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“Unya gipatigum ni Pilato ang mga sacerdote nga punoan  

ug ang mga pangulo ug ang mga katawhan,

“ug kanila miingon siya, Gidad-an ninyo ako niining taw-

hana ubos sa sumbong nga siya nagpahisalaag sa mga tawo: ug, 

tapus masusi ko siya sa inyong atubangan, tan-awa akong nasuta 

nga siya dili sad-an sa inyong gipasumangil batok kaniya. . . .

“Busa akong ipahampak siya, ug unya buhian ko siya.

“(Ug sa matag fiesta, kinahanglan nga iyang pagabuhian 

ngadto kanila ang usa ka binilanggo.)

“Apan silang tanan nanagdungan sa pagsinggit nga 

nag-ingon, Kuhaa kanang tawhana, ug buhii kanamo si 

Barrabas. . . .

“ug si Pilato misulti kanila pag-usab, nga buot  

Ecce Homo (Tan-awa ang Tawo!), ni Antonio Ciseri

niyang buhian si Jesus.

“Apan siya ilang gipanagsinggitan nga nanag-ingon,  

Ilansang siya, ilansang siya sa krus.

“Ug siya miingon kanila sa ikatulo, Kay ngano man, unsa 

bay iyang nabuhat nga dautan? Kaniya wala akoy nakitang 

sala nga angay sa kamatayon: Busa akong ipahampak siya,  

ug unya buhian ko siya.

“Apan misamot sila sa pagpangatarungan, nangayo nga 

nanagsinggit nga kinahanglan nga ilansang siya sa krus. . . .

“Busa si Pilato mipakanaug sa iyang hukom nga itugot  

ang ilang gipangayo.

“. . . Si Jesus iyang gitugyan ngadto sa ilang pagbuot”  

(Lucas 23:13–14, 16–18, 20–25).
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12 Unsa ang Atong Gituohan: 
Si Jesukristo Miula sa Atong 
mga Sala

14 Kami Namulong kang Kristo: 
Maghinulsol, Mobalik 
ngadto sa Ginoo, ug 
Mamaayo
Ni David L. Frischknecht

16 Walay Paglubad nga mga 
Istorya sa Ebanghelyo: Ang 
Makapalimpyo nga Gahum 
diha sa Getsemani
Ni Elder Bruce R. McConkie

38 Mga Tingog sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw

74 Mga Balita sa Simbahan

79 Mga Ideya sa Family Home 
Evening

80 Hangtud Kita Magkita 
Pag-usab: Korona nga mga 
Tunok, Korona sa Kadaugan
Ni Larry Hiller
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MGA MENSAHE
4 Mensahe sa Unang Kapangu-

lohan: “Wala na Siya Dinhi, 
Kondili Nabanhaw.”
Ni Presidente Thomas S. Monson

7 Mensahe sa Visiting  
Teaching: Ang Katuyoan  
sa Relief Society

LABING IMPORTANTING 
MGA ARTIKULO
20 Sa Kanunay Mohinumdom 

Kaniya
Ni Elder D. Todd Christofferson
Tulo ka mga paagi sa pagta-
bang kanato sa paghinumdom 
sa Manluluwas.

28 Rebecca Swain Williams: 
Makanunayon ug Dili 
Matarug
Ni Janiece Lyn Johnson
Siya nagpabiling matinud- 
anon sa ebanghelyo bisan  
nag-atubang og oposisyon sa 
iyang kaugalingong pamilya.

32 Hapsay nga Paglawig  
sa Marshall Islands
Ni Joshua J. Perkey
Usahay kita nagkinahanglan sa 
uban aron sa pagtabang nato 
nga makita ang atong agianan 
paingon sa higpit ug pig-ot nga 
dalan.

MGA DEPARTAMENTO
8 Gagmay ug Yano nga mga 

Butang

11 Pagserbisyo diha sa 
Simbahan: “Kining Tanan 
Nakapanalangin Kanako”
Ni Michael R. Morris

SA HAPIN
Kaninyo Ibilin Ko ang 
Kalinaw, ni Walter 
Rane, sa maayong 
kabubut-on sa Church 
History Museum.
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42 Ang Pakigsaad Mahangturon
Ni Marta Valencia Vásquez
Isip usa ka batan-ong babaye 
nakahimo ko og desisyon sa pag-
adto sa templo sa umaabot nga 
adlaw, bisan walay templo sa 
Costa Rica nianang higayona.

44 Naminaw ra Gyud
Pangalan gipugngan
Sa tibuok nakong pagpakig-date 
uban ni Madeline, ang Espiritu 
kanunay nag-aghat kanako sa 
pagpakig-date lamang niadtong 
adunay taas nga mga sumbahan.

MGA YOUNG ADULT

46 Mga Pangutana ug mga Tubag
“Ngano man ang akong pa-
milya adunay mga problema 
bisan kon kami mosimba, 
adunay family home evening 
ug naningkamot sa pagsunod 
sa ebanghelyo? Unsa pay among 
buhaton?”

48 Poster: Kanunay 
Mohinumdom Kaniya

49 Pagtulun-an human sa usa 
ka Pagtulun-an: Doktrina ug 
mga Pakigsaad 76:22–24.

50 Mga Ganti sa Pagtukod 
Pag-usab
Ni Ashley Dyer
Diha sa mga kadaot sa mga 
building nga natumpag tungod 
sa linog, nakakaplag ako sa 
akong indibidwal nga bili.

52 Ang Gahum sa Kasulatan
Ni Adam C. Olson
Kining duha ka tin-edyer nga 
mga taga-Tahiti nagkinahang-
lan lamang sa paghatag og 
higayon sa mga kasulatan.

55 Gikan sa Natad sa Misyon: 
Ang Timaan diha sa Akong 
Panalangin
Ni Scott Talbot

56 Ang Tigpataliwala nga si 
Jesukristo
Ni Presidente Boyd K. Packer
Ang sambingay sa tigpautang 
ug sa nangutang makatabang 
kanato sa pagsabut sa kaanga-
yan, kalooy, ug sa Pag-ula.

KABATAN-ONAN

59 Ang Pagpili ni Niya
Ni Marcel Niyungi
Siya adunay kapilian sa dihang 
iyang naamguhan nga ang 
tigbantay sa tindahan nagsukli 
og sobra kaniya.

60 Semana sa Pasko sa 
Pagkabanhaw [Easter]
Bisan tuod kita nagsaulog sa 
Pasko sa Pagkabanhaw og usa 
ka adlaw, kini may kalabutan sa 
usa ka semana nga panghitabo 
sa kinabuhi sa Manluluwas.

62 Ang Art sa mga Bata sa 
Tibuok Kalibutan
Mga mananagat, mga templo, 
mga misyonaryo, ug daghan pa.

65 Linain nga Saksi: Unsaon 
Nako nga Magpabiling 
Luwas [Safe] Gikan sa 
Dautang mga Butang  
sa Kalibutan?
Ni Elder Richard G. Scott

66 Pagdala sa Primary ngadto 
sa Panimalay: Si Jesukristo 
Ang Akong Manluluwas ug 
Manunubos
Nila ni Ana Maria Coburn ug 
Cristina Franco

68 Malipayon sa Panimalay
Ni Chad E. Phares
Ang managsuon gikan sa  
Cambodia naghisgut unsa  
ang makapalipay kanila.

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: usa ka ma-
anyag nga prinsesa.
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PARA SA MGA HAMTONG

Anaa pay daghan sa Internet
Liahona.lds.org

PARA SA KABATAN-ONAN

PARA SA MGA BATA

SA INYONG PINULONGAN

Basaha ang mga istorya sa  
pagkakabig gikan sa Marshall Islands 
(pahina 32) ug tan-awa ang uban pang 
mga litrato sa www.liahona.lds.org.

Sa dihang ang duha ka batan-on nga 
mga Tahitian mihukom sa pag-focus  
sa pagkahanas sa kasulatan,  
kini nakapausab sa ilang kinabuhi  
(pahina 52). Pagkat-on og daghan  
sa www.seminary.lds.org.

Tan-awa ang 23 ka piraso  
sa art gikan sa internasyonal nga  

pasundayag sa art diha sa mga pahina 62–64 ug uban pang  
mga salmot sa www.liahona.lds.org.

Ang  Liahona ug uban pang mga materyal sa Simbahan anaa  
sa daghang pinulongan sa www.languages.lds.org.

MGA HILISGUTAN NIINI NGA ISYU
Mga numero sa pahina nagrepresentar sa unang pahina sa artikulo.
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Karon ang mga guba lamang 
ang nagpabilin sa Capernaum, 
siyudad nga anaa daplin sa 

linaw, sentro sa pagpangalagad sa 
Manluluwas sa Galilea. Dinhi Siya 
misangyaw diha sa sinagoga, mitudlo 
sa daplin sa dagat, ug miayo diha sa 
mga panimalay. 

Sa sinugdanan sa Iyang pangalagad, 
mikuha si Jesus og teksto gikan ni Isa-
ias. “Ang Espiritu ni Jehova nga Ginoo 
ania ibabaw kanako; tungod kay gidi-
hogan ako ni Jehova aron sa pagwali 
sa maayo nga balita sa mga maaghup; 
ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos 
sa mga dugmok og kasingkasing, aron 
sa pagmantala sa kagawasan sa mga 
binihag, ug sa pag-abli sa bilanggoan 
alang kanila nga ginapos” (Isaias 61:1; 
tan-awa usab sa Lucas 4:18)—usa ka 
klaro nga pahibalo sa usa ka balaan 
nga plano sa pagluwas sa anak nga 
mga lalaki ug mga babaye sa Dios.

Ang pagsangyaw ni Jesus sa 

Wala na Siya Dinhi, 
Kondili Nabanhaw

MENSAHE SA UNANG KAPANGULOHAN

Galilea mao ang sinugdanan lamang. 
Ang Anak sa Tawo nga may gikahad-
lokan nga umaabut sa bungtod nga 
gitawag og Golgota. 

Gidakop didto sa Tanaman sa 
Getsemani human sa Katapusan nga 
Panihapon, gibiyaan sa Iyang mga 
tinun-an, gilud-an, gihukman, ug gi-
pakaulawan, si Jesus misukarap nga 
nagpas-an sa Iyang bug-at nga krus 
padulong sa Kalbaryo. Nagpadayon 
Siya gikan sa kadaugan ngadto sa 
pagbudhi, pagdagmal, ug kamatayon 
diha sa krus.

Sa mga pulong sa kanta [The Holy 
City] “Ang Balaan nga Siyudad”:

Nausab ang talan-awon.... 
Mabugnaw ang kabuntagon,
Samtang ang anino sa krus 

mibarug
Diha sa mamingaw nga bungtod.1

Alang kanato gihatag sa atong 
Langitnong Amahan ang Iyang Anak. 

Ni Presidente 
Thomas S. Monson

Alang kanato ang atong Magulang 
nga Igsoong Lalaki mitugyan sa Iyang 
kinabuhi.

Sa katapusang gutlo mahimo untang 
motalikod ang Magtutudlo. Apan wala 
Niya buhata. Giagian Niya ang tanang 
mga butang aron nga Siya makaluwas 
sa tanang mga butang: ang kaliwat sa 
tawo, ang yuta, ug ang tanang kinabuhi 
nga mipuyo niini. 

Walay mga pulong sa Kristiyanos nga 
adunay mas dakong kahulugan ngari 
kanako kay sa gipamulong sa anghel 
ngadto sa naghilak nga Maria Magda-
lena ug sa lain nga Maria sa ilang pag-
duol sa lubnganan aron atimanon ang 
lawas sa ilang Ginoo: “Ngano nga ang 
buhi anhi man ninyo pangitaa sa mga 
patay? Wala Siya dinhi, kondili naban-
haw” (Lucas 24:5–6).

Niini nga pamahayag, kadtong kinsa 
nabuhi ug namatay, kadtong buhi karon 
ug sa umaabut mamatay, ug kadtong 
wala pa matawo ug wala pa mamatay 
naluwas.

Isip resulta sa kadaugan ni Kristo 
ibabaw sa lubnganan, kitang tanan  
mabanhaw. Mao kini ang katubsanan  
sa kalag. Si Pablo misulat:

“Adunay . . . mga lawas nga la-
ngitnon, ug mga lawas nga yutan-on: 
apan lain ang kasanag sa mga langit-
non, ug lain usab ang kasanag sa mga 
yutan-on.

“Lain ang kasanag sa adlaw, ug lain 
usab ang kasanag sa bulan, ug lain ang 
kasanag sa mga bitoon: kay ang usa 
ka bitoon lahi man ug kasanag sa laing 
bitoon. W
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“Maingon man usab ni-
ana ang pagkabanhaw sa 
mga patay” (1 Mga Taga-
Corinto 15:40–42).

Ang langitnong himaya 
ang atong gipangita. Kita 
nagtinguha sa pagpuyo 
diha sa presensya sa Dios. 
Ang mahangturong pa-
milya mao ang gusto sa 
atong pagkamiyembro.

Kaniya kinsa miluwas 
sa matag usa kanato 
gikan sa walay katapu-
san nga kamatayon, ako 
mopamatuod nga Siya 
ang magtutudlo sa ka-
matuoran—apan Siya 
mas labaw pa kay sa usa 
ka magtutudlo. Siya ang 
ehemplo sa hingpit nga 
kinabuhi—apan Siya mas 
labaw pa kay sa ehem-
plo. Siya ang bantugang 
doktor—apan Siya mas 
labaw pa sa usa ka dok-
tor. Siya mao ang literal 
nga Manluluwas sa kali-
butan, ang Anak sa Dios, 
ang Prinsipe sa Kalinaw, 
ang Usa nga Balaan sa Is-
rael, gani ang nabanhaw 
nga Ginoo, kinsa mipaha-
yag, “Ako ang sinugdanan 
ug ang katapusan; Ako 
mao siya kinsa nabuhi, 
Ako mao siya kinsa gipa-
tay; Ako mao ang inyong 
manlalaban ngadto sa 
Amahan” (D&P 110:4).

“Tam-is kini nga pu-
long: ‘Ako nasayud akong 
Manunubos buhi!’” 2

Niini ako  
mopamatuod. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Frederick E. Weatherly,  

“The Holy City” (1892).
 2. “Ako Nasayud Akong  

Manunubos Buhi”  
Mga Himno ug mga Awit  
sa mga Bata, nu. 36.

PAGTUDLO GIKAN NIINI  
NGA MENSAHE

Maayong mga magtutudlo giawhag 
og panaghiusa niadtong ilang 

gitudloan. Samtang ang mga tawo 
mopakigbahin sa ilang mga panabut 
ug maminaw sa usag usa sa matina-
huron nga paagi, wala lamang sila 
makahatag og positibo nga kahimtang 
sa pagkat-on apan nagkahiusa usab 
(tan-awa sa Pagtudlo, Walay Labaw ka 
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Mahinungdanon nga Tawag, [1999], 
63). Ang panaghiusa molambo diha 
sa inyong gitudloan samtang kamo 
matinahurong mopamatuod sa Pag-ula 
ni Jesukristo ug sa Iyang Pagkabanhaw. 
Kining panaghiusa makatabang sa mga 
pamilya sa pagsunod sa tambag ni Pre-
sidente Monson aron mahimong usa ka 
“mahangturong pamilya.”



6 L i a h o n a

“Ang Manluluwas mianhi sa yuta aron sa 
pagpakita kanato unsaon sa pagsunod sa 

plano nga gipasiugdahan didto sa langit—usa 
ka plano nga, kon sundon, makapalipay nato. 
Ang Iyang ehemplo mipakita kanato sa dalan sa pagpauli 
ngadto sa atong Langitnong Amahan. Walay lain kinsa sukad 
nagpakabuhi nga hilabihan ka ‘makanunayon ug dili ma-
usab’ (Mosiah 5:15). Wala gayud Siya mabalda. Naka-focus 
Siya sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan, ug nagpabilin 
Siya nga matinud-anon sa Iyang balaan nga misyon. . . .

“Kamo kabahin sa talagsaon nga plano nga gipresentar 
didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Ang inyong 
pag-anhi sa yuta gipaabut na sukad gidawat ang plano. Ang 
panahon ug lugar sa inyong pag-anhi dili aksidente. Ang 
inyong ‘naghingapin nga hugot nga pagtuo ug maayong 
mga buhat’ (Alma 13:3) kaniadto nakahimo sa pundasyon sa 
unsay inyong mabuhat karon kon kamo matinud-anon ug 
masulundon. . . . Kamo adunay dako nga buluhaton. Aron 
sa pagtuman sa inyong balaan nga misyon ug pagsunod sa 
plano sa kalipay, kamo kinahanglan usab nga makanunayon 
ug dili matarug.”
Elaine S. Dalton, kinatibuk-ang presidente sa Young Women, “Sa Tanan nga 
mga Panahon, diha sa Tanan nga mga Butang, ug diha sa Tanan nga mga 
Dapit,”  Liahona, Mayo 2008, 116.

Kita Mahimong Mahangturong  
mga Pamilya

Si Presidente Monson nagtudlo nga pinaagi sa 
gahum sa Pag-ula sa Manluluwas, kita mahimong 

mag-uban pag-usab sa atong mga pamilya human 
sa kamatayon. Himoa kining pamilya nga mag-uban 
pinaagi sa pagsunod sa instruksyon sa ubos.

Mga Instruksyon: Ang mga sakop sa pamilya sa wala  
nagkabulag sa usag usa ug gikan sa Manluluwas tungod sa 
kamatayon. Himoi og kopya kining pahina, i-print kini gikan  
www.lds.org, o paghimo og inyong kaugalingon nga pag-
hulagway aron sa pagpakita sa unsang paagi nga ang Man-
luluwas makapahiusa kanatong tanan. Pil-a ang pahina sa 
kada tuldok-tuldok nga linya aron ang mga bitoon sa ubos sa 
pahina magtaput, masalipdan ang itom nga dapit.

K A B ATA N - O N A N

M G A  B ATA

Iyang Gipakita Kanato  
ang Dalan sa Pagpauli
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MENSAHE SA VISITING TEACHING

Ang Katuyoan  
sa Relief Society

Tun-i kini nga materyal sa mainampuon nga paagi ug, kon 
angay, hisguti kini uban sa mga sister nga inyong bisitahan. 
Gamita ang mga pangutana sa pagtabang kaninyo sa pag-
lig-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. Unsa nga inspi-
rasyon ang akong 
nadawat aron 
sa pagtabang sa 
akong igsoong 
mga babaye 
nga molambo sa 
hugot nga pagtuo 
ug sa personal 
nga pagkamata-
rung ug molig-on 
sa ilang mga 
pamilya ug mga 
panimalay? Unsa 
nga tabang ang 
akong ikahatag?

2. Sa unsa nga 
paagi nako 
magamit kini nga 
mensahe sa pag-
palig-on sa akong 
pagtuo ug pag-
dugang sa akong 
kaugalingon nga 
pasalig ngadto 
sa personal nga 
pagkamatarung?

Alang sa dugang 
nga impormasyon, 
adto sa www  
.reliefsociety .lds .org.

Sa dihang ang among kapangulohan unang gita-
wag, kami gihatagan og pipila ka mga kapangu-

haan kabahin sa kasaysayan sa Relief Society. Kami 
mainampuong nagtuon niini, gusto nga masayud 
kon unsa ang katuyoan sa Relief Society ug unsa 
ang gusto sa Ginoo nga among buhaton. Kami 
nakakat-on nga ang katuyoan sa Relief Society nga 
giestablisar sa Ginoo mao ang pag-organisar, pag-
tudlo, ug pagdasig sa Iyang anak nga mga babaye 
sa pag-andam kanila alang sa mga panalangin sa 
kinabuhi nga dayon. 

Sa pagtuman niini nga katuyoan sa Relief 
Society, ang Ginoo misugo sa kada sister ug sa 
organisasyon mismo sa:

1.  Pagdugang sa hugot nga pagtuo ug personal  
nga pagkamatarung.

2.  Paglig-on sa mga pamilya ug mga panimalay.
3.  Paghatag og kahupayan pinaagi sa pagserbisyo 

sa Ginoo ug sa Iyang mga anak.

Mahimo nato kini nga buhat sa paagi sa Ginoo 
lamang kon kita magtinguha, modawat, ug moli-
hok sa personal nga pagpadayag. Kon wala ang 
personal nga pagpadayag, dili kita molampos. Kon 
kita maminaw sa personal nga pagpadayag, dili 
kita mapakyas. Si propeta Nephi mitudlo nato nga 
ang Espiritu Santo mopakita nato sa “tanan nga 
mga butang unsay [atong] buhaton” (2 Nephi 32:5). 
Kinahanglan nga maminaw kita pag-ayo ug maghi-
lom aron sa pagpaminaw sa tingog sa Espiritu.

Mga igsoong babaye, kita adunay importante 
nga tahas nga buhaton sa pagtabang nga matukod 
ang gingharian sa Dios ug sa pag-andam alang sa 
pag-anhi sa Ginoo. Gani, ang buhat sa Ginoo dili 
matuman kon wala ang tabang sa Iyang anak nga 
mga babaye. Tungod niana, ang Ginoo nagpaabut 
nga atong dugangan ang atong halad. Nagpaabut 
Siya nga atong tumanon ang katuyoan sa Relief 
Society nga wala pa sukad mahimo kaniadto.

Julie B. Beck, kinatibuk-ang presidente sa Relief Society.

Gikan sa Atong Kasaysayan

Niadtong Hunyo 9, 1842, nga miting sa Relief 
Society, si Propeta Joseph Smith mitudlo sa 

igsoon nga mga babaye nga ang ilang kapuno-
ngan “dili lamang paghupay sa kabus, apan sa 
pagluwas sa mga kalag.” 1 Kini nga pamahayag 
sa usa ka espirituhanon ingon man usab sa 
temporal nga katuyoan nakahatag og timaan 
sa Relief Society sa tibuok kasaysayan. Niad-
tong 1906 si Presidente F. Smith (1838–1918) 
mitudlo: “Ang [Relief Society] dili lamang moa-
timan sa mga panginahanglanon sa kabus, sa 
masakiton ug sa mga timawa, apan kabahin 
sa iyang katungdanan—ug ang dakong bahin, 
usab—mao ang pagtan-aw sa espirituhanong 
kaayohan ug kaluwasan sa mga inahan ug sa 
anak nga mga babaye sa Zion; sa pagsiguro 
nga walay usa nga napasagdan, apan nga ang 
tanan nabantayan batok sa katalagman, kala-
midad, sa mga gahum sa kangitngit, ug sa mga 
dautan nga naghulga kanila sa kalibutan.” 2 
Niadtong 2001 si Elder M. Russell Ballard sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mibalik-balik, “Ang matag igsoon nga babaye 
niini nga Simbahan kinsa nakahimo og mga 
pakigsaad uban sa Ginoo adunay balaan nga 
sugo sa pagtabang sa mga tawo, sa paggiya sa 
mga babaye sa kalibutan, sa paglig-on sa mga 
panimalay sa Zion, ug sa pagtukod sa gingha-
rian sa Dios.” 3

Gikan sa mga Kasulatan
Deuteronomio 6:5–7; Lucas 10:30–37;  

Santiago 1:27; 2 Nephi 25:26; Mosiah 3:12–13

MUBO NGA MGA 
SULAT
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25.

 2. Mga Pagtulun- 
an sa mga 
Presidente sa 
Simbahan: 
Joseph F. Smith 
(1998), 185.

 3. M Russell 
Ballard, “Mga 
Babaye sa 
Pagkamatarung,” 
 Liahona, Dis. 
2002, 39.
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Sa pagbasa mahitungod sa usa ka babaye kinsa usa ka 
ehemplo sa hugot nga pagtuo ug personal nga pagkama-
tarung, tan-awa ang pahina 28.
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Gagmay ug Yano nga mga Butang
Ug gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko” 
(D&P 64:33).

Bisan tuod ang mga miyembro sa Simba-
han mibisita sa Marshall Islands atol sa 

Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, ang opisyal 
nga misyonaryo nga buhat nasugdan niad-
tong Pebrero 1977. Nianang tuiga sila si  
Elder William Wardel ug Elder Steven Cooper 
gikan sa Hawaii Honolulu Mission na- 
assigned sa pagtrabaho sa dapit. Uban sa ta-
bang ni Eldred Fewkes, usa ka miyembro sa 
Simbahan kinsa mibalhin ngadto sa Marshall 
Islands tungod sa trabaho, sila nagkigsabut 
sa pagpahigayon sa mga miting sa Simbahan 
ngadto sa building sa lain nga simbahan.

Nianang unang tuig ang mga misyonaryo 
nagbunyag og 27 ka mga kinabig. Tulo ka tuig 
ang milabay ang Marshall Islands nahimong 
bahin sa Micronesia Guam Mission. Niadtong 

ANG KASAYSAYAN SA SIMBAHAN SA TIBUOK KALIBUTAN

Ang Marshall Islands
1984 ang Majuro Marshall Islands District 
naporma. Ang gidaghanon sa mga miyem-
bro sa Simbahan nagpadayon sa pagtubo, 
nagdala ngadto sa pagporma sa ikaduhang 
district niadtong 1991 sa isla sa Kwajalein. 
Niadtong 2006 ang Marshall Islands Majuro 
Mission namugna. Ang misunod nga tulo ka 
tuig adunay dakong pag-uminto sa gidag-
hanon sa mga miyembro nga aktibo tungod 
sa mga paningkamot sa pagpaaktibo, mga 
bunyag sa kinabig, ug pagpalig-on sa lokal 
nga pagpangulo. Ang resulta mao ang pag-
organisar sa Majuro Marshall Islands Stake 
pagka-Hunyo 14, 2009.

Sa pagbasa sa mga istorya sa hugot nga 
pagtuo ug pagkakabig sa mga miyembro sa 
Marshall Islands, tan-awa sa pahina 32.

Nagkat-on gikan  
sa Komperensya

Ang among mga anak 
karon nanagko na ug 

aduna nay ilang kaugali-
ngong mga panimalay ug 
mga pamilya, apan kami 
nakakita og maayo kaayo 
nga paagi nga dungang 
magkat-on  sa mga 
pulong sa mga propeta. 
Pagkasunod bulan human 
sa matag kinatibuk-ang 
komperensya, tun-an nako 
ang mga pakigpulong diha 
sa www .conference .lds .org 
ug mopili og mga kinutlo 
nga makahatag og direk-
syon, giya, ug paghupay. 
Mokolekta ko og igo nga 
adunay usa ka kinutlo ma-
tag adlaw sa sunod unom 
ka bulan. (Pananglitan, atol 
sa Abril, mangita ko og usa 
ka kinutlo para sa Mayo  
1–Oktubre 31.) Dayon 
akong ihatag ang mga 
kopya sa kinutlo ngadto  
sa matag usa sa among 
mga anak.

Isip usa ka tabang alang 
sa ilang kaugalingon nga 
pagtuon sa komperensya, 
kining mga kinutlo alang 
sa adlaw sa kasagaran 
mahimong hilisgutan sa 
pag-istoryahanay sa mga 
sakop sa pamilya. Kini 
usa ka talagsaon nga 
kasinatian sa pagribyu sa 
tambag sa mga propeta sa 
mga mosunod nga bulan 
human sa kinatibuk-ang 
komperensya, bisan kon 
kami nagpuyo nga lagyo  
sa usag usa.
Christine Tippetts, Utah, USA
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ANG SIMBAHAN SA MARSHALL ISLANDS
Mga Miyembro 4,486

Mga Misyon 1
Mga stake 1

Mga District 1
Mga Ward/Mga Branch 11
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Joshua Reuben Clark Jr. natawo sa 
Grantsville, Utah, niadtong Septyembre 

1, 1871. Bisan tuod siya adunay gamay 
nga pormal nga edukasyon ug wala 
makatungha sa high school, ang iyang 
inahan nagtudlo kaniya, ug siya ganahan 
kaayo sa pagkat-on. Siya migradwar nga 
nanguna sa iyang klase sa University of 
Utah uban sa bachelor of science degree  
ug nagpadayon aron sa pagdawat og 
law degree  sa Columbia University law 
school sa Siyudad sa New York.

Giminyoan ni Brother Clark si Luacine 
Annetta Savage sa Templo sa Salt Lake 
niadtong 1898, ug sila nahimong mga 
ginikanan sa upat ka mga bata.

Gamit ang iyang law degree ug ma-
lantip nga pangutok, si J. Reuben Clark Jr. 

Ang Unang Kapangulohan niadtong 
1945 (gikan sa wala): J. Reuben Clark 
Jr., Heber J. Grant, ug David O. McKay.

Si Presidente Clark (sa wala) uban ni 
Lamont Toronto, presidente sa misyon.

TALAGSAONG MGA KINABUHI PAGAHINUMDUMAN

J. Reuben Clark Jr.: Usa ka Tawo  
nga Walay Samang mga Talento

nahimong usa ka inila sa propesyon sa 
legal ug sibil nga pagserbisyo nga naka-
pahimo kaniya nga mahinganlang U.S. 
ambassador sa Mexico niadtong 1930. 
Kana nga propesyon nahunong, hinoon, 
sa dihang si Brother Clark gipaluyohan 
isip Ikaduhang Magtatambag ngadto ni 
Presidente Heber J. Grant sa Unang Ka-
pangulohan niadtong Abril 6, 1933. Bisan 
tuod siya usa ka high priest nianang higa-
yona, siya dili usa ka General Authority. 
Siya naordinahan isip Apostol sa dihang 
pagkasunod siya gipaluyohan isip Unang 
Magtatambag ngadto ni Presidente Grant 
niadtong Oktubre 1934. Si Presidente 

Clark nagpadayon sa pagserbisyo isip 
magtatambag ni Presidente George Albert 
Smith ug Presidente David O. McKay.

Usa sa iyang daghang natampo ngadto 
sa Simbahan, kanang makita gayud mao 
ang ehemplo sa pagkamapainubsanon 
nga iyang gipakita sa dihang si David O. 
McKay nahimong Presidente sa Simba-
han. Iyang gitawag si Presidente Clark 
nga mahimo niyang Ikaduhang Magta-
tambag. Tungod kay si Presidente Clark 
nakaserbisyo na isip Unang Magtatambag 
sa nangaging Unang mga Kapangulo-
han, ang pipila klaro nga naghunahuna 
nga siya nasilo, apan si Presidente Clark 
mipasabut: “Sa pangalagad sa Ginoo, dili 
mahinungdanon kon asang dapita ikaw 
mag-alagad apan kon sa unsa nga paagi. 
Diha sa Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang usa ka 
tawo molingkud sa katungdanan diin siya 
takus nga gitawag, sa katungdanan nga 
walay tawo nga mangayo ni mobalibad.” 1

Si Presidente Clark namatay niadtong 
Oktubre 6, 1961.

MUBO NGA SULAT
 1.  J. Reuben Clark Jr., sa Conference 

Report, Abr. 1951, 154.

LDS EMPLOYMENT 
RESOURCE SERVICES 
WORKSHOP

workshop makatabang sa mga tawo nga 
mopahimutang sa ilang mga tumong 
sa pagpanarbaho ug sa pagpalambo og 
pagsalig sa ilang abilidad sa paglampos. 
Gitumong kini nga instructional, inte-
ractive, makapadasig ug makalingaw. 
Ang mga indibidwal nga mogamit sa 
ilang nakat-unan sa workshop sa kasa-
garan mas daling makakita og trabaho 
kay sa  sila lang.

Ang workshop naglakip sa mga 
hilisgutan sama sa pag-ila sa tumong 
sa pagpanarbaho, pagpangita og mga 
kapanguhaan aron makab-ot ang mga 
tumong, pagsulat og mga résumé, ug 
pagmalampuson sa bag-ong trabaho.

Sa pagpangita sa lugar sa workshop, 
pangutana sa inyong bishop o presidente 
sa branch o bisitaha ang www .ldsjobs 
.org ug i-klik ang “Find a Center.”

Ang LDS Employment Resource 
Services nagtanyag og usa ka 

workshop aron sa pagtabang niadtong 
nangita og trabaho, gusto nga moes-
kwela, o magsugod og negosyo. Ang 
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G A G M A Y  U G  Y A N O  N G A  M G A  B U T A N G

“HINUMDUMI USAB ANG 
IMONG MAGBUBUHAT SA 
MGA ADLAW SA IMONG  
PAGKABATAN-ON”  
(ECCLESIASTES 12:1)

Ang mga kasulatan nagrekord sa mga pagpa-
ngalagad sa mga propeta ug mga apostoles. 

Daghan niining mga lider nasayud sa Dios gikan 
pa sa ilang pagkabatan-on. Aniay lima ka mga 
kasaysayan sa kasulatan nga naghulagway sa mga 
kasinatian sa pipila niining mga lider sa umaabot.

• Si Juan Bautista, 
kinsa gitawag aron 
sa pag-andam sa 
katawhan alang “sa 
pag-anhi sa Ginoo,” 
“na-orden“ pinaagi 
sa anghel sa Dios sa 
panahon nga siya 
walo pa ka mga 
adlaw ngadto niini 
nga gahum“ (D&P 
84:27–28).

• Si Haring Josias, 
gikoronahan sa edad 
nga otso anyos, 
migahin sa iyang 31 
ka tuig nga pagdu-
mala sa pagtabang 
sa mga Judeo nga 
makabig sa ebang-
helyo (tan-awa sa  
2 Mga Hari 22).

•  Mga 10 anyos si 
Mormon sa dihang 
gipili siya ni Amma-
ron nga mahimong 
sunod nga tigtipig 
sa mga talaan (ang 
mga palid ni Nephi). 
Mga 16 anyos si  
Mormon nga na-
ngulo sa Nephite nga 
mga kasundalohan. 
(Tan-awa sa Mormon 
1:2–4; 2:1–2.)

•  Si David usa pa la-
mang ka “batan-on” 
(usa ka batan-ong la-
laki) sa dihang iyang 
gipatay si Goliath, 
tingali susama og 
edad sa mga sundalo 
ni Helaman (tan-awa 
sa 1 Samuel 17:49–
56; Alma 53:22).

•  Si Jose 17 anyos sa 
dihang siya gibaligya 
ngadto sa Ehipto, 
diin “ang Ginoo 
nag-uban kang Jose” 
(tan-awa sa Genesis 
37:2, 27–28; 39:2).
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Ni Michael R. Morris
Mga Magasin sa Simbahan

Kon Sabado na, inyong makita 
si Elvira Guagliarello nagkapu-
liki sa pagtrabaho sa kusina sa 

iyang balay sa Puerto Madryn, anaa sa 
baybayon sa Argentina’s Nuevo Gulf 
sa habagatang probinsya sa Chubut.

Siya magtakos og harina ug tubig 
ug dayon kab-uton ang uban pang 
mga sagol. Siya mosulti lang og 
ginagmay samtang siya nagtrabaho, 
ang iyang mga buhat maoy mas 
pasultihon kaysa iyang mga pulong. 
Hinoon, siya anaa sa buluhaton sa 
Ginoo.

“Nindot ang akong gibati tungod 
kay ako nasayud nga ako nagbuhat 
og usa ka butang nga maayo,” mii-
ngon si Sister Guagliarello samtang 
iyang gisagol ang mga sagol. Siya 
naghunahuna sa Manluluwas samtang 
siya nagtrabaho, malipayon uban sa 
panghunahuna nga ang produkto 
sa iyang pagserbisyo makatabang sa 
ubang mga miyembro sa Simbahan 
nga makahinumdom Kaniya.

