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“Ang Kahayag 

ni Kristo mao 

ang balaanon 

nga gahum o 

impluwensya 

nga gikan sa 

Dios pinaagi 

ni Jesukristo. 

Naghatag kini 

og kahayag 

ug kinabuhi 

sa tanang 

butang.”
Elder Richard G. Scott  
sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, 
“Kalinaw sa Konsensya  
ug Kalinaw sa Hunahuna,” 
Liahona, Nob. 2004, 15.
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Pagpangalagad ni Jesukristo
Ni Elder Russell M. Nelson
Kita makasunod sa lima ka 
aspeto sa kinabuhi sa Manlulu-
was samtang kita nagtinguha sa 
pagsunod Kaniya ug pagsabut  
sa Iyang Pag-ula.

26 Semana sa Pasko sa  
Pagkabanhaw [Easter]
Sa katapusang semana sa Iyang 
kinabuhi, gibuhat sa Manluluwas 
ang pinakatalagsaong milagro  
sa tanan.

30 Pagtabang sa mga Bata  
sa Pagpangandam alang  
sa Bunyag
Nila ni Jessica Larsen ug  
Marissa Widdison
Unsay mahimo sa mga ginikanan 
aron mas makahuluganon ang 
bunyag sa ilang anak?
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Ni Elder Jairo Mazzagardi
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ang templo makakabig.NAA SA HAPIN

Sa atubangan: Paghulagway sa litrato pinaagi 
ni Tim Taggart © IRI. Sa luyo: Paghulagway 
sa litrato pinaagi ni Matthew Reier. Sulod sa 
atubangang hapin: Gilitratohan ni Kristine 
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40 Pagpili sa Mas Maayong Bahin
Ni Matthew D. Flitton
Aron hingpit nga makapasalig  
sa ebanghelyo ni Jesukristo, gisak-
ripisyo ni Zoltán ang pipila ka  
maayong butang.

M G A  Y O U N G  A D U L T

42 Mga Pangutana ug mga Tubag
Unsaon nako sa pagpasabut sa 
akong higala ngano ang pagsupak 
sa balaod sa kaputli dili maayo 
nga ideya?

44 Unsaon sa Pagserbisyo sa  
mga Calling sa Priesthood
Ni Presidente Thomas S. Monson
Pagkat-on sa kamahinungda-
non sa pagtabang, pagtudlo, ug 
pagtandog sa kinabuhi niadtong 
inyong giserbisyohan.

45 Atong Luna

46 Nganong Nagkinahanglan  
Kita sa Basahon ni Mormon
Upat ka mga rason nganong  
mahinungdanon ang Basahon  
ni Mormon.

48 Pagtubo diha sa Tambok  
nga Yuta: Matinud-anong  
Kabatan-onan sa Uganda
Ni Cindy Smith
Kining mga kabatan-onan  
nalig-on tungod sa ilang mga  
sakripisyo para sa ebanghelyo.

52 Alang sa Kalig-on sa mga  
Kabatan-onan: Unsa ang  
Tinuod nga Higala?
Ni Elaine S. Dalton

54 Giunsa Nako sa Pagkasayud: 
Ang Akong Imbitasyon sa  
Kaluwasan
Ni Emerson José da Silva
Sa dihang akong gidawat ang im-
bitasyon sa akong higala, nasayud 
ko nga nakakaplag ko og usa ka 
importante nga butang.

56 Napulo ka mga Paagi aron  
Makahibalo nga Kamo Nakabig
Ni Tyler Orton
Ang akong nakat-unan kabahin 
sa pagkakabig nakatabang nako 
pag-monitor sa akong paglambo 
diha sa ebanghelyo.

59 Poster: Ang Pagkugi  
Mahinungdanon Gayud

K A B A T A N - O N A N

60 Ang Gamay nga Misyonaryo  
ni Lola Deny
Ni Emília Maria Guimarães Correa
Ang gugma ni Vitor para sa ebang-
helyo nakapasugod sa pagkakabig 
sa iyang apohang babaye.

61 Linain nga Saksi: Ngano nga 
ang Simbahan Adunay Taas 
Kaayo nga Pangalan?
Ni Elder M. Russell Ballard

62 Pagsaulog sa mga Templo!
Ni Darcie Jensen
Sa tibuok kalibutan, ang mga  
bata nagsaulog sa pagkaanay 
templo duol nila.

64 Mga Pangutana ug mga  
Tubag sa Templo
Mga tubag sa mga pangutana 
sama sa, Ngano nga kita dunay 
mga templo? Unsay mahitabo  
sa sulod niini?

