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Samtang saulugon nato ang Kapaskohan 
i-focus nato ang atong hunahuna sa 
pagkatawo sa Manluluwas nga si 

Jesukristo ug sa Iyang mahangturong Pag-ula 
nga miayo sa atong kalag ug naghimo nga 
kita makatuman sa balaan natong katuyoan.  
Ang gasa sa Manluluwas 
kanato talagsaon ug lapas sa 
panabut.  
 Naghinumdom ko sa Pasko, 
sa usa ka makahuluganong 
gasa nga gihatag sa Amahan 
sa kaandam Niya nga 
isakripisyo ang Bugtong 
Niyang Anak. Gitudlo ni Juan 
kanato nga kining gasa sa 
pagsakripisyo sa Iyang Anak 
nahimo tungod sa gugma sa 
Amahan ngari kanato. “Kay 
gihigugma gayud sa Dios 
ang kalibutan nga tungod 
niana gihatag niya ang iyang 
bugtong Anak, aron ang 
tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, 
kondili may kinabuhing dayon.” (Juan 3:16)  
 Pamalandongi sa makadiyot ang lawom 
ug dili matugkad nga gugma sa Amahan 
kaninyo nga mitugot Siya sa Iyang Anak nga 
modala nganha Kaniya sa inyong mga sala 
ug mga kahuyang pinaagi sa pag-ula ug mag-
antus sa grabeng kasakit nga paglansang sa 
krus. 
 Ang Manluluwas Mismo mihangyo sa 
Amahan kon duna bay laing paagi, dihang 
miingon Siya, “O Amahan ko, kon mahimo, 
isaylo lang kanako kining kopa.” (Mateo 
26:39) Kining malumo nga istoryahanay 

tali sa Amahan ug sa Anak motusok sa 
kasingkasing sa matag ginikanan. Ang 
Manluluwas nahibalo sa plano; Nahibalo 
Siya nga miuyon Siya nga moanhi; apan sa 
pag-abut sa panahon, misusi sa katapusang 
higayon sa Iyang Amahan, kinsa Iyang 

hingpit nga gisaligan, sa 
pagsiguro nga kini lang ba 
gayud ang paagi. Siguradong 
midugo ang kasingkasing sa 
Amahan dihang ang Anak 
mihimo sa katapusang hangyo.  
Ang kahilom sa Amahan 
nakaaghat sa Manluluwas sa 
pag-ingon, “hinoon, dili ang 
akong pagbuot maoy matuman, 
kondili ang imo.” (Lucas 22:42)  
Gitudlo ni Abinadi kanato ang 
kamahinungdanon niini nga 
gutlo dihang gihulagway niya 
ang pagtugyan sa Manluluwas 
uban niini nga pulong, “ang 
kabubut-on sa Anak ingon nga 

gituhop ngadto sa kabubut-on sa Amahan.”
(Mosiah 15:7)
 Tungod sa Iyang gugma kanato ang 
Amahan anaa ug nagtan-aw sa Iyang anak 
nga miagas ang dugo sa matag lungag sa 
panit didto sa Tanaman sa Getsemani; (D&P 
19:18) hampakon; (Mateo 27:26) purong-
purongan og sampinit nga gipahaum sa 
iyang ulo: (Mateo 27:29; lud-an; (Matt hew 
27:30) ug ilansang sa krus. (Matt hew 27:35)  
Ang Amahan ug ang Anak mahimo rang dili 
mopadayon niini bisan kanus-a, apan tungod 
sa gugma kanato, kini ilang gipadayon, 
nahibalo nga aron ang kalooy mahatagan 
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Mamahimo kitang 
sama Kanila 
kon makasabut 
kitang dili kana 
mahitungod kanato.  
Mamahimo kitang 
sama Kanila kon 
itugyan nato ang 
atong kaugalingon 
sa uban.  Kon 
makasabut kita sa 
talagsaong gasa 
sa Amahan ug sa 
talagsaong gasa 
sa Anak, mahibalo 
kita niana, “tungod 
kay gihatagan man 
kita og daghan, 
mohatag ta.” 
(“Because I Have 
Been Given Much,” 
Hymns, no. 219)

sa kaangayan, aron ang atong mga sala ug 
mga sakit matabunan, gikinahanglan kini 
nga mahimong usa ka dako ug katapusang 
sakripisyo. (Alma 34:14-16)  Hunahunaa 
sa makadiyot ang dili mahulagway nga 
kahupayan sa Amahan dihang ang Bugtong 
Anak sa katapusan militok sa mga pulong, 
“Tapos na,” ug miduko sa Iyang ulo ug 
namatay. (Juan 19:30)
 Ako ug si Marcia dunay unom ka anak.  
Ang among gugma kanila nagtubo sa matag 
adlaw. Lisud hunahunaon dihang kami wala 
pay mga anak nga sila among higugmaon 
labaw sa among gihimo. Kon nag-antus ang 
among mga anak dili mi kaagwanta nga 
ginikanan nga diha ra ug magtan-aw. 
 Dihang gibiyaan namo ang upat namo 
ka anak sa MTC pagsugod sa ilang misyon, 
nahibalo sa kalisud sa bag-ong buluhaton 
alang nila, maglisud kami og pugong sa 
among pagbati. Labaw sa tanan gusto 
namong magserbisyo sila, apan nahibalo 
ming mawala sila sa duha ka tuig ug sila 
maglisud sa bag-ong mga pinulongan, bag-
ong kahimtang ug hagit sa pagkabig. 
 Samtang ang among duha ka anak nga 
babaye nagsinati sa pagpanganak ug sa 
kasakit ug mga kausaban sa ilang lawas 
ug mga pagbati, isip ginikanan, dili mi 
kaagwanta nga magtan-aw. Nahibalo kami 
nga sa mahangturong plano sa mga butang 
kadto ra gayud ang paagi, apan kon siya 
inyong anak, gustohon ninyo nga unta lahi.  
 Makadasig nga ang mga pioneer nga 
nagsakripisyo gayud aron maestablisar ang 
Simbahan mipahayag nga sila “nakaila sa 
[Dios] diha sa [ilang] mga kalisud.” (Ang 
Atong Panulundon, pahina 98)  Kon atong 
malantaw ang pag-antus; kon masinati 
nato ang kasakit;  kon magsubo kita sa 
kasakit nga atong nahimo;  magsugod kita 
og kasabut sa bililhon nga gasa nga gihatag 
sa Amahan dihang gihalad niya ang Iyang 
Bugtong Anak.
 Unsay gipangayo sa Amahan kanato agi 
og bugti niining talagsaong gasa?  Gitubag 
ni Haring Benjamin kana nga pangutana 
dihang miingon siya, “Ug tan-awa, ang tanan 
nga iyang gikinahanglan kaninyo mao ang 
paghupot sa iyang mga sugo.” (Mosiah 2:22)  
Dihang gipangutana kon unsa nga matang 
sa tawo kamo mahisama, mitubag ang 
Manluluwas, “Sa pagkatinuod Ako moingon 
nganha kaninyo, gani sama nga Ako mao.” (3 
Nephi 27:27)  Mamahimo kitang sama Kanila 
kon makasabut kitang dili kana mahitungod 
kanato. Mamahimo kitang sama Kanila kon 
itugyan nato ang atong kaugalingon sa uban.  
Kon makasabut kita sa talagsaong gasa sa 
Amahan ug sa talagsaong gasa sa Anak, 
mahibalo kita niana, “tungod kay gihatagan 
man kita og daghan, mohatag ta.” (“Because I 
Have Been Given Much,” Hymns, no. 219)
 Karong Kapaskohan, naghunahuna ko sa 

tulo ka gasa. Ang una mao ang gasa sa Anak 
sa paghatag sa Iyang kinabuhi aron mabuhi 
ta pag-usab, ug paghimo sa pag-ula aron 
kita mapasaylo. Ang ikaduha mao ang dili 
katuohang gasa sa Amahan dihang gihatag 
Niya ang Iyang Anak aron mobayad sa dili 
maihap nga kantidad sa mga sala nga wala 
Niya mabuhat ug mopas-an sa gibug-aton 
sa kasub-anan nga dili Siya ang hinungdan. 
(Tan-awa sa I Mga Taga-Corinto 7:23) Ang 
ikatulong gasa mao ang usa nga kinahanglan 
nakong ihatag agi’g balos samtang magsunod 
ko sa Ilang balaan nga ehemplo.
 Unta ang atong mga hunahuna niining 
Kapaskohan mapaling ngadto Kanila ug unta 
sundon nato Sila samtang mag-focus kita sa 
Ilang gihatag, ug busa, maghunahuna kon 
unsay atong ihatag alang sa Pasko karong 
tuiga.