Si Sister Guagliarello, 82 anyos, 
nalingaw nga magserbisyo isip visiting 
teacher, motabang sa pagdirekta sa 
musika sa iyang ward, ug maghimo og 
tinapay nga gamiton sa ordinansa sa 
sakrament—usa ka calling nga iyang 
napalambo dul-an sa 10 ka tuig. Siya 
mag-andam og usa ka tibuok nga 

“Kining Tanan 
Nakapanalangin 
Kanako”

PAGSERBISYO DIHA SA SIMBAHAN

PAGPAHIMULOS 
SA KATUIGAN SA 
KATIGULANGON

Ang yawe sa pagbati sa 
pagkamapuslanon ug ang 
pagbuntog sa kamingaw 

mao ang pagpangita og mga pamaagi 
sa pagtabang sa uban kinsa anaa sa 
panginahanglan. Si Presidente Ezra Taft 
Benson (1899–1994) misugyot nga 
ang tigulang na nga mga miyembro sa 
Simbahan mokonsiderar sa pagserbisyo 
sa mosunod nga mga paagi:

nga siya mibalhin ngadto sa Puerto 
Madryn, siya naminaw sa mga hilisgu-
tan, ug misugod sa iyang kinabuhi sa 
pagserbisyo sa Simbahan.

Karon siya nagpuyo nga siya rang 
usa, apan siya wala mobati nga nag-
inusara. Anaa kaniya ang iyang mga 
kasulatan ug ang ward family, ug 
siya kanunay nakig-istorya uban sa 
iyang Langitnong Amahan pinaagi sa 
pag-ampo. Dugang pa, siya nagta-
gamtan sa pagpakig-uban sa Espiritu, 
nga gisaad sa Ginoo niadtong kinsa 
moserbisyo Kaniya pinaagi sa pagser-
bisyo sa uban.1

“Kining tanan nakapanalangin ka-
nako,” miingon si Sister Guagliarello 
uban sa pahiyum. “Ang Simbahan 
mopalihok kanato, ug kana naka-
palipay kanako. Kanunay nakong 
nakaplagan ang hingpit nga kalipay 
sa pagserbisyo sa atong Amahan sa 
Langit.” ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Tan-awa sa Henry B. Eyring, “Diha sa 

Gahum sa Ginoo,”  Liahona, Mayo 2004, 19; 
tan-awa usab sa Juan 14:16–18; Doktrina ug 
mga Pakigsaad 88:3.

Elvira Guagliarello

tinapay alang sa iyang kaugali-
ngon sa sayo pa sa semana, apan 
matag Sabado siya mogahin og 
panahon sa paghimo og tinapay 
“nga para lang gyud sa Simba-
han,” siya miingon. “Ako moingon 
sa akong kaugalingon, ‘Kinahang-
lan kong maghimo og tinapay, ug 
kinahanglan kong mosimba.’ Dili 
ko gustong mapakyas”

Itugot sa panglawas, siya mo-
tambong usab sa templo—sa usa 
ka tuig mobiyahe og 20 ka oras 
sa amihanan paingon sa Templo 
sa Buenos Aires Argentina.

“Si Sister Guagliarello kanunay ma-
lipay nga makaserbisyo sa tanang pa-
agi nga iyang mahimo,” miingon ang 
iyang bishop, si Jesús Santos Gumiel. 
“Ang mga miyembro sa ward nasa-
yud nga sila makasalig kaniya. Bisan 
pa sa iyang edad, siya matinud-anon 
sa pagpangandam og tinapay matag 
Sabado ug sa pagsimba matag Do-
minggo. Siya maayo nga ehemplo.”

Nahimamat ni Sister Guagliarello 
ang full-time nga mga misyonaryo ni-
adtong 1962 sa Mar del Plata, habaga-
tang bahin sa Buenos Aires, samtang 
nagtrabaho sa boarding house diin 
sila nagpuyo. Sa dihang siya nakaila 
kanila nga nanuktok sa mga pultahan 
15 na ka tuig ang milabay, human 

1. Magtrabaho sa templo ug sa pagtambong 
kanunay.

2. Magkolekta ug magsulat sa mga  
kasaysayan sa pamilya.

3. Moapil sa misyonaryo nga pagserbisyo.
4. Magpasiugda og panag-uban sa pamilya.
5. Modawat ug mopalambo og mga calling 

sa Simbahan.
6. Maghimo og Kristohanon nga pagserbisyo.
7.  Magpabiling piskay sa pisikal nga paagi, 

himsog, ug aktibo.

Gikan sa Ezra Taft Benson, “To the Elderly in the 
Church,”  Ensign, Nob. 1989, 4–6.
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Usa sa mga rason nga ania kita 
dinhi sa yuta mao ang pagkat- 
on sa pagsunod sa mga sugo 

sa Dios. Gawas kang Jesukristo, kinsa 
nagpuyo og usa ka hingpit nga ki-
nabuhi, ang tanan nga nakapuyo sa 
yuta nakasala (tan-awa sa Ecclesiastes 
7:20; Mga Taga-Roma 3:23; 1 Juan 
1:8). Ang sala mahimo kon gituyo 
nato og supak ang mga sugo sa Dios, 
ug ang tanan nga mga sala adunay 
silot nga kauban niini. Kon kita maka-
sala, ang kaangayan nanginahanglan 
nga kita mag-antus sa silot (tan-awa 
sa Alma 42:16–22).

Sa katapusan, ang sangputanan  
sa bisan unsa nga sala mao ang pag-
kabulag gikan sa Dios (tan-awa sa 
1 Nephi 10:21). Kini nga pagkabulag 
hilabihan gayud nga kita dili makaayo 
niini sa atong kaugalingon.

Aron makabuntog niining 

pagkabulag, ang atong Langitnong 
Amahan nag-andam og paagi nga ang 
Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, 
modala mismo sa Iyang Kaugalingon 
sa palas-anon sa atong mga sala, na-
kahimong posible alang kanato nga 
malimpyohan sa espirituhanon nga 
paagi ug makauban og balik Kaniya. 
Kini mao ang plano sa kalooy.

Ang Manluluwas mitudlo, “Kay 
tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus 
niini nga mga butang alang sa ta-
nan, nga sila unta dili mag-antus kon 
sila maghinulsol; apan kon dili sila 

UNSA ANG ATONG GITUOHAN

“Si Jesukristo, isip Bugtong Anak sa 
Dios ug mao lang ang tawo nga walay 
sala nga mipuyo dinhi sa yuta, mao 
lang ang tawo nga angayan sa pag-
himo sa pag-ula alang sa katawhan” 
(Bible Dictionary, “Atonement”).

maghinulsol sila kinahanglan  
gayud mag-antus sama kanako”  
(D&P 19:16–17).

Isip kabahin sa Iyang Pag-ula, si 
Jesus nag-antus alang sa atong mga 
sala sa Tanaman sa Getsemani ug 
diha sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa 
paghinulsol sa atong mga sala, kita 
makatagamtam sa gahum sa Iyang 
Pag-ula sa atong kinabuhi.

Si Jesukristo, kinsa andam nga 
 moula sa atong mga sala, miingon:

“Umari kanako, kamong tanan 
nga nabudlay ug nabug-atan, ug 

SI JESUKRISTO 
MIULA SA ATONG MGA 
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“Tan-awa, Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagdala  
sa katubsanan ngadto sa kalibutan, aron sa pagluwas sa  
kalibutan gikan sa sala.

“Busa, kinsa kadto nga maghinulsol ug moduol ngari kanako ingon  
sa usa ka gamay nga bata, kaniya Ako modawat, kay ingon niana  

ang gingharian sa Dios. Tan-awa, kay ingon niana Ako motugyan  
sa akong kinabuhi, ug modawat niini pag-usab; busa paghinulsol, 

ug duol ngari kanako kamo  nga mga lumulupyo sa yuta, ug  
  maluwas” (3 Nephi 9:21–22).

Ang Pag-ula naghatag usab sa  
mosunod nga mga panalangin:

1. Pagkabanhaw sa tanan niadtong 
natawo sa yuta (tan-awa sa Alma 
11:42–45).

2. Kinabuhing dayon diha sa 
presensya sa Dios sa tanang bata 
kinsa namatay sa wala pa sila 
moabut sa edad sa pagkamay- 
tulubagon, otso anyos (tan-awa  
sa Mosiah 3:16; 15:24–25; 
 Moroni 8:8–12).

3. Abilidad sa pagpangita og kalinaw 
panahon sa mga pagsulay tungod kay 
gidala na ni Jesus sa Iyang Kaugalingon 
ang atong mga kasakit ug mga balatian 
(tan-awa sa Juan 14:27; Alma 7:11–12). 4. Ganti ngadto sa mga matarung 

alang sa mga dili makiangayon nii-
ning kinabuhi (tan-awa sa Isangyaw 
ang Akong Ebanghelyo [2004], 61).

papahulayon ko kamo.
“Isangon ninyo ang akong yugo 

diha kaninyo, ug pagtuon kamo 
gikan kanako; kay ako maaghup ug 
mapaubsanon sa kasingkasing: ug 
makakaplag kamog pahulay alang 
sa inyong mga kalag.

“Kay masayon ang akong yugo, 
ug magaan ang akong luwan”  
(Mateo 11:28–30). ◼

Alang sa dugang nga impormasyon, 
tan-awa sa Mga Baruganan sa Ebang-
helyo (2009), 73–82;ug Matinud-anon 
sa Tinuhoan (2004), 178–86.O
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Maghinulsol, Mobalik 
ngadto sa Ginoo,  
ug Mamaayo 

Ni David L. Frischknecht
Departamento sa Kurikulum

Bag-ohay lang usa ka buotan ug 
matinud-anong babaye nga akong 
kaila grabeng naangol sa aksidente 

sa sakyanan. Lakip sa iyang pagkaangol 
mao ang pagkabali sa gusok ug dugukan 
[vertebrae]. Apil sa iyang pagpakaayo 
nagkinahangalan nga siya mag-sul-ob 
og brace sa iyang likod ug li-og aron dili 
niya kini malihok. Ang brace dili gayud 
komportable. Apan kini gikinahanglan. 
Kini nakahatag og kondisyon nga pinaagi 
niini ang iyang likod ug li-og mamaayo.

Ang paghinulsol sama niana nga 
brace. Kon kita makasala, atong gipa-
sakitan ang atong kalag, ug balaanong 
pagtambal ang gikinahanglan aron kita 
mamaayo pag-usab. Ang paghinulsol 
naghatag og kondisyon nga nagtugot 
sa Manluluwas, pinaagi sa gahum sa 
Pag-ula, sa pag-ayo kanato (tan-awa sa 
3 Nephi 9:13). Kon ang ubang parte sa 
paghinulsol dili komportable—sama sa 
usa ka brace diha sa nabali nga likod—sa 
gihapon kita kinahanglang maghinulsol.

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang Ka-
pangulohan, mitudlo: “Ang tinuod nga 
paghinulsol magdala kanato balik ngadto 
sa pagbuhat kon unsay matarung. Sa 
tininuod nga paghinulsol kinahanglan 
kitang moila sa atong mga sala ug mobati 
og kahasol, o diosnon nga kasubo, ug 
mokumpisal niadto nga mga sala ngadto 
sa Dios. Kon ang atong mga sala bug-at, 

kinahanglan usab nato kining ikumpisal 
ngadto sa atong gitugutan nga lider sa 
priesthood. Kinahanglan kitang mangayo 
sa Dios og kapasayloan ug mobuhat sa 
tanan natong mahimo aron sa pagkorihir 
sa bisan unsa nga kadaut nga misangput 
tungod sa atong mga binuhatan. Ang 
paghinulsol nagpasabut og kausaban 
sa hunahuna ug kasingkasing—mohu-
nong kita sa pagbuhat sa mga butang 
nga sayop, ug mosugod kita sa pagbuhat 
sa mga butang nga matarung. Nagdala 
kini kanato og usa ka bag-o nga kinaiya 
ngadto sa Dios, sa kaugalingon, ug sa 
kinabuhi sa kinatibuk-an.” 1

Kon kita malampusong makakompleto 
sa proseso sa paghinulsol, ang resulta 
mao ang pagkaayo, kahupay, ug kalipay. 
Si Dorothy J. R. White misulat:

Hunahunaa ang mga luha nga  
natagak sa gawas,

Apan kini naglimpyo sa sulod.2

Ang Ginoo naghangyo uban sa walay 
puas, gugma, ug pag-awhag nga kita 
maghinulsol, tungod kay gusto Niya nga 
moayo kanato. Siya nag-antus sa Iyang 
lawas ug espiritu aron sa pagbayad sa 
atong mga sala kon kita maghinulsol. 
Siya mipasabut:

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag- 
antus niini nga mga butang alang sa  
tanan, nga sila unta dili mag-antus kon 
sila maghinulsol;

ANG MGA  
PANALANGIN  
SA PAGHINULSOL
“Ang sala mao ang tinuyo 
nga paglapas sa balaan 
nga balaod. Ang Pag-ula ni 
Jesukristo mao ang gasa sa 
Dios ngadto sa Iyang mga 
anak sa paghusto ug sa 
pagbuntog sa mga sangpu-
tanan sa sala. . . .

“Ang gasa sa Pag-ula ni 
Jesukristo naghatag kanato 
sa tanang mga higayon 
ug sa tanang mga dapit sa 
mga panalangin sa paghi-
nulsol ug kapasayloan.” 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, “Punto sa Luwas 
nga Pagbalik,”  Liahona, Mayo 2007, 
99, 101.

KAMI NAMULONG KANG KRISTO

“Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao 
gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila.” 
(D&P 58:42).
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Ang anak nga nawala mapainubsanong mibalik sa iyang amahan ug miingon, 
“Amahan, nakasala ako batok sa langit, ug sa imong atubangan, ug dili na ako 
takus pagatawgon pa nga imong anak” (Lucas 15:21). Ang iyang amahan midawat 
kaniya sa panimalay. Mao usab ang atong Langitnong Amahan modawat kanato 
kon kita maghinulsol.

NGANONG ANG PAGHINUL-
SOL MAKAAYO KANATO?

Si Elder Neil L. Andersen sa 
Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles nagtabang sa 
pagtubag niining pangutana sa 
iyang pakigpulong sa kinatibuk-
ang komperensya “Paghinulsol 
. . . Aron Ako Moayo Kaninyo” 
( Liahona, Nob. 2009, 40–43). 
Si propetang Alma nagtabang 
usab kanato nga kita makasabut 
sa paghinulsol ug sa Pag-ula 
(tan-awa sa Alma 42).

1. Ang atong paghinulsol nag-
tugot kanato nga magamit 
ang Pag-ula ni Kristo ug 
mamaayo. Ang pag-antus 
ni Kristo sa Getsemani ug sa 
Golgota nag-ula sa tanan 
natong mga sala. Siya maka-
himo ug matinguhaon gayud 
sa pagpasaylo sa atong mga 
sala.

2. Kon kita makasala, kita nag-
palayo sa Dios. Kini nakapasa-
kit sa atong espiritu.

3. Kon kita maghinulsol, kita 
“mobalik” sa Dios. Kini maka-
tabang sa paghupay sa atong 
pagbasol. Ang pagpasaylo 
makapawala usab sa “kasay-
panan gikan sa atong mga 
kasingkasing” (Alma 24:10) 
ug makadala og “kalinaw sa 
tanlag” (Mosiah 4:3), busa 
nag-ayo kanato.

Ikonsiderar ang pagpakigbahin 
ngadto sa usa ka tawo sa inyong 
pagpamatuod sa mga panala-
ngin nga miabut kaninyo isip 
resulta sa paghinulsol.Alang sa dugang impormasyon niini nga hilisgutan, tan-awa sa Ezequiel 33:15–16; Alma 

12:33–34; 36:13, 17–20; ug Boyd K. Packer, “The Brilliant Morning of Forgiveness,”  Ensign, 
Nob. 1995, 18–21.

Unsa ang mga panalangin sa paghinulsol ug pagpasaylo?

• Ang Espiritu Santo mopamatuod kanato nga kita napasaylo.

• Ang Dios mokuha sa palas-anon sa kahasol sa konsensya tungod sa atong mga sala.

• Kita mas makatagamtam pag-ayo sa impluwensya sa Espiritu Santo.

“Apan kon dili sila maghinulsol sila 
kinahanglan gayud nga mag-antus sama 
kanako;

“Kansang pag-antus nakapahimo 
sa akong kaugalingon, gani ang Dios, 
ang labing halangdon sa tanan sa 
pagkurog tungod sa kasakit, ug sa 
pag-agas sa dugo sa matag lungag 
sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug 
sa espiritu—ug buot nga Ako unta 
dili moinom sa mapait nga kopa, ug 
mobiya—

“Bisan pa niana, himaya ngadto sa 

Amahan, ug Ako nakaambit ug na-
kahuman sa akong mga pagpangan-
dam alang sa mga katawhan” (D&P 
19:16–19).

“Busa, Ako magsugo kanimo pag-
usab sa paghinulsol” (D&P 19:16–20).

Unta kita maghinulsol karon, mobalik 
ngadto sa Ginoo, ug mamaayo. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Punto sa Luwas nga  

Pagbalik,”  Liahona, Mayo 2007, 100.
 2. Dorothy J. R. White, “Repentance,”  Ensign, 

Hulyo 1996, 27.
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Dios, ang tanan kinsa nga nagmatinuoron ug 
nagmatinud-anon ug nakabuntog sa kali-
butan, ang tanan nga nag-antus alang kang 
Kristo ug sa Iyang pulong, ang tanan kinsa 
gipanglutos ug gipanglatigo tungod Kaniya 
nga mao kita—ang tanan mamahimo sama 
sa ilang Tiglalang ug molingkod uban Kaniya 
sa Iyang trono ug mangulo uban Kaniya sa 
kahangturan sa mahangturong kahimayaan.

Sa paghisgot niining makapatingala nga 
mga butang, ako mogamit sa akong kaugali-
ngon nga pulong, bisan tuod kamo maghu-
nahuna nga kini mga pulong sa kasulatan, 
mga pulong nga gipamulong sa ubang mga 
apostoles ug mga propeta.

Tinuod nga sa sinugdanan kini gisangyaw 
sa uban, apan karon kini akoa na, tungod 
kay ang Espiritu Santo sa Dios nagpamatuod 
kanako nga kini tinuod, ug karon daw ang 
Ginoo nagpadayag niini kanako sa unang 
higayon. Ako nakadungog sa Iyang tingog ug 
nasayud sa Iyang pulong.

Sa Tanaman sa Getsemani
Duha ka libo ka tuig ang milabay, gawas 

sa mga paril sa Jerusalem, adunay nindot ka-
ayo nga tanaman, gipanganlan og Getsemani, 
diin si Jesus ug ang Iyang suod kaayong mga 
higala naanad nga moadto alang sa pagpa-
malandong ug pag-ampo.

Didto si Jesus mitudlo sa Iyang mga  
disipulo sa mga doktrina sa gingharian,  
ug silang tanan nakigsultihanay Kaniya  
kinsa mao ang Amahan kanatong ta-
nan, kansang pagpangalagad sila naapil 

A kong nabati, ug ang Espiritu daw 
miuyon, nga ang labing importante 
nga doktrina nga mahimo nakong 

ideklarar, ug ang labing gamhanan nga pag-
pamatuod nga akong ipamatuod, mao ang 
maulaong sakripisyo ni Ginoong Jesukristo.

Ang Iyang Pag-ula mao ang labing talag-
saon nga panghitabo sukad sa Paglalang 
hangtud sa tibuok kapanahonan sa walay 
katapusang kahangturan.

Kini mao ang labing maayo nga buhat 
sa pagkamaayo ug grasya nga usa lamang 
ka dios ang makabuhat. Pinaagi niini, ang 
tanang mga gikasabutan ug kondisyon sa 
mahangturong plano sa kaluwasan sa Ama-
han mapatuman.

Pinaagi niini mahinabo ang pagka-imortal 
ug kinabuhing dayon sa tawo. Pinaagi niini, 
ang tanang tawo maluwas gikan sa kamata-
yon, impyerno, sa yawa, ug sa walay katapu-
san nga kasakit.

Ug pinaagi niini, ang tanan nga nagtuo ug 
nagsunod sa mahimayaong ebanghelyo sa 

WALAY PAGLUBAD NGA MGA ISTORYA SA EBANGHELYO

Si Bruce R. McConkie natawo niadtong 
Hulyo 29, 1915, sa Michigan, USA. Siya 
gipaluyohan sa Unang Konseho sa Seventy 
niadtong Oktubre 6, 1946, ug na-orden isip 
Apostol niadtong Oktubre 12, 1972. Nama-
tay siya niadtong Abril 19, 1985, sa Siyudad 
sa Salt Lake, Utah. Kini gipamulong  
sa kinatibuk-ang komperensya niadtong 
Abril 6, 1985.

Ni Elder Bruce R.  
McConkie (1915–85)
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles

ANG 

Makapalimpyo  
nga Gahum 
DIHA SA GETSEMANI
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ug kansang buluhaton sila 
nagserbisyo.

Kining sagradong luna, sama 
sa Eden diin nagpuyo si Adan, 
sama sa Sinai diin gihatag ni 
Jehova ang Iyang mga balaod, 
sama sa Kalbaryo diin ang Anak 
sa Dios mihatag sa Iyang kina-
buhi isip tubos alang sa tanan, 
dinhi sa sagrado nga yuta mao 
ang walay sala nga Anak sa 
Mahangturong Amahan mismo 
sa Iyang Kaugalingon midala sa 
mga sala sa tanang katawhan sa 
kondisyon nga maghinulsol.

Kita wala masayud, kita dili 
makasulti, walay mortal nga 
hunahuna nga makatugkad sa 
hingpit nga kahulugan sa gibu-
hat ni Kristo sa Getsemani.

Kita nasayud nga Siya nagsi-
ngut og daghang dugo sa matag 
lungag sa panit samtang Iyang 

mapait nga kopa.
Kita nasayud nga usa ka 

anghel gikan sa kahitas-an ang 
miabut aron sa paglig-on Kaniya 
sa Iyang mapait nga kalisdanan, 
ug kita naghunahuna nga kini 
mao si bantugang Miguel, kinsa 
sa sinugdanan napukan aron 
ang mga tawo mahimo.

Sa atong pinakaduol nga 
paghusga, kining mahangturong 
mga paghingutas—kining  
pag-antus nga dili matandi—
nagpadayon sulod sa mga tulo  
o upat ka oras.

Ang Iyang Pag-aresto,  
Paghukom, ug Paglatigo

Human niini—ang Iyang 
lawas lapoy ug nahutdan og  
kusog—Iyang giatubang si Judas 
ug ang uban nga mga tawo nga 
daw mga yawa, ang pipila gikan 
mismo sa Sanhedrin; ug Siya 
giguyod nga gihiktan og pisi 
ang Iyang liog, sama sa usa ka 
komon nga kriminal, nga paga-
husgahan sa mga labaw pang 
mga kriminal, kinsa mga Judeo 
nga milingkod sa lingkuranan 
ni Aaron ug mga taga-Roma nga 
nagkupot sa gahum ni Caesar.

Sila midala Kaniya ngadto 
kang Anas, dayon kang Caifas, 
dayon kang Pilato, dayon kang 
Herodes, ug balik ni Pilato. Siya 
gibutang-butangan, gitunglo ug 
gipasipad-an. Ang ilang baho 
nga laway midagayday sa Iyang 
nawong samtang ang dautang 
pagdagmal nagpadayon sa pag-
pahuyang sa Iyang napuno sa 
kasakit nga lawas.

Uban sa hilabihan nga ka-
suko ilang gidabo-dabohan og 
kastigo ang Iyang buko-buko. 
Ang dugo nagdagayday sa Iyang 
nawong samtang ang korona 
nga puno sa tunok nagsamad sa 
Iyang kilay.

Apan labaw sa tanan Siya 
gilatigo, kulang na lang og usa 

gihurot ang linugdang sa mapait 
nga kopa nga gihatag sa Iyang 
Amahan ngadto Kaniya.

Kita nasayud nga Siya mian-
tus, sa lawas ug espiritu, nga 
labaw pa sa posibleng maantus 
sa usa ka tawo, gawas nga siya 
mamatay.

Kita nasayud nga sa pipila ka 
paagi, dili kini nato masabtan, 
ang Iyang pag-antus nakatagbaw 
sa mga gipangayo sa kaangayan, 
mitubos sa mahinulsulong kalag 
gikan sa kasakit ug mga silot 
sa sala, ug mihimo sa kalooy 
nga maanaa niadtong nagtuo sa 
Iyang balaan nga ngalan.

Kita nasayud nga Siya na-
tumba sa yuta samtang ang mga 
kasakit ug mga panghingutas sa 
walay katapusan nga palas-anon 
nakapakurog Kaniya ug buot 
unta nga dili Siya moinom sa 

Walay 
mortal nga 
hunahuna 
nga maka-
tugkad sa 
hingpit nga 
kahulugan 
sa gibuhat 
ni Kristo sa 
Getsemani.
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W A L A Y  P A G L U B A D  N G A  M G A  I S T O R Y A  S A  E B A N G H E L Y O

aron mahimong 40 ka labod, gilatigo gamit ang daghang 
gipisi nga latigo diin ang mga panit nga hibla gihagoran sa 
makasamad nga puthaw og bukog.

Daghan ang namatay gumikan lang sa paglatigo, apan 
Siya nakalahutay sa kasakit sa paglatigo nga Siya mamatay 
og makauulaw nga kamatayon diha sa mapintas nga krus 
sa Kalbaryo.

Dayon Iyang gialsa ang Iyang kaugalingong krus  
hangtud Siya natumba gikan sa kabug-at ug kasakit  
ug sa hilabihan nga paghingutas niining tanan.

Diha sa Krus
Sa katapusan, diha sa bungtod sa Kalbaryo—usab, kini 

anaa sa gawas sa paril sa Jerusalem—samtang ang dili 
makatabang nga mga disipulo nagtan-aw kaniya ug mibati 
sa paghingutas sa duol nga kamatayon sa iyang kaugali-
ngong lawas, ang mga Romano nga sundalo mipahigda 
Niya sa krus.

Gamit ang dagko nga mga maso sila mipuk-pok og  
hait nga lansang ngadto sa Iyang tiil ug kamot ug pulso. 
Tinuod Siya nasamdan tungod sa atong mga kalapasan  
ug nabun-og tungod sa atong mga sala.

Dayon ang krus gipatindog aron ang tanan mahimong 
makakita ug makatutok ug makatunglo ug makabiay-biay. 
Ila kining gibuhat, uban sa hilo sa kadautan, sulod sa tulo 
ka oras gikan sa alas 9:00 sa buntag hangtud sa udto.

Dayon ang kalangitan midag-om. Ang kangitngit mita-
bon sa yuta sulod sa tulo ka oras, sama usab nga nahitabo 
diha sa mga Nephite. Adunay kusog nga unos, sama nga 
ang Dios mismo sa kinaiyahan naghingutas.

Ug sa tinuoray Siya naghingutas gayud, samtang Siya 
nagbitay sa krus sulod sa misunod pang tulo ka oras, 
gikan sa udto hangtud sa alas 3:00 sa hapon, ang tanang 
walay katapusang paghingutas ug walay kaluoy nga kasa-
kit sa Getsemani nahitabo pag-usab.

Ug, sa katapusan, sa dihang ang maulaong paghingutas 
natapos na—sa dihang ang kadaugan nahimo na, sa di-
hang ang Anak sa Dios nakatuman sa kabubut-on sa Iyang 
Amahan sa tanang butang—dayon Siya miingon, “Tapus 
na” ( Juan 19:30), ug Siya namatay.

Sa Kalibutan sa Espiritu
Samtang ang kalinaw ug kahupay sa usa ka makalolooy 

nga kamatayon mihaw-as Kaniya gikan sa mga kasakit ug 
kasubo sa mortalidad, Siya miadto sa paraiso sa Dios.

Sa dihang ang Iyang kalag gihimo Niyang halad alang 
sa sala, Siya andam nga makakita sa Iyang kaliwatan, su-
mala ngadto sa pulong nga may kalabutan sa Mesiyas.

Kini, naglangkub sa tanang balaang mga propeta ug 
matinud-anong mga Santos gikan sa nangaging katuigan; 
kini, naglakip sa tanan niadtong midala sa Iyang nga-
lan, ug kinsa, sa espirituhanon nga paagi gianak Kaniya, 

nahimong Iyang mga anak nga lalaki ug Iyang mga anak 
nga babaye, maingon nga kini mahitabo usab kanato; 
ang tanan nagpundok sa kalibutan sa espiritu, anaa didto 
aron ilang makita ang Iyang nawong madungog ang Iyang 
tingog.

Human sa mga 38 o 40 ka oras—tulo ka adlaw sa tagal 
sa panahon sa mga Judeo—ang atong bulahan nga Ginoo 
miadto sa lubnganan sa taga-Arimathea, diin ang Iyang 
wala makompleto og balsamar nga lawas gipahimutang 
pinaagi nila ni Nicodemo ug Jose sa Arimathea.

Iyang Pagkabanhaw
Dayon, sa paagi nga dili nato masabtan, Iyang gikuha 

kadtong lawas nga wala pa nadunot ug mibangon sa 
mahimayaong pagka-imortal nga nakapahimo Kaniya nga 
sama sa Iyang nabanhaw nga Amahan.

Iya dayong nadawat ang tanang gahum sa langit ug sa 
yuta, nakaangkon sa mahangturong kahimayaan, nagpa-
kita ngadto ni Maria Magdalena ug sa uban pa, ug misaka 
ngadto sa langit, didto aron molingkod diha sa tuong kamot 
sa Dios ang Labawng Makagagahum nga Amahan ug walay 
katapusan nga maghari diha sa mahangturong himaya.

Ang iyang pagbangon gikan sa kamatayon sa ikatulong 
adlaw mikompleto sa Pag-ula. Usab, sa paagi nga dili nato 
masabtan, ang mga epekto sa Iyang Pagkabanhaw mida-
ngat ngadto sa tanang katawhan aron ang tanan makaba-
ngon gikan sa lubnganan.

Samtang si Adan midala sa kamatayon, si Kristo nag-
dala sa kinabuhi; maingon nga si Adan mao ang Ama-
han sa pagkamortal, busa si Kristo mao ang amahan sa 
pagka-imortal.

Ug kon wala ang duha, ang pagkamortal ug pagka-
imortal, ang tawo dili makabuhat sa iyang kaluwasan ug 
makaabut sa kalangitan diin ang mga dios ug mga anghel 
nanagpuyo hangtud sa hangtud sa mahangturong himaya.

Ang Kahibalo sa Pag-ula
Karon, ang Pag-ula ni Kristo mao ang nag-una ug su-

karanang doktrina sa ebanghelyo, ug kini mao ang wala 
kaayo masabti sa tanang napadayag nga mga kamatuoran.

Daghan kanato ang adunay mabaw lang nga kahibalo 
ug misalig sa Ginoo ug sa Iyang kaayo nga motabang 
kanato panahon sa mga kalisud ug mga kakuyaw sa 
kinabuhi.

Apan kon kita gustong makabaton og hugot nga pagtuo 
sama nila ni Enos ug Elijah, kita kinahanglang motuo unsa 
ang ilang gituohan, masayud unsa ang ilang nasayran, ug 
magpakabuhi sama sa ilang pagpakabuhi.

Dapiton ko kamo sa pag-apil kanako sa pagbaton og 
maayo ug siguradong kahibalo sa Pag-ula.

Kita kinahanglan dili gayud maminaw sa mga pilo-
sopiya sa mga tawo ug sa kaalam sa mga maalamon ug 
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mopatalinghug niana nga Espi-
ritu nga gihatag kanato sa pag-
giya kanato ngadto sa tanang 
kamatuoran.

Kita kinahanglang gayud 
nga mosiksik sa mga kasulatan, 
modawat niini isip hunahuna ug 
kabubut-on ug tingog sa Ginoo 
ug ang gahum mismo sa Dios 
ngadto sa kaluwasan.

Samtang kita mobasa, mama-
landong, ug mag-ampo, atong 
mahanduraw ang talan-awon sa 
tulo ka mga tanaman sa Dios—
ang Tanaman sa Eden, ang 
Tanaman sa Getsemani, ug ang 
Tanaman sa Haw-ang nga Lub-
nganan, diin si Jesus nagpakita 
ngadto kang Maria Magdalena.

Ang Paglalang, Pagkapukan, 
ug Pag-ula

Sa Eden atong makita ang 
tanang butang nga gilalang sa 
paraisohanong kahimtang— 
walay kamatayon, walay pagpa-
sanay, walay mga kasinatian sa 
pagsulay.

Ato unyang masayran nga 
ang ingon nga paglalang, nga sa 
karon wala mahibaloi sa kataw-
han, mao lamang ang paagi nga 

ug kamatayon, ug pinaagi kang 
Kristo miabut ang pagka-imortal 
ug kinabuhing dayon.

Kon wala pa ang Pagka-
pukan ni Adan, nga pinaagi 
niini miabut ang kamatayon, 
unta walay Pag-ula ni Kristo, 
nga pinaagi niini miabut ang 
kinabuhi.

Ang Iyang Maulaong Dugo
Ug karon, kalabut niining 

hingpit nga Pag-ula, nga nahi-
tabo pinaagi sa pagpaagas og 
dugo sa Dios—mopamatuod 
ko nga kini nahitabo sa Getse-
mani ug Golgota, ug kalabut ni 
Jesukristo, mopamatuod ko nga 
Siya mao ang Anak sa buhi nga 
Dios ug gilansang alang sa mga 
sala sa kalibutan. Siya mao ang 
atong Ginoo, atong Dios, ug 
atong Hari. Kini nasayran nako 
sa akong kaugalingon, wala 
mag-agad sa ubang tawo.

Usa ako sa Iyang mga saksi, 
ug sa umaabot nga adlaw akong 
mahikap ang mga marka sa 
lansang sa Iyang mga kamot ug 
sa Iyang mga tiil ug mopahid 
sa Iyang mga tiil uban sa akong 
mga luha.

Ug wala nay lain pang pa-
nahon kaysa karon nga akong 
nasayran nga Siya mao ang Ma-
kagagahum nga Anak sa Dios, 
nga Siya mao ang atong Man-
luluwas ug Manunubos, ug ang 
kaluwasan moabut pinaagi sa 
Iyang maulaong dugo ug wala 
nay lain pang paagi.

Ang Dios mitugot nga kitang 
tanan mahimong molakaw sa 
kahayag, nga ang Dios atong 
Amahan anaa sa kahayag, aron, 
sumala sa mga saad, ang dugo 
ni Jesukristo, Iyang Anak, mo-
limpyo kanato gikan sa tanang 
sala. ◼
Ang mga subhead gidugang, ang 
pag-capital, punctuation, ug spelling 
gi-estandard.

maandam ang Pagkapukan.
Ato dayong makita sila si 

Adan ug Eva, ang unang lalaki 
ug unang babaye, mipaubos sa 
ilang kahimtang sa imortal ug 
paraisohanon nga himaya nga 
mahimong unang mortal nga 
tawo dinhi sa yuta.

Ang pagkamortal, lakip na 
ang pagpasanay ug kamatayon, 
maanaa na sa kalibutan. Ug 
tungod sa kalapasan, usa ka 
temporaryo nga kahimtang sa 
pagsulay ang nagsugod.