65 Musika: Mga Pamilya  
Mahimong Manag-uban  
sa Hangtud
Nila ni Ruth Muir Gardner  
ug Vanja Y. Watkins

66 Pagdala sa Primary ngadto  
sa Panimalay: Gipahiuli ni  
Jesukristo ang Iyang Simbahan 
sa Ulahing mga Adlaw

68 Diha sa Dalan: Diin  
Maorganisar ang Simbahan
Ni Jan Pinborough

70 Para sa Gagmayng mga Bata

81 Litrato sa Propeta:  
Wilford Woodruff

M G A  B A T A

Tan-awa kon inyo ba nga 
makit-an ang Liahona  
nga gitago dinhi niini  

nga isyu. Timaan:  
Gamita ang mga mata  
sa usa ka superhero.
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Mga Ideya sa Family Home Evening

SA INYONG PINULONGAN
Ang Liahona ug ubang mga materyal sa Simbahan anaa na sa daghang 
pinulongan sa languages.lds.org.

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

Basahon ni Mormon, 46
Buhat sa templo, 7, 64, 

38, 65, 80
Bunyag, 30
Ehemplo, 48
Espiritu Santo, 10, 36
Hingpit nga kalipay, 37
Hugot nga Pagtuo, 48
Inspirasyon, 36, 38
Jesukristo, 4, 18, 26
Kamatayon, 4, 12, 39
Kaputli, 42
Kinatibuk-ang  

komperensya, 8, 37

Misyonaryo nga buhat, 
34, 39, 48, 52, 54, 60

Ordinansa, mga, 18
Organisasyon sa  

Simbahan, 61
Pag-ampo, 18, 45
Pagkabanhaw, 4, 12, 26
Pagkakabig, 34, 54, 56, 60
Pagkamasulundon, 40, 

42, 56
Paglahutay, 59
Paglaum, 12
Pagpadayag, 10, 46
Pagpahiuli, 66

Pagtudlo, 8, 9, 30
Pag-ula, 18, 26, 45
Pakigsaad, mga, 7
Pamilya, 30, 65
Panaghigala, 9, 52, 54
Prayoridad, mga, 40
Priesthood, 44
Sakrament, 18
Sakripisyo, 40
Serbisyo, 44, 70
Smith, Joseph, 66
Sumbanan, mga, 42, 45
Templo, mga, 34, 62
Woodruff, Wilford, 81

“Ang Misyon ug Pagpangalagad ni 
Jesukristo,” pahina 18: Si Elder Russell M. 
Nelson nagpakigbahin og lima ka aspeto sa 
kinabuhi ni Jesukristo nga atong sundon. 
Ikonsiderar sa paghisgut kining mga aspeto 
ug unsaon nga magamit ni sa inyong  
kinabuhi. Makabasa mo og istorya sa kasu-
latan gikan sa kinabuhi sa Manluluwas  
o motan-aw og Bible video sa (biblevideos 
.lds.org) nga nagpakita sa usa niadtong 
aspeto. Mahimonng inyong tapuson 
pinaagi sa pagpamatuod sa Iyang kinabuhi 
ug pagpangalagad ug pagkanta sa “More 
Holiness Give Me” (Hymns, nu. 131).

“Unsa ang Tinuod nga Higala?” pahina 
52: Mahimo ninyong sugdan pinaagi 
sa pangpangutana, unsay tinuod nga 
higala? Basaha ang kahulugan niini ni 

Elder Robert D. Hales ug hisguti unsa nga 
matang sa higala kita angay mamahimo. 
Ikonsiderar sa pagsaysay og kasinatian di-
hang may tawo nga nagpakita nga tinuod 
ninyong higala, ug hisguti ang kinaiya nga 
makatabang sa pamilya nga mas mamaa-
yong higala sa uban.

“Pagsaulog sa mga Templo!” pahina 62: 
Uban sa inyong pamilya, tan-awa ang mga 
litrato sa lain-laing pamaagi nga ang mga 
bata nagsaulog sa templo. Ikonsiderar sa 
pagpakita og litrato sa pinakaduol ninyo 
nga templo ug hisguti nganong impor-
tante kini. Hatagi og gibug-aton nga diha 
lang sa templo mabugkos ang pamilya. 
Mahimo ninyong tapuson pinaagi sa pag-
kanta “Mga Pamilya Mahimong Manag-
uban sa Hangtud” (pahina 65).

Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug kalihokan nga magamit sa family home 
evening. Ang mosunod mao ang pipila ka mga ehemplo.
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Ang pagpamatuod sa reyalidad sa Pagkabanhaw ni 
Jesukristo usa ka tinubdan sa paglaum ug deter-
minasyon. Ug mamahimo kini alang sa tanang 

anak sa Dios. Kini nahitabo nako usa ka adlaw sa ting-init 
sa Hunyo 1969 dihang namatay akong inahan, nakae-
pekto nako sukad pa niadto, ug hangtud makita ko siya 
pag-usab.

Ang kaguol sa temporaryong panagbulag napulihan 
dayon og kalipay. Kini sobra pa sa paglaum sa malipa-
yong panagkita og usab. Tungod daghan ang gipadayag 
sa Ginoo ngadto sa Iyang mga propeta ug ang Espiritu 
Santo mipamatuod sa katinuod sa Pagkabanhaw ngari 
nako, akong nalantawan kon sama sa unsa ang panag-
kita og usab sa atong nalimpyo ug nabanhaw nga mga 
minahal:

“Kini mao sila kinsa motungha diha sa pagka-
banhaw sa makiangayon. . . .

