 
dili man makabayad. Nawad-an sa kadasig, 
kami hapit na mohunong.

Dayon usa ka adlaw, samtang nag-drayb 
ko sa akong bisikleta padulong sa es-
kwelahan, nakakita ko og batan-ong mga 
Amerikano nga naka-suit nanghatag og 
mga flyers. Mikuha ko og usa ug gibutang 
sa akong bulsa. Human sa klase akong 
gisusi ang papel ug nasayran nga kini usa 
ka imbitasyon sa pagtambong og libre nga 
klase sa pag-istorya og Iningles. Diha sa 
flyer mao ang ngalan “Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 

Adlaw.” Wala pa gayud ako makadungog 
og ingon niini nga simbahan, apan nag-
hinam-hinam ko; nasulbad na nako ang 
problema sa English club!

Niana nga adlaw sa sunod nga klase, 
mga 30 ka mga sakop sa club mitambong 
uban kanako. Ang mga misyonaryo mitudlo 
sa klase, diin kaming tanan nalingaw gyud 
pag-ayo. Gikan sa unang adlaw sa klase, 
nakamatikod ko nga adunay usa ka butang 
nga lahi kabahin sa mga misyonaryo.  
Ang ilang kamaabi-abihon, gugma, posi-
tibo nga mga batasan, ug pagkamasadyaon 
nakapadayeg gayud nako. Mora og adunay 
kahayag nga nagpalibut kanila—wala pa 
gyud ko makakita og bisan usa nga sama 
kanila.

Human sa pipila ka semana nagsugod 
ko sa pagpangutana sa mga misyonaryo 
kabahin sa ilang simbahan, ug sila mida-
pit kanako nga magkat-on og daghan pa. 
Gidawat nako, ug sila mitudlo kanako sa 
mga leksyon sa misyonaryo. Nianang hi-
gayona wala pa ko hingpit nga makasabut 
o makadayeg sa kaimportante sa akong 
nakat-unan, apan gibati nako ang Espiritu, 
ug ako nakasabut nga ang mga baruganan 
nga gipangtudlo sa mga misyonaryo mga 
maayo. Sa dihang gidapit ko nila nga mag-
pabunyag, akong gidawat.

Sa wala pa ko nagpamiyembro sa Sim-
bahan, hinoon, kinahanglanon nako ang 
pagtugot sa akong mga ginikanan. Sa si-
nugdanan sila supak gayud niini—ang mga 
pagtulun-an sa Kristyanismo lahi ug wala 
pa nila mailhi. Apan dili pa ko andam nga 
moundang. Nanghangyo ko sa mga mis-
yonaryo sa pag-adto sa akong balay ug 

ipasabut ngadto sa akong mga ginikanan 
ang kabahin sa Simbahan, unsa ang ilang 
gipangtudlo kanako, ug unsa ang gipaabut 
gikan kanako. Ang Espiritu mipahumok sa 
mga kasingkasing sa akong mga ginikanan, 
ug niining higayona sila mitugot kanako 
nga magpabunyag.

Naghinay-hinay og Kawala 
Human ako nabunyagan ug nakumpirma-

han, magtambungan ko sa gamayng Matsu-
moto Branch nga adunay 12 ngadto sa 15 ka 
aktibo nga mga miyembro. Nakahimo ko og 
mga higala, ug makalingaw nga motambong 
matag semana. Mga usa ka tuig ang milabay 
migradwar ko sa high school ug mibalhin sa 
Yokohama aron sa pagtungha sa unibersidad. 
Ang labing duol nga branch mao ang Tokyo 
Central Branch, nga adunay sobra sa 150 ka 
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Usa ka 
bahin ang 
mabunyagan. 
Lain bahin ang 
paglahutay 
hangtud sa 
katapusan.

ANG DALAN SA PINILI

aktibo nga mga miyembro. Sa dihang mitam-
bong ko niining bag-o nga branch, mibati 
ko nga mora og taga bukid diha sa dakong 
siyudad. Naglisud ko sa pagpakighigala. Usa 
ka Dominggo diha ra ko sa balay gikan sa 
simbahan. Sa wala madugay mihunong ko 
sa pagtambong. Nagsugod ko sa pagpakighi-
gala sa mga klasmeyt nga dili miyembro, ug 
nagkaanam og kalayo sa akong hunahuna 
ang Simbahan.

Kini nagpadayon sa pipila ka mga bulan. 
Dayon usa ka adlaw nakadawat ko og sulat 
gikan sa usa ka sister sa Matsumoto Branch. 
“Nakadungog ko nga mihunong ka sa pag-
simba,” siya miingon. Natingala ko. Klaro 
kaayo nga usa ka tawo gikan sa akong bag-o 
nga branch misulti kaniya nga ako wala na 
magsimba! Ang sister nagpadayon sa iyang 
sulat pinaagi sa pagkutlo sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 121:34: “Tan-awa, adunay daghan 
nga gitawag, apan pila lamang ang gipili.” 

Mihukom ko nga kinahanglan kong mag-
ampo. Kon wala koy bation, hingpit nakong 
kalimtan ang bahin sa Simbahan ug ang mga 
sugo, ug dili na gyud ako mosimba pag-
usab. Apan, kon ako makadawat og tubag, 
sama sa gisaad ni Moroni, kinahanglan ko 
nga maghinulsol, dawaton ang ebanghelyo 
uban sa tibuok kong kasingkasing, mobalik 
sa simbahan, ug mobuhat sa tanan aron sa 
pagsunod sa mga sugo.

Dayon siya misulat, “Koichi, ikaw nabunya-
gan na nga usa ka miyembro sa Simbahan. 
Ikaw gitawag, apan ikaw wala na diha sa 
mga pinili.”

Samtang nagbasa ko niining mga pulong, 
napuno ko sa pagbasol. Nasayud ko nga 
kinahanglan kong mag-usab. Nakaamgo ko 
nga wala koy lig-on nga pagpamatuod. Dili 
ko sigurado kon ang Dios buhi, ug wala ko 
masayud kon si Jesukristo mao ang akong 
Manluluwas. Sulod sa pipila ka mga adlaw 
nabalaka ko pag-ayo samtang ako naghu-
nahuna kabahin sa mensahe diha sa sulat. 
Wala ko kahibalo unsa ang buhaton. Dayon 
usa ka buntag nakahinumdom ko og usa 
ka butang nga gitudlo kanako sa mga mis-
yonaryo. Sila mihangyo kanako sa pagbasa 
sa Moroni 10:3–5, nagsaad nga masayran 
nako ang kamatuoran sa akong kaugalingon. 

Samtang nagluhod ug nag-ampo ko nia-
nang buntaga, nangamuyo ko sa Langitnong 
Amahan sa pagtubag kanako. “Kon Ikaw  
buhi—kon Ikaw tinuod,” nag-ampo ko, 
“palihug pahibaloa ko.” Nag-ampo ko aron 
masayud kon si Jesukristo mao ang akong 
Manluluwas ug kon ang Simbahan tinuod. 
Sa akong pagtapos, sa kalit lang aduna koy 
gibati. Gipalibutan ko og mainit nga pagbati, 
ug ang akong kasingkasing napuno sa ka-
lipay. Nasabtan nako ang kamatuoran: ang 
Dios buhi, ug si Jesus mao ang akong Manlu-
luwas. Ang Simbahan sa Ginoo tinuoray nga 
gipahiuli ni Propeta Joseph Smith, ug ang Ba-
sahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios.

Dili na kinahanglan nga isulti, nag-ampo 
ko alang sa pagpangayo og pasaylo nianang 
adlawa mismo ug mihukom sa pagsunod sa 
mga sugo. Mibalik ko sa simbahan ug mi-
saad sa Ginoo nga akong buhaton ang bisan 
unsa nga akong mahimo aron magpabiling 
matinud-anon.



56 L i a h o n a

 

Sa wala madugay ang Sim-
bahan misugod sa paghimo 
og mga plano sa pagtukod og 
chapel sa Yokohama. Niadtong 
higayona ang mga miyembro sa 
branch gilauman nga mohatag 
og kwarta ug motrabaho alang 
sa pagtukod sa building. Sa di-
hang ang presidente sa misyon 
mihagit sa mga miyembro sa 
branch sa paghatag kutob sa 
ilang mahimo, nakahinumdom 
ko sa akong pasalig sa pag-
buhat bisan unsa nga gisugo 
sa Dios ngari kanako. Busa kada 
adlaw halos usa ka tuig, mitabang ko 
sa pagtukod inigka human sa akong 
mga klase sa unibersidad.

Pagkab-ut sa Upat ka mga Tumong
Mga susama niining panahona, si Elder 

Spencer W. Kimball (1895–1985), niining 
higayona anaa sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, mibisita sa Japan ug miawhag 
sa kabatan-onan sa Simbahan sa pagkab-ut 
sa upat ka mga tumong: (1) pag-angkon og 
mas taas nga edukasyon kutob sa mahimo, 
(2) pagserbisyo og full-time nga misyon, ilabi 
na ang batan-ong mga lalaki, (3) magminyo 
sa templo, ug (4) magbaton og mga kahanas 
sa pagsuporta og usa ka pamilya. Niadtong 
higayona wala pa ko magplano sa pagkab-ut 
niining upat ka mga butang. Apan sa wala ma-
dugay miluhod ug nag-ampo ko: “Langitnong 
Amahan, gusto ko nga makab-ut kadtong upat 
ka mga tumong. Palihug tabangi ko.”

Nasayud ko nga aron magpabilin diha 
sa dalan sa pinili, nagkinahanglan ko nga 

mosunod sa tambag sa mga sulugoon sa 
Ginoo. Mipasalig ko sa pagbuhat sa tanan 
nga akong mahimo sa pagsunod sa tambag 
ni Elder Kimball ug magkugi sa pagtukod sa 
Simbahan.

Sulod sa pipila ka mga tuig nagpada-
yon ko sa pagtrabaho aron sa pagkab-ut 
sa akong upat ka mga tumong. Miserbisyo 
ko isip construction missionary sulod sa 
duha ka tuig, mitabang sa pagtukod sa 
duha ka chapel sa akong nasud. Dayon 
gitawag ko sa pagserbisyo og full-time nga 
proselytizing mission. Sa wala madugay sa 
akong pag-uli, giminyoan nako sa templo 
ang babaye gikan sa Matsumoto Branch 
kadtong misulat kanako. Sa wala madugay 
nakab-ut nako ang akong gidamgo nga 
trabaho sa usa ka foreign trading company. 

ANG UPAT KA  
MGA TUMONG

1. Pag-angkon  
og mas taas nga 
edukasyon kutob  
sa mahimo.

2. Pagserbisyo 
og full-time nga 
misyon.

3. Pagminyo sa 
templo.

4. Pagbaton og  
mga kahanas sa 
pagsuporta og  
usa ka pamilya.
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Samtang nagsunod ko sa pulong sa Ginoo 
ug sa tambag sa mga propeta, ako mibati 
nga usab anaa ko sa dalan sa pinili. Ug 
naningkamot ko nga magpabilin diha niana 
nga dalan karon.