Dayon sa Getsemani atong 
makita ang Anak sa Dios nga 
mitubos sa tawo gikan sa tem-
poral ug espiritwal nga kamata-
yon nga miabut kanato tungod 
sa Pagkapukan.

Ug sa katapusan, sa atuba-
ngan sa haw-ang nga lubnga-
nan, atong masayran nga si 
Kristo ang atong Ginoo mibugto 
sa mga gapos sa kamatayon 
ug nagbarug nga madaugon 
sa lubnganan hangtud sa 
kahangturan.

Busa, ang Paglalang mao ang 
sinugdanan padulong sa Pag-
kapukan; ug pinaagi sa Pagka-
pukan miabut ang pagkamortal 

Ang mga 
epekto sa 
Iyang Pagka-
banhaw  
midangat 
ngadto sa 
tanang  
katawhan 
aron ang  
tanan maka-
bangon gikan 
sa lubnganan.
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Ang mga pag-
ampo sa 
sakrament 

nagmatuod nga usa sa 
importante nga mga 
katuyoan sa sakrament 
nga gisugdan ni Gino-
ong Jesukristo mao nga 
kita “kanunay mohi-
numdom kaniya” (D&P 
20:77, 79). Ang paghinumdom sa Manluluwas 
naglakip gayud sa paghinumdom sa Iyang 
Pag-ula, nga sa simbolo girepresentar sa pan 
ug tubig isip timaan sa Iyang pag-antus ug 
kamatayon. Kinahanglan nga dili gayud kita 
makalimot unsay Iyang gibuhat alang kanato, 
kay kon wala ang Iyang Pag-ula ug Pagka-
banhaw, ang kinabuhi walay kahulugan. 

SA KANUNAY  

Ni Elder D. Todd 
Christofferson

Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles

Uban sa Iyang Pag-ula ug 
Pagkabanhaw, ang atong 
mga kinabuhi adunay 
mahangturon, balaan nga 
mga posibilidad.

Buot nakong ipasabut 
ang tulo ka mga aspeto 
sa unsay gipasabut sa 
“kanunay mohinumdom 
kaniya”: una, pagtinguha 

nga makahibalo ug pagsunod sa Iyang ka-
bubut-on; ikaduha, pag-ila ug pagdawat 
sa atong obligasyon sa pagtubag ngadto ni 
Kristo alang sa matag hunahuna, pulong, ug 
lihok; ug ikatulo, ang pagpuyo uban sa hugot 
nga pagtuo ug sa walay kahadlok nga kita sa 
kanunay motan-aw sa Manluluwas alang sa 
panabang nga atong gikinahanglan. 

Kon kita mahinumdom kanunay sa Manluluwas, kita 
“malipayong mobuhat sa tanang mga butang nga anaa 
sa atong gahum,” masaligon nga ang Iyang gahum ug 

gugma alang kanato maoy makapalampus nato.
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1. Magtinguha sa pagkahibalo ug pag-
sunod sa kabubut-on ni Kristo sama 
nga Siya nagtinguha sa kabubut-on sa 
Amahan.

Ang panalangin sa sakrament sa pan nag-
tahas kanato nga magmainandamon sa pag-
dala ngari kanato sa pangalan sa Anak “ug sa 
kanunay mohinumdom kaniya ug maghupot 
sa iyang mga sugo nga iyang gihatag [ka-
nato]” (D&P 20:77). Angay usab ang pagbasa 
niini nga pakigsaad sama sa “kanunay mohi-
numdom Kaniya sa paghupot sa Iyang mga 
sugo.” Mao kini kon giunsa Niya sa kanunay 
paghinumdom ang Amahan. Sama sa Iyang 
giingon, “Ako walay arang mahimo sa akong 
kaugalingon: Sumala sa akong nadungog, ako 

Kamo ug ako 
makabutang ni 
Kristo sa sentro 
sa atong mga 
kinabuhi ug ma-
himong usa uban 
Kaniya sama nga 
Siya usa uban sa 
Amahan. Maka-
sugod kita pina-
agi sa pagkuha 
sa tanan gikan 
sa atong mga ki-
nabuhi ug dayon 
sa pagpabalik sa 
labing importan-
ting mga butang 
sa atong mga 
kinabuhi nga 
ang Manluluwas 
anaa sa sentro.

magahukom: ug ang akong hukom matarung, 
kay wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa 
kaugalingong kabubut-on kondili sa kabu-
but-on sa nagpadala kanako” ( Juan 5:30). 

Nakab-ot ni Jesus ang hingpit nga panag-
hiusa uban sa Amahan pinaagi sa pagtugyan 
sa Iyang kaugalingon, ang lawas ug espiritu, 
ngadto sa kabubut-on sa Amahan. Naghisgot 
sa Iyang Amahan, miingon si Jesus, “kay sa 
kanunay ginabuhat ko man ang makapahi-
muot kaniya” ( Juan 8:29). Tungod kay kadto 
kabubut-on sa Amahan, si Jesus mitugyan 
bisan ngadto sa kamatayon, “ang kabubut-on 
sa Anak ingon nga gituhop ngadto sa ka-
bubut-on sa Amahan” (Mosiah 15:7). Ang 
Iyang focus anaa sa Amahan mao ang usa SI
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nga akong gisaligan.—Ngano? Tungod kay 
ako walay gahum, sa sangputanan nianang 
pagkapukan nga miabut kanako. . . .

“. . . Usahay adunay moabut kanako, pa-
nagsa[,] nga makita nga naghimo og linya nga 
nagbahin tali sa akong tinguha ug sa tinguha 
sa akong Amahan sa langit; nga nakapahimo 
sa akong tinguha ug sa tinguha sa akong 
Amahan sa langit nga wala magkahiusa.

“Ako nasayud nga kita kinahanglan nga 
mobati ug mosabut, kutob sa mahimo, kutob 
sa mahatag sa kahimtang sa pagkapukan, 
kutob sa atong maangkon nga hugot nga 
pagtuo ug kahibalo sa pagsabut sa atong mga 
kaugalingon, nga ang tinguha niana nga Dios 
nga atong gialagaran mao ang atong tinguha, 
ug nga kita wala nay lain pa, ni karon ni sa 
kahangturan.” 1

Bisan og dili kini sayon, makapadayon kita 
kanunay uban sa hugot nga pagtuo diha sa 
Ginoo. Ako makapamatuod nga sa paglabay 
sa panahon ang atong tinguha ug kapasidad 
sa kanunay nga paghinumdom ug pagsunod 
sa Manluluwas motubo. Kinahanglan kitang 
mapailubon nga maningkamot hangtud sa 
katapusan ug mag-ampo kanunay alang sa 
pag-ila ug sa balaan nga tabang nga atong 
gikinahanglan. Si Nephi mitambag, “Ako 
moingon nganha kaninyo nga kamo kina-
hanglan gayud nga mag-ampo sa kanunay, 
ug dili mawad-an sa paglaum; nga kamo dili 
magbuhat sa bisan unsa nga butang ngadto sa 
Ginoo gawas nga ang una ninyo nga buhaton 
mao ang pag-ampo ngadto sa Amahan diha 
sa ngalan ni Kristo, aron siya mopahinungod 
sa inyong binuhatan nganha kaninyo, nga ang 
inyong binuhatan mahimo unta nga kaayohan 
sa inyong kalag” (2 Nephi 32:9).

Ako mosaksi og yano nga ehemplo niini 
nga matang sa pag-ampo sa dihang si Elder 
Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles ug ako gisangunan nga mopa-
higayon og videoconference interview sa usa 
ka magtiayon sa laing nasud. Sa wala pa kami 
moadto sa studio, akong giribyu pag-usab ang 
impormasyon nga among nakuha mahitu-
ngod sa magtiayon ug mibati nga ako andam 
alang sa interbyu. Pipila ka minuto sa wala pa 
ang gitakda nga oras, akong nakita si Elder 
Oaks naglingkod nga nag-inusara nga giduko 
ang ulo. Sa wala madugay nahuman siya 
ug miingon, “Gitapos lang nako ang akong 

sa importanting mga rason sa pangalagad ni 
Jesus nga adunay kaklaro ug gahum. 

Sa samang paagi, kamo ug ako makabu-
tang ni Kristo sa sentro sa atong mga kinabuhi 
ug mahimong usa uban Kaniya sama nga Siya 
usa uban sa Amahan (tan-awa sa Juan 17:20–
23). Makasugod kita pinaagi sa pagkuha sa 
tanan gikan sa atong mga kinabuhi ug dayon 
sa pagpabalik sa labing importanting mga 
butang sa atong mga kinabuhi nga ang Man-
luluwas anaa sa sentro. Kinahanglang unahon 
nato ang pagpahimutang sa mga butang aron 
mahimong posible ang kanunay nga mohi-
numdom Kaniya—kanunay nga pag-ampo  
ug pagtuon sa kasulatan, mapalandungon  
nga pagtuon sa apostolikanhon nga mga  
pagtulun-an, senimana nga pagpangandam  
sa pag-ambit sa sakrament sa takus nga paagi, 
pagsimba sa Dominggo, ug sa pag-rekord ug 
paghinumdom unsa ang gitudlo sa Espiritu ug 
sa kasinatian mahitungod sa pagkatinun-an.

Ubang mga butang mahimong moabut sa 
inyong hunahuna ilabi na nga angay ninyo 
niining puntoha sa inyong kinabuhi. Kon kita 
makahatag na og igong panahon ug pamaagi 
alang niining mga butanga sa pagpasentro sa 
atong mga kinabuhi diha kang Kristo, ma-
kasugod kita sa pagdugang og ubang mga 
responsibilidad ug mga butang nga bililhon, 
sama sa edukasyon ug mga responsibilidad sa 
pamilya. Niining paagiha ang mga importante 
dili mawala gikan sa atong mga kinabuhi tu-
ngod sa mga maayo lang, ug ang mga butang 
nga mas gamay og bili mabutang sa mas ubos 
nga prayoridad o mawala sa hingpit.

Ako nakaamgo nga ang pagpahiangay sa 
atong kabubut-on ngadto ni Jesukristo sama 
sa Iyang pagpahiangay sa Iyang kabubut-on 
ngadto sa Amahan mao ang butang nga dili 
sayon makab-ot. Si Presidente Brigham Young 
(1801–77) namulong mahitungod sa atong 
hagit sa dihang siya miingon:

“Human sa tanan nasulti ug nahimo, hu-
man siya migiya sa iyang mga katawhan sa 
dugay nang panahon, wala ba kamo makama-
tikod nga adunay kakulang og pagsalig diha 
sa atong Dios? Nakamatikod ba kamo niana 
sa inyong kaugalingon? Mahimong mangutana 
kamo, ‘[Brother] Brigham, nakamatikod ba 
ikaw niini sa imong kaugalingon?’ Ako naka-
matikod, akong namatikdan nga ako kulang 
og pagsalig, sa usa ka matang, diha kaniya 
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pag-ampo sa pagpangandam alang niini nga 
interbyu. Nagkinahanglan kita sa gasa sa pag-
ila.” Wala niya ibaliwala ang labing importante 
nga pagpangandam, usa ka pag-ampo aron 
ipahinungod namo ang among pagabuhaton 
alang sa among kaayohan ug sa himaya sa 
Ginoo.

2. Pangandam sa pagtubag ngadto ni 
Kristo sa kada hunahuna, pulong, ug 
lihok.

Ang mga kasulatan miklaro nga adunay mo-
abut nga dakong adlaw sa paghukom sa diha 
nga ang Ginoo mobarug aron sa paghukom sa 
mga nasud (tan-awa sa 3 Nephi 27:16) ug sa 
diha nga ang matag tuhod moyukbo ug matag 
dila mokumpisal nga Siya mao ang Kristo (tan-
awa sa Mga Taga-Roma 14:11; Mosiah 27:31; 
D&P 76:110). Ang indibidwal nga matang ug 
kinutuban niana nga paghukom gihulagway  
ni Alma diha sa Basahon ni Mormon: 

“Kay ang atong mga pulong mohukom 
kanato, oo, ang tanan nato nga mga binuhatan 

Bisan unsa nga 
atong “naling-
kawas” dinhi 
sa kinabuhi o 
nakatago gikan 
sa ubang mga 
tawo, moatu-
bang gihapon 
kita kon moabut 
na ang gitagna 
nga adlaw nga 
kita moatubang 
ni Jesukristo, 
ang Dios sa putli 
ug hingpit nga 
kaangayan. 

mohukom kanato; kita dili makit-an nga walay 
lama; ug ang atong mga hunahuna usab 
mohukom kanato; ug niini nga makahahadlok 
nga kahimtang kita dili makaako sa pagha-
ngad ngadto sa atong Dios; ug kita mahina-
ngop sa kalipay kon kita makasugo sa dagko 
nga mga bato ug sa mga kabukiran sa pag-
padat-og ngari kanato aron pagtago kanato 
gikan sa iyang atubangan.

“Apan kini dili mahimo; kita kinahanglan 
gayud nga magpakita ug mobarug sa atuba-
ngan sa iyang himaya, ug sa iyang gahum, ug 
sa iyang kusog, kaharianon, ug kamandoan, 
ug angkunon ang atong walay katapusan nga 
kaulaw nga ang tanan niya nga mga paghu-
kom makiangayon; nga siya makiangayon sa 
tanan niya nga mga binuhatan, ug nga siya 
magmaloloy-on ngadto sa mga katawhan, ug 
nga siya aduna sa tanan nga gahum sa paglu-
was sa matag tawo nga motuo diha sa iyang 
ngalan ug magdala og bunga nga angay sa 
paghinulsol” (Alma 12:14–15).
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Iyang ebanghelyo, kini nga paghukom mao ang sentro 
niini. Siya miingon:

“Tan-awa ako mihatag nganha kaninyo sa akong ebang-
helyo, ug kini mao ang ebanghelyo diin Ako mihatag 
nganha kaninyo—nga Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron 
sa pagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan, tungod kay 
ang akong Amahan mipadala kanako.

“Ug ang akong Amahan mipadala kanako nga Ako unta 
ituboy nganha sa krus; ug human niana nga Ako matuboy 
diha sa krus, nga Ako unta makadala sa tanan nga mga 
tawo ngari kanako, nga ingon nga Ako gituboy sa mga tawo 
mao usab ang mga tawo ituboy pinaagi sa Amahan, sa pag-
barug sa akong atubangan, aron pagahukman sa ilang mga 
buhat, bisan kon sila matarung o kon sila dautan—

“Ug tungod niini nga hinungdan Ako natuboy; busa, su-
mala sa gahum sa Amahan Ako modala sa tanan nga mga 
tawo ngari kanako, nga sila mahukman sumala sa ilang 
mga buhat” (3 Nephi 27:13–15).

Ang “pagkatuboy diha sa krus” dayag lang, nga usa ka 
simbolo nga paagi sa pagpasabut sa Pag-ula ni Jesukristo 
diin Siya mitagbaw sa gipangayo sa kaangayan nga diha sa 
matag usa kanato. Sa laing mga pulong, pinaagi sa Iyang 
pag-antus ug kamatayon sa Getsemani ug sa Golgota, 
Iyang gibayran ang tanang kaangayan nga gipangayo ngari 
kanato tungod sa atong mga sala. Busa Siya nagbarug sa 
lugar sa kaangayan ug mao ang nagrepresentar sa kaanga-
yan. Sama nga ang Dios mao ang gugma, ang Dios usab 
makiangayon. Ang atong mga utang ug mga obligasyon 
karon atong nautang ni Jesukristo. Busa, Siya, adunay 
katungod sa paghukom kanato.

Kana nga paghukom, mipahayag Siya, gibase sa atong 
mga binuhatan. Ang “maayo kaayo nga mga balita” sa 
Iyang ebanghelyo mao nga Siya mitanyag og gasa sa ka-
pasayloan nga nagkondisyon sa atong paghinulsol. Busa, 
kon ang atong mga buhat naglakip sa mga buhat sa pag-
hinulsol, Siya mopasaylo sa atong mga sala ug mga sayop. 
Kon kita mosalikway sa gasa sa pagpasaylo, pagdumili sa 
paghinulsol, nan ang mga bayad sa kaangayan nga karon 
Iyang girepresentaran ipahamtang. Siya miingon, “Kay tan-
awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang alang 
sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol; 
apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga 
mag-antus sama kanako” (D&P 19:16–17).

Busa, ang kanunay nga paghinumdom Kaniya, nagpa-
sabut nga kita kanunay mohinumdom nga walay matago 
gikan Kaniya. Walay bahin sa atong mga kinabuhi, ma- 
binuhatan, pulong, o gani hunahuna, nga matago gikan 
sa kahibalo sa Amahan ug sa Anak. Walay pagpanikas sa 
usa ka eksamin, walay okasyon sa pagpangawat, walay 
mahigalon nga pantasiya o pagpasulabi, ug walay bakak 
nga mabaliwala, mataligam-an, matago, o makalimtan. 
Kon “makaikyas man kita” dinhi sa kinabuhi o makatago 

gikan sa ubang mga tawo, moatubang gihapon kita kon 
moabut na ang gitagna nga adlaw nga kita moatubang ni 
Jesukristo, ang Dios sa putli ug hingpit nga kaangayan. 

Kini nga kamatuoran nakatabang pagtulod kanako sa 
lain-laing mga panahon sa paghinulsol o sa paglikay sa 
pagpakasala. Sa usa ka okasyon kabahin sa pagbaligya sa 
balay, dihay sayop sa papeles, ug ako anaa sa posisyon 
diin ako sa legal nga paagi adunay katungod nga makak-
warta gikan sa pumapalit. Ang akong ahente sa real estate 
nangutana kon gusto ba nako nga hipuson ang kwarta 
tungod kay ako adunay katungod niini. Ako naghunahuna 
kabahin sa pag-atubang sa Ginoo, ang nagrepresentar sa 
kaangayan, ug naningkamot sa pagpasabut nga ako adu-
nay legal nga katungod sa pagpahimulos sa pumapalit ug 
sa iyang sayop. Dili nako makita ang akong kaugalingon 
nga kombinsido kaayo, ilabi na kay tingali ako magpa-
kilooy alang sa akong kaugalingon sa samang higayon. 
Nasayud ako nga ako dili makatugot sa akong kaugali-
ngon kon akong hipuson ang kwarta sa makauulaw nga 
paagi. Akong gitubag ang ahente nga kinahanglang mosu-
nod kita sa kasabutan sumala sa nasabtan natong tanan sa 
sinugdanan. Mas dako pa kini og bili alang kanako kay sa 
bisan unsa nga kantidad sa kwarta sa pagkasayud nga ako 
walay angay nga hinulsulan niana nga transaksyon.

Sa akong pagkabatan-on ako nagpasagad makausa 
nga nakaingon sa gamay nga kadaut sa usa sa akong mga 
igsoong lalaki. Wala ko mosulti sa akong pagkabadlongon 
nianang higayona, ug walay usa nga nakahibalo sa akong 
kalambigitan sa nahitabo. Paglabay sa mga katuigan ako 
nag-ampo nga ang Dios mopadayag kanako og bisan 
unsang butang sa akong kinabuhi nga nagkinahanglan og 
koreksyon aron ako makita unta nga mas angayan diha 
Kaniya, ug kini nga hitabo ang miabut sa akong hunahuna. 
Nakalimot na ako niini, apan ang Espiritu mihunghung nga 
kini wala pa masulbad nga kalapasan nga kinahanglan na-
kong ikumpisal. Akong gitawagan ang akong igsoong lalaki, 
nangayo og pasaylo, nga gihatag dayon niya. Ang akong 
kaulaw ug kasubo mas gamay ra unta kon nangayo pa ako 
og pasaylo sa dihang nahitabo ang aksidente.

Makapaikag ug importante alang kanako nga ang 
Ginoo wala makalimot mahitungod niana nga hitabo nga 
dugay na bisan tuod ug ako nakalimot na. Ang mga sala 
dili moatiman sa kaugalingon niini o mawala ra sa sayon 
nga paagi. Ang mga sala dili “matabunan” sa mahangtu-
rong mga butang. Kinahanglang sulbaron kini, ug ang 
talagsaong butang mao nga tungod sa maulaong grasya sa 
Manluluwas, mahimong masulbad kini sa mas malipayon 
ug minos nga kasakit kay sa atong direktang tagbawon 
ang nalapas nga kaangayan. 

Magmadasigon usab kita sa paghunahuna sa pag-
hukom diin walay mataligam-an tungod kay kini nag-
pasabut nga walay buhat sa pagkamasulundon, walay 
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pagkamabination, ug walay maayong binu-
hatan bisan gamay ang makalimtan, ug walay 
panalangin ang mapugngan.

3. Ayaw kahadlok ug tan-aw ngadto  
sa Manluluwas alang sa panabang.

Sa sayong bahin sa Pagpahiuli, si Jesus 
mitambag ug mihupay ni Joseph Smith ug ni 
Oliver Cowdery, kinsa naghubad sa Basahon 
ni Mormon ug kinsa sa dili madugay maha-
tagan na sa priesthood. Si Joseph nag-edad 
og 23 anyos nianang higayuna, ug si Oliver 
22. Ang Pagpanggukod ug ubang mga babag 
pirme kon dili walay hunong. Niini nga mga 
kondisyon, niadtong Abril 1829 ang Ginoo 
misulti niini nga mga pulong ngadto kanila:

“Busa, ayaw kahadlok, gagmay nga panon; 
pagbuhat og maayo; tuguti nga ang yuta ug 
impyerno maghiusa sa pagbatok kaninyo, kay 
kon kamo gitukod diha sa akong lig-on nga 
sukaranan, sila dili makabuntog.

“Tan-awa, ako dili manghimaraut kaninyo; 

Nasayud kita 
nga ang mga 
hagit, mga kahi-
gawad, ug mga 
kasubo moabut 
sa matag usa 
kanato sa lain-
laing mga paagi, 
apan nasayud 
usab kita nga 
sa katapusan, 
tungod sa atong 
balaan nga 
Manlalaban, 
ang tanang mga 
butang mahi-
mong hiusahon 
alang sa atong 
kaayohan.

padayon sa inyong panginabuhi ug ayaw na 
pagpakasala; buhata uban sa pagkamaligdong 
ang buhat nga Ako misugo kaninyo.

“Paghunahuna ngari kanako sa matag hu-
nahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.

“Tan-awa ang mga samad nga milapos sa 
akong kilid, ug usab ang mga marka sa mga 
lansang sa akong mga kamot ug tiil; pagmati-
nud-anon, paghupot sa akong mga sugo, ug 
kamo makapanunod sa gingharian sa langit. 
Amen” (D&P 6:34–37).

Motan-aw ngadto sa Manluluwas sa matag 
hunahuna, dayag lang, laing paagi sa pag-
ingon nga “kanunay mohinumdom kaniya.” 
Kon buhaton nato, dili kita angay nga mag-
duha-duha o mahadlok. Ang Manluluwas 
mipahinumdom ni Joseph ug Oliver samtang 
nagpahinumdom Siya kanato nga pinaagi sa 
Iyang Pag-ula Iyang gihatag ang tanang ga-
hum sa langit ug sa yuta (tan-awa sa Mateo 
28:18) ug adunay kapasidad ug manalipod ug 
mangalagad sa atong mga panginahanglan. IYA
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Kinahanglan lamang kita nga magmatinud-anon, ug kita 
makasalig gayud Kaniya.

Sa wala pa ang makapahupay nga pagpadayag ngadto 
ni Joseph ug Oliver, ang Propeta miantus og makapasubo, 
masakit nga kasinatian nga mitudlo kaniya sa pagtan-aw 
ngadto sa Manluluwas ug dili mahadlok sa mga opinyon, 
mga pagpamugos, ug mga pagpanghulga sa mga tawo.

Niadtong Hunyo 1829 misugot si Joseph nga dad-on 
ni Martin Harris ang unang 116 ka mga pahina nga ma-
nuskrito sa Basahon ni Mormon gikan sa Harmony, Penn-
sylvania, aron ipakita ngadto sa mga sakop sa pamilya sa 
Palmyra, New York. Human mapakyas si Martin sa pagba-
lik sumala sa gisaad, ang mabalak-on nga si Joseph mibi-
yahe sakay sa binayran nga karwahe ngadto sa panimalay 
sa iyang mga ginikanan sa Lungsod sa Manchester, New 
York. Gipatawag dayon sa Propeta si Martin. Sa dihang 
miabut si Martin, siya miangkon nga wala niya ang manus-
krito o wala masayud kon asa kini.

Si Joseph nakatuaw. “Oh! Akong Dios, akong Dios. . . . 
Ang tanan nawala, nawala. Unsa ang akong pagabuhaton? 
Ako nakasala. Ako ang mitintal sa kasuko sa Dios sa pag-
hangyo Kaniya nianang butang nga wala akoy katungod 
sa pagpangutana. . . . Unsa nga kasuko nga ako dili takus 
gikan sa anghel sa Labing Halangdon?”

Pagkasunod adlaw ang Propeta mibalik ngadto sa 
Harmony. Sa pag-abut didto, siya miingon, “Misugod ko 
sa pagpaubos sa akong kaugalingon diha sa hilabihan nga 
pag-ampo sa atubangan sa Ginoo . . . nga kon posible nga 
ako makaangkon og kalooy sa iyang mga kamot ug ma-
pasaylo sa tanan nga akong nabuhat nga supak sa iyang 
kabubut-on.2

Human kastiguha si Joseph tungod sa pagkahadlok sa 
tawo labaw pa kay sa Dios, ang Ginoo misulti kaniya:

“Tan-awa, ikaw si Joseph, ug ikaw napili sa pagbuhat sa 
buluhaton sa Ginoo, apan tungod sa kalapasan, kon ikaw 
wala masayud ikaw mapukan.

“Apan hinumdumi, ang Ginoo maloloy-on; busa, pag-
hinulsol niana nga imong nabuhat nga supak ngadto sa 
sugo diin Ako mihatag kanimo, ug ikaw sa gihapon pinili, 
ug ikaw gitawag pag-usab ngadto sa buhat” (D&P 3:9–10).

“Sa makadiyot gikuha sa Ginoo ang Urim ug Thummin 
ug ang mga palid gikan ni Joseph Smith. Apan kining mga 
butanga sa wala madugay gibalik ra ngadto kaniya. ‘Ang 
anghel nagmaya sa dihang iyang gihatag nako pagbalik 
ang Urim ug Thummin,’ nahinumdom ang Propeta, ‘ug 
miingon nga ang Dios nahimuot sa akong pagkamatinud-
anon ug pagkamapainubsanon, ug nahigugma nako sa 
akong paghinulsol ug kakugi sa pag-ampo, diin akong 
gibuhat ang akong katungdanan pag-ayo nga . . . naka-
himo sa pagsugod pag-usab sa paghubad.’ Samtang si 
Joseph nagpadayon sa importante nga trabaho, gilig-on na 
siya karon sa matam-is nga mga pagbati sa pagdawat sa 

kapasayloan sa Ginoo ug nabag-o nga determinasyon sa 
pagbuhat sa Iyang kabubut-on.” 3

Ang determinasyon sa Propeta sa pagsalig sa Dios ug 
dili mahadlok unsay mahimo sa tawo dili na mausab hu-
man niini nga kasinatian. Ang iyang kinabuhi human niini 
usa ka mahayag nga ehemplo sa unsay gipasabut sa pag-
hinumdom ni Kristo pinaagi sa pagsalig sa Iyang gahum 
ug kalooy. Gipahayag ni Joseph ang iyang nasabtan atol  
sa iyang malisud ug mahagiton kaayo nga pagkabilanggo 
sa Liberty, Missouri, niini nga mga pulong:

“Nasayud kamo, mga kaigsoonan, nga ang usa ka dako 
kaayo nga sakayan natabangan sa usa ka gamay kaayo 
nga timon sa panahon sa unos, pinaagi sa pagpaubay 
uban sa hangin ug mga balod.

“Busa, minahal ug hinigugma nga mga kaigsoonan, 
kita magmalipayon sa 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 nga ipadayag” 
(D&P 123:16–17).

Sa laktud, sa “kanunay nga mohinumdom kaniya” 
nagpasabut nga kita dili magpakabuhi diha sa kahadlok. 
Nasayud kita nga ang mga hagit, mga kahigawad, ug mga 
kasubo moabut sa matag usa kanato sa lain-laing mga pa-
agi, apan nasayud usab kita nga sa katapusan, tungod sa 
atong balaan nga Manlalaban, ang tanang mga butang ma-
himong hiusahon alang sa atong kaayohan (tan-awa D&P 
90:24; 98:3). Mao kini ang hugot nga pagtuo nga yanong 
gisulti ni Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa 
dihang siya miingon, “Mamaayo ra ang tanan.” 4Kon kita 
mahinumdom kanunay sa Manluluwas, kita “malipayong 
mobuhat sa tanang mga butang nga anaa sa atong ga-
hum,” masaligon nga ang Iyang gahum ug gugma alang 
kanato maoy makapalampus kanato.

Hinaut nga kita sa kanunay mohinumdom Kaniya “nga 
[kita] sa kanunay makabaton sa espiritu uban [kanato]” 
(D&P 20:77). Ako mopamatuod sa gahum sa Pag-ula ni 
Jesukristo. Ako mopamatuod sa pagkatinuod sa buhi, 
nabanhaw nga Ginoo. Ako mopamatuod sa walay katapu-
san ug personal nga gugma sa Amahan ug sa Anak alang 
sa matag usa kanato, ug ako nag-ampo nga kita magpuyo 
nga kanunay nga maghinumdom niana nga gugma sa 
tanan niining mga pamahayag. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong sa Unibersidad sa Brigham Young–Idaho  
nga gihatag niadtong Enero 27, 2009. Sa pagpaminaw sa pakigpulong sa 
Iningles, bisitaha ang web .byui .edu/ devotionalsandspeeches/ default .aspx.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Brigham Young, “Discourse,” Deseret News, Sept. 10, 1856, 212.
 2. Tan-awa sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan:  

Joseph Smith (2007), 81, 83.
 3. Teachings: Joseph Smith, 71.
 4. Sa Jeffrey R. Holland, “Presidente Gordon B. Hinckley: Stalwart and 

Brave He Stands,”  Liahona, Hunyo 1995 espesyal nga edisyon, 6.
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Ni Janiece Lyn Johnson

Niadtong Hunyo 1834 usa ka 
batan-ong inahan kinsa wala 
na ilha sa iyang amahan misu-

lat og madasigon ug makapatandog 
nga sulat nga nagpakigbahin sa iyang 
konbiksyon sa Pagpahiuli. Bisan og 
siya nakahibalo nga ang iyang mga 
plano sa pag-usab sa hunahuna sa 
iyang amahan walay klaro, si Rebecca 
Swain Williams hinoon mibarug 
nga lig-on bisan pa sa umaabut nga 
mga sangputanan. Iyang gipahayag 
sa iyang amahan, si Isaac, nga ang 
Basahon ni Mormon ug ang Simba-
han tinuod, sama sa gihulagway ni 
Propeta Joseph Smith, ug nga siya 
nakadungog sa Tulo ka mga Saksi 
“mipahayag sa pangpublikong miting 
nga sila nakakita sa usa ka Balaan 
nga Anghel nga mikanaog gikan sa 
langit ug [midala] sa mga palid, ug 
[mi]pakita sa ilang atubangan.” 1

Makapatandog ang pagpamatuod 
ni Rebecca dili lamang alang sa ga-
hum nga gipakita niini apan usab 
tungod sa iyang dili matarug nga pag-
pamatuod ug lig-on nga kabubut-on. 
Bisan gisalikway sa iyang amahan ug 
sa kamatuoran nga ang iyang bana, 
nga si Frederick G. Williams, nabulag 
gikan sa Simbahan sa makadiyot, si 

Rebecca Swain Williams: 

Rebecca wala motugot nga ang iyang 
pagtuo magduha-duha. Walay kaka-
poy ug walay pagkatarug, si Rebecca 
nagbarug isip usa ka ehemplo kanato 
karon kon unsaon nato nga mag-
pabiling lig-on ug makanunayon sa 
atubangan sa dagkong mga hagit sa 
kinabuhi, bisan kon kadtong atong 
labing suod mosalikway sa atong 
tinuohan ug mobiay-biay nato.

Pagkakabig ngadto sa Simbahan
Natawo sa Pennsylvania, USA, 

niadtong 1798, si Rebecca Swain 
mao ang kinamanghuran nga anak 
sa 10 ka mga bata.2 Sa dihang siya 
mga nuebe anyos, ang iyang pamilya 
mibalhin ngadto sa Niagara, duol sa 
utlanan sa Estados Unidos–Canada. 
Duol kaayo sila sa Fort Niagara nga 
madungog gani nila ang buto sa pusil 
sa dihang ang kota giataki panahon 
sa Gubat niadtong 1812. Bisan usa ka 
gamay nga batang babaye si Rebecca 
mipakita sa iyang pagkawalay kahad-
lok. Makausa, samtang naglakaw nga 
nag-inusara sa kakahoyan, iyang na-
sugatan ang usa ka uso diha sa dalan. 
Gamit ang payong sa iyang kamot, 
iya kining gibukhad-bukhad sa maka-
daghang higayon diha sa atubangan 

Bisan pa sa pagsupak sa iyang pamilya sa Simbahan,  
kining kinabig sa una nagpabilin nga matinud-anon  
ug mahalaron sa buhat.

sa uso, ug kini midagan palayo.3
Sa dihang si Rebecca nag-edad 

og 17, mitabok siya sa Lake Ontario 
aron sa pagbisita sa iyang igsoong 
babaye sa Detroit. Sa biyahe iyang 
nahimamat ang taas, itom og mata 
nga piloto sa barko, nga si Frederick 
Ganger Williams. Ang ilang kanu-
nay nga panagkita nausab ngadto 
sa paghigugmaay, ug ang duha 
naminyo sa ulahing bahin sa 1815. 
Ang mga Williams mibalhin libut 
sa Western Reserve of Ohio, USA, 
sa wala pa mopahimutang didto 
sa Kirtland niadtong mga 1828. 
Ang iyang bana nagtrabaho sa 
pagkadoktor ug nahimong 
ilado sa iyang mga abilidad, 
ug si Rebecca nakat-on sa 
pagtabang kaniya sa mga 
pamaagi. Silang duha adu-
nay upat ka mga anak.

Niadtong tinglarag sa 1830, 
ang unang mga Mormon nga 
misyonaryo miabut sa Kirtland. 
Si Rebecca naminaw kanila uban 
sa kaikag ug mitambong sa tanang 
mga miting sa mga misyonaryo; gi-
dala gani niya ang iyang mga anak. 
Si Frederick mitambong kutob sa 
mahimo kon dili makabalda sa iyang 
trabaho sa pagkadoktor. Ang duha-
magtuon, maghisgot, ug magkat-on, 
apan si Frederick dili kaayo sigurado 
sa iyang pasalig. Sa kasamtangan si 
Rebecca nakombinser sa katinuod sa 
ebanghelyo.

Usa ka tagsulat sa pamilya 
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MAKANUNAYON  
UG DILI MATARUG

mihulagway ni Rebecca nga sama sa 
usa ka Eva sa Tanaman sa Eden: siya 
ang “una nga nakakita sa pangina-
hanglan” sa pagsulod ngadto sa hing-
pit nga pagpakigdait sa pakigsaad sa 
ebanghelyo.4 Siya nabunyagan niad-
tong Oktubre 1830.