“Kini mao sila kansang mga ngalan nahisu-
lat sa langit, diin ang Dios ug si Kristo mao 
ang mga maghuhukom sa tanan.

“Kini mao sila kinsa mga makiangayon nga 
mga tawo nga nahimo nga hingpit pinaagi ni 
Jesus ang tigpataliwala sa bag-o nga pakig-
saad, kinsa nagbuhat niini nga hingpit nga pag-
ula pinaagi sa pagpaagas sa iyang kaugalingon 
nga dugo” (D&P 76:65, 68–69).

Tungod nabugto ni Jesukristo ang higot sa kamatayon, 
tanang mga anak sa Langitnong Amahan nga natawo dinhi 
mabanhaw sa lawas nga dili na mamatay. Busa ang atong 
pagpamatuod nianang mahimayaong kamatuoran maka-
pawala sa ikos sa kamatayon sa minahal nga kapamilya 
o higala ug pulihan sa malipayong pag-paabut ug lig-ong 
determinasyon. 

Gihatag sa Ginoo kanato ang gasa sa pagkabanhaw, 
diin ang atong espiritu mabutang sa hingpit nga lawas 
(tan-awa sa Alma 11:42–44). Ang akong inahan makita 

nga batan-on ug lagsik, mawala ang epekto sa katigula-
ngon ug mga katuigan sa pag-antus. Madawat na niya ug 
nato isip gasa.

Apan para nato nga gustong makig-uban niya sa ka-
hangturan kinahanglang mohimo og mga pagpili nga 
makasarang anang pakig-uban, sa pagpuyo uban sa 
Amahan ug sa Iyang Hinigugmang nabanhaw nga Anak 
diha sa himaya. Kana lang ang dapit diin ang pamilya 
mahangturong magpadayon: Ang pagpamatuod nianang 
kamatuoran nakapalambo sa akong determinasyon aron 
makasarang ko ug niadtong akong gimahal sa kinatas-ang 
ang-ang sa celestial nga gingharian pinaagi sa Pag-ula ni 
Jesukristo nga nakaimpluwensya sa atong kinabuhi (tan-
awa sa D&P 76:70).

Ang Ginoo mihatag nato og giya niining panaw alang 
sa kinabuhing dayon diha sa mga pag-ampo sa sak-

rament nga makatabang nato. Kita gidapit sa pag-
bag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag matag 
miting sa sakrament.

Kita nagsaad sa paghinumdom kanunay sa 
Manluluwas. Ang timaan sa Iyang sakripisyo ma-
katabang nato nga makasabut sa kadako sa bili 
nga Iyang gibayad para sa pagbugto sa higot sa 

kamatayon, pagtanyag nato og kalooy, ug pagpa-
saylo sa tanan natong sala kon kita maghinulsol.

Misaad kita nga mosunod sa Iyang mga sugo. Ang 
pagbasa sa kasulatan ug sa mga pulong sa buhing mga 
propeta ug pagpaminaw sa dinasig nga mga mamumulong 
sa atong miting sa sakrament makapahinumdom nato sa 
atong pakigsaad. Ang Espiritu Santo mopahinumdom ug 
modasig nato sa mga sugo nga kinahanglan natong sun-
don anang higayona.

Diha sa mga pag-ampo sa sakrament, ang Dios nagsaad 
nga maanaa kanato ang Espiritu Santo (tan-awa sa Moroni 
4:3; 5:2; D&P 20:77, 79). Akong nakaplagan nianang higa-
yona nga ang Dios ingon og personal nga nag-interbyu 

Siya Nabanhaw

Ni Presidente  
Henry B. Eyring
Unang Magtatambag  
sa Unang Kapangulohan

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
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nako. Nagpahinumdom Siya nako sa akong 
nahimo nga nakapahimuot Kaniya, akong pa-
nginahanglan sa paghinulsol ug pagpasaylo, 
ug mga ngalan ug dagway sa mga tawo nga 
gusto Niyang paserbisyohan nako.

Sa mga katuigan, kanang balik-balik nga 
kasinatian mihimo sa paglaum ngadto sa 

PAGTUDLO NIINI  
NGA MENSAHE

Kinahanglan nga kita 
“mipahisama sa 

tanan nga mga kasula-
tan ngari kanato, nga 
kini unta mahimo alang 
sa kaayohan ug sa atong 
pagkat-on” (1 Nephi 
19:23). Ikonsiderar sa 
pagbasa sa mga pag-
ampo sa sakrament, nga 
makita sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad 20:76–79. 
Human og basa sa mga 
pagtulun-an ni Presi-
dente Eyring kabahin 
sa mga pag-ampo sa 
sakrament, dapita ang 
inyong gitudloan sa 
paghunahuna og paagi 
nga kining mga pag-
ampo makagiya sa ilang 
kinabuhi ug makatabang 
nila nga makabalik sa 
Langitnong Amahan ug 
ni Jesukristo.

pagbati og gugmang putli ug misiguro nga 
ang kalooy anaa alang nako pinaagi sa  
Pag-ula ug Pagkabanhaw sa Manluluwas.