“Unsay inyong ihatag 
inig ka Pasko?”
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LAGUNA
Ang mga Santos nga nagpuyo 
sa probinsya sa Laguna ug 
kasilinganang dapit nangalipay 
dihang sila si Elder David A. Bednar 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ug Sister Bednar mibisita 
ug mipahigayon og mga pagbansay 
ug meeting.
 Si Elder ug Sister Bednar, 
gikuyugan ni Elder Michael John U.
Teh, Presidente sa Philippines Area, 
ug Sister Teh nangulo sa usa ka 
espesyal nga miting sa young single 
adult niadtong 24 sa Agosto didto sa 
San Pablo Stake Center. Ang miting 
dili kasagaran nga debosyonal 
nga naandan sa mga Pilipino. Ang 
mga young single adult gikan sa 
daghang stake ug district gihatagan 
og oportunidad nga makapangutana. 
Lain-lain ang mga pangutana sama 
nga lain-lain ang mga nanambong.  
Ang uban mga doktrinal ug ang uban 
mga personal.
 Gipasabut ni Elder Bednar ang 
tuyo sa miting ug nganong gusto 
niya nga mangutana sila. Nagtudlo 
siya pinaagi ani nga sumbanan, 
among nakat-unan nga makakuha 
ta og tubag gikan sa Espiritu Santo 
alang sa tinagsa nga problema sa 
atong kinabuhi. Kinahanglan nga 
mamahimo kitang representante 
nga molihok ug dili mga butang nga 
aghaton sa pagpalihok. Miingon siya: 
“Dili kinahanglang kauban ninyo ang 
usa ka General Authority o sa usa ka 
pundok sama niini aron makasinati 
sa nahitabo.”
 Daghang batan-on nga miyembro 
sa Simbahan ang natandog sa 
yano pero gamhanang leksyon ni 
Elder Bednar.  Si Moselle Tobias, 
estudyante sa kolehiyo nga nag-
eskwela sa Los Baños Institute of 
Religion miingon: “Miadto ko sa 
miting nga may pangutana.  Bisan 
og wala ko kini mapangutana, 
nakadawat gihapon kog tubag gikan 

sa Espiritu Santo.
 Si Kelly Ann Balane nakakaplag 
og leksyon nga magamit sab niya sa 
iyang pagtuon. “Sa akademik, sama 
sa tinuod nga kinabuhi, makakat-on 
kita sa hinay-hinay, pagtulun-an 
human sa usa ka pagtulun-an.”
 “Mas nasabtan nako nga 
kinahanglan kong motubo sa pagka-
espirituhanon matag adlaw,” si Ian 
Reyes, return missionary sa Lipa 
Stake miingon.
 Pagka-Sabado sa buntag, Agosto 
25 si Elder Bednar mi-preside sa 
Priesthood Leadership Conference 
alang sa stake, mission, ug mga 
kapangulohan sa district, mga bishop 
ug presidente sa branch nga sakop sa 
San Pablo Mission. Gikuyugan siya 
ni Bishop Dean M. Davis sa Presiding 
Bishopric, Elder Michael Teh, Elder 
Miguel R. Valdez nga area seventy, 
ug ni Presidente George E. Peterson 
sa San Pablo Mission.

Mga General Authorities Mibisita sa Pilipinas

LOKAL NGA MGA BALITA

 Si Bishop Rhodell Agustin sa Santa 
Rosa 2nd Ward, Cabuyao Stake 
miingon:  “Nadasig ko, nalagsik ug 
nabayaw,” human sa komperensya.
 “Ang Espiritu makahingangha, 
ug bation gayud,” dugang pa ni 
President Roland Garcia sa Santa 
Cruz Philippines Stake. “Ang mga 
tambag miigo gayud sa among 
kasingkasing bisan og ang uban 
namo dili kaayo kasabut og Iningles.”

Si Elder Bednar ug iyang kaubanan 
nakighimamat usab sa mga full-time 
nga misyonaryo sa San Pablo nianang 
adlawa.  Niay pipila ka komentaryo 
gikan sa mga misyonaryo:

 “Nakakat-on ko nga ang 
dakong pagtuo magsugod sa mga 
misyonaryo,”—Elder Illustrisimo
 “Kinahanglang tagdon nato ang 
mga investigators isip representante 
kinsa dunay katakus sa paglihok 

Sila si Elder David A. Bednar ug Quentin L. Cook sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, Elder Tad R. 
Callister sa Kapangulohan sa Seventy, ug Bishop Dean M. Davies sa Presiding Bishopric kauban sa ilang asawa 
mibisita sa Pilipinas niadtong Agosto 24 hangtud Septyembre 02, 2012. Ang Kaigsoonan mibisita sa lainlaing 
bahin sa Pilipinas ug mipahigayon og mga pagbansay sa pagpangulo sa naghupot og priesthood, debosyonal sa 
young single adult ug mga miting sa misyonaryo. Ang espesyal nga debosyonal alang sa mga worker sa templo 
gihimo usab. Mibisita usab si Elder Cook sa duha ka senador, sila si Vicente R. Sott o III ug Gregorio Honasan.  
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dili mga butang nga aghaton sa 
pagpalihok.”—Sister Carmichael
 “Nindot kaayo siya ug 
espirituhanon. Bulahan kaayo 
kami.”—Sister Macariola. 
 “Si Elder Bednar nagdala og 
talagsaong panagway. Kinahanglan 
nga mas masulundon ko sa mga 
patakaran sa mission kon gusto kong 
dunay susama nga panagway.”—
Elder Pablico 
 Pagka-Dominggo sa petsa 26, si 
Elder Bednar ug mga kaubanan 
mibisita sa mga miyembro sa 
Cabuyao Philippines Stake ug usa ka 
espesyal nga stake conference ang 
gihimo. 

LEGAZPI CITY
Si Elder Quentin L. Cook sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles ug si Elder Tad R. Callister 
sa Kapangulohan sa Seventy, 
nakighimamat sa mga lider sa 
priesthood sa upat ka stake ug walo 
ka district sa Naga Mission sa usa ka 
regional nga priesthood leadership 
conference nga gipahigayon sa 
Legazpi Stake Center kaniadtong 
Agosto 25, 2012. Gikuyugan sila 
ni Elder Ian Ardern, Ikaduhang 
Magtatambag sa Area Presidency ug 
ni Elder Abenir Pajaro, Area Seventy.
 Ang mga presidente sa stake ug 
district ug mga bishop ug presidente 
sa branch nga mitambong sa 
leadership conference naggikan sa 
Daet, Goa, Legazpi ug sa mga stake 
sa Naga ug sa Bulan, Catanduanes, 
Iriga, Ligao, Masbate, Pamplona, 
Sorsogon ug mga district sa Tabaco. 
Ang mga lider sa priesthood 
mibiyahe sa bus ug sa barko mga 

upat ka oras nga pagpadulong aron 
mahimamat ang Apostol sa Ginoo 
ug makadungog sa mensahe. 
 Ang mga lider sa Priesthood 
nakadawat og instruksyon ug miapil 
sa pangutana ug tubag nga sesyon 
atol sa upat ka oras nga miting. 
“Nahibalo ko nga ang iyang [Elder 
Cook] mensahe gikan gayud sa 
Dios. Gibati nako ang Espiritu nga 
nakakat-on ko og daghan nga akong 
madala inig pauli ug ipakigbahin 
sa mga lider sa among branch, 
labi na sa gitudlo kon unsaon nato 
paghigugma ug pagtabang ang mga 
miyembro nga kulang sa pagtuo,” 
miingon si Presidente Dante 
Osila sa Bololo Branch. Sumala ni 
Bishop Cristito Pacunza sa Naga 
1st Ward, ang pagtambong niya sa 
komperensya nakahatag og dugang 
kahibalo kon unsaon sa paglihok sa 
iyang mga katungdanan ug nadawat 
niya ang inspirasyon unsaon 
pagtabang ang mga tawo sa iyang 
branch sa paagi nga wala niya niadto 
mahibaloi.
 Human sa priesthood 
leadership conference, ang mga 
general authority ug ilang asawa 
nakighimamat sa mga fulltime 
nga mga misyonaryo sa usa ka 
Missionary Meeting uban ni 
Presidente Bliesner, Presidente sa 
Naga Mission ug sa iyang asawa, 
si Sister Bliesner. Ang matag 
misyonaryo may oportunidad 
sa pakiglamano sa mga General 
Authority sa wala pa magsugod 
ang miting. Si Sister Mayores, usa 
ka misyonaryo nga mitambong 
sa miting, mipakigbahin sa iyang 
kasinatian, “Akong gibati ang 
gugma sa Ginoo ngari nako ug 
sa akong pamilya dihang si Elder 
Cook mibilin og apostolikanhong 