Si Frederick wala pa gihapon 
makahukom. Usahay gusto siyang 
dili mag-apil-apil sa Simbahan apan 
sa katapusan dili makahimo tungod 
kay iyang gibati nga giganoy nianang 
sagrado, bag-o nga basahon sa ka-
sulatan: ang Basahon ni Mormon. Sa 
dihang ang Espiritu midasig kaniya, 
iyang nahibaloan ang kamatuoran sa 
ebanghelyo ug misunod sa ehemplo 
ni Rebecca dayon nagpabunyag.

Mahalaron nga Pagserbisyo
Sa dihang daling nahimong sentro 

ang Simbahan ngadto sa kinabuhi 
nila ni Frederick ug Rebecca, diha-
diha dayon dunay epekto sa ilang 
pamilya. Si Frederick giordinahan 
nga usa ka elder human sa iyang 
bunyag ug kumpirmasyon. Pagsunod 
dayon nga adlaw, madasigon siyang 
midawat og buluhaton nga mobiya 
og pipila ka mga semana aron sa 
pagserbsiyo og misyon uban ni  
Oliver Cowdery. Ilang gipaabut nga 
ang misyon molungtad og tulo ka se-
mana; sa tinuod nahimo kining 10 ka 
bulan nga biyahe ngadto sa Missouri. 
Ang dugay niyang pagkawala sa 
balay mao ang usa sa daghang mga 
panahon alang ni Rebecca. Tungod 
sa misyonaryo nga mga paningka-
mot ni Frederick ug sa iyang calling 
ngadto sa Unang Kapangulohan, siya 
kanunay nang layo. Si Rebecca, sama 
sa daghang unang mga babaye nga 
Mormon, migahin og mga bulan sa 
pag-atiman sa ilang panimalay ug sa 
pagpadako sa ilang mga anak nga 
walay tabang sa iyang bana.

Bisan pa sa trabaho, si Rebecca 
nagpadayon nga matinud-anon ug 
nagserbisyo sa walay kapin kabu-
but-on. Si Propeta Joseph Smith ug 
ang iyang pamilya nangabang sa 
panimalay sa mga Williams sa ma-
kadiyot sa dihang ang mga Smith 
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unang mibalhin ngadto sa Kirtland. Si 
Rebecca nagpakita nga maunungon 
ngadto sa Propeta ug sa iyang pa-
milya samtang siya miatiman kanila  
sa malisud nga mga panahon. Sa ma-
kausa ang manggugubot nga panon 
miabut ug mialirong sa balay nga 
nangita ni Joseph. Gipatakuban ni 
Rebecca si Joseph sa iyang bandana 
ug brunda. Nakahimo si Joseph sa 
pagbiya sa balay ug agi sa pundok  
sa mga tawo nga luwas.

Niadtong Marso 1832, si Rebecca 
nakahatag usab og bililhon nga 
tabang ngadto sa Propeta sa dihang 
ang manggugubot nga panon mi-
guba sa umahan ni John Johnson 
sa Hiram, Ohio, ug mikulata kang 
Joseph Smith ug Sidney Rigdon. Hu-
man sa walay kalooy nga pagkulata 
kang Sidney ug misulay sa pagbu-bu 
og hilo sa tutunlan ni Joseph, ang 
manggugubot nga panon mibutang 
og alketran ug mipapilit og bala-
hibo ngadto sa Propeta. Sa dihang si 
Emma Smith nakakita sa iyang bana, 
nagtuo siya nga ang alketran dugo 
ug nakuyapan.5 Sila si Rebecca ug 
Frederick migahin nianang gabhiona 
sa pagtangtang sa alketran gikan sa 
nagkadugo ug samdan nga lawas 
ni Joseph ug sa pag-atiman sa mga 
batang Smith. Ang ilang pagtabang 
nakapahupay kaayo, kay si Joseph 
nakaangkon na og kusog aron mo-
sangyaw pagkasunod buntag.

Pagpakigbahin sa Ebanghelyo 
uban ang Pagsalig

Usa sa labing gilauman ni Rebecca 
mao nga ang iyang pamilya, ilabi na 
ang iyang amahan, nga modawat sa 
gipahiuli nga ebanghelyo ug maka-
dawat sa malipayong mga panalangin 
sa tinuohan. Siya, sama ni Lehi, naka-
tilaw sa gugma sa Dios ug gusto nga 
mopakigbahin niini niadtong iyang 
labing minahal (tan-awa sa 1 Nephi 
8:12). Uban niana sa hunahuna, si Re-
becca madasigong misulat ngadto sa 
iyang pamilya mahitungod sa iyang 
pagkakabig ug pagpamatuod ug sa 
dakong kalipay nga iyang gibati isip 
miyembro sa Simbahan.

Apan, ang pagkakabig ni Rebecca 
nakapasuko sa iyang amahan. Sa 
iyang mubo nga tubag siya mimando 
nga siya mobiya sa Simbahan. Apan 
si Rebecca dili madala. Siya mitubag, 
sama sa gihulagway sa tagsulat sa pa-
milya, nga “siya mas nalig-on hinoon 
sa iyang pagsalig sa kamatuoran sa 
mga doktrina sa Mormon” ug miapil 
sa iyang kaugalingong gamhanan 
nga pagpamatuod.6 Sa iyang kasubo 
kini nga sulat wala makahatag sa mga 
resulta nga iyang gilauman. Mihulga 
ang iyang amahan kaniya nga isalik-
way siya ug nanumpa nga putlon na 
ang tanang pagpakigsulti kaniya kon 
dili siya mobiya sa Simbahan. 

Sa gihapon, si Rebecca wala mag-
padala ug nagpadayon sa iyang mga 
paningkamot sa pagpakigbahin sa 
ebanghelyo. Niadtong 1834 misulat 
siya og laing sulat—ang bugtong 
buhi—ngadto sa iyang amahan, mi-
padayag sa giladmon sa iyang hugot 
nga pagtuo ug sa sakit nga iyang gi-
bati nga nagdumili ang iyang amahan 
sa pagdawat og bisan unsa kabahin 
sa mga Mormon.

Ang iyang amahan nakabasa og 
mga report sa pamantalaan nga mia-
taki sa Simbahan, ilabi na kabahin sa 
Basahon ni Mormon ug sa pagpama-
tuod sa Tulo ka mga Saksi ug naning-
kamot sa pagdani ni Rebecca niini 
nga mga istorya.

“Gisakitan ko nga maminaw nga 
ang imong hunahuna nadisturbo pag-
ayo bahin sa Basahon ni Mormon,” 
miingon siya. Mikutlo sa kasulatan 
gikan sa Basahon ni Mormon ug gikan 
sa bag-ong mga pagpadayag ni Joseph 
Smith, si Rebecca mipakigbahin sa 
iyang pagsaksi sa Basahon ni Mormon. 
Mipasabut usab siya nga ang basahon 
nanagna sa pagpili sa tulo ka mga 
saksi niini. Isip ebidensya, mikutlo siya 
sa karaang propeta nga si Ether, kinsa 
miingon nga “sa ba-ba sa tulo ka mga 
saksi” nga ang kamatuoran sa basahon 
“matukod” (Ether 5:4).7

Dayon si Rebecca mihulagway  
nga personal siyang nakakita sa Tulo 
ka mga Saksi—David Whitmer,  
Martin Harris, ug Oliver Cowdery—ug 

nakadungog kanila nga mipamatuod 
nga nakakita og anghel ug sa bulawan 
nga mga palid. Human makapanali-
pod sa ilang mga pagpamatuod ug sa 
personalidad, miawhag siya sa iyang 
amahan sa pag-imbestigar pa sa buhat. 
Kay, siya misulat ngadto sa iyang 
amahan, kon “ikaw ug si mama maka-
hibalo sa mga kahimtang nga among 
naagian kalabut niini nga buhat, ako 
nagtuo nga kamo motuo niini.” 8

Mipalanog sa saad ni Moroni sa 
katapusan sa Basahon ni Mormon, 
si Rebecca nangamuyo sa iyang 
pamilya nga mangutana sa Dios 
nga “lamdagan niya ang [ilang] mga 
hunahuna sa paagi sa kamatuoran.” 
Ug dayon nagplano siya sa pagpadala 
og usa ka misyonaryo “nga hanas 
nga motudlo sa Ebanghelyo sama ni 
Jesus,” sa dugang pagtabang kanila.9 
Sa katapusan ang iyang amahan wala 
nay mahimo niini.

Bisan ang iyang sulat ngadto sa 
iyang igsoon lalaki nga si John—
nga suod kaayo ni Rebecca—gibalik 
nga wala maablihi. Sa luyo sa usa 
sa gibalik nga mga sulat, si John 
misulat, “si Papa mipugong nako sa 
pagbasa sa imong sulat, o sa pagsu-
lat nimo. Adios ug ang Dios mopa-
nalangin kanimo sa kanunay. Ang 
imong igsoon, John.” 10

Hinoon, ang misyonaryo nga mga 
paningkamot ni Rebecca nagmalam-
puson uban sa iyang magulang nga 
igsoong babaye, si Sarah Swain Clark. 
Si Sarah nagpamiyembro sa Simba-
han didto sa Michigan niadtong 1832. 
Ang mga anak nga babaye ni Sarah 
nagpamiyembro usab sa Simbahan 
ug nagmatinud-anon sa tibuok 
nilang kinabuhi.

Matinud-anon hangtud  
sa Katapusan

Bisan unsa pa ka  
kaguol ug kasakit  
ang gibati ni Rebecca 
tungod sa mga pagpili  
sa iyang amahan,  
gimahal gihapon 
niya kini. Siya mi-
sulat: “Ang akong 
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kasingkasing nagbangutan tungod sa 
akong mga kabanay. . . . Ako nag-
ampo sa Ginoo nga mohupay ka-
ninyo sa inyong katapusan nga adlaw 
uban sa iyang Balaan nga Espiritu 
ug hinaut nga kini mao ang inyong 
pinakamaayong mga adlaw. . . . Ako 
naglaum nga ang inyong hunahuna 
makahibalo mahitungod niini nga 
buhat. Ipaniguro nga kita mobati nga 
lig-on sa kawsa sa kahibalo nga ang 
Ginoo mao ang nagkontrol.11

Si Rebecca kinahanglang makigbi-
sog dili lamang sa pagkawalay pagtuo 
sa iyang amahan apan usab sa mga 
problema sa pasalig sa tinuohan sa 
iyang bana. Niadtong 1837 ug 1838, 
ang iyang bana, si Frederick, kanhi 
sakop sa Unang Kapangulohan, gika-
taho nga kanunay nga mosupak tali 
sa laing mga lider sa Simbahan. Gani 
mibiya siya sa Simbahan sa makadi-
yot ug gipahimulag gikan sa Simba-
han [excommunicated]. Hinoon, wala 
magdugay, si Frederick nagpaubos sa 
iyang kaugalingon, mibalik sa Sim-
bahan, ug namatay diha sa hingpit 
nga pagpakigdait. Kita walay rekord 
sa mga pagbati ni Rebecca 
nianang higayona, apan 
siya wala magbasol sa 
iyang pagkamaunu-
ngon uban sa mga 
Santos ug nagpabilin 
nga masaligon.

Sa diha nga ang 
mga hulungihong sa 
pagbiya ni Frederick 

miabut ngadto sa amahan ni Rebecca 
didto sa New York, si Isaac naglaum 
nga si Rebecca mobiya sa tinuohan 
usab. Hinoon, si Rebecca mipadala 
niya og sulat nga nagpakita sa iyang 
padayon nga pagkamaunungon. 
Human makabasa sa iyang tubag, 
si Isaac hinay nga milingo-lingo sa 
iyang ulo ug miingon, “Walay usa ka 
pulong sa pagbasol.” 12

Si Rebecca nagpabilin nga lig-on sa 
iyang pagpanalipod ni Joseph Smith 
ug sa gipahiuli nga Simbahan. Ug 
bisan pa sa mga sakripisyo tungod 
sa pagpili sa Simbahan kay sa iyang 
amahan, si Rebecca nagpadayon sa 
pagtahud kaniya. Gihatagan niya og 
bili unsay gitudlo sa iyang amahan 
kaniya, ug siya mipadayag sa iyang 
gugma ug pasalamat alang kaniya. 
Iyang gitapos ang iyang sulat niana 
nga tuig sa 1834 nga nag-ingon nga 
siya “mahinumdom gayud sa instruk-
syon . . . nga akong nadawat gikan sa 
akong minahal nga Amahan.” 13

Niadtong 1839 ang amahan ni 
Rebecca namatay. Paglabay sa tulo ka 
tuig namatay usab ang iyang bana. 

Bisan pa niining masakit nga 
mga kalisud, ang hugot 

nga pagtuo ug kaisug 
ni Rebecca nagpada-
yon. Sa diha nga ang 
mga Santos mipai-
ngon ngadto sa Utah, 
mipanaw siya uban 
sa pamilya sa iyang 

anak nga si Ezra ug 

migiya sa iyang kaugalingong pun-
dok. Sa wala madugay siya na ang 
nag-atiman sa umahan sa Mill Creek. 
Sa dihang nahuman ang Taberna-
kulo sa Salt Lake ug ang mga Santos 
gihangyo nga modonar unsay ilang 
mahimo, siya mihatag og hugpong sa 
mga kutsara aron gamiton sa pag-
himo og mga tray alang sa lamesa sa 
sakrament. Ug sa katapusan niadtong 
1860, bisan og siya luya kaayo, sa 
dihang gitawag ni Presidente Brig-
ham Young ang iyang pamilya aron 
mopuyo sa hilit nga bahin sa Cache 
Valley, Utah, mibalhin dayon siya 
pag-usab—nga nagmaneho sa iyang 
kaugalingon nga karwahe.

Si Rebecca namatay sa Smithfield, 
Utah, niadtong Septyembre 25, 1861. 
Nagpabilin siyang matinud-anon sa 
iyang mga pagtuo, sa iyang kahibalo 
sa kamatuoran, ug sa unsay iyang 
nasinati. Nagpabilin siyang “makanu-
nayon ug dili matarug” hangtud sa 
katapusan (Mosiah 5:15). ◼
Gimoderno ang spelling ug punctuation.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Si Rebecca Swain Williams ngadto ni Isaac 

Fischer Swain, Hunyo 4, 1834, Church  
History Library, Siyudad sa Salt Lake.

 2. Ang impormasyon sa biyograpiya nagagi-
kan kang Nancy Clement Williams, Meet 
Dr. Frederick Granger Williams . . . and His 
Wife Rebecca Swain Williams: Read Their 
True Story in the First Introduction—after 
100 Years (1951); ug Frederick G. Williams, 
“Frederick Granger Williams of the First 
Presidency of the Church,” BYU Studies,  
vol. 12, nu. 3 (1972): 243–61

 3. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  
Williams, 5.

 4. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  
Williams, 55.

 5. History of the Church, 1:263.
 6. Williams, Meet Dr. Frederick Granger  

Williams, 63.
 7. Tan-awa usab sa sulat ni Rebecca Williams 

niadtong Hunyo 4, 1834.
 8. Sulat ni Rebecca Williams niadtong Hunyo 

4, 1834.
 9. Sulat ni Rebecca Williams niadtong Hunyo 

4, 1834.
 10. Sa Williams, Meet Dr. Frederick Granger 

Williams, 63.
 11. Sulat ni Rebecca Williams niadtong Hunyo 

4, 1834.
 12. Sulat ni George Swain, Mar. 17, 1839, 

typescript, Church History Library, Salt Lake 
City.

 13. Sulat ni Rebecca Williams niadtong Hunyo 
4, 1834.



 

Ni Joshua J. Perkey
Mga Magasin sa Simbahan

Ang mga marinero sa una molawig sa kadagatan nga 
pagagiyahan sa mga posisyon sa adlaw, bulan, ug 
mga bitoon. Inig ka gabii ilang tutukan pag-ayo ang 

Bitoon sa Amihanan, kini anaa ra gyud sa posisyon nagha-
tag og langitnong giya alang sa mga marinero, nagtabang 
kanila nga maglawig diretso ngadto sa ilang destinasyon.

Sa Marshall Islands sa Pacific Ocean, ang mga marinero 
nakadiskobre og laing paagi. Didto, ang porma sa mga 
balod, o ang han-ay sa mga balod sa kadagatan [ocean 
swells], nag-agos taliwala sa gagmayng mga pulo ug sa 
mga isla sa sama nga porma. Ang usa ka batid nga ma-
rinero makabiyahe og gatusan ka mga milya pinaagi sa 
pagsunod sa daghang nagsumpay-sumpay nga han-ay sa 
mga balod—ang kada usa mora og usa ka one-way nga 
dalan—gikan sa usa ka isla o gagmayng pulo ngadto sa 
sunod. Kadtong nakahibalo asa ang han-ay sa mga balod 
ug asa kini moagos makadala sa ubang mga pumapanaw 
nga luwas ngadto sa ilang destinasyon.

Alang sa mga miyembro sa Simbahan, si Jesukristo 

Hapsay nga Paglawig  
SA MARSHALL ISLANDS

mao ang atong hingpit nga ehemplo, kansang tinuod nga 
kahayag naggiya kanato. Ang iyang mga balaod ug mga 
ordinansa, sama sa han-ay sa mga balod sa kadagatan, 
makadala kanato nga luwas ngadto sa atong langitnong 
panimalay. Apan alang kanatong tanan, adunay uban kinsa 
ang pagserbisyo ug pagsuporta nahiuyon sa bahin sa Mas-
ter Navigator. Sa mosunod nga mga istorya, tulo ka mga 
miyembro nga Marshallese mipakigbahin sa unsang paagi 
nga ang uban nakatabang kanila sa paglawig sa batoong 
piliw ug mga unos sa kinabuhi nga nagdala kanila ngadto 
kang Kristo.

Ang Impluwensya sa Matarung nga Babaye
Si Hirobo Obeketang naglingkod sa iyang sofa ug 

nagpahiyum. Siya ug ang iyang asawa, si Linda, bag-ohay 
lang nahuman og family home evening uban sa upat nila 
ka mga anak ug sa mga sister missionary. Sila usab milibre 
sa mga misyonaryo og panihapon nga isda ang kaunon, 
kompleto sa mga mata ug ikog—usa ka tradisyon sa G
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Hapsay nga Paglawig  
SA MARSHALL ISLANDS

Samtang kita naglawig sa batoon nga 
piliw sa kinabuhi, ang matag usa kanato 
makabenepisyo gikan sa paggiya sa mati-
nud-anong mga miyembro sa pagtabang 
kanato aron kita makabalik sa atong 
langitnong panimalay.

Majuro, ang ulohan sa 
Marshall Islands. Sama sa 
paghulagway ni Hirobo sa 
iyang kinabuhi, iyang gipa-
kita unsa siya kamapasalamaton 
sa Simbahan, sa ebanghelyo, ug sa iyang pamilya, ilabi na 
sa iyang asawa.

Hunyo 2009 kadto. Sa miaging adlaw sa wala pa ma-
mugna ang Majuro Marshall Islands Stake, ug si Hirobo 
gitawag sa pagserbisyo isip unang executive secretary sa 
stake. Si Hirobo, sigun sa paghulagway kaniya sa bag-ong 
presidente sa stake nga si Arlington Tibon, “usa ka lig-on 
gyud kaayo,” usa sa matinud-anong mga lider sa isla.

Apan si Hirobo maoy unang mitumbok nga dili siya 
ingon ani sa una kon dili bag-ohay pa lang. Sa pagkati-
nuod, iyang gipasidunggan ang iyang asawa isip mao ang 
lig-on—ang tawo nga nakapahimo sa kalainan sa iyang 
kinabuhi. Siya mipasabut, “Nabunyagan ko sa dihang otso 
anyos ko, apan sa dihang nag-edad ko og 16, nahimo 
kong dili kaayo aktibo.”

Mga pipila ka tuig ang milabay siya ug si Linda nag-
ipon, bisan sila wala makasal. Si Linda dili miyembro sa 
Simbahan. Niadtong 2000, sa wala madugay human nga 
nadiskobrehan ni Linda nga si Hirobo nabunyagan sa 
dihang bata pa, siya nahimong interesado sa Simbahan ug 
nagsugod sa pagpakigkita sa mga sister nga misyonaryo.

“Siya nagtuon sulod sa duha ka tuig ug nakahukom nga 
siya gustong magpabunyag,” mihinumdom si Hirobo. “Ki-
nahanglang magminyo una kami, apan dili ko interesado 
sa pagpakigminyo. Naglibug ko; sa tinuoray ako anaa sa 
mga tintasyon sa kalibutan. Wala ko makasabut sa kaim-
portante sa pamilya, ug ako dili manginlabut o maminaw 
ni bisan kinsa.”

Si Linda, bisan tuod wala mabunyagi, mipadako sa 
ilang mga anak sa Simbahan. Matag tuig siya mohangyo 
kang Hirobo sa pagpakasal kaniya aron siya mabunyagan; 
matag higayon siya moingon og dili. Sulod sa mga katui-
gan duha sa iyang anak nga babaye nabunyagan, apan si 
Hirobo wala motambong sa ilang mga bunyag.

Dayon, pagka 2006, ang ilang nwebe anyos nga batang 

lalaki, si Takao, namatay tungod sa ataki ug sa kataas sa 
hilanat. Mga 300 ka mga miyembro gikan sa Majuro district 
mitunga sa lubong aron sa pagsuporta sa pamilya.

“Ang ilang suporta usa ka dako kaayo nga butang alang 
kanako,” miingon si Hirobo. “Nagsugod ko sa paghu-
nahuna nga ang Dios tingali adunay usa ka butang nga 
gustong ipabuhat.”

Siya nagsugod sa paghunahuna sa unsang paagi nga 
siya ang nahimong hinungdan nga ang iyang asawa dili 
mabunyagan, bisan tuod siya usa ka miyembro sa Sim-
bahan. “Siya nagkaanam og kalig-on. Siya nakapadasig 

gayud kanako ,” siya mihinumdom.
“Busa milingkod ko ug naghunahuna nga ako nakatu-

nga na sa akong kinabuhi. Nangutana ko sa akong kauga-
lingon, ‘Magpadayon ba ko kon unsa ang akong gibuhat 
karon? Aduna pa ba koy kahigayunan sa paglihok alang 
sa Dios sa ikaduhang bahin sa akong kinabuhi?’ Nagsugod 
ko sa pag-ampo ug naghunahuna kabahin sa pagbalik sa 
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simbahan aron sa pagsugod og lihok alang sa Dios.”
Si Hirobo misugod sa pagtuon uban sa mga misyonaryo 

ug nagkat-on pag-usab sa doktrina. Si Presidente Nelson 
Bleak sa Marshall Islands Majuro Mission nakighigala 
kaniya, ingon man ang ubang mga miyembro, lakip ang 
presidente sa district nga si Arlington Tibon. Sa katapusan, 
si Hirobo mipasalig nga mobalik, ug sa wala madugay, siya 
wala lamang motambong og miting sa sakrament apan sa 
Sunday School ug miting sa priesthood usab. Sa katapu-
san, nakahukom na gyud si Hirobo.

“Sa akong pagbalik, ako miingon, ‘Mao na ni. Mao na ni 
ang akong gustong buhaton.’ Ug kini nakausab sa hingpit 
sa akong kinabuhi.”

Sila si Hirobo ug Linda naminyo niadtong Agosto 30, 
2008. Sa wala madugay iyang nadawat ang Aaronic Priest-
hood ug gibunyagan ang iyang asawa. Duha ka bulan ang 
milabay nadawat ni Hirobo ang Melchizedek Priesthood 
ug gitawag isip executive secretary sa district.

Si Hirobo mitan-aw sa iyang asawa ug mipahiyum. “Dili 
siya makatuo nga ako ang nagbunyag kaniya,” siya mii-
ngon. “Hunahunaa—miabut og walo ka tuig alang kaniya, 
gikan sa 2000 hangtud 2008. Siya talagsaon.”

Ang Ehemplo sa usa ka Matarung nga Amahan
Usahay ang atong giya, sama sa usa ka marinero, anaa 

duol kanato, nagtudlo kanato kon unsa ang atong kina-
hanglang mahibaloan aron kita malampusong modala 
[navigate] sa kinabuhi. Sa daghang mga sitwasyon ang mga 
marinero makabuhat niini pinaagi sa paghimo og ehemplo 
ngari kanato aron sundon. Ang ingon mao ang panghitabo 
sama sa amahan ni Patricia Horiuchi, si Frank.

Human sa pakighimamat sa mga misyonaryo, si Frank 
kanunay nang modapit kanila og panihapon. Sa wala 
madugay siya nagsugod sa pagpamaninaw sa mga lek-
syon. Apan walay usa sa iyang pamilya ang ganahan sa 
Simbahan. “Kon kami makakita sa mga misyonaryo nga 
magpadulong,” miingon si Patricia, “kaming tanan mana-
gan palayo—ako ug ang akong mga manghod nga lalaki 
ug babaye.”

Dayon si Frank nabunyagan niadtong Hulyo 
2007 pinaagi sa presidente sa misyon, si Nelson 
Bleak. Kadto usa ka makahuluganon nga pang-
hitabo alang ni Patricia ug sa iyang mga igsoon.

“Nakita nako ang akong amahan nagsugod 
sa pag-usab,” siya miingon. “Nasayud ko nga 
kon ang ebanghelyo nakatandog sa kasing-
kasing sa akong amahan, kini makatandog sa 
akoa ug makausab sa akong kinabuhi. Busa mi-
hukom ko sa pagtuon uban sa sister nga mga 
misyonaryo, ug sila mihagit kanako sa pagtuon 
sa Basahon ni Mormon ug sa Biblia. Ang akong 
igsoon nga lalaki ug ako nag-away sa wala pa 
kini, ug wala pa ko nakapasaylo kaniya. Dayon 

akong nabasahan sa kasulatan nga kon kamo mopasaylo 
sa uban, ang Dios mopasaylo kaninyo.” (Tan-awa sa 
3 Nephi 13:14–15.)

Nakaamgo si Patricia nga kinahanglan niyang pasay-
loon ang iyang igsoon nga lalaki aron makasugod siya sa 
pag-usab sa iyang kinabuhi, mahimong limpyo, ug maka-
baton og kalinaw. Busa iyang gibuhat.

“Human nako biyai ang akong bati nga mga kinaiya ug 
nausab ngadto sa usa ka bag-o nga tawo 
kinsa mosunod sa mga sugo, naghi-
nam-hinam ko pag-ayo. Nasayud 
ko nga kinahanglan kong mag-
pabunyag aron mamiyembro 
sa tinuod nga Simbahan,” 
siya miingon. “Ang Simbahan 
nakabutang nako sa sakto 



nga dalan. Kini nakapalayo kanako gikan sa 
dautang mga impluwensya. Kini nakatudlo 
nako nga motahud sa akong mga ginikanan, 
magpadayon og eskwela, ug magpabilin diha 
sa saktong dalan.”

Ang Impluwensya sa usa ka  
Matarung nga Tawo

Si Lydia Kaminaga, sama ni Hirobo Obe-
ketang, natawo sa Simbahan apan nahimong 
dili kaayo aktibo atol sa iyang pagkabatan-on. 
Apan ang istorya sa iyang pagbalik sa pagka-
aktibo talagsaon kaayo nga kini walay sama.

KINATIBUK-ANG HAGIT

Bisan tuod ang geograpiya, kultura, ug distansya makabulag kanila 
gikan sa ubang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang mga miyem-

bro sa Marshall Islands nagpasabut nga sila nag-atubang og sama nga 
mga hagit sama sa tanang mga miyembro.

Si Gary Zackious (sa tuo), usa ka lider sa young single 
adult sa stake, miingon nga ang“mga tawo moduol ka-
nimo ug moingon, ‘Kami wala nagkinahanglan og usa ka 
propeta karon, ug wala na kami nagkinahanglan og mga 
kasulatan.’ Pipila sa mga miyembro ang dili gyud mobasa 
sa mga kasulatan o makasabut niini, mao nga kon adunay 
usa ka tawo nga mosulti kanila og usa ka butang nga 
makapahuyang sa ilang pagtuo, sila mosibug sa unsay  
ilang nahibaloan nga tinuod.”

Alang kang Gary, ang solusyon kay yano lang: “Gihagit ako sa mga 
misyonaryo sa pag-ampo kabahin sa Basahon ni Mormon, sa Pagpahi-
uli, ug ni Joseph Smith aron masayran kon kini tinuod. Usa ka gabii ako 
nag-ampo nga nagluhod. Nabati nako ang Espiritu. Kadto usa ka pag-
bati nga wala pa nako nasinati sukad-sukad. Nasayud ko nga ang mga 
butang nga gipangtudlo sa mga misyonaryo tinuod. Ang pagbasa sa 
Basahon ni Mormon nakapalig-on sa akong pagpamatuod isip usa ka 
batan-ong kinabig.” Gikan sa iyang bunyag hangtud sa iyang misyon 
hangtud karon, si Gary miingon, “Ang akong pagpamatuod milambo 
samtang nagbasa ko sa Basahon ni Mormon ug nagtuon sa mga kasu-
latan ug sa mga pulong sa mga propeta.”

Si Ernest Mea (sa tuo), kinsa nagtrabaho uban ni Gary 
isip usa ka tighubad sa Simbahan sa Marshall Islands, 
miingon nga daghang mga batan-on ang nalambigit sa 
imoralidad. Siya nagpabilin sa higpit ug pig-ot nga dalan 
pinaagi sa pag-apil sa limpyo nga mga kalihokan uban sa 
mga makasinabut nga mga higala. “Sa wala pa ko mag-
misyon, kami magdula og basketball sa simbahan kada 
adlaw gawas lang sa Dominggo ug Lunes,” siya miingon.

Alang kang Michael Ione (sa tuo) sa Jenrok Ward, nag-
pamiyembro sa Simbahan niadtong 2006 adunay dakong 
sakripisyo: dili siya makapadayon og puyo sa ilang balay. 
Nagpakita og hugot nga pagtuo ug konbiksyon, nagpa-
bunyag gihapon siya.

Usa ka tuig ang milabay siya gitawag sa misyon—
ngadto sa Marshall Islands. Bag-ohay lang, ang pamilya  
ni Michael nagsugod sa pagpakita og interes sa Simbahan ug sa  
pagtuon uban sa mga misyonaryo.

Ibabaw sa wala: Si Hirobo Obeketang 
(makita usab sa nag-una nga mga pahina 
uban sa iyang pamilya) nagtrabaho isip 
manager sa hotel. Sa ubos: Si Patricia 
Horiuchi usa ka lider sa unang kompe-
rensya sa mga young single adult sa 
Marshall Islands niadtong Hunyo 2009  
(sa ubos sa tuo).



36 L i a h o n a

 

Si Lydia ug ang iyang bana, si Kaminaga Kaminaga, 
parehong nagdako sa Simbahan. “Ako wala gyuy pagdu-
ha-duha sa mga pagtulun-an sa Simbahan,” miingon si 
Kaminaga. “Kanunay gyud kong nagtuo niini.”

Apan lahi ang dagan sa kinabuhi para kang Lydia. Sa 
dihang anaa siya sa unang tuig sa high school [seventh 
grade], siya miingon, “Ako lang ang Mormon sa akong 
eskwelahan, ug mibati ko nga nag-inusara. Gibuhat nako 
unsa ang gibuhat sa akong mga higala. Nasayup ko sa 
akong mga prayoridad.”

Si Lydia gipadala sa iyang ginikanan ngadto sa Provo, 
Utah, USA, aron makapuyo uban sa pamilya, naglaum nga 
ang ilang impluwensya makadasig kang Lydia sa pagsu-
nod sa ebanghelyo. Bisan tuod siya nakakat-on sa mga 
butang nga nakatabang niya sa kaulahiang bahin sa iyang 
kinabuhi, nianang higayona dili siya interesado sa kaliho-
kan sa Simbahan.

Si Lydia mibalik sa Marshall Islands niadtong Enero 
2002, usa lang ka bulan human nga si Kaminaga miuli gi-
kan sa pagmisyon sa Japan. Sa wala madugay sila nagkita. 
Bisan tuod si Lydia wala magpuyo sumala sa mga sum-
banan sa Simbahan, si Kaminaga kanunayng moadto sa 
iyang balay nagpakaaron-ingnon nga gusto niyang bisita-
han ang iyang pag-umangkon nga lalaki, si Gary Zackious.

Sa wala madugay, si Kaminaga midesisyon nga 
makig-istorya sa mga ginikanan ni Lydia 

kabahin sa pagpakig-date—nindot, limpyo nga mga kali-
hokan—uban ni Lydia. Bisan tuod sa sugod sila misulay sa 
pagtambag og dili ngadto kaniya, apan si Kaminaga mii-
ngon “sa katapusan ako silang giingnan, ‘Aduna pa siyay 
kahigayunan nga mausab.’ Sa dihang misulti ko niana, 
ang tibuok pagbati diha sa lawak nausab. Ang iyang papa 
mihilak ug miingon, ‘Kanunay gyud nakong gusto nga siya 
mobalik sa Simbahan. Mahimo nimong sulayan.’”

Sa sinugdanan wala giseryoso ni Lydia si Kaminaga. 
Hinoon, si Kaminaga limpyo nga returned missionary, ug 
siya dili aktibo.

“Ako adunay lig-on nga pag-
pamatuod sa paghinulsol,” mii-
ngon si Lydia Kaminaga, makita 
dinhi uban sa iyang bana, si 
Kaminaga, ug ilang anak nga 
babaye, si Wellisa.
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UNANG STAKE SA MARSHALL ISLANDS

Sulod sa katuigan ang mga miyembro sa Simbahan sa Marshall 
Islands nagtinuha nga makabaton og stake didto. Pagka-Hunyo 

14, 2009, ang ilang mga tinguha natuman. Si Elder David S. Baxter sa 
Seventy, kinsa miorganisar  
sa stake, mipasabut: “Kini 
talagsaon kon sa unsang 
paagi nga ang gidagha-
non sa mga miyembro 
misaka sulod sa nanga-
ging katuigan. Ang stake 
namugna tungod kay ang 
kalamboan sa Simbahan 
nakapahimo niini nga dili 
mapugngan. Apan kini 
nadugayan usab. Ang mga 
miyembro kinahanglang 
mobuntog og pipila ka  
mga hagit.”

Ang presidente sa stake sa Marshall Islands nga si Arlington Tibon 
(sa ibabaw) mitudlo sa mga miyembro samtang siya nagserbisyo isip 
presidente sa district nga kon gusto nila og stake, kinahanglan nga 
trabahoon nila kini. Iyang gisugo ang mga lider sa district sa pagtudlo 
sa mga miyembro gikan sa Malaquias 3 ug 3 Nephi 24 kabahin sa mga 
panalangin sa pagbayad sa ikapulo. Ang mga lider nag-awhag usab sa 
mga kabatan-onan 
ug mga hamtong sa 
pagtuon sa Basahon 
ni Mormon. Gani sila 
nagbuhat og malam-
pusong kalihokan 
diin ang mga kaba-
tan-onan mobasa sa 
Basahon ni Mormon 
sulod sa 12 ka oras 
nga walay hunong.

Si Presidente Tibon 
naghimo usab og  
tumong nga ang 
mga miyembro  
makasabut “unsa kaimportante ang ma-sealed sa templo,” nagpasabut 
nga ang pagdawat “sa endowment makatabang kanila sa pagbuntog 
sa daghang mga butang, makapalahi kanila, makapausab sa ilang mga 
kinabuhi.”