Pagkadungog sa Iyang Tingog
Akong batan-ong mga kaigsoonan, ang 

Manluluwas nagpadayon sa pagtawag kana-
tong tanan, nag-agda kanato sa pagsunod 
Kaniya. Ang Ginoo mitudlo, “Ang akong 
karnero nagpatalinghug sa akong tingog, 
. . . ug sila nagasunod kanako” ( Juan 10:27). 
Kamo nakadungog sa tingog sa Ginoo; kamo 
nagsunod Kaniya pinaagi sa pagpabunyag 
ngadto sa Iyang Simbahan. Sa tinuoray, kamo 
gitawag. Apan, ang mahimong pinili usa ka 
lahi gayud nga butang.

Pagdesisyon karon nga buhaton ninyo 
ang tanan nga magpabiling matinud-anon. 
Pagdesisyon nga molahutay hangtud sa 
katapusan pinaagi sa pagsunod sa tanang 
mga sugo sa Dios. Paghimo og matarung 
ug angay nga mga tumong alang sa inyong 
kaugalingon. Pag-eskwela, pagserbisyo og 
misyon, pagminyo sa templo, ug pagsuporta 
sa inyong pamilya sa espiritwal ug temporal 
nga paagi. Kon kamo wala pa nakabaton og 
pagpamatuod, palihug og luhod ug pag-
hangyo sa Langitnong Amahan sa pagtabang 
kaninyo nga makaangkon og kahibalo sa 
kamatuoran. Dayon, kon ang tubag moa-
but, ipasalig sa inyong kaugalingon uban 
sa tibuok kasingkasing ngadto sa buhat sa 
Ginoo. Buhata ang tanan nga maanaa sa 
dalan sa pinili. ◼
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Ni Michelle Glauser

Sulod sa daghang mga bulan ako 
nag-andam uban sa akong mag-
tutudlo sa piano alang niining 

adlawa. Miapil ko sa Kalampusan sa 
Musika, sa tinuig nga kompetisyon nga 
mogrado sa mga estudyante sa musika 
sa tanang matang sa mga butang— 
gikan sa kahibalo sa teyoriya ngadto 
sa pinaka nindot nga namemorya nga 
piyesa. Sa katapusan ang adlaw miabut 
ug minunot niini ang akong kakulba.

Ang labing makahadlok nga bahin 
sa kompetisyon naglakip sa pagpa-
sundayag og mga piyesa alang sa 
mga maghuhukom. Kahibalo ko sa 
akong mga piyesa, apan ang akong 
mga kamot nangurog samtang ako 
nagpatugtog.

Ang makakahadlok nga pasun-
dayag nahuman. Makapahulay na 
ko tungod kay ihatag ra nako ang 
akong report sa usa ka kompositor. 
Akong nakit-an ang ensakto nga 
dapit ug naghulat sa linya sa atu-
bangan sa duha ka mga pultahan. 
Nakuryuso, akong gitan-aw ang pul-
tahan sa wala. Usa ka mahigalaon 
nga magtutudlo miawhag sa mga 
estudyante samtang sila gikulbaan 
nga misulod ug nagkaila-ila. Gusto 

Ang Batang Babaye nga adunay  
Matahum nga Pahiyom

lang gyud siya nga sila mokalma.
Dayon mitan-aw ko sa kwarto sa 

tuo. Dihay usa ka laing magtutudlo 
sa piano, mas tigulang, apan siya 
isug og tinan-awan nga namugnaw 
ang akong mga kamot. Nagkadugay 
nakong tan-aw nga nakigtubay siya 
sa mga estudyante, nagkadako ang 
akong gibati nga kahadlok. Ang tanan 
nakong mahunahuna mao, “Hinaut 
ako maadto sa unang maghuhukom.”

Akong gibalikbalik pagbasa ang 
akong report. Kon ako moadto sa 
atubangan sa linya, manghinaut ko 
nga ang tawo sa wala makahuman 
og una. Sa akong kahigawad, ang 
estudyante sa tuo nagsugod sa pagla-
kaw paingon sa pultahan. Wala gayuy 
makapasulod nako diha. Dayon ang 
hunahuna miabut nako, “Ipakita lang 
ang imong pinakadako nga pahiyom.”

Misulod ko nga nag-untol-untol 
ang akong lakang ug sa pinakadako 
nga pahiyom nga sukad akong napa-
kita. Sama sa ilang giingon, sa pagli-
hok nga malipayon, kamo mobati nga 
malipayon. Mipahiyom kog maayo sa 
akong pagnakiglamano sa maghuhu-
kom. Dayon akong gibasa ang akong 
report sa klaro nga tingog, mohunong 

karon ug unya aron mopahiyom 
ngadto kaniya. Sa katapusan sa akong 
report, nagpasalamat ako niya sa 
iyang panahon. Dili na siya kaayo 
kahadlokan. Sa akong paggawas sa 
kwarto, gibati nako nga nahuwasan 
ug malipayon.

Pipila ka mga bulan ang milabay 
naminaw ko samtang ang akong 
magtutudlo sa piano mibasa sa mga 
komentaryo gikan sa mga maghuhu-
kom. Sa katapusan sa komentaryo 
siya miingon, “Wow, imong nadani 
kini nga maghuhukom. Siya misulat, 
“Michelle, ang batang babaye nga 
adunay nindot nga pahiyom.’” Dili na 
kinahanglan nga mangutana ko niya 
kinsa ang nagsulat niadto.

Ang pag-usab sa akong kinaiya na-
katabang nako sa pagbuhat sa akong 
pinakamaayo. Kon ako adunay butang 
nga lisud buhaton, imbis magpakita 
sa akong kaugalingon nga dili andam, 
nakahukom ko nga himoon kini nga 
makatagbaw ug makalingaw. Nasayud 
ko nga ang akong kinaiya makaapekto 
sa akong mga kasinatian. Pinaagi sa 
pagpadayon uban sa maayo nga kina-
iya, ako nakat-on sa paglingaw-lingaw 
sa akong mga hagit. ◼
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Nahadlok ko, apan nakakita ko og sekreto nga hinagiban  
sa pagbuntog sa akong kahadlok.
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Ang tinubdan 

ug hinungdan sa 
tinuod nga kalipay mao 

ang kamatuoran  
sa ebanghelyo  

ug pagkamasulundon 
sa mahangturong 

balaod.

 

Niini nga kinabuhi 
kita makasinati og kalumo, 

gugma, kamabination, kalipay, 
kasubo, kahigawad, kasakit, ug 

bisan pisikal nga mga limitasyon sa 
mga paagi nga makapaandam nato 
sa pagpuyo pag-usab uban sa atong 
Amahan sa Langit. Adunay mga lek-

syon nga kinahanglan nga atong 
makat-unan ug mga kasinatian 

nga atong masinati dinhi sa 
yuta.

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I B

RY
AN

 B
EA

CH

Linain nga Saksi

Si Elder David A.. 
Bednar sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga 
Apostoles nagpakig-
bahin og pipila ka mga 
hunahuna mahitungod 
niini nga hilisgutan.

SA UNSA NGA PAAGI 
NGA ANG EBANGHELYO 

MAKATABANG NAKO NGA 
MAGMALIPAYON?

 

Ang plano sa kalipay 
sa Langitnong Amahan 

gihimo aron sa paghatag og 
direksyon alang sa Iyang mga 
anak, sa pagtabang nila nga 
magmalipayon, ug sa pag-
dala nila og balik ngadto 

Kaniya.

Nakahibalo 
kamo unsa ang husto 
ug unsa ang sayop, ug 

kamo adunay responsibi-
lidad sa pagkat-on alang sa 
inyong kaugalingon “pinaagi 
sa pagtuon ug usab pinaagi 
sa hugot nga pagtuo” (D&P 

88:118) ang mga butang nga 
inyong buhaton ug ang 

dili buhaton.

 
 
 

Ang pagkamasulundon sa 
mga baruganan sa ebanghelyo 
makadapit sa kanunay nga pag-

pakig-uban sa Espiritu Santo. Ang 
Espiritu Santo makatabang nato 

nga makahibalo, makasabut, ug sa 
pagpuyo sa mga pagtulun-an ni 

Jesukristo.

 
 

Alang sa inyong 
kalipay ug proteksyon, ako 

modapit ninyo sa pagtuon 
ug sa pagpuyo nga makugihon sa 
ebanghelyo sa Manluluwas. Dili 

lamang kita mopuyo sa ebanghelyo, 
apan kita kinahanglan nga magma-
hal sa pagpuyo sa ebanghelyo. Kon 
atong buhaton, makadawat kita sa 
dili maihap nga mga panalangin, 

mas dako nga kalig-on, ug 
tinuod nga kalipay,

Gikan sa usa ka pakigpulong sa 
debosyonal nga gihatag didto sa 
Brigham Young University–Idaho 

sa miaging Ago. 23, 2002. 
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Ang 
Operasyon 
ni Eli
Ni Jane McBride Choate
Gibase sa tinuod nga istorya

Si Eli nagtan-aw sa nagtipun-og 
nga homework nga gihapit sa 
iyang higala human sa klase. 

Si Eli wala makatungha og laing 
semana sa eskwelahan tungod sa 
impeksyon sa dunggan.

Nianang gabhiona ang mga 
ginikanan ni Eli misulod sa iyang 
kwarto. Ang iyang mama milingkod 
sa kilid sa kama ni Eli ug migunit sa 
iyang kamot. “Eli, ang doktor nag-
hunahuna nga nagkinahanglan ka 
og operasyon,” siya miingon.

“Unsa nga klase sa operasyon?”
“Gusto niyang butangan og mga 

tubo ang imong dunggan aron dili 
mosamot ang impeksyon,” mii-
ngon si Mama. “Dili kini sakit, ug 
makagawas na ka sa ospital sa usa 
lang ka adlaw.” Iyang gipig-it ang 
kamot ni Eli.

Si Eli misalig sa iyang mga gini-
kanan. Apan ang ideya nga adunay 
operasyon nakahadlok kaniya. Siya 
naghunahuna sa istorya nga iyang 
nadungog sa Primary kabahin ni 
Joseph Smith. Sa dihang si Joseph 

“Silang tanan kinsa modawat niini nga pagkapari modawat kanako,  
miingon ang Ginoo ” (D&P 84:35).

syete anyos pa lang, ang bukog 
sa iyang paa naimpeksyon. Ang 
impeksyon migrabe hangtud ang 
doktor midesisyon nga kinahang-
lan niyang tangtangon ang usa 
ka bahin sa bukog o mahimong 
maputol ang paa ni Joseph o gani 
mamatay.