panalangin kanamo. Gibati nako 
ang kadasig nga molambo ang 
akong kaugalingon dihang midasig 
si Elder Callister kanamo sa 
pagkamapahinunguron nga mga 
misyonaryo.”
  Si Elder Cook midumala sa 
special stake meeting sa Legazpi 
pagkasunod Dominggo, Agosto 26, 
2012. Ang sacrament ug cultural 
hall sa Legazpi Stake Center 
napuno sa mga miyembro, lakip 
ang awasanan nga mga kwarto, nga 
dunay video. Gitudlo ni Elder Cook 
kon unsaon nga kita makatukod 
og hugot nga pagtuo ni Ginoong 
Jesukristo sa higayon nga magtudlo 
ta ug mamulong sa Simbahan. 
Namulong siya sa importansya 
sa mga pulong sa propeta sama 
sa gipasabut ni Presidente Heber 
J. Grant sa pagsunod sa Pulong 
sa Kaalam dihang ang epekto sa 
sigarilyo ug sa ilimnong makahubog 
wala pa masabti. Gipasabut niya 
ang importansya sa mga bana ug 
asawa isip tugbang nga magkaparis 
sa kaminyoon nga gitudlo diha 
sa pamahayag sa pamilya nga 
gipagawas atol sa panahon ni 
Presidente Gordon B. Hinckley. 
Gigamit niya ang pagtulun-an 
ni Presidente Thomas S. Monson 
mahitungod sa pagpasalamat. 
Gitambagan niya ang kabatan-
onan ug young single adults: 
“Ayaw itugot nga samukon sa 
pagduhaduha ang inyong pagtuo.” 
Gitudlo niya nga ang hugot nga 
pagtuo kang Jesukristo maghimo 
og katumanan. Gipamatuod niya 
nga ang pagsunod sa mga sugo 
maghatag og kalinaw sa kinabuhi ug 
sa umaabut nga kinabuhing dayon, 
sa pagsunod sa mga sugo, molambo 
kita sa yuta. Miingon siya nga ang 
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kalamboan posibling temporal, apan 
molambo usab kita tungod kay naa 
nato ang Espiritu Santo ug giya sa 
langit aron magmahangturon ang 
atong pamilya.
 Gitapos ni Elder Cook ang 
iyang mensahe sa pagbilin og 
apostolikanhong panalangin ngadto 
sa nanambong. Mipamatuod siya, 
isip espesyal nga saksi ni Jesukristo, 
sa kabalaan sa Manluluwas ug nga 
Siya buhi. Sa pagtapos sa miting, si 
Elder Cook personal nga miabiabi 
sa mga miyembro kinsa naghulat sa 
iyang paggawas.

ILOILO 

ESPESYAL NGA MITING SA MGA 
MISYONARYO
Kapin sa 100 ka full-time nga mga 
misyonaryo mibiyahe tabok sa Panay 
Island sa pagtambong sa espesyal 
nga debosyonal uban sa Apostol sa 
Ginoo. Si Elder Bednar gikuyugan 
sa iyang asawa, si Susan uban nila 
ni Elder ug Sister Ardern ug nila ni 
Bishop ug Sister Davies.
 Giawhag ni Elder Bednar ang 
misyonaryo sa paglista sa mga 
butang nga ipamulong sa Espiritu ug 
dili ang ilang nadungog.  
Iyang gitudlo kon unsa gayud ang 
epektibong pagpanudlo. Gipasabut 
niya nga ang pagsulti dili usa ka 
pagpanudlo. Ang pagpaminaw, 
pagpaniid, pag-ila unsay isulti 
ug dayon mosulti mao kana ang 
pagpanudlo. Gitudlo niya nga ang 
pagkat-on ug pagtudlo pinaagi sa 
Espiritu maoy gikinahanglan sa mga 
misyonaryo ug mga investigator aron 
malig-on. Gipasabut niya sa unsang 
paagi ang sumbanan sa Ebanghelyo 
mobabag sa epektibong pagtudlo, ug 

ang matag usa kinahanglang mag-
focus sa pagtudlo pinaagi sa espiritu. 
Mipadayon siya nga ang pagtudlo 
dili paghungit og tawo sa kahibalo 
sa ebanghelyo kondili mahitungod 
kini sa pagdasig sa tawo nga molihok 
alang nianang tinuod nga kahibalo.  
 Gipabasa niya ang mga misyonaryo 
sa kasulatan ug gipangutana unsay 
ilang nakat-unan samtang nagbasa sa 
ilang gibasa. Ang mga miboluntaryo 
miisa ug mihatag og lahi nga 
talagsaong tubag. 
 Gitudlo ni Elder Bednar nga ang 
hugot nga pagtuo usa ka baruganan 
sa paglihok ug ang gahum moabut 
lamang kon ang mga tawo molihok 
sa ilang pagtuo. Kon mag-ampo 
kita kinahanglang mangayo kita og 
gahum sa paglihok aron makaangkon 
og espirituhanong gahum.  Gipasabut 
niya sa unsang paagi nga kita lahi 
sa ubang mga Kristiyano ug, sa 
pagkatinuod kinahanglang mas 
labaw ta kay kanila.

DEBOSYONAL SA YOUNG SINGLE 
ADULT 
Gatusan ka mga young single 
adult gikan sa mga Isla sa Panay 
ug Guimaras nagpundok aron 
motagamtam sa “usa-sa-kinabuhi” 
nga kasinatian uban ni Elder Bednar. 

Gipasabut niya ang importansya 
sa mga kasinatian pinaagi sa 
pagpadayag ug miingon siya 
makatudlo lamang siya kon unsay 
iyang giplano nga madawat. Gibalik-
balik niya sa pag-ingon nga ang 
kabubut-on mao ang kapasidad 
sa paglihok ug dili aghaton sa 
pagpalihok. Gipasabut niya nga 
“ang hugot nga pagtuo dili lamang 
maglaum o pagpanghinaut apan usa 
kini ka paglihok ”.  
 Gidapit ni Elder Bednar ang mga 
young single adult sa pagsulat ug 
sa pagpangutana kabahin sa lain-
laing mga hilisgutan. Mihatag siya 
og bililhong mga tambag pinaagi sa 
iyang mga tubag sa mga pangutana. 
Gipasabut ni Elder Bednar sa unsang 
paagi nga ang Ginoo ang mihatag sa 
ilang mga tubag. 
 Mibiyahe gikan sa lagyong dapit 
ang mga young single adult aron 
makaapil niining importanting 
panahon uban ni Elder Bednar. Ang 
uban mibiyahe kapin sa lima ka oras 
sa jeep ug sa bus. Ang uban misakay 
pa og pump boat ug trisikad. Ang 
uban mibiyahe bisan naglisud 
sa pamilite. Ang tanan mibiyahe 
nga puno ang kasingkasing aron 
makaapil niining makahuluganong 
hitabo. Daghang namahulay sa balay 
sa mga miyembro sa Iloilo. 

FEEDBACK GIKAN SA MGA 
NANAMBONG

Dunay kusog nga presensya sa 
Espiritu Santo sulod sa chapel. 

Naghunahuna ko og mga kidlap sa 
inspirasyon gikan sa Espiritu nga 
dili lamang makatabang sa mga 
tawo nga among tudloan apan nako 
sa personal. Samtang namulong 
si Elder Bednar, gihunahuna nako 
unsa ang gipadayag sa Dios kang 
Abraham kabahin sa “daghan sa mga 
halangdon ug bantugan” sa wala pa 
ang kalibutan ug akong ipamatuod 
nga si Elder Bednar usa kanila, gipili 
sa Dios nga mahimong propeta, 
manalagna ug tigpadayag.

Elder Jarmillos
Tigbauan Branch, Iloilo Mission

Dihang namulong si Elder Bednar, 
anaa ang espiritu nga wala pa 

nako mabatyagi sukad. Ang Espiritu 
mipamatuod kanako sa pagkatinuod 
sa ebanghelyo ug mipamatuod usab 
og daghang butang, nga akong 
gikinahanglan nianang higayuna. 
 Dihang namulong siya, nahibalo 
ko nga ang tanang misyonaryo nga 
didto nalig-on ug nakakat-on og lain-
laing butang. Nahibalo kong si Elder 
Bednar usa ka Apostol sa Ginoo ug 
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nadasig ako og dugang nga  paglihok 
sa akong kinabuhi, ug dugang pang 
panabut sa ebanghelyo. 
 Nabati gyud namo sa kwarto ang 
impluwensya sa kahitas-an nga dili 
malitok sa pulong nga masabut 
sa tawo. Ang espiritu nabati sa 
tanan, nanudlo sa unsay among 
gikinahanglan nianang higayuna.

Elder Whiting 
Pototan Branch, Iloilo Mission

Isip a full-time nga misyonaryo, 
kami gitawag nga mosangyaw sa 

ebanghelyo. Ang gahum sa langit 
anaa sa among kiliran. Nia mi 
dinhi aron motudlo sa ebanghelyo 
ni Jesukristo apan kinahanglang 
kanunay kaming mahinumdom nga 
ang tinuod nga magtutudlo mao 
ang Espiritu Santo, kinsa pinaagi 
sa tukmang pagdapit mopuyo 
sa matag panimalay nga among 
tudloan. Mao nga magtudlo uban 
sa kaklaro, kombiksyon, gahum ug 
gugma. Motabang sa among mga 
investigator ug dili kaayo aktibong 
mga miyembro sa paglihok ug dili 
aghaton sa pagpalihok. Tabangan 
silang makagamit sa ilang pagtuo 
pinaagi sa paghimo niining mga 
butanga, paghimo sa tanan namong 
mahimo sumala sa mabasa sa Alma 
26:27. Siya mohatag kanato og 
kalampusan.

Sister Manguil
Philippines Iloilo Mission

Gitudlo niya nga kinahanglan tang 
molihok kon naglaum kita nga 

mas maduol sa Dios ug makadawat 
og tubag sa atong mga pag-ampo.

Elder Ligth
Mandurriao Ward, Iloilo Mission

Pagkadakong panalangin nga 
ikauban ang Apostol ug ubang 

lider sa simbahan sa usa ka 
debosyonal, nahibalo nga kining mga 
tawhana mga higala sa Dios. 
 Samtang nanganta mi sa himno, 
malipayon kaayo ko. Kusog ang 
Espiritu. Nagpasalamat kong 
midawat kaniya dinhi sa Iloilo.   Ang 
Doktrina ug mga Pakigsaad 84:36 
nag-ingon: “Kay siya nga modawat 
sa akong mga sulugoon modawat 
kanako (Jesukristo).”