Ubos sa pagpangulo ni Presidente Tibon, ang mga miyembro sa 
Marshall Islands mibisita sa duha ka templo: usa sa Tonga ug ang usa sa 
Hawaii. Ang matag bisita nagkinahanglan og dakong sakripisyo. Apan, 
sama sa giingon ni Angela Tibon, asawa ni Presidente Tibon, kadtong 
mga pagbiyahe “adunay dakong epekto kon unsa ka masaligon ang 
mga miyembro ngadto sa Langitnong Amahan ug sa Simbahan.”

“Oo,” gisulti pag-usab ni Presidente Tibon, “among nakita nga mi-
lambo ang espirituhanong kinabuhi dinhi sa Majuro.”

“Apan siya nakakita og usa ka butang 
nga wala nako makita,” mipasabut si Ly-
dia. Tungod kay wala siyay gika-date, siya 
misugot nga makig-date ni Kaminaga. “Iya 
kong gidala og balik. Isip iyang hinigugma, 
kinahanglan kong tarungon ang akong mga 
sumbanan. Siya mipahinumdom kanako sa 
akong mga pakigsaad sa bunyag. Siya mipa-
hinumdom kanako sa tanang butang nga ako 
gayung gikamingawan, sama sa pagbasa sa 
mga kasulatan ug family home evening. Si 
Kaminaga ug ako dungan nga nagbuhat og 
mga proyekto sa pagserbisyo. Kami nagbasa 
sa Basahon ni Mormon. Kami mitambong og 
mga fireside. Siya mipakita kanako unsaon 
sa pagpuyo nga may kalahian. Ang pagsimba 
dili lang miting sa sakrament apan Sunday 
School ug Relief Society usab.”

Samtang sila migahin og panahon sa pag-
date nga limpyo ug makapabayaw, ang kina-
buhi ni Lydia nagsugod sa pag-usab ug ang 
iyang pagpamatuod mitubo. Apan, aduna pa 
gihapoy mga butang nga iyang klarohon.

“Lisud sa pagbalik,” siya miangkon. “Ang 
paghinulsol dili sayon, apan aduna gyud koy 
lig-on kaayo nga pagpamatuod sa paghinul-
sol. Sa daghang mga pamaagi, ang among 
pag-date kabahin kon unsaon namo nga 
maila-ila og maayo ang usag usa ug sa pag-
pabalik nako sa simbahan, nga molantaw sa 
mga butang sa lain nga paagi.”

“Kini kabahin sa mga relasyon,” midugang 
si Kaminaga.

Sila si Lydia ug Kaminaga naminyo niad-
tong Nobyembre 28, 2002. Usa ka tuig ang 
milabay sila na-sealed sa Templo sa Laie 
Hawaii ug nag-eskwela sa Brigham Young 
University–Hawaii. Karon sila nagpuyo sa 
Marshall Islands uban sa ilang tulo ka mga 
anak. Si Lydia nagserbisyo isip magtutudlo sa 
Sunday School alang sa batan-ong mga lalaki 
ug batan-ong mga babaye, ug si Kaminaga 
nagserbisyo isip presidente sa Young Men.

Samtang sila si Hirobo, Patricia, ug Lydia 
mopamatuod, kon kita magbaton og pailub 
ug pagkamakanunayon ug magtinguha sa 
mga panalangin sa Ginoo, daghang mga 
butang ang posible. Kadtong nagsunod sa 
Manluluwas ug naminaw sa mga aghat sa 
Espiritu Santo, sama sa karaang marinero 
nga naggiya sa mga maglalawig pabalik sa 
panimalay, makahimo sa tanang kalahian sa 
kinabuhi sa uban nga tawo. ◼



Dili ko gusto nga makiglambi-
git sa Simbahan sa dihang ang 

akong asawa mihangyo kon ang mga 
misyonaryo makatudlo ba sa among 
anak nga mga lalaki. Apan wala ko 
makabalibad tungod kay siya usa na 
ka miyembro.

Sa dihang ang mga misyonaryo 
nagsugod sa pag-adto sa among balay 
kaduha sa usa ka semana, moadto ko 
sa balay sa akong amigo nga naa sa 
tapad. Ang akong amigo usa ka lig-on 
nga miyembro sa laing Kristiyano 
nga simbahan. Kada higayon nga ako 
mobisita kaniya, gusto siyang makig-
sulti mahitungod sa Biblia. Giingnan 
nako siya nga dili ko gusto nianang 
mga butanga ug dili ko 
gusto nga magtuon og re-
lihiyon. Apan nagsige siya 
og kombinser nako, ug sa 
katapusan ako miingon og 
oo. Mao nga sulod sa taas 
nga panahon sa akong 
pagtuon sa Biblia uban sa 
akong amigo samtang ang 

MGA TINGOG SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW

mga misyonaryo nagtudlo sa akong 
anak nga mga lalaki.

Usa ka adlaw niana oras na nga 
moanha ang mga misyonaryo sa 
among balay. Apan imbis mobiya,  
ako nakahukom nga magpabilin sa 
pikas kwarto. Samtang ang mga mis-
yonaryo nagsugod sa pagtudlo  
sa akong anak nga mga lalaki, akong 
namatikdan ang akong kaugalingon 
nga gusto pang maminaw og dugang. 
Nag-anam ko og paduol sa pultahan 
aron mas makadungog pa. Nagtudlo 
sila sa akong anak nga mga lalaki 
mahitungod sa mga apostoles ug mga 
propeta.

Sa wala madugay ako nakaamgo 
nga ako gusto pang 
makat-on og dugang. 
Nakigsulti ko sa mga 
misyonaryo ug nakahu-
kom nga maminaw sa 
mga panaghisgutan gikan 
kanila—sa pribado nga 
paagi. Ang akong asawa 
diha kanunay, apan walay 

usa nga nakahibalo bahin niini.
Mao nga kon ang mga misyonaryo 

moabut aron sa pagtudlo sa akong 
anak nga mga lalaki kaduha sa usa ka 
semana, moadto ko sa balay sa akong 
amigo. Dayon, sa laing adlaw, sila 
motudlo kanako.

Usa ka adlaw niana sa dihang ang 
akong amigo misulti og dautan mahi-
tungod sa Simbahan, nanalipod ako 
niini. Sama sa daghang mga tawo sa 
Marshall Islands, wala siyay daghang 
nahibaloan mahitungod sa Simbahan 
ug wala makasabut sa pipila ka mga 
butang nga gituohan sa mga Santos 
sa Ulahing mga Adlaw. Sa dihang 
misulti siya og laing negatibo nga 
mga butang, nanalipod ako pag-usab 
sa Simbahan.

Mao kadto ang nahitabo sulod sa 
pito ka bulan. Dayon sa usa ka ad-
law ako nakaamgo nga ang Espiritu 
Santo mikumpirmar nako nga ang 
tanan nga gitudlo sa mga misyonaryo 
tinuod. Ako nakaamgo nga ako ki-
nahanglan nga magpabunyag, bisan 
gamay pa ang akong nahibaloan 
mahitungod sa ebanghelyo.

Human sa akong bunyag niadtong 
2007, ako malipayon kaayo. Nag-
sugod kami sa pagtigum og kwarta 
aron makaadto sa templo sa Hawaii, 
diin ang akong asawa, among tulo ka 
mga anak, ug ako nabugkos niadtong 
Disyembre 2008.

Ang pagkamiyembro sa Simba-
han nakahimo og dakong kausaban 
sa akong kinabuhi. Nakahukom ko 
nga mohunong sa akong ikaduhang 
trabaho nga tiglingaw sa usa ka resta-
wran tungod kay gabii na kaayo kong 
makauli ug ang mga garment mani-
mahong sigarilyo. Bisan pa sa pagka-
wala nianang dugang nga kinitaan, 
ang Ginoo miatiman ra namo.

Ako nasayud nga ang Simbahan 
tinuod ug nga si Joseph Smith usa 
ka propeta sa Dios tungod kay gibati 
nako ang Espiritu ug sa mga panala-
ngin nga akong nadawat. ◼
Tanintoa Sexton, Marshall Islands

DILI KO INTERESADO SA SIMBAHAN
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Sa dihang ang 
mga misyo-

naryo nagsugod  
sa pag-adto sa 
among balay 
kaduha sa usa ka 
semana, moadto 
ko sa balay sa 
akong amigo nga 
naa sa tapad.
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Ako nag-cross-stitch og litrato sa 
duha ka gamayng mga kabayo 

nga gitrabaho nako sulod sa usa 
ka tuig. Hapit na kini mahuman sa 
dihang akong nadiskobrehan nga na-
sayop ko sa kolor sa usa sa gamayng 
mga kabayo. Tungod kay kini usa 
man sa posible nga kolor alang sa 
kabayo, wala nako mamatikdi ang 
akong sayop hangtud akong nakita 
nga ang kolor sa gamay nga kabayo 
milahi sa tupad nga mga kolor diha 
sa canvas.

Nasagmuyo ako. Daghang pana-
hon ang akong nagahin sa pagtra-
baho sa litrato, ug ang paghunahuna 
sa pagtang-tang sa tanang mga stit-
ches sa sayop nga kolor makapaluya. 
Naghilak, akong giablihan ang basu-
rahan ug gilabay ang litrato.

Milingkod ko sa may lamesa diin 
akong gibutang ang akong kahima-
nan sa pagtahi nga naguol sa pagka-
wala sa akong nindot nga litrato sa 
gamay nga kabayo ug nagpadayon 
sa laing mga proyekto. Apan dili ko 
makahimo—dili ko makatugot nga 
mawala ang proyekto nga gihagoan 
nako pag-ayo. Akong giablihan ang 
basurahan ug gikuha pagbalik ang 
panapton. Ako nakakita og hinigtan 
sa likod sa sayop nga kolor ug hi-
nay nga gitang-tang kini. Gibali ang 
litrato, gisugdan nako sa pagkuha 
ang hilo.

Usahay ang pagkuha dali ra. Sa 
ubang higayon lisud usab kaayo. 
Dili ko makasiguro nga mabalik kon 
unsay akong nabuhat. Usahay kina-
hanglan nakong putlon ang hilo sa 
usa ka tahi kada higayon. Ang akong 
anak nga lalaki mipahayag nga siya 
gihasulan nga ako mousab sa tanan 
aron mahimong ensakto. Cross- 
stitched nga litrato ra bitaw ni.

Samtang nanangtang ko sa mga 
tahi, nagsugod ko sa paghunahuna  
sa paghinulsol ug unsa kini ka li-
sud sa pagkorihir sa mga sayop nga 

ANG AKONG CROSS-STITCH NGA 
GAMAYNG MGA KABAYO

akong nabuhat. Ang tinuod nga pag-
hinulsol nagkinahanglan og dakong 
tinguha, paghago, ug pag-antus, apan 
angay kini sa paningkamot.

Samtang nag-usab ako sa pagtahi 
sa kabayo, napahinumduman ako nga 
ang paghinulsol nakapahimo sa Pag-
ula ni Jesus sa pagtang-tang sa mansa 
sa sala gikan sa akong kinabuhi ug 
nakatabang nako sa pagbag-o. Ang 
akong “paghinulsol nga mga gamay 
nga kabayo” nagbitay sa akong ba-
lay, usa ka malumo apan klaro nga 
pahinumdom sa pagbuhat unsa ang 
matarung, dili gayud mohunong kon 
ako masayop, ug mahinumdom nga 
pinaagi sa paghinulsol, ang Pag-ula 
maoy mohulip sa kulang. ◼
Sandra Jennings, New Mexico, USA

Daghang 
panahon 

ang akong 
nagahin sa 
pagtrabaho  
sa litrato, 
ug ang 
paghunahuna 
sa pagtang- 
tang sa tanang 
mga tahi sa 
sayop nga kolor 
makapaluya.

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I B

JO
RN

 T
HO

RK
EL

SO
N



40 L i a h o n a

Atol sa usa ka pagbiyahe sa 
Mediterranean, makugihon 

akong motambong og mga miting sa 
Simbahan kutob sa akong mahimo. 
Sa Seville, Spain, nangayo ko og 
tabang sa usa ka receptionist sa ho-
tel, naggamit og lokal nga directory 
sa telepono, ug sa usa ka lokal nga 
mapa aron sa pagpangita og lokal 
nga meetinghouse sa Santos sa Ula-
hing mga Adlaw. Gisulat nako ang 
address ug pangalan sa Simbahan sa 
Spanish. Pagka-Sabado sa gabii nag-
ampo ko aron masayran kon unsang 
oras magsugod ang miting, ug kusog 
kaayo ang akong impresyon nga 
kinahanglang maanaa ko didto sa 
10:00 sa buntag.

Sa wala pa ko mobiya aron sa 
pagsimba sa 9:30 sa Dominggo sa 
buntag, ako nag-ampo pag-usab nga 
akong makit-an ang meetinghouse. 
Nagsunod sa akong mapa, nagsugod 
ko pagmaniubra og usa ka maze sa 
pig-ot nga mga dalan. Nindot kadto 
nga kabuntagon. Milabay ako sa mga 
café ug baligyaanan nga puno sa nag-
iyagak nga mga langgam.

Nakaabut ako sa nakabutang nga 
address apan walay makita nga mora 
og simbahan. Naglakaw ko sa dalan 
nga napakyas. Naglibug ug gikulbaan 
ko, ug hapit na alas 10:00 sa buntag.

Sa wala madugay, nag-ampo ko 
sa akong Amahan sa Langit: “giman-
doan Nimo ako sa pagsimba, ug 
ania ako dinhi, apan walay simba-
han dinhi.”

Diha-diha dayon usa ka tawo 
nga maayo kaayong nakasinina og 
amerikana miabut sa may eskina. 
Mora siya og usa ka miyembro 
sa Simbahan, ug ako nadasig sa 
pagpahunong kaniya. Sa mora og 
makalibug nga paagi, ako siyang 
giingnan nga ako nangita og sim-
bahan. Naa siyay gisulti nga dili 

APAN WALAY 
SIMBAHAN 
DINHI

nako masabtan, ug ako naglibug. 
Busa iyang giablihan ang iyang 
briefcase, ug nakakita ko og duha 
ka leather-bound nga basahon nga 
mora og mga kasulatan. Akong gi-
hatag sa iyaha ang piraso sa papel 
diin akong gisulatan “La Iglesia 
de Jesucristo” (Ang Simbahan ni 
Jesukristo). Siya mipahiyum ug 
mitudlo kanako sa dalan asa ako 
gikan, ug kaming duha nanglakaw 
paingon sa simbahan. Ang building 
nahimutang sa laing address mga 
pipila lang ka minuto ang gilay-on 
ug dili dayon makita kon wala mo 
kahibalo nga anaa kini didto. Kini 
nahimutang sa usa gamay nga luna, 
luyo sa dagko nga mga gate.

Sa meetinghouse akong nahiba-
loan sa wala madugay nga ang tawo 
nga mitabang kanako walay lain kon 
dili ang bishop sa ward ug ang mga 
miting magsugod sa 10:30 sa buntag. 
Nakaabut ko nga may sobra pa nga 
panahon.

Atol sa miting sa pagpuasa ug 
pagpamatuod sa ward, nadasig ako 
sa pagpamatuod. Uban sa usa ka 
misyonaryo nga naghubad sa akong 
pulong gikan sa English ngadto 
sa Spanish, nagpamatuod ko ug 

naghulagway kon sa unsang paagi 
ang Ginoo nag-andam og paagi 
alang kanako aron makasimba. 
Ang bishop dayon mipamatuod ug 
mipasabut nga kinahanglan niyang 
mo-parking sa layo nianang bun-
tag, mao nga naulahi siya og gamay 
kaysa naandan. Sa dihang iya kong 
nakita, siya naghunahuna nga ako 
mora og miyembro sa Simbahan, 
mao nga mihunong siya aron sa 
pagtabang nako. Siya dayon na-
mulong kabahin sa mga miyembro 
kinsa nawala sa espirituhanon nga 
paagi ug miingon nga kinahanglan 
nato silang tabangan sa pagpangita 
sa Simbahan.

Sulod sa mga katuigan ang akong 
panumduman sa mga talan-awon 
sa Seville nagkawala, apan ang 
akong panumduman sa pagpangita 
sa simbahan wala gayud. Kana nga 
panumduman usa ka pagpamatuod 
kanako sa dakong gugma sa atong 
Amahan sa Langit alang kanatong 
tanan ug nga ang Iyang kamot ma-
kita sa akong kinabuhi kon ako lang 
gyud tan-awon ang tanang butang 
nga “maayo uban [kanako]” (Mga 
Taga-Roma 8:28). ◼
Julie Ismail, Western Australia, Australia

Usa ka tawo 
nga maayo 

kaayong 
nakasinina og 
amerikana 
miabut sa may 
eskina. Mora 
siya og usa ka 
miyembro sa 
Simbahan, ug 
ako nadasig sa 
pagpahunong 
kaniya.



M G A  T I N G O G  S A  M G A  S A N T O S  S A  U L A H I N G  M G A  A D L A W

Isip usa ka nurse sa intensive care 
unit alang sa bag-ong natawo, ako 

moatiman sa masakiton, usahay sa 
gagmay kaayo, nga mga masuso. Usa 
ka gabii ako na-assigned sa usa ka 
gamay nga batang lalaki nga nahi-
mugso og mas sayo og 17 ka semana 
ug nagtimbang lang og sobra usa ka 
libra (0.5 kg). Ang iyang mga kamot 
gagmay kaayo, ang iyang mga paa 
mora og sama kadako sa akong tudlo, 
ug ang iyang tiil maingon kadagko sa 
akong kumagko. Tungod sa grabeng 
problema sa iyang pagginhawa, ang 
doktor wala magdahum nga siya ma-
buhi pa tibuok gabii.

Usa ka hilum nga makalma ang 
mabati palibut sa tibuok unit kon 
ang usa ka bag-ong nahimugso ang 
nakigbisog aron mabuhi. Adunay 
dugang stress sa tanan, ilabi na sa 
nurse sa bata, ug karong gabhiuna 
ako kana. Ang iyang mga ginikanan 
kauban na niya hapit sa tibuok adlaw, 
apan sila gipangkapoy na. Ang iyang 
inahan mibalik na sa iyang kwarto 
alang sa gikinahanglan kaayo nga 
pagpahulay.

Ang pribado nga kwarto sa bata 
adunay isolette (incubator), mga mo-
nitor, ventilator, ug mga IV pump, nga 
nakapabuhi kaniya. Tungod kay siya 
masakiton kaayo ug nagkinahang-
lan gyud og intensive care, wala ko 
ma-assigned og laing mga pasyente 
nianang gabhiuna. Anaa ko sa iyang 
kiliran tibuok gabii, nagkapuliki uban 
sa mga tambal, pag-monitor, pagtam-
bal, ug mga test.

Sa pagpadayon sa kagabhion, 
naghunahuna ko kon unsa ang akong 
bation kon ako ang iyang inahan. 
Ang kasubo dili gayud madala.

Hinay-hinay nakong gilimpyohan 
ang iyang nawong, mihikap sa iyang 
gagmay nga mga kamot ug tiil, ma-
binantayong miilis ug miposisyon 
kaniya diha sa usa ka humok nga 
bag-ong habol. Naghunahuna ko 

ANG IYANG PAG-ANTUS  
NAKAPAGAAN SA ATOA

kon unsa pa ang akong mahimo para 
niining akong gamay nga pasyente. 
Unsa kaha ang buhaton sa iyang ina-
han? Unsa kaha ang gusto sa Langit-
nong Amahan nga ipabuhat kanako?

Kining bililhon, inosente nga ga-
mayng espiritu sa dili madugay mo-
balik na ngadto sa iyang Amahan sa 
Langit. Naghunahuna ko kon siya ba 
nahadlok. Naghunahuna ko kabahin 
sa akong kaugalingong mga anak. 
Sa dihang bata pa sila ug mahadlok, 
ako silang kantahan. Ang “Ako Anak 
sa Dios” mao ang ilang paborito. 
Nagpugong sa mga luha, gikantahan 
nako ang bata.

Isip usa ka nurse akong nakita 
ang mga tubo ug ang dugo, nag-ihap 
sa pagsaka ug pag-ubos sa dughan 
sa bata, naminaw sa pitik sa iyang 
kasingkasing, ug nagtan-aw sa mga 
numero diha sa mga monitor. Isip usa 
ka Santos sa Ulahing mga 
Adlaw akong nakita ang 
usa ka celestial nga es-
piritu ug nahingangha 
sa plano sa kaluwasan.

Samtang nagkala-
wum ang kagabhion, 
siya nagkagrabe. Sa 
wala madugay siya 

nahimutang sa usa ka kondisyon nga 
nakapahimo kaniya nga nagdugo ang 
iyang baga.

Pagkabuntag ang akong gamay 
nga pasyente mitaliwan. Siya mibiya 
sa mga bukton sa iyang inahan ug 
“gidala sa panimalay ngadto niana 
nga Dios kinsa mihatag [kaniya] sa 
kinabuhi.” (Alma 40:11).

Mas naduol ko sa Manluluwas 
ug sa Langitnong Amahan nianang 
gabhiuna. Nakapalambo ko og mas 
dakong pagsabut sa gugma sa Dios 
alang sa tanang katawhan—ug 
Iyang gugma alang kanako. Ako 
napahinumdoman, gani nasurprisa, 
sa kalawum sa gugma nga akong 
gibati alang Kaniya. Ug mibati ako 
og tinguha nga mas mabination, mas 
malumo, mas mapasayloon, mas  
maloloy-on—mas mahisama  
Kaniya—usa ka adlaw ug usa ka 
tipik sa kasingkasing matag  
higayon. ◼
Barbara Winter, Arizona, USA

Nagpugong sa 
mga luha, 

mikanta ko og 
“Ako Anak sa  
Dios” ngadto sa 
masuso.
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Ni Marta Valencia Vásquez

Sa dihang teenager pa ko, ang 
among presidente sa Young  
Women mihatag sa kada batan- 

on nga babaye og usa ka regalo: usa 
ka litrato sa templo. Siya naghisgut 
kanamo kabahin sa mga pakigsaad 
ug magpakabuhi nga limpyo. Dayon 
siya miawhag kanamo sa paghimo og 
tumong nga moadto  
sa templo sa umaabot nga adlaw.

Kinasingkasing nakong gisunod 
ang tambag niini nga sister ug mihu-
kom nga himoong prayoridad ang 
pagpangandam. Walay templo sa 
Costa Rica nianang higayona, apan 

ANG PAKIGSAAD 
MAHANGTURON

akong nasayran gikan sa akong bag-
ong pagpabunyag unsa ang pakig-
saad, ug ako naglantaw sa unahan sa 
oportunidad nga makahimo og du-
gang mga pakigsaad uban sa Ginoo.

Walay usa sa akong pamilya ang 
miyembro sa Simbahan nianang 
higayona, busa ang ebanghelyo 
wala gitudlo sa among panimalay. 
Sa gihapon, mihukom ko nga ako 
makakat-on sa mga baruganan sa 
ebanghelyo sa akong kaugalingon 
ug mosunod niini. Ang akong pagpa-
ngandam naglakip sa pagtambong og 
seminary, bisan kini gipahigayon sa 

sayo kaayo sa buntag. Kini naglakip 
nga dili makig-date hangtud mag-16 
anyos ko. Ug kini nagpasabut nga 
mosunod sa balaod sa kaputli— 
siguradong usa ka butang nga dili 
inila o gani komon sa kadaghanan 
sa akong mga kaedad, apan usa ka 
butang nga nasayud ko nga akong 
buhaton tungod kay ako misaad sa 
Ginoo nga akong buhaton.

Ang pagtuon sa mga kasulatan, sa 
seminary ug sa akong kaugalingon, 
milig-on sa akong desisyon sa pag-
puyo og putli, limpyo nga kinabuhi. 
Nakahinumdom ko nga pihong 
nadasig sa 2,000 ka batan-ong mga 
sundalo. Sama sa mabasa sa Alma 
53:20–21, kining batan-ong mga lalaki 
“hilabihan ka walay kahadlok tungod 
sa pagkaisug, ug usab sa pagkakus-
gan ug pagkaabtik; apan tan-awa, 
kini dili mao ang tanan—sila mga 
tawo nga matinud-anon sa tanan nga 

Kon may kalabutan sa mga desisyon nakahimo nako isip 
kabahin sa akong pakigsaad ngadto sa usa ka mahigug-
maong Langitnong Amahan, dili igsapayan unsa ang isulti 
sa kalibutan.

ALANG SA  
KALIG-ON SA 
MGA YOUNG 
ADULT
“Ako adunay usa 
lang ka pangutana: 
Mosunod ba kamo 

sa tinuod ug buhi nga mga propeta 
o dili? Sa tinuod wala nay laing 
mas komplikado kaysa niana. Ang 
baruganan sa Simbahan kabahin sa 
moralidad klaro nga gilatid diha sa 
pamphlet nga ‘Alang sa Kalig-on sa 
mga Kabatan-onan, nga wala pa ka-
ayo ninyo masabti, bisan tuod dag-
han kaninyo wala na sa Young Men 

ug Young Women. Kon kamo mopili 
sa pagbasa og bisan unsang butang 
nga adunay materyal nga kontraryo 
sa moral nga mga sumbanan sa 
Simbahan, nan inyong gibutang 
ang inyong kaugalingon ug inyong 
kaugalingon nga kaalam nga labaw 
sa tambag sa mga propeta sa Dios—
usa ka buhat nga sa pagkatinuod 
sayop kaayo. Sa higayon nga ang 
mga tawo magsugod sa paghuna-
huna nga sila mas nakahibalo kaysa 
sa Ginoo o sa iyang mga propeta, 
o kon kana nga tambag dili maga-
mit ngadto sa ilang kaugalingon, 
sila naglakaw sa usa ka danglog 

nga bakilid nga aduna nay daghan 
kaayong mga biktima. Kini nagkina-
hanglan og hugot nga pagtuo— 
tinuod nga pagtuo, klaro kaayo, ug 
walay pagduha-duha—sa pagdawat 
ug pagpaningkamot sa pagsunod sa 
propetikanhong tambag bisan kon 
kamo wala kaayo makasabut niini. 
Ang ingon ka yano nga hugot nga 
pagtuo adunay gahum sa paggiya 
kaninyo nga luwas ngadto sa matag 
hagit nga inyong mahimong atuba-
ngon sa inyong kinabuhi.”
Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “When Shall These 
Things Be?” sa Brigham Young University 
1995–96 Speeches (1996), 189.
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panahon sa bisan unsa nga butang 
nga gisalig kanila. . . . Sila mga tawo 
sa kamatuoran ug kaligdong, kay sila 
gitudloan sa paghupot sa mga sugo 
sa Dios ug sa paglakaw sa matarung 
sa iyang atubangan.” Gusto kong 
magmatinud-anon sa mga butang nga 
gisalig kanako, lakip ang akong mga 
pakigsaad sa pagbunyag.

Nadugangan ang akong pagsabut 
sa mga pakigsaad sa dihang gitawag 
ako sa pagserbisyo sa El Salvador 
San Salvador East Mission. Sa dihang 
akong nadawat ang akong endow-
ment sa templo, nakahunahuna ako 
sa Doktrina ug mga Pakigsaad 82:10: 
“Ako, ang Ginoo, mapugos sa pag-
tuman kon kamo mobuhat sa unsa 
nga Ako misulti, apan kon kamo dili 
mobuhat sa unsa nga Ako misulti, 
kamo dili makaangkon og saad.” Sa 
akong tibuok misyon, ang ideya sa 
pakigsaad—nga kita mobuhat sa 
atong bahin ug ang Ginoo mobuhat 
sa Iyaha—nakapadasig kanako sa 
pagbuhat sa akong pinakamaayo. 
Samtang ako kining gibuhat, ang 
akong mga kompanyon ug ako 

napanalanginan sa among buhat.
Ang akong misyon dugay na 

kaayo, apan ako nagpadayon sa 
pagkaplag og kalig-on gikan sa pag-
sunod sa akong mga pakigsaad. Na-
panalanginan ako sa pagserbsiyo og 
pito ka tuig sa Templo sa San José 
Costa Rica. Ang pagserbisyo isip usa 
ka temple worker nakahatag kanako 
og mga oportunidad nga sa kanu-
nay makahinumdom sa mga pakig-
saad nga akong gihimo. Nakakaplag 
ako og susamang mga pahinumdom 
diha sa pagserbisyo sa organisasyon 
sa Young Women, diin ako nakasu-
lay sa pagtudlo sa kaimportante sa 
mga pakigsaad sama sa gitudlo sa 

Ang mga pakigsaad nga 
akong gihimo sa bunyag 
ug ang mga pakigsaad nga 
akong gihimo sa templo 
balido karon sama niadtong 
adlaw sa dihang gihimo ko 
kini.

akong mga lider kanako.
Ang paghupot sa atong mga 

pakigsaad sa kanunay dili sayon. 
Sama pananglit, daghang mga tawo 
ang naglantaw sa balaod sa kaputli 
(o, sa pipila ka kahimtang, relihiyoso 
nga pamatasan sa kinatibuk-an) 
nga karaan na. Maayo gani, wala ko 
mobati og dugang pagpamugos gikan 
niadtong dili sama nako og pagtuo 
o gikan sa dagan sa panahon. Ako 
naghinumdom sa akong gibati isip 
usa ka batan-ong babaye sa dihang 
ang among lider miawhag kanamo sa 
pagpangandam ug sa pagpuyo alang 
sa mga pakigsaad sa templo. Ang de-
sisyon nga akong gibuhat sa una mao 
gihapon ang akong gisunod karon.

Lig-on akong makabarug sa akong 
mga desisyon tungod kay kini dili 
lang mga desisyon nga gihimo ra 
nako, para sa akong kaugalingon. 
Hinoon, kini mga desisyon nga akong 
gihimo isip kabahin sa pakigsaad 
uban sa usa ka mahigugmaong La-
ngitngong Amahan. Dili igsapayan 
unsa ang isulti sa kalibutan. Misaad 
ko sa Dios nga akong sundon ang 
Iyang mga sugo. Mahitungod kini 
sa dungog. Ang mga pakigsaad nga 
akong gihimo sa bunyag ug ang 
mga pakigsaad nga akong gihimo 
sa templo balido karon sama niad-
tong adlaw sa dihang gihimo ko 
kini. Ang pakigsaad uban sa Dios 
mahangturon.

Ang paagi sa pagpuyo nga gi-
sugo sa Dios kanato dili kanunayng 
sayon, apan mopamatuod ko nga 
kini posible. Kita makaangkon og 
pagsalig ug gahum pinaagi sa pagsu-
nod sa atong mga pakigsaad, ug kita 
makasigurado nga ang Langitnong 
Amahan dili mobiya kanato nga 
mag-inusara. Uban Kaniya sa atong 
kiliran, kita makabuhat sa tanang 
butang (tan-awa sa Moroni 7:33). ◼M
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Pangalan gipugngan

Samtang anaa sa kolehiyo, na-
panalanginan ko og usa ka 
mahagiton nga internship sa usa 

ka siyudad nga layo sa balay. Usa ka 
daan nakong higala nagpuyo sa duol, 
ug bisan tuod dili kami parehas og 
tinuhoan, ang among panalaghi wala 
makapugong kanamo nga mahimong 
yano nga mga higala.

Sa unang higayon nga akong 
nakita si Madeline (ang pangalan 
giusab), kaming duha nagtrabaho 
kauban og lain nga batan-ong babaye 
kinsa usa ka Santos sa Ulahing mga 
Adlaw nga maayo kaayo og ehem-
plo. Nakahinumdom ko nga ang 
Espiritu nagdasig sa gagmay nga mga 
kalainan sa kada batan-ong babaye, 
nagpasabut kon sa unsang paagi nga 
ang ginagmay nga mga pagpili ma-
kaapekto sa umaabot sa kinabuhi. Sa 
tinuoray ako nakahinumdom niining 
espirituhanon nga mga impresyon 
sulod sa katuigan.

Karon nga nagkabalik og kontak 
human sa pipila ka tuig, si Madeline 
ug ako nagplano nga magkita. Sa di-
hang gabii na, gikulbaan ko og kalit. 
Misakay ko og tren paingon sa iyang 
siyudad, ug samtang nagkaduol ko, 
usa ka tingog diha sa akong huna-
huna ug kasingkasing ang miingon, 
“Angayan unta kang makig-date lang 
og mga tawo nga adunay taas nga 
mga sumbanan.”

“Dili kini date,” mihunahuna ko. 
“Nakigkita lang ko sa usa ka daang 
higala.” Ang Espiritu mibalik sa pasi-
daan, nagpadayon hangtud nga ako 

NAMINAW 
RA GYUD

nakaamgo nga sa tinuoray kini usa 
ka date ug misugod ko sa paghuna-
huna kabahin sa baruganan ug estilo 
sa kinabuhi karon sa akong higala. 
“Nasayud siya nga ako usa ka LDS,” 
mirason ko. “Siya pamilyar sa akong 
mga sumbanan, ug wala ray motu-
maw nga problema.”

Ako, hinoon, nagsugod sa paghu-
nahuna kon ang “gamay nga mga ka-
lahian” nga akong nahibaloan sa una 
nakapahimo sa among dalan nga mas 
nagkatipas kaysa akong gituohan. 
Busa akong gisunod ang aghat sa Es-
piritu, ug akong gitawagan ang akong 
higala nga i-kanselar. Nahadlok ko 
pag-ayo nga malain siya. Unsaon 
nako sa pagpasabut ang espirituha-
non nga mga impresyon ngadto sa 
usa ka higala kinsa wala makasabut 
sa misyon sa Espiritu Santo?

Gipasabut nako nga dili ko kom-
portable sa usa sa mga kalihokan nga 
among giplano ug naglaum nga kini 
mahimong madawat nga rason alang 
kanako nga dili madayon karong 
gabhiuna. Siya nawad-an og kadasig 
ug mitanyag nga usabon ang among 
mga plano. Nahupay ko ug miuyon 
sa kausaban tungod kay nagtuo 
ko, “Tingali ang kalihokan 
mao ang rason nganong ang 
Espiritu nagpasidaan nako.” 
Apan ang kakulba nga 
akong gibati wala mawala.

Kami nalingaw pag-
ayo niadtong gabhiuna, 
apan sa kanunay, ang 
Espiritu modasig 

kanako nga ang unang pasidaan 
importante. Sa pagsugod mora og 
wala ray kabalak-an, apan samtang 
nagkalawum ang kagabhion, mas 
naklaro nga bisan kami susama og 
mga background, kami nagpaingon 
sa managlahi gyud nga mga direk-
syon. Ang among mga sumbanan dili 
parehas—bisan sa gagmay nga mga 
butang. Sa dihang siya mi-order og 
bino, mipasabut ko nga mas maayong 
dili ko mobayad sa ilimnon Iyang gi-
tahud ang akong gusto ug iya kining 
gibayran. PA
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NITIPAS OG 
GAMAY?

“Ang tanan sa 
kadaghanan . . . kita 
molarga sa unsay 

atong gilauman nga usa ka maka-
paukyab nga panaw aron lamang sa 
pag-ila nga ulahi na kaayo nga ang 
usa ka sayop sa pipila ka mga gutling 
nagdala kanato sa sa usa ka tumong 
padulong sa espirituhanong kadaot.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Magta-
tambag sa Unang Kapangulohan, “Ang Kalainan 
sa Gamay nga mga Sayop,”  Liahona, Mayo 2008, 
58–59.