Sa panahon ni Joseph Smith, 
ang mga doktor mohatag og bino 
aron makatabang nga dili kaayo 
mabati ang sakit atol sa operasyon, 
apan si Joseph mibalibad sa bino 
nga gisugyot sa doktor nga iyang 
imnon. Ug siya mibalibad nga 
ihigot sa kama. Siya miingon nga 
kon gunitan siya sa iyang papa, 
dili siya molihok. Ang amahan ni 
Joseph hugot nga migunit kaniya 
diha sa iyang mga bukton sa ti-
buok sakit kaayo nga operasyon. 
Ang operasyon nagmalampuson, 
ug si Joseph naayo.

Si Eli naghunahuna kabahin sa 
kaisug ni Joseph ug sa iyang pag-
salig sa iyang amahan. “Mahimo ba 
nga imo kong panalanginan, Pa?” 
siya mihangyo. Si Eli nasayud nga 
ang priesthood nga panalangin 

makatabang kaniya. Sa sinugdanan 
sa tuig sa ting-eskwela, ang papa ni 
Eli nakahatag kaniya og panalangin.

“Kana nindot kaayo nga ideya,” 
miingon ang iyang papa.

Ang inahan ni Eli mikyugpos sa 
iyang mga bukton ug miduko sa 
iyang ulo. Nabati ni Eli ang mga ka-
mot sa iyang amahan diha sa iyang 
ulo. Ang tingog sa iyang amahan 
nakahatag og mas lig-ong pagsalig 
samtang iyang gipanalanginan si 
Eli nga siya dili mahadlok ug siya 
hingpit nga maayo.

Sa pagtapos sa panalangin, si Eli 
wala na mahadlok. “Mahimo nakong 
operahan karon,” siya miingon.

Tulo ka adlaw ang milabay siya 
miadto sa ospital ug miuli na sa 
balay pagkasunod adlaw. Ang mga 
impeksyon sa dunggan nawala na, 
ug dali-dali nga gibuhat ni Eli ang 
mga buluhaton sa eskwelahan nga 
wala niya mabuhat.

Si Eli mapasalamaton nga siya 
usa ka miyembro sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ula-
hing mga Adlaw ug siya napanala-
nginan pinaagi sa priesthood.◼ M
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“A ng priesthood mao 
. . . ang usa ka 

oportunidad sa pagpanala-
ngin sa kinabuhi sa uban.”
Presidente Thomas S.  
Monson, “Priesthood Power,” 
 Liahona, Ene. 2000, 59.
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A ng pagkalimot sa Dios problema na gayud sa Iyang mga 
anak sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Hunahunaa ang 
panahon ni Moises, sa dihang ang Dios naghatag og mana 

ug sa milagroso ug sa makita nga mga pamaagi midala ug miprotekta 
sa Iyang mga anak. Sa gihapon ang propeta mipasidaan sa katawhan: 
“Magmatngon . . . kay tingali lamang unya makalimot ka sa mga butang 
nga hingkit-an sa imong mga mata” (Deuteronomio 4:9).

Pangita og mga pamaagi sa pag-ila ug paghinumdom sa pagkamabina-
tion sa Dios. Kini makapalig-on sa atong mga pagpamatuod. Inyo bang 
nahinumduman kadtong awit nga usahay atong kantahon: “Ipha ninyo ang 
panalangin; tagsa tagsa inyong hinganlan, tan-awa unsa ang nabuhat sa 
Dios” (“Ipha ang Inyong mga Panalangin,” Mga Himno ug Mga Awit sa 
mga Bata, nu. 8).

Sa dihang ang among mga bata gagmay pa, misugod ko sa pagsu-
lat og pipila ka butang kon unsa ang nahitabo matag adlaw. Wala 
gyuy adlaw nga gipalabay bisan unsa ko kakapoy o unsa ka 
sayo ko magsugod og trabaho inig sunod adlaw. Sa dili pa 
ko mosulat, mamalandong ko niini nga pangutana: “Ako 
bang nakita ang kamot sa Dios nga mihikap kanamo 
o sa among mga anak o sa among pamilya karon?” 
Samtang maghunahuna ko niana sa tibuok adlaw, 
akong makita ang ebidensya unsa ang nabuhat sa 
Dios alang kanatong tanan nga wala nako mama-
tikdi sa nagkapuliki nga mga panghitabo sa adlaw. 
Nakaamgo ko nga ang pagpaningkamot sa pag-
hinumdom nagtugot sa Dios sa pagpakita kanako 
unsa ang Iyang nabuhat.

Ang Espiritu Santo nagtabang kanato nga makita 
unsa ang nabuhat sa Dios alang kanatong tanan. 
Mopamatuod ko nga ang Dios naghigugma kanato 
ug nagpanalangin kanato sobra pa kaysa atong nahi-
baloan. Nasayud ko nga kini tinuod, ug kini nagha-
tag kanako og hingpit nga kalipay sa paghinumdom 
Kaniya.◼
Gikan sa Oktubre 2007 nga pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya.

Ni Presidente  
Henry B. Eyring

Unang Magtatambag sa  
Unang KapangulohanIpha ang  

Inyong mga 
Panalangin
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UG KINI MAKAPATI-
NGALA KANINYO!

K amo makakat-on nga makama-
tikod sa mga panalangin nga 

gihatag sa Langitnong Amahan kaninyo sa 
sama nga nasinati ni Presidente Eyring—
pinaagi sa pagsulat niini.

1 Pagbutang og usa ka notebook o jour-
nal ug bolpen o lapis tapad sa inyong 

higdaanan.

2 Matag gabii sa dili pa kamo mag-
ampo ug mohigda, isulat ang:

•  Petsa.
•  Duha o tulo ka maayo nga mga bu-

tang nga nahitabo nianang adlawa.
•  Ngano nga kining maayo nga mga 

butang mga panalangin gikan sa 
Langitnong Amahan.

3 Kon kamo mag-ampo, siguradoa ang 
pagpasalamat sa Langitnong Amahan 

sa maayong mga butang nga inyong na-
hinumduman. Mahimo usab ninyong isulti 
sa mga sakop sa inyong pamilya ang mga 
panalangin nga inyong nakaplagan.

SA UNSANG PAAGI ANG DIOS  
MIPANALANGIN SA MGA ANAK SA ISRAEL

A ng basahon sa Exodus sa Daang Tugon naghisgut kon sa unsang paagi ang Ginoo 
mitabang sa Iyang pinili nga katawhan kon sila adunay mga problema. Ipares ang 

matag problema uban sa panalangin nga gipadala sa Ginoo aron sa pagtabang sa Iyang 
katawhan.

MGA PANALANGIN

1. Ang pinili nga 
katawhan sa Ginoo 
mga ulipon sa 
Ehipto.

2. Ang Paraon, ang 
hari sa Ehipto, dili 
motugot kanila 
nga mobiya.

3. Ang Paraon misugot 
nga buhian ang 
katawhan, apan ang 
iyang mga sundalo 
migukod kanila aron 
sa pagpabalik kanila.

4. Ang katawhan 
gipang-uhaw didto sa 
kamingawan.

5. Ang katawhan 
nahutdan og 
pagkaon, ug sila 
gipanggutom.

6. Ang katawhan 
nagkinahanglan og 
panabang sa pag-
sunod sa Ginoo.

F. Ang Ginoo mipadala sa kataw-
han og pagkaon nga susama og 
lami sa tinapay ug dugos. Kini 
gitawag og mana, ug ila kining 
makita sa yuta matag buntag.

E. Ang Ginoo mitunga 
sa Pula nga Dagat 
aron ang katawhan 
makaeskapo.

C. Ang Ginoo misugo kang  
Moises sa pagbunal sa bato 
gamit ang iyang sungkod, ug 
ang tubig migawas.

D. Ang Ginoo misugo kang 
Moises sa paggiya sa  
katawhan paggawas sa 
Ehipto ngadto sa yuta nga 
saad.

B. Ang Ginoo mihatag kang  
Moises sa Napulo ka mga Sugo. 
Iyang gipadungog ang tanang 
katawhan sa Iyang tingog ug 
mipakita sa Iyang kaugalingon 
ngadto sa pipila kanila.

A. Ang Ginoo mipadala og 
daghang mga epidemya ngadto 
sa Ehipto, ug ang Paraon sa 
katapusan mitugot nga buhian 
ang katawhan.

PAGHULAGWAY SA LITRATO 
PINAAGI NI WESTON COLTON; 
MGA PAGHULAGWAY PINAAGI NI 
KEITH CHRISTENSEN Mga tubag: 1. D; 2. A; 3. E; 4. C; 5. F; 6. B.

MGA PROBLEMA
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Nila ni JoAnn Child ug  
Cristina Franco
“Unsa nga Ako ang Ginoo namu-
long, Ako namulong; . . . bisan 
pinaagi sa akong kaugalingon nga 
tingog o pinaagi sa tingog sa akong 
mga sulugoon, kini managsama ra” 
(D&P 1:38).

K on kamo nagkinahanglan sa 
paghangyo og usa ka tawo 
sa paghatag og importante 

nga mensahe ngadto sa mga tawo 
nga inyong gihigugma, unsa nga 
matang sa tawo ang inyong hang-
yoon? Siguro inyong pilion kadtong 
usa ka tawo nga matinud-anon, 
responsable, ug kasaligan.

Ang Langitnong Amahan mopa-
dayag sa Iyang mensahe ngadto sa 
Iyang mga anak dinhi sa yuta pina-
agi sa mga propeta. Siya nasayud 
nga ang Iyang mga propeta mga 
matinud-anon, responsable, kasali-
gan ug matarung.

Diha sa mga kasulatan atong 
mabasa ang mga sinulat sa daghang 
mga propeta kinsa misulat sa dina-
sig nga mga mensahe nga gipada-
yag sa Langitnong Amahan ngadto 
sa Iyang mga anak. Magkat-on kita 
kabahin sa pipila ka mga sinulat sa 
mga propeta diha sa mga kasulatan.

Si Malaquias mipaabut ngadto 
sa mga katawhan sa mensahe sa 
Ginoo kabahin sa pagbayad sa 
ikapulo ug mga halad (tan-awa sa 
Malaquias 3:8–10).

Si Alma ang Batan-on mibiya 
sa iyang posisyon isip labaw nga 
maghuhukom aron mahimong 
misyonaryo sa tibuok yuta (tan-
awa sa Alma 4:15–20). Siya mi-
pakigbahin sa mensahe sa Dios 

ngadto sa daghang katawhan.
Si Moroni mihatag sa mensahe sa 

Langitnong Amahan ngari kanatong 
tanan sa dihang siya mihatag kanato 
niining saad kabahin sa pagbasa sa 
Basahon ni Mormon: “Kon kamo 
makadawat niini nga mga butang, 
ako moawhag kaninyo nga kamo 
mangutana sa Dios, ang Amahan sa 
Kahangturan, sa ngalan ni Kristo, 
kon kini nga mga butang dili ba 
tinuod; ug kon kamo mangutana sa 
kinasingkasing, uban sa tinuod nga 
katuyoan, nga may hugot nga pag-
tuo kang Kristo, siya mopakita sa 
kamatuoran niini nganha kaninyo, 
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo” 
(Moroni 10:4).