Mopamatuod ko nga si Jesus mao ang 
nabanhaw nga Kristo, atong Manluluwas, ug 
atong hingpit nga ehemplo ug giya sa kina-
buhing dayon. ◼G
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Si Jacob naningkamot nga “kanunay mohinumdom” 
sa Manluluwas (D&P 20:77). Tan-awa ang iyang 

Si Presidente Eyring nagtudlo nga samtang kita naminaw 
sa mga pag-ampo sa sakrament, kita mobati nga ingon 

og personal nga gi-interbyu sa Dios. Si Presidente Eyring 
naghunahuna sa mosunod nga tulo ka bahin: Ikonsiderar sa 
pagsulat niining mga pangutana sa inyong journal ug pama-
landonga kini kada Dominggo karong bulana. Samtang kamo 

MGA KABATAN-ONAN

MGA BATA

Ang Inyong Personal nga Interbyu uban sa Dios

Kanunayng Hinumduman si Jesus

mamalandong ug modawat og impresyon gikan sa Espiritu 
Santo, isulat sab ni sa inyong journal.

•  Unsay akong nahimo nga nakapahimuot sa Dios?
•  Unsay angay nakong hinulsolan o pangayoan  

og pasaylo?
•  Kinsay gusto sa Dios nga akong serbisyohan?

kwarto. Unsay inyong nakita nga makapahinumdom 
niya kanunay ni Jesus?
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Mga Pakigsaad  
sa Templo
“A ng makaluwas nga mga ordi-

nansa nga madawat sa templo 
nga magtugot kanato nga makabalik 
sa atong Langitnong Amahan diha sa 
mahangturong relasyon sa pamilya ug 
aron matugahan sa mga panalangin 
ug gahum gikan sa kahitas-an bilil-
hon sa tanang sakripsiyo ug tanang 
paningkamot,” 1 miingon si Presidente 
Thomas S. Monson. Kon wala pa mo 
makaadto sa templo, kamo makaan-
dam pinaagi sa:

•  Pagtuo sa Langitnong Amahan, 
ni Jesukristo, ug sa Espiritu 
Santo.

•  Pag-ugmad og usa ka pagpama-
tuod sa Pag-ula ni Jesukristo ug 
sa gipahiuli nga ebanghelyo.

•  Pagpaluyo ug pagsunod sa bu-
hing propeta.

•  Pagpasarang alang sa rekomend 
sa templo pinaagi sa pagbayad 
sa hingpit nga ikapulo, moral 
nga kalimpyo, pagmatinuoron, 
pagtuman sa Pulong sa Kaalam, 
ug pagpakabuhi nga uyon sa 
mga pagtulun-an sa Simbahan.

•  Paghatag og panahon, mga ta-
lento, ug mga paagi nga makata-
bang sa pagtukod sa gingharian 
sa Ginoo.

•  Pag-apil sa buhat sa family 
history. 2

Si President Monson midugang, 
“Samtang kita mahinumdom sa mga 

pakigsaad nga atong gihimo sa sulod 
[sa templo], mas makaagwanta kita sa 
mga pagsulay ug mas makabuntog sa 
matag tintasyon.” 3

Gikan sa mga Kasulatan
Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7; 
25:13; 109:22
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Thomas S. Monson, “Ang Balaan nga  

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

 2. Tan-awa sa Anak nga mga Babaye sa Akong 
Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa 
Relief Society (2011), 25.

 3. Thomas S. Monson, Liahona, Mayo  
2011, 93.

 4. Anak nga mga Babaye sa Akong  
Gingharian, 35–36.

 5. Sarah Rich, sa Anak nga mga Babaye  
sa Akong Gingharian, 36.

Tun-i kini nga materyal sa mainampuon nga paagi ug, kon angay, hisguti kini uban sa mga 
sister nga inyong bisitahan. Gamita ang mga pangutana sa pagtabang kaninyo sa paglig-on 
sa inyong mga sister ug sa paghimo sa Relief Society isip aktibong bahin sa inyong kaugalingon 
nga kinabuhi. Alang sa dugang nga impormasyon, adto sa reliefsociety.lds.org.

Gikan sa Atong Kasaysayan
“Kapin sa 5,000 ka mga Santos 

ang nagdasok sa Templo sa Nau-
voo human sa pagpahinungod 
niini. . . .

