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“Dihay usa ka babayeng sulugoon nga nakakita [kang Pedro] sa naglingkod siya nga  

nahayagan sa kalayo, . . . ug miingon, Kining tawhana usab uban [kang Jesus].

“Apan kini gipanghimakak niya, nga nag-ingon, Babaye, wala ako makaila kaniya.

“Taud-taod dihay lain nga nakakita kaniya, ug miingon, Ikaw usab kauban nila.  

Ug si Pedro miingon, Oy tawo, dili baya ako.

“Ug . . . lain usab nga nanghimatuod sa hilabihan, nga nag-ingon,  

Sa pagkatinuod kining tawhana usab uban kaniya. . . .

“Apan si Pedro mitubag, Tawo, ambut kon unsa kanang imong giingon.  

Ug dihadiha . . . mitugaok ang manok. . . .

“Ug siya miguwa ug mihilak sa hilabihang kasakit” (Lucas 22:56–60, 62).

Ang Pagpanghimakak ni San Pedro, ni Gerrit van Honthorst
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4 L i a h o n a

“A ng kusog nga tawag aron sa paglihok sa mga  
Kristiyano,” nga gipahayag ni Presidente 
Thomas S. Monson, mao nga si Jesus nga taga- 

Nazaret mibangon gikan sa pagkamatay. “Ang kamatuo-
ran sa Pagkabanhaw naghatag sa tanan sa kalinaw nga 
lapaw sa panabut” (tan-awa sa Mga Taga-Filipos 4:7).1

Sa nagsunod nga mga tudling, gipakigbahin ni Presi-
dente Monson ang iyang pagpamatuod ug pasalamat sa 
Pagkabanhaw sa Manluluwas ug nagpahayag nga tungod 
kay gibuntog sa Anak ang kamatayon, ang tanang anak 
sa Amahan nga moanhi sa yuta mabuhi pag-usab.

Kinabuhi lapas sa Pagka-mortal
“Ako nagtuo nga walay usa nato ang nakasabut sa 

hingpit sa kaimportante sa unsay gibuhat ni Kristo alang 
kanato didto sa Getsemani, apan ako mapasalamaton kada 
adlaw sa akong kinabuhi tungod sa Iyang maulaong sakri-
pisyo alang kanato.

“Sa katapusang gutlo, mahimo unta Siyang motalikod. 
Apan wala Niya buhata. Giagian Niya ang tanang mga 
butang aron nga Siya makaluwas sa tanang mga butang. 
Sa pagbuhat sa ingon, Siya mihatag nato sa kinabuhi lapas 
niining mortal nga kinabuhi. Giluwas Niya kita gikan sa 
Pagkapukan ni Adan.

“Sa kahiladman sa akong kalag, ako mapasalamaton 
kaayo Kaniya. Siya mitudlo kanato unsaon sa pagpaka-
buhi. Siya mitudlo kanato unsaon sa pagpakamatay. Iyang 
gisiguro ang atong kaluwasan.” 2

Pag-iway sa Kangitngit sa Kamatayon
“Sa piho nga mga sitwasyon, sama sa labihang pag-an-

tus ug balatian, ang kamatayon moabut isip usa ka anghel 
sa kalooy. Apan sa kasagarang bahin, gituohan nato kini 
nga kaaway sa tawhanong kalipay.

“Ang kangitngit sa kamatayon maiway gayud pinaagi 
sa kahayag sa gipadayag nga kamatuoran. ‘Ako mao ang 
pagkabanhaw, ug ang kinabuhi,’ namulong ang Agalon. 

‘Ug ang mosalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya: 
Ug ang tanan nga buhi ug nagsalig kanako dili na gayud 
mamatay.’

“Kini nga kapaniguroan—oo, gani balaan nga pang-
himatuod—sa kinabuhi lapas sa lubnganan makahatag 
gayud sa kalinaw nga gisaad sa Manluluwas dihang mipa-
niguro Siya sa Iyang mga disipulo: ‘Kaninyo ibilin ko ang 
kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: dili sama 
sa hinatagan sa kalibutan, Kinahanglan nga dili magkaguol 
ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.’” 3

Wala Siya Dinhi
“Ang atong Manluluwas nabuhi pag-usab. Ang labing 

mahimayaon, mahupayon, ug mapasaligon sa tanang mga 
panghitabo sa kasaysayan nahitabo—ang kadaugan batok 
sa kamatayon. Ang kasakit ug paghingutas didto sa Getse-
mani ug Kalbaryo nahanaw. Ang kaluwasan sa katawhan 
nasiguro. Ang Pagkapukan ni Adan natubos.

“Ang wala nay sulod nga lubnganan nianang unang 
buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw mao ang tubag sa pa-
ngutana ni Job, ‘Kon ang tawo mamatay, mabuhi ba siya 
pag-usab?’ “Sa tanan nga makadungog sa akong tingog, 
akong ipahayag nga ‘Kon ang tawo mamatay, mabuhi siya 
pag-usab. Kita nasayud, kay kita adunay kahayag sa gipa-
dayag nga kamatuoran. . . .

“Akong minahal nga mga kaigsoonan, sa atong hi-
labihan nga kaguol, atong madawat ang tulukibon nga 
kalinaw gikan sa mga pulong sa anghel nianang unang 
buntag sa Pasko sa Pagkabanhaw: ‘Siya wala dinhi: kay 
siya nabanhaw.’” 4

Ang Tanan Mabuhi Pag-usab
“Kita mokatawa, kita mohilak, kita motrabaho, kita 

modula, kita mohigugma, kita mabuhi. Ug unya kita 
mamatay. . . .

“Ug magpabilin kita nga patay kon wala pa ang usa ka 
Tawo ug ang Iyang misyon, nga mao si Jesus sa Nazaret. . . .

Ni Presidente 
Thomas S. Monson

M E N S A H E  S A  U N A N G  K A P A N G U L O H A N

“Siya Nabanhaw”
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“Uban sa tanan nakong kasingkasing 
ug tumang pagbati sa akong kalag, ma-
ngusog ako sa akong tingog agig pagpa-
matuod isip usa ka linain nga saksi ug 
mamahayag nga ang Dios tinuod gayud 
nga buhi. Si Jesus Iyang Anak, ang 
Bugtong Anak sa Amahan sa unod. Siya 
ang atong Manunubos, Siya ang atong 
Tigpataliwala sa Amahan. Siya kadto ang 
namatay sa krus aron sa pagtubos sa 
atong mga kasal-anan. Nahimo Siya nga 
unang mga bunga sa Pagkabanhaw. Tu-
ngod kay Siya namatay, ang tanan gayud 
mabuhi pag-usab.” 5

Usa ka Personal nga Pagsaksi
“Akong ipahayag ang akong perso-

nal nga pagsaksi nga ang kamatayon 
nabuntog na, ang kadaugan batok sa 
kamatayon naangkon. Unta ang mga 
pulong nga gihimo nga sagrado Niya 
kinsa mituman niini mahimong aktwal 
nga kahibalo sa tanan. Hinumdumi 
kini. Mahala kini. Pasidunggi kini. Siya 
Nabanhaw ” 6 ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Siya Nabanhaw,” Liahona, Abr. 2003, 2–7.
 2. “Sa Pagpanamilit,” Liahona, Mayo 2011, 114.
 3. “Now Is the Time,” Liahona, Ene. 2002, 68;  

tan-awa usab sa Juan 11:25–26; 14:27.
 4. “Siya Nabanhaw,” Liahona, Mayo 2010, 89, 90; 

tan-awa usab sa Job 14:14; Mateo 28:6.
 5. “Ako Nasayud nga ang Akong Manunubos 

Buhi!” Liahona, Mayo 2007, 25.
 6. Liahona, Abr. 2003, 7.

PAGTUDLO GIKAN NIINI  
NGA MENSAHE

Human mapakigbahin ang mga kinutlo 
gikan sa mga mensahe ni Presidente 

Monson, timan-i ang pagpamatuod nga 
iyang gihatag kabahin sa tinuod nga 
kahulugan sa Pasko sa Pagkabanhaw. 
Mapangutana ninyo ang mga sakop sa 
pamilya sa mosunod nga mga pangutana: 
“Unsay kahulugan niini diha ninyo nga 
ang buhing propeta mipamatuod niini 
nga mga kamatuoran karon? Unsaon man 
ninyo sa paggamit niini diha sa inyong 
kinabuhi?” Ikonsiderar ang pagdugang sa 
inyong pagpamatuod.AN
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M G A  K A B ATA N - O N A N
Siya Akong Makita Pag-usab
Ni Morgan Webecke

Si Papa mihimo kanamong matag usa ka bata nga espesyal. 
Nagpangga siya kanamo ug dali nga mopasaylo. Gibuhat 

niya ang tanan sa pagsiguro nga ang matag usa kanamo nali-
pay, ug giklaro niya nga ang iyang tinguha mao ang pinaka-
maayo alang sa matag usa kanamo. Siya pinangga ko kaayo.

Sa naa ko sa grade six, namatay ang akong papa sa 
aksidente sa sakyanan. Ang akong pamilya ug ako hilabihan 
kasubo. Dihay dakong pagkahaw-ang sa among pamilya. Si 
Papa maoy akong dangpanan, ang tawo nga akong kaad-
toan kon duna koy mga problema. Imbis mangita og tabang, 
akong gitugutan nga magpabilin kanako ang kapungot ug 
kasakit. Sa katapusan mihukom ko nga sayop kadto sa Dios. 
Mihunong ko sa pagbasa sa mga kasulatan ug sa pag-ampo. 
Misimba lang ko tungod kay gusto man ni Mama. Gusto 
kong magpalayo gikan sa akong Langitnong Amahan.

Gitudlo ni Presidente Monson nga tungod kay si 
Jesukristo namatay ug nabanhaw, kitang tanan 

mabuhi pag-usab, Tan-awa ang mga litrato sa ubos. 
Sulati og numero ang matag kahon aron mapakita 
ang sunod-sunod nga pagkahitabo niini.

M G A  B ATA

Siya Buhi! 
Tungod kay si Jesukristo buhi, ang mga pamilya  

magkauban sa kahangturan. Pag-drawing og litrato  
sa inyong pamilya diha sa kahon sa ubos.

Dayon miapil ko sa kamping sa Young Women sa unang 
higayon. Ganahan kong makighimamat og bag-ong mga hi-
gala, apan wala gihapon ko magbasa sa akong mga kasulatan. 
Sa katapusan nga gabii, duna kami miting sa pagpamatuod. 
Duna koy pagbati nga wala nako batia dugay na: ang Espiritu. 
Nakadayeg ko sa mga babaye nga mibarug sa paghatag sa 
ilang mga pagpamatuod, apan pabilin kong naglingkod tu-
ngod kay sa akong hunahuna ako walay pagpamatuod. Sa ka-
lit lang akong gibati nga kinahanglan kong mobarug. Akong 
gibuka ang akong ba-ba, naglibug unsay isulti. Busa miingon 
ko nga nalipay ko sa kamping sa Young Women. Dayon na-
matngunan na lang nako nga miingon ko nga nahibalo kong 
si Jesukristo namatay alang kanako ug ang akong Langitnong 
Amahan nagpangga kanako ug ang Simbahan tinuod.

Napuno ko sa talagsaon nga kalinaw. Salamat kay tu-
ngod niini nga kasinatian makaingon ko nga nahibalo ko 
nga akong makita pag-usab ang akong papa tungod sa  
Pag-ula ug Pagkabanhaw sa Manluluwas.

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I S

TE
VE

 K
RO

PP



 A b r i l  2 0 1 2  7

M E N S A H E  S A  V I S I T I N G  T E A C H I N G

Paghigugma,  
Pagbantay,  
ug Paglig-on 

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

Gikan sa Atong Kasaysayan
“Ang visiting teaching nahimo 

nga pamaagi sa mga Santos sa 
Ulahing Adlaw nga mga babaye 
sa tibuok kalibutan sa paghi-
gugma, pag-alima, ug pagser-
bisyo—sa “paglihok sumala sa 
mga pagbati nga gitisok sa Dios 
dinhi sa [atong] mga dughan,’ 
sigon sa gitudlo ni Joseph Smith.” 2

Usa ka sister nga bag-o lang 
nabiyuda miingon kabahin sa 
iyang mga visiting teacher: “Sila 
naminaw. Sila mihupay kanako. 
Sila mibakho uban kanako. Ug sila 
migakos kanako. . . . [Sila] mipa-
gawas kanako gikan sa kawalay 
paglaum ug kasubo sa unang mga 
bulan sa pag-inusara.” 3

Ang pagtabang sa temporal 
nga mga buluhaton usa usab ka 
matang sa pagpangalagad. Sa 
Oktubre 1856 nga kinatibuk-ang 
komperensya, si Presidente Brig-
ham Young mipahibalo nga ang 
nanagkariton nga mga pioneer 
natanggong sa lawom nga snow 
270–370 ka milya (435–595 km) 
ang gilay-on. Iyang gitawag ang 
mga Santos sa Ulahing Adlaw 
nga naa sa Siyudad sa Salt Lake sa 
pagluwas kanila ug sa “tinuoray 
nga pagtabang niadtong mga 
butang nga atong gitawag og 
temporal.” 4

Si Lucy Meserve Smith mire-
kord nga ang mga kababayen-an 
mihubo sa ilang pampainit nga 
mga sapaw ug mga medyas didto 
gayud sa tabernakulo ug gipa-
himutang ngadto sa karwahe 
aron ipadala ngadto sa nag-antus 
sa kabugnaw nga mga pioneer. 
Dayon ilang gipundok ang mga 
panghapin sa higdaanan ug mga 
sinina alang sa mga moabut nga 
diyutay ra og mga gamit. Dihang 
nangabut na ang mga nanag-
kariton nga pundok, ang usa ka 
building sa lungsod “puno sa mga 
suplay alang kanila.” 5

Unsa Ang Akong Mahimo?
1. Unsaon man nako sa pagkahibalo 
sa gikinahanglan sa akong mga sister?

2. Unsaon man sa pagkahibalo sa 
akong mga sister nga naghunahuna 
gayud ako kanila?

Sama sa Manluluwas, ang mga visiting 
teacher nangalagad sa tagsa-tagsa 

(tan-awa sa 3 Nephi 11:15). Kita masayud 
nga kita nagmalampuson sa atong pag-
pangalagad isip mga visiting teacher kon 
ang atong mga sister makaingon: (1) ang 
akong visiting teacher nagtabang kanako 
nga molambo sa espirituhanong paagi; 
(2) Ako nasayud nga ang akong visiting 
teacher nagpakabana og maayo kanako 
ug sa akong pamilya; ug (3) kon ako 
adunay mga problema, ako nahibalo nga 
ang akong visiting teacher molihok nga 
dili maghulat og hangyoon.1

Unsaon nato isip mga visiting teacher 
sa paghigugma, pagbantay, ug paglig-on 
sa usa ka sister? Ang mosunod mao 
ang siyam ka mga sugyot nga anaa sa 
Kapitulo 7 sa Anak nga mga Babaye sa 
Akong Gingharian: Ang Kasaysayan ug 
Buhat sa Relief Society nga makatabang 
sa mga visiting teacher sa pagpangalagad 
sa ilang mga sister:

•  Pag-ampo kanunay alang kaniya ug sa 
iyang pamilya.

•  Tinguhaa ang inspirasyon nga makaila 
kaniya ug sa iyang pamilya.

•  Bisitahi siya kanunay sa pagpangumusta 
ug sa paghupay ug paglig-on kaniya.

•  Kanunaya ang pakigkita pinaagi sa 
pagbisita, pagpanawag, pagsulat,  
e-mail, pag-text, ug ginagmayng buhat 
sa kamabination.

•  Timbayaha siya sa mga miting sa 
Simbahan.

•  Tabangi siya panahon sa mga emer-
hensya, sakit, o ubang dinaliang 
panginahanglan.

•  Itudlo kaniya ang ebanghelyo gikan sa 
mga kasulatan ug sa mga mensahe sa 
visiting teaching.

•  Dasiga siya pinaagi sa pagpakita og 
maayong ehemplo.

•  I-report ngadto sa lider sa Relief 
Society ang gibuhat nilang serbisyo 
ug ang espirituhanon ug temporal nga 
kaayohan sa sister.

Gikan sa mga Kasulatan
Lucas 10:38–39; 3 Nephi 11:23–26; 27:21

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa Julie B. Beck, “Unsay Akong Gipang-

hinaut nga Masabtan sa Akong mga Apo nga 
mga Babaye (ug Apo nga mga Lalaki) Mahitu-
ngod sa Relief Society,” Liahona, Nob. 2011, 113.

 2. Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian: 
Ang Kasaysayan ug ang Buhat sa Relief Society 
(2011), 133.

 3. Anak nga mga Babaye sa Akong Gingharian, 
143.

 4. Brigham Young, “Remarks,” Deseret News,  
Okt. 15, 1856, 252.

 5. Tan-awa sa Anak nga mga Babaye sa Akong 
Gingharian, 44–45.

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

Hugot nga Pagtuo,  
Pamilya, 
Kahupayan
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Notebook alang sa Komperensya sa Abril
“Unsa nga Ako ang Ginoo namulong, Ako namulong; . . . bisan pinaagi sa akong kaugalingon  
nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra” (D&P 1:38).

Bisan og moingon kita og “amen” sa paghuman sa 
katapusan nga sesyon sa kinatibuk-ang komperen-

sya, ang espirituhanon nga pagbusog wala matapos 
didto. Mahimo kining magpadayon samtang magtuon 
kita ug mogamit sa mga pagtulun-an gikan niana nga 
komperensya. Sulod sa mga katuigan, ang mga propeta 
miawhag kanato sa paghimo niana. Sama pananglit, 
niadtong 1946, si Presidente Harold B. Lee (1899–1973) 
miawhag sa mga miyembro nga ang mga pakigpulong 
sa komperensya himoon nga “giya sa ilang inadlaw 
nga buluhaton ug pagpakig-istorya atol sa sunod nga 
unom ka bulan.” Mipasabut siya, “Importante kining 
mga butanga nga nakita sa Ginoo nga haum nga ipa-
dayag sa mga katawhan niining panahona.” 1

Niadtong 1988, si Presidente  

Ezra Taft Benson (1899–1994) misubli sa tambag 
dihang gitudlo niya nga, “Sa mosunod nga unom ka 
bulan, ang inyong komperensya nga edisyon sa Ensign 
angay nga ibutang tapad sa inyong sumbanan nga mga 
basahon ug gamiton kanunay.” 2

Sa pagtapos sa Oktubre 2008 nga kinatibuk-ang 
komperensya, si Presidente Thomas S. Monson misubli 
sa kaimportante sa pagtuon sa mga pakigpulong sa 
komperensya. Miingon siya: “Unta kanunay natong 
mahinumduman ang atong mga nadungog atol niining 
kinatibuk-ang komperensya. Ang mga mensahe nga 
gihatag maimprinta sa sunod bulan sa Ensign ug sa 
Liahona nga mga magasin. Ako moawhag kaninyo  
sa pagtuon ug sa pagpamalandong sa mga 
pagtulun-an niini.” 3

Pagkat-on og Dugang Gikan sa  
Kinatibuk-ang Komperensya
Nila ni Michael Barber ug David Marsh
Departamento sa Kurikulum
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Notebook alang sa Komperensya sa Abril

Sa pagbasa, 
pagtan-aw, o 
pagpaminaw sa 
pakigpulong sa 
kinatibuk-ang 
komperensya, 
bisitaha ang 
conference .lds 
.org.
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Samtang magtuon ug mama-
landong kamo sa mga mensahe 
sa komperensya, unsa may 
inyong buhaton sa paghimo 
niini nga mas makahuluganon sa 
inyong kinabuhi? Aniay pipila ka 
sugyot nga makatabang sa inyong 
pagpangandam, pagdawat, ug 
paglihok pinasikad sa dinasig nga 
mga pulong:

Pangandami ang pagdawat 
og inspirasyon. Magtan-aw man 
kamo, maminaw, o magbasa sa 
mga pakigpulong sa komperen-
sya, kinahanglan nga inyong ab-
lihan ang inyong kasingkasing ug 
hunahuna sa balaan nga inspiras-
yon. Si Elder David A. Bednar sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mitudlo nga bisan unsa 
pa ka epektibo ang pagtudlo sa 
usa ka mamumulong, “ang sulod 
sa usa ka mensahe ug ang saksi 
sa Espiritu Santo mosulod lamang 
ngadto sa kasingkasing kon ang 
nagdawat motugot niini nga masulod.” Siya mipasabut 
nga ang pagdawat og inspirasyon “nagkinahanglan sa 
espirituhanon, mental ug pisikal nga pagpaningkamot 
ug dili lamang lumalabay nga pagbati.” 4

Ang mosunod nga mga ideya makatabang kaninyo 
sa pag-andam nga matudloan sa Espiritu:

1.  Gahini og panahon ug paghimo og usa ka palibut 
nga walay makabalda diin kamo makadawat og 
espirituhanong mga pagdasig.

2.  Tinguhaa ang balaanong giya pinaagi sa pag-ampo.
3.  Ilista ang personal nga mga pangutana o kahingawa 

diin kamo nangita og mga tubag.

Sabta ang mga mensahe. Ang buhing mga 
propeta ug mga apostoles nagtudlo, nagpasabut, nag-
awhag, nagpasidaan, ug nagpamatuod. Ang pagsusi 
gayud sa ilang mga pakigpulong makatabang sa 

inyong hingpit nga pagsabut sa ilang mga 
mensahe. Aniay pipila ka epektibo  
nga mga pamaagi sa pagtuon:

• Mangutana. Sama pananglit: Unsay 
gusto sa Ginoo nga akong makat-unan 
gikan niini nga mensahe? Sa unsang 
paagi kini nga pakigpulong makapa-
lambo sa akong panabut sa baruga-

nan sa ebanghelyo o sa bersikulo 
sa kasulatan? Unsa nga mga 

istorya ang gigamit sa pag-
hulagway sa mga baruganan 
sa ebanghelyo, ug unsay 
akong makat-unan gikan 
niini?

• Pagsulat og usa ka outline. 
Hunahunaa og maayo kon 
unsa kaha ang gi-outline 

sa mamumulong. Bahina 
ang pakigpulong ngadto sa 
mga seksyon ug paghimo og 
summary nga magpasabut sa 
pinaka-ideya nga gipresentar 
sa matag seksyon.

• Ilha ang nagkalain-laing mga 
elemento sa pakigpulong. Ti-
man-i ang mga butang sama sa 
mga doktrina, mga kasulatan, 
mga istorya, mga pahimangno, 
mga lista, mga pagpamatuod, 
mga pagdapit sa pagbuhat, ug 
mga panalangin nga gisaad sa 
pagsunod sa tambag.

• Tun-i ang pakigpulong sobra 
sa kausa. Gikinahanglan ang 
pagtuon sa mga kamatuoran 
sa ebanghelyo kapin sa ka-
usa aron makuha ang tibuok 
nga gipasabut ug kahulugan. 
Sa matag higayon nga kamo 
magtuon, paghimo og lista 
sa bag-ong mga panabut nga 
inyong nadawat.

Buhata unsay inyong nakat-unan. Kon mag-
mainampoon kamo sa pagtuon sa mga pakigpulong, 
inyong makita kon sa unsang paagi ang mga mensahe 
magamit sa inyong kinabuhi. Inyong mahibaloan 
kon unsaon sa paghimo og makahuluganong mga 
kausaban pinaagi sa pagpangutana og sama sa Unsay 
gusto sa Ginoo nga akong buhaton gikan sa akong 
nakat-unan nga makatabang kanako sa akong pa-
milya, trabaho, o calling sa Simbahan? Isulat ang mga 
impresyon aron dili ninyo kini makalimtan. Sa inyong 
paghimo niini, madasig kamo sa pagsunod sa mga 
pagtulun-an ug inyong madawat ang gisaad nga mga 
panalangin.

Ang kinatibuk-ang komperensya mao 
ang panahon nga ang Ginoo mopadayag sa 
Iyang kabubut-on nganha kaninyo pina-
agi sa Iyang mga sulugoon. Si Presidente 
Spencer W. Kimball (1895–1985) mitudlo 
kabahin sa kinatibuk-ang komperensya, 
“Walay basahon gawas sa mga sumbanan 
sa Simbahan ang nanginahanglan og im-
portante nga dapit sa inyong librarya—dili 
tungod sa kamaayo o sa kamadanihon sa 
pagkasulat niini, apan tungod sa mga kon-
septo nga nagpunting sa dalan padulong sa 
kinabuhing dayon.” 5 ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Harold B. Lee, sa Conference Report,  

Abr. 1946, 68.
 2. Ezra Taft Benson, “Come unto Christ, and Be 

Perfected in Him,” Ensign, Mayo 1988, 84.
 3. Thomas S. Monson, “Hangtud sa Sunod Nato nga Panag-

kita,” Liahona, Nob. 2008, 106.
 4. David A. Bednar, “Paningkamot sa Pagkat-on pinaagi  

sa Hugot nga Pagtuo,” Liahona, Sept. 2007, 17, 20.
 5. Spencer W. Kimball, In the World but Not of It, Brigham 

Young University Speeches of the Year (Mayo 14, 1968), 3.

ISULAT UG 
PAMALAN-
DUNGI KINI
“Gikan sa 
tanan natong 
nadungog, 

tingali dunay hugpong sa mga 
pulong o usa ka paragraph nga 
madungog ug makakuha sa 
atong atensyon. Kon mahitabo 
man kini, manghinaut ko nga 
kini atong isulat ug pamalan-
dungan hangtud atong mata-
gamtam ang kinahiladman nga 
kahulugan niini ug mahimo kini 
nga bahin sa atong kinabuhi.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008), “An Humble and a Contrite Heart,” 
Liahona, Ene. 2001, 103.
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“Sa among mga miting sa Simba-
han, dili kami kanunay maghisgot 
mahitungod sa grasya,” miingon 

ang akong magtutudlo sa relihiyon sa 
Brigham Young University, “apan kami, 
isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mituo, gayud sa grasya.”

Sa pagkatinuod, wala koy mahinum-
duman nga mga leksyon sa Young 
Women o Sunday School kabahin sa 
grasya, apan ang akong mga hunahuna 
namalik sa paghandom sa choir sa 
akong pagka-high school ug nanganta 
og “Amazing Grace.”

Amazing grace! (pagkatam-is nga 
huni!)

Nga miluwas sa alaot sama kanako!
Kaniadto nahisalaag, apan karon  

dili na;
Kaniadto buta, apan karon  

makakita na.1

“Ang grasya mao ang gahum sa Dios 
gumikan sa Pag-ula ni Jesukristo,” mi-
pasabut ang akong magtutudlo. “Akong 
gibahin ang grasya ngadto sa upat ka 
bahin: pagkabanhaw, pagtubos, pag-
ayo, ug paglig-on.” Gipadayon niya ang 
pagpasabut sa matag gahum, apan ang 
akong hunahuna namalik na usab ngadto 
sa akong mga panumduman.

Mao gihapon kadto nga choir sa high 
school ang mibiyahi sa California, USA, 
aron mosangka sa usa ka kompetisyon 
sa musika. Nagkasakit ko sa hapit na ang 
paglarga, ug ang sakit nakong tutunlan 
nagpasabut nga dili ko mahimong mo-
kanta uban sa akong choir ngadto sa 
kompetisyon—o kon mokanta man ko, 
dili maayo ang akong tingog, inubanan 
sa kasakit. Mihangyo ko og panalangin 
sa priesthood sa akong amahan ug ang 
sunod nga adlaw akong gigahin sa pag-
ampo aron maayo.

Tingali adtong panahona dili hingpit 
ang akong pagkasabut, samtang mikanta 
ko sa “Amazing Grace” gamit ang hingpit 
nga naayo nga tutunlan didto sa festival, 
nga ako nagkanta kabahin sa mao gayud 
nga gahum nga miayo kanako sa miagi 
lang gayud nga adlaw. Ang Pag-ula sa 
Manluluwas mipanalangin kanako nia-
nang adlawa; Ang iyang grasya mao ang 
tinubdan sa akong pagkaayo.

“Ug siya magpadayon, mag-antus sa 
mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtin-
tal sa matag matang; ug kini aron ang 
pulong matuman nga nag-ingon nga 
siya modala diha kaniya sa mga sakit ug 
mga balatian sa iyang mga katawhan” 
(Alma 7:11).

Human sa high school, sama sa dag-
hang mga freshmen, nabug-atan ko sa 

SA KALIG-ON  
SA GINOO
“Uban sa hugot nga 
pagtuo kang Ginoong 
Jesukristo ug pagsunod sa 
iyang ebanghelyo, usa ka 
lakang sa usa ka higayon 
nga naglambo samtang 
nagpadayon, nangamuyo 
og kalig-on, nagpalambo 
sa atong mga kinaiya ug 
atong mga ambisyon, ma-
lampuson natong makapla-
gan ang atong kaugalingon 
diha sa panon sa Maayong 
Tigbalantay. Nanginahang-
lan kana og disiplina ug 
pagbansay ug paningkamot 
ug kalig-on. Apan sigon sa 
giingon ni Apostol Pablo, 
‘Mahimo ko ang tanang 
butang pinaagi kaniya nga 
nagapalig-on kanako.’ 
(Mga Taga-Filipos 4:13).”
Presidente Howard W. Hunter 
(1907–95), “Developing Spirituality,” 
Ensign, Mayo 1979, 26.

Nagsalig ko sa grasya ni Jesukristo matag adlaw.

KATINGALAHAN NGA  Grasya
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SA UNSANG PAAGI ANG GRASYA SA GINOO 
MAKAAPEKTO SA ATONG KINABUHI?

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles mitabang sa pagtubag niini nga 
pangutana didto sa “Ang Pag-ula ug ang Panaw sa 
Pagka-mortal” niini nga isyu nga naa sa pahina 12:
•  “Ang Ginoo nagtinguha, pinaagi sa Iyang Pag-ula 

ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, sa pagpakig- 
uban kanato—dili lamang sa pagtudlo kanato 
apan sa paghatag usab kanato og gahum.”

•  “Ang lig-ong determinasyon sa indibiwal, kau-
galingong determinasyon ug pagdasig, epektibo 
nga pagplano ug paghimo og mga tumong gi-
kinahanglan apan sa katapusan dili igo sa atong 
madaugon nga pagkompleto niining mortal 
nga panaw. Sa pagkatinuod, kinahanglan nga 
mosalig kita ‘sa mga maayo nga buhat, kalooy, 
ug grasya sa Balaang Mesiyas’ (2 Nephi 2:8).”

•  “Ang makaabag nga gahum sa Pag-ula molig-on 
kanato sa pagbuhat ug sa paghimong maayo ug 
sa pagserbisyo nga lapas sa indibidwal natong 
tinguha ug sa natural nga abilidad.”

Ikonsiderar ang pagsulat sa inyong journal ug ang 
pagpakigbahin sa inyong pamilya mahitungod sa 
mga panahon dihang gibati ninyo ang grasya sa  
Ginoo nga nag-ayo, nagtabang, o naglig-on 
kaninyo.

akong kurso ug sa mga hagit sa dungan-dungan 
nga pagkalayo sa panimalay apan may kauban 
usab nga lima sa kwarto.

Niini nga panahon nakakat-on ko sa pagsabut 
sa makalig-on ug makaabag nga gahum sa grasya 
ni Kristo. Akong gigahin ang akong mga adlaw 
sa pagtrabaho ug pagtuon, apan ako misalig sa 
inadlaw nga mga pag-ampo diin nangamuyo ko 
sa Langitnong Amahan alang sa kasarang sa pag-
human sa gikinahanglan nga mga tahas. Samtang 
nagpadayon ang tuig nga ting-eskwela, akong 
nadiskubrihan sa akong kalipay nga uban sa 
makalig-on ug makaabag nga gahum sa Pag-ula 
ni Kristo, dili lamang kay makalihok ko og maayo 
apan usab sa walay kalisud.

“Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya 
nga nagapalig-on kanako” (Mga Taga-Filipos 4:13).

Bisan og gikinahanglan pa nakong mosinati 
sa duha pa ka aspeto sa Iyang grasya—sa pagka-
banhaw ug sa kahingpitan sa pagtubos—sa giha-
pon misalig ako sa Pag-ula ni Jesukristo sa matag 
adlaw. Ang grasya, ang gahum sa Dios gikan sa 
Pag-ula ni Jesukristo, miayo kanako ug milig-on 
kanako. Samtang naningkamot ko nga makasunod 
sa mga sugo sa Dios ug makatuman sa Iyang ka-
bubut-on, nakadawat ko og langitnong panabang 
nga lapaw kaayo sa kaugalingon nakong kasarang.

“Pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa 
tanan nga atong mabuhat” (2 Nephi 25:23). ◼

MUBO NGA SULAT
 1. John Newton, “Amazing Grace,” Olney Hymns (1779), 

nu. 41.
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Ni Elder  
David A. Bednar
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles
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A ng pinakadakong katuyoan sa ebang-
helyo sa Manluluwas gimubo sa pag-
summarize ni Presidente David O. 

McKay (1873–1970): “Ang katuyoan gayud sa 
ebanghelyo mao . . . ang paghimo sa dautang 
mga tawo nga maayo ug maayong mga tawo 
nga mas maayo, ug sa pag-usab sa kinaiyahan 
sa tawo.” 1 Sa ingon, ang panaw sa pagka-
mortal mao ang paglambo gikan sa dautan 
ngadto sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas 
maayo ug sa pagsinati sa dako nga kausaban sa 

kasingkasing—aron mausab ang napukan nga 
kinaiyahan sa tawo (tan-awa sa Mosiah 5:2).

Ang Basahon ni Mormon mao ang atong 
tamdanan nga basahon sa mga panudlo sam-
tang magsubay kita sa dalan gikan sa pagkada-
utan ngadto sa pagkamaayo ngadto sa pagka 
mas maayo ug maningkamot nga mausab ang 
atong kasingkasing. Si Haring Benjamin nag-
tudlo mahitungod sa panaw sa pagka-mortal 
ug sa tahas sa Pag-ula sa mahitungod sa ma-
lampuson nga pagpadayon niana nga panaw: 
“Kay ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa 
ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa 
pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa 
kahangturan, gawas kon siya motugyan ngadto 
sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalik-
way ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug 
mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula 
ni Kristo ang Ginoo” (Mosiah 3:19; empasis 
gidugang).

Akong dad-on ang inyong atensyon ngadto 
sa duha ka piho nga hugpong sa mga pulong. 
Una—“isalikway ang iyang kinaiyanhon nga 
pagkatawo.” Ang panaw gikan sa pagkadautan 
ngadto sa pagkamaayo mao ang proseso sa 
pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo 
sa matag usa kanato. Sa pagka-mortal kitang 
tanan tintalon sa mga kaibog sa unod. Ang 
mga elemento mismo diin gimugna ang atong 
mga lawas sa kinaiyanhon napukan ug kanu-
nayng madutlan sa pagpakasala, pagkadunot, 
ug pagkamatay. Apan atong mapalambo ang 

Ang  

Ang makaabag nga 
gahum sa Pag-ula 

molig-on kanato  
sa pagbuhat ug sa  

pagkamaayo ug  
sa pagserbisyo nga 

lapas sa indibid-
wal natong tinguha 

ug natural nga 
kapasidad.

Pag-ula  
UG ANG  

PANAW SA 
PAGKA-MORTAL
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atong kapasidad sa pagbuntog sa mga tinguha 
sa unod ug mga tintasyon “pinaagi sa pag-ula ni 
Kristo.” Kon masayop kita, samtang kita nakalapas 
ug nakasala, makahinulsol kita ug malimpyohan 
pinaagi sa matubsanon nga gahum sa Pag-ula ni 
Jesukristo.

Ikaduha—“mahimo nga usa ka santos.” Kini 
nga hugpong sa pulong naghulagway sa sumpay 
ug ikaduhang ang-ang sa panaw sa kinabuhi sa 
paghimo sa “maayong mga tawo nga mas maayo” 
o, sa laing pagkasulti, sa pagkahimong sama sa 
usa ka santos. Kini nga ikaduhang bahin sa pa-
naw, kini nga proseso sa paghimo sa pagkamaayo 
ngadto sa pagka mas maayo, usa ka hilisgutan 
nga wala nato tun-i o wala kaayo nato itudlo ka-
nunay o igo ang pagkasabut.

Nagduda ko nga daghan sa mga miyembro 
sa Simbahan ang mas pamilyar sa kinaiyahan sa 
makatubos ug makalimpyo nga gahum sa Pag-
ula kay sa makalig-on ug makaabag nga gahum. 
Usa ka maayong butang ang pagkasayud nga si 
Jesukristo mianhi sa yuta aron mamatay alang 
kanato—kana usa ka mahinungdanon ug pasiu-
nang mga baruganan sa doktrina ni Kristo. Apan 
kita nagkinahanglan usab nga mopasalamat nga 
ang Ginoo nagtinguha, pinaagi sa Iyang Pag-ula 
ug sa gahum sa Espiritu Santo, sa pagpakig-uban 
kanato—dili lamang sa pagtudlo kanato apan sa 
paghatag usab kanato og gahum.

Kadaghanan kanato nahibalo nga kon mo-
himo kita og mga sayop, atong gikinahanglan 
ang tabang sa pagbuntog sa mga epekto sa sala 
sa atong kinabuhi. Ang Manluluwas mibayad 
sa kantidad ug mihimong posible nga kita ma-
limpyohan pinaagi sa Iyang matubsanon nga 
gahum. Kadaghanan nato klaro nga nakasabut 
nga alang sa mga makasasala ang Pag-ula. Dili 
kaayo ko sigurado, hinoon, nga kita nahibalo 
ug nakasabut nga alang usab diay sa mga santos 
ang Pag-ula—alang sa maayong mga lalaki ug 
mga babaye nga mga masulundon, takus, ug 
mainampingon ug naningkamot nga mahimong 
mas maayo ug mas matinud-anon nga nagser-
bisyo. Posibling masayop kita sa pagtuo nga ki-
nahanglan nga ang atong panaw gikan sa maayo 
ngadto sa mas maayo ug mamahimong santos 
pinaagi lamang sa atong kaugalingon, pinaagi 
sa tumang kaisug, lig-on nga determinasyon, ug 
disiplina, ug dayag lang sa limitado natong mga 
abilidad.

Ang ebanghelyo sa Manluluwas dili la-
mang kay mahitungod sa paglikay sa kadautan 
sa atong kinabuhi; mahitungod usab kini sa 

kamahinungdanon sa pagbuhat ug pagkahimong 
maayo. Ug ang Pag-ula naghatag og tabang ka-
nato sa pagbuntog ug paglikay sa dautan ug sa 
pagbuhat ug pagkahimong maayo. Ang panabang 
gikan sa Manluluwas maanaa alang sa tibuok nga 
panaw sa pagka-mortal—gikan sa pagkadautan 
ngadto sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas ma-
ayo ug sa pag-usab sa atong pinakakinaiyahan.

Wala ako mag-ingon nga ang matubsanon 
ug makaabag nga mga gahum sa Pag-ula mag-
kabulag ug magkalahi. Hinoon, kining duha ka 
dimensyon sa Pag-ula konektado ug naghimong 
mas maayo sa usag usa; kining duha nagki-
nahanglan nga maglihok sa tanang ang-ang 
sa panaw sa kinabuhi. Ug mahangturon ang 
kaimportante niini alang kanatong tanan ang 
pag-ila nga kining duha ka mahinungdanong 
mga elemento sa panaw atol sa pagka-mortal—
pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo ug 
pagkahimong usa ka santos, kining duha nga 
pagbuntog sa pagkadautan ug pagkahimong 
maayo—matuman pinaagi sa gahum sa Pag-ula. 
Ang lig-on nga determinasyon sa indibidwal, 
personal nga determinasyon ug pagdasig, epek-
tibo nga pagplano ug paghimo og mga tumong 
gikinahanglan apan sa katapusan dili igo sa 
atong madaugon nga pagkompleto niining mor-
tal nga panaw. Sa pagkatinuod, kinahanglan nga 
mosalig kita “sa mga maayo nga buhat, kalooy, 
ug grasya sa Balaang Mesiyas” (2 Nephi 2:8).

Ang Grasya ug ang Makaabag nga  
Gahum sa Pag-ula

Sa Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan atong 
nakat-unan nga ang pulong nga grasya gigamit 
kanunay sa mga kasulatan nga nagpasabut sa 
makaabag nga gahum:

Ang “[grasya mao] ang pulong nga gibalik- 
balik kanunay diha sa Bag-ong Tugon, ilabi diha 
sa mga sinulat ni Pablo. Ang pinaka-ideya sa 
pulong mao ang balaan nga himan sa pagtabang 
o paglig-on, gihatag pinaagi sa naghingapin nga 
kalooy ug gugma ni Jesukristo.

“Pinaagi sa grasya ni Ginoong Jesus, nga na-
himong posible pinaagi sa iyang maulaon nga 
sakripisyo, nga ang tawo mabuhi ngadto sa pagka- 
imortal, matag tawo makadawat sa iyang lawas 
gikan sa lubnganan sa usa ka kahimtang sa walay 
katapusan nga kinabuhi. Pinaagi usab sa grasya sa 
Ginoo nga ang mga indibidwal, pinaagi sa hugot 
nga pagtuo sa pag-ula ni Jesukristo ug paghinul-
sol sa ilang mga sala, makadawat og kalig-on ug 
tabang sa paghimo og maayong mga buhat nga 
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dili nila padayong maangkon kon pasagdan 
lamang sa kaugalingon nilang abilidad. Kini 
nga gahum mao ang makaabag nga gahum 
nga nagtugot sa mga lalaki ug mga babaye 
nga makaangkon og kinabuhing dayon ug 
kahimayaan human nila mahimo ang pinaka-
maayo nilang paningkamot.” 2

Ang grasya mao ang balaan nga tabang o 
langitnong tabang nga gikinahanglan kaayo 
sa matag usa kanato aron mahimong sarang 

nga atong makit-an ang pulong nga grasya 
diha sa mga kasulatan.

Mga Paghulagway ug mga Implikasyon
Ang panaw sa pagka-mortal mao ang pag-

lakaw gikan sa kadautan ngadto sa kamaayo 
ngadto sa pagka mas maayo ug mausab ang 
atong pagkatawo. Ang Basahon ni Mormon 
puno sa mga ehemplo sa mga disipulo ug 
mga propeta kinsa nahibalo, nasayud, ug 

nausab pinaagi sa makaabag nga 
gahum sa Pag-ula sa paghimo 
niana nga panaw. Samtang mag-
anam kita og kasabut niini nga 
sagradong gahum, ang atong 
panglantaw sa ebanghelyo mo-
tubo sa hilabihan ug molambo. 
Ang ingon nga panglantaw mo-
usab kanato sa talagsaong mga 
paagi.

Si Nephi maoy usa ka ehem-
plo sa usa ka tawo nga nahibalo, 
nakasabut, ug nagsalig sa maka-
abag nga gahum sa Manluluwas. 
Hinumdumi nga ang mga anak 
ni Lehi mibalik sa Jerusalem aron 
agnihon si Ishmael ug ang iyang 
pamilya ngadto sa ilang kawsa. 
Si Laman ug ang uban pang 
kaubanan sa pundok nga nagbi-
yahe kauban ni Nephi gikan sa 
Jerusalem balik sa kamingawan 
misupak, ug si Nephi miawhag 
sa iyang mga igsoon sa pagbaton 
og hugot nga pagtuo sa Ginoo. 
Mao nga niadtong higayuna sa 

ilang panaw ang mga igsoon ni Nephi miga-
pos kaniya ug giplanohan ang iyang kamata-
yon. Palihug timan-i ang pag-ampo ni Nephi: 
“O Ginoo, sumala sa akong hugot nga pag-
tuo diha kanimo, luwasa ako gikan sa mga 
kamot sa akong igsoon nga mga lalaki; oo, 
gani hatagan mo ako sa kusog nga ako ma-
kabugto niini nga mga pisi diin ako gigapos” 
(1 Nephi 7:17; empasis gidugang).

Nahibalo ba kamo kon unsay gusto na-
kong iampo kon ako gapuson sa akong mga 
igsoon? “Palihug luwasa ako niini nga sitwas-
yon KARON!” Makaikag kaayo ngari kanako 
nga si Nephi wala mag-ampo nga mausab 
ang iyang kahimtang. Hinoon, iyang giampo 
ang kalig-on aron mausab ang iyang kahim-
tang. Ug sa akong pagtuo nag-ampo siya sa 

Si Nephi wala mag-
ampo nga ang iyang 
mga kahimtang 
mausab. Hinoon, 
nag-ampo siya alang 
sa kalig-on sa pag-
usab sa iyang mga 
kahimtang.

sa celestial nga gingharian. Sa ingon, ang 
makaabag nga gahum sa Pag-ula naglig-on 
kanato sa pagbuhat ug sa pagkahimong ma-
ayo ug sa pagserbisyo nga lapas sa indibid-
wal natong tinguha ug natural nga kapasidad.

Sa akong personal nga pagtuon sa kasu-
latan, sagad nakong iapil ang termino nga 
“makaabag nga gahum” sa matag higayon 
nga masugatan nako ang pulong nga grasya. 
Ikonsiderar, pananglit, kini nga bersikulo nga 
pamilyar natong tanan: “Kami nasayud nga 
pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa 
tanan nga atong mabuhat” (2 Nephi 25:23). 
Sa akong pagtuo makakat-on kita og daghan 
mahitungod niining importante nga aspeto 
sa Pag-ula kon atong iapil ang “makaabag ug 
makalig-on nga gahum” sa matag higayon 
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ingon niini nga paagi tungod kay siya gayud 
nahibalo, nakasabut, ug nakasinati sa makaa-
bag nga gahum sa Pag-ula.

Wala ko magtuo nga ang mga higot nga 
gigapos kang Nephi daw madyik lang nga 
nangabadbad sa iyang mga kamot. Hinoon, 
nagtuo ko nga gipanalanginan siya og de-
terminasyon ug personal nga kusog lapas sa 
natural niyang kapasidad, nga siya “diha sa 
gahum sa Ginoo” (Mosiah 9:17) mibuhat ug 
milubag ug mibira sa mga pisi, ug 
sa katapusan ug sa tinuoray naka-
himo sa pagbugto sa mga gapos.

Ang implikasyon niini nga 
hitabo alang sa matag usa kanato 
klaro kaayo. Samtang kamo ug 
ako makasabut ug mogamit sa 
makaabag nga gahum sa Pag-
ula sa personal natong kinabuhi, 
mag-ampo kita ug magtinguha 
sa kalig-on sa pag-usab sa atong 
mga kahimtang kay sa mag-ampo 
nga mausab ang atong mga 
kahimtang. Mamahimo kita nga 
mga instrumento kinsa molihok 
kay sa mga butang nga aghaton 
sa paglihok (tan-awa sa 2 Nephi 
2:14).

Ikonsiderar ang ehemplo sa 
Basahon ni Mormon samtang 
si Alma ug ang iyang katawhan 
gipanggukod ni Amulon. Ang 
tingog sa Ginoo miabut niini nga 
maayong mga tawo panahon sa 
ilang kasakit ug mipasabut:

“Ako usab mopagaan sa mga 
alantuson diin anaa gitungtong diha sa  
inyong mga abaga. . . .

“Ug karon nahinabo nga ang mga alan-
tuson diin gibutang diha kang Alma ug sa 
iyang mga kaigsoonan gihimo nga magaan; 
oo, ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila 
makadaug sa ilang mga alantuson uban sa 
kasayon, ug sila mitugyan sa maayo nga buot 
ug uban sa pailub ngadto sa tanan nga kabu-
but-on sa Ginoo” (Mosiah 24:14–15; empasis 
gidugang).

Unsa man ang nausab dinhi niini nga 
sitwasyon? Dili ang palas-anon maoy nau-
sab; ang mga hagit ug mga kalisdanan sa 
pagpanggukod wala wagtanga diha-diha 
atubangan sa katawhan. Apan si Alma ug ang 
iyang mga sumusunod gilig-on, ug ang ilang 

Ang tingog sa Ginoo 
miabut kang Alma ug 
sa iyang katawhan 
panahon sa ilang 
kasakit ug miingon: 
“Ako usab mopagaan 
sa mga alantuson 
diin anaa gitungtong 
sa inyong mga abaga, 
gani kamo dili maka-
bati kanila diha sa in-
yong mga buko-buko.”

nagkadugang nga kapasidad ug kalig-on 
mipagaan sa palas-anon nga ilang gipas-an. 
Kining maayo nga mga tawo gihatagan sa 
gahum pinaagi sa Pag-ula sa paglihok isip 
mga instrumento ug tiglihok sa ilang mga 
kahimtang. Ug sa “kalig-on sa Ginoo” si Alma 
ug ang iyang katawhan gigiyahan ngadto sa 
luwas nga dapit sa Zarahemla.

Kamo may katarungan tingali nga maghu-
nahuna, “Unsay naghimo niini nga hitabo ni 

Alma ug sa iyang katawhan nga ehemplo sa 
makaabag nga gahum sa Pag-ula?” Ang tubag 
makita sa pagkumpara sa Mosiah 3:19 ug sa 
Mosiah 24:15.

“Ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga 
pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pi-
naagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug ma-
himo nga ingon sa usa ka bata, manunuton, 
maaghup, mapainubsanon, mapailubon, 
puno sa gugma, mauyunon sa pagdawat sa 
tanan nga mga butang diin ang Ginoo ma-
kakita nga angay ipahamtang nganha kaniya, 
bisan ingon sa usa ka bata nga motugyan sa 
iyang kaugalingon ngadto sa iyang amahan” 
(Mosiah 3:19; empasis gidugang).

Samtang naglambo kita sa atong panaw 
sa pagka-mortal gikan sa kadautan ngadto 
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sa pagkamaayo ngadto sa pagka mas maayo, 
samtang atong isalikway ang kinaiyanhon nga 
pagkatawo sa matag usa kanato, ug samtang 
maningkamot kita nga mahimong mga santos 
ug mausab gayud ang atong kinaiyanhon , ni-
ana nga paagi ang mga hiyas nga gidetalye niini 
nga bersikulo kinahanglan nga maghulagway sa 
matang sa tawo nga kamo ug ako nagkaanam 
pagkahimo. Mas mahisama kita sa usa ka bata, 
mas manunuton, mas mapailubon, ug mas andam 
nga motugyan.

Karon ikumpara kini nga mga kinaiya diha sa 
Mosiah 3:19 ngadto sa gigamit sa paghulagway 
kang Alma ug sa iyang katawhan: “Ug sila mitug-
yan sa maayo nga buot ug uban sa pailub ngadto 
sa tanan nga kabubut-on sa Ginoo” (Mosiah 
24:15; empasis gidugang).

Akong nakita ang pagkaparehas tali sa mga 
hiyas nga gihulagway niini nga mga bersikulo nga 
dayag kaayo ug usa ka indikasyon nga ang maa-
yong mga tawo ni Alma nagkaanam og kamaayo 
pinaagi sa makaabag nga gahum sa Pag-ula ni 
Kristo nga Ginoo.

Hinumdumi ang istorya ni Alma ug ni Amulek 
diha sa Alma 14. Niini nga hitabo daghan sa  
matinud-anong mga Santos ang gipamatay pina-
agi sa pagsunog, ug kining duha ka sulugoon sa 
Ginoo gipriso ug gibunal-bunalan. Ikonsiderar 
kini nga pangamuyo ni Alma samtang nag-ampo 
siya sa prisohan: “O Ginoo, hatagi kami og ka-
lig-on sumala sa among hugot nga pagtuo nga 
anaa kang Kristo, gani ngadto sa kaluwasan” 
(Alma 14:26; empasis gidugang).

Dinhi atong makita pag-usab ang panabut 
ug kamasaligon ni Alma kabahin sa makaa-
bag nga gahum sa Pag-ula nga makita diha sa 
iyang hangyo. Ug timan-i ang resulta niini nga 
pag-ampo:

“Ug sila [si Alma ug Amulek] mibugto sa mga 
pisi nga naggapos kanila; ug sa diha nga ang mga 
katawhan nakakita niini, sila misugod sa pagla-
yas, kay ang kahadlok sa kalaglagan miabut diha 
kanila. . . .

“Ug si Alma ug si Amulek migawas sa bilang-
goan, ug sila wala maunsa; kay ang Ginoo mi-
hatag ngadto kanila og gahum, sumala sa ilang 
hugot nga pagtuo nga anaa diha ni Kristo” (Alma 
14:26, 28; empasis gidugang).

Sa makausa ang makaabag nga gahum tataw 
kaayo samtang ang maayong mga tawo nakig-
batok sa dautan ug naningkamot nga mahimong 
mas maayo ug nagserbisyo sa mas epektibo nga 
paagi “sa kalig-on sa Ginoo.”

Laing ehemplo gikan sa Basahon ni Mormon 
ang makatabang. Sa Alma 31, si Alma nagdumala 
og usa ka misyon sa pagpabalik sa miapostasiya 
nga mga Zoramite ngadto sa Simbahan, kinsa, 
human matukod ang ilang Rameumptom [balaan 
nga tinduganan], naghalad og sinag-ulo nga ma-
pahitas-ong pag-ampo.

Timan-i ang paghangyo alang sa kalig-on diha 
sa personal nga pag-ampo ni Alma: “O Ginoo, 
ikaw mohatag ba ngari kanako nga ako mahimo 
nga makaangkon og kusog, aron ako makaan-
tus uban ang pailub niini nga mga kasakit nga 
moabut ngari kanako, tungod sa pagkadautan 
niini nga mga katawhan” (Alma 31:31; empasis 
gidugang).

Si Alma nag-ampo usab nga ang iyang misyo-
naryo nga mga kompanyon makadawat og su-
sama nga panalangin: “Ikaw mohatag ba ngadto 
kanila nga sila mahimo nga makaangkon og 
kusog, aron sila makasagubang sa ilang mga ka-
sakit diin moabut diha kanila tungod sa kadautan 
niini nga mga katawhan” (Alma 31:33; empasis 
gidugang).

Wala mag-ampo si Alma nga mawala ang iyang 
mga kasakit. Nahibalo siya nga siya instrumento 
sa Ginoo, ug nag-ampo siya alang sa gahum aron 
makalihok ug makausab sa sitwasyon.

Ang mahinungdanon nga punto niini nga 
ehemplo anaa sa katapusang bersikulo sa Alma 
31: “[Ang Ginoo] mihatag usab ngadto kanila og 
kusog, nga sila dili mag-antus sa bisan unsa nga 
matang sa mga kasakit, kay kini mabuntog diha 
sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Karon kini su-
mala sa pag-ampo ni Alma; ug kini tungod kay 
siya nag-ampo diha sa hugot nga pagtuo” (bersi-
kulo 38; empasis gidugang).

Ang mga kasakit wala mawagtang. Apan si 
Alma ug ang iyang mga kompanyon gilig-on ug 
gipanalanginan pinaagi sa makaabag nga gahum 
sa Pag-ula nga “sila dili mag-antus sa bisan unsa 
nga matang sa mga kasakit, kay kini mabuntog 
diha sa hingpit nga kalipay ni Kristo.” Pagkata-
lagsaon nga panalangin. Ug pagkatalagsaon nga 
leksyon nga angay kat-unan natong tanan.

Ang mga ehemplo sa makaabag nga gahum 
dili lamang makita diha sa mga kasulatan. Si 
Daniel W. Jones natawo niadtong 1830 sa Mis-
souri, ug mipasakop siya sa Simbahan didto sa 
California niadtong 1851. Niadtong 1856 miapil 
siya sa pagluwas sa nagkariton nga mga pundok 
nga natanggong sa Wyoming tungod sa grabe 
nga bagyo nga nagdala og yelo. Dihang nakit-an 
sa tigluwas ang pundok sa nag-antus nga mga 
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Santos, pagdala sa mga masakiton ug nanagluya 
ngadto sa Siyudad sa Salt Lake, si Daniel ug ang 
pipila ka mga batan-ong lalaki miboluntaryo 
nga magpabilin ug magbantay sa mga butang 
sa pundok. Ang pagkaon ug mga suplay nga 
gibilin kang Daniel ug sa iyang mga kaubanan 
diyutay ra ug daling nahurot. Ang mosunod 
nga kinutlo gikan sa personal nga journal ni 
Daniel Jones naghulagway sa misunod nga mga 
panghitabo.

“Ang mga hayop diyutay na lang kaayo nga 
kami wala nay makuha. Tanan kami nangaon 
og dili maayo nga karne; inig kaon gutumon na 
hinoon. Sa katapusan wala nay nahibilin, wala 
nay lain gawas sa panit. Among gisulayan ang 
pagkaon niini. Daghan ang giluto ug gikaon 
nga walay gitimpla ug nangasakit ang tibuok 
pundok. . . .

“Ingon og wala nay paglaum ang tanan, kay 
wala nay nahibilin gawas sa hilaw nga panit 
nga gikan sa mga mananap nga nangamatay sa 
kagutom. Mihangyo kami nga tudloan sa Ginoo 
unsay buhaton. Ang mga kaigsoonan wala mag-
bagulbol, apan mibati nga mosalig sa Dios. . . . 
Sa katapusan may impresyon ako nga pundukon 
ang mga panit ug gitambagan ang pundok, gi-
sultihan sila unsaon sa pagluto niini, unsaon nila 
sa pagsunog ug pagbagnos aron matangtang ang 
mga balhibo; may kalagmitan kini nga mapatay 
ug mawala ang ngil-ad nga baho nga mahimo 
pinaagi sa paglapwa niini. Human og kiskis sa 
pagtang-tang sa mga balhibo, pabukalan og 
daghang tubig sulod sa usa ka oras, ilabay ang 
tubig nga maoy nakatangtang sa tanang mga pilit, 
dayon hugasan ug bagnusan og maayo ang panit, 
hugasan sa bugnawng tubig, dayon pabukalan 
kini hangtud nga molatok ug pabugnawon, ug 
dayon kaunon nga may gamayng kamay. Dako-
dako gyud kini nga buluhaton, apan mao ra kini 
ang among mahimo ug mas maayo na lang kini 
kay sa mangamatay sa kagutom.

“Mihangyo kami sa Ginoo nga panalanginan 
ang among mga tiyan ug kini makadawat niini 
nga pagkaon. . . . Sa pagpangaon ang tanan ingon 
og nalingaw sa usa ka piyesta. Tulo ka adlaw 
kami nga walay pagkaon sa wala pa himoa kining 
ikaduha nga pagsulay. Among gitagamtam kining 
lamian nga pagkaon sulod sa unom ka semana.”  

Niadto nga mga kahimtang tingali moampo 
siguro ko og lain lang nga makaon: “Langitnong 
Amahan, palihug padalhi ako og buntog o baka.” 
Dili siguro ko makahunahuna sa pag-ampo nga 
ang akong tiyan malig-on ug makauyon sa among 

pagkaon. Unsay nahibaloan ni Daniel W.  
Jones? Nahibalo siya sa makaabag nga gahum sa 
Pag-ula ni Jesukristo. Wala siya mag-ampo nga 
mausab ang iyang mga kahimtang. Nag-ampo 
siya nga unta malig-on siya sa pag-atubang sa 
iyang mga kahimtang. Sama nga si Alma ug ang 
iyang katawhan, si Amulek, ug Nephi gilig-on, si 
Daniel W. Jones adunay espirituhanong panabut 
kon unsay pangayoon niana nga pag-ampo.

Ang makaabag nga gahum sa Pag-ula ni 
Kristo maglig-on kanato sa paghimo og mga 
butang nga dili gayud nato mabuhat sa atong 
kaugalingon. Usahay maghunahuna ko kon sa 
atong ulahing adlaw nga kalibutan sa kahamu-
gaway—sa atong kalibutan nga adunay mga 
microwave oven ug mga cell phone ug air-con-
dition nga mga sakyanan ug komportable nga 
mga panimalay—nakakat-on ba kita sa pag-ila sa 
atong inadlaw nga panginahanglan sa makaabag 
nga gahum sa Pag-ula.

Si Sister Bednar matinud-anon kaayo ug 
maalamon nga babaye, ug nakakat-on ko og 
importanting mga leksyon mahitungod sa ma-
kalig-on nga gahum pinaagi sa nindot niya nga 
mga ehemplo. Akong nabantayan ang iyang 
pagkamapadayunon bisan sa grabe ug kada 
buntag nga sakit sa babaye nga nagmabdos—
masakiton gayud sa tibuok adlaw matag adlaw 
sulod sa walo ka bulan—sa matag panahon 
sa iyang pagmabdos sa tulo ka higayon. Nag-
ampo kaming duha nga mapanalanginan siya, 
apan kana nga hagit wala gayud mawala. Hi-
noon, giabagan siya aron makahimo sa pisikal 
ang unsay dili niya mahimo sa kaugalingon 
niyang gahum. Sulod sa katuigan nabantayan 
usab nako kon giunsa siya sa paglig-on aron 
madawat ang mga pamugal-bugal ug pamiay-
biay gikan sa kalibutanong katilingban kon 
ang usa ka babaye nga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw mopatalinghug sa mapanagnaong tam-
bag ug mohimo sa pamilya ug pag-atiman sa 
mga bata nga maoy pinakauna nga prayoridad. 
Akong gipasalamatan ug gipasidunggan si 
Susan sa pagtabang kanako nga makakat-on sa 
ingon kabililhon nga mga leksyon.

Ang Manluluwas Nahibalo ug Nakasabut
Sa Alma kapitulo 7 nakakat-on kita kon un-

saon ug nganong ang Manluluwas makahatag 
kanato sa makaabag nga gahum:

“Ug siya magpadayon, mag-antus sa mga 
sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa ma-
tag matang, ug kini aron ang pulong matuman 

DE
TA

LY
E 

G
IK

AN
 S

A 
TA

N
-A

W
A 

AN
G

 A
KO

N
G

 M
G

A 
KA

M
O

T, 
N

I J
EF

F 
W

AR
D



 A b r i l  2 0 1 2  19

 

nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya 
sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga 
katawhan.

“Ug siya modala diha kaniya sa kamata-
yon, nga siya mahimo nga mobadbad sa mga 
higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang 
mga katawhan; ug siya modala diha kaniya 
sa ilang mga kahuyang, nga ang iyang ka-
singkasing mahimo nga mapuno uban sa 
kalooy, sumala sa unod, nga siya mahimo 

nga masayud sumala sa unod unsaon pag-
tabang ang iyang mga katawhan sumala sa 
ilang mga kahuyang” (Alma 7:11–12; empasis 
gidugang).

Ang Manluluwas nag-antus dili lamang 
alang sa atong mga sala apan usab sa walay 
kaangayan, dili patas, sa kasakit, sa tumang 
kaguol, ug sa emosyonal nga mga pag- 
antus nga sa kanunay naghasol kanato. Walay 
pisikal nga kasakit, walay tumang kaguol 
sa kalag, walay pag-antus sa espiritu, walay 
sakit o kahuyang nga inyo ug akong masinati 
panahon sa atong mortal nga panaw nga 
wala masinati og una sa Manluluwas. Kamo 
ug ako sa panahon sa kahuyang makatuaw, 
‘Walay nakasabut. Walay nakahibalo.” Walay 
tawhanong binuhat, tingali, ang nahibalo. 

Walay pisikal nga 
kasakit, walay tu-
mang kaguol sa ka-
lag, walay pag-antus 
sa espiritu, walay 
sakit o kahuyang 
nga inyo ug akong 
masinati panahon 
sa atong mortal nga 
panaw nga wala 
masinati og una sa 
Manluluwas.

Apan ang Anak sa Dios hingpit nga nahibalo 
ug nakasabut, kay Siya mibati ug mipas-an sa 
atong mga palas-anon una pa kay kanato. Ug 
tungod kay Iyang gibayaran ang hingpit nga 
kantidad ug mipas-an sa palas-anon, Siya ma-
kasabut kanato sa hingpit ug ikatunol ngari 
kanato ang Iyang mga bukton sa kalooy sa 
daghang yugto sa atong kinabuhi. Siya maka-
tunol, makahikap, makatabang—sa tinuoray 
makapaduol kanato—ug makalig-on kanato 

nga mahimong mas maayo kutob 
sa atong mahimo ug motabang 
kanato sa paghimo sa butang 
nga dili nato mahimo kon mag-
salig lamang kita sa atong kauga-
lingong gahum.

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

Akong ipahayag ang akong 
pagsaksi ug pasalamat sa walay 
kinutuban ug mahangturong 
sakripisyo sa Ginoo nga si Je-
sukristo. Nahibalo ko nga buhi 
ang Manluluwas. Akong nasi-
nati ang Iyang matubsanon nga 

gahum ug ang Iyang makaabag nga gahum, 
ug akong ipamatuod nga kining mga gahum 
tinuod ug maanaa alang sa matag usa kanato. 
Sa pagkatinuod, “sa kalig-on sa Ginoo” maka-
himo kita ug makabuntog sa tanang butang 
samtang magpadayon kita sa atong panaw sa 
pagka-mortal. ◼
Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong didto sa 
Brigham Young University pagka Oktubre 23, 2001. Alang 
sa kompleto nga teksto sa Iningles, bisitaha ang speeches 
.byu .edu.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Tan-awa sa Franklin D. Richards, sa Conference 

Report, Okt. 1965, 136–37; tan-awa usab sa David O. 
McKay, sa Conference Report, Abr. 1954, 26.