“Siya usa na ka daang 
higala, ug kini dili usa ka 
date,” miingon ko sa akong 
kaugalingon. Ngano man 
ang Espiritu nagsige og pasi-
daan kanako nga dili gyud 
ko moadto?

Ang akong espirituhanon nga 
kabalaka nagpadayon samtang nag-
padayon ang kagabhion. Sa dihang 
hapit na mahuman ang panihapon, 
ako anaa na sa ngilit sa akong ling-
kuranan, andam sa paglakaw, tungod 
kay ako nasayud nga ang katapusang 
tren karong gabii mobiya na sa dili 
madugay ug nagpuyo ko nga layo ra 
kaayo para magsakay og taxi Na-
kamatikud sa akong kabalaka, ang 
akong higala miingon nga ako mahi-
mong matulog sa iyang dapit. Karon 
wala na gyud ko biyai sa Espiritu, 
nagpamatuod sa akong nahibaloan 
na: ang magpabilin dili opsyon.

Samtang ako siyang gihatud sa 
ilang balay, naningkamot ko nga tan-
awon nga kalma. “Sigurado ka nga 
dili ka magpabilin?” nangutana siya. 
Sigurado gyud ko. Siya dili una-una-

hon o mapasipad-on, apan ang 
Espiritu sa hinay mas klarong 

misulti kaysa sa tingog sa dug-
dug. Dili mahimong dili ko 

kasakay sa tren!
Nagpaabut ko hang-

tud akong makita nga 
siya anaa na sa sulod, 
dayon nagdali-dali 

ko og dagan kutob sa akong mahimo 
aron makaabut sa estasyonan sa tren 
sa saktong oras. Dili nako kapugngan 
ang paghunahuna kalabut ni Jose sa 
Ehipto sa dihang siya midagan pa-
layo sa tintasyon (tan-awa sa Genesis 
39:7–12).

Sa akong paghinumdom sa mga 
panghitabo niadtong gabhiuna, mi-
bati ko og kahadlok ug pasalamat: 
kahadlok alang sa unsa ang mahitabo 
ug pasalamat alang sa pagpakig-uban 
sa Espiritu Santo. Ang Espiritu mida-
sig, ug bisan tuod ako dayon untang 
gibuhat sa walay paglangan-langan, 
mapasalamaton ko nga sa katapusan 
naminaw ko.

Tataw kaayo nga ang akong pang-
lantaw sa sitwasyon nianang gabhi-
una siguradong dili ingon ka klaro 
sama sa Ginoo. Sama sa natala ni 
Isaias:

“Kay ang akong mga hunahuna 
dili mao ang inyong mga hunahuna, 
ni ang inyong mga dalan akong mga 
dalan, nag-ingon ang Ginoo.

“Kay maingon nga ang mga langit 
hataas kay sa yuta, mao man ang 
akong mga dalan labi pang hataas 
kay sa inyong mga dalan, ug ang 
akong mga hunahuna kay sa inyong 
mga hunahuna” (Isaias 55:8–9).

Pipila sa mga pagpili nga atong gi-
atubang sa kinabuhi dali-dali nga gi-
buhat ug makalimtan. Adunay ubang 
mga pagpili nga adunay mga leksyon 
nga dili gayud nato mahimong ka-
limtan. Mapasalamaton ko kaayo sa 
pagkasayud nga kon kita mosunod sa 
mga aghat sa Espiritu Santo—ug ato 
kining buhaton diha-diha dayon—kita 
mas sayon nga magpabilin sa dalan 
nga giandam ni Jesukristo aron atong 
sundon. ◼
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“Ngano man ang akong pamilya adunay mga 
problema bisan kon kami mosimba, adunay family 
home evening ug naningkamot sa pagsunod sa 
ebanghelyo? Unsa pay among buhaton?” 

A ng pagsunod sa ebanghelyo makadala og mga pana-
langin apan kana wala nagpasabut nga dili na ka mo-
atubang og mga hagit. Ang mga pagsulay makalig-on 
sa imong pagtuo pinaagi sa pagdasig kanimo sa pagti-
nguha og tabang sa Langitnong Amahan. Ang pagsulbad 

og mga problema uban sa Iyang tabang nagtudlo kanimo unsaon sa 
paghimo og sakto nga mga desisyon.

Imo bang nahisgutan kining sitwasyon isip usa ka pamilya? Pina-
agi sa pagtinambagay sa usag usa, makakita ka og makatabang nga 
mga ideya. Ikaw ba nagpuasa ug nag-ampo para sa mga solusyon 
isip usa ka pamilya? Ikaw ba nakasiksik sa mga kasulatan ug mga pa-
kigpulong sa kinatibuk-ang komperensya? Tingali ang imong pamilya 
nagkinahanglan og pipila ka mga kausaban aron mapalambo ang 
sitwasyon, o tingali nagkinahanglan lang ka nga magmanunuton, ma-
pailubong magpaabut ug magsalig nga ang Ginoo molig-on kaninyo 
atol niining pagsulay (tan-awa sa Mosiah 24:15).

Kon ang uban nakapasakit sa imong pamilya, sulayi ang pagpa-
saylo kanila ug dili mobasol kanila. Samtang ang pagpasaylo dili di-
ha-diha dayon makasulbad sa problema, kini makahatag og kalinaw 
sa imong kasingkasing ug mas makapasayon sa pagdala sa problema.

Ang kaaway nag-atake sa mga pamilya tungod kay ang ilang 
kalig-on importante kaayo sa Simbahan ug sa komunidad. Busa 
padayon sa paglahutay. Padayon sa pagsimba, paghimo og family 
home evening, ug pagsunod sa ebanghelyo. Ang pagkamasulundon 
makapabati kanimo sa Espiritu Santo, ug ang Iyang paggiya impor-
tante kaayo sa pagpangita og mga tubag nga inyong gitinguha. Ang 
pagpuyo sa usa ka lig-on nga pamilya, bisan kana nagkinahanglan sa 
pagbuntog og mga problema, mao ang usa sa labing importante nga 
tumong nga inyong mabatonan.

Gamita ang mga Giya nga Gihatag Kanato
Tingali ang usa ka pamilya dili mapalig-on hangtud 
nga kini masulayan. Dayag lang, dili kinahanglan nga 
atong atubangon ang atong mga problema nga mag-
inusara; ang Langitnong Amahan gusto nga kita mo-
lampus isip mga indibidwal ug mga pamilya. Aron sa 
pagtabang kanato, Siya naghatag og importante nga 
mga giya, sama sa mga kasulatan, buhi nga propeta, 

ubang mga lider sa Simbahan, ug ang Espiritu Santo. Sila makata-
bang kanato nga makasabut ug magamit ang mga baruganan sa 
ebanghelyo nga makahatag og hingpit nga kalipay ngari kanato  

ug sa atong mga pamilya. Dugang niini, ayaw 
kalimot sa pagsulti sa imong ginikanan nga 
nakadayeg ug nahigugma ka kanila. Nasayud 
ko nga ang Ginoo mohatag og paagi alang sa 
imong pamilya nga magkahiusa, malig-on, ug 
mabayaw. Nasayud ko nga ang pamilya 
gi-orden sa Dios.
Jared L., 18 anyos, Mindanao, Philippines

Pagkat-on gikan sa Imong mga Hagit
Bisan unsaon nimo sa pagpa-
ningkamot, kanunay anaa  
gyuy mga hagit. Kini nga mga 
pagsulay makatabang aron kita 
molambo. Kini nagdepende 
lang kon unsaon nimo sa pag-
atubang niadtong mga hagit. 

Ang yawe mao ang pagkat-on gikan niini. 
Pamalandungi ug tan-awa unsa gyud ang 
nanghitabo sa palibut nimo. Pag-ampo sa 
mga pagsulay nga imong gisagubang ug 
pagbaton og hugot nga pagtuo nga ang 
Ginoo motabang kanimo sa pagsulbad niini. 
Kini mahimong makalig-on kanimo, ug 
hinoon ikaw pa ang mahimong makalig-on 
sa uban.
Makenzie C., 18 anyos, Chihuahua, Mexico

Basaha ang Pamahayag sa Pamilya
Ang mga problema moabut bisan kon kita 
mag-ampo o dili. Kini dili sa pagsilot kanato 
apan sa paglig-on kanato. Ang mga proble-  
ma ang atong nasinati sa kinabuhi naghatag 
og oportunidad alang sa pamilya nga mag-
kahiusa. Samtang ang akong pamilya nagsa-
gubang sa stress, mga problema sa kwarta, 
ug sa pagpaningkamot sa paggahin og  
panahaon nga magkauban, kami nahimong 
mas suod sa usag usa ug sa atong Langit-
nong Amahan. Usa ka butang nga among 
buhaton kon ang panahon lisud mao ang 
pagbasa sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag 

Ang mga tubag gituyo alang sa pagtabang ug panglantaw, dili isip usa ka opisyal nga mga pamahayag sa Simbahan.

Mga Pangutana ug mga Tubag
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ngadto sa Kalibutan.” Kini naka-
pahinumdom kanamo sa among 
balaang kasabutan ug unsa ka im-
portante ang paghupot sa atong mga 
pakigsaad.
Anna G., 15 anyos, Georgia, USA

Dawata ang Kabubut-on  
sa Langitnong Amahan
Sa akong hunahuna usa sa paagi 
nga ang Langitnong Amahan mosu-
lay kanato mao ang pinaagi sa  
mga problema. Ang dili nato angay 
nga kalimtan mao nga Siya ang 
atong Amahan ug sa ingon Siya  
nahigugma kanato pag-ayo ug  
gusto kon unsa ang labing ikaayo 
kanato. Nasayud ko nga ang bug-
tong paagi nga mabuntog ang mga 
problema mao ang pinaagi sa  
pagkamanunuton ug sa pagdawat  
sa kabubut-on sa Amahan.
José C., 18 anyos, Ancash, Peru

Pagbaton og Hugot nga Pagtuo 
sa Ginoo 

Ang nakatabang nako 
kon ako magpangutana 
nganong ang akong 
pamilya adunay mga 
problema, bisan kon 
kami nagbuhat na 
kutob sa among ma-

himo, mao ang istorya ni Job ug 
unsa ka grabe ang iyang nasinati. 
Mabasa sa Job 19:25–26: “Alang 
kanako nasayud ako nga ang akong 
Manluluwas buhi man, ug sa kaula-
hian nga adlaw siya motindog sa 
ibabaw sa yuta:ug sa tapus ang 
akong panit kining lawas ko gayud 
malaglag, unya sa wala ang akong 
unod makita ko ang Dios.” Si Job 
miatubang og pipila sa labing lisud 
nga mga hagit, apan siya nasayud 
gihapon nga ang iyang Manluluwas 
buhi! Kon kita makahunahuna ug 
mopuyo sama ni Job, nasayud ko 
nga kita makakita sa nangagi natong 
mga problema ug makakita nga kita 
adunay Manunubos, kinsa nagbayaw 
kanato niining mga pagsulay.
Megan B., 17 anyos, Utah, USA

SUNDA ANG 
TAMBAG SA 
MGA PROPETA
“Uban sa panabang 
sa Ginoo ug sa Iyang 
doktrina, ang tanan 
nga makasakit nga 

mga epekto gikan sa mga hagit nga 
mahimong masugatan sa pamilya ma-
sabtan ug mabuntog. Bisan unsa tingali 
ang mga panginahanglan sa mga sakop 
sa pamilya, kita makapalig-on sa atong 
mga pamilya samtang kita nagsunod sa 
tambag nga gihatag sa mga propeta.

“Ang yawe sa pagpalig-on sa atong 
pamilya mao ang pagbaton sa Espiritu sa 
Ginoo sa atong mga panimalay.”
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Strengthening 
Families: Our Sacred Duty,”  Ensign, Mayo 
1999, 32.

SUNOD NGA 
PANGUTANA

Ipadala ang inyong tubag pagka-Mayo 15, 
2011, ngadto sa: 

 Liahona, Questions & Answers, 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
O e-mail sa: liahona@ ldschurch .org

Ang mga tubag tingali i-edit alang sa gitas-on o 
sa pagklaro.
Ang mosunod nga impormasyon ug pagtugot 
kinahanglan gayud nga ilakip sa inyong e-mail 
o sulat: (1) kompleto nga pangalan, (2) petsa sa 
pagkatawo, (3) ward o branch, (4) stake o dis-
trict, (5) ang inyong sulat sa pagtugot, ug, kon 
kamo ubos sa 18 anyos, ang sulat sa pagtugot 
sa inyong ginikanan (ang e-mail mahimong 
madawat) aron sa pagmantala sa inyong tubag 
ug litrato.

Atubanga ang mga Problema 
uban sa Paglaum
Ang mga problema makapalig-on kon 
sakto nga giatubang. Ang kinahang-
lan lang nimong buhaton mao ang 
pag-atubang sa mga problema uban 
sa paglaum ug kaisug. Tingali imong 
gibuhat ang imong labing maayo pi-
naagi sa pagtambong sa simbahan ug 
sa pagpaningkamot sa pagsunod sa 
ebanghelyo, busa kinahanglan nin-
yong ilhon ang tinuod nga ang mga 
problema anaa aron sa paghashas ka-
ninyo ug paghimo kaninyo nga mas 
maayo sa katapusan. Sulayi usab ang 
pag-ila og usa ka butang nga wala 
nimo buhata sa sakto ug paghimo og 
paningkamot sa pagkorihir niini. Pa-
ningkamuti kanunay ang pagtabang 
sa uban, ug samtang inyong buhaton 
ang mao, ang inyong mga problema 
maingon og mas magaan. Labaw sa 
tanan, pakigtambag uban sa Ginoo 
kanunay. Pag-ampo mahitungod sa 
inyong mga problema ug hangyoa 
ang Langitnong Amahan sa paggiya 
kaninyo.
Raymond A., 18 anyos, Accra, Ghana

Paglahutay ngadto sa Katapusan
Ang pamilya sentro sa plano sa Tig-
lalang, busa dayag nga ang kaaway 
mobuhat sa tanan nga iyang mahimo 
sa pagpugong kanato sa pag-uban 
og puyo isip usa ka malipayon, nag-
focus sa ebanghelyo nga pamilya. 
Nasayud kita nga kita dili magdahum 

nga ang kinabuhi sayon o nga kon 
kita mosimba na ug maghimo og 
family home evening, ang kinabuhi 
wala nay mga pagtintal. Kon ang 
mga panghitabo mahimong malisud, 
pagbasa sa imong mga kasulatan, 
pag-ampo, ug pag-istorya lamang isip 
usa ka pamilya.
Elder Dudley, 21 anyos, Indonesia Jakarta 
Mission

“Unsaon nimo nga 
makontrol ang imong 
kasuko bisan ikaw 
naglagot na kaayo?”



KITANG TANAN MISAAD.
(TAN-AWA SA LUCAS 22:19–20; D&P 20:77, 79.)
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Doktrina ug mga Pakigsaad 76:22–24

PAGTULUN-AN HUMAN SA USA KA PAGTULUN-AN

Kini nga mga bersikulo nagpahayag sa usa ka moderno nga saksi ni Jesukristo. Siya buhi!

Mubo nga sulat sa editor: Kini nga pahina wala himoa nga kinatibuk-ang pagpasabut sa pinili nga 
mga bersikulo sa kasulatan, kini usa lamang ka punto sa pagsugod sa imong kaugalingon nga pagtuon.

Daghang mga Pagpamatuod
Daghang mga pagpamatuod ang 

gikahatag sa nabanhaw nga Kristo sa 
wala pa kini nga pagpadayag. Ania 
ang pipila ka mga ehemplo:
•  Maria Magdalena (tan-awa sa Juan 

20:11–18)
• Ang mga Apostoles sa panahon ni 

Jesus (tan-awa sa Mateo 28:9–20; 
Marcos 16:14–20; Lucas 24:36–53; 
Juan 20:19–29; 21)

• Ang duha ka mga tinun-an sa  
dalan sa Emmaus (tan-awa sa  
Lucas 24:13–35)

• Esteban (tan-awa sa Mga Buhat 
7:55–56)

• Pablo (tan-awa sa Mga Buhat 
9:1–6)

• Ang mga Nephite (tan-awa sa 
3 Nephi 11–28)

• Moroni (tan-awa sa Ether 12:39)
• Joseph Smith (tan-awa sa Joseph 

Smith—Kasaysayan 1:16–20)

Siya Buhi! 
“Akong nabasa—ug ako 
mituo—sa mga pagpa-
matuod niadtong kinsa 
nakasinati sa kaguol sa 
Pagkalansang ni Kristo ug 

sa kalipay sa Iyang Pagkabanhaw. Ako na-
kabasa—ug mituo sa—mga pagpamatuod 
niadtong didto sa Bag-ong Kalibutan kinsa 
gibisitahan sa samang nabanhaw nga Ginoo.

“Ako nagtuo sa pagpamatuod sa usa 
kinsa, niini nga dispensasyon, namulong 
uban sa Amahan ug sa Anak diha sa usa ka 
kakahoyan nga karon gitawag og sagrado 
ug kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi, misilyo 
niana nga pagpamatuod sa iyang dugo.
Presidente Thomas S. Monson, “Siya Naban-
haw!”  Liahona, Mayo 2010, 89.

Mga Kalibutan Gilalang ug Nalalang
“Ubos sa direksyon sa Amahan, si Kristo mao ang Ginoo sa uniberso 
kinsa mibuhat sa mga kalibutan nga dili maihap—diin ang ato usa niini 
(tan-awa sa Mga Taga-Efeso 3:9; Mga Hebreohanon 1:2).

“Pila ka mga planeta ang anaa sa uniberso nga adunay mga tawo 
diha niini? Wala kita makahibalo, apan kita wala mag-inusara sa uni-

berso ! Ang Dios dili Dios sa usa lamang ka planeta!”
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, sa “Linain nga 
mga Saksi ni Kristo,”  Liahona, Abr. 2001, 5.

Anak nga mga Lalaki 
ug Anak nga mga Ba-
baye ngadto sa Dios

“Dili kamo ordinaryo nga 
mga binuhat, akong mi-
nahal nga batan-ong mga 

higala sa tibuok kalibutan. Mahimayaon ug 
mahangturon kamo. . . .

“Mao kini ang akong pag-ampo ug pa-
nalangin nga kon kamo motan-aw sa inyong 
kaugalingon sa samin, makakita kamo lapas 
sa mga pagkulang ug mga pagduha-duha sa 
kaugalingon ug makaila kinsa gayud kamo: 
mahimayaon nga anak nga mga lalaki ug 
anak nga mga babaye sa Makagagahum 
nga Dios.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang  
Magtatambag sa Unang Kapangulohan , “The 
Reflection in the Water” (Church Educational 
System fireside alang sa mga young adults,  
Nob. 1, 2009); anaa sa CESfiresides .lds .org.
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Ni Ashley Dyer

Tungod kay ako nagpuyo sa Shanghai, China, 
ako adunay oportunidad uban sa grupo sa 
eskwelahan ngadto sa Probinsya sa Sichuan 

sa habagatang kasadpan sa China sa pagtabang 
og tukod sa mga balay alang sa mga biktima sa 
linog nga miguba sa dapit mga pipila ka tuig na 
ang milabay. Nagtrabaho kami pag-ayo sa pagpa-
himutang sa mga bika [bricks], pagpala sa mortar, 
pagtulod sa mga karetilya nga puno sa mga bika, 
ug pagtunol sa mga bika ngadto sa “naglinya” nga 
mga tawo. Pagkasunod adlaw ang akong likod 
nanakit, ug ang akong mga gwantis nangabuslot. 
Hinoon, ang biyahe usa ka dili makalimtan nga 
kasinatian alang nako ug nakapalig-on sa akong 
pagpamatuod sa akong kaugalingon ug sa indi-
bidwal nga bili sa matag tawo, usa sa mga hiyas 
sa Young Women.

Samtang ako nagtrabaho pag-ayo kada adlaw, 
nakamatikod ko nga ang akong pagtuo sa akong 
kaugalingong bili mitubo. Nindot ang akong gibati 
sa akong kaugalingon tungod kay ako naghimo sa 
mga butang sa pagpanindot sa sitwasyon sa pag-
puyo niadtong wala kaayoy swerte kay kanako.

Kami adunay oportunidad usab sa pagbisita 
og eskwelahan sa maong dapit. Sa dihang miabut 
mi, usa ka pundok sa gagmay nga mga bata ang 
nagdagan paingon namo. Sa dihang akong nakita 
kining talagsaong gagmay nga mga bata, nakaila 
ko sa ilang indibidwal nga bili usab. Matahum si-
lang tanan nga mga anak sa Dios, ug akong gibati 
gayud nga Siya nahigugma ug nakaila sa matag 
usa kanila.

Sa hapit na mahuman ang among biyahe mi-
adto kami sa usa ka resort, diin kami adto mani-
udto. Sa among pag-abut didto, bisan pa niana, 
among nasayran nga kini naguba sa linog. Mao 
kadto ang labing grabe nga pagkaguba nga akong 
nakita. Gusto kong mohilak. Ang mga kisame ug 

MGA GANTI  
sa Pagtukod Pag-usab

mga bong-bong sa mga building nangatagak, ang 
mga kahoy sa duol nangatumba, ug dihay kadaot 
bisan asa. Usa ka dakong bato miligid gikan sa 
bukid ug midasmag sa kilid sa usa ka building, 
nga maoy nakaingon nga nalusno ang kisame ug 
ang bong-bong. Dihay usa ka sapatos nga diha sa 
usa sa mga hagdanan.

Samtang naghunahuna ako niini ug 
sa kamatuoran nga ang mga tawo 
nangamatay niini nga katalagman, 
naningkamot ko sa pagsabut kon 
nganong gitugutan sa Langitnong 
Amahan nga mahitabo kini. Wala ba 
Siya mahigugma kanila? Dayon ako 
nakahinumdom sa unsay among 
nahisgutan sa klase sa Young Wo-
men ug nakaamgo nga oo, Siya 
nahigugma kanila. Nakaila ug na-
higugma Siya sa matag usa kanila. 
Kadtong nangamatay nianang adlawa 
mao ang tanang mga anak sa Dios. 
Sa sinugdanan, mas nakapasubo kini 
kanako sa paghunahuna niana. Apan 
nakaamgo ako nga kining mga tawhana didto sa 
kalibutan sa espiritu ug sila makabalik ngadto sa 
Langitnong Amahan pag-usab. Kini nga hunahuna 
nakapahupay nako ug mihatag nako og pagbati 
sa kalinaw.

Nasayud ako nga ako anak sa Dios, nga adu-
nay talagsaong indibidwal nga bili. Kitang tanan 
mga anak sa atong Langitnong Amahan, kinsa 
personal nga nakaila nato. Nahigugma Siya ka-
nato uban sa gugma nga mas lawom ug mas 
lig-on kay sa mahunahuna ni bisan kinsa kanato. 
Kini nga pagsabut natanom pag-ayo sa akong 
kasingkasing samtang ako nagtrabaho ug nag-
serbisyo sa mga tawo kinsa nag-antus pag-ayo sa 
linog sa Sichuan. ◼

Samtang ako nakakita sa mga naguba tungod sa linog, naguol ako. Apan 
dayon ako nakaamgo nga ang Dios nahigugma niadtong nangamatay 
ingon man usab niadtong nabuhi.

Si Ashley Dyer (tuo) 
mitabang sa pagtukod 
og mga balay alang sa 
lokal nga mga residente 
human sa 2008 nga linog 
sa Sichuan, China.
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Ni Adam C. Olson
Mga Magasin sa Simbahan

ANG GAHUM  
SA KASULATAN 

Si Rooma dili gayud ganahan nga mag-
tuon sa mga kasulatan. Si Vaitiare dili 
gayud ganahan nga moadto sa seminary. 

Ug dili nila kinahanglan. Apan sa dihang mi-
pili sila, nausab ang ilang mga kinabuhi.

Nganong Dili?
Nganong ang usa ka tin-edyer mopili sa 

paggahin og duha ka oras kada Huwebes sa 
gabii nga magtuon sa mga kasulatan uban sa 
iyang mama? Usa ka tuig na ang milabay si 
Rooma Terooatea sa Tahiti tingali naghuna-
huna sa sama nga butang.

Karon siya tingali makapangutana ngano 
ang usa ka tin-edyer mopili nga dili.

Sa tulo ka tuig sa seminary, si Rooma 
wala gayud magtagad kon ang iyang mga 
magtutudlo mohatag og mga kasulatan nga 

basahon alang sa sunod nga leksyon. “Dili ko 
gusto nga mobasa niini,” miingon siya. “Ang 
mga kasulatan wala ganahi nako.”

Apan siya natingala ngano nga ang mga 
lider sa Simbahan sa iyang ward ug sa stake 
mogamit kanunay sa kasulatan sa ilang mga 
pakigpulong ug sa mga leksyon. Nagtan-aw 
siya sa iyang mga lider. Nakamatikod siya 
nga sayon kaayo sa iyang presidente sa stake 
sa pagkutlo gikan sa mga kasulatan.

Mao nga sa dihang gibahin ang Faaa Tahiti 
Stake ang mga estudyante sa seminary giba-
hin ngadto sa mga team aron maghimo og 
mga kompetisyon sa pagkahanas sa kasula-
tan [scripture mastery] sa iyang katapusang 
tuig sa seminary, si Rooma nakahukom sa 
paghatag sa mga kasulatan og higayon.

Mao nga didto nagsugod ang iyang 

Sa dihang ang duha 
ka mga tin-edyer nga 
taga-Tahiti mihatag 
og higayon sa mga 
kasulatan, nausab ang 
ilang mga kinabuhi.
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MAG-
KUGI SA 
PAGTUON
“Ang pagpaspas 
og basa dili kaayo 
epektibo sama sa 

kada adlaw nga pagbasa ug paggamit 
sa mga kasulatan diha sa atong mga 
kinabuhi. Mopamilyar sa mga leksyon 
nga gipangtudlo sa mga kasulatan. 
. . . Pagtuon niini sama nga kini nakig-
istorya kaninyo, kay kini mao ang 
kamatuoran. . . .

“. . . Kon ikaw makugihon nga 
magtuon sa mga kasulatan, ang 
imong gahum sa paglikay sa tintasyon 
ug pagdawat og direksyon gikan sa 
Espiritu Santo sa tanan nimo nga 
buhaton molambo.
Presidente Thomas S. Monson, “Himoa 
ang Imong Kaugalingon nga Labing  
Maayo,”  Liahona, Mayo 2009, 68.

senimana nga sesyon sa pagtuon uban 
sa iyang inahan. Kada Huwebes sa ga-
bii magtuon sila alang sa kompetisyon 
sa klase sa sunod adlaw, nagkat-on asa 
ang importante nga mga bersikulo ug 
gani misag-ulo sa kadaghanan niini.

Ug didto nagsugod ang kausaban 
alang ni Rooma. Ang iyang pagtuon sa 
kasulatan nakapalig-on sa iyang relas-
yon uban sa iyang mama. Nagsugod 
siya sa pagkakita sa mga pagkasusama 
tali sa unsa ang gitudlo sa mga kasu-
latan ug unsa ang nahitabo sa kali-
butan karon. Samtang siya nag-ampo 
mahitungod kon unsay iyang nabasa, 
nakaamgo siya nga kini iya sa Dios.

Nakatabang usab kini kaniya 
sa pagpangulo sa iyang team sa 

pagdaog sa pagkakampiyon sa pag-
kahanas sa kasulatan diha sa stake.

Si Rooma nakaila sa mga panala-
ngin nga iyang nadawat sa usa ka lek-
syon nga iyang nakat-unan sa iyang 
pagtuon. “Sa Mosiah 2:24 si Haring 
Benjamin mitudlo nga kon kita mopili 
sa pagbuhat unsa ang gusto sa Ginoo, 
panalanginan dayon kita,” miingon si 
Rooma. Usa sa labing importante nga 
mga panalangin nga iyang nadawat 
mao nga “human sa pagtuon sa mga 
kasulatan niining tuiga, nasayud ako 
nga ang Basahon ni Mormon tinuod.

Ayaw Akog Sultihi Unsay Buhaton
Sa sinugdanan sa tuig ting-eskwela, 

si Vaitiare Pito dili gani miyembro sa 
Simbahan. Mao nga sa unsa nga paagi 
nga ang usa ka bag-ong miyembro 
kinsa wala gayud makaapil sa semi-
nary kaniadto nakatabang sa iyang 
team sa pagdaog sa pagkakampiyon 
sa pagkahanas sa kasulatan diha sa 
stake?

“Wala ako mabalaka nga walay 
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Sa dihang si Rooma Terooatea (ubos) 
ug ang iyang mga kauban sa seminary 
mibyahe ngadto sa silinganang Moorea 
(wala) sa pagtesting sa ilang kahibalo 
sa ilang kasulatan, dili na igsapayan 
ang sangputanan—si Rooma usa na ka 
mananaog.
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daghang kasinatian,” miingon siya. 
“Akong nakat-unan kadtong mga  
bersikulo panahon sa mga leksyon  
sa misyonaryo.”

Kadaghanan sa pamilya ni Vaitiare 
nagpamiyembro sa Simbahan human 
mamatay ang iyang amahan nga wala 
damha ug ang lider sa ward mission 
midala sa mga misyonaryo sa balay ni 
Vaitiare. Nakigsulti sila mahitungod sa 
panaghiusa sa pamilya ug pagkahiusa 
sa kahangturan. “Nakahatag gayud 
kini og kausaban sa among pamilya,” 
siya miingon.

Hinoon, wala kini makapausab 
sa independente nga kinaiya sa 17 
anyos. “Human ako mabunyagi, ang 
tanan misulti kanako nga motambong 
sa seminary,” miingon siya. “Dili ko 
ganahan nga sultihan unsay buha-
ton, mao nga dugay-dugay gayud ko 
mitambong.

Sa katapusan nakahukom siya 
nga motambong ug nalingaw niini. 
Gitudlo siya nga mahimong kaba-
hin sa samang team ni Rooma sa 

pagkahanas sa kasulatan.
Sa sinugdanan wala siya maning-

kamot sa pagbasa sa mga assignment 
sa kasulatan. Apan sa dihang nakahu-
kom siya, sa wala madugay nakamati-
kod siya og daghang mga panalangin.

“Ang mga kasulatan dako og ikata-
bang,” miingon siya. “Ako nakakat-on 
og daghang mga butang gikan sa mga 
kasulatan,” lakip na ang ka impor-
tante sa pag-ampo ug nga ang Langit-
nong Amahan motubag niadtong mga 
pag-ampo.

Nakat-on usab siya nga kon siya 
mohukom sa pagbuhat og butang, 
sama sa pagtambong sa seminary o 
pagbasa sa mga kasulatan, ang pagtu-
man sa pasalig mas sayon kay sa siya 
mohimo niini tungod kay kinahang-
lan niyang buhaton o “kinahanglan 
gayud.”

Karon nga human na ang tuig 
ting-eskwela, si Vaitiare mapasala-
mato nga siya mipili sa pagsulod 
sa seminary ug sa pagtuon sa mga 
kasulatan: “Nasayud ako nga kon 
kita mobasa sa mga kasulatan, kita 
mapanalanginan.” ◼

Sa dihang si Vaitiare Pito sa Tahiti  
nakahukom sa pagtuon sa mga kasula- 
tan, nagsugod siya sa pag-ila sa mga 
panalangin.
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Ni Scott Talbot

Nagserbisyo ako sa Texas  
Houston South Mission isip usa 
ka elder nga ang pinulongan 

Spanish. Usa ka adlaw ang akong 
kompanyon ug ako nanuktok sa mga 
pultahan, naningkamot sa pagpangita 
og tawo nga tudloan. Kami miabut sa 
usa ka balay nga may dako kaayong 
buslot sa gubaon, kahoy nga balkon.

Usa ka tigulang nga babaye ang 
miabli sa pultahan ug mipasulod ka-
namo. Dili ko sigurado kon kahibalo 
siya kon si kinsa kami ug unsa ang 
among gibuhat, apan siya matinahu-
ron kaayo. Kami misugod sa pagtudlo 
kaniya sa unang leksyon, ug ang mga 
butang mora og maayo ra. Sa wala 
madugay ako nang turno sa pagtudlo 
kabahin ni Joseph Smith ug sa Unang 
Panan-awon. Nagtan-aw ko samtang 
ang nawong sa babaye nagpakita nga 
mora og nagkaanam og kalibug. Klaro 
kaayo nga siya sa tinuoray wala mag-
sunod kon unsa ang akong gipaning-
kamutan nga ipasabut ngadto kaniya.

Human sa pagpangutana og pi-
pila ka pangutana kon unsa na ang 
among nahisgutan ug asa kutob niini 
ang iyang nasabtan, mibati ko sa 
akong kaugalingon nga nasagmuyo 
nga wala niya masabti ang konsepto 
sa Unang Panan-awon. Gikapoy na 
ko, ug ang katapusang butang nga 
gusto sa usa ka misyonaryo mao ang 
usa ka tawo nga dili makasabut sa un-
say gusto kaayo niya nga mahibaloan 
sa tawo nga tinuod.

Nianang segundo nga mibati ko 
nga ang akong mga emosyon nag-
sugod pag-ingon sa kasuko, usa ka 
mubong tudling gikan sa akong pa-
triyarkal nga panalangin ang akong 
nahinumduman. Kini usa ka seksyon 
kabahin sa akong pamilya sa umaa-
bot nga nagtambag kanako sa  
pagtudlo sa akong mga anak  
sa umaabot sa mga konsepto  
sa ebanghelyo. Samtang  
nakahinumdom ko niadto  
nga paragraph, nasayud ko  
ang Espiritu nagsulti kanako  

Ang Timaan diha sa Akong Panalangin
sa pagtudlo niining mapainubsanong 
babaye sa samang paagi nga akong 
tudloan ang usa ka bata.

Gisugdan nako siya sa pagtudlo 
uban sa mas yano ug mahigugmaong 

GIKAN SA NATAD SA MISYON

paagi. Naghanduraw ko sa akong ka-
ugalingong mga anak nga naglingkod 
palibut sa sala nga nagtan-aw kanako, 
ilang amahan, samtang nagtudlo ko 
kanila kabahin ni Propetang Joseph 
Smith. Hilabihan kanindot nga makita 
ang kausaban diha sa iyang nawong. 
Ang iyang kilay misaka, ug ang iyang 
mga mata misugod sa pagsanag. Ang 
iyang nawong nga mora og naglibog 
nahimong interesado ug talagsaon. 
Samtang akong gisaysay ang istorya 
sa Langitnong Amahan ug ni  
Jesukristo nga nagpakita kang Joseph 
Smith, ang mga luha mipuno sa iyang 
mga mata ug midagayday sa iyang 
aping. Ang Espiritu mipuno sa kwarto 
ug ang akong kasagmuyo nahimong 
usa ka dako nga kalipay.