“Ang kusog, gahum, ug mga 
panalangin sa mga pakigsaad sa 
templo makasuporta sa mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw atol sa 
ilang biyahe, kon sila mag-antus 
sa kabugnaw, kainit, kagutom, 
kakabus, sakit, mga aksidente,  
ug kamatayon.” 4

Sama sa daghang mga sister sa 
Relief Society, si Sarah Rich miser-
bisyo isip temple worker. Siya mi-
hisgut sa iyang kasinatian: “Kay 
kon dili pa tungod sa hugot nga 
pagtuo ug kahibalo nga gitugyan 
ngari kanamo didto sa templo 
pinaagi sa . . . Espiritu sa Ginoo, 
ang among biyahe susama ra 
unta sa pag-ambak ngadto sa ka-
ngitngit. . . . Apan kami adunay 
hugot nga pagtuo sa Langitnong 
Amahan, . . . pagbati nga kami 
Iyang pinili nga katawhan . . . , 
ug imbis magsubo, among gibati 
ang pagmaya nga ang adlaw sa 
among pagkaluwas miabut na.” 5

Ang pagbiya dili “pag-ambak 
ngadto sa kangitngit” alang sa 
matinud-anong mga babaye nga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. 
Gisuportahan sila sa ilang mga 
pakigsaad sa templo. Unsa Ang Akong Mahimo?

1. Kanunay ba kong mosimba 
diha sa templo?

2. Gidasig ba nako ang mga sister sa 
pagdawat sa mga panalangin  
sa templo?
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Ni Greg Batty

Sa daghang katuigan among nata-
gamtam ang pagbasa sa isyu sa 

komperensya isip pamilya, usa ka 
artikulo matag higayon. Sa among 
pagsugod, magpundok mi sa lamesa 
ug puli-puling magbasa og usa ka 
paragraph. Apan among namatikdan 
nga gibasa ra namo ni aron mahuman, 
dili mohunong aron sabton ang mga 
mensahe.

Aron mas makapahimulos sa 
among gibasa, ang akong asawa 
ug ako mipalit og kopya sa isyu sa 
komperensya para sa matag sakop 
sa pamilya ug miplano kon pila ka 
pakigpulong among tun-an matag 
semana aron among mabasa tanan 
sa dili pa ang sunod nga kinatibuk-
ang komperensya. May mga semana 
mobasa mi og usa, sa ubang semana 
duha, apan ang tanan kinahanglang 
magtuon ini ug i-highlight ang mga 
parte nga ilang ganahan. Dayon sa 
family home evening among itudlo 
sa usag usa ang among gi-highlight.

Kasagaran ang among mga anak 
adunay mga pangutana nga among 
mahisgutan, o ang akong asawa ug 
ako mangutana. Among gihataga’g 
bili nga makadungog sa among mga 
tin-edyer nga ipasabut ilang tubag, 
ipakigbahin ilang nakat-unan sa 
seminary, simbahan, o sa ilang per-
sonal nga pagtuon. Kini nahimong 

talagsaong paagi sa pagpaminaw 
sa dili pormal nga pagpamatuod sa 
usag usa sa komportable kaayo nga 
palibut.

Sa wala madugay ingon ini na 
usab ang among matag buntag nga 
pagtuon sa kasulatan. May mga adlaw 
nga pipila lang ka bersikulo among 
mabasa sa dili pa mahurot ang oras 
sa paghisgut kabahin niini nga mga 
bersikulo ug sa unsang paagi magamit 
kini sa among sitwasyon.

Ang among buntag puno na sa 
pag-istoryahanay, katawa, ug pa-
naghiusa sa dili pa mi mobuhat sa 
tagsa-tagsa namong buluhaton. Kami 
may lig-ong pagpamatuod sa tambag 
sa atong propeta nga dungang mag-
tuon ug mag-ampo kada adlaw. Ang 
among pamilya nagkat-on ug  
nalig-on na sa usag 
usa. Kining tanan  
resulta sa gustong  
mas makapahimulos  
sa kinatibuk-ang  
komperensya. ◼
Si Greg Batty nagpuyo sa 
Utah, USA.

DUNGANG MAGTUON SA MGA 
PAKIGPULONG SA KOMPERENSYA
Ang pag-usab sa atong paagi sa pagribyu sa komperensya makapalambo sa atong 
paghisgut sa ebanghelyo isip pamilya.