Sister Gazelem Ann Torres
Arevalo Ward, Iloilo Stake

Napuno gayud ako sa Espiritu 
samtang naminaw sa maanindot 

nga tambag ni Elder Bednar alang 
namong mga single adult. Mas 

nalig-on ang akong pagpamatuod. 
Nakakat-on ko’g daghang importante 
nga butang nga nakatabang 
gayud nako nga mas maandam 
sa nagkaduol nakong pagserbisyo 
sa iyang umahan. Mas nadasig 
ko nga mosangyaw sa gipahiuli 
nga ebanghelyo ni Jesukristo. Ang 
Langitnong Amahan nahigugma 
natong tanan. Padayon Niyang 
gipakita ang Iyang gugma pinaagi sa 
iyang propeta ug mga apostoles.

Julius Defacto 
Passi Branch
Iloilo Philippines North Stake

Dihang namulong si Elder Bednar, 
ang Espiritu sa Ginoo mipamatuod 
kanako, pinaagi sa mga pagbati nga 
Siya nagpadala og mga propeta, 
manalagna ug tigpadayag nga ania 
karon sa yuta. Migiya siya kanako 
sa usa ka punto nga nadasig ko sa 
pagpaminaw sa akong hunahuna ug 
pagbati, samtang namulong siya. Ang 
iyang pagbisita sa Iloilo dili gayud 
nako makalimtan. Mopamatuod ko 
nga nahigugma kanako ang Dios ug 
Siya mipadala kaniya sa personal 
gayud sa pagtudlo kanako.

Rhen Poll Tome Potato
Nueva Valencia Guimaras Branch
Iloilo Philippines Stake

Ang debosyonal nagtudlo og 
daghang butang kanako. 

Nagpahinumdom ni nako nga 
daghan pa kaayo ko og buhatunon. 
Ganahan ko sa mga lider ug sa ilang 
mga tambag. Nahibalo kong wala 
koy kalig-on ug mga talento. Apan 
nahibalo kong duna koy talagsaong 
mga lider ug mapinanggaong 
Langitnong Amahan ug si Jesukristo.
 Mopamatuod kong si Elder Bednar 
tinuod nga Apostol sa Dios. Akong 
gibati ang Espiritu ug mitudlo kini 
kanako og daghang butang ilabi 
na mahitungod sa personal nga 
panglantaw. Buhaton nako ang tanan 
nga gusto sa Ginoo kanako. Siya 
akong tinguhaon sa akong kinabuhi 
ug sundon ang Iyang kabubut-on. 
Wala ko kahibalo sa tanang butang 
apan Siya nahibalo ug mitabang nako 
sumala sa Iyang kabubut-on.

Brenda Gadingan
Roxas Xapiz Philippine Stake

Ang hilabihan nga kalinaw ug 
kalipay miwagtang sa akong 

mga problema. Gihatag ang mga 
tubag pinaagi sa Espiritu Santo. Ang 
lig-on nga kasiguroan mipamatuod 
kanako nga ang Simbahan tinuod. 
Nalipay kaayo ko nga ang tanan 

mapanalanginan. Gitin-aw pag-ayo 
ang ebanghelyo.

Ar�or Blancaver
Iloilo City Ward, Iloilo Stake

Ang pagbati nga makakita og 
Apostol sa Ginoo makalipay 

kaayo, nakakat-on ko’g daghan bahin 
sa akong pag-andam sa misyon ug 
pagpili og buotan nga mahangturong 
kaparis. Espesyal kaayo ning adlawa 
nga ibahandi ug hinumduman.

Brandon Kyle Sorilla 
Mandurriao Ward, Iloilo Stake

Dihang nahibaloan nakong si 
Elder Bednar makigmiting sa 

mga single adult sa Panay Island, 
nagpareserba dayon ko og tiket sa 
eroplano. Ang mga mensahe nga 
akong nadungog mao gayud ang 
akong gikinahanglan. Ang mga 
pagpadayag ug mga pagdasig 
misulod lamang sa akong hunahuna 
ug kasingkasing, atol sa tibuok 
fireside. Angayan gayud ang 
panahon ug paningkamaot nga 
akong gigahin aron makabati sa usa 
sa mga Propeta sa Ginoo.

Camela Ann Londres
Pina Ward, Manila Stake

Ang hugot nga pagtuo kang 
Jesukristo makatabang sa 

maalamong paggamit sa atong 
kabubut-on. Ang pagtuon sa 
kasulatan ug paglihok subay sa Iyang 
mga pagtulun-an makapawala sa 
atong kahadlok. Tanan nga atong 
gikinahanglan sa kinabuhi, ilabi na 
sa wala matubag nga mga pangutana 
matubag sa ebanghelyo. Ang kalipay 
masinati pinaagi sa pagtabang sa 
uban nga makaplagan ang ilang 
kalipay.

Cyrelle Gomez Constantino 
Molo 2nd Ward 

OLONGAPO 
“Pagtudlo diha sa inyong mga 
kaugalingon og usa ka magtutudlo, 
ug dili ang tanan magdungan sa 
pagpamulong; apan himoa nga ang 
usa mamulong sa tagsa-tagsa ka 
higayon ug himoa nga ang tanan 
maminaw ngadto sa iyang mga 
gipamulong, nga sa diha nga ang 
tanan mahuman sa pagpamulong 
nga ang tanan unta mahatagan 
og kaayohan sa tanan, ug nga 
ang matag tawo makabaton og 
managsama nga kahigayunan.” 
(D&P 88:122).  
 Kini nga kasulatan gibasa 
sa pagsugod sa miting sa mga 



 D I S Y E M B R E   2 0 1 2  B7

 

misyonaryo uban ni Elder David A. 
Bednar niadtong Agosto 29.  Si Elder 
Bednar gikuyugan ni Elder Ardern 
sa Philippines Area Presidency, ni 
Bishop Davies ug sa ilang asawa.  
Gi-welcome sila sa Presidente sa 
Misyon nga si Robert Querido ug 
Sister Elsie Querido ug sa Presidente 

sa District nga si Geraldo Angel. 
 Si Presidente Querido, kinsa 
mi-conduct sa miting, mitambag 
sa tanang misyonaryo sa pag-
awhag sa mga batan-ong lalaki 
nga mag-misyon. Human sa himno 
ug pag-ampo, Si Sister Bednar 
namulong kabahin sa “kaanindot 
nga talan-awon” nga maanaa 
sila sa usa ka dapit. “Salamat sa 
inyong pagkakamo, sa inyong 
girepresentahan, ug unsa kamo,” 
midugang siya. Gihisgutan niya 
nga kausa didto siya sa Colombia 
uban ni Elder Bednar ug nakita 
nga ang tanang misyonaryo pulos 
taga-Columbia. Mipadayon siya sa 
pagpamulong sa usa ka “talagsaong 
panglantaw” ug gisultihan ang mga 
misyonaryo sa iyang panghinaot sa 
Pilipinas. ”Samtang ang matag usa 
ninyo motudlo, mopamatuod ug 
moagbay og batan-ong lalaki, sultihi 
sila unsa kamaayo nga mahimong 
misyonaryo; mga Pilipino mopuno 
sa kongregasyon, miingon siya. 
Hinaut nga niining paagiha, may igo 
kitang Pilipino nga mga misyonaryo 
nga moserbisyo sa Pilipinas. Sila si 
Elder ug Sister Bednar dunay tulo 
ka anak nga nagserbisyo og misyon. 
Mipadayon siya sa pagpakigbahin 
og kasinatian dihang usa sa ilang 
anak mobiya na alang sa iyang 
misyon.  Sila, inahan ug anak 
nagbasa sa Doktrina ug Pakigsaad 

84:87-88. Ug mihatag kini kanila og 
lig-ong kasigurohan nga ang Espiritu 
maanaa sa [ilang] kasingkasing, ug 
ang Iyang mga anghel nanaglibut 
[kanila] sa pagtabang [kanila]. Wala 
gayud kita mag-inusara.
 Ang miting, sama sa unang 
giingon ni Elder Bednar, lahi kay sa 

gilauman sa tanan. Human mabasa 
ang Doktrina ug Pakigsaad 88:122, 
nangutana siya sa mga misyonaryo. 
“Unsay nakat-unan ninyo niana nga 
bersikulo ug unsay ikatabang niini 
kaninyo?” Upat ka misyonaryo, 
tinagsa-tagsa, mibarug ug mitubag.  
Bisan og lahi-lahi ang ilang tubag, 
ang ilang gisulti nakatampo sa gusto 
ni Elder Bednar nga makab-ot, nga 
ang tanan mobarug ug motingog, 
sigon sa iyang pagdapit, sa ilang 
mga hunahuna ug nakat-unan.  
Pinaagi niini nga sumbanan, ang 
tanang nanambong malig-on, 
malipay ug makasabut sa usag usa. 
 Misugyot si Elder Bednar nga 
basahon ug ribyuhon, ang iyang 
gipanghatag nga duha ka mensahe. 
Mao nga padayon siyang nangutana 
kon unsay ilang nakat-unan gikan 
niini. Bisan lahi ra o personal ang 
gitubag sa upat ka misyonaryo, 
ingon og mihatag kini og tubag sa 
mga pangutana diha sa hunahuna 
ug kasingkasing sa mga naminaw.  
Nga sila molihok uban sa hugot 
nga pagtuo, ug dili lamang sa 
paglitok niini. Mahimong mga 
representante, magtudlo sa 
mga tawo pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo. Si Sister Gabelo 
nga bag-o lang miabut gikan sa 
MTC ug na-assign sa Lubao 1st 
Branch miingon, “Nakakat-on ko 
sa kagamhanan sa pagtuo kon kini 