 2. Ang Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Grasya”; empa-
sis gidugang.

 3. Daniel W. Jones, Forty Years among the Indians  
(n. d.), 57–58.
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Sa tibuok kalibutan, ang seminary 
nagdala sa mga kabatan-onan sama 
kaninyo paduol kang Jesukristo.
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Ni Brittany Beattie
Mga Magasin sa Simbahan

Wala kamo mag-inusara sa inyong de-
sisyon sa pagtambong og seminary. 
Sa tibuok kalibutan, gatusan ka libo 

sa mga kabatan-onan naghimo sa seminary 
nga usa ka bahin sa ilang kinabuhi, moadto 
sa ilang mga klasrom sakay sa bus, balsa, 
bisikleta, ug uban pa. Ang ubang kabatan-
onan mosayo sa pagmata ug mobiyahe og 
layo aron makaabut sa eksakto nga oras, ang 
uban mobiyahe sa gabii, ug sa gihapon ang 
uban magtuon sa panimalay sulod sa pipila ka 
adlaw sa semana.

Ang pagtambong og seminary nagkina-
hanglan og sakripisyo, apan ang mga kaba-
tan-onan sa tibuok kalibutan nakakita nga 
ang pag-apil sa seminary takus sa matag 
paningkamot. Ug kadtong miapil adunay bu-
tang nga komon kanila: ang ilang kasinatian 
sa seminary nagdala kanila paduol sa Manlu-
luwas ug sa atong Langitnong Amahan.

Pagdawat sa Gisaad nga mga Panalangin
Ngano nga ang seminary importante man 

kaayo kaninyo? Pipila ka mga rason naglakip 
niini nga mga saad gikan sa ulahing adlaw 
nga mga propeta ug mga apostoles:

•  Kini nahimo nga panalangin gikan sa Dios 
alang sa kaluwasan sa modernong Israel 
sa labihan ka malisud nga panahon sa 
kalibutan.” 1

•  Kini “motudlo kaninyo sa pagpresentar 
sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo 
ngadto sa inyong ikahimamat. 2

•  Kini makatabang kaninyo “nga makaang-
kon og mahinungdanon nga panabut sa 
kamatuoran.” 3

•  Ang seminary “naghatag og maanindot 
nga mga oportunidad sa pagkat-on sa 
mga doktrina nga makahimo kaninyong 

Ang mga Panalangin  
sa SEMINARY

malipayon. Naghatag kini og maanin-
dot nga mga oportunidad sa pagpakig-
uban sa mga tawo nga sama kaninyo og 
tinuohan.” 4

•  “Ang inyong kahibalo sa ebanghelyo 
molambo. Ang inyong pagtuo malig-on. 
Makapalambo kamo og talagsaong mga 
pakig-uban ug pakighigala.” 5

•  “Kini mosangput sa . . . espirituhanong 
kabuhong, moral nga kalig-on sa pagbatok 
sa dautan nga nagpalibut kanato, ingon 
man sa paspas nga paglambo sa kahibalo 
sa ebanghelyo.” 6

•  Kini “usa sa pinakamaayong preparasyon 
alang sa misyon.” 7

Pagpangita og Paagi nga Makatambong
Ang pag-adto sa seminary sa kasagaran 

nagpasabut nga kinahanglan nimong biyaan 
ang bisan unsa nga inyong gikalingawan nga 
buhaton aron makahigayon sa pagtambong. 
Apan usa kini ka sakripisyo nga angayang 
himoon. Si Elijah Bugayong nga taga- 
Pilipinas mipili niana nga desisyon sa kata-
pusang tuig sa iyang pagka-high school. Sa 
Iyang pagka-high school, kanunay siyang 
ikaduha sa iyang klase. Determinado siya 
nga mahimong una sa iyang katapusang tuig 
sa high school ug gani iyang gikonsiderar 
nga dili mo-enrol sa seminary, nga iyang 
natambungan sa milabay nga mga tuig, aron 
makab-ot ang iyang tumong.

Apan usa ka adlaw nausab ang iyang 
hunahuna. “Akong [gitan-aw] ang akong 
lamesa nga tun-anan,” miingon siya. “Akong 
nakita ang tipun-og sa mga libro duol niini, 
ang akong quadruple combination kauban sa 
akong notebook sa seminary ug manwal. Sa 
kinahiladman nangutana ko sa kaugalingon, 
‘Asa ang pinakaimportante?’”PA
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Nakita ni Elijah ang tubag alang 
kaniya diha sa Mateo 6:33: “Apan 
maoy unaha ninyo pagpangita ang 
gingharian ug ang pagkamatarung 
gikan sa Dios, ug unya kining tanang 
mga butanga igadugang ra kaninyo.” 
Nakahukom siya nga magmatinud-
anon sa pagtambong sa seminary ug 
mangitag laing paagi sa pagbalanse 
sa iyang oras aron trabahoon ang 
iyang mga akademik. Sa katapusan 
sa tuig, nahimo siyang valedictorian 
ug gani nahimong eskolar sa usa ka 
unibersidad.

Si Spencer Douglas nga taga- 
Alabama, USA, nakahukom nga 
ihunong ang pipila ka sosyal nga 
mga kalihokan aron makuha niya ang 
pinakanindot sa seminary. Sa iyang 
unang duha ka tuig sa seminary, 
momata siya sa alas 4:00 sa buntag sa 
pagtambong, ug sa katapusang duha 
ka tuig momata siya sa alas 5:00 sa 
buntag. Miingon siya, “Dili ko maka-
apil sa daghang panggabii nga mga 
kalihokan uban sa akong mga higala 
tungod kay gikinahanglan kong matu-
log og sayo. Kay kon dili, dili ko ma-
kaapil og tarung ug makakat-on inig 
ka ugma.” Alang kang Spencer, dili la-
mang kini usa ka pagtungha sa klase, 
mahitungod usab kini sa pagmata ug 
pagkaandam nga makakat-on.

Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitudlo: “Nga tungod lamang kay 
ang usa ka butang maayo kini dili 
igo nga rason sa pagbuhat niini. Ang 
gidaghanon sa maayong mga butang 
nga atong mahimo misubra kaayo sa 
panahon nga magamit sa pagbuhat 
niini. Ang pipila sa mga butang mas 
maayo kay sa maayo, ug kini mao 
ang mga butang nga kinahanglan nga 
unang hatagan og pagtagad sa atong 
mga kinabuhi.” 8 Kana usa ka tambag 
nga importanting hinumduman sam-
tang modesisyon kamo nga himoong 
prayoridad ang seminary sa inyong 
iskedyul.

Pagapangandam alang sa  
mga Misyon

Ang seminary nagsilbi usab nga 
usa ka talagsaong pagpangandam 
alang sa misyonaryo nga buhat nga 
inyong buhaton—isip miyembro nga 
misyonaryo karon ug ingon man 
kon kamo magserbisyo isip full-time 
nga mga misyonaryo sa umaabut. Si 
Franco Huamán Curinuqui nga taga-
Peru nahibalo nga ang iyang pagtuon 
sa kasulatan sa seminary nakatabang 
sa iyang pagpangandam sa misyon.

Miingon siya nga kini nga pagpa-
ngandam takus alang sa pagbangon 
kada alas 4:00 sa buntag, nga mo-
sakay og mga balsa kon ang mga 
bulan nga tingbaha moigo sa dapit, 
ug dayon moubog agi sa lapok aron 
makaabut sa klase. Miingon siya, 
“gusto nakong humanon ang semi-
nary ug sugdan ang mga klase sa 
institute aron maandam alang sa mis-
yon. Padayon ako nga maglambo sa 
Simbahan.” Ang seminary importante 
alang kaniya tungod kay nakakat-on 
siya mahitungod sa mga kasulatan 
ug nakamemorya og importanting 
mga bersikulo, nga makatabang 
kaniya sa pagkahimong mas maayong 
misyonaryo.

Napanalanginan sa  
Tanang Aspeto sa Kinabuhi

Samtang ang mga kabatan-onan 
sa tibuok kalibutan naningkamot sa 
pagtambong sa seminary, nakada-
wat sila og kalig-on labaw pa kay sa 
pagtuon sa kasulatan. Si Cameron 
Lisney nga taga-England nakakita 
nga napanalanginan siya sa tanang 
aspeto sa iyang kinabuhi. “Ang 
seminary wala lamang makatabang 
sa espirituhanon nga habig sa mga 
butang, apan nakatabang usab kini 
sa pag-eskwela ug sa edukasyon,” 
miingon si Cameron.

Miingon siya nga “ang sayo nga 
pagsugod sa adlaw makapasugod 
sa inyong utok sa paglihok. Pipila sa 

USA KA PANALANGIN NGA 
ADUNAY TIBUOK KINABUHI 
NGA MGA EPEKTO

“Daghang tuig na ang milabay duna 
koy pribilehiyo nga makatudlo sa 

sayo sa buntag nga seminary. Ang klase 
gihimo sa 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa 
buntag sa matag adlaw. Sulod sa duha ka 
tuig akong nabantayan ang nanagduka 
pa nga mga estudyante nga mosulod 
sa klase, naghagit sa ilang magtutudlo 
sa pagpamata kanila. Human mahatag 
ang pag-ampo ug ang inspirasyonal 
nga panultihon, akong nabantayan ang 
utokan nga mga panghunahuna nga 
nalagsik aron sa pagpalambo sa ilang 
kahibalo sa mga kasulatan. Ang pinakali-
sud nga bahin sa klase mao ang pagtapos 
sa panaghisgot sa eksaktong oras aron 
paadtoon sila sa regular nila nga mga 
klase. Samtang nagpadayon ang tuig 
nga ting-eskwela, akong nabantayan 
ang matag estudyante nga nakaangkon 
og mas dakong pagsalig, mas suod nga 
relasyon, ug nagtubo nga pagpamatuod 
sa ebanghelyo.

“Pipila ka tuig na ang milabay didto 
ko sa grocery store sa usa ka siyudad dili 
layo gikan dinhi dihang nakadungog ko 
nga may mitawag sa akong ngalan. Mi-
lingi ko sa pagtimbaya sa duha sa akong 
kanhi estudyante sa seminary. Managti-
ayon na sila karon. Ilang gipaila kanako 
ang upat nila ka matahum nga mga 
anak. Sa among panag-istorya natingala 
ko sa gidaghanon sa ilang mga kaklase 
sa seminary nga makontak gihapon nila 
human sa daghang katuigan. Usa kadto 
ka ebidensya sa espesyal nga panagsuod 
nga nahitabo niadtong sayo sa buntag 
nga klase sa seminary.”
Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Receive Truth,” Ensign, 
Nob. 1997, 62.
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ANakong mga higala miingon nga busy 

ra kaayo sila aron makatambong—
nan, dili man siguro ka magribyu og 
math sa alas 6:00 sa buntag, di ba?” 
Samtang magtuon kamo, “ang Ginoo 
motabang kaninyo sa inyong mga 
eksamin, ug kon moadto kamo sa se-
minary, Siya mas motabang kaninyo,” 
miingon si Cameron.

Dayag lang, ang seminary na-
katabang usab kang Cameron nga 
malig-on ang iyang pagpamatuod. 
Miingon siya, “Ang sinugdanan sa 
akong pagpamatuod naggikan sa 
programa sa seminary. Sa batan-ong 
edad nga 14, naglisud gayud ako sa 
ebanghelyo. Wala ko malingaw sa 
simbahan, ug mibuhat sa mga butang 
nga dili nako angayang buhaton. 
Mga pipila na lamang kadto ka bu-
lan sa dili pa mahingpit ang akong 
paghunong.” Apan dihang ang usa 
ka higala midapit kang Cameron sa 
pagtambong sa seminary, mihukom 
siya nga mokuyog kaniya. Dayon ang 
mga panalangin sa tinuod nagsugod 
sa pagpangabut.

“Misugod na usab ako nga mobati 
sa Espiritu,” miingon si Cameron. 
“Misugod ko sa paghatag og aten-
syon sa simbahan ug mitambong 
sa akong Sunday School ug mga 
leksyon sa priesthood. Mas nag-
kasayon kini, ug misugod ako sa 
pagkamalipayon. Sa katapusan 
nakabaton ako og pagpamatuod 
sa ebanhelyo alang sa akong 
kaugalingon.” Human sa duha 
ka bulan sa seminary, si Cameron 
nakigkita sa iyang bishop ug 
gi-orden nga teacher sa 
Aaronic Priesthood.

Si Cameron nahi-
balo nga ang semi-
nary nakatabang 
kaniya nga mo-
barug nga lig-on 
batok sa mga 
tintasyon sa kali-
butan. “Samtang 

nagpadayon ang seminary,” miingon 
siya, “Akong nakita nga mas sayon 
ang pag-atubang sa mga hagit nga 
gihatag sa kalibutan. Ingon og lisud 
ang pagkabatan-on sa kalibutan 
nga atong gipuy-an—ang sala anaa 
nagpalibut kanato sa matag dapit. 
Akong ipamatuod kaninyo nga kon 
motambong kamo og seminary, 
inyong makaplagan ang kalig-on sa 
pagpanalipod sa inyong kaugalingon 
batok niini. Ang seminary nagmugna 
og espirituhanon nga panagang nga 
mopanalipod kaninyo. Daghang ma-
naglahi nga pagsulay ug mga tintas-
yon ang miabut sa akong dalan, ug 
ang seminary dako kaayo nga tabang 
aron ako anaa kanunay sa higpit ug 
pig-ot nga dalan.”

Paglig-on sa Usag usa
Ang seminary nagtugot usab  

kaninyo nga makauban ang mga  
batan-on kinsa susama ninyo og  
mga gituohan. Si Vika Chelyshkova 
nga taga-Russia miingon, “nadasig 
ako sa managsama og hunahuna 
nga mga tawo kinsa naghupot og 

susama nga moral nga mga sum-
banan ug kinsa susama nako nga 
nagatuo sa Dios.” Midugang siya, 
“Kon duna man koy mga pangutana, 
makahisgot ako niini uban sa akong 
magtutudlo sa seminary ug ubang 
mga estudyante. Akong ikapakig-
bahin ang akong mga hunahuna 
ug pagpamatuod ngadto sa uban 
sa paglig-on sa kaugalingon na-
kong pagtuo ug sa pagtuo sa uban. 
Pinaagi sa among pagbasa sa mga 
kasulatan ug pagpamalandong sa 
espirituhanong mga sulod niini, mas 
naduol kami sa Dios ug sa usag usa.”

Si Ksenia Goncharova nga taga-
Ukraine nakakita og susama nga mga 
resulta. Miingon siya, “Kon among 
ipakigbahin ang among mga kasina-
tian sa usag usa, mas malig-on kami 
ug mas makasabut sa mga kasulatan. 
Kon maghisgot man kami mahi-
tungod sa mga ehemplo gikan sa 
among kinabuhi atol sa mga leksyon, 
akong makita kon giunsa sa paglihok 

sa ebanghelyo dinhi sa 
akong kinabuhi ug sa 

kinabuhi sa uban.”
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Pagkaila sa Langitnong Amahan 
ug kang Jesukristo

Usa ka pundok sa kabatan-onan 
bag-ohay lang nga gipangutana kon 
sa unsang paagi ang seminary mi-
panalangin kanila. Ang ilang mga 
tubag nagpadayag og mahinungda-
non nga tema—nga ang seminary 
naghimo kanilang maduol sa Langit-
nong Amahan ug sa Manluluwas. 
Si Elder David A. Bednar sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitudlo: “Ang tanang hilisgutan nga 
inyong gitun-an sa seminary mga 
importante. Sa matag tuig samtang 
mag-focus sa usa sa mga volume  
sa kasulatan, ang pinakasentro  
nga tumong mao ang Ginoo nga  
si Jesukristo.” 9

Ania ang gipangsulti sa pipila ka 
mga batan-on kon sa unsang paagi 
ang seminary midala kanila paduol 
kang Jesukristo.

•  “Akong nakat-unan kon unsa 
ang gihimo sa Manluluwas alang 
kanako, gumikan sa pagbasa sa 
tanan niini nga mga asoy gikan sa 
daghang mga propeta ug sa pagka-
hibalo kon unsa ako kaimportante 
ngadto Kaniya. Akong naamguhan 
nga hilabihan ang Iyang paghi-
gugma kanako nga magpakama-
tay ug mag-antus alang sa akong 
kasakit.”

•  “Ang seminary mao ang maayo ka-
ayong paagi sa pagsugod sa akong 
adlaw. Bisan unsa ako kakapoy, 
akong mabatyagan ang Espiritu ug 
mobati nga nalig-on mao nga kon 
ang lisud nga mga butang moabut 
sa akong adlaw, nahibalo ako sa 
walay pagduha-duha nga ang Man-
luluwas nahigugma kanako, ug 
mas masaligon ako nga mobarug 
sa unsay husto.”

•  “Usa ako ka kinabig sa Simbahan. 
Nagsugod ako sa pagkuha og 
seminary bisan sa wala pa ko ma-
bunyagi. Kon wala ang seminary, 

ANG SEMINARY MIIMPLUWEN-
SYA SA KINABUHI NI PRESI-
DENTE HENRY B. EYRING

Si Mildred Bennion usa sa unang mga es-
tudyante sa klase sa seminary sa Granite 

Seminary niadtong 1912. Sa wala madugay 
nahimo siyang mama ni Presidente Henry B. 
Eyring, Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan.

Iyang nasabtan ang kaimportante sa 
seminary sa iyang kinabuhi, ug gusto niya 
nga ang iyang mga anak makadawat sa 
samang mga panalangin nga iyang gibati 
gikan sa seminary, busa ang iyang pamilya 
mihimo og dakong desisyon: “Mibalhin 
kami sa Utah bisan pa sa dakong sakripisyo 
sa pinansyal aron ang among anak nga 
mga lalaki makatambong sa Seminary ug In-
stitute ug makakaplag og mga higala tali sa 
kaugalingon namong mga katawhan. Kana 
makatubag sa pangutana kabahin sa akong 
mga pagbati mahitungod sa ingon niana 
nga mga butang” (gikutlo sa C. Coleman, 
History of Granite Seminary, 142).

Ang kaimportante sa edukasyon sa 
Simbahan nagpadayon sa pamilyang Eyring 
samtang si Presidente Henry B. Eyring 
niadtong 1971 nahimong presidente sa 
Ricks College (karon BYU–Idaho), usa ka 
kolehiyo nga gipanag-iya sa Simbahan, ug 
miserbisyo isip Commissioner sa Edukasyon 
sa Simbahan gikan 1980 hangtud sa 1985 
ug usab gikan sa 1992 hangtud sa 2005.

ambot lang kon mabunyagan ba 
kaha ko. Kon wala ang seminary, 
wala ang Manluluwas sa akong 
kinabuhi karon o dili ko mahibalo 
nga ako mapasaylo sa akong mga 
sala. Wala gayud sa akong kina-
buhi ang Langitnong Amahan o 
si Jesukristo. Ang seminary naka-
tabang kanako nga makakaplag 
Kanila ug naghimo Kanila nga 
mahangturong bahin sa akong ki-
nabuhi ug sa kinabuhi sa umaabut 
nakong mga anak.”

•  “Ang pag-adto sa seminary matag 
adlaw nakatabang nga ako maduol 
sa akong Ginoo ug Manluluwas, 
nga si Jesukristo, pinaagi sa  
pagkat-on mahitungod sa Iyang 
mga pagtulun-an, sa Iyang dakong 
gugma kanako, ug kon unsaon nga 
makabalik ko sa pagpuyo uban 
Kaniya.”

•  “Kon anaa ko sa seminary, akong 
makita ang mas lawom nga kahu-
lugan sa mga kasulatan. Nakata-
bang kini nga mapahinumduman 
ako sa matag buntag sa pagkahi-
mong sama kang Kristo sa inadlaw 
nakong mga buhat.”

•  “Ang seminary nagtudlo kanako 
kon unsaon sa pagbasa sa mga 
kasulatan ug dili lamang aron mali-
ngaw niini apan usab sa paggamit 
sa akong nabasahan diha sa akong 
kinabuhi. Nakakat-on ako og mga 
doktrina ug mga baruganan nga 
nakatabang sa paglig-on sa akong 
pagpamatuod sa usa ka mahigug-
maon nga Langitnong Amahan ug 
kang Jesukristo, diin kini akong 
pagadalhon hangtud sa katapusan 
sa akong kinabuhi.”

Uban sa daghan kaayong pa-
nalangin nga miabut gumikan sa 
pagtambong og seminary, dali rang 
makita nganong ang mga batan-on 
sa tibuok kalibutan naghimo niini 
nga prayoridad sa ilang mga  
iskedyul. ◼
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ANANG KASAYSAYAN SA SEMINARY

Ania ang pagtan-aw kon sa unsang paagi milambo ang seminary sulod sa mga katuigan.
1888: Si Presidente Wilford Woodruff midumala sa pagporma sa Church Board of Educa-

tion sa pagdumala sa pang-edukasyon nga mga paningkamot sa Simbahan, lakip sa 
mga klase sa relihiyon matag human sa klase sa eskwelahan.

1912: Pag-organisar sa unang daily released-time nga mga pagklase sa seminary, misu-
mada og 70 ka mga estudyante kinsa mobiya sa high school sa usa ka klasehan 
aron sa pagtambong og seminary. Ang mga klase gitudlo atbang sa Granite High 
School sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, USA.

1925: Ang nag-enrol miabut og 10,000 ka mga estudyante.
1948: Naa na sa Canada, ang unang nasud sa gawas sa Estados Unidos nga dunay 

seminary.
1950: Pag-organisar sa mga klase sa daily seminary (kaniadto gitawag og “early-morning 

nga seminary”) sa California, diin ang mga estudyante magklase sa mga meeting-
house sa Simbahan sa dili pa magklase sa eskwelahan.

1958: Ang nag-enrol miabut og 50,000 ka mga estudyante.
1958: Naa na sa Central America, unang gipaila sa Mexico.
1962: Naa na sa Europe, unang gipaila sa Finland ug Germany.
1963: Naa na sa Asia, unang gipaila sa Japan.
1965: Ang nag-enrol miabut og 100,000 ka mga estudyante.
1967: Pagsugod sa home-study nga seminary sa lagyo nga mga komunidad, diin ang mga 

estudyante magtuon diha ra sa panimalay upat ka adlaw sa usa ka semana ug 
magkita kausa sa matag semana.

1968: Naa na sa Australia.
1969: Naa na sa South America, unang gipaila sa Brazil.
1972: Naa na sa Africa, unang gipaila sa South Africa.
1983: Ang nag-enrol miabut og 200,000 ka mga estudyante.
1991: Ang nag-enrol miabut og 300,000 ka mga estudyante.
2012: Naa na sa 134 ka mga nasud ug mga teritoryo sa tibuok kalibutan, nga adunay mga 

370,000 ka mga estudyante nga nag-enrol.
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Ni Helena Hannonen

USA KA CALLING  
ALANG SA USA KA  

Wala madugay human sa akong bun-
yag sa edad nga 10 sa Lappeenranta, 
Finland, nakadawat ko sa akong una 

nga calling. Kadto 1960, ug ang among gamay 
nga branch nagkinahanglan gayud og tawo nga 
makatukar sa mga himno alang sa mga miting sa 
sakrament. Gihangyo ako sa paghimo niini nga 
buluhaton.

Samtang ang akong mama kanunay nga 
midasig kanako ug sa akong igsoon sa 
pagtinguha og artistic nga mga ta-
lento, dili ko kahibalo nga motukar 
og piano, ug kami walay piano. 
Apan gusto kong motuman sa 
akong calling, busa mihimo 
kami og plano.

Sa family home evening, 
among gihisgutan kon unsay 
ipasabut niini nga calling 
nganha kanamong tanan. 
Hinoon, tungod kay biyuda 
man ang among mama nga 
may duha ka batan-ong 

KINABIG
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anak, nahibalo kami nga dako nga hagit alang 
kanamo ang pagpalit og piano ug pagbayad 
sa magtudlo. Nakahukom kami nga kaming 
tanan andam nga mohimo sa gikinahanglan 
nga mga pagsakripisyo.

Ang unang sakripisyo nga gihimo sa 
among pamilya mao ang pinansyal. Mihu-
kom kami nga sugod sa tingpamulak hang-
tud sa tinglarag magbisiklita lang mi kay sa 
magsakay og bus. Ang akong igsoong lalaki, 
si Martti, may kaisug ug nahimong maayo ka-
ayong mobisiklita—bisan sa snow ug sa ice. 
Wala na ko mamalit og mga sinina ug nag-
kat-on sa pagtahi. Nagkat-on usab kami sa 
madaginuton nga pagpuyo. Nagsugod kami 
sa pag-garden sa lungsod duol sa balay sa 
akong mga apohan ug mipreserbar og mga 
pagkaon alang sa tingtugnaw. Ang among 
mga “pagbakasyon” nahimo na lang nga 
biyahe kauban ni mama ngadto sa templo sa 
Switzerland o mga piknik ug mga kamping 
nga duol ra sa balay.

Ang ikaduhang sakripisyo nga gibuhat sa 
akong pamilya mao ang oras. Among gibahin 
ang mga buluhaton ug giusab ang iskedyul sa 
uban namong mga kalihokan ug homework 
aron duna koy igong panahon sa pagpraktis 
og piano. Tungod sa among mga sakripisyo 
ug tinuoray nga pagtrabaho, si Mama sagad 
nga moingon nga kami walay libre nga pa-
nahon nga maapil sa mga kasamok sama sa 
uban nga among kaedad. Sa pagkatinuod, 
ang akong calling nahimo nga usa ka family 
calling sa dugayng panahon sa wala pa ko 
motukar og nota.

Akong gisugdan ang pagkuha og mga lek-
syon sa usa ka magtutudlo sa musika sa lokal 
nga eskwelahan. Nagpraktis ko gamit ang usa 
ka papel nga keyboard ug sa piano sa simba-
han. Sa dihang mibalhin ang akong magtu-
tudlo sa piano, among gipalit ang iyang piano, 
ug gidawat ako nga magtuon ngadto sa inila 
nga magtutudlo og piano sa maong dapit.

Akong nakat-unan sa kaugalingon ang 
mga himno ug nagsigi og praktis uban sa 
music director sa branch. Ang tanan midasig 
kanako—bisan kon ang “sayop” nga nota ang 
matulpok. Ang akong magtutudlo nakulbaan 
dihang nahibaloan niya nga mipatukar na ko 
atubangan sa mga tawo nga dili pa gayud ako 
kaayo makamao ug wala pa makamemorya 
sa mga piyesa. Apan ang pagtukar gamit ang 

usa lang ka kamot mas maayo na lang kay sa 
walay duyog.

Nagbisiklita ko padulong sa akong mga 
leksyon, ug kon moabut ang tingtugnaw, ma-
ningkamot ko sa paglakaw o pag-ski kon ma-
himo. Sa matag Dominggo mag-inusara kong 
maglakaw ngadto sa mga miting aron maka-
abut ko usa ka oras sa di pa magsugod aron 
makapraktis. Mosakay lang ko og bus kon 
tugnaw na kaayo nga ang temperatura ubos 
na sa -15ºC (5ºF). Ang ulan ug ang snow dili 
nako igsapayan; ang panahon dali ra kaayo 
samtang naglakaw ko kay daghan kaayong 
matahum nga mga himno nga nagkuyog ka-
nako. Samtang naglakaw ko, mitabok ako sa 
mga kapatagan uban sa mga pioneer (tan-awa 
sa “Dali, Dali, Kamo mga Santos,” Mga Himno 
ug mga Awit sa mga Bata, nu. 30), nagbaktas 
sa tumoy sa mga kabukiran sa Zion (tan-awa 
sa “Taas sa Tumoy sa Bungtod,” Mga Himno 
ug mga Awit sa mga Bata, nu. 5), ug nag-
barug uban sa mga kabatan-onan kinsa dili 
gayud maluya (tan-awa sa “True to the Faith,” 
Hymns, nu. 254). Dili gayud ako maluya uban 
niana nga suporta—bisan og ang akong pa-
milya mao lamang ang Santos sa Ulahing mga 
Adlaw sa among komunidad sa sidlakan sa 
Finland, nga duol ra sa utlanan sa Russia.

Paglabay sa mga tuig mas maayo na kong 
motukar ug makatukar na og musika kay sa 
yano lang nga pagtukar sa mga nota. Akong 
nakat-unan ang pagkamainampoon sa pagpili 
og musika aron ang Espiritu maanaa sa miting. 
Ug ang labing importante, ang akong pagpa-
matuod sa ebanghelyo miabut kanako pinaagi 
sa musika. Mahinumduman ra dayon nako 
ang mga pagbati, mga pulong, ug ang mga 
mensahe sa mga himno kon duna koy pangu-
tana. Nahibalo ko nga ang mga baruganan sa 
ebanghelyo ug mga ordinansa matuod, kay kini 
akong nakat-unan pagtulun-an human sa usa 
ka pagtulun-an ug nota human sa usa ka nota.

Akong nahinumduman ang usa ka parti-
kular nga adlaw dihang gisulayan ang akong 
panaad niadto nga mga baruganan. 14 anyos 
ko niadto; ganahan kong molangoy ug na-
ngandoy nga makaapil sa Olympics. Wala ko 
makigsangka sa mga adlaw nga Dominggo, 
apan milambo gihapon ko. Sa katapusan,  
sa nagkaduol ang Olympics sa Siyudad sa  
Mexico, usa ka coach midapit kanako sa  
pag-apil sa usa ka espesyal nga pagbansay.

Usa ako ka kina-
big ug walay  
kahanas sa pag-
piano. Apan 
kadako sa akong 
kalipay sa ma-
kausab sa kina-
buhi nga calling 
isip branch 
accompanist.
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Ang pagbansay, hinoon, himoon matag 
Dominggo sa buntag atol sa Sunday School. 
Nangatarungan ko nga mahimo ra kong mo-
adto sa praktis ug dili katambong og Sunday 
School tungod kay mobalik ko sa simbahan 
inig kagabii sa oras sa miting sa sakrament. 
Nagtigom ko og pamilete sa bus ug giplano 
ang tanan. Pagka Sabado sa wala pa ang 
unang pagbansay, akong gisultihan ang akong 
mama sa akong plano.

Akong nakita ang kasubo ug kasagmuyo 
sa iyang mga mata, apan ang bugtong niya 
nga tubag mao nga ang pagdesisyon akoa ug 
ako natudloan na sa unsay matarung. Nianang 
gabhiona dili mawala sa akong hunahuna ang 
mga pulong nga “Choose the Right” (Hymns, 
nu. 239). Ang mga pulong milanog sa akong 
ulo sama sa guba nga plaka.

Pagka Dominggo sa buntag, naggunit na ko 
sa bag nga panglangoy ug ang akong bag nga 
pangmusika sa laing kamot, nanghinaut nga 
motuo ang akong mama nga moadto gyud ko 
sa simbahan. Migawas ko ngadto sa hununga-
nan sa bus. Nahitabo nga ang hununganan sa 
bus padulong sa languyanan naa sa akong da-
pit ug ang padulong sa chapel anaa sa pikas. 
Samtang naghulat ko, gisapot ko. Ang akong 
mga dalunggan nakabati sa musika nga  
“Have I Done Any Good?” (Hymns, nu. 223) 
—ang himno nga giplano alang sa Sunday 
School nianang adlawa. Nahibalo ko gumikan 
sa kasinatian nga, uban sa lisud nga kumpas, 
lisud nga mga pulong, ug taas nga mga nota, 
kini nga himno lisud gayud kon walay maayo 
nga tukar.

Samtang naghunahuna ko, ang duha ka 
bus nagpadulong. Ang bus nga padulong sa 
languyanan mihunong alang nako, ug ang 
driver sa bus padulong sa simbahan mihu-
nong ug mitan-aw kanako, naglibug tungod 
kay nahibalo siya nga kanunay kong mosakay 
sa iyang bus, Tanan kami nagtinan-away sulod 
sa mga segundo. Unsay akong gihulat? Akong 
gipili ang Ginoo (tan-awa sa “Who’s on the 
Lord’s Side?” Hymns, nu. 260). Nakapanaad 
na ko nga moadto kon asa ang gusto niya nga 
akong adtoan (tan-awa sa “Ako Moadto Asa 
Ikaw Buot Kanako nga Moadto,” Mga Himno 
ug mga Awit sa mga Bata, nu. 46). Ang akong 
desisyon nga mosunod sa mga sugo nahimo 
na kaniadto pa (tan-awa sa “Sunda ang Kasu-
goan,” Songbook sa mga Bata, nu. 68).