Si Joseph Smith gihatagan og 
espesyal nga mensahe gikan sa 
Langitnong Amahan ug ni Jesukristo 
(tan-awa sa Joseph Smith— 
Kasaysayan 1:11–20). Si Joseph 
Smith migahin sa iyang kinabuhi 
sa pagpahayag niana nga mensahe 
ngadto sa tanang katawhan.

Kita napanalangin nga adunay 

Ang Langitnong Amahan Mamulong 
Kanato pinaagi sa Iyang mga Propeta

usa ka propeta karon. Kita maka-
dungog sa mga mensahe gikan sa 
Langitnong Amahan samtang kita 
maminaw sa propeta.

Kalihokan
Guntinga ang mga gilis sa papel 

uban sa mga litrato sa Unang Kapa-
ngulohan ug sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles. Ipapilit ang 
isigka tumoy sa mga gilis ngadto sa 
sinugdanan sa sunod nga gilis Pil-a 
ang papel og bale-bale diha sa mga 
linya aron makahimo og booklet.

Gamit sa lista sa ubos, isulat ang 
pangalan sa matag General Author-
ity ubos sa iyang litrato. Paminaw sa 
ilang mga pamulong sa kinatibuk-
ang komperensya ug gamita ang 
booklet sa pagsulat og mubo nga 
mga sulat. Ipakigbahin ang inyong 
panghunahuna kabahin sa kinati-
buk-ang komperensya atol sa  
tingpangaon sa pamilya o  
family home evening.◼

PAGDALA SA PRIMARY SA PANIMALAY Magamit kini ninyo nga leksyon ug kaliho-
kan sa pagkat-on og mas daghan kabahin  
sa tema sa Primary karong bulana.

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf
Boyd K. Packer
L. Tom Perry
Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
M. Russell Ballard
Richard G. Scott
Robert D. Hales
Jeffrey R. Holland
David A. Bednar
Quentin L. Cook
D. Todd Christofferson
Neil L. Andersen
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 Ni Rebecca Barnum
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Gipislit ni mama ang akong kamot. “Tingali ang 
tawag ni Sister Garcia mao ang tubag ka-
nimo,” miingon siya.

“Sa unsa nga paagi nga kana mao ang tubag sa 
akong mga pag-ampo?” Nangutana ko.

“Usahay kon kita mag-ampo, ang Langitnong Ama-
han gusto nga kita mobuhat og butang aron sa pagta-
bang nga matubag ang atong mga pag-ampo,” miingon 
si Mama. “Gitawag kini og naglihok pinaagi sa hugot 
nga pagtuo. Kinahanglang mobuhat kita labaw pa sa 
pag-ampo. Usahay kinahanglan kita nga molihok pi-
naagi sa hugot nga pagtuo sa dili pa nato makuha ang 
panalangin.”

“Posible ba kana?” Naghunahuna ko. “Ang pag-adto 
ba sa adlaw sa kalihokan mao ang tubag sa akong mga 
pag-ampo?”

Dayon, si Mama nangutana nako kon gusto ba ko 
nga magpahatud ngadto sa kalihokan. Miginhawa ko og 
lawom og mitando. Bisan og ako nahadlok, akong gi-
bati nga mao kini ang ensakto nga butang nga buhaton.

“Kamo dili makadawat og saksi hangtud human sa pagsulay sa inyong 
hugot nga pagtuo”(Ether 12:6).

sa Kalihokan
Pagkabati nga adlaw! Karon sa eskwelahan wala 

ako makigsulti ni bisan kinsa, wala ako makig-
dula ni bisan kinsa sa recess, ug sa paniudto 

wala ako motupad ni bisan kinsa. Ang akong pamilya 
nagpuyo niining bag-o nga lungsod sulod sa duha ka 
semana, ug ako sa gihapon walay mga higala!

Samtang nagpaingon ako sa akong bag-ong balay, 
akong nakita ang akong manghud nga babaye nga 
nakigdula sa batang babaye sa atbang. Mikaway-kaway 
siya. “Hi, Rosa!”

Milingi ko ug wala mobalos. Ang tulo ka batang mga 
babaye diha sa dalan ka-edad sa akong manghud nga 
babaye. Pila ka batang mga babaye diha sa dalan nga 
akong kaedad? Wala. Bisan usa!

Gitulod nako ang pultahan sa atubangan ug gihag-
bong nako ang akong backpack sa salog.

“Si Sister Garcia mitawag gikan sa Primary sa pagpa-
hinumdom nimo nga adlaw karon sa kalihokan,” mii-
ngon si mama.

“Dili ko gustong moadto sa adlaw sa kalihokan,” nag-
bagulbol ko. “Akong gigahin ang akong adlaw sa mga 
bata nga dili nako kaila. Dili ko gustong mogahin og 
laing oras uban sa mga batang babaye nga wala nako 
mailhi!” Ang pagpakigsulti sa mga tawo nga wala nimo 
mailhi tingali sayon alang sa uban pero dili para nako.

“Nakahibalo ko nga lisud nga mibalhin dinhi ug 
mibiya sa imong tanang mga higala,” miingon si Mama. 
“Nag-ampo ko nga kita makakita og mga higala sa dili 
madugay.”

“Ako sad,” miingon ko. “Nag-ampo ko alang niana 
kada gabii, apan wala pa man motubag ang Langitnong 
Amahan sa akong mga pag-ampo. Mora og wala Siya 
maminaw.” PA
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Ang Tubag sa Adlaw  
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“Ang Dios dili 

kanunay nga 
moganti dayon ka-
ninyo sumala sa in-
yong mga tinguha. 
Hinoon, ang Dios 
motubag kaninyo 

kon unsay anaa sa Iyang mahangturong 
plano nga labing maayo alang kaninyo.”
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Ang Maabagon 
nga Gahum sa Hugot nga Pagtuo sa Walay 
Kasigurohan nga mga Panahon sa Pagsu-
lay,”  Liahona, Mayo 2003, 77.

Kusog ang pitik sa akong kasingkasing sa among 
pag-abut sa simbahan. Si Sister Garcia miabi-abi nako 
ug midala nako ngadto sa usa ka lingkuranan sa may 
lamesa. Ang iyang buotan nga tingog ug mainit nga 
pahiyom nakatabang nako nga mobati og mas nindot.

Usa ka batang babaye sa atbang mitan-aw nako. “Hi, 
Ako si Teresa,” siya miingon. “Bag-o ka?” 

Dihay nakabara sa akong tutunlan, mao nga mitando 
lang ko.

“Morag nakit-an tika sa eskwelahan,” miingon si  
Teresa. “Asa ka nga klase?”

Milad-ok ko sa kakulba. “Sa klase ni Mrs. Lee,” giing-
nan nako siya.

“Naa ko sa klase sa sunod nga kwarto!” siya miingon.
Nag-istorya mi mahitungod sa among klase ug sa 

among paborito nga mga subject. Samtang kami  

sa Kalihokan

nag-istorya, nasurprisa ko kon unsa ka daghan ang ko-
mon namong duha. Kaming duha gusto og roller-skating!

Sa dihang gikuha na ako ni Mama human sa kaliho-
kan, milukso ko ngadto sa awto.

“Ma, makadula ba ko uban sa akong bag-ong amiga 
nga si Teresa?” Mikaway-kaway ko ni Teresa, ug mibalos 
siya.

Sa hunahuna ni Mama nga nindot na nga ideya, ug sa 
nahibilin nga oras nianang gabhiona, ang akong amiga 
ug ako nag-roller-skate balik-balik sa dalan.

Nianang gabhiona samtang nagluhod ko, akong 
gipasalamatan ang Langitnong Amahan sa pagtubag 
sa akong mga pag-ampo. Sa sinugdanan nahadlok ko 
nga moadto sa adlaw sa kalihokan, apan nalipay ko 
nga akong gibuhat. Nalipay ko nga isog akong milihok 
pinaagi sa hugot nga pagtuo. ◼



ANG LABING IMPORTANTE NGA 
ADLAW SA AKONG KINABUHI

K ini nga litrato mao ang akong amahan ug 
ako sa adlaw sa akong bunyag, duha ka 

tuig na ang milabay. Hinumduman nako kanu-
nay kanang adlawa, tungod kay kini 

mao ang labing importante nga 
adlaw sa akong kinabuhi. Mao 
kadto ang adlaw nga ako mihimo 
og pakigsaad uban sa Langitnong 

Amahan. Ako nasayud nga 
ang Langitnong Amahan 
ug si Jesukristo buhi 
ug nga Sila nahigugma 

kanako pag-ayo.
Gusto kaayo 

ko nga moadto sa 
templo. Bisan og dili 
pa ako makasulod, 
malingaw gihapon ko 
nga moadto didto, ug 
pahinumduman nako 
kanunay ang akong 
mga ginikanan sa 
pag-adto sa templo.
 Milton Aarón V., 
edad 10, Ecuador

Atong Pahina

I padala ang inyong drowing, litrato, 
kasinatian, o pagpamatuod, alang sa Our 

Page, sa liahona@ ldschurch .org, uban sa 
“Our Page” diha sa hilisgutan nga linya. 

Sa matag padala kinahanglan gayud nga 
ilakip ang tibuok pangalan sa bata, sekso, ug 
edad (kinahanglan nga ang edad 3 hangtud 
sa 12) uban sa pangalan sa ginikanan, ward 
o branch, stake o district, ug ang sinulat nga 
pagtugot sa ginikanan (ang e-mail dawaton 
usab). Ang mga pagpadala mahimong i-edit 
alang sa pagklaro o sa gitas-on.

Celeste ug 
Giuliana C., 
mga edad 7 
ug 6, gikan 
sa Argentina, 
gusto nga 

motabang sa ilang inahan pinaagi sa paglimpyo sa 
ilang kwarto ug paghipos sa ilang mga dulaan ug 
mga sapatos. Mobantay usab sila sa ilang manghud 
nga lalaki ug makigdula kaniya kon ang ilang 
mama busy. Ang pamilya ganahan nga mobisita 
sa nataran sa templo. Sila si Celeste ug Giuliana 
miingon nga kini nakapahiusa kanila isip pamilya.