N O T E B O O K  A L A N G  S A  K O M P E R E N S Y A  S A  A B R I L

PAGTUON UG PAGGAMIT 
SA MGA MENSAHE SA 
KOMPERENSYA
“Hinumdumi nga ang mga 
mensahe nga atong nadung-
gan niining komperensya 
i-imprinta sa Mayo nga mga 
isyu sa mga magasin nga 
Ensign ug Liahona. Awhagon 
ko kamo sa pagtuon sa mga 
mensahe, sa pagpamalandong 
sa mga pagtulun-an niini, ug sa 
paggamit niini diha sa inyong 
mga kinabuhi.”
Presidente Thomas S. Monson, “Usa  
ka Pulong sa Pagtapos,” Liahona,  
Mayo 2010, 113.
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Ang mga higala may dakong im-
pluwensya sa atong lihok, ilabi na 

sa atong mga batan-on. “Sila moim-
pluwensya og dako kaayo sa inyong 
panghunahuna ug panglihok, ug gani 
makatabang sa pagtino sa pagkatawo 
nga kamo mahimo.” 1 Ug kon mo-
pili mo og buotang mga higala, “sila 
mahimong dakong kalig-on ug pana-
langin nganha kaninyo. . . . Sila mo-
tabang kaninyo nga mahimong mas 
maayo nga tawo ug mohimo niining 
mas sayon alang kaninyo nga mosu-
nod sa ebanghelyo ni Jesukristo.” 2

Sa mga pahina 52–53 niini nga 
isyu, si Elaine S. Dalton, kinatibuk-
ang presidente sa Young Women, 
nagtudlo sa importansya sa pagpa-
ngita ug mahimong buotang higala. 
“Ang pagtinguha sa labing maayo sa 
laing tawo mao ang diwa sa tinuod 
nga panaghigalaay,” miingon siya.

Ang panaghigalaay nga gibase 
niining mga baruganan makatabang 
sa mga batan-on nga makamugna og 
mahangturong relasyon ug kahanas sa 
pakig-sosyal nga labaw pa sa pakig-
“higala” diha sa internet. Isip ginika-
nan makapasabut mo sa inyong mga 
anak sa importansya nga mahimong 
buotang higala ug pagpili og mga 
higala kinsa modasig nila sa pagsunod 
sa ebanghelyo. Ang mosunod nga 
mga sugyot makatabang.

Mga Sugyot sa Pagtudlo  
sa mga Batan-on

•  Isip pamilya, siksika ang kasu-
latan alang sa mga ehemplo sa 
buotang mga higala. Hisguti ang 
mga butang nga nakapalig-on 

ANG IMPORTANSYA SA 
BUOTANG MGA HIGALA

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

MGA KASULATAN  
KABAHIN SA 
PAKIGHIGALA
Mga Proverbio 17:17; 18:24
Ecclesiastes 4:9–10
Mateo 25:34–40
Lucas 22:32
Mosiah 18:8–9

niana nga panaghigalaay. Ikon-
siderar sila si David ug Jonathan 
(tan-awa sa 1 Samuel 18–23), 
Ruth ug Naomi (tan-awa sa Ruth 
1–2), ug si Alma ug mga anak 
ni Mosiah (tan-awa sa Mosiah 
27–28; Alma 17–20).3

•  Ribyuha ang seksyon sa mga 
higala sa Alang sa Kalig-on sa 
mga Kabatan-onan. Ipakigba-
hin sa inyong mga tin-edyer sa 
unsang paagi ang panaghigala 
nakaimpluwensya sa inyong 
kinabuhi. Dapita sila sa pakigba-
hin sa unsang paagi sila miim-
pluwensya ug naimpluwensya 
sa ilang mga higala.

•  Basaha ang artikulo ni Sister 
Dalhon niining isyu. Hisguti ang 
tumong sa iyang anak, si Emi, 
sa pagpangita og buotang mga 
higala. Tabangi inyong mga anak 
sa paghimo og tumong sa ma-
tang sa higala nga ilang pangi-
taon ug mamahimo.

•  Konsideraha nga mag-family 
home evening aron sa pag-
pakigbahin og mga ideya sa 
pakighigala, sama sa: “Aron 
makabaton og maayo nga mga 
higala, magminaayo ka usab nga 
higala. Pagpakita og tinuoray 
nga interes sa uban; pahiyom 
ug ipahibalo kanila nga kamo 
nagpakabana kanila.” 4

Mga Sugyot sa Pagtudlo  
sa mga Bata

•  Ang pagkahimong higala nagla-
kip sa pagtabang sa uban. Ba-
saha ang “Nagbarug alang kang 

Caleb” sa Marso 2009 nga  
Liahona ug hisguti ang mga  
paagi nga sila magmabination  
sa ilang mahimamat.

•  Sa tanang sitwasyon, kita mohu-
kom kon unsa kita nga matang 
sa higala. Kantaha og dungan 
ang “Maninguha Kong Mahi-
mong Mahisama kang Jesus” 5 
ug dayon istoryahi inyong mga 
anak unsaon nila pagpili og buo-
tang higala, sama sa Manluluwas, 
sa lain-laing sitwasyon. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan 

(booklet, 2011), 16.
 2. Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan- 

onan, 16.
 3. Tan-awa sa Jeffrey R. Holland, “Real 

Friendship,” New Era, Hunyo 1998, 62–66.
 4. Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan- 

onan, 16.
 5. “Maninguha Kong Mahimong Mahisama 

Kang Jesus,” Songbook sa mga Bata, 40–41.PA
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Melchizedek Priesthood pinaagi sa 
pagpandong sa mga kamot (tan-awa 
sa Mga Buhat 19:6; D&P 33:15). Ma-
tag Dominggo human niana, inyong 
mabag-o ang pakigsaad sa bunyag 
samtang moambit sa sakrament ug sa 
ingon makadawat sa panalangin sa 
Ginoo nga kamo “kanunay makaba-
ton sa Iyang Espiritu” (D&P 20:77).