Sa wala pa mauyon ang akong hunahuna 
ngadto sa akong tinguha, milihok na ko. Mida-
gan ko tabok sa karsada ug giwara-warahan 
ang driver sa laing bus. Mihatag ko sa plete ug 
miadto sa luyo sa bus nga padulong sa simba-
han, napanan-awan ang akong mga pangan-
doy sa paglangoy nga nagkalayo sa lahi nga 
direksyon.

Ang tanan nagtuo nga mihilak ko nianang 
adlawa tungod kay akong gibati ang Espiritu. 
Apan sa tinuod mihilak ko tungod kay ang 
akong gipangandoy sukad sa pagkabata mao 
pa lang gayud ang pagkahanaw ug tungod 
kay naulaw ko nga akong giabi-abi ang ideya 
sa paglangoy atol sa Adlawng Igpapahulay. 
Apan niana nga Dominggo, sama sa nangagi 
ug sa pagkahuman, akong natuman ang 
akong calling.

Usa ka bus modala 
kanako ngadto 
sa akong calling 
sa Simbahan, ug 
ang lain ngadto 
sa akong gipa-
ngandoy sukad 
sa pagkabata 
nga world-class 
nga paglangoy. 
Ang hugpong sa 
mga pulong sa 
mga himno nga 
akong natukar sa 
daghang higayon 
mihatag sa tubag 
ngari kanako.



 

Sa dihang andam na kong moadto sa ko-
lehiyo, nakabansay na ko og ubay-ubay nga 
mga miyembro sa branch nga mangulo sa 
musika ug motukar sa piano. Sa kolehiyo 
padayon ang akong pagtukar og piano ug 
mikuha og mga leksyon sa organ. Nagtuo ko 
nga ang akong kahigayunan nga makaadto sa 
Latin America wala na sa hangtud sa dihang 
wala na nako ipadayon ang akong pagpa-
kigsangka sa langoy, apan dihang nahuman 
nako ang akong master’s degree sa Brigham 
Young University, nagmisyon ko sa Colombia. 
Samtang naa ko sa misyon, nagtudlo ko og 
piano. Gusto ko nga inig biya nako niadto nga 
mga Santos sila duna nay gasa sa musika. Ang 
mga bata ug mga kabatan-onan sa Colombia 
layo ang gilakaw ubos sa init nga adlaw aron 
makaangkon sa oportunidad nga makakat-on 
sa pagtukar og piano. Sila usab nagsugod 
sa pagtukar nga usa ka kamot hangtud nga 
milambo sila nga makatukar gamit ang duha 
ka kamot. Ug mihimo sila ug mas dako pa nga 
mga sakripisyo kay sa akong gihimo sa ilang 
tinguha nga makakat-on sa pagtukar sa piano.

Kapin na sa mga 50 ka tuig sukad ko na-
bunyagan. Mibiyahe ko og lagyo gikan sa 
akong balay sa Finland, apan dili igsapayan 
kon asa ko maabut, kanunay nga adunay pa-
nginahanglan nga makatukar sa mga himno. 
Ang tibuok kalibutan nga pinulongan sa mu-
sika nahimo nga taytayan sa panabut ug 
gugma sa daghang dapit.

Karon ang akong mga kamot 
hinay na ug gi- 
arthritis. Daghan nang maka-
mao nga mga musicians ang 
mipuli sa akong dapit. Ang 
akong mama sagad nga mobati 
og kasubo samtang maghan-
duraw siya sa una nakong 
mga tuig sa Simbahan ug 
sa mga sakripisyo nga 
akong gihimo, sa mga 
milya nga akong gibaktas, 
ug sa mga butang nga 
akong gisakripisyo. Na-
balaka siya nga basin ang 
kabugnaw nakadugang 
sa akong arthritis. Bisan 
pa, akong gikalipay, ki-
ning, “makita nga mga 
panumduman” sa akong 

pagsakripisyo. Akong gipahinungod ang akong 
mga kalipay ug mga kasubo ngadto sa musika. 
Nakakat-on ko sa pagkatawa ug paghilak pina-
agi sa akong mga tudlo.

Ang akong kasingkasing mokanta sa pa-
salamat kon akong mahunahuna nga ang 
Langitnong Amahan ug akong mga lider 
naghunahuna gayud sa paghangyo sa usa 
ka batang babaye sa pagtuman sa ingon ka 
mahagitong nga buluhaton. Kadto nga cal-
ling nakatabang kanako nga makaangkon og 
lig-on nga panabut sa ebanghelyo ug mitugot 
kanako nga makatabang sa uban nga mobati 
sa Espiritu pinaagi sa musika. Ako ang buhing 
kamatuoran nga ang bag-ong mga kinabig 
nagkinahanglan og calling—bisan ang batang 
mga babaye nga walay kahanas sa pag-piano.  
Tungod sa akong una nga calling, akong 
nadiskubrihan nga sa Dios walay imposible 
ug Siya adunay plano ug katuyoan alang sa 
matag usa sa Iyang mga anak. Ug tungod sa 
musika, nakabaton ako og dili matarug nga 
pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni 
Jesukristo. ◼

Sa akong pagmis-
yon sa Colombia, 
nagtudlo ko og pi-
ano. Ang mga bata 
ug mga kabatan-
onan mibaktas og 
layo ubos sa kainit 
sa adlaw aron sa  
pagkat-on, nag-
himo og dagkong 
mga pagsakripisyo 
aron makaangkon 
sa gasa sa musika.
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Ni LaRene Gaunt
Mga Magasin sa Simbahan

Sa pagkagabii niadtong Mayo 22, 2011, taliwala sa 
kusog nga ugong sa mga siren, usa ka dako kaayong 
buhawi ang milandig sa kinatung-an sa Joplin,  

Missouri, USA, nga miguba sa kabalayan ug mga kinabuhi. 
Ang Joplin First Ward naigo gayud sa buhawi, apan diha-
diha dayon si Bishop Chris Hoffman ug ang ward council 
misugod sa pag-ihap sa mga miyembro sa ward.

“Duna kami plano nga gihan-ay sa pagtubag niini 
tungod kay nahisgtuan na namo kini nga mga pagpa-
ngandam atol sa ward council sa wala pa kini mahitabo,” 
miingon siya. “Misalig usab kami sa Espiritu aron mahibalo 
unsay buhaton. Ang mga linya sa kuryente nangahagsa. 
Ang mga cell phone dili makakontak. Nag-ampo kami ug 
naminaw alang sa mga tubag, ug miabut kini—kanunay 
kining moabut. Makalipay kaayo ngari kanako isip bi-
shop ang pagkadungog sa mga miyembro nga miingon, 
‘Mao kini ang akong nahimo,’ imbis, ‘Unsay gusto nimong 
akong buhaton?’”

Ang gibuhat sa Joplin nagpakita sa gahum sa nagkahi-
usa nga ward council. “Ang miting sa ward council mao 
ang usa sa pinakaimportante nga mga miting sa Sim-
bahan,” misulat si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, “tungod kay ang mga 
korum sa priesthood ug mga lider sa auxiliary makahisgot 
man ug makaplano uban sa bishopric. . . . Sa tanan nga 
council ug mga komite sa Simbahan, nagtuo ko nga ang 
ward council makahimo og dakong epekto sa pagtabang 
sa mga anak sa atong Langitnong Amahan.” 1

Mga Ward  
Council  

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw  
naggamitan sa mga ward ug sa branch 
council sa pagpanalangin sa mga 
nanginahanglan.
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Nagkahiusa sa Gugma ug Hugot nga Pagtuo
Didto sa Puerto Francisco de Orellana, usa ka hilit nga 

balangay sa kalasangan sa Ecuador, ang mga miyembro 
dunay lig-on nga higot sa paghigugmaay ug hugot nga 
pagtuo. Ang binulan nga branch council nagpakita sa 
ilang pag-amumahay. Ilang giuna sa pag-focus ang mga 
indibidwal ug mga pamilya, dayon kon sa unsang pa-
agi ang programa makatabang. Nagsunod ra ang mga 
pagdasig.

Daghang miyembro ang nanginahanglan og tabang sa 
pagpangita og trabaho. Ang branch council nakakita nga 
ang mga hagit sa mga miyembro sa kasagaran masulbad 
diha sa lokal nga lebel. Samtang ang council naghisgot sa 
panginahanglan sa nag-inusara nga inahan uban sa batan-
ong anak nga babaye nga may problema sa panglawas, 
ang presidente sa Relief Society may nahibaloan nga usa 
ka trabaho diin ang inahan makatrabaho ug sa gihapon 
duol ra sa iyang anak.

Ang branch council migamit usab sa mga kapanguhaan 
sa Simbahan, sama sa mga materyal sa career workshop 
sa LDS Employment Services.2 Nag-establisar sila og klase 
nga miyembro sa branch ang nagtudlo, nga mitabang sa 
laing miyembro sa branch nga makakita og mas maayong 
trabaho.

Si Ramiro Reyes, unang magtatambag sa kapangulo-
han sa branch, miingon kabahin sa branch council: “Mga 
instrumento kita sa kamot sa Ginoo. Makab-ot Niya ang 
Iyang mga tumong pinaagi sa atong mga buhat.”

MGA KINAHANGLANON 
ALANG SA EPEKTIBO NGA 
MGA COUNCIL
Sa iyang libro Counseling with  
Our Councils, si Elder M. Russell 
Ballard sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles mihatag sa 

mosunod nga mga sugyot:
“Una, mag-focus sa mga sukaranan.” Sunda ang 

mga sumbanan sa Handbook 2: Administering the 
Church, chapter 4, nga makita sa internet sa seksyon 
sa Serving in the Church sa LDS.org.

“Ikaduha, mag-focus sa mga tawo, dili sa mga 
programa.” Paningkamuti “ang pagpaapil sa bag-
ong mga miyembro diha sa ward, pagpaaktibo sa dili 
kaayo mga aktibo, pagpakabana sa mga kabatan-
onan, sa ekonomikanhong mga kalisud sa matag 
miyembro, ug sa mga panginahanglan sa nag- 
inusarang mga inahan ug mga biyuda.”

“Ikatulo, ang mga council mao ang alang sa 
pagtinambagay ug pagbinayloay sa mga hunahuna, 
dili lamang sa mga report ug mga pagtudlo. Pag-
establisar og usa ka sitwasyon diin mapaminaw ang 
tanang opinyon, diin ang tanang tawo ug grupo 
importante ug ang matag opinyon bililhon.” Ang 
mga indibidwal magkalahi og panglantaw ug mga 
kasinatian, mao nga ang matag usa makatampo 
og mapuslanong panglantaw sa pagsabut sa mga 
panginahanglan sa mga miyembro.
Tan-awa sa Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, Counseling with Our Councils (1997), 106, 109, 112.
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Usa ka Agianan Padulong sa Templo
Sa Liverpool, New York, USA, samtang ang presidente 

sa Primary si Melissa Fisk mitambong sa miting sa ward 
council, nakaangkon siya og panabut sa gahum niini. 
Dihang gikuot niya ang iyang bag sa pagkuha og note-
book, nakita niya ang litrato sa 28 ka mga bata sa Primary 
sa hagdanan sa Templo sa Palmyra New York. Ang tanan 
puno sa pinaakan sa lampinig. Sa mubong higayon, ang 
litrato nakakuha sa iyang atensyon gikan sa miting, ug 
mihinumdom siya sa makadiyot niadtong adlaw diin ang 
Primary sa ward nangadto sa Palmyra aron matagamtam 
ang sagradong pagbati sa mga nataran sa templo. Subo 
lang, dihang ang mga bata mibukhad sa ilang mga habol, 
aksidente nilang natandog ang balay sa mga alampinig.

Dihang naatiman na ang tanan, gidapit sila sa mga 
lider sa paghikap sa templo. Mibalibad ang mga bata  
kay nangahadlok sila basin naa pay daghang alampinig. 
Mao nga ang mga ginikanan ug mga lider namarug  
nga naglinya ug mihimo og agianan padulong sa  
templo. Naghatag kini og kaisug sa mga bata sa 
pagpadayon.

Dihang gipaling ni Melisa ang iyang atensyon ngadto sa 
miting sa ward council, naghunahuna siya, “Kon ang tanan 
mapalibutan lamang unta sa ingon ka mapinanggaong 
mga higala ug mga lider samtang maglambo sila padulong 
sa templo.”

Nabalda ang iyang paghunahuna dihang nadungog 
niya ang presidente sa Relief Society nga mikomentaryo sa W
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Ang mosunod nga mga lider sa priesthood ug auxiliary motambong sa 
council uban sa duha ka mga katuyoan: (1) isip mga sakop sa ward council 
kinsa motabang sa bishop nga makakita og mga solusyon sa mga pangina-
hanglan ug mga problema sa ward ug (2) isip mga representante sa ilang 

Bishopric
Ang bishopric maoy 
responsable sa tanang 
miyembro sa ward, 
mga organisasyon, ug 
mga kalihokan. Ang 
bishop mao ang mag-
preside sa ward coun-
cil, apan makahimo 
siya og mas maayong 
mga desisyon human 
sa mga diskusyon 
uban sa iyang mga 
magtatambag ug sa 
ward council, kon 
gikinahanglan.
(Tan-awa sa Handbook 2: Adminis-
tering the Church, 4.1; 4.2.)

Ward Clerk
“Ang ward clerk mag-
tipig og rekord sa mga 
buluhaton ug mga 
desisyon nga gihimo 
atol sa mga miting 
sa ward council. . . . 
Makahatag usab siya 
og importanting mga 
estatistikal nga mga 
impormasyon gikan sa 
record-keeping  
software sa 
Simbahan.”
(Handbook 2, 4.6.4.)

Executive Secretary
“Ang executive secre-
tary ang mag-andam 
og mga agenda alang 
sa miting sa ward 
council. . . . Ang bi-
shop mohangyo usab 
kaniya sa pagtabang 
nga ma-follow up 
ang mga buluhaton 
sa mga sakop sa ward 
council. . . . [Siya] 
makahatag usab og 
panagdugtong tali 
sa ward council ug sa 
priesthood executive 
committee.”
(Handbook 2, 4.6.5.)

Mga Lider sa  
Melchizedek 
Priesthood
Ang high priests 
group leader ug ang 
presidente sa elders 
quorum maoy res-
ponsable sa espiritu-
hanon ug temporal 
nga kaayohan sa mga 
kalalakin-an nga naa 
ubos sa ilang pag-
dumala. Ang bishop 
makadelegar ngadto 
sa mga lider sa korum 
ug sa grupo sa pipila 
sa iyang mga buluha-
ton ngadto sa mga 
pamilya.
(Tan-awa sa Handbook 2, 7.)

Ward Mission 
Leader
Ang ward mission  
leader makig-koordi-
nar sa mga paning-
kamot sa ward sa 
paghimo sa misyo-
naryo nga buhat. 
Makigtambayayong 
siya sa mga full-time 
ug mga ward missi-
onary. Ang bishop 
mohangyo kaniya sa 
pagdumala sa mga 
diskusyon kabahin sa 
misyonaryo nga buhat 
atol sa mga miting sa 
ward council.
(Tan-awa sa Handbook 2, 5.1.3.)

KINSA MAN ANG APIL SA WARD  
O BRANCH COUNCIL?
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panginahanglan sa sister: “Wala siya sa simbahan adtong 
miaging Dominggo. Akong siguroon nga ang iyang mga 
visiting teacher makapahibalo kaniya mahitungod sa uma-
abut nga temple trip.”

“Aduna silay gisagubang nga mga kalisud karon,” midu-
gang ang presidente sa elders quorum. “Akong pakigsulti-
han ang ilang mga home teacher ug tan-awon kon aduna 
ba kitay mahimo.”

“Ang mga young women makatabang sa pagbantay sa 
bata,” miingon ang presidente sa Young Women.

Samtang mitan-aw si Melissa sa mga nawong sa mga 
sakop sa ward council, iyang nakita ang tinuoray nga 
pagbati ug paghunahuna. Mipahiyom siya og dako. “Ang 
Ginoo miandam og mga paagi alang sa Iyang mga anak 

aron mapanalipdan ug mahigugma,” naghunahuna siya. 
“Ang ward council!”

Sama ra sa Joplin, Puerto Francisco de Orellana, ug 
Liverpool, ang mga lider sa Simbahan sa tibuok kalibutan 
nagpadayon sa pagkaplag sa mga panalangin pinaagi sa 
mga ward ug branch council. Samtang buhaton nila kini, 
ilang maangkon ang talagsaong gahum niini nga mga 
council sa pagtabang sa Ginoo nga mopanalangin sa Iyang 
mga anak ug molampus sa Iyang buhat. ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. M. Russell Ballard, Counseling with Our Councils: Learning to  

Minister Together in the Church and in the Family (1997), 102.
 2. The Career Workshop Participant’s Workbook (item nu. 35163) anaa 

sa store .lds .org, Distribution Services, o sa mga Church employment 
resource center.W
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Presidente sa  
Relief Society
Ang presidente sa 
Relief Society nagre-
presentar sa mga 
kababayen-an sa ward 
nga nanag-edad og 
labaw sa 18. Buhaton 
niya ang tanan niyang 
mahimo sa pagtabang 
sa mga kababayen-an 
nga molambo ang 
ilang pagtuo ug 
personal nga pagka-
matarung, paglig-on 
sa mga pamilya ug 
mga panimalay, ug 
pagtabang sa mga 
nanginahanglan.
(Tan-awa sa Handbook 2, 9.)

Presidente sa  
Young Men
Ang presidente sa 
Young Men magti-
nguha sa paglig-on 
sa mga young men sa 
ward nga nanag-edad 
og 12 ngadto sa 18. 
Inabagan sa iyang 
mga magtatambag, 
tabangan niya ang 
kapangulohan sa 
Aaronic Priesthood 
(bishopric) ug mag-
dumala sa programa 
sa Scouting kon duna 
man kini.
(Tan-awa sa Handbook 2, 8.3.4.)

Presidente sa  
Young Women
Ang presidente sa 
Young Women mag-
tinguha sa paglig-on 
sa young women 
nga nanag-edad 
og 12 ngadto sa 18. 
Responsable siya sa 
“pagtabang sa batan-
ong mga babaye nga 
mahimong takus sa 
paghimo ug paghupot 
og sagradong mga 
pakigsaad ug pagda-
wat sa mga ordinansa 
sa templo.”
(Handbook 2, 10.1.1.)

Presidente sa 
Primary
Ang presidente sa Pri-
mary nagrepresentar 
sa mga bata sa ward 
nga nanag-edad og 
18 ka bulan ngadto 
sa 11 ang panuigon. 
Ang iyang mga pang-
lantaw makatabang 
kaayo kon ang ward 
council naghunahuna 
og usa ka butang nga 
makaapekto sa mga 
bata sa ward.
(Tan-awa sa Handbook 2, 11.)

Sa pagkat-on og dugang mahitungod sa paglampos sa inyong calling, bisitaha ang Leadership Training Library, 
nga anaa sa daghang pinulongan sa leadershiplibrary .lds .org.

Presidente sa  
Sunday School
Ang presidente sa 
Sunday School maoy 
responsable sa tanang 
mga instruksyon sa 
ebanghelyo panahon 
sa Sunday School. 
“Moadto siya sa 
miting sa ward council 
nga andam sa pagsug-
yot og mga paagi diin 
ang mga miyembro 
makapalambo sa pag-
kat-on ug pagpanudlo 
sa simbahan ug sa 
ilang mga panimalay.”
(Handbook 2, 12.2.2.)

mga organisasyon. Magtinabangay sila diha sa gugma sa pagserbisyo ug 
paglig-on sa mga indibidwal ug mga pamilya diha sa ward o branch. (Ang 
mga pulong nga ward ug bishopric nagpasabut usab sa mga branch ug 
mga kapangulohan sa branch.)
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Sa usa ka perpekto nga kalibutan ang 
matag bata mopauli gayud sa balay gikan 
sa eskwelahan aron masugat og usa ka 

bag-ong linuto nga chocolate chip cookies, 
taas nga baso sa bugnawng gatas, ug sa usa ka 
inahan nga andam nga mogahin og panahon 
sa pag-istoryahanay ug pagpaminaw sa bata 
mahitungod nianang adlawa. Wala kita mag-
puyo sa usa ka perpekto nga kalibutan, mao 
nga mahimo ra nga wala ang cookies ug ang 
gatas, kon inyong gusto, apan ayaw wagtanga 
ang “paggahin og panahon sa pag-istoryaha-
nay ug pagpaminaw.”

Bayente nuwebe ka tuig nang milabay, si 
Presidente James E. Faust (1920–2007), Ikadu-
hang Magtatambag sa Unang Kapangulohan, 
subo nga mipahayag nga ang mga pamilya 
gamay ra kaayog panahon sa panagpundok. 
Hunahunaa kana—29 ka tuig na—iyang gisulti 
sa kinatibuk-ang komperensya: “Usa sa pina-
kadako nga problema sa mga pamilya karon 
mao nga nagkagamay ang panahon nga atong 
gigahin sa panagpundok. . . . Ang panagpun-
dok usa ka bililhon nga panahon—panahon 
nga gikinihanglan sa pag-istoryahanay, sa pag-
paminaw, sa pagdasig, ug sa pagpakita kon 
unsaon sa paghimo ang mga butang.” 1

Samtang mogahin kita og panahon sa 
panagpundok ug pakigsultihanay sa atong 
mga anak, makaila kita kanila ug makaila sila 
kanato. Ang atong mga prayoridad, ang tinuod 
nga mga pagbati sa atong kasingkasing, ma-
mahimo nga bahin sa atong pagpakigsulti sa 
matag bata.

Unsa man ang pinakauna nga mensahe 
gikan sa inyong kasingkasing nga pilion 

ninyong ipakigbahin ngadto sa inyong anak?
Si propeta Moises mitudlo kanato sa 

Deuteronomio:
“Higugmaon mo ang Ginoo nga imong 

Dios sa bug-os mong kasingkasing, ug sa 
bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong 
gahum.

“Ug kining mga pulonga, nga gisugo ko 
niining adlawa, magapaibabaw sa imong 
kasingkasing:

“Ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi 
sa imong mga anak, ug magasulti ka mahi-
tungod niini sa magalingkod ikaw sa imong 
balay, ug sa magalakaw ikaw sa dalan, ug sa 
imong paghigda ug sa imong pagbangon” 
(Deuteronomio 6:5–7; empasis gidugang).

Ug modugang pa ko og usa: “Ug kon kamo 
magdungan na sa pagpangaon.”

Kon tinguha man nato nga magkauban sa 
kahangturan ang atong pamilya, atong sugdan 
ang proseso karon. Ang paggahin og panahon 
sa pag-istoryahanay sa atong mga anak usa ka 
puhunan sa atong mahangturon nga pamilya 
samtang maglakaw kita sa dalan padulong sa 
kinabuhing dayon.

Usa ka inahan nga taga-Illinois, USA, mi-
pakigbahin kon giunsa niya sa paggahin og 
panahon aron makig-istoryahanay uban sa 
iyang mga anak:

“Sa gagmay pa ang among mga anak, duna 
koy kinaiya nga motan-aw sa paborito nakong 
programa sa telebisyon. . . . Walay swerte, kay 
ang programa nadungan sa oras sa pagpaka-
tulog sa mga bata.

“. . . Sa usa ka higayon akong naamguhan 
nga akong giuna sa akong mga prayoridad 

Ang Paggahin og Panahon sa 
Pag-istoryahanay ug Pagpaminaw

Ni Rosemary M. Wixom
Kinatibuk-ang 

 Presidente sa Primary

AT O N G  M G A  PA N I M A L AY,  AT O N G  M G A  PA M I LYA

Ang atong tinuyo nga paningkamot sa mas maayo nga pag-istoryahanay karon  
makapanalangin sa atong mga pamilya sa kahangturan.
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ang maong programa ug ang akong mga 
anak naulahi na. Sa mubong panahon akong 
gisulayan ang pagbasa sa pangkatulog nga 
mga istorya samtang nagtan-aw sa TV, apan 
nahibalo ko sulod sa akong kasingkasing nga 
dili kadto ang pinakamaayong paagi. Sam-
tang namalandong ko mahitungod sa mga 
adlaw ug mga semana nga nasayang tungod 
sa akong kinaiya sa pagtan-aw og TV, dili 
maayo ang akong gibati ug nakahukom nga 
mag-usab. Taud-taud gayud ang pagkombinsi 
sa akong kaugalingon nga mapalong ra gayud 
nako ang TV.

“Human sa mga duha ka semana nga walay 
telebisyon, akong gibati nga ingon og ang 
kabug-at natangtang. Akong naamguhan nga 
mas maayo ang akong gibati, ingon og mas 
limpyo, ug nahibalo ko nga akong nahimo 
ang husto nga pagpili.” 2

Ang panahon sa tingkatulog mao ang per-
pektong panahon sa pag-istoryahanay.

Si Helaman misulti kabahin sa batan-ong 

mga manggugubat, “Ug sila misaysay pagba-
lik ngari kanako sa mga pulong sa ilang mga 
inahan, nga nag-ingon: Kami wala magduha-
duha nga ang among mga inahan nasayud 
niini” (Alma 56:48).

Ang “mga pulong sa ilang mga inahan” mao 
ang nakatudlo kanila. Samtang nakig-istorya 
sa ilang mga anak, kadto nga mga inahan 
mitudlo sa pulong sa Dios.

Pagpreserbar sa Personal nga 
Komunikasyon

Daghang maayo ang moabut pinaagi sa 
pag-istoryahanay, ug ang kaaway nahibalo 
sa gahum sa pulong nga gipamulong. Siya 
ganahan gayud nga maminusan ang espiritu 
nga moabut nganha sa atong mga panimalay 
samtang mag-istoryahanay kita, maminaw, 
magdasig sa usag usa, ug mobuhat sa mga 
butang nga magkauban.

Si Satanas pakyas sa paningkamot nga 
mapugngan ang Pagpahiuli sa ebanghelyo LIT
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ni Jesukristo niini nga dispensasyon dihang 
gisulayan niya sa pagpugong ang importante 
kaayong pagsultihanay tali ni Joseph Smith 
ug sa Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, si 
Jesukristo.

Sa mga pulong ni Joseph, “sa kalit lamang 
ako gipugngan sa usa ka gahum nga sa hing-
pit mibuntog kanako ug adunay kahibulongan 
nga gahum ibabaw kanako nga mao ang mi-
pugong sa akong dila aron ako dili makasulti” 
( Joseph Smith—Kasaysayan 1:15).

Ang kaaway ganahan nga mohigot sa atong 
mga dila—bisan unsa aron sa pagpugong 
kanato sa pagsulti sa mga pagbati sa atong 
mga kasingkasing nga mag-atubangay gayud. 
Iyang ikahimuot ang pagkalagyoay ug pagka-
samok; iyang ikahimuot ang kalangas; iyang 
ikahimuot ang walay klaro nga komunikas-
yon—bisan unsa nga magpugong kanato sa 
maayong pag-istoryahanay ug sa personal nga 
mga pagbati nga moabut pinaagi sa atubangay 
nga pag-istoryahanay.

Pagpaminaw sa mga Kasingkasing sa 
Atong mga Anak

Ang pagpaminaw sama ra ka importante 
sa pagsulti. Si Elder Jeffrey R. Holland sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
miingon: “Kon maminaw kita uban sa pag-
higugma, dili na kita maghunahuna pa kon 

unsay isulti. Ihatag ra kini kanato . . . pinaagi 
sa Espiritu.” 3

Kon kita maminaw, atong masabtan ang 
mga pagbati sa mga kasingkasing niadtong 
anaa sa atong palibut. Ang Langitnong Ama-
han adunay plano alang sa matag usa sa Iyang 
mga anak. Hunahunaa nga makita nato sa da-
klit ang indibidwal nga plano alang sa matag 
usa sa atong mga anak. Unsa kaha kon kita 
makamao kon unsaon sa pagpalambo sa ilang 
espirituhanong mga gasa? Unsa kaha kon kita 
makamao kon unsaon sa pagdasig ang usa ka 
bata aron makab-ot ang iyang potensyal? Unsa 
kaha kon kita makamao unsaon sa pagtabang 
sa matag bata sa transisyon gikan sa pangbata 
nga pagtuo ngadto sa pagpamatuod?

Unsaon man nato sa pagkahibalo?
Masugdan nato sa pagkahibalo pinaagi sa 

pagpaminaw.
Usa ka Santos sa Ulahing Adlaw nga 

Amahan miingon: “Mas daghang maayo ang 
akong mabuhat kon maminaw ko sa akong 
mga anak kay sa ako ang moistorya kanila. 
. . . Anam-anam nakong nakat-unan nga dili 
gusto sa akong mga anak ang akong hinimo 
nang daan, nahibaloan na, ug maalamong 
mga tubag. . . . Alang kanila, ang higayon nga 
makapangutana ug ang pagsulti mahitungod 
sa ilang mga problema mas importante kay sa 
makadawat sa akong mga tubag. Sa kasaga-
ran, kon mahuman na sila sa pag-istorya, kon 
maminaw man gayud ako, wala na nila kina-
hanglana ang akong tubag. Ila nang nakit-an 
ang tubag.” 4

Nagkinahanglan og panahon ang pag-focus 
sa mga butang nga importante kaayo. Ang 
pag-istoryahanay, pagpaminaw, ug pagdasigay 
dili dali nga mahitabo. Dili kini madali-dali 
o ma-iskedyul—manghitabo lang kini sam-
tang magdagan ang panahon. Mahitabo kini 
kon kita magtinabangay sa pagbuhat sa mga 
butang: dungan sa pagtrabaho, sa paghimo, sa 
pagdula. Mahitabo kini kon atong palungon 
ang TV, mopalayo sa kalibutanong mga kasa-
mok, ug mag-focus sa matag usa.

Karon, usa kana ka butang nga lisud bu-
haton. Kon mohunong kita ug palungon ang 
tanan, kinahanglan nga andam kita kon unsay 
sunod nga mahitabo. Sa sinugdanan tingali 
ang kahilum may pagkalaay; ang kahaw-
ang sa pagbati motumaw. Pagmapailubon, 
paghulat og pipila lamang ka segundos, ug 
dayon paglingaw. Ihatag ang tibuok ninyong 
atensyon sa anaa sa inyong palibut pinaagi sa 
pagpangutana mahitungod kanila ug dayon 
sugdi ang pagpaminaw. Mga ginikanan, 
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hisguti ang mahitungod sa interes sa inyong 
anak. Mangatawa mahitungod sa nangagi—
ug mangandoy sa umaabut. Ang walay unod 
nga pag-istoryahanay gani mausab ngadto sa 
makahuluganon nga panaghisgot.

Paghimo nga Prayoridad sa Mahangturon 
Natong mga Katuyoan

Sa miaging tingpamulak, samtang mibisita 
ko sa usa ka klase sa young women, ang 
magtutudlo mihangyo sa klase sa pagsulat sa 
among 10 ka mga prayoridad. Gisugdan da-
yon nako sa pagsulat. Moangkon ko nga, ang 
una nakong hunahuna nagsugod sa “Numero 
1: limpyohan ang hunos sa lapis nga naa sa 
kusina.” Sa nakompleto na ang mga lista, ang 
lider sa Young Women mihangyo nga among 
ipakigbahin ang among gisulat. Si Abby, kinsa 
bag-ohay lang nga nag-edad og 12, nagling-
kod tapad nako. Mao kini ang lista ni Abby:
 1. Moeskwela sa kolehiyo.
 2. Mamahimo nga interior designer.
 3. Moadto og misyon sa India.
 4. Magminyo sa templo sa usa ka returned 

missionary.
 5. Dunay lima ka anak ug dunay balay.
 6. Mopadala sa akong mga anak ngadto sa 

misyon ug sa kolehiyo.
 7. Mamahimong usa ka “manggihatagon og 

cookie” nga lola.
 8. I-spoil ang mga apo.
 9. Magkat-on og dugang mahitungod sa 

ebanghelyo ug maglingaw sa kinabuhi.
 10. Mobalik sa pagpuyo kauban sa Langit-

nong Amahan.

Miingon ko, “Salamat, Abby. Imo kong 
gitudloan mahitungod sa pagbaton og pa-
nan-awon sa plano nga gihimo sa Langitnong 
Amahan alang kanato. Kon mahibalo kamo 
nga kamo nagsubay sa agianan, bisan unsa pa 
kaliko-liko ang mahitabo, OK ra kamo. Kon 
ang inyong agianan naka-focus sa katapusan 
ninyong tumong—nga mao ang kahimayaan 
ug pagbalik ngadto sa Langitnong Amahan, 
kamo makabalik didto.”