Sonya K., edad 5, Russia

“Ang Atong Presidente Thomas S. 
Monson,” ni Tyla J., edad 7, Utah, USA
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Kabahin ni Moises
Ang Ginoo mihatag kang  

Moises og gahum sa pagbuhat og 
mga milagro. Iyang gitunga ang Pula nga Dagat aron 
ang mga Israelita maka-eskapo sa Ehipto. Sa wala ma-
dugay iyang nadawat ang Napulo ka mga Sugo.

Mahimong dili ninyo kanunay masabtan nganong 
ang Ginoo nagsugo kaninyo sa pagbuhat og piho nga 
mga butang sa inyong kinabuhi, apan kon kamo mag-
masulundon ug magbaton og hugot nga pagtuo sama sa 
gibuhat ni Moises, ang Ginoo mopanalangin kaninyo.

Moises

Asa Makahibalo og Mas Daghan
Exodo 3–14 si Moises nagbuhat og mga milagro ug 

midala sa mga Israelita pagawas sa Ehipto.
Exodo 19–20 Ang Ginoo mipadayag kang Moises sa 

Napulo ka mga Sugo.
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Ni Laurie Williams Sowby
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
“Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo 
tungod sa imong kabatan-on; hinonoa alang  
sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon nga  
panig-ingnan” (1 Timoteo 4:12).

Ang Ehemplo ni Daniel  
sa Pag-ampo

PARA SA GAGMAYNG MGA BATA

1. Si Daniel naghinam-hinam. Siya  
mosakay og eroplano aron sa pagbi-
sita sa iyang mga apohan sa Peru. Sila  
dili mga miyembro sa Simbahan, apan 
siya naghigugma kanila ug sila naghi-
gugma kaniya.

2. Sa dihang si Daniel  
miabut na sa Peru, siya 
nalipay nga nakakita 
sa iyang mga apohan. 
Siya usab mibati og 
dyutay nga kamingaw. 
Ang mga butang adu-
nay kalainan sa Peru 
kay sa panimalay 
sa Spain. Apan siya 
nasayud nga adunay 
usa ka butang nga 
managsama.

3. Mahimo ba tang 
mag-ampo sa dili pa 
matulog?

4. Nganong gusto man ka nga 
mag-ampo?
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Tungod kay gisugo ta ni  
Jesus sa pagbuhat niini.

OK. Unsaon nimo sa  
pag-ampo?
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5. 

Kinahanglan ta nga mangluhod, 
iduko ang atong ulo, ug ipiyong 
ang atong mga mata.

6. Kita makapasalamat sa Langit-
nong Amahan alang sa atong 
mga panalangin ug makahangyo 
Kaniya sa pagtabang kanato.

7. Ang mga apohan ni Daniel nakadayeg kaayo nga sila  
mag-ampo kada buntag ug gabii atol sa pagbisita ni Daniel.

8. Si Daniel malipayon kon siya 
mag-ampo uban sa iyang 
mga apohan. Siya nasayud 
nga ang Langitnong  
Amahan nalipay usab.
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PAGKAMAAYO NGA 
EHEMPLO
Si Daniel nagkat-on sa pagpakita og maayo nga ehemplo. Pag-

drowing og malipayon nga nawong sa mga lingin tupad sa mga 
litrato ni Daniel nga nagpakita og maayo nga ehemplo. Pagdrowing 
og subo nga nawong sa mga lingin tupad sa mga litrato ni Daniel nga 
nagpakita og dili maayo nga ehemplo.

MGA TABANG ALANG 
SA MGA GINIKANAN

•  Basaha ang istorya “Ang Ehemplo ni 
Daniel sa Pag-ampo” uban sa inyong 
anak. Pagpakigbahin og kasinatian sa 
dihang ang maayo nga ehemplo sa 
usa ka tawo nakatabang kaninyo.

•  Ipakigbahin ang istorya ni Abinadi 
gikan sa Basahon ni Mormon (tan-wa 
sa Mosiah 11–17). Ipasabut nga ang 
maayo kaayo nga ehemplo ni Abinadi 
ug ang mga pagtulun-an nakatabang 
sa pagkakabig ni Alma ngadto sa 
kamatuoran.
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Basahon ni 
Mormon

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Perlas nga Labing 
Bililhon

Nephi

Juan ang Bautista

Daniel

Joseph Smith

Pagpatukma sa KasulatanA ng mga kasulatan naglakip sa mga istorya mahitungod sa mga  
propeta ug sa ubang mga tawo kinsa mga ehemplo kon unsaon 
nga mahimong masulundon sa Langitnong Amahan. Sunda ang 

mga linya sa pagpangita asa nga libro sa kasulatan makita ang istorya sa 
kada propeta. 
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Wala madugay human sa Oktubre 2010 
nga kinatibuk-ang komperensya, sila 
si Jared ug Kathleen Smith sa Utah, 

USA, medisider sa pag-drive libot sa kasilinganan 
kuyog sa tulo nila ka mga anak aron malingaw 
sa mabulukon nga mga dahon sa tinglarag. Sa 
wala pa mamiya, si Brother Smith mibutang og 
usa ka gamayng botilya sa gipahinungod nga lana 
sa iyang bulsa. Ang mga pulong sa priesthood 
nga pakigpulong ni Presidente Henry B. Eyring 
nga mangandam alang sa priesthood nga pagser-
bisyo sa tanang higayon diha na sa iyang huna-
huna (tan-awa sa “Pagserbisyo uban sa Espiritu,” 
 Liahona ug  Ensign, Nob. 2010, 59).

Sa ilang pagpamauli, naagian sa mga Smith ang 
pundok sa mga tawo nga naglibut sa gamayng 
bata nga babayeng naghigda sa yuta, nga daw 
nag-antus og usa ka matang sa sakit sa ulo. 

Ilang nadungog ang usa ka babayeng nagsiya-
git, “Palihug, kinsa ang dunay gipahinungod nga 
lana? Palihug!” Daling gikuha ni Smith ug gitunol 
ang iyang lana ngadto sa amahan sa babaye. 
Human sa priesthood nga panalangin, naulian ang 
babaye sa panimuot ug nakigsulti sa iyang mga 
ginikanan. Sa wala madugay, miabut ang mga 
paramedic ug midala kaniya sa ospital.

“Among gibati ang kainit ug kalinaw sa among 
mga kasingkasing tungod sa pagkaatol nga diha 
sa tukma nga dapit sa tukma nga higayon, nga 
nagdala og lana, ug ingon sa gisulti ni Presidente 
Eyring, andam gayud,” miingon si Brother Smith. 
“Nakita sa among mga anak ang panalangin sa 
gahum sa priesthood, ug namiya kami nga mibati 
sa gugma sa Langitnong Amahan alang kanamo 
ug niining batan-ong babaye ug sa iyang pamilya.”

Sama sa mga Smith, daghang pamilya ang na-
panalanginan tungod sa pagsunod sa tambag nga 
nadawat panahon sa kinatibuk-ang komperensya. 
Samtang ang mga miyembro nangandam alang 
sa laing kinatibuk-ang komperensya, dinhi tulo 
ka mga pamilya ang mopakigbahin sa ilang mga 
istorya sa pagsunod sa propetikanhong tingog.

Alang sa dugang nga mga istorya (sa Ining-
les) o sa pagpakigbahin sa inyong kaugalingong 
kasinatian (sa bisan unsang pinulongan), basaha 

ang kinatibuk-ang bersyon niini nga artikulo diha 
sa seksyon sa Mga Balita ug mga Panghitabo sa 
Simbahan sa LDS.org sa lds.org/church/news/
how-general-conference-changed-my-life.

Anne Te Kawa, Tararua, New Zealand
Sa sayong bahin sa 2010, nag-atubang ako og 

daghang seryoso nga personal nga mga hagit. Ang 
akong bishop misugyot nga tingali makaayo kanako 
kon makigkita og usa ka propesyonal nga magta-
tambag. Ang ideya nakapakugang kanako. Nagtra-
baho ug nagbansay ako diha sa natad sa pag-atiman 
sa pagkaadik sa druga ug alkohol, mao nga akong 
gihunahuna, “ako mismo usa ka magtatambag! Wala 
ako magkinahanglan og tabang sa gawas.”

Sa gihapon nakigbisog ako sa pipila sa akong 
mga hagit —ug sa kaugalingon nakong garbo 
—sa dihang ang kinatibuk-ang komperensya 
miabut pagka-Abril. Si Elder James B. Martino sa 
Seventy mihatag og pakigpulong nga giulohan og, 
“Matag Usa ka Butang Nagabuhat og Maayo” (tan-
awa sa  Liahona ug  Ensign, Mayo 2010, 101), nga 
nagsentro sa pagsagubang sa kalisdanan.

Ang iyang mensahe nakatandog kanako, ug 
mihukom ako nga mag-ampo alang sa panudlo 
kon unsay akong angay buhaton. Mibiya ako sa 
komperensya nga nagtinguha og hugot nga pag-
tuo ug mosalig sa Manluluwas nga mogiya ka-
nako pinaagi sa Espiritu Santo.

Sulod sa duha ka semana ako namalandong ug 
nag-ampo ug naghunahuna ug sa katapusan naka-
desider nga akong sulayan ang pagpakigtambag. 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Paggamit sa Komperensya 
Makapausab sa mga Kinabuhi
Ni Melissa Merrill
Mga Magasin sa Simbahan

Ang mensahe 
sa komperen-
sya ni Elder 
James B.  
Martino nag-
hatag ni Anne 
Te Kawa sa 
New Zealand 
og pagsalig 
sa pag-ampo 
alang sa pag-
giya nga iyang 
gikinahanglan.
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Nahimo kining usa ka makatabang, malampuson 
nga kasinatian. Agig dugang, ang pagbasa pag-usab 
sa pagkigpulong ni Elder Martino, nga gidasig pina-
agi sa pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan, ug 
nagsalig sa Pag-ula sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, 
nakahatag kanako og malungtaron nga kasiguroan 
Ako mopamatuod nga ang mapainubsanong paagi 
sa pagtawag sa Ginoo mao ang kanunay nga paagi 
sa pagbuntog sa mga pagsulay. Iya kita nga giyahan 
aron masayud kon unsang piho nga mga butang 
ang kinahanglan natong buhaton.

Andrea Roucche, Texas, USA
Ang akong bana, si Collin, ug ako nahimong 

mga ginikanan niadtong Oktubre 2009. Sa dihang 
ang among anak nga babaye, si Eliza, nag-edad 
og lima ka bulan, nagsabut kami kon kanus-a 
namo sugdan sa paglakip kaniya sa family home 
evening ug pagtuon sa kasulatan. Maayo ba nga 
magpahigayon og family home evening samtang 
nagmata siya? Makakat-on ba siya og bisan un-
sang butang pinaagi sa among pagbasa og kusog 
sa Basahon ni Mormon?