imong gamiton. Ang hugot nga 
pagtuo nagkinahanglan nga gamiton 
aron imong matuman ang imong 
tuyo isip sulugoon sa Ginoo.” Karon 
naa kaniya ang mas dakong tinguha 
sa pagtabang sa mga investigator ug 
mga dili kaayo aktibo sa “pagduol 
kang Kristo.”
 Sa paghimo og usa ka sumbanan 
nga gitudlo na kanila. Si Sister 
Pavino, senior nga kompanyon 
ni Sister Gabelo, nakakat-on sa 
sumbanan nga gigamit sa miting.  
“Kini ang sumbanan sa Ginoo nga 
gusto Niyang magamit, ilabi na isip 
mga misyonaryo.” Nakahinumdom 
siya sa iyang nabasa gikan sa usa sa 
mga mensahe nga giingon ni Elder 
Bednar, “Ang hugot nga pagtuo 
sa usa ka magtutudlo malig-on 
samtang gitabangan niya ang uban 
nga magtinguha sa pagkat-on 
pinaagi sa hugot nga pagtuo.”  
Dunay mga panahon nga ang 
iyang pagtuo nalig-on pinaagi sa 
ilang gitudlo, ug karon, nakakat-on 
siya sa paglihok sumala nianang 
hugot nga pagtuo tungod kay 
ang hugot nga pagtuo dili lamang 
motuo, apan sa paglihok niini.  
Nalamdagan  siya samtang naminaw 
sa tanang namulong ug ang tanang 
nanambong nalig-on sama kaniya.  
Sa tinuoray ang Espiritu Santo 
mitubag sa iyang mga pangutana 
pinaagi sa mga namulong.  
 Si Sister Cedenio, usa sa sister nga 
nagserbisyo sa Olongapo 1st Branch 
nakakat-on usab og daghan gikan 
sa sumbanan nga gigamit ni Elder 
Bednar. “Nag-ingon kini nga aron 
pagsiguro nga kon magsangyaw kita 
sa ebanghelyo, ang atong gitudloan 
malig-on, sila usab mopakigbahin 
sa kahibalo ngari nato pinaagi sa 
ilang mga kasinatian,” miingon siya.  
Mipadayon siya nga “ang sumbanan 
nagtudlo kanato nga ang tinuod 
nga magtutudlo mao ang Espiritu 
Santo, ug aron kita mamahimong 
tigpaminaw ug tigbuhat, 
magtinguha kita sa dugang nga 
pagtuo ug sa paglihok niini.” Iyang 
dungog nga nakakat-on gikan ni 
Elder Bednar, Elder Ardern, Bishop 
Davies ug sa ilang asawa usab.  Ug 
mapasalamaton nga nakaangkon sila 
og kaalam ug nahibalo nga tanan 
kini makatabang sa tanang naminaw 
aron molampus sa pagkamisyonaryo 
samtang magtandog sila sa mga 
kasingkasing sa katawhan.  
 Ang pagduol ngadto kang 
Kristo pinaagi sa “pagbalik ug 
pag-atubang Kaniya” ug dili 
lang molingi. Si Elder Howes sa 
Calapacuan Branch miingon nga 
ang iyang nadungog nagtudlo 
kaniya nga ang pinakamaayong 
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paagi aron mobati sa Espiritu 
sa misyonaryo nga buhat mao 
ang hugot nga pagtuo nga ang 
Espiritu anaa. “Kinahanglan kitang 
magmasulundon, buot pasabut sa 
pagbalik padulong sa Manluluwas, 
buntugon ang kinaiyanhon nga 
tawo ug dili maghinakog,” sumala 
ni Elder Howes. Nakakat-on siya 
sa kanunayng pagpangaliyupo sa 
Dios aron Siya motabang sa mga 
plano nga gihimo uban sa tabang 
sa Espiritu. Ingon man, nga dili 
kinahanglang ikompromiso nato 
ang paghiusa ug kamasulundon 
diha sa atong panagkompanyon, ug 
sa paghigugmaay ug pagkorihir sa 
usag usa. Gibati niya ang Espiritu 
sa hilabihan nga mitubag sa mga 
pangutana sa iyang kalag, bisa’g 
kausa ra siya nangutana. Natingala 
siya sa sumbanan sa Dios ug sa 
unsang paagi gumikan niini atong 
gigamit ang atong kabubut-on 
ug hugot nga pagtuo pinaagi 
sa tinuorayng pagpangita aron 
matubag ang atong mga pangutana.  
 Sa pagkamapailubon kay 
dili tanan mobuhat sumala 
sa imong gusto. Sa dayag nga 
pagkamahigugmaon kay kon 
mapakyas kita sa pagpatalinghug sa 
gikinahanglan nga pagkorihir, kana 
tungod kay gihunahuna lamang 
nato ang kaugalingon ug mahadlok 
nga kasuk-an.  Ang dili paglihok dili 
paghigugma.     
 Lig-unon ang atong kaigsoonan.  
Ang pagkamakanunayon ug 
pagkamapadayunon sa katapusan 
mao ang tinuod nga pagkakabig.  
Mibarug si Elder Rosales dili lang 
kausa atol sa miting, mipakigbahin 
sa iyang hunahuna ingon man 
sa mga butang nga nagpabiling 
wala pa matubag diha sa iyang 
hunahuna. Dako usab ang iyang 
nakat-unan gikan sa sumbanan nga 
gitudlo. Miingon siya, “Ang matag 
usa kanato dunay pribilehiyo nga 
makat-on kon mangayo kita Kaniya 
ug mangayo uban sa hugot nga 
pagtuo. Nakakat-on ko sa paghalad 
sa akong kaugalingon ngadto sa 
Manluluwas.” Sa usa ka piho nga 
punto nianang gabhiona, labaw 
siyang nakalitan dihang giingnan 
sila ni Elder Bednar sa pag-focus sa 
gawas pinaagi sa pagtabang sa uban 
kay sa ilang kaugalingon. Nabati 
niya pag-ayo ang Espiritu sa Ginoo 
ug mipamatuod nga si Elder David 
Bednar usa ka Apostol sa atong 
Ginoo nga si Jesukristo. Gikumpara 
niya ang iyang gibati sama nga 
gidunggab sa kasingkasing nga 
mihatag og init nga pagbati sa matag 
tubag nga iyang nadawat.  
 Ang pagpaminaw ug pagpaniid 

mga yawe ug importanting mga 
elemento sa pagtabang niadtong 
nagkahuyang nga pagpamatuod.  
Sa pagtudlo uban sa dalunggan 
nga makadungog ug sa gugma, 
aron mobati sila sa gugma sa 
atong Amahan sa Langit ug sa 
Manluluwas. Ang kompanyon 
ni Elder Rosales, nga na-assign 
sa Olongapo 2nd Branch, si Elder 
Carrol nakakat-on og daghan 
nga nagkinahanglang ilista.  
Hinoon, dunay usa ka leksyon 
nga mipatigbabaw, sumala niya, 
ug kini mao nga “ang tinuod nga 
hugot nga pagtuo pagaubanan 
sa buhat, ug ang buhat dunay 
daghang matang.  Mga tighupot kita 
niana nga hugot nga pagtuo kang 
Jesukristo ug kinahanglan kitang 
padayon nga mopakita niana nga 
pagtuo samtang magserbisyo kita 
og full time nga misyon ug sa atong 
tibuok kinabuhi nga misyon.” Gibati 
niya ang kumpirmasyon sa gisulti 
ni Sister Bednar sa sinugdanan nga 
ang Espiritu Santo mosaksi nga si 
Elder Bednar sa tinuod Apostol 
ni Jesukristo. Miingon siya, “Ang 
matag ugat-ugat sa akong lawas 
nagtinguha sa pagpadayon sa 
pagserbisyo kang Jesukristo, nga 
ugma damlag, makatabang ko sa 
uban nga makasabut sa ebanghelyo 
sama nako.” Nabayaw, ang iyang 
pagsalig sa kaugalingon mas 
nalig-on diha sa atubangan sa 
Dios sama sa naa sa Doktrina ug 
Pakigsaad 121:45.
 Nga kon kita tinuorayng 
nakasabut kon unsa ang pagdala 
diha kanato sa ngalan ni Kristo; dili 
kita mopili nga magmasinupakon 
sa bisan unsang sugo. 
Kinahanglan kitang mag-ampo nga 
mainampingon ug dili basta-basta 
lang, himoon kini sa tinuoray ug 
sinseridad.  
 Sa pagtapos sa miting, gihangyo 
ni Elder Bednar ang tanan sa 
paghunahuna niining mga 
pangutana inig biya nila, “Basi sa 
akong nakat-unan, naobserbahan ug 

gibati karon, unsay akong buhaton?  
Unsay atong buhaton?” Ang amen 
buot ipasabut “atong sugdan.”  