Diin man makakuha si Abby niini nga 
pagbati sa mahangturon nga katuyoan? Nag-
sugod kini sa atong mga panimalay. Nagsugod 
kini sa atong mga pamilya. Nangutana ko 
niya, “Unsa man ang gihimo ninyo sa inyong 
pamilya nga nahimo man kana nga mga 
prayoridad?”

Kini ang iyang tubag: “Gawas sa pagbasa 
sa mga kasulatan, nagtuon kami sa Isangyaw 
ang Akong Ebanghelyo.” Dayon midugang 

siya, “Magsigi kami og istoryahanay—sa family 
home evening, sa panihapon, ug sulod sa 
sakyanan kon magbiyahe mi.”

Si Nephi misulat: “Kami naghisgot kang 
Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami 
nagsangyaw kang Kristo.” Ngano? “Nga ang 
among mga anak mahimo nga masayud sa 
unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita 
alang sa kapasayloan sa ilang mga sala”  
(2 Nephi 25:26).

Ang pag-istoryahanay, pagpaminaw, pagdi-
nasigay sa usag usa, ug ang pagtambayayong 
sa pamilya mas makapaduol kanato ngadto sa 
atong Manluluwas, kinsa nahigugma kanato. 
Ang atong tinuyo nga paningkamot sa mas 
maayo nga pag-istoryahanay karon—niining 
adlawa gayud—mopanalangin sa atong mga 
pamilya sa kahangturan. Akong ipamatuod 
nga kon kita maghisgot mahitungod kang 
Kristo, maglipay usab kita kang Kristo ug sa 
gasa sa Pag-ula. Ang atong mga anak masayud 
“unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita 
alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.” ◼
Gikan sa usa ka sattelite nga sibya sa pakigpulong sa kompe-
rensya sa stake sa Siyudad sa Salt Lake nga gihatag niadtong 
Oktubre 24, 2010.
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Pipila ka tuig na ang milabay ang 
among pamilya namalhin gikan 

sa usa ka busy kaayo, puno sa tawo 
nga dapit ngadto sa gamay, layo nga 
luna sa gawas sa usa ka hilum ug ga-
may nga balangay. Sa duol mao ang 
biniyaan nga umahan sa blueberry, 
ug pinaagi sa mga higala sa tag-iya, 
gitugutan kami nga makapamupu sa 
tanang blueberries kutob sa among 
gusto.

Pipila ka buntag matag semana 

M G A T I N GO G SA  M G A SA N TOS  SA  U L A H I N G M G A A DL AW

niana nga ting-init manakay kami 
sa sakyanan dala ang mga balde ug 
mga bag ug migahin og makalipay, 
makalingaw nga oras sa pagpamupu 
og mga blueberries. Usa ka buntag 
ang among kamanghuran nga anak 
nga lalaki, si Hyrum, daw walay 
ganang mokuyog kanamo. Sigurado 
siya nga napupu na namo ang tanang 
blueberry ug usik na lang sa oras ang 
pag-adto og balik. Dako ang iyang 
katingala sa pagkakita nga daghan 

gihapon kaayo ang mga blueberries. 
Dunay mga pundok-pundok nga 
iyang nasayloan, ug ang pipila sa 
pinakatam-is nga mga berry nagka-
dagko diha sa mga sanga diin sigu-
rado siya nga iya na kadtong nasuhid 
sa una.

Niini nga panahon, ang mga lider 
sa kabatan-onan sa ward mihagit sa 
mga batan-on sa pagbasa sa tibuok 
Basahon ni Mormon sa dili pa mag-
sugod ang ting-eskwela niana nga 
Agosto. Ang among mga anak midala 
niini nga hagit ngadto sa panimalay, 
ug ang among pamilya misaad nga 
moapil sa ilang mga paningkamot.

Bag-o pa lang namong nahuman 

MGA BLUEBERRIES UG ANG 
BASAHON NI MORMON

Sigurado siya nga napupu na namo ang tanang blueberry ug 
usik na lang sa oras ang pag-adto og balik.
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ang Basahon ni Mormon dihang 
ang among Agosto 2005 nga Ensign 
miabut, nga may hagit ni Presidente 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa 
pagbasa sa tibuok Basahon ni Mor-
mon kutob sa katapusan sa tuig. Si 
Hyrum ug ang iyang igsoon nga si 
Joseph nalipay—sa paghunahuna 
nga kami nakasunod na sa propeta! 
Dayon ang mas magulang nilang mga 
igsoon, sila si Seth ug Bethany, mipa-
hinumdom kanila nga mihangyo si 
Presidente Hinckley kanato sa pag-
basa niini og usab, bisan kon kapila 
na nato kini nahimo.

“Apan ngano man?” nangutana ang 
mga lalaki. “Nabasa na nato ang ma-
tag pulong, ug unsa pay naa diha nga 
kat-unan gawas sa nabasa na nato?”

Human sa pipila ka gutlo nga 
kahilum, dunay mihisgot kabahin sa 
mga blueberries. “Nahinumdom mo 
dihang nagtuo ta nga atong nahurot 
og pupu ang mga blueberry? Apan 
sa dihang namalik ta, kanunay nga 
dunay daghang blueberries—! Bisan 
kapila man ta mobalik, bisan kon 
unsa ka bag-o lang, kanunay dunay 
mga blueberries nga nagpungpong.”

Dali namong namatikdan ang 
koneksyon. Sama sa duol nga uma-
han ug sa abunda nga suplay niini 
sa lamian nga mga blueberries, ang 
Basahon ni Mormon usa ka padayon 
nga tinubdan sa espirituhanong pag-
kaon nga may bag-ong mga kamatu-
oran nga madiskubrihan. Mao nga sa 
makausa among gisugdan pag-usab 
og basa ang Basahon ni Mormon.

Samtang akong gidawat ang hagit 
sa propeta, akong nabasa ang mga 
butang sa Basahon ni Mormon nga 
nabasa na nako sa daghang higayon 
kaniadto, apan kini akong nakita 
sa lahi nga paagi o nasabtan kini 
samtang kini nagamit sa bag-ong 
kahimtang og mga hagit. Nahibalo 
ko nga sa matag higayon nga tinu-
oray natong gibasa ang Basahon ni 
Mormon, makadawat kita og bag-ong 
mga panabut ug mas magkaduol sa 
Manluluwas. ◼
Suellen S. Weiler, Georgia, USAM
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nga nabiyaan nakong abli ang pul-
tahan, milakaw ko pauli. Sa akong 
pagsulod, akong nakita si Leandro 
nga naglingkod sa akong kwarto. 
Ang Espiritu mikunsad kanako, ug 
daw dili ko kaginhawa. Uban sa 
tingog nga daw natuk-an tungod sa 
emosyon, nangutana ko niya, “Unsay 
imong gibuhat dinhi?”

“Wala ko kahibalo,” miingon siya. 
“Gibati lamang nako nga kinahanglan 
kong makigkita nimo.”

Gisultihan nako siya mahitungod 
sa akong mga pagduha-duha mahitu-
ngod sa pagmisyon. Mihatag siya sa 
iyang pagpamatuod ngari kanako ug 
miawhag kanako. Dayon gitabangan 
ko niya sa pagkompleto sa akong 
mga papeles sa misyon, nga akong gi-
hatag sa akong bishop sa pagkasunod 
nga adlaw. Duha ka bulan human ni-
adto akong nadawat ang akong tawag 
ngadto sa Argentina Salta Mission.

Nahibalo ko nga ang akong higala 
mao ang instrumento sa mga kamot sa 
Ginoo nianang gabhiona, ug sa tibuok 
nakong kasingkasing nahibalo ko nga 
ang Langitnong Amahan maminaw ug 
motubag sa mga pag-ampo nga gipa-
mulong uban sa sinsero nga kasingka-
sing ug sa tinuoray nga katuyoan. ◼
Aldo Fabio Moracca, Nevada, USA

Sa akong pagsulod, akong nakita si Lean-
dro nga naglingkod sa akong kwarto. 
Ang Espiritu mikunsad kanako, ug daw 
dili ko kaginhawa.

AKONG GIBATI NGA 
KINAHANGLAN 
KONG MOADTO
Duha og tunga ka tuig human sa 

akong bunyag didto sa Buenos 
Aires, Argentina, ang mga pulong sa 
usa ka mga elder nga mitudlo kanako 
sa gihapon akong madungog: “Nahi-
balo ko nga ikaw usa ka misyonaryo.” 
Usab akong nahinumduman ang 
puno sa gahum nga tubag nga akong 
nadawat dihang nag-ampo ko kon ang 
pagbati nga mitisok sa akong kasing-
kasing tinuod ba gayud. Sa edad nga 
20, nahibalo ko nga kinahanglan kong 
mangandam alang sa misyon.

Apan unsaon man nako sa pagka-
himong misyonaryo? Dili ako sama sa 
daw anghel nga batan-ong mga lalaki 
kinsa mitudlo kanako sa ebanghelyo. 
Ug unsaon man nako pagbiya ang 
akong trabaho? Asa man ko puyo inig 
pauli nako? Lisud kaayo ang pagpa-
ngita sa dapit nga akong gipuy-an, bi-
san tuod og gamay ra kini nga kwarto 
luyo sa laing balay.

Sa akong pagpauli usa ka gabii, kini 
nga mga pagbati ug mga pagduha-
duha naa na sab sa akong hunahuna. 
Dihang miabut ko, akong gisulayan ang 
paghimo og desisyon. Mihukom ko 
nga moluhod ug mohalad sa pag-ampo 
alang sa tabang. Sa akong pagbuhat ni-
ini, duna koy kusog nga impresyon nga 
kinahanglan kong makigkita ni Lean-
dro, usa ka higala nga naghatag nakog 
kalig-on sa mga panahon sa kasubo.

Apan ang pagpamata kaniya sa 
tungang gabii mipugong sa akong 
hunahuna. Nahibalo ko nga momata 
siya og sayo aron motrabaho, ug dili 
ko mosulay sa pagpanuktok sa pul-
tahan nianang orasa. Nanlimbasug 
ko batok niana nga hunahuna apan 
padayon ang pagbati sa impresyon sa 
pakigkita kaniya. Sa gihapon, gipili 
nakong ibaliwala kini.

Hinoon, mihukom kong maglakaw-
lakaw sa eskina alang sa preskong ha-
ngin. Dihang akong nahinumduman 
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MAMATAY  
NA KO!
Isip nurse sa usa ka busy nga post-

surgical recovery unit, nakadawat 
ko og tawag usa ka adlaw kabahin 
sa usa ka pasyente nga ginganlan og 
Bill nga bag-ohay lang nga naopera-
han. Adto unta siya sa usa ka critical 
care nga unit apan diri kanako nadala 
tungod kay puno na ang maong unit.

Ang pasyente miabut wala madu-
gay uban sa iyang pamilya. Nahupay 
ko dihang nakita nga abtik siya, ma-
kaila, ug dili makita nga naglisud.

Human makuha ang importanting 
mga timailhan sa iyang kahimtang ug 
sa pagpahibalo kaniya ug sa iyang 
pamilya kabahin sa iyang kwarto, 
miadto ko sa hawanan sa paghimo 
og mubong sulat sa akong chart. Sa 

dihang midapat sa papel ang tu-
moy sa akong ballpen, nakabati ko 
og tingog nga nag-ingon, “Balik sa 
kwarto.” Mihunong ko sa pagsulat ug 
milingi sa akong luyo. Walay tawo. 
Nagtuo kong hunahuna ra nako ang 
tingog, dihang kalit nadungog ko kini 
sa ikaduhang higayon—mas kusog 
kini.

Midagan kog balik sa kwarto ni Bill 
nga nakita nga midoble ang gidak-on 
sa iyang liog, ug naglisod siya sa 
pagginhawa. Nagtuo nga ang ugat sa 
iyang liog nabuslot, akong gipugngan 
ang iyang liog sa tuo nakong kamot 
samtang gigamit ang wala nakong ka-
mot sa pagtawag sa neuroradiologist 
kinsa mihimo sa pag-opera. Miingon 
ang doktor nga magpadala dayon 
siya og mga tawo nga mokuha ni Bill 
diha dayon. “Ug ayaw tangtanga ang 
imong kamot!” miingon siya.

Miingon ang doktor nga magpadala 
dayon siya og mga tawo nga mokuha 
ni Bill diha dayon. “Ug ayaw tangta-
nga ang imong kamot!” miingon siya.

Samtang akong gipadayon ang 
pagpugong, nakabantay ko og pa-
milyar nga libro duol sa higdaanan 
ni Bill. “Miyembro ka sa Simbahan?” 
nangutana ko.

Miyango siya ug miingon nga 
ordinance worker siya sa Templo sa 
Atlanta Georgia. Dayon mikipat siya 
aron mapugngan ang luha ug mii-
ngon, “Mamatay na ko!”

Miingon ko niya nga dili siya 
mamatay, determinado nga miingon, 
“Kaslon ko ngadto sa Templo sa 
Atlanta sa sunod bulan, ug kinahang-
lang tua ka didto.” Ang pundok sa 
mananambal nangabut ug midala 
dayon kang Bill.

Sa kahinam sa mga plano sa 
akong kasal nga kapin na lang sa 
usa ka bulan, hapit ko makalimot 
kang Bill, kinsa nahitabo nga aduna 
diay reaksyon sa gitambal. Sa di-
hang gidala ko sa matron ngadto 
sa sealing room sa adlaw sa akong 
kasal, nakabantay ko og pamilyar 
nga nawong: Ang asawa ni Bill, si 
Georgia. Dihang misulti ko niya nga 
kaslon na ko, iyang gipangita si Bill. 
Pipila ka gutlo sa wala pa magsugod 
ang seremonya, miabli ang pultahan 
ug misulod siya. Human sa mga 
semana nga sakit ang ulo, pagsuka-
suka, ug kaluya, si Bill mibati nga 
naarang-arang nianang adlawa aron 
mobiyahe sa templo, wala mahibalo 
nga adlaw kadto sa akong kasal.

Duha ka tuig human niadto ang 
akong bana ug ako gitawag nga mga 
ordinance worker sa Templo sa Nash-
ville Tennessee. Sa among pag-abut 
sa templo aron i-set apart, usa ka 
tawo miabli sa pultahan alang kanako 
ug miingon, “Welcome sa Templo sa 
Nashville!” Si Brother Bill kadto.

Dungan kaming nagserbisyo sulod 
sa tulo ka tuig. Gisultihan ni Bill ang 
tanan nga akong giluwas ang iyang 
kinabuhi, apan nahibalo ko nga ang 
Ginoo ang miluwas kaniya. Sa pro-
seso, Siya mitudlo kanako sa kaim-
portante sa pagpatalinghug sa mga 
pag-aghat sa Espiritu. ◼
Ramona Ross, Tennessee, USA
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flashlight, ug human sa pagsusi sa 
among sakyanan, mihukom nga ang 
pinakamaayong buhaton mao ang 
pag-atras gikan sa kakahoyan ug 
dayon mopas-pas gayud og gawas 
subay sa among giagian.

Miatras kog balik ngadto sa kaka-
hoyan kutob sa mahimo, gipakus-
gan og gamay ang makina, mibalik 
sa karsada, ug nalubong og maayo 
sa lapok. Karon naa na gyud mi sa 
tinuoray nga problema. Sa gawas 
sa sakyanan mao ang hingpit nga 
kangitngit ug kahilom. Sulod sa 
sakyanan ang akong asawa ug ako 
naglingkod uban sa tulo ka nanga-
hadlok nga mga bata.

Nangayo ko sa akong asawa og 
bisan unsang ideya. Diha dayon mii-
ngon siya, “Tingali kinahanglan tang 
mag-ampo.” Ang mga bata mikalma 
diha-diha dayon. Mihalad ko og 
mapaubsanon apan mabalak-on nga 
pag-ampo alang sa tabang. Samtang 
nag-ampo ko, usa ka hunahuna ang 

tin-aw nga miabut kanako: “Itaod ang 
mga kadena sa ligid.”

Nagbarug sa 10 ka pulgada  
(25 cm) nga lapok sa iyang pang-
Dominggo nga sinina, gigunitan sa 
akong pinalangga nga asawa ang 
flashlight samtang akong gilimpyo-
han ang mga ligid sa luyo gamit ang 
akong mga kamot ug gitaod ang mga 
kadena. Uban sa hugot nga pagtuo 
ug kamasaligon, nag-ampo kami 
pag-usab ug gipaandar ang makina. 
Hinay-hinay mipadagan kami latas 
sa lapok ug sa katapusan nakabalik 
ngadto sa semento.

Sa kahinam nga naluwas gikan sa 
lapok ug sa kangitngit, hapit ko ma-
kalimot kinsa ang mitabang kanamo 
nga makagawas gikan sa kakahoyan. 
Ang among lima ka tuig nga anak 
nga babaye mipahinumdom kanako 
dihang siya miingon, “Daddy, ang 
Langitnong Amahan motubag gayud 
sa mga pag-ampo, dili ba?” ◼
Scott Edgar, Utah, USA

TINGALI 
KINAHANGLAN 
KITANG 
MAG-AMPO
Sa tingpamulak niadtong 1975 ang 

akong pamilya ug ako nagpuyo sa 
matahum nga green nga mga umahan 
sa Rheinland-Pfalz nga dapit sa West 
Germany. Usa ka Dominggo nag-ulan 
sa among pagpamauli gikan sa Sim-
bahan sakay sa sakyanan, mihunong 
kami aron motan-aw sa usa ka kotse 
nga nalimbuwad ngadto sa daplin sa 
basa nga bahin sa tampi sa kakaho-
yan. Ilawom sa kakahoyan ngitngit 
na tungod sa baga nga landong sa 
mga kahoy ug sa nagsingabut nga 
kagabhion.

Human og tan-aw sa naguba nga 
sakyanan, namalik mi sa among 
sakyanan ug nakita nga miungot kini 
sa lapok. Dili ko makaatras, apan 
mahimo ra kong moabante—ngadto 
sa kakahoyan. Nakaagi na kami kani-
adto ilawom sa kakahoyan ug nakita 
nga may daghang sumpay-sumpay 
nga karsada ug sa kadugayan maka-
gawas ra kami, mao nga mihukom 
kong moabante ngadto sa kangitngit.

Nakaamgo dayon ko nga sayop 
ang akong desisyon. Ang pig-ot, basa 
nga dalan puno diay sa lawom nga 
lapok agi sa ligid ug nagpadayon 
kini pasulod ngadto sa ngitngit nga 
kakahoyan. Akong gipaningkamutan 
nga kusog pirmi ang among dagan, 
nahadlok nga kon mohunong mi, ma-
lubong na mi sa lapok. Nakakita ko 
og dili lapok sa unahan nga ingon og 
igo nga makasustenir sa gibug-aton sa 
sakyanan. Ang akong plano mao ang 
pagpalingkawas sa sakyanan gikan sa 
lapok aron may higayon ko sa pag-
hunahuna. Nakaabut gyud ang sakya-
nan ug nakalingkawas sa lapok.

Akong gipatay ang makina ug 
migawas. Kay wala magsiga ang suga, 
wala koy makita. Akong gipasiga og 
balik ang suga, gikuha ang among 

Akong gipasiga og balik 
ang suga, gikuha ang 
among flashlight, ug hu-
man sa pagsusi sa among 
sakyanan, mihukom 
nga ang pinakamaa-
yong buhaton mao 
ang pag-atras diha 
sa kakahoyan.
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Ang Tanan Nakaila  
kang Bleck

Ni Adam C. Olson
Mga Magasin sa Simbahan

Alang kang Honoura “Bleck” Bonnet, ang 
basketball maoy pinakaimportante ka-
niya. Sa edad nga 15, si Bleck bag-ong 

misikat sa French Polynesia—usa sa pinaka-
maayong magdudula sa usa sa pinakamaayo 
nga mga team sa top adult division sa maong 
nasud. Bisan og ang iyang angga usa ka sayop 
nga pagka-spelling sa Iningles nga black, wa-
lay pagkasayop sa iyang talento.

Apan may daghan pa siyang ganahan. Gusto 
siyang modula nga propesyunal ngadto sa 
Europe. Ug labaw sa tanan, gusto siyang maka-
daug og gold medal sa South Pacific Games.

Ang bugtong babag nga maingon og anaa 
sa iyang agianan mao ang Simbahan.

Usa ka Tawo nga Naa sa Misyon
Bisan og ang team nga gidulaan ni Bleck 

nianang panahona gi-sponsor sa Simbahan, si 
Bleck wala kaayoy interes sa Simbahan o sa 
tawag sa propeta alang sa matag takus ug ma-
kahimo nga batan-ong lalaki sa pagserbisyo 
og misyon.

Iya nang giingnan ang iyang bishop nga 
dili siya magmisyon. Wala siya mahibalo  
kon unsaon niya sa pagdula isip usa ka  
propesyunal kon moundang siya sulod sa 
duha ka tuig.

Labaw pa, ang South Pacific Games—nga 
himoon matag upat ka tuig—mahitabo sam-
tang naa siya sa misyon, ug ang Tahiti Bas-
ketball Federation interesado nga modula 
siya sa nasyonal nga team. Siya sa katapusan 
makabaton na sa usa ka oportunidad nga 
mahunong na ang gipamulong sa iyang papa 
sa matag higayon nga si Bleck magsugod sa 
pagpanghambog: Ang tanan nakaila kang 
Bleck, apan siya walay gold medal.”

Ang papa ni Bleck, si Jean-Baptiste, mipa-
sabut niini sa maayo nga paagi. Apan nakapa-
pungot kini kang Bleck. Makapahinumdom 
kini nga bisan og ang mga fans sa basketball 
sa tibuok Tahiti nakaila kaniya, wala man si-
yay medal gikan sa mga dula. Ang iyang papa 
nakadaug og gold medal sa men’s team atol sa 
unang South Pacific Games.

Ang misyon ni Bleck mao ang pagprubar 
nga sayop kining mga pulonga. Siya walay pa-
nahon alang sa bisan unsang lain nga misyon.

Si Honoura “Bleck” 
ug Myranda Bonnet 
dugay na nga apil sa 
basketball sa Tahiti.
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Ang gugma ni 
Bleck sa basketball 
nahimong usa ka 
pagsulay ug usa ka 
panalangin.
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Usa ka Kausaban sa Hunahuna,  
usa ka Kausaban sa Kasingkasing

Bisan sa iyang mga pagbati mahitungod sa 
pagmisyon, si Bleck sa gihapon miapil sa mga 
kalihokan sa Simbahan. Sa usa ka sayaw sa 
Simbahan dihang ang edad niya 16, si Bleck 
nakaangkon og kaisug sa paghangyo kang 
Myranda Mariteragi nga manayaw. Si Myranda 
usa usab ka maayong magdudula og basket-
ball—uban sa pangandoy nga makadaog og 
kaugalingon niyang gold medal. Ang iyang 
papa anaa usab niadtong orihinal nga team 
nga nakadaog og medal.

Mga segundo human si Bleck mihangyo 
kaniya, nahuman ang tukar. Mao nga nana-
yaw sila sa pagkasunod nga kanta, nga mao 
ang katapusan nianang gabhiona. Nianang 
panahona dili gusto ni Bleck nga mahuman 
ang sayaw.

Si Bleck wala magplano nga maminyo sa 
templo o bisan gani sa pagpakigminyo og usa 
ka miyembro. Apan nagsugod kana sa pag-
kausab dihang mas nailhan niya si Myranda 
sa misunod nga duha ka tuig. Sa balay ni 
Myranda usa ka adlaw, may butang nga iyang 
gihimo sa Young Women nga nakakuha sa 
atensyon ni Bleck. Mabasa kini, “Magminyo ko 
sa templo.”

Ang interes ni Bleck kang Myranda ug 
ang lig-on nga pasalig ni Myranda nga ma-
minyo sa templo igo na sa pagpahunahuna 
og usab sa iyang mga plano. Iyang gisugdan 
ang pagseryuso sa Simbahan. Ang iyang mga 
desisyon miresulta sa mga buhat nga nagtu-

got sa Espiritu Santo nga molihok sa 
iyang kinabuhi.

Ang Desisyon
Usa sa mga desisyon  

mao ang pagpangandam 
nga makadawat sa patri-
archal nga panalangin 
sa edad nga 18. Dihang 
ang patriarch misulti sa 
panalangin nga si Bleck 
moserbisyo og misyon ug 

maminyo sa templo, iyang 
gibati ang Espiritu. “Nahi-

balo ko nga mao kana ang 
gusto sa Dios nga akong buha-

ton,” miingon siya.

Bisan og ang nasyonal nga team mai-
ngon og adunay tsansa nga maka-medal, si 
Bleck mihukom uban sa suporta sa iyang 
pamilya nga iyang buhaton unsa ang gusto 
sa Dios labaw kay sa gusto niyang buhaton. 
Ang pagdesisyon dili sayon. Ang pang-agni 
sa pagdula hilabihan. Ug iya dayong nahiba-
loan nga ang iyang desisyon sa pagtugyan 
ngadto sa kabubut-on sa Dios pagasulayan 
dili lang kausa.

Sa dihang siya nakaserbisyo isip misyo-
naryo sa Tahiti sulod sa usa ka tuig, ang bas-
ketball federation mihangyo kon makabalik ba 
siya sa team sulod lang sa usa ka bulan aron 
moapil sa mga dula.

Ang presidente sa misyon ni Bleck, naghu-
nahuna mahitungod sa epekto unya sa maong 
kasinatian diha sa kasarang ni Bleck sa pag-
balik ug moserbisyo, nadasig sa pag-ingon ka-
niya, “Mahimo kang mobiya kon gusto nimo, 
apan dili ka na mahimong mobalik.”

Si Bleck gusto niana nga medal, apan dili 
na niya kini gusto labaw kay sa uban pang 
butang. Ang iyang misyon talagsaon kaayo. 
Dili niya undangon ang iyang katapusang 
tuig, bisan pa og alang sa basketball.

Nagpabilin si Bleck.
Ang team nakadaog og gold.

Magkalahi nga Kahimtang,  
Parehas nga Desisyon

Human si Bleck dungganon nga nakahu-
man sa iyang misyon, nakigminyo siya kang 
Myranda sa Templo sa Papeete Tahiti, ug 
nagsugod sila og usa ka pamilya. Mibalik  
na usab siya sa pagdula alang sa nasyonal 
nga team.

Si Myranda nagdula isip point guard sa nas-
yonal nga team sa mga babaye ug nangandam 
sa iyang kaugalingon alang sa South Pacific 
Games.

Hinoon, samtang nagkaduol ang mga dula, 
ang magtiayon may kusog nga pagbati nga 
kinahanglan nila ang ikaduhang anak.

Tungod kay duol na ang pagsugod sa mga 
dula nga wala na lang kaabut og usa ka tuig, 
sayon ra unta nga dili usa manganak aron 
makadula si Myranda. Ang team sa mga ba-
baye dunay dakong tsansa nga makadaog og 
medal.

Apan ang magtiayon nakakat-on gumikan 

“Ang kalipay moa-
but sa pagsunod sa 
paagi nga gusto sa 
Ginoo nga inyong 
sundon.”
Presidente Thomas S. 
Monson, “Pagpangandam 
Nagdala og Panalangin,” 
Liahona, Mayo 2010, 67.
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sa kasinatian nga ang pagtugyan sa ilang ka-
bubut-on ngadto sa Dios nagdala og dagkong 
panalangin kay sa bisan unsa nga ilang gipa-
ngandoy gikan sa pagsunod sa kaugalingon 
nilang mga tinguha. Human sa mainampingon 
nga pagtuon ug pag-ampo, ilang nahukman 
nga unahon sa pagpundar ang ilang pamilya.

Niadtong 1999, samtang si Myranda walo 
ka bulan nga mabdos, ang team sa mga ba-
baye nakadaog og gold.

Ang tanan nakaila kang Bleck
Si Bleck ug Myranda nakadula na og bas-

ketball sa pinakataas nga ang-ang sa French 
Polynesia sobra sa milabayng dekada—naka-
daog og mga kampyonato sa nasyonal nga 
liga ug mga tournament cups ug nakadula 
alang sa nasyonal nga team atol sa 2003 ug 
2007 nga mga dula.

Sa 2011 nga mga dula, silang duha miapil, 
apan niining panahona si Bleck didto aron 
sa pag-coach sa team sa mga lalaki. Samtang 
si Myranda ug ang team sa mga babaye na-
kadaog og medal, ang team sa mga lalaki 
nakadaog og bronze, pakyas na usab sa pa-
ngandoy ni Bleck nga makadaog og gold.

Si Bleck usahay maghunahuna kon unsa 
kaha ang iyang kinabuhi kon iyang gibuhat 

ang iyang gusto imbis unsay gusto sa Dios.
“Tingali makaangkon ko og gold medal,” 

miingon siya. “Tingali makadula nga propes-
yunal, mahimo sab nga dili.”

Apan ang magtiayon wala magmahay sa 
mga desisyon nga ilang gihimo. Dili sila sigu-
rado kon sa unsang paagi nga mas magmali-
payon pa sila.

“Naminyo ko sa templo,” miingon si Bleck. 
“Naa koy talagsaong asawa, upat ka matahum 
nga mga anak, ug naa gihapon ko sa Sim-
bahan. Ang pag-basketball lamang dili ma-
kahatag kanako bisan asa niana. Kadto mga 
panalangin nga miabut isip resulta sa pag-una 
sa Ginoo.”

Ang pag-una sa Ginoo wala makapahu-
nong sa pagsungog sa iyang amahan, apan 
naghatag kini og bag-ong kahulugan niadto 
nga mga pulong. Pipila ka tuig na ang mila-
bay dihang ang federation mikonsiderar sa 
pag-iskedyul sa mga dula sa liga sa adlawng 
Dominggo, ang mga presidente sa club nag-
miting sa paghisgot niini. Dunay nangutana, 
“Inyo bang gipangutana si Bleck?”

Ang proposal wala madayon.
Tungod kay giuna ni Bleck ang Ginoo, 

wala lamang makaila ang tanan kang Bleck—
nahibalo sila unsay iyang gituohan. ◼

Alang kang Bleck ug 
Myranda, ang kalam-
pusan sa ilang sport 
nahimong ubos na 
lang nga prayoridad 
kay sa kalampusan sa 
ilang pamilya.
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“Nganong kinahanglan ko  
nga motambong sa seminary 
nga mahimo ra man kong 
magtuon sa kasulatan nga 
ako-ako lang?”

S a tibuok nimo nga kinabuhi mahimo kang magtuon sa 
kasulatan nga ikaw-ikaw lang, mao nga kon kini anaa, pa-
himusli karon ang oportunidad sa pagtuon sa mga kasula-
tan diha sa seminary uban ang hanas nga mga magtutudlo 
ug mga higala.

Ang pagkat-on ug pagtuon gikan sa maayong magtutudlo maka-
tabang kanimo nga makakat-on og bag-ong ideya kabahin sa mga 
kasulatan nga wala kaayo nimo masabti sa una. Ang magtutudlo 
mahimong mopakigbahin usab og mga pagtulun-an gikan sa mga 
propeta ug ubang mga lider sa Simbahan nga naghatag kanimo og 
mas maayong pagsabut sa kasulatan.

Dugang pa, sa kasagaran mas makalingaw nga magkat-on uban 
sa inyong klase. Ikaw adunay kahigayunan sa paghisgot sa mga 
butang nga imong nadiskobrehan samtang nagbasa. Ang imong 
mga kaklase mahimong adunay mga kasinatian nga nakapahimo sa 
partikular nga mga kasulatan nga ilang paborito. Ang pagkadungog 
sa ilang mga kasinatian makahatag og kahulugan sa kasulatan alang 
kanimo. Ug tungod kay nagtuon ka sa ebanghelyo nga adunay mga 
kauban, makatagamtam ka niining gisaad nga mga panalangin: 
“Diin duha o tulo nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, 
. . . Ako anaa diha sa taliwala kanila” (D&P 6:32).

Ang seminary makahan-ay usab sa imong pagtuon. Ikaw madasig 
sa pagbasa sa usa ka partikular nga gipas-pason, nga makatabang 
kanimo nga mahuman og basa ang matag kasulatan. Ikaw adunay 
oportunidad sa paghisgut ug pagmemorya sa mga bersikulo alang 
sa pagkahanas sa kasulatan. Mas sigurado nga makakat-on ka og 
daghan sa kasulatan pinaagi sa pagtambong sa seminary kaysa 
bisan unsang pamaagi niining higayona sa imong kinabuhi.