Atol sa Abril 2010 nga kinatibuk-ang kompe-
rensya, si Elder David A. Bednar sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles miingon, “Ang 
mga kabatan-onan sa tanang edad, bisan ang mga 
masuso, makahimo ug makatubag sa talagsaon 
nga espiritu sa Basahon ni Mormon” (“Magtu-
kaw uban sa Bug-os nga Pagkamapadayunon,” 
 Liahona ug  Ensign, Mayo 2010, 40).

Ang mga kausaban nga atong na-
buhat nahimong simple ug inanay. 
Kanunay namong ipatukar ang 
CD sa mga kanta sa Primary 
alang ni Eliza. Among basahon 
ang pipila ka mga bersikulo 
gikan sa Basahon ni Mormon 
uban kaniya atol sa tingpaniha-
pon. Among gisugdan ang pag-
ampo sa pamilya sa dili pa 
matulog si Eliza. “Sa pag-
panuroy, akong tudluon 
ang mga langgam ug 
sultihan siya, “Si Jesus 
mibuhat niadtong mga 
langgam alang kanato.” 
Mahimong dili siya 
makasabut karon, apan 
makahimo ra unya siya.

Akong nakaplagan 
nga kining mga buta-
nga nakapaminus og 
maayo sa akong kabalaka 
sa umaabut. Akong nabati 
nga kon buhaton nako ang 

akong bahin pinaagi sa pagtudlo ni Eliza sa unsay 
kinahanglan niyang masayran ug sa pagsunod sa 
propetikanhong tambag, mapanalanginan ra siya 
sa umaabut.

Sela Fakatou, West Midlands, England
Sa among pamilya, ang matag usa daghan og 

buhat. Usahay kami walay higayon nga maminaw 
og maayo sa usag usa o sa paghatag og kapuangod 
o pagkamatinahuron. Busa agig pagpangandam 
alang sa umaabut nga kinatibuk-ang komperensya, 
kami nag-ampo aron masayud kon unsaon namo 
nga mas masuod isip usa ka pamilya. 

Ang pakigpulong ni Elder Robert D. Hales, 
“Ang Atong Katungdanan ngadto sa Dios: Ang 
Misyon sa mga Ginikanan ug mga Lider ngadto 
sa Bag-o nga Kaliwatan” (tan-awa sa  Liahona ug 
 Ensign, Mayo 2010, 95), mitubag sa among mga 
pag-ampo ug among mga pangutana.

Natandog ako kaayo sa istorya mahitungod 
sa apo nga lalaki ni Elder Hales nga nangutana, 
“Lolo! Anaa ka ba diha?” Si Elder Hales sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut, 
“Ang pagka anaa diha nangahulugan nga nakasa-
but sa mga kasingkasing sa atong kabatan-onan 
ug mangilabut kanila. Ug ang pagpangilabut ka-
nila nagpasabut nga dili lamang ang pagpakigsulti 
uban kanila kondili ang pagbuhat usab og mga 
butang nga kauban sila.”

Naninguha kami nga mapalambo ang among 
pakig-uban sa usag usa. Sa pagpanga-on, 

among hisgutan ang mahitungod nianang 
adlawa. Naghisgut kami sa mga hagit nga 
among giatubang ug sa unsang paagi nga 
ang mga butang nga among makat-unan 
gikan sa mga kasulatan makatabang 
kanamo nga masagubang ug mabuntog 

kadto nga mga hagit.
Ang paggahin og panahon alang 
niini nga mga panaghisgot nakahi-

mog kaayohan. Samtang kining 
maayo nga mga pamatasan 
nahimong kabahin sa kinabuhi 
sa pamilya, akong gibati ang ta-
lagsaong gugma alang sa akong 
pamilya. Samtang gisunod nako 
ang propetikanhong tambag nga 
akong nadawat sa komperensya, 
mga tubag sa laing mga pangu-
tana ang mipuno sa akong pa-
ngisip, ug akong nakita ang mga 
paagi nga makahimo nako nga 
mas sama sa Manluluwas nga si 
Jesukristo. Labaw pa kay sa kani-
adto, gibati nako ang pagbati sa 
kalinaw imbis nga kabalaka. ◼

Nakaplagan 
nila ni Collin 
ug Andrea 
Roueche  
ang mga tubag 
nga ilang 
gipangita diha 
sa mensahe ni 
Elder David A.  
Bednar sa 
komperensya.
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Ang Pagpugas og mga Binhi  
sa Kaugalingon nga  
Pagpaningkamot diha  
sa Gagmayng mga Luna
Ni Allie Schulte
Departamento sa Welfare

Daghang mga miyembro sa Simbahan ang 
nagpuyo sa mga apartment o gagmayng 
mga balay nga walay luna sa nataran aron 

ka tanuman. Ang uban nagpuyo sa uga nga mga 
rehiyon diin ang yuta walay tanom. Ang pipila 
mobati nga sila walay higayon o pinansyal nga 
mga tinubdan aron magpatubo og ilang kauga-
lingong pagkaon. Hinoon uban sa hugot nga 
pagtuo, kakugi, pailub, ug gamay nga pagka-ma-
mugnaon, ang bisan kinsa mahimong molampus 
sa pagpananom. 

Samtang ang mga miyembro mainampoon 
nga nagkonsiderar sa tambag nga mananom ug 
mangita og mga paagi nga magmasulundon niini 
nga baruganan, sila mahibulong na lang sa mga 
solusyon nga ilang makaplagan. Aniay pipila ka 
mga kasinatian ug tambag gikan sa mga miyem-
bro kinsa misunod sa tambag nga mananom.

Ang Pagpananom diha sa Gagmayng Luna
Samtang nagpuyo sa usa ka gamay nga town-

house apartment, si Noelle Campbell, sa Houston, 
Texas, USA, nakakaplag nga hapit tanang mga 
materyal nga gikinahanglan niya sa pagpananom 
anaa ra gayud sa iyang kaugalingong panimalay. 
Sa iyang balkonahe, nagsugod siya sa pagpana-
nom og mga utanon diha sa biya na nga mga 
sudlanan —sa bisan unsang butang gikan sa mga 
sudlanan sa sabong panglaba ngadto sa kitty litter 
nga mga balde. 

Nahimuot siya sa gidaghanon sa pagkaon nga 
iyang mahimo diha sa gagmayng mga sudlanan. 
Dayon iyang gipalapdan ang iyang garden, sa 
gihapon naggamit sa mga materyal nga nakolekta 
gikan sa iyang panimalay. Daan nga mga buta-
nganan sa libro ug mga bin nahimong nagbitay 
nga garden. Ang bayanan sa daan nga may igong 
gidak-on nga trampoline gigamit na karon aron 
makatayan sa mga batong, pareholes ug ubang 
mokatay nga mga tanom. Gigamit pa gani niya 
ang daang mga kabilya sa barbekyuhanan aron 
dili molaylay ang iyang tamates.

“Ganahan ako sa hagit nga pagpananom 
diha sa mga sudlanan, sa pagsud-ong sa akong 

balkonahe nga nausab gikan sa gamay nga 8-ka 
pye por 8-ka pye (2.5 m por 2.5 m) nga semen-
tadong papan ngadto sa usa ka berde, buhi, nga 
may produkto nga garden,” miingon si Noelle.

Ang Paggamit sa mga Sudlanan
Didto sa Alberta, Canada, si Shirley Martin na-

sayud gikan sa kasinatian nga kamo makahimo sa 
pagpatubo og bisan unsang matang sa tanom diha 
sa usa ka sudlanan nga sama ka yano sa ginamit 
na nga mga botilya sa soda o juice. Siya miingon 
nga ang yawe sa malampuson nga pagpananom 
diha sa sudlanan mao ang may igong kahayag, 
bisan gani kon gikan lamang sa bintana o suga 
nga gidesinyo aron mopasiugda sa pagtubo og 
tanom, ug bu-boan kanunay og tubig, tungod kay 
ang sudlanan dali ra kaayo nga mauga kay sa usa 
ka garden.

“Niining tuiga,” miingon si Shirley, “Magtanom 
ko og kusina nga garden diha sa pipila ka mga 
kaldero sa akong deck nga kompleto sa pipila ka 
mga hilbas, litsugas, tamatis, sibuyas, chives, ug 
sili. Ang inyong imahinasyon makahimo niini.

Mga kahon, 
mga balde, 
mga botilya, 
ug ubang 
mga sudlanan 
mahimong 
magamit aron 
sa paghimo sa 
gagmayng mga 
luna ngadto 
sa mabunga-
hon nga mga 
garden.
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Pagkat-on pinaagi sa Pagbuhat
Si Kwan Wah Kam sa Hong Kong unang mide-

sider nga mananom aron madugangan ang iyang 
home storage. Wala pa gayud siya makasulay sa 
pagpatubo og iyang kaugalingong pagkaon apan 
gituohan niya nga makat-on sa tanan niyang 
angay makat unan pinaagi sa pagbasa og mga 
libro.  

Bisan tuod kon ang impormasyon nga iyang 
nakaplagan makatabang, nadiskubrehan dayon 
ni Kwan nga ang mahinungdanon kaayo nga 
leksyon nga iyang nakat-unan miabut pinaagi sa 
proseso sa aktwal nga pagpananom. Sa matag 
dugang og tuig nga kasinatian, siya nakakat-on og 
mas daghan mahitungod sa pinaka-maayong yuta 
nga gamiton alang sa nagkalainlaing mga binhi, 
unsaon sa pag-ila tali sa maayo ug dautan nga 
mga binhi, lainlaing mga paagi sa pagbisbis og 
tubig ug sa pag-abuno sa mga tanom, ug sa labing 
maayo nga panahon sa pagpatubo og lainlain nga 
mga utanon.

Ang mga leksyon nga nakat-unan ni Kwan 
bisan pa niana, dili lamang limitado sa pagpa-
nanom. Usa ka gabii, usa ka kusog nga bagyo 
mihulga sa pagguba sa iyang garden. Pagkabun-
tag, nakurat siya sa pagkadiskubre nga ang mga 
tanom wala naunsa, apan hinoon, mitubo nga 
mas lig-on tungod sa nadugang nga tubig.

“Tungod niana nga kasinatian, akong nakat-
unan nga uban sa hugot nga pagtuo diha sa Dios, 
kita mahimong mas lig-on sa atong pag-atubang 
sa mga pagsulay ug mga kalisdanan uban sa kai-
sog,” miingon si Kwan. “Ang mga panalangin nga 
akong nadawat tungod sa pagpananom mao ang 
temporal ug espirituhanon.” ◼

“Dihay pipila lamang ka mga tuig sa akong 
kinabuhi diin wala ako mag-atiman og garden. 
Bisan gani karon isip usa ka nagpuyo og condo-
minium sa siyudad, sa gihapon ako nananom 
ug nag-ani diha sa garden matag tuig. Sa matag 
tingpamulak samtang nagtan-aw ako sa dili 
kaayo mahinungdanon, gamay nga binhi ug 
gibutang kini sa maayong pagka-andam nga 
tudling sa mga binhi, matingala ako kon unsa ka 
daghan ang maani niini.”
Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, “The Law of the Harvest,” New Era, Okt. 1980, 4.