Dli gayud nako makalimtan kini 
nga kasinatian. Karon naghinam- 
hinam na ko sa pagtudlo sa samang 

mga baruganan ngadto sa 
akong mga anak sa 

umaabot ug mobati 
og dako nga kalipay 
pag-usab. ◼

PAGPANGANDAM  
SA PAGSERBISYO

Batan-ong mga lalaki, gi-awhag ko 
kamo sa pagpangandam alang 

sa pagserbisyo isip misyonaryo. Ipabilin 
ang inyong kaugalingon nga limpyo ug 
putli ug takus nga morepresentar sa 
Ginoo. Imintinar ang inyong kahimsug 
ug kalig-on. Pagtuon sa mga kasulatan. 
Kon kini anaa, apil sa seminary o insti-
tute. Himoa nga kamo mapamilyar sa 
handbook sa misyonaryo nga Isangyaw 
ang Akong Ebanghelyo.
Presidente Thomas S. Monson, “Samtang 
Kita Nagkatigum Pag-usab,”  Liahona, Nob. 
2010, 6.
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AN ANG TIGPATALIWALA NGA SI 
JESUKRISTO

Ni Presidente  
Boyd K. Packer

Presidente sa Korum  
sa Napulog Duha ka  

mga Apostoles

Si Jesukristo, 
ang atong 
Tigpataliwala, 
mibayad 
sa bili nga 
dili nato 
mabayran 
aron kita 
makabalik 
sa pagpuyo 
uban sa atong 
Langitnong 
Amahan.

Tuguti ako sa pagsulti kaninyo og usa  
ka istorya—usa ka sambingay.

Makausa adunay usa ka tawo nga 
gusto kaayo makaangkon og usa ka butang. 
Maingon og mas importante pa kini kay sa 
bisan unsang butang sa iyang kinabuhi. Aron 
maangkon niya ang iyang gitinguha, [gisudlan] 
niya ang dakong utang.

Gipasidan-an na siyang daan kabahin sa 
pagpangutang og ingon niana kadako ug ilabi 
na mahitungod sa iyang tigpautang, ang tawo 
nga mopahulam. Apan ingon og importante 
kaayo kini alang kaniya nga maangkon kon 
unsay iyang gusto karon dayon. Sigurado siya 
nga makabayad ra siya niini sa dili madugay.

Mao nga siya mipirma og usa ka kontrata. 
Siya mobayad gayud niini samtang magdagan 
ang panahon. Wala kaayo siya mabalaka niini, 
kay ang tagal sa pagbayad ingon og layo pa 
kaayo. Iya nang naangkon kon unsay iyang 
gusto karon, ug ingon og mao ra kana ang 
mahinungdanon.

Ang iyang giutangan kanunay nga anaa 
sa iyang hunahuna, ug siya usahay modata 
og [gamay] matag karon ug unya, uban sa 
pamasin nga unta ang adlaw sa pagpaningil 
[ang adlaw nga siya kinahanglan mobayad sa 
tanan] dili na gayud moabut.

Kaangayan o Kalooy?
Apan sumala sa kanunay nga mahitabo, 

ang adlaw miabut, ug ang kontrata naabtan  
sa tagal. Ang utang wala pa matiwas og bayad. 
Ang iyang giutangan miabut ug naningil sa 
tibuok nga bayranan.

Diha pa siya nakaamgo nga ang iyang 

giutangan adunay gahum dili lamang sa pag-
bawi [pagkuha] sa tanan nga iyang naangkon 
apan ingon man usab gahum sa pagbalhug 
kaniya sa bilanggoan.

“Dili ako makabayad kanimo, kay wala 
akoy ikasarang sa pagbuhat sa ingon,”  
mitug-an siya.

“‘Dayon,” ang tigpautang miingon, “atong 
sundon ang kontrata, bawion ang imong mga 
kabtangan, ug ikaw mabilanggo. Ikaw miuyon 
niana. Imo kadto nga pagpili. Gipirmahan 
nimo ang kontrata, ug karon kinahanglan kini 
nga tumanon.”

“Dili ba mahimong lugwayan nimo ang 
panahon o pasayloon sa utang?” nagpakilooy 
ang utangan. “Paghimo og laing paagi alang 
kanako nga magpabilin kon unsay ania ka-
nako ug dili mabilanggo. Sigurado ba nga 
ikaw motuo og kalooy? Dili ka ba mopakita 
og kalooy?”

Ang nagpautang mitubag, “Ang kalooy 
kanunay nga usa ra ang madapigan. Ikaw la-
mang ang masilbihan niini. Kon ako mopakita 
og kalooy kanimo, magpabilin nga ako dili 
mabayaran. Kaangayan ang akong gipangayo. 
Motuo ka ba og kaangayan?”

“Mituo ako og kaangayan dihang gipirma-
han nako ang kontrata,” ang nangutang mii-
ngon. “Kini anaa dapig kanako kaniadto, kay 
ako nagtuo nga kini manalipod kanako. Ako 
wala magkinahanglan og kalooy kaniadto, ni 
maghunahuna nga ako magkinahanglan pa 
gayud niini.” 

“Kaangayan ang nangayo nga imong baya-
ran ang kontrata o mag-antus sa silot,” mitu-
bag ang nagpautang. “Mao kana ang balaod. 
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Sa pagkat-on og dugang kabahin niini nga hilisgutan, basaha ang Alma 42, ang pamahayag ni propeta Alma sa kaangayan, kalooy, ug Pag-ula.
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Ikaw miuyon niini ug mao gayud kana ang 
kinahanglang masunod. Ang kalooy dili maka-
pawagtang sa kaangayan”

Anaa sila: Ang usa nagpangita sa kaangayan, 
ang usa nangaliyupo og kalooy. Walay usa nga 
matagbaw gawas kon mouyon ang usa.

“Kon ikaw dili mopasaylo sa utang wa-
lay mahimo nga kalooy,” nangamuyo ang 
nangutang.

“Kon ako mohimo, walay kaangayan ni-
ana,” mao ang tubag.

Ang duha ka balaod, maingon og, dili maa-
lagaran. Kini duha ka mahangturon nga pang-
hunahuna nga daw nagkasukwahi sa usag 
usa. Wala bay paagi nga ang hustisya hingpit 
nga maalagaran ug ang kalooy usab?

Adunay paagi! Ang balaod sa kaangayan 
mahimong hingpit nga mahatagan sa katag-
bawan ug ang kalooy mahimong ikahatag sa 
hingpit—apan nagkinahanglan kini og laing 
tawo. Ug kini nahitabo niining panahona.

Ang Iyang Tigpataliwala
Ang nangutang adunay higala. Miabut 

siya aron motabang. Siya nakaila kaayo 
sa utangan. Siya naghunahuna kaniya nga 
walay kaalam sa pagsulod sa ingon ka lisud 
nga sitwasyon. Bisan pa, gusto siyang mo-
tabang tungod kay siya nahigugma kaniya. 
Siya nagpatunga kanila, giatubang ang nag-
pautang, ug mihimo niini nga tanyag: “Baya-
ran nako ang utang kon imong ipalingkawas 
ang nakautang gikan sa iyang kontrata aron 
magpabilin ang iyang mga kabtangan ug dili 
mabilanggo.

Samtang ang nagpautang nagtimbang- 
timbang sa tanyag, ang tigpataliwala midu-
gang, “Gipangayo nimo ang kaangayan.  
Bisan og siya dili makabayad kanimo, ako ang 
mobayad niini. Ikaw mabayaran sa husto ug 
dili makapaningil pa og labaw. Kay kini dili 
makiangayon.”

Ug busa ang nagpautang miuyon.
Ang tigpataliwala miatubang sa nakautang. 

“Kon bayaran nako ang imong utang, ikaw 
modawat ba kanako nga imong tigpautang?’

“O oo, oo,” tuaw sa utangan. “Giluwas mo 
ako sa pagkabilanggo ug mipakita og kalooy 
kanako.”

“Unya,” miingon ang mihinabang [ang tawo 
nga mitabang], “bayaran nimo ang imong 
utang ngari kanako ug mohimo ako og mga 
patakaran. Kini dili sayon, apan kini mahimo. 

Mohatag ako og paagi. Dili na kinahanglan 
nga mabilanggo ka.”

Ug mao kadto nga ang tigpautang gibaya-
ran sa tanan. Makiangayon ang pagpakigsa-
but kaniya. Walay kontrata nga gilapas. Ang 
utangan, sa laing bahin, nahatagan og kalooy. 
Ang duha ka balaod natuman. Tungod kay 
dihay usa ka tigpataliwala, ang kaangayan na-
kaangkon sa hingpit nga bahin ug ang kalooy 
hingpit nga nahatagan og katagbawan.

Atong Tigpataliwala
Ang matag usa kanato nagpuyo sa usa ka 

matang sa espirituhanon nga utang. Moabut 
ang adlaw nga ang utang paninglon na, og 
mokuha na sa bayad. Hinoon usahay makita 
nato kini karon, kon kana nga adlaw moabut 
ug hapit na ang tagal [duol], moaninaw kita 
sa palibut sa kapait sa tawo, kang bisan kinsa, 
nga makatabang nato.

Ug pinaagi sa mahangturong balaod, ang 
kalooy dili ikahatag gawas kon adunay usa 
ka tawo nga andam ug makahimo sa pagdala 
sa atong utang ug mobayad sa bili ug mopa-
himutang sa mga kondisyon alang sa atong 
katubsanan.

Gawas kon adunay usa ka tigpataliwala, ga-
was kon kita adunay higala, ang tibuok gibug-
aton sa kaangayan ania kanato. Ang hingpit 
nga bayad sa kada kalapasan, bisan unsa pa 
ka gamay, bisan unsa pa ka lawom, paninglon 
[kuhaon] gikan nato ang tanan.

Apan hibaloi kini: Ang kamatuoran, ma-
himayaon nga kamatuoran, nagpahayag nga 
adunay usa ka Tigpataliwala. “Kay adunay 
usa ka Dios, ug adunay usa ra ka tigpatali-
wala sa Dios ug sa mga tawo, nga si Kristo 
Jesus” (1 Timoteo 2:5). Pinaagi Kaniya ang 
kalooy hingpit nga mahatag ngadto sa matag 
usa kanato nga dili makapasilo sa mahangtu-
rong balaod sa kaangayan.

Ang paghatag og kalooy dili awtomatik. 
Pinaagi kini sa pakigsaad uban Kaniya. Kini 
ubos sa Iyang mga kondisyon, sa Iyang malo-
loy-ong mga kondisyon, nga naglakip, isip usa 
ka kinahanglanon gayud, sa bunyag pinaagi sa 
pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala.

Ang tanang mga tawo mahimong mapana-
lipdan sa balaod sa hustisya, ug sa makausa 
ang matag usa kanato mahimong hatagan sa 
matubsanon ug makaayo nga panalangin sa 
kalooy. ◼
Gikan sa “The Mediator,”  Ensign, Mayo 1977, 54.

Pinaagi sa ma-
hangturong 
balaod, ang kalooy 
dili ikahatag ga-
was kon adunay 
usa ka tawo nga 
andam ug maka-
himo sa pagdala 
sa atong utang ug 
mobayad sa bili 
ug mopahimutang 
sa mga kondisyon 
alang sa atong 
katubsanan.
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Ni Marcel Niyungi
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Si Niya nagdula diha sa atuba-
ngan sa iyang balay sa dihang 
ang iyang tiya mitawag kaniya 

sa pagpasulod. “Niya, pwede ka 
moadto sa tindahan ug pagpalit og 
mga carrot alang sa panihapon?” 
sugo sa iyang tiya. 

“Oo!” Malipayong mitando si 
Niya. Ganahan siyang moadto sa 
tindahan, ug ganahan siyang mota-
bang sa iyang tiya.

Gikuha ni Niya ang kwarta nga 
gihatag sa iyang tiya kaniya ug 
mipaingon ngadto sa duol nga 
tindahan.

“Mopalit ko og mga carrot alang 
sa panihapon,” gisultihan ni Niya 
ang nagbantay sa tindahan.

Gisulod sa nagbantay sa tindahan 
ang mga carrot sa bag ni Niya ug 

giingnan siya kon pila kini. Gihatag 
ni Niya ang kwarta.

“Ania ang imong sukli,” miingon 
ang nagbantay sa tindahan sam-
tang iyang gitunol ang pipila ka 
kwarta.

Mipasalamat si Niya kaniya ug 
mipauli. Samtang siya naglakaw, 
iyang gitan-aw ang kwarta nga 
gihatag sa nagbantay sa tindahan. 
“Sobra ang iyang gisukli nako,” 
siya naghunahuna. “Karon akoa na 
kining kwartaha!” 

Apan mihunong si Niya sa pag-
lakaw. “Ang Langitnong Amahan 
dili malipay kon akong tipigan 
kini nga kwarta,” naghunahuna 
siya. “Kinahanglang magmatinuo-
ron ako sa akong mga pulong ug 
mga lihok.”

Ang Pagpili  
ni Niya

Mibalik si Niya ug mipaingon 
sa tindahan. “Sobra ang imong 
gisukli nako,” iyang giingnan 
ang nagbantay sa tindahan sam-
tang iyang gitunol ang sobra nga 
kwarta.

Gidawat sa nagbantay sa tinda-
han ang kwarta. “Buotan ka nga 
batang babaye,” miingon siya. 
Dayon siya mibutang og mga man-
sanas sa bag ug gihatag ngadto ni 
Niya. “Salamat sa imong pagkama-
tinuoron. Dawata kining mga man-
sanas ug kan-a kini uban sa imong 
pamilya.”

Gibati ni Niya ang kainit ug ka-
lipay sa kaugalingon samtang siya 
mipauli. Nasayud siya nga ang La-
ngitnong Amahan nalipay nga siya 
mipili nga magmatinuoron. ◼

“M agmati-
nuoron 

ako sa Langitnong 
Amahan, sa uban, 
ug sa akong 
kaugalingon.”
Akong mga Sumba-
nan sa Ebanghelyo
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SEMANA SA PASKO  
SA PAGKABANHAW  
[EASTER] Makaandam kamo sa 

Pasko sa Pagkabanhaw 
pinaagi sa pagkat-on kon 

unsa ang nahitabo atol sa usa ka 
semana sa wala pa ang Paglan-
sang ug Pagkabanhaw ni Jesu-
kristo. Sugod sa walo ka adlaw sa 
wala pa ang Pasko sa Pagkaban-
haw, basaha ang mga panghitabo 
ug mga bersikulo sa kasulatan 
nga gilista matag adlaw.

SABADO
Mga unom na lang ka adlaw 
sa dili pa ang usa ka impor-
tante nga adlaw sa pangi-
lin [holiday] nga gitawag 
og Pagpalabay [Passover]. 
Daghang mga tawo ang 
miadto sa Jerusalem aron sila 
makahalad og mga sakripisyo 
sa templo nianang adlawa. 
Si Jesus naglakaw paingon sa 
Betania, usa ka balangay duol 
sa Jerusalem. Siya anaa didto 
sulod sa lima ka gabii uban 
sa Iyang mga higala nga sila 
si Lazaro, Maria, ug Marta. 
Si Maria midihog sa Iyang tiil 
gamit og lana.
Tan-awa sa Juan 12:1–3.

DOMINGGO
Si Jesus milakaw gikan sa 
Betania paingon sa Jerusa-
lem. Siya nagsakay og asno 
pasulod sa siyudad, sama sa 
mabasa diha sa Daang Tugon 
nga Iyang buhaton. Ang mga 
tawo miila Niya isip ilang 
hari, nagsinggit, “Hosanna,” 
ug nagkatag og mga dahon 
sa palma atubangan sa asno 
aron dili maabugan ang 
Manluluwas. Si Jesus mibisita 
sa templo ug dayon mibalik sa 
Betania.
Tan-awa sa Zacarias 9:9;  
Mateo 21:1–11; Marcos 11:1–11.

LUNES
Si Jesus nakakita sa mga tawo 
nga namalit ug namaligya og 
mga butang diha sa templo. 
Tungod kay gusto Niya nga 
ang templo mahimong usa 
ka “balay sa pag-ampo,” Iya 
silang gipapahawa. Dayon 
Iyang gipang-ayo ang mga 
tawo nga dili makalakaw o 
buta. Ang nagselos nga mga 
pari nasuko Kaniya.
Tan-awa sa Mateo 21:12–17; 
Marcos 11:15–19.

MARTES
Si Jesus nagtudlo sa katawhan 
sa templo ug diha sa duol 
nga bungtod nga gitawag og 
Bungtod sa mga Olivo.
Ang mga pari nagkunsabo 
sa pagpatay ni Jesus. Usa sa 
Iyang mga disipulo, si Judas 
Iscariote, miuyon sa pagtug-
yan ni Jesus ngadto sa mga 
pari isip ilis sa 30 ka piraso 
nga pilak.
Tan-awa sa Mateo 25:31–46; 
26:14–16.
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MIYERKULES
Ang mga kasulatan hilum 
kon unsa ang gibuhat ni Jesus 
niining adlawa. Mahimong 
iyang gigahin ang adlaw uban 
sa Iyang mga disipulo. Ma-
himo ninyong basahon ang 
sambingay sa napulo ka mga 
dalagang birhin, usa sa istorya 
nga gisaysay ni Jesus ngadto 
sa Iyang mga disipulo aron sa 
pagtabang kanila sa pagpa-
ngandam sa Iyang Ikaduhang 
Pag-anhi.
Tan-awa sa Mateo 25:1–13.

HUWEBES
Ang mga disipulo ni Jesus 
nangandam alang sa panihapon 
sa Pagpalabay. Atol sa pagpa-
ngaon, si Jesus miingon sa mga 
disipulo nga usa kanila mobudhi 
Kaniya. Dayon, sa pagtabang 
kanila sa paghinumdom Kaniya, 
Iyang gipahigayon kanila ang 
sakrament sa unang higayon. Si 
Jesus miadto sa Tanaman sa Get-
semani aron sa pag-antus alang 
sa atong mga sala ug sa pag-
ampo sa Dios. Ang mga tawo 
miabut nga nagdala og mga 
espada ug midakop Kaniya. Ang 
mga disipulo nanagan palayo 
tungod sa kahadlok.
Tan-awa sa Mateo 26:17–29, 
36–56.

BIYERNES
Si Jesus gidala ngadto sa 
halangdong pari, si Caifas. 
Ang disipulo ni Jesus nga si 
Pedro milimod nga siya kaila 
Kaniya. Si Jesus gipangutana 
sa gobernador, si Pilato, ug 
ni Herodes. Siya gihukman 
nga patyon diha sa krus. Si 
Jesus gilansang. Usa ka datu 
nga tawo nga ginganlan og 
Jose ang milubong ni Jesus 
diha sa iyang lubnganan. Ang 
inahan ni Jesus, si Maria, ug 
Maria Magdalena mibisita sa 
lubnganan.
Tan-awa sa Mateo 26:57–72; 
27:1–2, 27–37; Lucas 23:44–46, 
50–56.

SABADO
Ang lawas ni Jesus anaa sa 
lubnganan. Usa ka dako nga 
bato ang gibutang atubangan 
sa pultahan. Ang dautang 
mga pari naghangyo kang 
Pilato sa pagbutang og mga 
gwardya nga magbarug 
gawas sa lubnganan aron ma-
kasigurado nga walay tawo 
ang makasulod.
Tan-awa sa Mateo 27:57–66.

DOMINGGO  
SA PASKO SA 
PAGKABANHAW 
[EASTER]
Si Jesus nabanhaw! Siya miba-
ngon gikan sa lubnganan. Usa 
ka anghel mikanaog gikan sa 
langit ug misibug sa bato.
Si Jesus miingon sa Iyang mga 
disipulo sa pagtudlo ug sa pag-
bunyag sa uban ug misaad nga 
kanunay magauban kanila.
Tan-awa sa Mateo 28.
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Tan-awa ang daghang art 
gikan sa pasundayag sa 
umaabot nga mga isyu diha 

sa Atong Pahina. Tan-awa ang uban 
pang mga salmot sa www .liahona 
.lds .org.

Ang mga salmot gikan sa 
internasyonal nga pasundayag sa 
art sa mga bata sa tema nga“Ang 
Ebanghelyo Nagpanalangin sa 
Akong Kinabuhi.”

Ang Art sa mga Bata sa 
Tibuok Kalibutan

Beth B., 5 anyos, Canada

Daniel S
., 5 anyos, Fr

ance
 Karen L., 6 anyos, Bolivia

Zeniff F., 9
 anyos, Mexico

Andreza A., 10 anyos, Brazil

Dasha K., 11 anyos, Ukraine

Chung-chi, 6 anyos, Taiwan
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Carolina A., 7 anyos, Peru

Nathalie S., 9 anyos, Guatemala

Sara R., 9 anyos, Argentina

Addison O., 1
0 anyos, V

ietn
am

Leonardo T., 8 anyos, Chile

Fatima B., 5 anyos, Peru
Alina S., 8 anyos, Ukraine

Lee W., 9 anyos, Poland



Vanessa G., 11 anyos, Mexico

Erdenejargaliin O., 8 anyos, Mongolia

Lee J., 11 anyos, Tahiti

Amanda G., 12 anyos, Ec
uador

Guen R., 12 anyos, Philippines

Martina F., 11 anyos, Argentina

José V., 5 anyos, Peru

Adriana B., 10 anyos, Ecuador
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Makapuyo kamo og mahiyason, malam-
boon, ug matarung nga kinabuhi pinaagi 
sa pagsunod sa plano sa pagprotekta 
nga gihimo sa inyong Amahan sa Langit: 
Iyang plano sa kalipay.

Unsaon nako nga magpabiling 
luwas [safe] gikan sa dautang 
mga butang sa kalibutan?
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Si Elder Richard G. Scott 
sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles 
mipakigbahin sa pipila 
sa iyang mga hunahuna 
niini nga hilisgutan.

Ang Langitnong Amahan miandam 
sa mga kasulatan ug naghatag og 
padayon nga balaanong paggiya aron 
sa atong paglahutay. Kana nga tabang 
makasigurado nga kamo makapuyo 
uban sa kalinaw ug kalipay diha sa 
nagkagrabe nga kadautan.Bisan tuod ang kinabuhi mora 

og lisud karon, pangupot sa 

gunitanan nga puthaw sa ka-

matuoran. Kamo mas nakahimo 

og kalamboan kaysa inyong 

nahunahunaan.

Pagtinguha ug pagmabinan-
tayon sa personal nga giya 
nga ihatag kaninyo pinaagi 
sa Espiritu Santo.

Samtang kamo nagpadayon sa 
pagpunting sa inyong hunahuna 
ug kasingkasing ngadto sa Gi-
noo, Siya motabang kaninyo nga 
makaangkon og mabungahon 
ug puno nga kinabuhi bisan unsa 
pa ang mahitabo sa kalibutan 
nga nagpalibut kaninyo.

Gikan sa “Unsaon sa Pagpuyo nga Minaayo taliwala sa Nagkagrabe nga Pagkadautan,” 
 Liahona, Mayo 2004, 100–102.

Linain nga Saksi
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“Kami nagtuo nga pinaagi sa Pag-
ula ni Kristo, ang tanan nga mga 
katawhan mahimo nga maluwas, 
pinaagi sa pagsunod sa mga ba-
laod ug mga ordinansa sa Ebang-
helyo” (Mga Artikulo sa Hugot nga 
Pagtuo 1:3),

Unsay inyong andam nga 
ihatag alang sa tawo nga 
inyong gimahal pag-ayo? Ang 

atong Manluluwas, si Jesukristo, 
nahigugma kanato pag-ayo nga Siya 
mihatag sa Iyang kinabuhi alang 
kanato.

Ang Langitnong Amahan 
nasayud nga kon kita maka-
sala ug makahimo og mga 
sayop, dili kita makapuyo 
uban Kaniya pag-usab. 
Mao nga ang Iyang 
Anak, si Jesukristo, mi-
tanyag nga mahimo na-
tong Manluluwas. Ang 
Langitnong Amahan 
mipili Kaniya sa pag-
luwas nato tungod kay 
Siya mao ang bugtong 
tawo nga nakapuyo og 
kinabuhi nga walay sala.

Si Jesus nag-antus ug 
namatay aron sa paglu-
was kanato gikan sa ka-
matayon ug sa atong mga 
sala. Kini nga buhat sa gugma 
gitawag og Pag-ula. Tungod sa 
Pag-ula, kita makahinulsol sa atong 

mga sala, mapasaylo, ug mahimong 
limpyo ug putli sama ni Jesus.

Gilansang si Jesus ug namatay, 
apan human sa tulo ka mga adlaw 
Siya nabanhaw. Siya nabuhi pag-
usab! Tungod kay Siya nabanhaw, 
kita mabanhaw usab. Kini nagpa-
sabut nga ang atong mga lawas ug 
mga espiritu mahiusa pag-usab sa 
kahangturan.

Si Jesukristo  
Ang Akong Manluluwas ug Manunubos

 Sa tinuod, si Jesukristo mao 
ang atong Manluluwas ug Ma-
nunubos. Siya ang hingpit nga 
ehemplo alang natong tanan. Siya 
mitudlo nato unsaon sa pagtagad 
ang usag usa uban sa kamabina-
tion. Siya mitudlo nato unsaon sa 
pagserbisyo sa usag usa. Siya mi-
tudlo nato unsaon nga mahimong 
mas maayo. Dili kita makahimo sa 
pagpuyo og hingpit nga kinabuhi 
sama Kaniya, apan kita makabalik 
sa pagpuyo uban ni Jesus ug sa 

Langitnong Amahan pinaagi sa 
pagsunod sa mga sugo ug 

paghimo sa atong labing 
maayo. Kinahanglan kita 

nga mosunod ni Jesu-
kristo kada adlaw. ◼

PAGDALA SA PRIMARY NGADTO SA PANIMALAY

KALIHOKAN
Isumpay ang tuldok aron makompleto 
ang litrato ni Maria didto sa walay sulod 
nga lubnganan. Dayon kolori ang litrato. 
Kon kamo motan-aw sa litrato, kamo 
makahinumdom nga si Jesukristo mao 
ang atong Manluluwas ug Manunubos.

Nila ni Ana Maria Coburn ug Cristina Franco

Inyong magamit kini nga leksyon  
ug kalihokan sa pagkat-on  

og dugang mahitungod sa tema  
sa Primary karong bulana.
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Ni Chad E. Phares
Mga Magasin sa Simbahan

Malipayon sa Panimalay

Sila si Buntha ug Neath managsuon nga  
nagpuyo sa Siem Reap, Cambodia.

Sa dihang siya nag-otso anyos na, si  
Buntha mihukom nga magpabunyag. Kon si  
Neath mag-otso anyos na, siya usab magpabun-
yag. “Gusto kong modawat sa Espiritu Santo,” 
siya miingon.

Importante alang nila ni Buntha ug Neath nga 
moserbisyo sa uban. Si Buntha gusto nga mahi-
mong misyonaryo inigka-dako niya. Si Neath dili 
makapaabut nga siya mahimong usa ka “lola nga 
misyonaryo,” usa ka senior nga misyonaryo. ■

Sila si Buntha ug 
Neath mogahin 
og taas nga 
panahon nga 
mag-uban. Sila 
naningkamot nga 
mahimong buotan 
sa usag usa ug 
sa sakop sa ilang 
pamilya.
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Ang mga tawo gikan 
sa tibuok kalibutan 
mobisita sa karaang mga 
building sa ilang siyudad, 
apan sila si Buntha ug 
Neath malipayon kaayo 
nga maanaa sa pani-
malay ug maggahin og 
panahon uban sa ilang 
pamilya. Sila si Buntha ug Neath adunay espesyal 

nga dapit sa pagkat-on gawas sa ilang balay 
diin sila molingkud aron sa pagbasa sa mga 
kasulatan, paghimo sa ilang mga homework, 
ug sa pagbasa sa  Liahona. Sila si Buntha ug 
Neath ganahan sa pagbasa sa mga kasula-
tan. Sila naningkamot sa pagbasa sa mga 
kasulatan kada adlaw. Si Neath ganahan nga 
mobasa kabahin sa damgo ni Lehi. Si Buntha 
ganahang mobasa kabahin ni Nephi.

Si Neath ganahang 
magdula og mga dyolin. 
Si Buntha ganahang 
magdula og football sa 
bisan unsang bola nga 
iyang makita.
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Ang Tanan Nag-ilis
Ni Kaare Revill
Gibase sa usa ka tinuod 
nga istorya

“Kamo mao ang mga anak  
ni Jehova ang inyong Dios”  
(Deuteronomio 14:1). 1. Si Elise gustong mag-

ilis. Iyang gisul-ob ang 
sapatos ni Papa ug dili ti-
nuod nga ilong nga pula.

2. Si Elise misulod pagbalik sa 
iyang kwarto. Gisul-ob niya ang 
dalag nga kalo sa kontruksyon ug 
mikuha og plastik nga martilyo.

3. Gidukdok ni 
Elise ang salog 
dayon mibalik  
siya pagsulod sa 
iyang kwarto.

PARA SA GAGMAYNG MGA BATA

Kataw-anan  
ako nga clown.

Ako ang kusgan  
nga tigbuhat.
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4. Gisul-ob ni Elise ang nagsidlak-
sidlak nga morado [purple] ug pilak 
nga gown ug nagtuyok-tuyok sa 
iyang kwarto.

6. Sa oras tingkatulog si Elise nag-ilis sa iyang paborito  
nga berde nga pajama. Migawas siya sa iyang kwarto ug 
milingkod sa paa ni Mama.

7. 

5. Si Elise gusto 
nga mahimong 
prinsesa. Nagsul- 
ob siya sa iyang 
gown sa tibuok 
adlaw.

Ako si Elise. Ako 
anak sa Dios.
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Maanyag ako  
nga prinsesa.



72 L i a h o n a

KITANG TANAN MGA 
ANAK SA DIOS.

Bisan asa kita nagpuyo o 
unsay atong hitsura, kitang 

tanan mga anak sa Dios. Tan-
awa ang mga bata diha sa sir-
kulo sa ibabaw ug tan-awa kon 
makakita ba kamo kanila diha 
sa mapa. Lingini ang matag bata 
nga inyong makita.

MGA TABANG ALANG  
SA MGA GINIKANAN

H isguti ang pipila ka pisikal nga 
mga kinaiya o mga hiyas nga 

pagkatawo sa inyong mga anak. Unsa 
ang nakapahimo niya nga talagsaon? 
Ipasabut nga ang Langitnong Amahan 
milalang sa matag usa kanato nga 
mahimong lahi apan kitang tanan Iyang 
mga anak. Tabangi ang inyong anak nga 
makakita sa talagsaon nga mga kinaiya 
sa matag bata diha sa mapa.

PARA SA GAGMAYNG MGA BATA
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kapasidad sa pagdawat og pagpadayag.
“Pinaagi lamang sa Espiritu nga kamo masayud 

unsaon sa pagbuhat kon unsay inyong nabasahan 
diha sa handbook,” siya miingon. “. . . Mahimong 
para ninyo dili praktikal nga magdahum o gani 
maglaum sa pag-abut sa pagpadayag nga inyong 
gikinahanglan sa inyong matag adlaw nga pag-
serbisyo. Kini dili moabut kon walay hugot nga 
pagtuo ug paningkamot, apan kini posible.”

Si Presidente Eyring misaad nga samtang ang 
mga lider magtrabaho ug mag-ampo sa “pagsabut 
ug pagsunod sa mga pulong sa kinabuhi” nga 
gihatag ngadto kanila, ang Ginoo motabang ka-
nila nga makaserbisyo ug mangulo lapas sa ilang 
kaugalingong mga gahum.

Doktrinal nga Pundasyon sa mga Handbook 
“Ang handbook doktrinal,” miingon si Elder  

Oaks, ug “mas mubo kini kaysa 
unang handbook tungod kay diha 
sa daghang mga hilisgutan wala 
kini magpahayag og mga lagda o sa 
paghatag og mga direksyon. Hinoon, 
naghatag kini og mga baruganan nga 
mahimong gamiton sa dinasig nga 
mga lider . . . sumala sa ilang lokal 
nga kahimtang.”

Sila si Elder Bednar ug Elder  
Christofferson mipahimangno sa  
mga lider batok sa paglaktaw sa sinug-
danan nga mga hugna sa Handbook 2 
aron lang makabasa sa mga lagda sa 
nagsunod niana nga mga hugna. Ang 
mas una nga mga hugna nagpahimu-
tang sa doktrinal nga pundasyon aron 
sa pagsabut ug paggamit sa mga baru-
ganan ug mga lagda nga nagsunod.

Si Elder Bednar miingon nga aron 
ang mga handbook “mabase sa baru-
ganan, nga ang pipila sa sulod niini 
[applications] giklaro, mas mahagiton 
sa espirituhanong paagi ug tukma ang 
gikinahanglan natong tanan.

Mga Baruganan sa Pagpahaum 
“Sa mga butang kabahin sa dok-

trina, mga pakigsaad, ug mga lagda 
nga gitukod sa Unang Kapangulohan 
ug sa Napulog Duha, wala kami mo-
simang gikan sa handbook,” miingon 

Ni Adam C. Olson
Mga Magasin sa Simbahan

Atol sa tibuok kalibutan nga miting sa pag-
bansay sa pagpangulo niadtong Pebrero 
2011, ang mga sakop sa Unang Kapangulo-

han ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apos-
toles mitudlo sa mga partisipante sa paggamit 
sa bag-ong mga handbook sa mas epektibo nga 
paagi. Ang miting mao ang follow-up niadtong 
Nobyembre 2010 nga tibuok kalibutan nga miting 
sa pagbansay sa pagpangulo diin ang mga hand-
book gipaila.

Ang mga mamumulong mipasabut kon 
unsaon sa paggamit sa mga handbook sa 
mas madasigon nga paagi, ang kaimpor-
tante sa pagsabut sa doktrinal nga pun-
dasyon sa bag-ong mga handbook, kon 
unsaon sa paggamit sa mga baruganan sa 
pagpahaum ngadto sa mga programa sa 
Simbahan, sa unsang paagi nga ang mga 
kausaban sa mga handbook magamit sa 
pagpadayon sa buhat sa kaluwasan, ug 
ang tahas sa mga babaye diha sa mga 
council.

Miapil sa sibya mao sila si Presidente 
Henry B. Eyring, Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan; Elder Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, Richard G. Scott, 
Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A.  
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd  
Christofferson, ug Neil L. Andersen sa Ko-
rum sa Napulog Duha ka mga Apostoles; 
Elder Craig C. Christensen; Bruce D. Porter 
ug W. Craig Zwick sa Seventy; ug ang kina-
tibuk-ang mga presidente sa mga auxiliary.

Mas Dinasig nga Paggamit sa mga 
Handbook

Ginganlan ang miting og “ikaduhang 
kahigayunan sa pagkaplag unsaon sa 
paggamit sa handbook sa mas epekti-
bong paagi,” si Presidente Eyring miaw-
hag sa mga lider sa pagdugang sa ilang 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Pagbansay sa  
Handbook Nagpasabut  
sa Buhat sa Kaluwasan

“Ang handbook mamahimo 
ninyong usa ka bahandi 
samtang kamo mogamit ni-
ini aron sa pagtabang nga 
mangulo sa uban sa pagpili 
sa dalan ngadto sa kinabu-
hing dayon. Mao kana ang 
katuyoan niini.” 
Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan
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si Elder Nelson. “Ang pagpahaum gitugot sa pipila 
ka laing mga kalihokan aron sa pagtubag sa lokal 
nga mga kahimtang.”