Bag-ong mga Higala, Bag-ong mga Ideya
Sa seminary makahimamat ka og bag-ong mga higala, 
ug kamo magkasuod sa usag-usa, sama sa usa ka pa-
milya. Ikaw makakat-on og daghang bag-o nga mga 
butang nga dili nimo mahibaloan kon ikaw-ikaw lang. 
Kini makalingaw ug espiritwal kaayo. Kini makasigu-
rado kanimo nga ang imong adlaw magsugod nga 

sakto. Kon wala ka moapil karon, sugdi ug kini makausab sa imong 
kinabuhi.
Katarina B., 16 anyos, California, USA

Kalipay
Ang seminary maoy sinugdanan 
sa akong adlaw. Kini nakapahimo 
kanako nga mas malipayon nga 
tawo ug mas andam nga mohis-
gut sa ebanghelyo ngadto sa 
ubang mga tawo. Mas lalum ang 

among panaghisgutan sa kasulatan, mao nga 
mas nakasabut ko.
Madi S., 15 anyos, Colorado, USA

Hingpit nga Kombinasyon
Ang seminary makapabayaw nga 
kasinatian. Usahay ang pagtuon 
nga ikaw-ikaw lang dili paigo. 
Ang personal nga pagtuon ug 
seminary mao ang hingpit nga 
kombinasyon. Hanas kaayo ang 

mga magtutudlo, ug kon ikaw adunay mga 
pangutana, ang imong mga magtutudlo ug 
kaklase makatabang kanimo sa pagtubag niini.
Dawson D., 15 anyos, Idaho, USA

Mas Lig-ong Pagpamatuod
Una, ang Ginoo miingon nga kon 
duha o tulo ka tawo magpundok 
diha sa Iyang ngalan, Siya maa-
naa kanila (tan-awa sa Mateo 
18:20; D&P 6:32). Ang pagbati sa 
Iyang Espiritu makatabang ka-

nato sa pagpamalandong sa Iyang mga nahimo 
alang kanato. Ikaduha, kon magtuon sa mga 
kasulatan nga adunay mga kauban, kita mas 
makasabut kon unsa ang nasulat. Samtang 
maminaw sa usag usa, kita makadungog og 
usa ka butang nga wala nato mismo maban-
tayi, ug susama usab ang mahitabo sa uban 
kon kita mopakigbahin sa atong kahibalo. 
Ikatulo, kon ako motambong sa seminary, ang 
akong pagpamatuod malig-on. Ang seminary 

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

Mga Pangutana ug mga Tubag
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mao ang usa ka oportunidad nga 
mopakigbahin sa atong mga pagpa-
matuod ug maminaw sa pagpama-
tuod sa uban. Kini makatabang 
kanato nga magpabilin sa saktong 
dalan.
Dmitri G.,16 anyos, Dnipropetrovs’k, 
Ukraine

Pagkat-on gikan sa Uban
Kinahanglanon gayud 
alang kanako ang 
pagtambong sa semi-
nary. Dili lang ang 
akong mapahinunguron 
nga magtutudlo mo-

tudlo ug mopasabut sa mga kamatuo-
ran nga makita sa kasulatan, nakakat- 
on usab ko og daghan gikan sa 
among diskusyon sa klase. Ang 
ubang mga estudyante mopakigbahin 
sa ilang mga kasinatian sa mga bu-
tang nga ilang nakat-unan, ug sila 
nakatabang kanako nga makabaton 
og daghang kahibalo sa ebanghelyo 
ug sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-
ula. Dili paigo nga ako-ako lang 
magtuon, tungod kay ako nakakaplag 
og mga tubag sa akong mga prob-
lema sa mga diskusyon diha sa klase. 
Makapamatuod ko nga ang seminary 
adunay mahinungdanon nga bahin sa 
pagpalambo sa akong pagpamatuod 
sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo.
Denzel J., 15 anyos, Western Samoa

Mas Daghang Masabtan
Kon mag-inusara ko og 
tuon sa balaan nga 
kasulatan, dili kaayo ko 
malingaw kaysa mag-
tuon nga adunay mga 
kauban. Dugang pa, 

kita makakat-on og makapainteres 
nga mga ideya sa uban kon kita 
dungan nga magtuon sa kasulatan. 
Pinaagi sa seminary nakakat-on ko og 
daghang makapainteres nga mga 
istorya, ug mas nakahibalo ko sa 
background sa kasulatan, nga naka-
pahimo sa pagtuon nga mas kulbahi-
nam! Nalipay ko nga midesisyon sa 
pag-apil sa seminary.
Rebecca M., 16 anyos, Schleswig-Holstein, 
Germany

MGA PANA-
LANGIN SA 
SEMINARY
“Nasayud ko sa 
gahum nga naggikan 
sa pag-apil sa mga 
programa sa seminary 

ug institute. Kini nakapalambo sa akong 
kinabuhi, ug nasayud ko nga kini adunay 
sama nga epekto diha kaninyo. Kini mo-
panalipod kaninyo aron kamo malayo sa 
mga pagtintal ug pagsulay sa kalibutan. 
Adunay talagsaon nga panalangin sa 
pagbaton og kahibalo sa ebanghelyo. Ug 
walay laing dapit nga akong nasayran 
alang sa mga batan-on sa Simbahan sa 
pag-angkon og espesyal nga kahibalo sa 
sagradong mga butang gawas lang sa 
mga programa sa institute ug seminary.”
Elder L. Tom Perry sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Receive Truth,” Ensign, 
Nob. 1997, 61–62.

SUNOD NGA 
PANGUTANA

Isumiter ang inyong tubag sa dili pa ang  
Mayo 15, 2012, sa liahona .lds .org, pinaagi  
sa e-mail ngadto sa liahona@ ldschurch .org,  
o ipadala ngadto sa:

Liahona, Questions & Answers 5/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Ang mga tubag tingali i-edit alang sa gitas-on 
o sa pagklaro.
Ang mosunod nga impormasyon ug pagtugot 
kinahanglan gayud nga ilakip: (1) kompleto nga 
pangalan, (2) petsa sa pagkatawo, (3) ward o 
branch, (4) stake o district, (5) 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 pagman-
tala sa inyong tubag ug litrato.

Kahayag ug Kamatuoran
Kon motambong ko sa 
seminary, nagtinguha 
ko sa kahayag ug kama-
tuoran ug nagsul-ub sa 
tibuok taming sa Dios 
(tan-awa sa D&P 27:15–

18). Kana nga taming nakatabang 
kanako sa pag-ila sa Iyang tingog  
sa tanang panahon ug dapit. Ang 
pagbasa sa kasulatan matag adlaw 
naglig-on sa akong pagtuo ug pagpa-
matuod ug nagtabang kanako nga 
magmalig-on sa akong mga pagsulay. 
Ang pagtambong sa seminary mao 
ang usa sa labing maayo nga paagi sa 
pagkakaplag og kahayag ug kamatu-
oran ug sa pagtuon sa kasulatan ug 
pagpamalandong.
Nohemi M., 17 anyos, Puebla, Mexico

Tulo ka Rason
Una, tungod kay gusto ko nga mag-
misyon, nagtambong ko og seminary. 
Ang mga misyonaryo kinahanglan 
mobangon og sayo ug magtuon sa 
ebanghelyo sa buntag. Ang pagtam-
bong sa seminary nakatabang kanako 
nga mapalambo ang maayong bata-
san sa pagmata og sayo. Ikaduha, sa 
buntag, tin-aw ang atong panghu-
nahuna, mao nga maka-concentrate 
kita sa atong pagkat-on ug pagtuon. 
Malaamon nga gamiton ang atong 
labing maayo nga oras sa adlaw sa 
pagkat-on kabahin sa Dios. Ikatulo, 
kon ako-ako lang ang magtuon, 

mahimong dili ko makasabut ingon 
kalalum sa akong magtutudlo. Uban 
sa iyang paggiya ug pagtudlo, mas 
daghan kong makat-unan kaysa ako-
ako lang.
H. Chen Yuan, 16 anyos, T’ai-chung, 
Taiwan

“Unsaon nako sa pag-
pasabut sa akong 
higala ngano ang 
pagsupak sa balaod sa 
kaputli dili maayo nga 
ideya?”



Sa inyong hunahuna unsa kaha ang pinakaimpor-
tante nga butang nga maangkon sa usa ka estud-
yante gikan sa seminary ug institute? Sa dihang 

gipangutana ang Commissioner sa Church Educational 
System, si Elder Paul V. Johnson sa Seventy, sa usa ka 
grupo sa mga estudyante sa seminary niining sama nga 
pangutana, gitubag niya nga ang pinakaimportante nga 
butang nga inyong maangkon mao ang “tinuoray nga 
pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Ang pagsa-
but nga ang tinuod nga kahibalo mao ang espiritwal 
nga kahibalo. Kini naggikan sa Espiritu Santo ngadto 
sa atong indibidwal nga kalag. Kana mao ang labing 
gamhanan nga kamatuoran, ang labing gamhanan nga 
butang nga maangkon gikan sa seminary ug institute. 
Dili lang kini makapausab sa inyong nahibaloan; kini 
makapausab kon si kinsa kamo, ug makausab kini sa 
inyong panglantaw sa kalibutan. Ug kana nga matang sa 
mas taas nga edukasyon makatabang nga makompleto 
ang inyong ubang edukasyon” (“A Higher Education,” 
New Era, Apr. 2009, 15).

Si Elder Johnson mao ang usa sa daghang mga Gene-
ral Authority nga namulong kabahin sa talagsaong mga 
panalangin nga maangkon sa pagtambong sa seminary 
ug institute. Busa kon kamo mahibulong nganong 
kinahanglan mo nga motambong sa seminary, ania ang 

dugang pa nga maayong mga rason  
gikan sa mga propeta ug apostoles.

Nganong Seminary?
APIL SA SEMINARY
“Ang Seminary makatabang 
kaninyo nga makasabut ug 
mosalig sa mga pagtulun-an 
ug Pag-ula ni Jesukristo. 
Inyong mabati ang Espiritu 
sa Ginoo samtang kamo 
nagkat-on nga maganahan 
kaayo sa mga kasulatan. Kamo 
makaandam sa inyong kauga-
lingon alang sa templo ug sa 
pagserbisyo og misyon.

“Mga batan-on, mohangyo 
ko kaninyo sa pag-apil sa 
seminary. Pagtuon sa inyong 
kasulatan matag-adlaw. 
Paminaw pag-ayo sa inyong 
mga magtutudlo. Gamita 
ang inyong nakat-unan sa 
mainampoong paagi.”
Presidente Thomas S. Monson, 
“Participate in Seminary [Apil sa 
Seminary],” seminary .lds .org.

PAGTUKOD OG  
PUNDASYON 
ALANG SA 
KALIPAY UG 
KALAMPUSAN
“Ang mga programa sa 
seminary makatabang 
kanimo isip batan-ong 
lalaki o babaye sa pagtukod 
og pundasyon alang sa 
kalipay ug kalampusan sa 
kinabuhi.”
Elder Richard G. Scott sa 
Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles, “Karon Mao 
ang Panahon sa Pagserbisyo 
og Misyon!” Liahona, Mayo 
2006, 88.
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HATAGI KINI OG 
PRAYORIDAD
“Mga estudyante, kon ang inyong 
mga mithi matarung, dili kamo 
magduhaduha nga dili mo-enroll 
og elective class nga mahimong 
makalingaw imbes nga klase sa 
instruksyon nga mohiusa sa pinaka 
pundasyon sa kinabuhi. Dayon, kon 
ma-enroll na, pagtambong, pagtuon, 
ug pagkat-on. Awhaga ang inyong 
mga higala nga mobuhat sa susama 
usab. Dili gayud kamo magmahay 
niini; isaad ko kini kaninyo.” 
Presidente Boyd K. Packer, Presidente  
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, “Agency and Control,”  
Ensign, Mayo 1983, 67.

MAMAHIMONG 
GRADUWADO SA 
SEMINARY
“Pagtambong kanunay sa semi-
nary ug mamahimong graduwado 
sa seminary. Ang instruksyon sa 
seminary mao ang usa sa pina-
kaimportante nga espirituhanong 
kasinatian nga masinati sa usa ka 
batan-ong lalaki [ug babaye].”
Presidente Ezra Taft Benson (1899–
1994), “To the ‘Youth of the Noble  
Birthright,’ ” Ensign, Mayo 1986, 
44; “To the Young Women of the 
Church,” Ensign, Nob. 1986, 82.

PAGKAT-ON SA MGA KAMATUORAN SA EBANGHELYO
“Nanghinaut ko nga ang matag lalaki ug babaye makatambong og seminary, tungod 
kay didto sila makakat-on og daghang kamatuoran sa ebanghelyo. Ang seminary 
mao ang dapit diin sila makakat-on sa mga sumbanan kon unsa ang angay nilang 
buhaton, ug sila mag-misyon.”
Presidente Spencer W. Kimball (1895–1985), “President Kimball Speaks Out on Being a  
Missionary,” New Era, Mayo 1981, 49.

DISKOBREHA ANG 
TULO KA BUTANG 
NGA MAHIMO SA 
SEMINARY
“Adunay tulo ka mga gam-
hanang butang nga mahimo 
sa seminary. Una, mahiusa 
niini ang mga batan-on nga 
adunay susama og mga mi-
thi. Ang mga kabatan-onan 
ganahang makig-uban sa 
mga adunay susama kanila 
og pagtuo ug nahigugma sa 
mga kasulatan. Ikaduha, ma-
pundok ang mga kabatan- 
onan uban sa usa ka magtu-
tudlo nga adunay pagpama-
tuod, ug ilang mabati ang 
kainit niini sa higayon nga 
kini ipaambit. Ikatulo, ang 
seminary modasig sa mga 
batan-on nga mainteresado 
sa mga kasulatan.” 
Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, “Usa ka Pagtuki 
mahitungod sa Pagtuon sa 
Kasulatan,” Liahona, Hulyo 
2005, 11.

PAGDAPIT OG MGA PANALA-
NGIN SA INYONG KINABUHI
“Mapasalamaton ko sa sistema sa seminary 
ug programa sa institute sa Simbahan. Awha-
gon ko ang matag estudyante sa high school 
sa pagpahimulos sa programa sa seminary. 
Ang inyong kinabuhi mas mapanalanginan 
kon buhaton kini ninyo.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008),  
“Excerpts from Recent Addresses of President 
Gordon B. Hinckley,” Ensign, Dis. 1995, 67.
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SEMINARY diha 
sa Kalasangan sa Ecuador

Ni Joshua J. Perkey
Mga Magasin sa Simbahan

Sa silangan sa Quito, Ecuador, 
lapas sa mga bulkan ug sa An-
des Mountains, ang mga agianan 

dulhugon kaayo paingon sa lasang 
sa Amazon. Didto makakita kamo og 
baga nga kakahayon, abundang mga 
sapa, mga unggoy, mga toucan, ug 
gani pink nga mga dolphin.

Makita usab ninyo ang siyudad 
nga ginganlan og Puerto Francisco 
de Orellana. Layo kaayo kini, hinoon, 
ang tanan sa Ecuador layo. Kinse ka 
tuig ang milabay, adunay pipila lang 
ka tawo sa dapit. Apan ang pagdis-
kobre sa petroleum nakapadaghan 
sa industriya, mga tawo nga nangita 
og trabaho, ug mga miyembro sa 
Simbahan.

Seminary diha sa usa ka  
Gamay nga Branch

Pipila sa mga batan-on, sama ni 
Oscar R., mga miyembro na sa dihang 
gitukod ang branch, apan kadagha-
nan bag-ong mga kinabig. Ug adunay 
kadasig sa ilang mga kasingkasing. 
“Kami lig-on,” miingon si Oscar.

Niadtong Septyembre 2010, usa 
lang ka tuig human kini natukod, 
gisugdan sa branch ang programa 
sa seminary. “Sa dihang nagsugod 
pa lang mi og pundok mga pipila ka 

tuig ang milabay,” miingon si 
Oscar, “gamay lang mi. 

Ako ra ang batan-on. 
Apan nagpadayon 

mi sa pagtubo. Sa wala madugay 
aduna mi 6, dayon 10, ug karon mas 
daghan pa nga mga batan-on.”

Tungod kay pipila sa mga batan-on 
moeskwela sa buntag ug ang uban sa 
hapon, sila nag-organisar og duha ka 
eskedyul sa klase sa seminary—usa 
sa buntag gikan alas-8 hangtud alas-9 
ug usa sa hapon sa alas-4:30 hangtud 
alas-5:30.

Mahimong dili kaayo daghan ang 
batan-on sa programa, apan alang 
niadtong mga batan-on nga mitam-
bong, ang seminary nakapausab sa 
ilang kinabuhi.

Nganong Motambong?
“Ang seminary usa ka dako nga 

panalangin alang kanako,” miingon si 
Luis V., bag-o nga kinabig. “Kini na-
katabang sa pag-andam kanako nga 
mahimong maayo nga misyonaryo. 
Nag-atubang ko og daghang mga ha-
git ug tintasyon sukad nga namiyem-
bro ko sa Simbahan, apan nakahimo 
ko nga magpabiling malig-on tungod 
kay nasayud ko nga ang akong gibu-
hat sakto.”

Ug dili lang si Luis ang mibati ni-
ana. “Bag-o lang ko nga namiyembro 
sa Simbahan,” miingon si Ariana J., 
“apan kanunay kong motambong 
og seminary sukad gibunyagan ko. 
Malipayon ko nga motambong tu-
ngod kay nagkat-on ko og daghang 
tinuod nga mga butang kabahin sa 
ebanghelyo ni Jesukristo nga mipuno 
og paglaum sa akong kasingkasing ug 
panabut sa akong hunahuna.

Sa usa ka hilit nga lasang, ang seminary nakahimo og  
dakong kalainan alang nining mga kabatan-onan.
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Ang pagtambong sa seminary  
nakapalig-on ni Ariana sa ebang-
helyo. “Alang kanako, usa ka panala-
ngin nga mahimong kabahin niining 
mga klase,” miingon si Ariana. “Kini 
nakapalig-on sa akong espiritu ug 
nakatabang kanako sa pagpangan-
dam aron sa umaabut ako mahimong 
maayo nga asawa, inahan, lider sa 
Simbahan, ug tingali usa ka full-time 
nga misyonaryo.”

Ang igsoong lalaki ni Ariana, si 

Gerardo, susama og gibati. “Mapasa-
lamaton ko tungod kay ang seminary 
nahimong importante nga bahin sa 
akong kinabuhi,” siya miingon. “Kini 
nag-andam kanako nga moserbisyo 
og misyon sa umaabut nga adlaw. 
Didto nakakat-on ko sa plano sa 
kaluwasan nga giandam sa Dios 
alang kanako. Ang matag klase nga 
akong gitambongan naghatag kanako 
og paglaum nga ako makapanunod 
sa celestial nga gingharian ug nag-
hatag kanako og kasiguradoan nga 
akong nadawat ang ebanghelyo ni 
Jesukristo.

Si Gerardo usahay kapuyon kaayo 
atol sa klase. Iya unang ihatud ang 
iyang manghud nga lalaki sa es-
kwelahan ug mobalik dayon sa 
balay aron kuhaon ang iyang 
igsoong babaye aron sila ma-
katambong sa seminary. Apan 
ok ra ni alang kaniya.

“Kining tanan bag-o alang 
kanako, apan puno ko kaayo sa 

kalipay,” miingon si Gerardo. “Nasa-
yud ko nga anaa ko sa saktong dalan 
nga maghatag kanako og oportuni-
dad nga makita pag-usab ang akong 
Amahan sa Langit. Ang Espiritu Santo 
naghatag kanako niining kasigu-
radoan. Kinahanglan lang ko nga 
maningkamot ug molahutay hangtud 
sa katapusan.”

Dili Angay nga Makulbaan
Alang kang Walter A., ang semi-

nary sa sinugdanan medyo kulba. 
“Nakulbaan ko sa unang higayon nga 
mitambong ko,” miingon siya. “Apan 
pagsulod na nako sa klase, mibati 
ko nga espesyal tungod kay nabati 
nako ang gugma nga inyong bation 
kon kamo magtuon sa kasulatan. Ug 
inig biya nako, nalig-on ko uban sa 
kalipay diha sa akong kasingkasing 
sa akong nakat-unan. Usa sa dakong 
panalangin sa Langitnong Amahan 
alang sa kabatan-onan mao ang 
seminary.” 

“Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
nakapausab sa akong kinabuhi,” 
miingon si Abel A., kinsa nangandam 
nga mag-misyon. “Nagkat-on ko sa 
mga pagtulun-an sa mga propeta. 
Nahigugma ko ni Joseph Smith. Siya 
maisugon sa pagpahinabo sa 
Pagpahiuli sa tinuod nga Sim-
bahan bisan pa sa tanang mga 
problema nga gihatag niini 
ngadto kaniya. Gusto 
kong magmaisugon sama 
kaniya.”

Daghang mga 
batan-on ang nag-
sakripisyo aron ma-
katambong sa 
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seminary. Dili kini sa kanunay sayon, 
apan alang sa kabatan-onan sa Puerto 
Francisco de Orellana, Ecuador, 
angay lang ang pagpaningkamot.

“Kon maghunahuna ko kabahin 
sa pagpadayon sa unahan, sama sa 
gisulti diha sa kasulatan,” mipasabut 
si Abel, “sa akong hunahuna kini 
nagpasabut sa paghan-ay sa atong 
mga prayoridad sa kinabuhi. Ang 
seminary usa niini. Ingon nga kini 
nakapausab sa akong kinabuhi, kini 
makausab gihapon sa ubang mga 
batan-on.” 

Bisan sa pinakalayo nga lasang sa 
Ecuador, ang Simbahan ni Jesu-
kristo ug ang programa niini sa 
seminary alang sa kabatan-
onan naglambo ug nag-usab 
sa mga kinabuhi niadtong 
motugot niini. ◼

Ang seminary naglig-on sa mga batan-on 
sama kanila sa Ecuador, kadaghanan  

kanila mga bag-ong kinabig.



52 L i a h o n a

Sa seminary nagtuon kamo sa 
mga kasulatan ug tingali naka-
himamat sa inyong mga kaedad  

sa kanunay. Mobati kamo nga gi- 
welcome, ug mabati ninyo ang Espi-
ritu. Busa kon nakompleto na ninyo 
ang seminary, kini ba nga mga kasi-
natian nahuman na? Wala pa gayud.

Ang sunod nga lakang mao ang 
programa sa institute sa Simbahan, 
ug maganahan kaayo mo niini. Bisan 
kon moeskwela ka sa kolehiyo o dili, 
makapadayon kamo sa pagkat-on sa 
ebanghelyo, pagpangandam sa mis-
yon ug kaminyoon sa templo, ug pag-
pakigbahin sa mga kasinatian uban sa 
inyong mga kaedad.

Ania ang pipila ka tubag sa nag-
unang mga pangutana kabahin sa 
institute. Makakita kamo og dugang 
sa institute .lds .org.

Unsa ang institute?
Ang institute naglangkob sa mga 

klase sa pagtuon sa ebanghelyo,  
lakip ang mga klase sa kasulatan, 
pagtulun-an sa mga propeta, ug pag-
pangandam sa misyon o pagminyo  
sa templo. Sa ubang mga institute 
makapili kamo gikan sa daghang  
mga klase.

Kinsa ang makatambong?
Tanang young single adult giaw-

hag gayud sa pagtambong sa mga 
klase sa institute. Bisan kinsa—minyo 
o batan-on—nag-edad og 18 hangtud 
30 makatambong.

UNSA ANG SUNOD  
HUMAN SA SEMINARY?

Asa ko makakita sa institute?
Ang ubang mga dapit adunay mga 

institute building duol sa mga kole-
hiyo ug unibersidad. Sa ubang mga 
dapit ang mga klase pagahimoon 
sa mga building sa Simbahan o sa 
ubang mga dapit. Kontaka ang in-
yong bishop o presidente sa branch 
aron makat-on kabahin sa programa 
sa institute sa inyong dapit, o adto 
sa institute .lds .org aron makakita sa 
institue nga duol kaninyo.

Nganong kinahanglang  
moeskwela ko og institute?

Si Presidente Thomas S. Monson 
miingon: “Himoa nga usa ka pra-
yoridad ang pag-apil sa institute. . . . 
Hunahunaa kini. Makabaton kamo 
og mga higala, ang Espiritu mabati, 
ug ang pagtuo malig-on. Mosaad ko 
kaninyo nga samtang moapil mo sa 
institute ug makugihong magtuon 
sa kasulatan, molambo ang inyong 
gahum sa paglikay sa tintasyon ug 
sa pagdawat og direksyon sa Espi-
ritu Santo sa tanan ninyong gibuhat” 
(institute .lds .org, Abr. 21, 2009). ◼

MGA KASAYURAN  
KABAHIN SA 
INSTITUTE
Gidaghanon sa mga  
estudyante: sobra sa 350,000

Gidaghanon sa mga  
lokasyon: sobra sa 2,500

Gidaghanon sa mga 
kurso nga anaa: 15 ka nag-
unang mga kurso, ug aduna pay 
pipila ka opsyonal nga mga kurso

Unang institute: Moscow, 
Idaho, USA (1926)

Unang institute gawas 
sa U.S. ug Canada: Mexico 
(1959)

Katuyoan sa institute: 
Pagtabang sa mga young adult 
nga makasabut ug makasalig sa 
mga pagtulun-an ug Pag-ula 
ni Jesukristo, makasarang sa 
mga panalangin sa templo, 
ug makaandam sa ilang 
kaugalingon, sa ilang 
mga pamilya, ug sa uban 
alang sa kinabuhing 
dayon uban sa ilang 
Amahan sa Langit. 

Ni David A. Edwards
Mga Magasin sa Simbahan

Ang paggradwar sa seminary dili mao ang katapusan sa 
inyong relihiyuso nga mga pagtuon. Adunay usa ka talag-
saon nga butang nga giandam gihapon alang kaninyo.
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Masinangkapan
Masinangkapan—giandam, 
gihatagan.

Tibuok nga 
Kasulatan
“Kon kita gustong 
makigsulti sa Dios, 
mag-ampo kita. Ug 
kon kita gusto nga 
Siya makigsulti ka-
nato, mosiksik kita 

sa mga kasulatan; kay ang Iyang mga 
pulong gisulti pinaagi sa Iyang mga 
propeta. Unya siya dayon motudlo 
kanato samtang kita maminaw sa mga 
pag-aghat sa Balaang Espiritu.

“Kon kamo wala makadungog sa 
Iyang tingog nga misulti karong bag-o 
pa, balik ngadto sa mga kasulatan 
nga morag primero pang nakakita ug 
primero pang nakadungog. Sila mao 
ang atong espiritwal nga sumpay sa 
atong kinabuhi.”
Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Balaan nga mga Kasulatan: 
Ang Gahum sa Dios alang sa Atong Kaluwasan,” 
Liahona, Nob. 2006, 26–27.

2 Timoteo 3:16–17
Si Apostol Pablo mitudlo sa unsang paagi nga ang mga  

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

P A G T U L U N - A N  H U M A N  S A  U S A  K A  P A G T U L U N - A N

Doktrina
“Ang tinuod nga dok-
trina, unya nasabtan, 
mopausab sa mga 
kinaiya ug pamata-
san. Ang pagtuon 
sa mga doktrina sa 
ebanghelyo mas dali 

nga makapalambo sa pamatasan kay 
sa pagtuon bahin sa pamatasan aron 
mapalambo kini.” 
Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Ayaw 
Kahadlok,” Liahona, Mayo 2004, 79.

Pagpamadlong
Pagpamadlong —pag-
dili, pagpanton, o pag-
pangasaba, o pagkorihir, 
kasagaran sa mabinationg 
paagi.

Pagpanul-id
Ang orihinal nga pulong sa Griyego 
nga gigamit sa Biblia literal nga  
nagpasabut “sa pagpatarung.” Busa 
ang kasulatan makatabang sa pag-
tul-id kaninyo ug pagsubay sa higpit 
ug pig-ot nga dalan (tan-awa sa 
2 Nephi 9:41).

Maayong Buluhaton 
Unsa nga mga matang sa maayong 
buhat nga ang mga kasulatan nagta-
bang kaninyo nga buhaton? Ania ang 
pipila nga mas klaro. Makahunahuna 
pa kamo og dugang? Isulat kini sa 
inyong journal.
•  Pagserbisyo isip full-time nga 

misyonaryo
•  Pagtuman sa mga calling sa Sim-

bahan (sama sa kapangulohan sa 
korum ug klase)

•  Pagtudlo sa ebanghelyo
•  Pagpamatuod
•  Pagpakigbahin sa ebanghelyo
•  Pagtubag sa mga pangutana sa 

mga higala kabahin sa Simbahan
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Ni Adam C. Olson
Mga Magasin sa 
Simbahan Si Andrei ganahan kaayo og  

eroplano sukad sa bata pa  
siya. Samtang daghan ang nag-

damgo nga makapalupad og erop-
lano, ang tumong ni Andrei dili ang 
makapalupad; ang iyang interes  
anaa sa pagmintinar. Kining 16  
anyos nga gikan sa Romania nag- 
eskwela aron mahimong mekaniko  
sa eroplano.

Sa Romania ang mga batan-on ma-
kapili nga moeskwela og high school 
aron mangandam para sa kolehiyo 
o sa trade school. Tungod kay gusto 
kaayo ni Andrei ang mga eroplano, 
ang iyang desisyon sa pag-eskwela sa 
aviation trade school sayon ra.

Ang mga aircraft mechanic dili lang 
moayo og guba nga mga eroplano. 
Usa sa pinakaimportante nga butang 
nga ilang buhaton mao ang pagsusi 
ug pagmintinar sa mga eroplano aron 
kini dili maguba. Kanunay nilang su-
sihon ang tanan sa eroplano, gikan sa 
palabad hangtud sa mga landing gear 
ug ang tanang piyesa.

“Lisud pangitaon ang gamayng 
problema nga makapahagsa sa erop-
lano,” miingon si Andrei. “Apan ang 
pagpangita niini mas sayon kaysa 
pag-assemble pag-usab og tibuok 
eroplano.”

Ang pagsunod sa regular nga 
eskedyul sa pagmintinar ug ang dili 
gyud paglaktaw niini importante 
kaayo—alang sa mga eroplano ug sa 
mga miyembro sa Simbahan—aron 
mahibaloan ug makorihian ang mga 
problema sa dili pa mabutang sa 
peligro ang kinabuhi sa mekanikal o 
espiritwal nga paagi.

Pagmintinar sa Espiritwal
Si Andrei nagpuyo sa Bucharest, 

usa ka siyudad nga adunay hapit 
duha ka milyon nga mga tawo. 
Hinoon, ang Simbahan bag-o pa 
lang sa Romania, ug adunay igo lang 
nga mga miyembro sa Bucharest 
alang sa duha ka branch. Si Andrei 
ug iyang pamilya nagpuyo layo 
sa ubang mga miyembro sa ilang 
branch. Si Andrei nakabati sa pag-
tintal sa kalibutan palibut kaniya sa 
eskwelahan ug diha sa iyang mga 
higala. Siya nasayud kon unsa ka 
sayon nga mahagsa—naghisgut sa 
espirituhanon nga paagi—kon dili 
siya kanunay magmintinar sa espiri-
twal nga paagi.

Ang kinabuhi mahimong puno 
sa mga buluhaton [hectic]. Lakip sa 
panahon nga gigahin ni Andrei sa 
pagtuon, pagdula og football, ug 
pag-computer, naggahin siya og 
panahon sa pag-ampo, pagpuasa, 
pagtuon sa kasulatan, ug pagtuman 
sa iyang mga responsibilidad isip 
priest. Siguraduon usab niya sa “pag-
tambong” sa seminary, nga iyang 
buhaton diha sa internet tungod sa 
kalayo.

Ang pagbuhat niining mga butanga 
kabahin sa regular nga espirituha-
nong pag-mintinar nga nakatabang 
sa pag-ila ug pagkorihir sa mga ka-
huyang sa dili pa kini mopadulong 
sa makuyaw nga espirituhanong 
pagkahagsa.

“Adunay mga butang nga kina-
hanglang regular ninyong buhaton—
himoon nga batasan,” siya miingon. 
“Ayaw lang pasagdai ang kinabuhi.”

Likayi ang dagkong mga problema pinaagi sa  
pagsulbad sa gagmayng mga problema karon.

MGA ESPIRI-
TUHANONG 
PAGSUSI
“Kinahanglan kitang 
mopahigayon og 
regular nga espiritu-
hanon nga pagsusi 

sa atong kaugalingon sa pagdeterminar 
sa mga dapit diin kita kinahanglan nga 
molambo.