MGA BALITA SA  TEMPLO

Si Presidente  
Monson  
Nagpasugod  
sa Konstruksyon 
didto sa Rome

Si Presidente Thomas S. 
Monson mipasugod sa kon-
struksyon sa Templo sa Rome 
Italy niadtong Oktubre 23, 
2010. Gipahibalo sa milabay 
nga duha ka tuig, ang tulo ka 
andana, 40,000 kwadrado pye 
(3,700 metro kwadrado) nga 
templo mao ang mahimong 

ikanapulog duha sa Europe ug 
ang una sa Italy. Kon makom-
pleto, moserbisyo kini sa mga 
miyembro sa Italy ug sa kasili-
nganang mga nasud. Ang 15-
acre (6 ka ektarya) nga dapit 
mamahimong usa ka relihiyoso 

ug sentro sa kultura nga mag-
lakip og usa ka multifunctional 
nga balay-tigumanan, usa ka 
sentro sa mga bisita, usa ka 
family history center, ug patron 
housing.

Templo Sugdan  
na sa Argentina

Si Elder Neil L. Andersen sa 
Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mipasugod sa 
konstruksyon sa templo sa  
Córdoba, Argentina, niadtong 
Oktubre 30, 2010. Ang dapit 
mao ang gitukuran sa usa sa 
labing una nga mga chapel sa 
Simbahan didto sa Argentina. 
“Katingalahan kaayo nga ang 
katapusang katuyoan niini  
mao ang paghangup sa balay  
sa Ginoo,” miingon si Elder  
Andersen. Ang templo mao  
ang ikaduha sa Argentina. May 
templo usab sa Buenos Aires.

Pagsugod sa  
Konstruksyon sa 
Gilbert, Arizona 

Si Elder Claudio R. M. Costa 
sa Kapangulohan sa Seventy 
mipasugod sa konstruksyon 
sa Templo sa Gilbert Arizona 
niadtong Nobyembre 13, 2010. 
Ang mga Templo sa Gila Valley 
Arizona ug Gilbert Arizona, nga 
gipahibalo niadtong Abril 26, 
2008, mao ang unang mga tem-
plo nga gipahibalo ni Presidente 
Thomas S. Monson human siya 
nahimong presidente sa Sim-
bahan. Ang Templo sa Gilbert 
Arizona mao ang ikaupat nga 
templo sa Arizona. Ikalima, ang 
Templo sa Phoenix Arizona, 
anaa gihapon sa proseso sa 
pagplano. ◼

Si Presidente Thomas S. Monson 
mipasugod sa konstruksyon sa 
Templo sa Rome Italy niadtong 
Oktubre 23, 2010.
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KOMENTARYO
Giganahan sa mga Poster

Ang  Liahona kanunay nga ma-
kaikag kaayo! Tungod kay nagdapit 
kini kanato sa pagtampo sa daghan 
kaayong mga paagi, mas makapang-
himatuod ako niini ug mas mibati 
nga kabahin niini. Ganahan ko sa 
mga poster. Ako kining gikwadro 
ug gisab-it kini sa akong opisina. 
Salamat sa tanan ninyong mga 
paningkamot.
Bertha Viola Rétiz Espino, Mexico

Mga Miyembro Nag-anam og 
Kadaghan

Kami, nga mga miyembro sa 
Abuakwa Branch sa Ghana, bag-o 
pa lang nga misaulog sa among usa 
ka tuig nga kasaulogan isip usa ka 
branch. Nagsugod kami uban sa 50 
nga mitambong sa miting sa sakra-
ment, ug karon kami adunay 128 na 
nga nagtambong. Gimahal namo 
ang among mga lider. Nagbasa ug 
nagtuon kami sa  Liahona, nagpalit 
kami og sobrang mga kopya alang 
sa mga kinabig ug sa uban nga wala 
niini, ug ang gidaghanon sa among 
miyembro nagkadugang matag ad-
law. Kami nasayud nga ang Basahon 
ni Mormon tinuod.
Christopher Pidoal, Ghana

Usa ka Angkla sa Unuson nga 
Dagat

Hilabihan ako ka mapasalamaton 
nga nakabaton og  Liahona sa akong 
panimalay! Usa kini ka tinubdan 
sa gahum. Usa ka adlaw niana sa 
dihang ang akong pangisip gisamok 
sa mahugaw nga mga hunahuna, 
gipaunlod nako ang akong kau-
galingon sa pagbasa og  Liahona, 
ug kadtong mga hunahuna mibiya 
kanako. Ang  Liahona nakatabang 
kanako nga malimpyohan ang akong 
mga hunahuna ug nagsilbing usa ka 
angkla alang sa kaluwasan diha sa 
unuson nga dagat.
Victorino F. Dela Cruz Jr., Philippines

Palihug ipadala unsay inyong 
ikasulti o mga sugyot ngadto sa 
liahona@ldschurch.org. Ang mga 
gisumiter mahimo nga i-edit alang 
sa gitas-on o sa pagklaro. ◼

Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug mga kalihokan nga mahimong magamit alang sa family 
home evening. Ang mosunod mao ang pipila ka mga ehemplo.

“Nahimulag tungod sa Baha,  
Nahiusa pinaagi sa Pag-ampo,” 
pahina 14: Human sa pagbasa sa 
artikulo, mahimo nga hatagan nimo 
og gibug-aton ang mga baruganan sa 
pag-ampo pinaagi sa 
pagdungan og basa sa 
Alma 34:18–27. Dapita 
ang mga sakop sa pa-
milya sa pagpakigbahin 
sa mga kasinatian sa 
dihang ang ilang mga 
pag-ampo gitubag.

“The Healer’s Art,” pahina 18: 
Human mabasa ug mahisgutan ang 
mga seksyon sa artikulo, mahimo nga 
dapiton ninyo ang inyong pamilya sa 
pagkanta sa “Lord, I Would Follow 
Thee” (Mga himno, nu. 220). Isip usa 
ka pamilya, paghisgot og positibo nga 
mga paagi nga buhaton ninyo kon may 
usa ka tawo nga makapalagot kaninyo. 
Hisguti kon sa unsang paagi ang pagsi-
nabtanay ug paggamit sa Pag-ula diha 
sa inyong kinabuhi “makaayo sa sama-
ran nga mga kasingkasing, pagka-walay 
pagsinabtanay, ug kayugot.”

“Pagtudlo sa Doktrina kabahin sa 
Pamilya,” pahina 32: Samtang makigbahin 
sa mensahe ni Julie B. Beck, dapita ang mga 
sakop sa pamilya aron hisgutan ang kamahi-
nungdanon sa doktrina kabahin sa pamilya. 
Hisguti ang mga hulga diha sa pamilya ug 
sa unsang paagi kini mabuntog pinaagi sa 
hugot nga pagtuo. Tabangi nga masulbad 
ang bisan unsang kabalaka o pagduhaduha 
nga tingali anaa sa inyong mga anak mahi-
tungod sa pagsugod og ilang kaugalingong 
mga pamilya sa ensaktong panahon.

“Count Your Blessings,” pahina 62: 
Sa dili pa basahon kini nga artikulo isip usa 
ka pamilya, pagbutang og mga butang 
palibut sa kwarto nga mopahinumdom 
kaninyo sa inyong mga panalangin. Kini 
mahimong maglakip sa sinina, pagkaon, 
mga kasulatan, art sa Manluluwas, mga 
litrato sa inyong pamilya, ug uban pa. Da-
pita ang inyong pamilya sa pagtan-aw niini 
nga “mga panalangin” ug ipakigbahin kon 
nganong sila mapasalamaton tungod niini. 
Mahimong dapiton ninyo ang mga sakop 
sa pamilya nga ilista ang mga butang nga 
sila mapasalamaton ug isugyot nga ribyu-
hon nila ang lista matag karon ug unya.

MGA IDEYA SA FAMILY HOME EVENING

Family Home Evening nga Layo sa Panimalay
Tulo sa akong mga anak karon nag-eskwela nga layo sa among panimalay, mao 

nga among gipakigbahin ang family home evening pinaagi sa Internet. Nagpadala ako 
nila og mga e-mail nagsulti kanila mahitungod sa espirituhanon nga mga kasinatian 
nga among naangkon sa panimalay ug sa mga leksyon nga among gipakigbahin gikan 
sa  Liahona o sa mga kasulatan —ilabi na sa Basahon ni Mormon. Kon molabay ang 
semana ug malimot ko sa pagsulat, silang tanan moingon, “Ma! Palihug! Gimingaw 
kami sa family home evening.” Pinaagi sa pagpakigbahin uban kanamo niining paagiha, 
nakahimo sila sa paglig-on kanamo bisan tuod kon sa pisikal wala sila dinhi .

Nagtuo ako nga ang family home evening usa ka dinasig nga programa tungod kay 
nakatabang namo kini sa pagtukod og pundasyon diha sa solido nga bato sa atong 
Manluluwas, si Jesukristo. Ang Family home evening nakatabang usab kanamo nga 
makab-ut ang gusto sa Ginoo alang kanamo —nga kami mahimong usa ka pamilya 
nga mag-uban sa kahangturan. ◼
Norma Leticia Treviño de Taylor, Nuevo León, Mexico
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Ngano nga may mga Handbook?
Samtang gipaila sa mga lider sa 

Simbahan ang duha ka bag-ong 
mga handbook ug mitabang sa 

pagpasabut kon unsaon sa pagpa-
tuman ang mga lagda niana atol sa 
duha ka bag-ong tibuok kalibutan 
nga mga miting sa pagbansay sa 
pagpangulo, gitubag usab nila ang 
pangutana: ngano nga importante 
ang mga handbook?

Lakip sa daghang mga paagi sa 
mga handbook sa Simbahan nga  
mahimong panalangin mao ang:  
(1) pagpatunhay sa integridad nga 
pamaagi panahon sa paspas nga pag-
tubo, (2) pagpaminus sa kabudlay sa 
Unang Kapangulohan, ug (3) pagha-
tag og kasayon sa mga pagpadayag 
diha sa lokal nga administrasyon.

Integridad ug Pagtubo
Ang mga handbook nagtabang sa 

pagpatunhay sa integridad sa mga 
lagda, mga pamaagi, ug mga programa 
sa simbahan nga nagsinati og paspas 
nga pagtubo sa tibuok kalibutan.