Ang Espiritu Santo mao ang ikatu-
long sakop sa Dios nga Kapangulo-
han. Si Propeta Joseph Smith mitudlo: 
“Ang Amahan adunay lawas nga unod 
ug mga bukog nga mahikap ingon sa 
tawo, ang Anak usab, apan ang Espi-
ritu Santo walay lawas nga unod ug 
mga bukog, apan usa ka personahe 
sa Espiritu. Kon dili tungod niini, ang 
Espiritu Santo dili makapuyo sulod 
kanato” (D&P 130:22).

“Tungod kay ang Espiritu sa Gi-
noo dili mopuyo sa dili balaan nga 
mga templo” (Helaman 4:24), kita 

Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang 
usa sa dakong panalangin nga 

atong madawat ning kinabuhia, kay 
ang Espiritu Santo mohupay, modasig, 
mopasidaan, molimpyo ug mogiya 
kanato. Siya mopuno kanato “sa pag-
laum ug hingpit nga gugma” (Moroni 
8:26). Siya nagtudlo “sa kamatuoran 
sa tanan nga mga butang” (Moroni 
10:5). Kita makadawat og pagpadayag 
ug espirituhanong mga gasa gikan sa 
Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Labaw 
sa tanan, kita makaangkon og pagpa-
matuod sa Langitnong Amahan ug ni 
Jesukristo pinaagi sa Espiritu Santo.

Sa wala pa mo bunyagi, panagsa 
inyong mabati ang Espiritu Santo. 
Apan pinaagi lang sa pagdawat sa 
gasa sa Espiritu Santo human sa 
inyong bunyag nga matagamtaman 
ninyo ang kanunayng panag-uban sa 
Espiritu Santo, kon kamo takus. Kini 
nga gasa ihatag sa usa ka tighupot sa 

ANG ESPIRITU SANTO MOHUPAY, 
MODASIG, UG MOPAMATUOD

U N S A  A N G  A T O N G  G I T U O H A N

DILI NATO IBALIWALA KINI NGA GASA
“Sama sa tanang mga gasa, kini nga gasa kinahanglang madawat ug dawaton sa 
kalipay. Sa dihang ang mga kamot sa priesthood gipandong sa inyong ulo sa pag-
kumpirma ninyo nga miyembro sa Simbahan, nakadungog kamo sa mga pulong, 
‘Dawata ang Espiritu Santo.’ Wala kini magpasabut nga ang Espiritu Santo sa walay 
kondisyon mahimo ninyong kauban sa kanunay. Ang mga kasulatan nagpasidaan 
nato nga ang Espiritu sa Ginoo ‘dili kanunay mopuyo sa tawo’ (Genesis 6:3). Sa di-
hang gikumpirmahan kita, gihatagan kita sa katungod sa pagpakig-uban sa Espiritu 
Santo, pero kini nga katungod kinahanglang padayon natong maangkon pinaagi sa 
pagkamasulundon ug katakus.”
Elder Joseph B. Wirthlin (1917–2008) sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Ang Dili  
Mahulagway nga Gasa,” Liahona, Mayo 2003, 28.

kinahanglang takus sa Iyang  
pagpakig-uban. Ato ning mahimo 
pinaagi sa, lakip sa uban pang mga 
butang, pagbaton og mahiyasong 
panghunahuna, pagpakabuhi nga may 
integridad, ug pagtinguha sa pagsu-
nod sa kasugoan. ◼

Alang sa dugang impormasyon, tan-awa 
sa 2 Nephi 31:13, 17; 32:5; 3 Nephi 27:20; 
Moroni 10:5–8; Joseph Smith—Kasaysayan 
1:70.
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Pag-ampo.

Pagsimba diha sa templo.

Pagtuon sa mga kasulatan. 

Pag-ambit nga takus sa sakrament.

Pagtan-aw og limpyo nga 
media, paggamit og limpyong 
sinultahan, ug mahiyasong 
panghunahuna.

Human madawat ang 
gasa sa Espiritu Santo, kita 
makabuhat og daghan aron 
maanaa ang Iyang implu-
wensya kanato:
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Kasaysayan sa wala hinganli nga Scandi-
navian nga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
kansang anak nga lalaki namatay samtang 
mipanaw gikan sa New York paingon sa Utah 
niadtong 1866:

“Uban sa tabang sa higala gikalot ang ga-
mayng lubnganan ug ang patayng lawas gi-
lubong didto. Ang bata namatay tungod sa 
makatakod nga sakit, walay nagpundok nga 
mga tawong nagbangutan, walay pormal nga 
seremonya, walay mga buwak, walay kanta, 
walay pamulong sa pagpasidungog. Apan sa 
wala pa mobiya ang nagsubo nga amahan siya 
namulong og mubong pag-ampo sa pagpahi-
nungod gamit ang iyang lumad nga pinulo-
ngan (nga Danish): . . .