“Kasagaran atong mabatyagan kining 
gagmay nga mga sayop uban sa tabang 
sa Espiritu Santo. . . . Kinahanglan kita 
nga maminaw pag-ayo sa unsay gidasig 
kanato sa Espiritu, mga lider sa Simba-
han, hinigugma, kauban sa trabaho, ug 
mga higala.”
Elder Marcos A. Aidukaitis sa Seventy,  
“Honesty in the Small Things,” Ensign,  
Sept. 2003, 30.
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Mga Espirituhanong Pagkahagsa
Si Andrei nakakat-on nga kon 

kita dili kanunay mobuhat sa espiri-
tuhanon nga pagmintinar, ang mga 
pwersa sama sa stress o pagpamugos 
sa kaedad makapahuyang sa atong 
pagbuntog sa tintasyon. Kon kana 
mahitabo, dili madugay mawala ang 
atong direksyon, kontrol, ug sa kata-
pusan ang atong espirituhanon nga 
gahum.

Sama sa eroplano nga mapalyar 
mahagsa sa hinay-hinay, kon kita 
makasala, mawala ang atong espi-
rituhanong gahum ug mahagsa sa 
hinay-hinay, mapalayo ang atong kau-
galingon sa langit ug sa dili madugay 
espirituhanon nga mahagsa.

Samtang posible nga ang Pag-ula 
sa Manluluwas makapabalik kanato 
pag-usab human nga kita mahagsa, 
mas maayo nga mosalig sa Iyang 
gahum sa pagtabang kanato sa pag-
sulbad sa problema samtang gamay 
pa—sa dili pa kini mahimong hinung-
dan sa espirituhanong pagkadaut.

Ang Kakuyaw sa Paglaktaw
Wala gayud maghunahuna si 

Andrei sa paglaktaw sa mekanikal 
nga pagmintinar sa eroplano. Ang 
paglaktaw dili opsyon. “Adunay mga 
balaod kabahin niana,” siya miingon. 
Apan kon iyang buhaton nga molak-
taw bisan—kausa lang—iyang gi-
angkon nga “siguro wala ray dautang 
mahitabo.”

Tingali ang pinakadako nga 
problema sa paglaktaw dili nga ang 
eroplano mahagsa diha-diha dayon 
apan dili dayon makita ang resulta sa 
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paglaktaw. “Kon walay dautang ma-
hitabo kon molaktaw karon, mas dali 
kong matintal nga molaktaw ugma,” 
siya miingon.

Kon kanunay nga laktawan ang 
pagmintinar, ang pwersa ug mga 
stress diha sa eroplano—o ngari ka-
nato —maoy hinungdan nga adunay 
maguba sa dili madugay. “Sa katapu-
san kita mahagsa,” siya miingon.

Mao kana ang rason nganong 
ang Ginoo naghatag kanato og mga 
balaod kabahin sa regular nga espiri-
tuhanong pagmintinar. “Magtigum [sa 
Simbahan] kanunay” (3 Nephi 18:22; 
emphasis gidugang). Mag-ampo sa 
kanunay (tan-awa sa 3 Nephi 18:19). 
Makugihong magsiksik sa kasulatan 

(tan-awa sa 3 Nephi 23:1–5). “Hi-
moa ang hiyas modayandayan sa 
inyong mga hunahuna nga walay 
paghunong” (D&P 121:45; empha-
sis gidugang). Bisitaha ang templo 
kanunay.1

Ang pagsunod niadtong mga 
balaod ug pagbuhat sa regular nga 
espirituhanong pagmintinar maka-
padayon kanato sa pagpakabuhi nga 
ensakto.

“Ang eroplano gihimo aron maka-
lupad, mahilayo sa kalibutan,” mii-
ngon si Andrei. “Kini mao ang gusto 
sa Langitnong Amahan alang kanato. 
Uban sa regular nga pagmintinar, 
luwas kita nga makaadto asa nato 
gusto—balik sa langit.” ◼
MUBO NGA SULAT
 1. Tan-awa sa Thomas S. Monson, “Ang  

Balaan nga Templo—ang Suga sa  
Kalibutan,” Liahona, Mayo 2011, 92.

TSIKLIST SA ESPIRITUHANONG PAGMINTINAR

Ang mga mekaniko sa eroplano sa kasagaran adunay tsiklist sa mga butang nga kina-

hanglan nilang susihon sa kanunay. Ang mga lider sa Simbahan nagsugyot kanato sa 

pagpahigayon og kanunay nga espirituhanon nga pagsusi.1

Ania ang pipila ka mga pangutana nga makatabang kaninyo sa pagsusi sa inyong 

espirituhanong kahimsog matag karon ug unya. Kon kamo adunay mga kabalaka 

sa inyong mga tubag, pakig-istorya sa inyong mga ginikanan o bishop o presi-

dente sa branch.

□ Nag-ampo ba ako sa kanunay ug kinasingkasing?

□  Nagbusog ba ako sa pulong sa Dios diha sa kasulatan ug sa mga pagtulun-an 

sa buhing mga propeta?

□  Nagbalaan ba ako sa adlaw nga Igpapahulay ug nagtambong sa kanunay  

     sa mga miting sa Simbahan?

□  Nagpuasa ug nagbayad ba ko sa akong ikapulo ug mga halad nga 

kinasingkasing? 

□ Andam ba ako nga mopasaylo sa uban?

□ Nangita ba ko sa kanunay og paagi sa pagserbisyo sa uban?

□  Naghinumdom ba ko kanunay sa Manluluwas ug nagsunod sa 

Iyang panig-ingnan?

□  Naghimo ba ko nga malimpyo kanunay ang akong panghunahuna 

ug pinulongan?

□ Nagmatinuoron ba ko sa tanang butang?

□ Nagtuman ba ko sa Pulong sa Kaalam?

MUBO NGA SULAT

1.  Tan-awa sa Joseph B. Wirthlin, “True to the Truth,” Ensign,  

Mayo 1997, 17.

“Susiha ang inyong kau-
galingon sa pagsuta kon 
kamo nagapadayon ba sa 
inyong pagtuo” (2 Mga 
Taga-Corinto 13:5).
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PAGPAMALANDONG 
SA  

MGA KASULATAN
Tuguti ang seminary nga makapausab kaninyo.  

(Tan-awa sa 1 Nephi 19:23.)
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Ni Hilary Watkins Lemon
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

Sige, tanan! Mag-istoryahanay na 
ta,” mitawag si Mama.

Si Josie tibuok adlaw  
naghinam-hinam sa panahon sa 
pag-istoryahanay. Matag gabii, 
sila si Josie ug ang iyang duha ka 
manghud nga lalaki, sila si Ben ug 
Wes, magpundok sa sala uban ni 
Mama ug Papa aron mag-istorya-
hanay kon unsay nahitabo kanila.

Karong gabii si Papa misaad nga 
iyang tabangan si Josie sa pagprak-
tis sa iyang script alang sa mga 
pahibalo sa buntag. Ang pagbasa 
sa mga pahibalo sa buntag usa ka 
espesyal nga pribilehiyo sa eskwe-
lahan ni Josie. Inigka-ugma si Josie 
motugtug og gamay nga bahin 
sa iyang paborito nga kanta ug 
ipadungog pinaagi sa mga spea-
ker sa eskwelahan ug mogamit sa 
mikropono sa pagpahibalo sa mga 
kalihokan sa adlaw ug menu sa 
paniudto.

Si Josie midagan paingon sa sala, 
naghinam-hinam sa pagpraktis sa 
iyang script.

“Ania na ang atong sikat nga 
tig-anunsyo!” Miingon si Papa sa 
dihang miambak tapad kaniya si 
Josie. “Unsa ang imong gibati para 
ugma?”

“Naghinam-hinam ko apan 

gikulbaan og gamay. Nahadlok ko 
nga masayop sa atubangan sa ti-
buok eskwelahan,” miingon si Josie.

“Mao kana nga magpraktis ta,” 
miingon si Papa. “Busa padayon ug 
basaha ang imong script, ug mami-
naw ko sa mga parte nga angayang 
palambuon.”

“Salamat, Pa,” miingon si Josie.
Giribyu nila ni Papa ang script 

makadaghan nga wala na maihap 
ni Josie kon kapila. Dayon mibarug 
si Josie ug gipasundayag ang iyang 
script sa katapusang higayon alang 
sa iyang pamilya. Si Mama ug Papa 
miabiba. Miapir si Ben kaniya, ug 
si Wes mipahiyom ug mipakpak sa 
iyang kamot.

Si Josie natulog nga malipayon 
ug masaligon.

Pagkaugma maayo ang nahitabo 
sa tanan. Bisan tuod siya gikulbaan, 

Panahon sa 
Pag-istoryahanay

si Josie mipahiyum sa dihang iyang 
nadungog sa mga speaker sa es-
kwelahan nga gitugtog ang iyang 
musika. Siya nalipay nga siya naka-
praktis sa script uban ni Papa, ug 
gibasa niya kini sa hinay-hinay ug 
klaro nga walay sayop.

“Maayo kaayo nimo nga pagka-
buhat,” miingon si Mrs. Blake, ang 
assistant principal.

Pagkahuman sa mga klase, si 
Josie milinya para sa bus. Usa ka 
magulang nga lalaki milingi ug na-
ngutana, “Ikaw ba ang babaye nga 
mibasa sa mga pahibalo ganiha?”

Mipahiyum si Josie. “Oo,” siya 
miingon.

“Nganong gipili nimo kadto nga 
kanta?” nangutana ang lalaki. “Bati 
kaayo kadto nga kanta. Imo gyung 
giguba ang mga pahibalo sa bun-
tag.” Dayon gitawag siya og ngil-ad 

“Tahuron nako ang akong mga 
ginikanan ug mohimo sa akong 
bahin sa pagpalig-on sa akong 

pamilya” (Ang Akong mga  
Sumbanan sa Ebanghelyo).
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uban sa iyang mga higala.

Naglingkod si Josie nga nag- 
inusara sa atubangang lingkuranan 
sa bus. Nagguol siya pag-ayo.

Sa dihang miabut si Josie sa 
balay, iyang nakit-an si Mama nga 
nakigdula ni Wes.

“Ma, nasayud ko nga dili pa 
panahon sa pag-istoryahanay, apan 
naghunahuna ko kon mahimo ba 
nga mag-istoryahanay ta karon,” 
miingon si Josie.

“Siyembre, Josie,” miingon si 
Mama. “Unsay nahitabo? Nasayop 
ka ba sa mga pahibalo sa buntag?”

“Wala,” miingon si Josie. “Ang 
tanan maayo kaayo. Maoy akong 
pagtuo, hangtud usa ka batang 
lalaki miingon kanako nga mipili ko 
og bati kaayo nga kanta. Gitawag 
usab ko niya og ngil-ad nga ngalan.”

Gipaphaan ni Mama ang salug 
duol kaniya. Miduol si Josie ug 

“W alay laing mas 
importante 

ngadto sa relasyon tali sa 
mga sakop sa pamilya gawas 
ang bukas, matinuoron nga 
komunikasyon.”
Elder M. Russell Ballard sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Aposto-
les, “Like a Flame Unquenchable,” 
Liahona, Hulyo 1999, 103.

milingkod. Gigakos siya pag-ayo ni 
Mama. Giistoryahan nila ni Josie ug 
Mama ang tanang nahitabo niana 
nga adlaw, lakip ang pagdayeg ni 
Gng. Blake.

“Nagguol ko nga ang batang 
lalaki ug iyang mga higala dili 
mahigalaon kanimo,” miingon 
si Mama. “Apan morag ang mga 
tawo nga imong gitahud, sama ni 
Gng. Blake, nahimuot pag-ayo sa 
imong pagbasa sa mga pahibalo. Si 
Papa ug ako mapasigarbuhon ka-
nimo. Nagkugi ka pag-ayo, ug kini 
nagantihan!”

Gigakos ni Josie pag-usab si 
Mama. “Salamat, Ma,” miingon si 
Josie. “Arang-arang na ang akong 
gibati.” Si Josie nalipay nga bisan 
unsang panahon mahimong pana-
hon sa pag-istoryahanay. ◼
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KAUBAN NGA  
MAG-ISTORYAHANAY
Ania ang pipila ka mga sugyot 
sa pagpahigayon og “panahon 
sa pag-istoryahanay” sa inyong 
pamilya.
•  Hangyoa ang inyong ginikanan 

sa paggahin og pipila ka minuto 

matag adlaw nga mag-istorya-
hanay ang inyong pamilya. Kini 
mahimong atol sa pagpangaon 
o sa piho nga oras sa adlaw.

•  Siguradoa nga ang tanan  
makapuli-puli sa pag-istorya  

ug pagpaminaw. Ang tanan iapil!
•  Pagmatinahuron sa mga opin-

yon sa mga sakop sa pamilya. 
Siguradoa nga ang tanan  
mobati nga ang iyang gisulti 
importante.

MGA DULA SA PAG-ISTORYAHANAY
Nanginahanglan og pipila ka mga ideya alang sa panahon sa pag-istoryahanay? Sulayi 
kini nga mga dula:

Beanbag Toss: Kon ang inyong pamilya daghang sakop o naglisud sa pagpuli-puli, 
gamit og beanbag aron mahibaloan kon kinsang turno nga mosulti. Human og sulti sa 
tawo nga may beanbag, ipasa ang beanbag sa laing sakop sa pamilya aron siya may 
higayon nga makasulti.

Tig-interbyu: Pagtinagurha ug pagpuli-puli nga magpakaaron-ingnon nga mga 
tig-interbyu. Paghunahuna og pipila ka mga pangutana alang sa inyong paris ug dayon 
pangutan-a siya. Gani mahimo kamong mogamit og tinuod nga mikropono o sound 
recorder alang sa mga interbyu.

Unsa ang Inyong Buhaton? Pagpuli-puli sa pagpangutana sa inyong pamilya 
sa lain-laing mga pangutana nga nagsugod og “Unsa ang inyong buhaton . . . ?” Pipila 
sa mga ehemplo mao ang “Unsa ang inyong buhaton kon kamo mawala?” ug “Unsa 
ang inyong buhaton kon makaadto mo sa bisan asa nga dapit sa kalibutan?”

MGA TABANG ALANG SA MGA GINIKANAN: 
PAGGAHIN OG PANAHON SA TAGSA-TAGSA

Bisan kon makalingaw nga mag-istorya isip pamilya, importante usab alang 
sa mga ginikanan ug mga bata nga mogahin og panahon sa tagsa-tagsa. 

Pahimusli ang mga higayon sa adlaw sa tinagsa-tagsa nga pakig-istorya sa in-
yong mga anak. Dapita ang usa ka bata sa pagtabang kaninyo sa pagkompleto 
sa buluhaton sa balay, mokuyog ninyo sa pagpamalit, o makig-istorya kaninyo 
sa inyong kwarto sulod sa pipila ka minuto. Bisan pipila lang ka mubong pana-
hon makahatag na og makahuluganon nga pag-istoryahanay.
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Iyang Gibugto ang mga  
HIGOT SA 
KAMATAYON

sa mga higot sa kamatayon nagpa-
sabut nga si Jesus nabanhaw aron 
kitang tanan mabuhi pag-usab.

Kana nga pag-istoryahanay naka-
hatag sa akong asawa ug kanako og 
daghang mga oportunidad sa pag-
tudlo sa among anak nga babaye, 
nga sila Lizzie, Susie, ug Emma, kon 
unsa ang tinuod nga kahulugan sa 
Pag-ula sa matag usa kanamo. Sakto 
si Susie: Si Jesus mibugto sa mga 
higot sa kamatayon. Apan kini dili 
sayop. Kini mao ang labing mahi-
nungdanon nga gasa nga Iyang ma-
hatag kanato! (Tan-awa sa Doktrina 
ug mga Pakigsaad 14:7.)

Ang Manluluwas namatay ug na-
banhaw aron kitang tanan mabuhi 
pag-usab uban sa atong Langitnong 
Amahan ug sa atong mga pamilya 
sumala sa atong pagkamatarung. 
Kon kita takus, kita makatagamtam 
sa mga panalangin sa pagka-imortal 
ug kinabuhing dayon sa umaabot. 
Mapasalamaton ko nga adunay 
gibugto si Jesus—ang mga higot  
sa kamatayon! ◼
MUBO NGA SULAT
 1. “Matahum nga Panahon sa Tingpamulak,” 

Songbook sa mga Bata, 57.
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“Sila nakaangkon og kinabuhi nga 
dayon pinaagi ni Kristo, kinsa mi-
bugto sa mga higot sa kamatayon” 
(Mosiah 15:23).

U sa ka gabii sa dihang gag-
may pa ang among mga 
anak, kami nagbasa sa ka-

sulatan isip pamilya. Kami nagbasa 
kabahin sa Manluluwas ug naghis-

gut nga Siya wala 

gayud makahimo og sayop.
Nianang pagka-gabii gipakatulog 

sa akong asawa ang among tres an-
yos nga anak nga babaye, si Susie. 
Si Susie mitan-aw sa iyang inahan 
ug miingon, “Ma, si Jesus nakahimo 
og sayop.”

“Unsay buot nimo nga ipasabut?” 
nangutana ang iyang inahan. 

“Nakabugto Siya og usa ka bu-
tang,” miingon si Susie.

Ingon og naglibog, ang iyang 
inahan nangutana, “Unsa ang Iyang 
gibugto?”

“Gibugto ni Jesus ang mga higot 
sa kamatayon,” miingon si Susie.

Ang akong asawa nakaamgo nga 
siya ug si Susie nanganta makadag-
han sa kanta sa Primary “Matahum 
nga Panahon sa Tingpamulak”, ug 
si Susie nakakat-on sa mga pulong 
“Panahon’s tingpamulak, Jesus mi-
bangon mibiyas gilubngan; nabun-
tog ang kamatayon.” 1 Ang inahan ni 
Susie mipasabut nga ang pagbugto 

Ni Elder Patrick Kearon
Sa Seventy
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A lang kang Tanner, ang 
Pasko sa Pagkabanhaw lahi 
karong tuiga. Ang iyang lolo 

namatay, ug nagguol si Tanner nga 
dili na siya makapaambit niining es-
pesyal nga panahon uban sa iyang 
apohan.

Apan atol sa Primary, si 
Tanner napahinumdu-
man nga ang rason 
nga mosaulog kita 
sa Pasko sa Pag-
kabanhaw tungod 
kay buhi si Jesus! 

Sa dihang Siya nabanhaw, ang 
Iyang espiritu nahiusa pag-usab  
sa Iyang lawas hangtud sa kahang-
turan, dili na makasinati pag-usab 
og kamatayon. Si Tanner nakakat- 
on nga tungod kay si Jesus naban-
haw, moabut ang adlaw nga ang 

tanan mabanhaw, lakip ang 
iyang lolo!

Usa ka kanta 
alang sa Pasko sa 
Pagkabanhaw 
ang nakapali-
pay ni Tanner 

samtang siya mikanta: “Jesus na-
banhaw, nga higala. Nalipay mi; 
Buhi Siya.” 1 Gusto ni Tanner nga 
ipakigbahin kining maayo nga balita 
ngadto sa tanan. Siya mihukom nga 
sa dili pa ang Pasko sa Pagkaban-
haw, butangan niya ang hagdanan 
sa iyang silingan og gamayng pun-
dok sa mga bulak nga may kasu-
latan kabahin sa Pagkabanhaw ni 
Jesus. Siya naghunahuna sa mga 
pahiyum sa ilang nawong kon ilang 
makita ang iyang regalo sa buntag 
sa Pasko sa Pagkabanhaw. ◼
MUBO NGA SULAT
 1. “Si Jesus Nabanhaw,” Songbook sa mga 

Bata, 44.

P A G D A L A  S A  P R I M A R Y  N G A D T O  S A  P A N I M A L AY

Inyong magamit kini nga leksyon ug kalihokan aron makat-on 
og dugang kabahin sa tema sa Primary karong bulana.

Si JESUKRISTO 
Nagtudlo Kanako sa Pagpili sa Matarung
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Mga Awit ug 
Kasulatan
•  Juan 13:15
•  Awit nga inyong mapilian kabahin ni 

Jesukristo
•  Gisugyot nga mga awit gikan sa 

Songbook sa mga Bata: “Si Jesus 
Nabanhaw” (44), “Nabuhi Ba Gayud 
Pag-usab si Jesus?” (45), “Siya Na-
matay Aron Kita Mabuhi Pag-usab” 
(Liahona, Abril 2005, H13), "Ho-
sanna sa Pasko sa Pagkabanhaw" 
(Liahona, Abril 2003, H8)

I-tape o ipapilit
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Kalihokan  
sa CTR
Asa sa Kalibutan?
Human mabanhaw si Jesukristo, Iyang 
gibisita ang mga tawo dili lang sa 
Jerusalem apan ang matarung usab 
nga mga tawo sa Amerika. Isip usa ka 
pamilya, pag-drawing og linya sa matag 
litrato ngadto sa yuta (sa Jerusalem o sa 
Amerika) diin kini nahitabo. Pagpuli-
puli sa pagbasa sa mga kasulatan aron 
makat-on og dugang kon unsa ang 
nahitabo diha sa mga litrato.

Kamo Lang
Makahimo kamo og mga Easter bundle 
sama ni Tanner. Gamit og usa ka rek-
tangulo nga piraso sa puti o kinoloran 
nga papel ug sunda ang mga lakang 
sa ubos. Pun-a ang cone sa gagmayng 
mga bulak o mga libreng dalit [treat] 
aron isurprisa ang usa ka higala o sakop 
sa pamilya.

J e r u s a l e m

A m e r i k a

Gipanalanginan ni Jesus  
ang mga bata
3 Nephi 17:11–25

Gipangita ni Jesus ang  
mga rekord sa Nephite
3 Nephi 23:7–13

Nagtudlo si Jesus sa 
Amerika
3 Nephi 11:8–11

Mikayab si Jesus sa langit
Mga Buhat 1:9–11

Nagpakita si Jesus ngadto  
sa matarung nga mga tawo
3 Nephi 11:1–8

Gipakita ni Jesus ang Iyang 
mga samad ngadto sa Iyang 
mga Apostoles
Lucas 24:36–40

Nagpakita si Jesus kang 
Maria Magdalena
Juan 20:14–18

Nagpakita si Jesus 
ngadto sa Iyang mga 
Apostoles
Mateo 28:16–20

I-tape o ipapilit

(Sa pikas kilid)
I-tape o ipapilit



64 L i a h o n a
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© 1980 ni Janice Kapp Perry. Tanang mga katungod gigahin.
Kini nga kanta mahimong kopyahan alang sa panagsa nga higayon, 

dili pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o sa panimalay. 
Kini nga pahibalo kinahanglang ilakip sa matag kopya nga himoon.

Mga pulong ug musika ni Janice Kapp Perry
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Ni Heather Wrigley
Mga Magasin sa Simbahan

Sila si Maria ug Diana D. dili lang managsuon; sila usab suod 
nga higala. Si Diana 10 anyos, ug si Maria nag-12 anyos sa 
miaging Agosto. Sila nagpuyo sa Romania, diin adunay mga 

3,000 ka mga miyembro sa Simbahan. Ilang padayon nga na-
palig-on ang ilang pagtuo ni Jesukristo pinaagi sa pagsimba, 
pagbasa sa kasulatan, ug pag-ampo.

“Sa simbahan nakakat-on ko sa pagbaton og pagtuo 
sa Dios,” miingon si Maria. Usa ka adlaw siya adunay 
eksamin, mao nga nag-ampo siya sa Langitnong 
Amahan sa ngalan ni Jesukristo para tabangan. Sa 
dihang nakakuha siya og maayo nga grado, mibati 
siya nga ang Langitnong Amahan mitabang kaniya.

Si Diana miingon nga ang Basahon ni Mormon 
nakatabang kaniya sa pagbaton og hugot nga pagtuo. 
“Matag adlaw nga mobasa ko sa Basahon ni Mormon, 
aduna koy nindot nga adlaw,” siya miingon. Ang iyang pa-
borito nga istorya sa kasulatan mao ang istorya ni Joseph 
Smith. “Siya nag-ampo, ug ang Dios ug si Jesukristo 
mitabang kaniya,” siya miingon. ◼

Managsuon sa 
Pangalan  
ug Hugot  
nga Pagtuo

TSOKOLATE
Ang paboritong dessert nilang 
duha mao ang tsokolate. 
Si Maria ganahan og 
brownies, ug si Diana 
ganahan og chocolate 
cake.
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PABORITO  
NGA KANTA
Sila si Maria ug Diana 
makatugtog sa piano. 
Ang paborito nga awit 
ni Maria mao ang “Mag-
higugmaay.” Kabahin 
kini sa sugo ni Jesus sa 
paghigugma sa ubang 
mga tawo. Si Diana 
hapit nang mahingpit 
ang pagtugtog, apan 
ang katapusan mao 
ang pinakalisud, siya 
miingon.

UNAHON ANG PAMILYA
Sila Maria ug Diana nahigugma sa ilang mga ginikanan. 
“Si Mama makahimo kanamo nga mobati nga maarang-
arang kon kami magkasakit,” miingon si Maria. “Si Papa 
mohatud kanamo sa eskwelahan,” miingon si Diana.

MGA HIMNO
Ang paborito nga himno ni Diana 
mao ang “Sa Layo nga mga Patag 
sa Judea,” nga naghisgot kabahin sa 
pagkatawo si Jesukristo. Ang mga 
miyembro sa Romania naggamit sa 
green nga hymnbook sa Simbahan. 
“Imnuri” nagpasabut nga “mga 
himno” sa Romanian.

GUSTO KO NGA MAKITA ANG TEMPLO
Sila Maria ug Diana ganahan nga maminyo sa templo 
inig-abut sa panahon. Sila nagpuyo sa Distrito sa Templo 
sa Kyiv Ukraine.

Kon modako na si Diana, siya moadto sa Templo sa 
Kyiv Ukraine aron sa pagpahigayon og mga bunyag alang 
sa patay. Karon si Maria sakto na sa edad para moadto. 
Ang templo dunay mga 500 ka milya (805 km) kalayo.
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Unsay akong buhaton aron 
makasunod sa plano sa 

LANGITNONG AMAHAN 
alang kanako?

L I N A I N  N G A  S A K S I

Si Elder Richard G. Scott sa  
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mipakigbahin sa pipila 
sa iyang mga hunahuna niini 
nga hilisgutan.
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Paminaw sa tingog sa mga propeta karon  
ug sa nangagi.

Sunda ang pagbati diha sa dughan nga  
moabut isip pagdasig gikan sa Espiritu 
Santo.

Kon gikinahanglan, tinguhaa ang tambag ug 
giya gikan sa mga ginikanan ug inyong mga 
lider sa priesthood.

Gikan sa “The Joy of Living the Great Plan of Happiness,” Ensign, Nob. 1996, 75.

Pagkat-on kabahin sa talagsaong plano 
sa kalipay pinaagi sa pagtuon sa mga 
kasulatan.
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ANG AKONG MGA SUMBANAN  
SA EBANGHELYO

Sundon nako ang plano sa Langitnong Amahan alang kanako.

Hinumduman nako ang akong pakigsaad sa  
bunyag ug maminaw sa Espiritu Santo.

Mopili ako sa matarung.  
Nasayud ako nga ako makahinulsol kon ako makahimo og sayop.

Magmatinuoron ako sa Langitnong Amahan, sa uban,  
ug sa akong kaugalingon.

Akong gamiton ang mga ngalan sa Langitnong Amahan ug ni  
Jesukristo sa balaang paagi. Dili ako mamalikas  

o mogamit og binastos nga mga pulong.

Himoon ko kadtong mga butang sa Igpapahulay nga makatabang kanako 
nga masuod ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Tahuron nako ang akong mga ginikanan ug mohimo sa akong  
bahin sa pagpalig-on sa akong pamilya.

Akong himoong sagrado ug putli ang akong hunahuna ug lawas,  
ug dili nako gamiton ang mga butang nga makadaot kanako.

Magsinina ako og tarung aron sa pagpakita og pagtahud sa  
Langitnong Amahan ug sa akong kaugalingon.

Mobasa ug motan-aw lamang ako og mga butang nga  
makapahimuot sa Langitnong Amahan.

Maminaw lamang ako og musika nga makapahimuot  
sa Langitnong Amahan.

Mangita ko og maayong mga higala ug magbinuotan ngadto sa uban.

Magpuyo ako karon nga mahimong takus nga moadto sa templo ug  
mohimo sa akong bahin aron makaangkon og mahangturong pamilya.

AKO ANAK SA DIOS
Nasayud ko nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanako,  

ug ako nahigugma Kaniya.
Makaampo ko sa Langitnong Amahan bisan kanus-a, bisan asa.
Naningkamot ko nga mohinumdom ug mosunod ni Jesukristo.
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Gibase sa usa ka tinuod nga istorya
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Pagkakaplag sa Hingpit nga  
Kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw

1. 

Ganahan ko sa kahumot  
sa mga bulak!

Nindot kini kaayo!

2. 

Ang tanan ba naghinam-hinam  
alang sa Pasko sa Pagkabanhaw?

Maingon-ingon. Dili gayud.

3. 

Abi nako nga kamong duha  
malingaw og mga holiday.

Malingaw kami!  
Ang akong paborito  

nga holiday mao  
ang Pasko.

Paborito usab na nako!  
Ganahan kaayo ko nga  

adunay mga regalo.
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Pagkakaplag sa Hingpit nga  
Kalipay sa Pasko sa Pagkabanhaw

4. 

Ang Pasko sa Pagkabanhaw  
usa ka maguol nga adlaw.  

Kabahin kini sa panahon sa  
pagkamatay ni Jesus.

Nganong dili man mo  
maghinam-hinam alang sa  

Pasko sa Pagkabanhaw?

5. 

Nakahinumdom ba mo unsa  
ang nahitabo sa Dominggo sa  

Pasko sa Pagkabanhaw?

6. 
Kahibalo ko! Si Jesus nabuhi 

pag-usab!

Ug kitang tanan mabuhi  
pag-usab.

7. 

Sakto kana. Ang Pasko sa Pagkabanhaw 
usa ka masadya nga holiday kon kita  
magsaulog sa Pagkabanhaw ni Jesus.

8. 

Ganahan kaayo  
ko sa Pasko sa 
Pagkabanhaw.

Ako usab.
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Mga Tunob sa Pasko sa Pagkabanhaw
Si Jesukristo naghimo og importante nga buhat sa espesyal nga mga lugar 
sa mga adlaw sa wala pa Siya malansang ug mabanhaw. Sunda ang mga 
tunob aron masayran asa Siya miadto ug unsa ang Iyang gibuhat.

2. Si Jesus nagsakay og asno  
paingon sa Jerusalem. Daghang 

mga tawo ang nalipay  
nga nakakita Kaniya.

5. Si Jesus gilansang. 

6. Si Jesus nabanhaw. 
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PAGHULAGWAY PINAAGI NI ADAM KOFORD

1. Si Jesus nagtudlo sa katawhan 
sa usa ka bungtod nga gitawag 

og Bungtod sa mga Olivo.

3. Si Jesus miayo sa mga  
masakiton diha sa templo.

4. Sa Tanaman sa Getsemani,  
si Jesus nag-ampo sa  

Langitnong Amahan ug  
miantus sa atong mga sala.
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Kaminyoon ug ang Pamilya diha sa Plano
“Ang Simbahan naglangkob sa mga pamilya,” 

si Presidente Boyd K. Packer, Presidente sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
miingon. “Ang mga ward ug stake anaa sa pag-
suporta. Kon maghisgot kita kabahin sa mga 
pamilya, niana atong makita ang tinuod nga 
kalamboan sa Simbahan.”

Miingon siya nga ang matag bana ug amahan 
kinahanglan nga maoy opisyal sa priesthood diha 
iyang panimalay, modumala sa iyang pamilya sa 
pagkamatarung. Sa samang paagi, siya miingon, 
ang mga lider sa priesthood kinahanglang takus 
nga mangulo—bisan og ang mga office diha sa 
priesthood magkalahi, ang matag tighupot sa 
priesthood adunay igo nga priesthood sama  
sa sunod (tan-awa sa D&P 1:20).

Si Elder Russell M. Nelson sa Korum sa  
Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut 
nga ang mga bana ug asawa, mga amahan ug 
inahan, kinahanglang motukod og relasyon sa 
paghigugma, paghinulsol, ug pag-ampo aron 
magmalampuson sa paglig-on ug pagpanalipod 
sa pamilya, nga maoy “mahinungdanon ngadto sa 
plano sa Tiglalang alang sa walay katapusan nga 
destinasyon sa iyang mga anak” (“Ang Pamilya: 
Usa ka Pamahayag sa Kalibutan,” Liahona ug 
Ensign, Nob. 2010, 129).

“Tulo ka higayon diha sa sagradong mga ka-
sulatan ang pahimangno gihimo nga ang tibuok 
yuta hingpit nga malaglag sa pagbalik sa Ginoo 
kon ang piho nga mga kondisyon dili mapahi-
mutang,” siya miingon. “Sa matag hitabo kana 
nga pahimangno may kalabutan sa kahimtang sa 
tawhanong pamilya diin wala ang pagbugkos nga 
mga ordinansa sa templo. Kon wala kini nga mga 
ordinansa sa kahimayaan, ang himaya sa Dios dili 
matuman.”