CAGAYAN DE ORO

Si Elder Cook Misulti sa Young Single 
Adults nga Dili Magduhaduha ug Mas 
Molig-on sa Pagtuo diha sa Ginoo nga 
si Jesukristo
 
Adtong Biyernes, Agosto 31, 2012, 
si Elder Cook uban sa iyang asawa 
kauban nila ni Bishop Davies ug 
Darla Davies, sila si Elder Teh sa 
Area Presidency, ug Sister Teh, Elder  
Remigio Meim sa Area Seventy, 
ug Sister Meim, nakighimamat ug 
mihimo og debosyonal sa young 
single adults sa Cagayan de Oro City.
 Mipakigbahin og mensahe si Elder 
Cook gamit ang duha ka kasulatan 
kabahin sa asoy sa Manluluwas. 
Ang unang asoy diha sa Marcos; 
mahitungod kini sa usa ka amahan 
nga gisudlan og espiritu iyang anak 
nga kinahanglang maayo. Ang hugot 
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nga pagtuo sa amahan maoy nakaayo 
sa anak pinaagi sa Manluluwas ug 
sa mga pulong sa amahan ngadto 
sa Manluluwas mao ni, “Ginoo 
mituo ako, tabangi ang pagtuo kong 
nakulangan.” (Mark 9:24) Uban sa 
daghang hagit nga giatubang sa 
mga young single adult sa Simbahan 
karon, miingon si Elder Cook “ayaw 
pagduhaduha, ayaw tuguting 
maghari kaninyo ang pagduhaduha, 
ayaw itugot nga ang pagduhaduha 
mao na hinoon ang inyong gipili, 
hugot man kini nga pagtuo kang 
Jesukristo ug pagsimba Kaniya, o 
ako ba dunay kaisug nga magminyo, 
o ako ba dunay kaisug nga 
magmatarung sa tanang panahon. 
Ayaw kamo pagduhaduha ug hatagi 
og gibug-aton ang pagtuo sa Ginoo 
nga si Jesukristo.” 
 Laing asoy sa Manluluwas anaa sa 
Lucas. Mahitungod kini sa babaye 
nga naayo pinaagi sa paghikap sa 
tumoy sa sinina sa Manluluwas. 
Kon atong gamiton ang atong hugot 
nga pagtuo sa Manluluwas atong 
mahibaloan ang gahum sa atong 
matarung nga mga tinguha pinaagi 
sa pag-ampo ug sa pagtuo nga ang 
tanan may katumanan. 
 Si Emerson Sojor sa Iligan 
Philippines Stake miingon, “Nahibalo 
ko nga ang akong panglantaw sa 
kinabuhi mausab samtang mobuhat 
ko og importanting mga desisyon sa 
kinabuhi ug magmisyon.” Naghisgot 
bahin sa asoy sa Manluluwas, si 
Elder Cook miingon, “Ang Pag-ula sa 
Manluluwas mobuntog sa tanang dili 
patas sa kinabuhi.” Kon mosalig kita 
sa Pag-ula sa Manluluwas, malatasan 
nato ang tanang hagit nga giatubang 
nato karon. 
 Si Joshua Crisanto sa Iligan 
Philippines Stake miingon, 
“Nakakat-on ko og baruganan nga 
dili gayud tugutan nga maghari sa 
atong kinabuhi ang pagduhaduha, ug 
tugutan nga ang hugot nga pagtuo 
magpadayon, ug mosalig sa Ginoo 
kanunay ug sa Iyang plano.” 
 Si Somie Sanchez Jr. sa Cagayan 
de Oro Stake miingon, “Ganahan 
ko sa giingon ni Elder ug Sister Teh 
nga aron makabaton kita og lig-ong 
pundasyon sa gugma ug kaminyoon, 
gikinahanglan nga duna kitay lig-ong 
pagpamatuod sa Manluluwas, ingon 
man sa pagsusi sa kinaiya sa atong 
mahangturon nga kaparis sama sa 
pagbaton og lig-ong pagpamatuod 
ug gugma sa atong Manluluwas nga 
si Jesukristo. Nakat-unan usab nako 
gikan sa mensahe ni Elder Cook nga 
kinahanglang pulihan nato og hugot 
nga pagtuo ang pagduhaduha.” 
 Si Jeafha Torres sa Malaybalay 
Philippines District miingon, 

“nakakat-on ko’g daghan sa 
debosyonal ilabi na bahin sa 
mga butang nga atubangon 
namong mga young single adult 
sama sa pagdesisyon sa pag-
misyon, pagtrabaho, pagtuman sa 
mahangturon nga kaminyoon ug sa 
importansya sa pagpailub sa tanan 
natong buhaton. Nakakat-on sab 
nako gikan sa ubang mga lider nga 
didto sa debosyonal kinsa mipaambit 
sa importansya sa pagtan-aw sa 
mga kinaiya nga anaa sa atong 
mahangturong kaparis, sama sa 
importansya sa ilang gugma sa atong 
Manluluwas.” 
 “Talagsaon kamo nga henerasyon. 
Pundok kamo nga importante kaayo 
sa gingharian sa Ginoo. Ang inyong 
pagkamatarung gikinahanglan ug 
kini nga nasud nagkinahanglan 
nga mahimong mas lig-on. Dunay 
kahimoan isip sangputanan sa 
kalig-on sa Simbahan dinhi sa 
Pilipinas nga mopanalangin sa 
mga tawo sa tibuok Asya,” sumala 
pa ni Elder Cook. Aron matuman 
kana, kinahanglan nga husto ang 
atong mga prayoridad, dili kita 
magduhaduha, gamiton ang hugot 
nga pagtuo, ug magpadayon sa 
kaminyoon ug sa mga butang nga 
makatabang aron mahitabo kini. 

PAGBANSAY SA PAGPANGULO SA 
NAGHUPOT OG PRIESTHOOD
Ang mga lider sa priesthood 
gitugyanan og gahum sa ilang mga 
calling sa ilang pagpanggawas 
human sa pagbansay. Daghan 
kanila mibati nga gipanalanginan 
tungod kay ang ilang pagpamatuod 
mas nalig-on ug ang ilang tinguha 
nga magpadayon sa pagserbisyo 
sa Ginoo sa tibuok kasingkasing 
milambo. Si Presidente Enguito 

sa Oroquieta Stake mipahayag sa 
dugang nga kahibalo nga iyang 
naangkon atol sa pagbansay: 
“Nakakat-on ko nga isip mga 
lider, kinahanglan nga apil kita 
sa paglig-on sa pagtuo sa mga 
miyembro sa Simbahan. Dugang pa, 
nakakat-on ko nga ang panimalay 
mao gayud ang unang dapit sa pag-
organisar ug pagluwas sa nagtubo 
nga henerasyon.”
 Si Presidente Ang, Unang 
Magtatambag sa Philippines 
Cagayan de Oro Mission 
mipakigbahin usab sa iyang 
hunahuna: “Among nadawat ang 
maayo kaayo nga mga instruksyon 
gikan sa mga lider, gihangyo kami 
sa pag-focus sa mga pamilya. 
Isip mga lider—daghan kami’g 
responsibilidad ug prayoridad, 
diin kining tanan modala kanato sa 
paglig-on sa atong mga pamilya ug 
dili mobiya kanila. Agi’g dugang, 
nakakat-on pa ko kabahin sa 
importansya sa visiting teaching diin 
kini nakatabang sa mga tighupot sa 
priesthood nga makapanalangin sa 
pamilya. Dakong panalangin nga 
makadungog niini gikan sa bisita 
nga mga lider.” 
 Ang mga lider sa priesthood 
nalipay human sa pagbansay ug 
nakahunahuna sila sa daghan pang 
gilauman sa ilang mga calling. 
Si President Crisanto sa Iligan 
Philippines Stake mipahayag sa 
iyang mga pagbati: “Gipaabut ko 
gayud kini nga pagbisita ug nindot 
kaayo ang pagbansay. Sa tinuod 
usa ka dakong panalangin nga naa 
si Elder Cook ug ubang mga lider. 
Ang tayming sa mga gipangtudlo 
nga mga baruganan ug mga 
kasulatan nga ilang gipakigbahin 
makahuluganon kaayo, sa tinuoray 
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kadto nga mga baruganan maoy 
atong gikinahanglan karon. Sa 
paghisgot bahin sa mga panimalay, 
si Bishop Davies miingon nga 
sa tanang calling  nga naa nato, 
ang pinakaimportante mao ang 
pamilya.”