Sumala ni Elder Porter, ang kapitulo 17, “Pagka-
pareho ug Pagpahaum,” gilakip aron sa pagtabang 
sa lokal nga mga lider nga mosunod sa Espiritu 
ug modeterminar kon kanus-a kini angay nga ga-
miton ang piho nga mga programa. Ang kapitulo 
nagpasabut kon unsa ang dili mahimong usbon 
ug naghatag og lima ka kahimtang diin ang mga 
pagpahaum mahimong himoon: mga kahimtang 
sa pamilya, limitado nga transportasyon ug kumu-
nikasyon, gagmayng mga korum o mga klase, dili 
paigong gidaghanon sa mga lider, ug kasiguroan 
sa mga kahimtang.

“Tukma nga mga pagpahaum dili makapaluya 
sa Simbahan; makapalig-on kini,” miingon si  
Elder Porter diha sa usa ka pakigpulong nga 
gibasa ni Elder W. Craig Zwick sa Seventy. Sa 
paghimo og dinasig nga mga pagpahaum, ang 
lokal nga mga lider dili gyud mobati nga sila 
nakig-uyon sa mas ubos kaysa modelo. “Ang 
matag unit sa Simbahan makagamit sa mga dok-
trina, mga ordinansa, gahum sa priesthood, ug 
mga gasa sa Espiritu nga gikinahanglan alang sa 
kaluwasan ug kahimayaan sa mga anak sa Dios,” 
misulat si Elder Porter.

Ang Buhat sa Kaluwasan
Ang mga kausaban nga gihimo sa tibuok 

Handbook 2 gituyo aron sa pagpalambo sa buhat 
sa kaluwasan. Si Presidente Eyring miingon: “Ang 
handbook mamahimo ninyong usa ka bahandi 
samtang kamo mogamit niini aron sa pagtabang 
ninyo nga mangulo sa uban sa pagpili sa dalan 
ngadto sa kinabuhing dayon. Mao kana ang katu-
yoan niini.”

Ang kapitulo 5 sa piho nga paagi gihugpong 
ubus sa ulohan “Ang Buhat sa Kaluwasan diha sa 
Ward ug Stake” daghang mga hilisgutan nga sa 
miagi gilain, lakip ang misyonaryo nga buhat sa 
miyembro, pagpabilin sa kinabig, pagpaaktibo, ug 
buhat sa templo ug family history, ug sa pagtudlo 
sa ebanghelyo.

“Si Pablo miingon nga karon, ang dispensas-
yon sa kahingpitan sa mga panahon, ang tanang 
butang pagahiusahon diha kang Kristo,” miingon 
si Elder Bednar (tan-awa sa Mga-Taga Efeso 1:10). 
“Adunay usa ka buhat.” 

Sama pananglit, ang gikonsiderar sa pipila sa 
una nga managlahi nga mga misyon sa Simbahan 

kay “sama nga buhat sa lain-laing mga dapit,” siya 
miingon. Ang misyonaryo nga buhat sa pagsang-
yaw sa ebanghelyo ug pagdapit sa uban aron 
modawat sa sagrado nga mga ordinansa ug sa 
paghimo og mga pakigsaad. Ang paghingpit sa 
mga Santos—lakip na ang pagpabilin, pagpaak-
tibo, ug sa pagtudlo—mao ang buluhaton sa pag-
dapit sa katawhan sa pagtuman sa mga ordinansa 
ug mga pakigsaad. Ang pagtubos sa mga patay pi-
naagi sa buhat sa family history ug sa templo mao 
ang paghatag og kahigayunan nga makadawat sa 
mga ordinansa ug makahimo og mga pakigsaad 
niadtong kinsa namatay.

Si Elder Holland miingon nga sa kinatibuk-an 
ang mga kausaban sa handbook makapasabut 
nga ang mga lider sa korum ug auxiliary dili la-
mang maghunahuna sa ilang kaugalingong mga 
sakop sa korum ug auxiliary diha sa ward coun-
cil, apan sila adunay responsibilidad sa espiritu-
hanong kaayohan sa tanang mga miyembro.

Si Elder Cook mitabang sa pagpasabut kon 
sa unsang paagi nga ang pipila sa mga kausa-
ban diha sa Handbook 2 nakatampo sa buhat sa 
kaluwasan.

Iyang gihatagan og gibug-aton ang kaimpor-
tante sa mga bishop ug mga ward council sa pag-
tubag sa mga panginahanglon sa welfare karon 
nga ang mga miting sa welfare dili na himoon. 
Iyang gipasabut ang dugang nga tahas sa mga 
lider sa Melchizedek Priesthood sa pagpakigtam-
bag uban sa mga sakop sa korum. Gipasabut pa 
niya og dugang ang kausaban nga nagtugot sa 
mga amahan kinsa dili hingpit nga takus sa tem-
plo nga moapil sa mga ordinansa ug mga pana-
langin sa mga sakop sa pamilya diha sa piho nga 
mga kahimtang.

Sa buhat sa 
kaluwasan, ang 
mga lider sa 
priesthood ki-
nahanglan nga 
mokonsiderar 
sa sunod nga 
mga ordinansa 
sa mga pangi-
nahanglan sa 
usa ka indibid-
wal ug unsaon 
sa pagtabang 
niana nga 
pagpangandam.
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“Kita wala sa negosyo sa 
pagpalakaw og mga programa  
o pagdumala og usa ka organi-
sasyon,” miingon si Elder  
Bednar. “Gikinahanglan kana, 
apan dili kana paigo. Kini mao 
buhat sa kaluwasan. Ug kon 
magsugod kita sa paghunahuna 
kabahin sa mga ordinansa ug 
mga pagkigsaad, dayon ang 
mga lider sa priesthood angay 
lang nga mangutana, unsay su-
nod nga ordinansa nga gikina-
hanglan sa kinabuhi niini nga 
indibidwal o niini nga pamilya, 
ug sa unsang mga paagi nga 
kita makatabang niana nga 
pagpangandam?” 

Mga Babaye diha sa Council
Si Elder Scott mipahayag og 

kabalaka nga sa daghang mga 
dapit, ang mga lider wala mo-
hatag og mga kahigayunan sa 
paglakip sa mga babaye pana-
hon sa miting. “Kon [ang mga 
babaye] madasig nga moapil 

ANAA PAY DAGHAN 
SA INTERNET

Pangitaa ang audio, video, 
ug teksto sa duha ka mga 
sibya sa tibuok kalibutan nga 
pagbansay sa pagpangulo 
diha sa lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Ang Handbook 2 mahimong 
makit-an sa internet diha sa  
lds.org/handbook/handbook-2 
-administering-the-church. Ang 
bag-ong Leadership Training 
Library maana diha sa seksyon 
sa Serving in the Church sa lds 
.org sa tunga-tunga sa 2011.

ANG MGA PANEL SA AUXILIARY MIGAMIT 
SA BAG-ONG TRAINING LIBRARY

Atol sa Pebrero 2011 nga tibuok kalibu-
tan nga pagbansay sa pagpangulo, ang 

kinatibuk-ang mga presidente sa mga auxiliary 
sa Simbahan miapil sa sunod-sunod nga mga 
panel discussion nga naggamit og mga ehem-
plo nga gikuha gikan sa bag-ong online nga 
kapanguhaan sa pagbansay. 

Ang Leadership Training Library mao ang 
koleksyon sa mga ehemplo nga tinuod nga 
nahitabo sa kinabuhi sa mga lider nga nag-
serbisyo sa tibuok kalibutan nga nagmodelo 
sa mga baruganan nga makita diha sa Hand-
book 2. Gikuha [shot] didto sa Brazil, Eng-
land, Guatemala, ug Korea, ang mga video sa 
pagkakaron anaa sa paghubad ug maanaa sa 
internet aron magamit unya sa 2011.

Naggamit niini nga mga video, ang mga 
kinatibuk-ang mga presidente sa auxiliary, 
ubos sa direksyon nila ni Elder Robert D. Hales 
ug Neil L. Andersen sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles ug ni Elder Craig C. 
Christensen sa Seventy, mihisgot og tulo ka 
importante nga mga baruganan nga makita 
sa Handbook 2.

1. Pagpangandam sa Espirituhanon 
nga Paagi

“Kahibulongan gayud kon giunsa sa Ginoo 
sa paglantaw ug pag-andam og mga paagi sa 
pagpanalangin kanato,” mipasabut si Rosemary 
Wixom, kinatibuk-ang presidente sa Primary, 
human makita ang ehemplo kon giunsa sa usa 
ka lider sa Relief Society sa South Korea nga 
matinguhaong nangayo ug nakadawat og 
inspirasyon samtang siya nagplano og miting.

Si Elder Andersen, nakighisgot uban ni 
Julie B. Beck, kinatibuk-ang presidente sa 
Relief Society, ug ni Sister Wixom, miingon, 
“Kini espirituhanon nga buhat, nga dili nato 
mahimo kon wala ang panabang sa Ginoo.” 
Ang mga sakop sa panel mihisgot kon sa 
unsang paagi nga ang pagpangandam sa 
espirituhanon nga paagi makahimo sa mga 
lider sa pag-focus sa mga indibidwal, mopa-
hiangay sa mga kalihokan, mga leksyon, ug 
mga buluhaton aron matubag sa ilang mga 
panginahanglan. “Ang pagpadayag gisabwag 
tali kanato,” mipamatuod si Elder Andersen.

2. Pag-apil sa mga Council
Usa ka tinuod nga istorya sa mga sakop 

sa ward council didto sa Guatemala nga 
nagtinabangay aron malampusong madapit 
ang usa ka pamilya sa pagbalik sa hingpit 
nga pagkaaktibo diha sa Simbahan naka-
hatag og kahigayunan ni Elder Christensen 
sa pagdumala og usa ka diskusyon nga 
magtinabangay ang mga council uban sa 
tanang lima ka mga presidente sa auxiliary: 
Sila si Sister Beck; Sister Wixom; Russell T. 
Osguthorpe, kinatibuk-ang presidente sa 
Sunday School; Elaine S. Dalton, kinatibuk-
ang presidente sa Young Women; ug si 
David L. Beck, kinatibuk-ang presidente sa 
Young Men.

Ang panel mihisgot kon giunsa sa hini-
usa nga mga paningkamot sa mga sakop 
sa council makatabang nga molambo ang 
mga miyembro sa ward, kon sa unsang 
paagi nga ang aktibo nga mga sakop sa 
council mopagaan sa buluhaton sa bisop, 
ug sa unsa nga paagi ang mga lider ug 
mga miyembro kinahanglan nga maminaw, 
mopakigbahin, ug magtinguha sa kabu-
but-on sa Ginoo kalabut sa mga miyembro 
sa ward.

3. Pag-alagad ngadto sa Uban
Ang focus sa ikatulo nga video mao ang 

usa ka batan-ong lalaki sa England nga 
naningkamot nga magpabiling hingpit nga 
aktibo diha sa Simbahan. Ang panel, nga 
gidumala ni Elder Hales ug lakip ni Brother 
Osguthorpe, Brother Beck, ug Sister Dalton, 
miila sa kaimportante sa mga lider nga 
makigtambayayong uban sa mga ginikanan, 
sa council sa Simbahan, ug uban sa mga 
batan-on. 

“Kon tukma lang ninyong buhaton ang 
inyong nakita karon,” si Elder Hales mitapus, 
“istoryahi kini [mga ehemplo diha sa video] 
ug hisguti kini, ipangutana kini sa Ginoo 
. . . pagagiyahan ug pagatudloan kamo kon 
unsaon ninyo sa pagtabang ug paglig-on 
ug pagtuman sa gikinahanglan ninyo 
nga buhaton sa mga calling nga gihatag 
kaninyo. ◼
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gyud sa mga miting sa ward council, ang ilang 
mga ideya kanunayng makatabang ug makada-
sig,” siya miingon.

Ang mga lider makaawhag sa pagpaapil pina-
agi sa pagtawag sa mga sister sa ilang pangalan 
ug sa pagpasalamat tungod sa mga ideya ug mga 
sugyot nga gihatag, mipasabut si Elder Scott.

“Susama nga panalangin ang moabut sa  
mga panimalay sa mga lider sa priesthood”  
kinsa nagsunod niini nga mga sumbanan tungod 
kay “kini nga mga lalaki mahimong mas maka-
dayeg sa sagrado nga tahas sa ilang mga asawa 
diha sa ilang kaugalingong panimalay,” siya 
midugang.

Siya mitudlo sa kaimportante sa pagtinguha 
og panaghiusa tali sa mga sakop sa council. Kon 
kana mabati, ang usa ka lider makaila niini ug 
motawag alang sa pagboto. Sa mga higayon nga 
ang mga sakop wala magkahiusa, ang mga lider 
kinahanglan nga mangayo og tambag gikan sa 
matag sakop sa ward council, mohatag og pasa-
lamat alang sa mga ideya nga gipakigbahin mo-
himo og desisyon, ug mohangyo sa mga sakop 
sa council alang sa hiniusa nga suporta niana 
nga desisyon. Si Elder Scott mipasabut og maayo 
sa kaimportante sa pagkakompidensyal sa mga 
hilisgutan sa ward council.

Gipaabut nga mga Resulta
Si Elder Nelson mitapos sa pagbansay pinaagi 

sa pagpahayag og tulo ka mga paglaum: nga ang 
pagpayano makahatag og mas epektibong maga-
mit ang panahon ug mga kapanguhaan sa mga 
sakop, nga ang gahum sa priesthood molambo sa 
matag tighupot sa priesthood aron sa pagpana-
langin sa matag indibidwal ug sa matag pamilya 
diha sa Simbahan, ug nga ang matag sakop mas 
mobati og debosyon ug pagkatinun-an. ◼

ANAA SA MGA BALITA

Si Elder Perry  
Mitukod sa Unang 
Stake sa Guam

Si Elder L. Tom Perry sa Ko-
rum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mibisita sa Guam 
niadtong Disyembre 2010 aron 
sa pagtukod sa Barrigada Guam 
Stake, ang unang stake sa teri-
toryo sa Guam. Samtang didto, 
si Elder Perry, kinsa miserbisyo 
sa United States Marine Corps 
dihang dapita atol sa Ikaduhang 
Gubat sa Kalibutan, mibisita 
usab sa Pacific War Museum ug 
sa kasilinganang isla sa Saipan. 
Adunay 1,971 ka mga miyembro 
sa Simbahan nga nagpuyo sa 
Guam. Ang teritoryo sa Guam 
kabahin sa Asia North Area sa 
Simbahan.

Ang LDS nga mga 
Doktor Nanambal 
og Kolera sa Papua 
New Guinea

Usa ka grupo sa LDS nga mga 
doktor gikan sa Australia miga-
hin og panahon sa pagpanambal 
sa mga biktima sa nagdagsang 
nga kolera sa hilit nga mga bala-
ngay sa amihanan-kasadpan sa 
Papua New Guinea sa hinapos 
sa 2010.

Ang mga doktor miatiman sa 
gatusan ka mga pasyente, naglu-
was sa usa ka tawo kinsa hapit 
na gayud mamatay sa dihang 
miabut siya sa ospital ug sa uban 
kinsa dili na unta molungtad og 
24 ka oras kon dili matambalan.

Ang mga tawo nagpanon 
nga naglakaw ug nagsakay og 
bangka paingon sa mga doktor. 
Si David Williams sa Brisbane ug 
si Anthony Mahler sa Cairns mii-
ngon nga sulod sa usa ka adlaw 

sa pag-abut nila sa balangay sa 
Sogere, sila nakapanambal og 
labaw pa sa 200 ka mga kaso sa 
kolera. Nagpasabut sa kinatibuk-
ang kasinatian, si Dr. Mahler 
miingon, “[Kini] mao ang labing 
magantihon sa propesyonal nga 
kasinatian sa akong kinabuhi,” 
bisan pa man sa mga kalisud 
ug makapaluya nga kabug-at sa 
trabaho.

Agig dugang sa pagpadala og 
mga doktor, ang Simbahan mi-
hatag og mga relief supply, lakip 
ang medikal nga tabang ug mga 
water purifier. Mga kargamento 
sa pagkaon ug mga sabon gi-
padala usab ngadto sa naglisud 
nga mga dapit gikan sa Simba-
han sa Port Moresby, ug mga 
kargamento sa personal nga 
mga hygiene kit gipadala gikan 
sa Port Moresby ug Brisbane. 
Usa ka magtiayon nga misyo-
naryo nga eksperto sa pagpa-
limpyo sa tubig miadto sa Papua 
New Guinea aron motabang sa 
pagpakigtambayayong sa mga 
paningkamot sa kahupayan.

Ang DVD Mipaila  
sa Tema sa Mutual 
sa 2011

Niadtong Enero, ang Simba-
han misugod sa pagpang-apud-
apud sa 2011 DVD nga Alang sa 
Kalig-on sa Kabatan-onan, Kami 
Nagtuo, ngadto sa mga unit sa 
Simbahan sa tibuok kalibutan 
aron magamit sa pagsuporta sa 
2011 nga tema sa Mutual.

Ang DVD puno sa multi-
media nga desinyo aron sa 
pagtabang sa mga batan-on 
nga makahimo sa tema, Mga 
Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 
1:13, usa ka importante nga 
bahin sa ilang kinabuhi. Ang 
mga segment nagpakita nila ni 
Presidente Thomas S. Monson, 

Ang mga lider sa Simbahan miingon nga ang mga 
lalaki ug mga babaye kinahanglan nga tugotan aron 
makasarang ug gawasnon nga makapahayag sa ilang 
mga ideya diha sa mga miting sa pagpangulo.
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mga kinatibuk-ang presidente sa 
Young Men ug Young Women, 
musika, mga pagpamatuod sa 
mga batan-on, ug daghan pa.

Kadaghanan sa mga sulod 
naglangkob sa mga pagpama-
tuod sa mga batan-on ug maka-
padasig nga mga kasinatian.

Ang musika, mga mensahe, 
ug mga pagpamatuod magamit 
aron sa pagpalambo sa mga 
klase sa mga batan-on, mga 
miting, ug mga kalihokan sa 
tibuok tuig.

Ang tanang materyal anaa sa 
internet aron ma-download sa 
youth.lds.org.

DVD naglakip usab sa hubad 
sa mosunod nga mga pinulo-
ngan: Chinese, English, French, 
German, Italian, Japanese,  
Korean, Portuguese, Russian,  
ug Spanish. ◼

MGA MINUGBO NGA BALITA SA KALIBUTAN

Ang Simbahan Modawat og 
mga Salmot sa Ikasiyam nga 
Internasyonal nga Kompetis-
yon sa Art

Ang Church History Museum 
mohimo og mga porma sa alang 
sa pagrehistro sa Ikasiyam nga 
Internasyonal nga Kompetisyon 
sa Art sa Simbahan nga maanaa 
online karong Abril 4, 2011. Ang 
mga salmot sa kompetisyon 
kinahanglan gayud nga isumiter 
online o tatakan sa koreyo sa 
dili pa ang Oktubre 7, 2011. Ang 
tema sa umaabut nga kompetis-
yon mao ang “Himoa nga Mahi-
baloan ang Iyang Kahibulongan 
nga mga Buhat” (D&P 65:4). 
Alang sa dugang nga impormas-
yon sa English o sa pagtan-aw 
sa gipili nga art gikan sa nangla-
bay nga mga kompetisyon, bisi-
taha ang lds.org/churchhistory/
museum/competition.

Ang Mga Istorya sa Bag-ong 
Tugon Anaa na Karon sa 
Video

Agi og suporta sa 2011 nga 
kurikulom sa Bag-ong Tugon, 
mga video nga gikan sa libro 
nga Mga Istorya sa Bag-ong 
Tugon gi-animate na karon 

gamit ang paagi nga gitawag og 
parallax. Ang 65 ka mga video 
anaa na sa English ug ingon 
man mga rekord sa audio MP3 
alang sa matag video sa 11 ka 
mga pinulongan diha sa LDS.
org. Ang parallax nga mga video 
maanaa sa matag pinulongan sa 
2011. Pangitaa ang mga video 
diha sa scripturestories.lds.org 
ug pilia ang New Testament 
Stories.

Mga Batan-ong Lalaki sa  
Bangalore Mipasalig sa  
Katungdanan ngadto sa Dios

Labaw sa 30 ka batan-ong 
mga lalaki nga gikan sa Banga-
lore India District nagpundok 
sa kabungturan sa Kanakapura 
aron sa pagkat-on mahitungod 
sa bag-ong programa sa Katung-
danan ngadto sa Dios ug nag-
kat-on og espirituhanong mga 
leksyon gikan sa mahagitong 
pisikal nga mga kalihokan. Ang 
batan-ong mga lalaki migamit 
og pisi ug pulley sa paglabang 
sa lim-aw. Sila nag-jogging sa 
buntag, nagkatkat og bukid, ug 
nagkat-on sa pagrappel. Ang ka-
lihokan gitapos uban sa miting 
sa pagpamatuod. ◼

UPDATE

Ang Enero 2011 nga 
 Liahona nagpahayag 
nga walay lumad 

nga mga misyonaryo ang 
nagserbisyo sa Ivory Coast 
(tan-awa sa Samuel Gould, 
“Diha sa Presensya sa mga 
Anghel,” 50). Human ang 
isyu giimprinta ang mga 
kahimtang nausab didto, 
ug dili lumad nga mga 
misyonaryo ang gi-assign 
pag-usab. Ang Simbahan 
higpit nga nagbantay sa 
politikanhong sitwasyon 
sa bisan asa nga ang mga 
misyonaryo moserbisyo ug 
motangtang sa mga mis-
yonaryo kon gikinahang-
lan. Ang mga misyonaryo 
pabalikon lamang kon ang 
mga kahimtang luwas na 
usab.

Tan-aw ug pa-
minaw sa walay 
paglubad nga 
mga istorya sa 
Bag-ong Tugon 
nga gihatagan 
og kinabuhi 
diha sa maanin-
dot nga kolor 
ug pagsaysay sa 
scripturestories 
.lds.org.
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KOMENTARYO

Iyang Gipagaan ang Atong 
mga Palas-anon

Ganahan ko kaayo niini nga 
magasin ug sa tanang mga sulod 
niini. Ganahan ko kaayo sa mga 
artikulo sa mga General Author-
ity, ilabi na sa mga pakigpulong 
sa komperensya. Sila nagtudlo 
kanato ug nagdasig kanato sa 
pagpadayon, bisan pa man sa 
atong mga pagsulay.

Namiyembro ako sa Simbahan 
sulod sa 26 ka tuig, ug akong 
nabasa ang matag isyu sa  Liahona. 
Kanunay akong magbasa sa  
nangagi nga mga isyu, ug usa  
ka artikulo nga akong gihambin 
pag-ayo mao ang “Ang Malumo 
nga mga Kalooy sa Ginoo,” ni  
Elder David A. Bednar (Mayo 2005, 
99). Nakatabang kini nako nga 
mahinumdom kon unsa ka sagad 
ang Langitnong Amahan mopata-
liwala uban sa Iyang malumo  
nga mga kalooy ug mopagaan  
sa atong mga palas-anon.
Iolanda Valenti, Italy

Mga Pagtulun-an nga  
Gikan sa Ginoo

Mapasalamaton ako sa matag 
bulan nga makabaton sa mga 
pulong sa buhi nga mga propeta. 
Ako nasayud nga ang ilang mga 
pagtulun-an moabut gikan sa 
Ginoo ug mopanalangin sa akong 
kinabuhi kon kini akong gamiton. 
Ang pagbasa sa mga kasinatian 
sa mga Santos sa tibuok kalibutan 
makapalig-on sa akong pagtuo 
ug pagpamatuod tungod kay na-
kat-on ako kon unsa ang gibuhat 
sa uban aron pagbuntog sa ilang 
mga palas-anon.
Byron David Calderon Mosquera, Ecuador

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

MGA IDEYA SA FAMILY HOME EVENING

“Sa Paghinumdom Kaniya Kanu-
nay ,” pahina 20: Ikonsiderar ang pag-
hisgot isip usa ka pamilya ang tambag 
ni Elder Christofferson “Makasugod kita 
pinaagi sa pagwagtang sa tanang bu-
tang sa atong kinabuhi ug dayon ibalik 
sa prayoridad nga paghan-ay nga ang 
Manluluwas diha sa taliwala.” Ikonside-
rar sa paghisgot mahitungod sa pipila 
sa mga panalangin nga gihisgutan ni 
Elder Christofferson nga moabut sam-
tang kita “kanunay nga nahinumdom sa 
Manluluwas.”

“Ang Gahum sa Kasulatan,” 
pahina 52: Human sa pagbasa og 
dungan niini nga artikulo, dapita ang 
mga sakop sa pamilya sa pagpakigba-
hin sa ilang mga pagbati mahitungod 
sa pagbasa sa mga kasulatan ug pag-
tambong sa seminary. Dapita sila nga 
isulat sa ilang mga journal ang ilang 
mga pagpamatuod kabahin sa gahum 
sa mga kasulatan. Dasiga ang inyong 
mga anak sa pagtuon ug pagmemorya 
sa scipture-mastery. 

“Ang Tigpataliwala nga si  
Jesukristo,” pahina 56: Samtang 
magdungan kamo og basa sa artikulo, 
dapita ang inyong pamilya sa pagpami-
naw sa kaimportante sa usa ka tigpata-
liwala. Pangutan-a sila kon unsa kaha 
ang mahitabo kon ang tigpataliwala 
wala motabang sa tawo nga utangan. 
Makabasa usab kamo sa mga kasulatan 
ug maghisgot kon sa unsang paagi  
ang Manluluwas mao ang atong tig-
pataliwala. Ikonsiderar sa pagbasa sa 
2 Nephi 2:27–28 ug Alma 42:24–25.

“Ang Tanan Nag-ilis,” pahina 70: 
Ikonsiderar sa pagdapit sa mga sakop 
sa pamilya sa pagsul-ob og costume o 
magpakaaron ingnon nga laing tawo. 

Hatagi ang matag tawo 
og kahigayunan sa pag-
pakigbahin kon kinsa 
sila. Human sa pagbasa 
sa istorya, ipasabut nga 
bisan unsa pa ang bahin 
[role] nga atong gidala, 
kita mga anak gyud sa Dios.

Malipayon nga mga Panahon ug  
Mahangturon nga mga Pagkabugkos

Sa gagmay pa ang akong mga anak, 
ganahan sila nga magdula human sa family 
home evening. Usa sa ilang mga paborito, 
ang “Trunky the Elephant,” nga ginganlan 
sunod sa kanta sa among anak nga babaye, 
si Jocelyn, nga nakat-unan sa eskwelahan. 
Human namo og kanta, ako ang mahimong 
Trunky ug pasakyon ang mga bata sa akong 
buko-buko. Una, ang akong duha ka tuig nga 
anak nga lalaki, si Jorge; dayon, ang akong 
upat ka tuig nga anak nga babaye, si Jocelyn; 
ug sa katapusan ang akong asawa, si Eliz-
abeth, mosaka. Silang tanan diha sa akong 
buko-buko, ako silang gipasakay libut sa sala. 
Nalingaw gyud mi pag-ayo.

Paglabay sa mga tuig, ang akong duha ka 
dagko na nga mga anak naghulat sa ilang 
tawag sa misyon. Atol sa usa ka family home 
evening, ilang nahinumduman ang “Trunky 
the Elephant.” Nagdungan kami og panganta; 
dayon, human sa paglabay sa daghang tuig, 
ako nahimo na usab nga elepante. Una ang 
akong anak nga lalaki, dayon ang akong anak 
nga babaye, ug sa katapusan ang ilang inahan 
misakay sa akong buko-buko. Nahapla ko sa 
salog, ug kaming tanan nangatawa pag-ayo.

Ang panumduman niana nga higayona 
nakahimo kanamo nga mapasalamaton 
nga ang mga propeta mitudlo kanamo 
mahitungod sa family home evening. Kami 
nakakat-unan nga bisan unsa pa ka yano 
ang among mga family home evening, ang 
labing importante nga butang mao nga kami 
nakabaton og malipayon nga mga higayon 
uban sa among mga pamilya, mga higayon 
nga nakalig-on sa among mahangturon nga 
pagkabugkos. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

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.
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Ni Larry Hiller
Mga Magasin sa Simbahan

Agosto didto sa Balaan nga Yuta. Libut 
sa mga guba sa Capernaum nga 
misanag sa kainit sa kahapunon. Usa 

kadto sa nindot nga lugar, apan ang among 
giya ug usa ka duol nga cicada nagsaba-
saba taud-taud na, ug ako nagsugod sa 
pagkatingala.

Sa kalit ako naabtik sa dihang ang giya mi-
tudlo ngadto sa kahoy nga milandong kanamo 
ug kaswal nga miingon, “Gitawag nila kana 
nga kahoy sa ‘korona sa mga tunok.’” Miha-
ngad ko sa mga sanga nga daghan og dahon. 
Asa ang mga tunok? Mikab-ot, mabinantayon 
akong mibira sa gamay nga sanga.

Diha, sa humok nga mga dahon, akong 
nakita ang mga tunok. Niwang ug berde, hait 
kaayo ug sama ka taas sa akong kumagko, 
dili kini makita gikan sa pipila ka pye nga 
gilay-on. Apan si bisan kinsa nga makahikap 
sa usa niadtong dahunon nga sanga mobati 
gayud og kasakit.

Naghunahuna ko sa daghang mga pain-
ting nga akong nakita sa Manluluwas nga 
nagbarug nga gitamay sa usa ka korte nga 
gikupoan og morado [purple] ug gikorona-
han sa mahait, uga, tunukon nga mga sanga. 
Sa kalit miabut sa akong hunahuna nga ang 
usa ka ulipon o sundalo nga gisangunan sa 
paghimo niana nga korona tingali gusto nga 
maghimo gamit ang mainat-inat nga berde 
nga sanga sama niadtong mga kahoy sa  
ibabaw—dili dali mabali, uga nga mga ka-
hoy. Sa pagsulti pa og dugang, ang katuyoan 
sa korona dili lamang sa pagpasakit apan sa 
pagbiay-biay ug pagbugal-bugal.

Sa karaan nga kalibutan ang usa ka berde, 
dahunon nga korona o lukong—sa kasaga-
ran sa humot nga mga dahon sa laurel—sa 

KORONA  
NGA MGA  
TUNOK,  
KORONA SA 
KADAUGAN 

HANGTUD KITA MAGKITA PAG-USAB

kasagaran gihatag ngadto sa mga ma-
nanaog sa sangka ug mga gubat. Ang 
lukong sa laurel idayan-dayan sa mga 
imahen sa mga hari ug mga emperor. 
Tingali ang mabangis nga korona nga 
giduot sa agtang sa Manluluwas mao ang 
dahunon ug berde sa mabiaybiayon nga 
nagpasabut ngadto nianang karaan nga 
pasidungog. Mao lang na ang gituohan, 
dili usa ka matang sa doktrina. Apan 
alang kanako, ang pagtan-aw nianang 
paagiha nakahatag og usa ka aspeto sa 
Pag-ula nga mas klaro: ang Manluluwas 
nakahibalo sa atong mga kasubo, ug Siya 
makahimo sa pag-ayo kanato. 

Ang kupo nga gipasul-ob diha Kaniya 
usa ka mabiay-biayon nga simbolo sa pag-
kahalangdon. Nagtabon kini sa mga labud 
ug mga samad sa mga pagdagmal nga Iyang 
giantus. Sa samang paagi, ang usa ka dahunon 
nga mga tunok makita nga usa ka lukong sa 
kadaugan apan sa tinuod nagtago kini sa sakit 
nga gihatag niini.

Mao nga daghan nato ang nag-antus sa 
wala makita nga mga kasakit. Ang himno 
nagtudlo kanato nga “sa mahilom nga kasing-
kasing gitago ang kasubo nga dili makita sa 
mata” (“Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, 
nu. 220). Apan ang Manluluwas nakakita. 
Nakasinati kaayo Siya sa pribado nga kasakit. 
Ang Iyang tibuok pagpangalagad gigahin sa 
pagpaabut sa Pag-ula ug Pagkabanhaw. Apan 
kadtong Iyang gitudloan ug gipanalanginan 
ug giayo wala makahibalo. Bisan ang Iyang 
kaugalingon nga mga tinun-an nagpabilin nga 
wala makahibalo.

Ang Manluluwas nakakita lapas pa sa “mga 
kupo” ug “mga korona” nga nagtago sa atong 
mga kasubo gikan sa uban. Nakaantus sa 
“mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal  
sa matag matang,” Siya puno sa kalooy ug na-
kahibalo unsaon sa pagtabang nato kon kita 
motugyan sa atong mga salagubangon diha 
sa Iyang mga tiil (tan-awa sa Alma 7:11–12). 
Siya ang balsamo nga makaayo sa lawom ug 
natago nga mga samad. Ug ang korona nga 
Iyang gipakita kanato mao ang tinuod nga 
kadaugan. ◼

Alang kanako 
ang korona sa 
mga tunok na-
himong simbolo 
sa pagkahibalo 
sa Manluluwas 
sa atong tanang 
gitago nga mga 
kasakit— ug 
sa Iyang abili-
dad sa pag-ayo 
niini.

KR
IS

TO
 N

G
A 

G
IK

O
RO

N
AH

AN
 O

G
 M

G
A 

TU
N

O
K,

 N
I C

AR
L H

EIN
RI

CH
 B

LO
CH

, G
IG

AM
IT 

N
G

A 
M

AY
 PA

G
TU

G
O

T 
SA

 N
AT

IO
N

AL
 H

IS
TO

RI
C 

M
US

EU
M

 S
A 

FR
ED

ER
IK

SB
O

RG
 S

A 
HI

LLE
RØ

D,
 D

EN
M

AR
K,

 D
ILI

 M
AH

IM
O

N
G

 PA
KO

PY
AH

AN



Panahon sa Iyang mortal nga pangalagad, si Kristo 

misulti sa Iyang mga tinun-an nga “ang Anak sa tawo 

kinahanglan nga . . . pagapatyon, ug sa ikatulo ka 

adlaw pagabanhawon” (Lucas 9:22).

Human Siya malansang sa Krus, “Si Maria Mag-

dalena ug ang usang Maria [miadto] sa pagtan-aw sa 

lubnganan.

“Ug, tan-awa, miabut ang usa ka dakong linog: kay 

MGA PULONG NI KRISTO

Buntag sa Pagkabanhaw, ni Steven Edwards

dihay manolunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa 

langit, ug miabut ug iyang giligid ang bato ug milingkod 

siya niini. . . .

“Apan ang manolunda miingon sa mga babaye, 

Ayaw kamo kalisang: kay nasayud ako nga nangita 

kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. 

“Wala na siya dinhi: kay siya nabanhaw, sumala sa 

iyang giingon” (Mateo 28:1–2, 5–6).



“Ang paghinumdom sa Manluluwas naglakip gayud sa paghinumdom 
sa Iyang Pag-ula, nga simbolokanhong girepresentar sa pan ug tubig 
isip timaan sa Iyang pag-antus ug kamatayon” misulat si Elder D. Todd 

Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. “Kinahanglan nga 
dili gayud kita makalimot unsay Iyang gibuhat alang kanato, kay kon wala ang 
Iyang Pag-ula ug Pagkabanhaw, ang kinabuhi walay kahulugan. Uban sa Iyang 
Pag-ula ug Pagkabanhaw, bisan pa niana, ang atong mga kinabuhi adunay ma-
hangturon, balaan nga mga posibilidad.” Tan-awa sa “Sa Paghinumdom Kaniya 
Kanunay,” pahina 20.
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