Sa pagkab-ot nianang katapusan nga tumong—
kinabuhing dayon ug kahimayaan sa tanang mga 
anak sa Dios—nagkinahanglan nga mahitabo 
ang tinuod nga kalamboan sa atong mga pani-
malay, sa mga ward, ug mga branch, ug sa tibuok 
Simbahan.

Ang mga lider sa Simbahan mipasabut sa 
kamahinungdanon sa “tinuod nga kalam-
boan” ug kon unsaon sa pagkab-ot niini 

atol sa Tibuok Kalibutan nga Miting sa Pagbansay 
sa Pagpangulo niadtong Pebrero 11, 2012.

Sila si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, ug ang 
mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, ang Kapangulohan sa Seventy, ug mga 
kapangulohan sa auxiliary sa Simbahan miapil sa 
instruksyon ngadto sa mga lider sa Simbahan sa 
tibuok kalibutan.

“Sa termino nga gigamit sa Simbahan ang,  
kalamboan masabut nga mao ang ‘bag-ong  
mga miyembro.’ . . . Ang tinuod nga kalamboan, 
bisan pa, gipasabut nga ‘kalamboan sa gidagha-
non sa aktibong mga miyembro,’” mipasabut si 
Presidente Uchtdorf.

Si Elder M. Russell Ballard sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles midugang, “Ang kalam-
boan mahitabo kon ang personal, tibuok kinabuhi 
nga pagkakabig sa ebanghelyo moresulta sa nag-
tubo nga kamatinud-anon sa matag indibidwal ug 
pamilya.”

Kana nga nagtubo nga kamatinud-anon nag-
lakip sa mga butang nga dili sayon nga sukdon, 
sama sa inadlaw nga pag-ampo, pagtuon sa kasu-
latan, family home evening, gugma sa panimalay, 
ug personal nga mga kasinatian uban sa Pag-ula, 
si Presidente Uchtdorf miingon.

“Sagad kaayo, usahay atong gihimong kompli-
kado ang katahum ug kayano sa ebanghelyo ni 
Jesukristo uban sa walay katapusang lista sa kuti 
nga mga ekspektasyon,” siya miingon. “Hinoon, 
kon mag-focus kita sa ‘katuyoan’ sa ebanghelyo, 
daghan sa mga kalibug mahanaw.”

Daghan sa mga pagsibya nag-focus sa importan-
ting mga doktrina ug mga baruganan, nga naghatag 
og tubag sa mga pangutana sa unsa ang “katuyoan”.

“Ang tukma nga mga pangutana sa ‘katuyoan’ 
sa ebanghelyo mogiya kanato ngadto sa tukmang 
mga desisyon kon si ‘kinsa,’ ‘unsa,’ ‘kanus-a,’  
‘asa,’ ‘ngano,’ ug ‘unsaon,’ kini sa paghimo,”  
si Presidente Uchtdorf miingon.

Mga Balita sa Simbahan

Ang Tibuok Kalibutan nga Pagbansay sa Pagpangulo 
Naghatag og Empasis sa Tinuod nga Kalamboan
Ni Heather Whittle Wrigley
Mga Balita ug Panghitabo sa Simbahan
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Bisitaha ang news .lds .org alang sa dugang nga mga balita ug panghitabo sa Simbahan.
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Paggamit sa Ebanghelyo
Ang tinuod nga kalamboan ug pagkakabig mo-

abut pinaagi sa paggamit sa ebanghelyo sa inadlaw 
nga kinabuhi. Sa usa ka diskusyon nga pangutana 
ug tubag, si Elder L. Tom Perry ug Elder D. Todd 
Christofferson sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mipasabut nga ang pinakaimportante 
nga paggamit sa ebanghelyo mao ang paghimo ug 
paghupot sa mga pakigsaad sa templo. Ang pagsu-
nod sa mga pakigsaad, si Elder Christofferson mii-
ngon, makausab sa kinainyanhon nga tawo ngadto 
sa pagka-Santos paglabay sa panahon.

Ang pagtabang sa uban usa ka laing importante 
nga aspeto sa paggamit sa ebanghelyo. Ang mga 
miyembro maoy responsable sa tinagsa ug isip 
usa ka Simbahan sa pagtabang niadtong anaa sa 
temporal ug espirituhanong panginahanglan, ang 
mga lider miingon.

Kinahanglang dili kita magpanuko sa pag-
pakigtambayayong uban sa laing mga tinuohan 
ug anad sa pagserbisyo nga mga organisasyon 
sa pag-atiman sa timawa ug mga kabus, si Elder 
Christofferson miingon. Ang mga lider sa pries-
thood kinahanglan nga mangulo niini nga mga 
paningkamot, apan ang mga miyembro ug mga 
misyonaryo kinahanglang mosuporta usab niana 
nga tahas.

Usa ka panel nga diskusyon mipasabut gayud 
sa pag-focus sa pagpangalagad sa mga pamilya, 
paglig-on sa mga naghupot sa Melchizedek Pries-
thood, ug pagtabang nga malig-on ang pagtuo ug 
mga pagpamatuod sa mga kabatan-onan. Sila si 
Elder Ballard ug Elder Neil L. Andersen sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles miapil, uban 
nila si Elder Ronald A. Rasband sa Kapangulohan 
sa Seventy; Elaine S. Dalton, kinatibuk-ang presi-
dente sa Young Women; ug Rosemary M. Wixom, 
kinatibuk-ang presidente sa Primary.

Atol sa Tibuok Kalibutan nga 
Miting sa Pagbansay sa 

Pagpangulo niadtong Pebrero, si 
Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ika-
duhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, miingon, “Ang 
unang butang nga kinahanglan 
natong buhaton mao ang pagsa-
but. Ikaduha mao ang pagbutang 
sa atong pagsabut ngadto sa 
paglihok. . . . Adunay gamay nga 
kaayohan ang pagkadungog sa 
pulong sa Dios kon dili nato gami-
ton sa atong kinabuhi ang atong 
nadungog.”

Gidapit niya ang mga lider sa 
Simbahan sa paghimo niining 
tulo ka butang human sa sibya sa 
pagpangulo ug sa tibuok nila nga 
panahon sa pagserbisyo sa ilang 
mga calling nga kat-unan ang pi-
nakadaghang instruksyon pinaagi 
sa mga lider sa Simbahan:

1. Sa tinagsa ug isip mga council, 
ikonsiderar sa mainampoong 
paagi ang mga instruksyon 
nga inyong nadawat ug pangi-
taa ang “katuyoan” sa inyong 
pagserbisyo ug pangalagad.

2. Mosunod sa pagpamalandong 
ug diskusyon, mahibaloan ang 
pipila ka piho nga mga aksyon 
nga gipasalig ninyo nga iim-
plementar. Ang mga aksyon 
kinahanglan nga ipahaum sa 
mga sirkumstansya ug pangi-
nahanglan sa matag organi-
sasyon, ward, stake, pamilya, o 
indibidwal.

3. Kon nahimo na ninyo kini 
nga mga pasalig, i-follow up 
kini diha sa nalakip sa inyong 
responsibilidad ug mga calling 
sa matag miting sa inyong 
council.

Si Elder M. Russell Ballard sa 
Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles namulong atol 
sa usa ka panel nga diskusyon 
nga gipahigayon isip kabahin 
sa Tibuok Kalibutan nga Miting 
sa Pagbansay sa Pagpangulo 
niadtong Pebrero 2012.
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Sa kadugayan, 
mokabat sa ha-
pit 100 ka mga 
video nga nag-
pakita sa mga 
eksena sa kina-
buhi ni Kristo 
sa Bag-ong 
Tugon maanaa 
na sa website 
nga The Life of 
Jesus Christ Bible 
Videos.

Si Elder Rasband miingon nga ang matag 
lider kinahanglan nga moapil sa pagpabalik 
sa mga miyembro sa hingpit nga pagkaaktibo, 
ug si Elder Andersen mipasabut nga ang mga 
kabatan-onan kinahanglan nga moapil gayud 
sa pagpaaktibo ug paglig-on sa ubang mga 
kabatan-onan.

Pagkab-ot sa Tinuod nga Kalamboan
Ang tinuod nga kalamboan moabut samtang 

atong gamiton ang mga baruganan sa ebang-
helyo sa inadlaw natong kinabuhi, mipasabut  
si Presidente Uchtdorf.

“Samtang ikonsiderar ninyo kini nga mga 
hilisgutan, pangutan-a ang inyong kaugali-
ngon sa ‘katuyoan’ sa inyong pagserbisyo  
ug pangalagad ug ang sangputanan nga  
‘busa, unsa man diay’ diha sa inyong mga  
responsibilidad isip mga indibidwal ug isip 
mga council,” siya miingon.

Pagkat-on pa og Dugang
Ang mga indibidwal mahimong motan-aw, 

maminaw, makaimprinta, ug maka-download 
og materyal gikan sa sibya sa dinosena nga 
mga pinulongan pinaagi sa pag-adto sa lds 
.org/ study/ other-addresses ug sa pag-klik sa 
Worldwide Leadership Training. ◼

Panawagan alang  
sa mga Artikulo

Ang Liahona ganahan nga mobasa mahitungod  
sa inyong mga tradisyon sa Pasko:

•  Giunsa sa pagsaulog sa inyong pamilya ang 
kapaskohan?

•  Unsa nga mga tradisyon ang komon sa inyong 
kultura?

•  Unsa nga mga tradisyon ang inyong namugna 
aron mapaduol ang inyong kaugalingon ug ang 
inyong pamilya sa Manluluwas?

•  Unsang halandumon nga mga kasinatian sa 
Pasko—ilabi na niadtong may kalabutan sa mga 
tradisyon—ang ikapakigbahin ninyo kanamo?

Palihug ipadala ang inyong mga panumduman ug 
mga ideya ngadto sa Liahona sa dili pa ang Hunyo 1, 
2012, sa liahona@ ldschurch .org. ◼

Ang BibleVideos.LDS.org  
Gasa sa Kalibutan

Atol sa 2011 nga Debos-
yonal sa Pasko sa Unang 
Kapangulohan, ang mga 

lider sa Simbahan mipresentar 
sa The Life of Jesus Christ Bible 
Videos website, usa ka “gasa”  
sa kalibutan.

BibleVideos .lds .org usa  
ka tipiganan alang sa orihinal 
nga mugbong mga video nga 
nagpakita sa mga eksena sa 
kinabuhi ni Kristo, nga nagsu-
god gikan sa mga anghel nga 
nanagna sa pagkatawo ni Kristo 
hangtud sa Pagkabanhaw sa 
Manluluwas.

Si Presidente Henry B.  
Eyring, Unang Magtatambag  
sa Unang Kapangulohan, mipa-
hibalo sa mao nga site atol sa 
debosyonal.

“Sama sa mga kasulatan 
diin matinud-anong gisubay 
kining minugbo nga mga salida 
maingon og hilum kini alang 
kaninyo,” siya miingon. “Ang 
inyong hugot nga pagtuo ug 
ang Espiritu Santo momugna 
og emosyon nga angay niining 

mausab-usabon nga kalibutan.”
Ang mga materyal alang sa 

mga video gisangkap gikan  
sa footage shot sa new LDS  
Motion Picture sa Simbahan  
sa Studio South Campus sa 
Goshen, Utah, diin ang pag-
himo og salida sa Bag-ong 
Tugon nga Proyekto sa Library 
sa Kasulatan gisugdan niadtong 
Agosto 2011.

Ang proyekto mohimo pa  
og kapin sa 100 ka mugbong 
mga salida nga maghulagway 
sa kinabuhi ni Kristo, nga  
gikuha direkta gayud gikan  
sa teksto sa King James Version 
sa Biblia.

Ang website adunay mahiga-
laon nga mobile design ug naa 
na kini sa Iningles (BibleVideos 
.lds .org), Spanish (videosdela 
biblia .org), ug Portuguese  
(videosdabiblia .org). Usa ka 
libre nga iPad app anaa na  
usab, nagtanyag og bag-ong 
paagi sa pagsinati sa mga istorya 
sa Biblia pinaagi sa pagtan-aw, 
pagpaminaw, ug paghikap. ◼
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Sila si Elder 
Christofferson 
ug Elder Jensen 
namulong sa 
mga misyo-
naryo gikan 
sa Argentina 
Resistencia  
Mission sa  
sayo niadtong 
Nobyembre 
2011.
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NAMULONG KARONG ADLAWA

Sila si Elder Christofferson, Elder Jensen 
Nanudlo sa mga Miyembro sa Argentina

Niadtong Sabado, Nobyembre 12,  
2011, sila si Elder D. Todd 

Christofferson sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles ug Elder 
Jay E. Jensen sa Kapangulohan sa 
Seventy namulong sa mga kabatan-
onan, mga young adult, mga lider sa 
priesthood, mga misyonaryo, ug sa 
mga miyembro sa Salta, Argentina.

Didto usab mitambong sila si 
Elder Mervyn B. Arnold, Presidente 
sa South America South Area; iyang 
asawa, Devonna; ug si Elder Ruben 
Spitale, Area Seventy. Ang asawa 
ni Elder Christofferson, si Kathy, ug 
ang asawa ni Elder Jensen, si Lona, 
nanambong usab.

Hapit 1,300 ka mga batan-on ug 
mga ginikanan ang mitambong sa 
fireside diin sila si Elder Christofferson 
ug Elder Jensen namulong. Lain usab 
nga 10,000 ka mga miyembro sa 
70 ka mga stake center sa tibuok 
Argentina ang nanan-aw sa sibya.

Si Elder Jensen, kinsa kanhiay nga 
miserbisyo isip Presidente sa Area 
sa South America South, miingon, 
“Kon dili kamo makahinumdom og 
bisan unsa nga akong giingon, gusto 
kong mahinumdom kamo sa usa ka 
hugpong sa pulong sa usa ka pro-
peta, Presidente Thomas S. Monson, 
kinsa akong gipamatuod nga usa ka 
matuod nga propeta sa Dios. Mao 
kini ang hugpong sa pulong: ‘Ang 
mga pagdesisyon modeterminar sa 
destinasyon.’”

Aduna kitay kabubut-on—ang 
abilidad ug pribilehiyo sa paghimo 
og mga desisyon—si Elder Jensen 

miingon, ug uban niadto nga mga 
desisyon atong gipili ang atong mga 
destinasyon.

Giasoy niya ang istorya sa usa ka 
higala kinsa mipili nga mag-inom 
ug mo-drive ug naaksidente nga 
mipatay og duha ka tawo. Iya kining 
gisukwahi sa iyaha ug sa iyang 
asawa nga istorya sa pagpili nga dili 
una magminyo aron makaserbisyo 
siya og misyon isip batan-ong lalaki.

“Sa [akong pag-uli] nagminyo 
kami sa templo. Mihimo kami og 
mga pakigsaad, diin among gibag-o 
matag semana panahon sa tibuok 
namong kinabuhi. Mihimo kami og 
mga desisyon nga mitino sa among 
destinasyon,” siya miingon.

Misunod si Sister Christofferson, 
mipaambit sa iyang pagpamatuod 
mahitungod sa mga panalangin sa 
paghupot sa mga pakigsaad, ug gita-
pos ni Elder Christofferson ang miting.

“Ang bugtong butang nga 
tinuoray ninyong gikinahanglan mao 
ang gugma ug hugot nga pagtuo,” 
si Elder Christofferson miingon. “Ang 
hugot nga pagtuo maoy nagtabang 
sa among kaminyoon, pamilya, pro-
pesyon, [ug] panarbaho.”

Iyang gipasabut nga ang mga 
sugo naghatag og direksyon sa 
atong kinabuhi ug nagtabang ka-
natong makabaton kon unsa gayud 
ang importante.

Siya dayon mitambag sa  
mga batan-on ug sa ilang mga  
ginikanan sa paghimo og pasalig 
nga mosunod sa tambag nga  
anaa sa pamphlet nga Alang sa 

Kalig-on sa mga Kabatan-onan .
“Makalig-on kaayo kini sa inyong 

mga anak, bisan kon ilang makita 
ang ilang kaugalingon nga nag-inu-
sara—nahibalo nga ang ilang mga 
ginikanan nagsunod niining sama 
nga mga baruganan,” siya miingon.

Gitapos ni Elder Christofferson 
uban sa ekspresyon sa paghigugma 
ngadto sa mga miyembro sa 
Argentina, diin siya miserbisyo og 
misyon dul-an na sa mga dekada 
ang milabay.

Samtang didto sa Salta, si Elder 
Christofferson ug Elder Jensen 
nakigkita usab sa lokal nga mga 
misyonaryo ug mga young single 
adult, diin ilang gipahibalo ang ilang 
gugma gikan sa mga Kaigsoonan.

Sa pagbasa mahitungod sa panga-
lagad sa modernong mga Apostoles, 
bisitaha ang Prophets and Apostles 
Speak Today sa LDS .org. ◼
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Ang Templo sa Quetzaltenango Guatemala, nga gipahinungod niadtong 
Disyembre 11, 2011, ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, mao ang ika-136 
nga templo.

MGA BALITA SA TEMPLO

Pagpahinungod Gipahigayon 
alang sa Templo sa  
Quetzaltenango Guatemala

Ang Templo sa Quetzaltenango 
Guatemala gipahinungod pagka-
Dominggo, Disyembre 11, 2011, sa 
tulo ka sesyon pinaagi ni Presidente  
Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang Mag-
tatambag sa Unang Kapangulohan. 
Ang mga sesyon sa pagpahinungod 
gisibya ngadto sa mga kongregasyon 
sa Simbahan sulod sa temple district.

“Pagkaanindot niini nga templo,” 
si Presidente Uchtdorf miingon atol 
sa Sabado nga kasaulugan, diin ang 
mga tigpasundayag nga mga kaba-
tan-onan gikan sa mga kongregasyon 
sa area nanayaw, nanganta, ug mi-
presentar og usa ka visual display sa 
lokal nga kasaysayan ug kultura. “Kini 
adunay masidlakon nga kasanag 
sama sa mutya, ug kini ang mutya 
niini nga dapit niini nga nasud.”

Ang Templo sa Quetzaltenango  
Guatemala mao ang ika-136 nga  
templo sa tibuok kalibutan ug  
ikalima sa Central America. Kini  
nga templo moserbisyo sa gibana-
bana nga 60,000 ka mga Santos  
sa Ulahing mga Adlaw.

Ang Simbahan nag-Ground 
Breaking alang sa Ikapito  
nga Templo sa Brazil

Niadtong Nobyembre 15, 2011, 
si Elder David A. Bednar sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
nangulo sa seremonya sa groundbre-
aking alang sa Templo sa Fortaleza 
Brazil, ang ikapito nga templo sa 
Simbahan sa Brazil.

“Kini nga templo mamahimo nga 
tinubdan sa paglaum, kahayag, ug 
hugot nga pagtuo sa Dios alang sa 
tanan nga moanhi ug magalakaw 
dinhi ug niini nga hawan,” si Elder 
Bednar miingon. “Kini nga siyudad 
kanunay nga mas mamaayo ug 
lahi tungod sa templo nga tukuron 
dinhi.”

Ang templo tukuron sa Avenida 
Santos Dumont sa Fortaleza, Ceará, 
Brazil. Si Presidente Thomas S. 
Monson mipahibalo sa pagtukod 
sa Templo sa Fortaleza Brazil atol sa 
Oktubre 2009 nga kinatibuk-ang 
komperensya. ◼

SA TIBUOK SIMBAHAN

Ang Konsyerto sa Puerto Rico  
Mipundok og mga Liboan

Niadtong Disyembre 18, 2011, ang mga  
miyembro sa lima ka stake sa Puerto Rico miapil  
sa konsyerto sa Pasko nga gipahigayon didto sa  
Paseo de las Artes sa siyudad sa Caguas. Gibana-
bana nga 85 ka mga miyembro sa Simbahan ang  
mipasundayag, ug mga 2,500 ka mga miyembro  
sa komunidad ang nanambong.

Ang New Young Adult Center  
mao ang Ikatulo sa Africa

Niadtong Nobyembre 4, 2011, ang mga young 
adult sa Soweto South Africa Stake mipahigayon 
sa ilang unang kalihokan sa bag-ong building nga 
eksklusibo lamang isip usa ka young adult center.

Kapin sa 140 ka mga center ang anaa na sa 
tibuok Europe, ug pipila ang nagkatap sa Estados 
Unidos. Ang center sa Soweto mao ang ikatulo sa 
Africa; ang uban anaa sa Democratic Republic of 
Congo ug sa Zimbabwe.

Lahi nga Pamaagi sa Pagpaila  
Nakaagni og mga Pagpangutana

Usa ka linukot nga papel maoy tinubdan sa 
“Mga Pangutana alang sa Dios” kalihokan sa mga 
misyonaryo sa Nizhniy Novgorod, Russia, niadtong 
Oktubre 9, 2011.

Sulod sa pipila ka oras nga kalihokan, kapin sa 
150 ka tawo ang mihunong dapit sa duha ka la-
mesa sa usa ka busy nga dalan, mipunit og ballpen, 
ug misulat sa ilang mga pangutana. Tanan-tanan, 
84 ka mga pangutana ang nasulat sa usa ka linukot 
nga papel. Daghang tawo ang mipadayag sa ilang 
tinguha nga matubag gikan sa mga misyonaryo 
nga didto.

Aron mabasa ang daghan pa ug ubang mga 
istorya, palihug bisitaha ang news .lds .org. ◼
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KOMENTARYO

Ang Kompas nga 
Kinahanglanon

Ang Liahona mao ang akong 
kahayag niini nga kinabuhi. Uban 
niini, dili gayud ako masaag. Naga-
tuo ako nga ang tanan nga mobasa 
sa mga magasin sa Simbahan ma-
kakita sa tukmang paagi kon unsa 
ang iyang gikinahanglan. Ako ang 
presidente sa Primary, ug akong 
nakita nga ang mga bata ganahan 
nga maminaw sa mga istorya mahi-
tungod sa mga bata sama nila diha 
sa magasin. Ang Liahona mao ang 
kompas nga gikinahanglan kaayo 
sa atong kinabuhi; makatabang kini 
kanato nga malikay sa mga gahong 
ni Satanas.
Yanina Ivanivna Davydenko, Ukraine

Ang mga Kasinatian  
Makahatag og Kahupayan

Ang Liahona nakatabang kaayo 
kanako pinaagi sa mensahe ug 
mga artikulo niini. Uban sa samok 
namo nga kinabuhi, kasagaran 
akong mahunong sa adlaw ug 
mobasa og usa ka artikulo gikan 
sa magasin nga nagpakigbahin sa 

mga kasinatian sa 
kinabuhi sa ubang 
mga miyembro. Kini 
nga mga artikulo 
kanunay nga na-
katabang kanako 
aron makakita og 
espirituhanong 
kahupayan ug 
mabag-o ang 
akong tinguha 

nga makabalik sa presen-
sya sa Dios ug ni Jesukristo uban sa 
akong pamilya.
João Carlos, Brazil

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

MGA IDEYA SA FAMILY HOME EVENING

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

“Ang mga panalangin sa Seminary,” pahina 20: Ribyuha daan ang 
artikulo ug hukmi kon unsa ang pinakamaayo nga paggamit niini nga 
mensahe sa inyong pamilya. Kon kamo dunay mga tin-edyer sa seminary, 
sugdi pinaagi sa pagpangutana kanila kon nganong ang seminary importante kanila. Dayon 
basaha ang seksyon nga gitawag og “Pagdawat sa Gisaad nga mga Panalangin.” Awhaga 
ang mas gagmayng mga bata sa pagpangandam nga motambong sa seminary kon sila 
modako na. Kon kamo walay batan-on nga nanag-edad para sa seminary, mahimo kamong 
mobasa sa artikulo ug dayon maghisgot sa kaimportante sa seminary alang sa mga kabatan-
onan karon.

“Ang Tanan Nakaila kang Bleck,” pahina 42: Hunahunaa ang pagpanganta sa  
“Buhata Unsa ang Matarung” (Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata, nu. 34) isip 
pangbukas nga awit. Basaha o i-summarize ang istorya mahitungod ni Bleck. Hangyoa 
ang sakop sa pamilya sa pagpakigbahin og usa ka kasinatian dihang kinahanglan sila nga 
mohimo og lisud nga desisyon tali sa magkalahi nga dalan ug unsa ang mga sangputanan 
nga miabut gumikan sa desisyon nga ilang gihimo. Tapusa pinaagi sa pagbasa sa kutlo 
gikan ni Presidente Thomas S. Monson. ◼

Simpli, Kalma, ug Dili Makalimtan
Dili kadto makalimtan nga family home evening uban sa duha namo ka gagmayng 

anak nga babaye, si Angélique, edad 6, ug Béthanie, edad 4. Ako ug ang akong bana dili 
makabarug sa among gilingkuran, sa kakapoy, ug wala mahibalo asa kami magsugod. 
Mao nga ang among mga anak nga babaye ang misugod ug mihimo sa family home 
evening assignment wheel, mihatag og buluhaton namong matag usa. Ang akong bana 
ang mo-conduct, si Béthanie sa musika, ako sa mga kalihokan, ug si Angélique mohatag 
og leksyon.

Gipili ni Béthanie ang “Gusto ko nga Makita ang Templo” (Songbook sa mga Bata, 
99), ug kini among gikanta. Si Papa ang mihatag sa pangbukas nga pag-ampo. Dayon 
si Angélique mikuha sa pinakabag-o nga isyu sa Liahona ug mipili og artikulo sa seksyon 
alang sa mga bata. Nagkat-on siya sa pagbasa sa iyang eskwelahan, mao nga gibasa niya 
ang artikulo ngari kanamo. Ang pagbati sa among panimalay usa ka pagbati sa kakalma. 
Ang Espiritu mipamatuod nga ang iyang gibasa matuod.

Nagdula kami, ug ako ang mihatag sa panapos nga pag-ampo. Samtang nag-ampo ko, 
nagpasalamat gayud ako sa Langitnong Amahan tungod sa Iyang Espiritu ug gugma ug 
usab sa pagkaangkon og panalangin sa duha ka gagmayng espiritu sa among panimalay. 
Ang akong bana ug ako nahibalo nga ang among responsibilidad mao ang pag-atiman 
kanila ug sa pagtudlo kanila sa ebanghelyo. Ang pahimo og family home evening mao ang 
bahin niana nga sagradong responsibilidad. ◼
Sylvie Poussin, Réunion



80 L i a h o n a

Nakahimamat ako og mga tawo nga 
nawad-an na gayud sa paglaum. Ilang 
gibati nga ang paghinulsol dili alang 

kanila ug walay kapasayloan alang kanila. Sila 
wala makasabut sa makalimpyo nga gahum 
sa Pag-ula. O, kon sila nakasabut, wala gayud 
nila masabti ang kahulugan sa pag-antus ni 
Jesukristo sa Getsemani ug sa krus. Alang 
kanato ang pagkawala sa paglaum alang sa 
paglimpyo sa atong kinabuhi mao ang pag-
salikway sa kalalum, gahum, ug kinutuban sa 
Iyang pag-antus alang kanato.

Mga pipila ka tuig ang milabay aduna koy 
buluhaton samtang anaa sa komperensya sa 
stake sa pag-interbyu sa 21 anyos nga lalaki  
sa pagtino sa iyang katakus sa pagserbisyo  
og misyon. Karon, sa kasagaran ang mga  
General Authority dili mointerbyu og poten-
syal nga mga misyonaryo. Mao nga kini ta-
lagsaon. Samtang nagbasa ko sa background 
sa mga rason alang sa interbyu, nasagmuyo 
ko. Kini nga batan-ong lalaki nakahimo og 
grabeng kalapasan. Natingala ko nganong 
gihangyo ko nga mointerbyu sa usa ka tawo 
nga ingon niini ang background, nakahu-
kom nga talagsaon kaayo alang kanako ang 
pagrekomendar og pagtugot kaniya isip 
misyonaryo. 

Pagkahuman sa Sabado sa gabii nga ses-
yon sa komperensya, miadto ko sa opisina sa 
presidente sa stake para sa interbyu. Samtang 
nagpaabut ko, usa ka gwapo nga batan-ong 
lalaki nga may talagsaong panagway ang 
miduol. Naghunahuna kon unsaon nako sa 
pagrason nga dili ko makig-istorya kaniya 
tungod kay nakita nako nga gusto niyang 
makig-istorya kanako ug ako adunay sabut 
uban sa usa ka problemadong lalaki. Dayon 
iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon. 
Siya mao ang batan-ong lalaki nga akong 
interbyuhunon.

Sa pagkapribado sa opisina, nangutana 
lang ko og usa ra ka pangutana: “Nganong 
mointerbyu man ko nimo?”

Iyang gisaysay ang iyang kaagi. Sa dihang 
natapos na siya, siya misugod sa pagpasabut 
sa mga lakang ug personal nga pag-antus 
nga iyang giagian. Siya naghigsut kabahin sa 
Pag-ula—ang mahangturong gahum sa Pag-
ula. Siya mipamatuod ug mipahayag sa iyang 
gugma alang sa Manluluwas. Ug dayon siya 
miingon, “Nagtuo ko nga ang personal nga 
pag-antus sa Manluluwas sa Getsemani ug 
sa Iyang sakripisyo diha sa krus may igong 
gahum sa pagluwas gani sa tawo nga sama 
nako.” 

Natandog sa iyang pagkamapainubsanon 
ug sa Espiritu, miingon ko, “Morekomendar 
ko nimo sa pagserbisyo isip usa ka represen-
tante ni Jesukristo.” Ug dayon miingon ko, 
“Usa lang ka butang ang akong hangyoon 
kanimo. Gusto ko nga mahimo kang pinaka-
maayo nga misyonaryo sa tibuok Simbahan. 
Kana lang.”

Tulo o upat ka bulan ang milabay, si Sister 
Edgley ug ako namulong sa missionary trai-
ning center. Sa pagtapos sa debosyonal, na-
kighimamat ko sa mga misyonaryo sa dihang 
nakakita ko og usa ka batan-ong lalaki nga 
pamilyar ang dagway.

Siya nangutana, “Nakahinumdom ka 
kanako?”

Ingon og naulaw, miingon ko, “Pasayloa ko. 
Morag kaila gyud ko nimo, dili lang gyud ko 
kahinumdom.” 

Dayon siya miingon, “Tuguti ko sa pagsulti 
kon si kinsa ako. Ako mao ang pinakamaayo 
nga misyonaryo sa missionary training center.” 
Ug mituo ko kaniya. 

Ang paglaum niining batan-ong lalaki wala 
lamang nakabase sa kahibalo ug pagpama-
tuod sa Pag-ula apan nakabase kini sa paghi-
mong personal niini nga gasa. Siya nakasabut 
nga kini personal alang kaniya! Siya nasayud 
sa gahum sa Pag-ula ug sa paglaum nga ma-
hatag niini kon ang tanan ingon og nawala na 
o wala nay paglaum. ◼
Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong sa Brigham 
Young University nga gihatag niadtong Nobyembre 4, 2008. 
Alang sa kompleto nga teksto sa Iningles, bisitaha ang  
http:// speeches .byu .edu.

PAGLAUM DIHA  
SA PAG-ULA

Ni Bishop  
Richard C. Edgley

Unang Magtatambag sa  
Presiding Bishopric

H A N G T U D  K I T A  M A G K I T A  P A G - U S A B

Ang paglaum 
kinahanglang 
dili lang ibase 
sa kahibalo ug 
pagpamatuod 
apan ibase usab 
kini sa paghi-
mong personal 
sa Pag-ula.
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“Kamo ug ako sa panahon sa kahuyang maka-
tuaw, ‘Walay nakasabut. Walay nakahibalo,’ ” 
misulat si Elder David A. Bednar sa Korum 

sa Napulog Duha ka mga Apostoles. “Walay 
tawo, tingali, ang nahibalo. Apan ang Anak 
sa Dios hingpit nga nahibalo ug nakasabut, 
kay Siya mibati ug mipas-an sa atong mga 
palas-anon una pa kanato. Ug tungod kay 
Iyang gibayaran ang hingpit nga kantidad 

ug mipas-an sa palas-anon, Siya hingpit nga 
makasabut kanato ug makatunol ngari kanato 

sa Iyang mga bukton sa kalooy sa daghang 
yugto sa atong kinabuhi. Siya makatunol, 

makahikap, makatabang—sa tinuoray makapa-
duol kanato—ug makalig-on kanato.” Tan-awa 

sa “Ang Pag-ula ug ang Panaw sa  
Pagka-mortal,” pahina 12.
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