“Ang atong mga miyembro nagka-
daghan sukad naorganisar ang Simba-
han niadtong 1830. Ug magpadayon 
kini sa pagtubo uban sa liboan ka 
mga yunit sa tibuok kalibutan,” mii-
ngon si Presidente Thomas S. Monson 
atol sa Nobyembre 2010 nga tibuok 
kalibutan nga miting sa pagbansay 
sa pagpangulo. “Hapit imposible 
ang pagpabilin sa integridad sa mga 
lagda, mga pamaagi, ug mga pro-
grama sa Simbahan kon wala kini nga 
mga handbook.”

Ang Kahago sa Unang 
Kapangulohan

Ang mga handbook makatabang sa 
pagpaminus sa makapupos og pana-
hon nga kahago sa Unang Kapangu-
lohan sa pagtubag sa pamaagi sa mga 

pangutana ug pagtul-id sa mga sayop 
nga pamaagi.

“Samtang kami sa Unang Kapa-
ngulohan magmiting sa among re-
gular nga mga sesyon matag adlaw 
sa semana, kami gayud, kinahanglan 
nga moasikaso ug mokorihir sa mga 
sayop,” miingon si Presidente Monson.  
“Kadaghanan niining mga sayop 
mahimong malikayan kon . . . ang 
mga lider suhito sa mga handbook ug 
mosunod sa mga lagda ug mga pama-
agi nga nalatid diha.”

Si Presidente Monson miingon nga 
usahay ang maayo og katuyoan nga 
mga lider kinsa wala masuhito sa mga 
lagda ug mga pamaagi sa Simbahan 
makahimo og mga desisyon nga 
mosangput sa malagmit nga kadautan 
tungod sa mga pagtipas gikan sa mga 
programa sa Simbahan. 

“Bisan og kamo dugay na kaayo 
nga namiyembro sa Simbahan o usa 
ka bag-ohay lang nga namiyembro, 
konsultaha ang handbook kon dili 
kamo sigurado bahin sa usa ka lagda 
o pamaagi,” miingon si Presidente 
Monson. “Adunay kasiguroan sa pag-
sunod sa mga handbook.”

Pagpasayon sa Pagpadayag
Ang mga handbook makatabang 

nga mahimong sayon ang pagpadayag 
samtang ang lokal nga mga lider magti-
nguha sa giya sa Espiritu diha sa pag-
dumala sa mga buluhaton sa Simbahan.

“Kon ang mga lider sa Simbahan 
masayud sa ilang mga katungdanan 
ug mosunod sa gitakda nga mga 
pamaagi, nagdapit sila sa Espiritu 
Santo sa pagdasig kanila ug sa mga 
tawo nga ilang gialagaran,” miingon 
si Elder Quentin L. Cook sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles sa 
Nobyembre 2010 nga miting. 

Si Brother David M. McConkie, 
unang magtatambag sa kinatibuk-
ang kapangulohan sa Sunday School, 
mihulagway sa kamahinungdanon sa 
mga handbook sa miaging Oktubre 
2010 nga kinatibuk-ang komperensya.

Samtang gibansay isip bag-o nga 
presidente sa stake pinaagi sa usa ka 
Area Seventy, si Brother McConkie na-
ngutana og sunod-sunod nga mga pa-
ngutana nga sa iyang kadismaya, ang 
tanan natubag diha sa mga handbook.

“Wala na ako mamasin sa pagpa-
ngutana og bisan unsang dugang  
nga mga pangutana. Akong gihuna-
huna nga mas maayo pang mobasa  
sa handbook,” miingon si Brother  
McConkie. “Supak kini sa lagda sa langit 
alang sa Ginoo sa pagbalikbalik diha 
sa matag usa kanato sa indibidwal nga 
paagi ang unsay Iya na nga gipadayag 
kanato sa tiningob nga paagi” (“Pag-
kat-on ug Pagtudlo sa Ebanghelyo,” 
 Liahona ug  Ensign, Nob. 2010, 13).

Sa pagpangita sa video, text, ug 
ang audio sa Nobyembre 2010 ug  
Pebrero 2011 nga tibuok kalibutan 
nga mga miting sa pagbansay sa 
pagpangulo diha sa 40 ka mga pinu-
longan, bisitaha ang Serving in the 
Church section sa LDS.org. ◼

Ang mga lider sa Simbahan kinsa sinati 
na ug mosunod sa mga handbook nag-
dapit sa paggiya sa Espiritu Santo aron 
sa pagdasig kanila.
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Usa sa akong gikawilihan sa panumdu-
man sa pagkabata mao ang tik-tak sa 
mga taas nga takon sa akong inahan 

sa gahi nga kahoy nga sawog sa kusina 
samtang siya nag-andam sa among pamilya 
alang sa pagsimba. Siya aktibo kaayo sa 
among ward ug mialagad og daghang katu-
igan isip presidente sa Relief Society. Wala 
gyud ko maghunahuna nga adunay mausab.

Sa dihang mga 12 anyos nako ug kami 
na lang duha ang nag-uban, siya mibiya sa 
Simbahan sa rason nga wala nako masabti. 
Bisan tuod og ang akong inahan—ang akong 
ehemplo—nakadesisyon sa pagbalhin og lain 
nga dalan, nasayud ko nga ang ebanghelyo 
tinuod, ug nagpadayon ko sa pagsimba. Bi-
san og wala siya mouyon sa akong desisyon, 
ihatud ug kuhaon ko ni Mama sa simbahan 
matag semana.

Kasagaran lisud kadto sa emosyonal nga 
paagi sa pagsimba, ilabi na sa miting sa sakra-
ment diin, mag-inusara nga maglingkud duol 
sa luyo, klaro nakong makita ang tanang mga 
inahan, mga amahan, ug mga bata nagtapad 
og lingkod. Kasagaran motapad ko sa pamilya 
sa usa ka higala. Kanunay akong mapasala-
maton sa akong “Mormon family” ug sa uban 
diha sa akong ward kinsa naningkamot sa 
pag-amuma kanako atol niining lisud nga 
panahon.

Sama pananglit, ang akong mga home tea-
cher, matinud-anon bisan og ako ra ang ilang 
adtoon para tudloan ug mas layo ang akong 
gipuy-an kaysa kadaghanan sa mga miyembro 
sa ward. Maghinam-hinam ko sa oportunidad 
nga maghisgut sa ebanghelyo ug mobati sa 
kalig-on sa priesthood ug sa Espiritu sa akong 
panimalay.

Daghang mga miyembro sa ward ang 
akong nakaila sa tibuok nakong, kinabuhi. 
Uban sa ilang pamilyar nga mga nawong, 

HANGTUD KITA MAGKITA PAG-USAB

maabi-abihong mga pahiyum, ug mahigala-
ong panag-istorya, sila nahimo nakong mga 
inahan, amahan, igsoon nga mga lalaki, 
ug igsoon nga mga babaye sa ward. Mibati 
nga nalakip ug gihigugma nakapagaan sa 
kasubo sa pagsimba nga wala ang akong 
pamilya.

Nasayud ko nga wala ko mag-inusara 
sa pagsinati niini nga kahimtang. Daghang 
mga batan-on ang nagsimba nga wala ang 
usa o ang duha ka ginikanan. Apan pinaagi 
sa ehemplo, paghigalaay, ug mga calling, 
kitang tanan makaduol niining mga anak 
nga lalaki ug mga anak nga babaye sa 
Langitnong Amahan ug motabang kanila 
nga mobati nga giabi-abi, motudlo kanila sa 
mga baruganan sa ebanghelyo, ug moaw-
hag kanila nga mahimong aktibong moapil 
sa mga miting ug mga kalihokan.
“Ang Langitnong Amahan nagplano kanato 

nga matawo ngadto sa usa ka pamilya—ang 
labing nag-una, labing sagrado, ug labing ma-
kagagahum nga grupo dinhi sa yuta,” miingon 
si Virginia H. Pearce, magtatambag kaniadto 
sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Young 
Women. “Ug anha lang sa pamilya nga ang 
pipila sa labing importante nga kahibalo nga 
atong makat-unan mahitabo. Agi og dugang 
niadtong grupo sa pamilya, ang Ginoo nag-
andam usab og ward o branch family. . . . 
Ang mga ward wala gidesinyo sa paghulip sa 
unit sa pamilya, apan alang sa pagsuporta sa 
pamilya ug sa matarung nga mga pagtulun-an 
niini. Ang ward usa ka laing dapit diin adunay 
igong pasalig ug kusog sa pagporma og mora 
og ‘safety net’ sa pamilya alang sa matag usa 
kanato kon ang atong mga pamilya dili ma-
kahimo o dili makasangkap sa tanang pagtu-
lun-an ug makapalambo nga mga kasinatian 
nga atong gikinahanglan sa pagbalik ngadto 
sa Langitnong Amahan. Kinahanglan natong 
palapdon ang atong pagdayeg sa gahum sa 
ward family ug bag-ohon pag-usab ang atong 
pasalig sa positibong pag-apil niadtong komu-
nidad sa mga Santos.” 1

Hilabihan ang akong pasalamat alang niad-
tong kinsa nahimo nakong safety net, nagsilsil 
diha kanako og tinguha sa pagbuhat sa ingon 
ngadto sa uban.◼

MUBO NGA SULAT
 1. Virginia H. Pearce, “The Rewards of a Ward,” New Era, 

Mar. 1995, 41.

Sa dihang 
nagsugod ko 
og simba nga 
nag-inusara 
sa edad nga 
12, akong na-
kaplagan nga 
ang Langit-
nong Amahan 
nagpanala-
ngin kanako 
uban sa hini-
mong daan 
nga panalipod 
[safety net].
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“Ug, tan-awa, usa ka babaye, nga nag-antus og ta-

linugo sulod sa napulog duha ka tuig, miadto sa iyang 

luyo, ug mihikap sa borlas sa iyang kupo:

“Kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, Kon maka-

hikap lang ako sa iyang sapot, mamaayo gayud ako.

“Ug si Jesus miliso, ug sa iyang pagkakita kaniya, 

miingon, Pagkalipay, anak; ang imong pagsalig 

nakapaayo kanimo. Ug ang babaye naayo diha-diha” 

(Mateo 9:20–22).

MGA PULONG NI KRISTO

Mamaayo Gayud Ako, ni Al Young



“Ang makaayo nga gahum 
sa Dios mahimayaon, 
talagsaon, ug maanin-

dot,” misulat si Elder Yoshihiko 
Kikuchi sa Seventy. “Nagpasala-
mat ako Kaniya alang sa Iyang 
kalooy, sa Iyang gugma, ug sa 
Iyang milagrosong langitnong 
pagpang-ayo. Nagpasalamat 
ako Kaniya tungod sa katinuod 
sa Pag-ula sa Manluluwas, nga 
‘naghatag og gahum sa paghu-
gas sa mga sala, sa pagpang-ayo, 
ug sa paghatag og kinabuhing 
dayon.’” Tan-awa sa “Pagpang-
ayo Tun-an Ko,” pahina 18.
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