DAVAO 

Ang Pagbisita ngadto sa mga Santos 
sa Davao

Mag-focus sa perlas dili sa sudlanan. 
Usa ka tawo nga nanag-iya og 
dakong perlas gustong mopakita 
sa bililhon kaayong perlas ngadto 
sa iyang mga higala. Nagpabuhat 
siya og sudlanan alang niini. Nindot 
kaayong pagkakulit ang sudlanan 
nga ang mga tawo nga moadto aron 
motan-aw sa display midayeg sa 
sudlanan ug dili sa perlas. 
 Mao to ang gigamit nga 
sambingay ni Elder David A. Bednar 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles nga gitambag ngadto 
sa mga lider sa Davao ug Butuan 
Missions sa pagluwas sa perlas 
(sa miyembro) ug dili mag-focus 
sa sudlanan (mga programa) kon 
mangalagad sa ilang mga miyembro. 
Giawhag sila sa pagdapit kanila nga 
sundon ang pihong mga baruganan 
sa ebanghelyo ug mosalig sa 
Espiritu Santo samtang magbuhat 
sila sa ilang mga responsibilidad 
nga nagpasabut nga dili igo ang 
pagtambag lamang apan importante 
ang pagdapit sa mga tawo nga 
modapit sa pagbuhat unsay ilang 
nakat-unan samtang moduol sila 
kang Kristo.
 Ang mga presidente sa district ug 
stake  ingon man ang mga bishop 
nga gikan niini nga mga misyon 
nagpundok sa Claveria Chapel 
niadtong Sabado, Septyembre 1, 2012 
aron makadawat og tambag gikan 
ni Elder Bednar. Sa pagtapos sa 
pagbansay usa ka lider sa priesthood 
miingon nga ang pagkinabuhi sa 
ebanghelyo magsugod kaniya ug 
sa iyang pamilya aron makabaton 
og moral nga awtoridad sa 
pagpangalagad. Daghan ang 
mipakigbahin sa konbiksyon nga 
sila nagkinahanglang mosalig sa 
mga pag-aghat sa Espiritu Santo 
samtang magbuhat sila sa ilang mga 
responsibilidad. 
 Kahinam ug paglaum ang mipuno 
sa kasingkasing sa nanambong. 
Mahinamon kaayo silang masulayan 
ang tambag ug makita ang 
katumanan sa gisaad sa Apostol 
sa Ginoo sa matag usa nilang mga 
buluhaton. 
 Sa susama nga sulat, ang pagdapit 

sa mga investigator sa pagbuhat sa 
ilang mga pasalig  aron makabaton 
sila og pagpamatuod maoy nadala 
ni Elder Nadado ug ni Elder Hallig 
atol sa miting nga gipahigayon 
ni Elder Bednar uban sa mga 
misyonaryo sa Davao Mission. Ilang 
namatikdan nga mas matabangan 
sa mga misyonaryo ang ilang mga 
investigator kon dapiton sila sa 
pagbuhat sa ilang mga pasalig 
aron makapalambo og kaugalingon 
nilang pagpamatuod.
 Gipasabut ni Elder Hallig ang 
importansya sa pagsunod sa mga 
balaod sa mission aron ang mga 
panalangin moabut samtang si 
Elder Nadado kinsa mibati pag-ayo 
Espiritu mihukom nga kalimtan 
ang iyang kaugalingon ug mo-focus 
sa kabubut-on sa Manluluwas, si 
Jesukristo.
 Sa pagtapos sa miting, gibilin 
kanila ang makapahinuklog 
nga pangutana, ingon og usa ka 
pagdapit: “Basi sa unsay akong 
naobserbahan, nakat-unan ug gibati, 
unsay akong buhaton?”

PASAY CITY
Nakaserbisyo sa katawhang Pilipino 
sugod Agosto 1996 hangtud Agosto 
1998 isip sakop sa Philippines Area 
Presidency, si Elder Quentin L. 
Cook sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles nahinumdom 
uban sa pagbati sa nasud nga iyang 
gimahal samtang namulong siya sa 
mga miyembro sa Pasay Philippines 
Stake sa usa ka espesyal nga miting 
sa Dominggo niadtong Septyembre 
2, 2012. 
 “Akong gihigugma ang mga 
Pilipino. Nindot kini nga nasud, nga 
dunay nindot nga kasaysayan sa 
paghigugma sa Manluluwas.”
 Giorganisar ni Elder Cook ug 
gimugna ang Pasay Philippines 
Stake gikan sa Parañaque 
Philippines Stake niadtong 1998 
nga may lima ra ka ward. Sa iyang 
pakigpulong , iyang gipasabut ang 
importansya sa pamilya; sa bana 
ug asawa tugbang nga magkaparis; 
ug sa Simbahan nga migawas 
gikan sa kangiub niini nga mga 
adlaw. Gipanghingusgan sab niya 
ang pag-awhag sa mga miyembro 
sa paningkamot sa pagluwas 
[rescue effort] sa Philippines Area 
Presidency—sa pagtabang sa dili 
kaayo aktibong mga miyembro 
ug ipabati nga sila welcome nga 
mobalik sa panon. 
 Si Gabriel Tongco, 14 anyos 
nga lalaki sa Manila First Ward, 
mipakigbahin sa iyang mga pagbati 
kabahin sa apostolikanhong 
pagbisita: “Una kini nakong higayon 

nga makalamano ug makabati og 
Apostol nga mamulong sa personal. 
Akong gibati ang Espiritu samtang 
namulong si Elder Cook. Nahibalo 
kong buotan siya basi sa pagdala 
niya sa iyang kaugalingon. Akong 
gibati ang katinuod sa iyang 
gipangsulti. Ganahan ko sa iyang 
giingon nga magkatugbang nga 
kaparis, tungod kay kana akong 
nakita nga gihimo sa mga ginikanan 
sa atong panimalay.”
 Giespesyal ni Elder Cook sa 
paghisgot ang mga young single 
adult sa iyang pakigpulong. Iya 
silang gitambagan nga pahugtan 
ang ilang pagtuo ug ayaw 
pagduhaduha. Miingon siya nga 
kon padayon silang magmatinud-
anon sa Simbahan ug molihok 
sigon sa ilang pagtuo, makahukom 
sila ug maminusan ang ilang mga 
pagduhaduha.
 Ang librarian sa Pasay First Ward 
si Gretel Alcaraz miingon nga 
nalipay siya dihang si Elder Cook 
mitambag ilabi na sa mga batan-ong 
mga miyembro sa kongregasyon. 
Miingon siya, “Karon nahibalo ko 
nga kinahanglan nakong gamiton 
ang hugot nga pagtuo ug dili 
mawad-an sa paglaum sa mga 
butang nga akong gitinguha.”
 Ang presidente sa Philippines 
Manila Mission si Lyle Jay 
Stucki, mitambong sa espesyal 
nga komperensya uban sa iyang 
asawa, miingon: “Nagtuo ko nga 
importante ang pagbalik ni Elder 
Cook sulod sa daghang katuigan nga 
siya miorganisar og stake. Mihatag 
siya og epektibo nga mensahe sa 
kabatan-onan, ug mipahinumdom 
kanato nga kon atong sundon ang 
mga propeta, mapanalanginan 
gayud ang atong kinabuhi. Puno sa 
gahum kadto nga panalangin nga 
iyang gihatag, ug nalipay kong ania 
karon.”
 Si Elder Cook gikuyugan sa 
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iyang asawa si Mary Cook, nila ni 
Elder Ian S. Ardern, Ikaduhang 
Magtatambag sa Area Presidency ug 
sa iyang asawa si Paula Ardern. 

SI ELDER BEDNAR NAKIGHIMAMAT 
SA MGA ORDINANCE WORKER SA 
MANILA TEMPLE
Ang Quezon City South Stake Center 
napuno sa mga ordinance worker 
sa Manila Temple alang sa espesyal 
nga miting uban ni Elder Bednar 
niadtong Agosto 26, 2012. Usa ka 
oras sa wala pa ang miting, puno na 
ang chapel sa mga ordinance worker 
sa templo, tanan mahinamong 
matudloan sa tingog sa usa ka 
apostol.
 Didto usab atol sa miting ang 
asawa ni Elder Bednar, si Susan 
Bednar, Elder Michael John Teh 
sa Area Presidency ug iyang 
asawa, si Grace Teh, Bishop Dean 
Davies sa Presiding Bishopric, ug 

iyang asawa, si Darla Davies ug 
ang Manila Temple Presidency 
nga gipangulohan ni Presidente 
Reynaldo Cuyong.
 Ang mga worker sa Manila 
Temple mibiya sa miting nga 
nalig-on gayud ug mas dakong 
pasalig sa ilang mga calling isip mga 
temple ordinance worker.

SILA SI SENADOR SOTTO UG 
HONASAN GIHIMAMAT SA MGA 
LIDER SA MORMON
Sila si Elder Quentin L. Cook, sakop 
sa Korum sa Napulong Duha ka mga 
Apostoles ug si Elder Michael John 
U. Teh, Philippines Area President 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nakighimamat  nila ni Senador Tito 
Sotto III ug ni Senador Gregorio 
Honasan niadtong Miyerkules, 
Agosto 29, didto sa Philippine Senate 
(Building sa GSIS).  Ang tuyo sa 
courtesy visit mao ang paghisgot 
sa komon nga interes sa paglig-on 
sa tulay sa panaghigalaay tali sa 
Simbahan ug sa tinahud nga mga 

senador.  
 Gipasalamatan ni Elder Cook 
ang pagsuporta ni Senador Sotto sa 
paglig-on sa pamilyang Pilipino ug 
paghupot sa mga hiyas sa pamilya.  
Gipasalamatan usab niya ang suporta 
sa senador sa pagtabang sa kabatan-
onan nga makigbatok sa pag-abuso 
sa drugas. Mipasalamat usab si 
Elder Teh sa iyang pagpangulo sa 
Senado. Mitubag si Sotto nga, “Ang 
mabination ninyong mga pulong sa 
akong pagsuporta sa paglig-on sa 
mga pamilya midasig kanako ug sa 
Senado sa paghimo og daghan pa.”    
Gihisgutan niya ang panginahanglan 
sa paglig-on sa pamilya ug pagtahud 
sa kabalaan sa kinabuhi, kini mga 
hiyas nga gipakigbahin usab sa LDS 
nga Simbahan.
 Gihisgutan ni Elder Cook nga 
ang Simbahan dili manginlabut sa 
politika.  Bisan tuod motambag ang 
Simbahan sa mga miyembro nga 
mag-aktibo sa politika ug aktibo sa 
ilang komunidad, ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adalw walay dapigan kon 
hisgutan ang mga partido sa politika. 
Mao usab kini sa tanang nasud diin 
kini giestablisar.  Ang misyon sa 
Simbahan mao ang pagsangyaw sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. 
 Gipahayag ni Elder Cook ang iyang 
gugma sa mga Pilipino tungod sa 
iyang pagserbisyo sa Philippines 
Area Presidency niadtong 1996-1998.  
Nakita usab niya ang mga Pilipino 
isip usa sa pinakamalipayong mga 
tawo sa kalibutan bisan sa lainlaing 
mga hagit nga ilang nasugatan sama 
sa natural o binuhat sa tawo nga mga 
kalamidad.  
 Pagkahuman nila, ilang gisunod sa 
pagkighimamat si Senador Honasan.  
Gihimong bida ni Elder Cook ang 
bag-ohay lang nga selebrasyon sa 
Simbahan ug ang nakab-ot niini 
sulod sa 50 ka tuig. Gihatagan niya 
og gibug-aton ang tibuok ngalan sa 
Simbahan; nganong nailhan kita nga 
Mormons, ug, isip mga Kristiyano, 
nagsunod kita sa mga pagtulun-an 
ug ehemplo sa Manluluwas, si 
Jesukristo. 
  Giila ni Senador Honasan ang 
baruganan sa Simbahan sa paglig-on 
sa pamilyang Pilipino, pagpasiugda 
og maayong mga hiyas, ug sa pag-
andam og hayag nga kaugmaon 
sa atong mga anak. Miingon siya, 
“Nagpasalamat kami sa maayong 
mga lungsuranon, sama ninyo 
(inyong mga miyembro), kinsa 
nagsuporta sa maayong mga kawsa.  
Gusto kita og maayong kaugmaon 
sa atong mga anak, sa ingon 
gikinahanglan ang pagtambayayong 
alang sa komon nga kaayohan.”

 Gihisgutan usab ni Honasan nga, 
“usa ka baruganan sa konstitusyon 
nga ang kabalaan sa kinabuhi mas 
labaw kay sa tanang butang. Kini nga 
mahinungdanong baruganan mao 
ang among gisuportahan.”  
 Dihang gipasabut ni Elder Cook 
ang suod nga paghigalaay ug 
asosasyon sa Katoliko nga Simbahan, 
miawhag si Senador Honasan nga 
moapil kita sa multi-cultural dialogue 
nga makigpulong sa mga tawo 
gikan sa lain-laing tinuohan nga 
mga pundok. Miingon siya nga, ang 
mga isyu bahin sa pagpreserbar sa 
kaminyoon, mga hagit nga giatubang 
sa mga bana ug asawa, kakabus, 
edukasyon, ug kalamboan mao ang 
mga isyu nga atong mahisgutan ug 
hiusahon uban sa laing tinuohan.
 Samtang nagpadayon ang miting, 
ang pagsultihanay midangat kabahin 
sa mga anak ug mga apo. Nindot ang 
panaghisgot nila kon sa unsang paagi 
ang mga anak naghatag og kalipay sa 
ilang kinabuhi ug sa ilang panimalay.
 Gihatagan sa Simbahan ang 

duha ka senador og mga token: 
ang Christus nga usa ka replika 
sa estatuwa nga naa sa Church 
Visitor’s Center sa Salt Lake, usa 
ka nakakwadro nga kopya sa “Ang 
Pamilya: Usa ka Pamahayag sa 
Kalibutan ” ug CD sa ika-100 nga 
anibersayo sa Mormon Tabernacle 
Choir.
 Human sa pakighimamat sa 
duha ka senador; sila si Elder 
Cook ug Elder Teh mitambong og 
kadiyot ug giila atol sa sesyon sa 
senado. Nakahigayon usab sila 
sa pagpakigsulti og kadiyot sa 
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Presidente sa Senado, kang Senador 
Senator Juan Ponce Enrile, sa wala pa 
magsugod ang sesyon.

ANG KABATAN-ONANG PINOY 
MIPASUNDAYAG ALANG NILA NI 
ELDER BEDNAR UG COOK UG SA 
ILANG ASAWA
Ang bisita nga mga General 
Authority nga gipangulohan ni Elder 
Bednar, giabi-abi sa usa ka gabii 
nga mga kanta ug sayaw nagsaulog 
sa kulturang Pilipinhon niadtong 
Agosto 29. Gikuyugan siya nila ni 
Elder Cook, Elder Callister ug ni 
Bishop Davies uban sa ilang asawa, 
kauban sa mga sakop sa Philippine 
Area Presidency, sila si Elder Michael 
John U. Teh, Brent H. Nielson ug Ian 
S. Ardern ug ilang asawa. 
 Ang espesyal nga pagsaulog 
sa kultura usa ka paghandom sa 
Pagsaulog sa Kultura sa Jubilee  sa 
miaging Abril 30, 2011. Ang mga 
Young men ug young women sa 
lain-laing stake sa Metro Manila 
mipasundayag og pipila ka 
sayaw gikan sa Luzon, Visayas ug 
Mindanao. 
 Tulo ka kanta ang gipasundayag 
usab, usa sa single adult choir nga 
mikanta og medley sa Pilipino nga 
mga kanta, ang usa sa Primary choir 
nga mikanta sa “Ako Anak sa Dios” 
sa upat ka pinulongan, ug ang usa sa 
pundok sa lalaking mga singer kinsa 
mikanta sa Jubilee theme song nga, 
“United.”
 “Nindot kaayo,” mipahayag 
si Elder Cook human sa mga 
pasundayag. Sa iyang mensahe 
miingon sab siya nga usa kadto ka 
matahum nga pagsaulog sa kultura 
ug nagpasalamat siya sa iyang nakita.  
Mipakigbahin siya og istorya kabahin 
sa iyang igsoon nga kaniadto usa 
ka doktor sa navy nga gi-assign sa 
Pilipinas, nagserbisyo isip presidente 
sa district atol sa iyang panahon 
dihang giablihan ang nasud alang 
sa misyonaryo nga paningkamot. 
Gipasabut niya ang gisugo ni Elder 
Hinckley sa iyang igsoon. Una gusto 
niya nga makakat-on sa kasulatan 
ang mga miyembro sa Simbahan.  
Miingon siya nga kaniadto hatagan 
og sertipiko ang makamemorya og 
10-25 ka mga linya sa kasulatan. 
 Ikaduha mao ang pagsugod sa 
panulundon sa misyonaryo nga 
pagserbisyo. Ug ang katapusan 
mao ang pagsakripisyo alang sa 
gingharian. Iyang gihinumduman 
ang sakripisyo nga gihimo sa mga 
miyembro sa Simbahan dihang ang 
chapel sa Buendia gitukod.  Iyang 
gitapos ang mensahe pinaagi sa pag-
ingon nga siya ug si Elder Bednar 

mga saksi ni Jesukristo ug sa Iyang 
kabalaan. 
 Si Elder Bednar dayon 
mipakigbahin sa iyang obserbasyon 
nga nagtuo siya nga si Elder Cook 
moapil og sayaw sa mga batan-on 
samtang nagtapad sila.  Miingon siya 
nga puno sa kolor ang mga costume, 
nindot ang mga sayaw ug sanag ang 
mga pahiyom. Iyang gipagkigbahin 
ang iyang hunahuna nga anaa sa 
mga Pilipino ang pinakasanag, 
pinakamalipayong pahiyom sa 
kalibutan, diin mihugyaw ang mga 
nanambong. 
 Miingon si Elder Bednar nga ang 
pinakatalagsaong diwa moabut 
kon maghiusa ang mga tawo, nga 
dunay usa ka kultura nga mas lig-on 
ug puno sa gahum—ang kultura 
sa ebanghelyo ni Jesukristo. Iyang 
gipasabut sa kabatan-onan nga 
daghan ang gipaabut gikan nila. 
Gitawag sila nga mahimong lahi sa 
ubang mga batan-on. Kinahanglan 
sila nga mahimong mga ehemplo 
sa gahum ug kalig-on nga moabut 
pinaagi sa ebanghelyo. Giawhag 
sila sa pagtampo sa kalamboan sa 
ebanghelyo dinhi sa nasud pinaagi sa 
pagsunod ug pag-ampo alang niana 
nga oportunidad karon. 
 Gitapos niya ang iyang mensahe 
pinaagi sa pagpasalamat sa ilang 
panahon ug sa tanan nga ilang 
gihimo aron mahimo ang pagsaulog 
sa kultura. Mipamatuod siya nga si 
Jesukristo buhi ug nangulo sa mga 
kalihokan sa Simbahan. Miingon 
siya nga kon atong tumanon ang 
atong mga pakigsaad magiyahan 
kita, mapanalipdan ug malig-on sa 
pagtukod sa atong mga pamilya ug 
niini nga nasud. 
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