“‘Langitnong Amahan: Imong gihatag nako 
kining gamayng bahandi—kining buotang bata, 
ug karon imo na siyang gikuha. Unta imong 
itugot nga ang iyang patayng lawas dinhi dili 

mahilabtan hangtud sa buntag sa pagkabanhaw. 
Imong kabubut-on ang matuman. Amen.’

“Ug sa iyang pagtindog, kini iyang gipamu-
long sa pagpanamilit:

“‘Adyos, akong pinalanggang Hans—akong 
gwapong anak.’ Nagduko sa ulo ug nagmasulub- 
on, siya lig-ong milakaw paingon sa iyang cam-
ping ground.” 1

Presidente Joseph Smith (1805–44):
“Makapalipay gayud kaayo ngadto sa mga 

nagbangutan kon sila tawagon sa pagbiya sa 
usa ka bana, asawa, amahan, inahan, anak o 
minahal nga kabanay, sa pagkahibalo nga, bisan 
og ang yutang-ong lawas gilubong ug nahanaw, 
sila mabanhaw aron mopuyo sa walay katapu-
san nga tumang kalipay sa imortal nga himaya, 
dili na maguol, mag-antus, o mamatay pa, apan 
mahimong manununod sa Dios ug isig ka ma-
nununod uban ni Jesukristo.” 2

Samtang ang unang mga kinabig sa Simbahan mipanaw paingon sa kasadpang 
Estados Unidos aron mapundok uban sa mga Santos, sila namatyan apan nalig-on 
sa ilang bag-ong pagtuo sa gipahiuling ebanghelyo. Ang mosunod nga mga kinutlo 

gikan sa kasaysayan sa mga pioneer nagpakita sa paglaum sa mga Santos sa  
Pagkabanhaw, uban sa makahupay nga mga pagtulun-an gikan  

sa unang lima ka Presidente sa Simbahan.
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MGA PANGLANTAW SA PIONEER  
KABAHIN SA PAGKABANHAW

Kinabuhi
Kamatayon  



Kamatayon  
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Si Joseph Watson Young (1828–73), pag-umangkon ni 
Brigham Young kinsa mibyahe gikan sa England ngadto 
sa Estados Unidos niadtong 1853:

“Makasubo tan-awon nga ilubong ang 
usa ka tawo diha sa dagat sa tungang gabii 
nga may pipila lang ka saksi. . . . Walay 
paryente diha sa barko o bisan kinsa nga 
pihong magbangutan para kaniya gawas 
lang sa kaubang sulugoon. Ang gikahi-
nangpang paglaum niini nga tawo kalit 
nga nahanaw. Gibiyaan ang tanan niining 
batan-ong lalaki aron makaadto sa Zion, 
ug malaumon kaayo siya sa umaabot, wala 
maghunahuna nga posibleng mamatay 
siya samtang naglawig. Hinoon, wala siya 
mamatay sama niadtong walay paglaum, 
kay ang iyang kalinaw anaa sa Dios, ug siya adunay ka-
siguroan nga malakip sa mahimayaong pagkabanhaw sa 
mga matarung.” 3

Presidente Brigham Young (1801–77):
“Pagkangitngit nga walog ug landong nga maoy atong 

tawag sa kamatayon! Sa pag-agi niining kahimtang sa 
pagkatawo sumala sa mortal nga lawas, ngadto sa ka-

himtang sa kahaw-ang, pagkakatingalahan niini! 
Pagkangitngit niini nga walog! Pagka mister-

yoso niini nga dalan, ug kita kinahanglang 
moagi niini nga mag-inusara. Buot akong 
mosulti kaninyo, akong mga higala ug 
kaigsoonan, kon kita makakita sa mga 
butang nga ingon nga kini mao, ug sa 
atong pagkakita ug pagsabut niini, kini 

nga mangitngit nga anino ug walog hila-
bihan kawalay hinungdan nga kita mobalik 

ug molingi-lingi niini ug maghunahuna, kon 
kita nakatabok na niini, ngano sa tinud-anay kini naka-
hatag og dakong bintaha sa akong tibuok pagpakabuhi, 
kay ako miagi gikan sa kahimtang sa kasubo, kaguol, 
pagbangutan, kaalaot, kagul-anan, kasakit, kahigwaos ug 
kahigawad ngadto sa usa ka kahimtang sa pagkatawo, diin 
ako makapahimulos sa kinabuhi sa kinatibuk-an kutob sa 
mahimo nga walay lawas.” 4

Sa wala: 
Presidente 
Brigham Young. 
Sa ibabaw:  
Joseph Watson 
Young.
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Si Dan Jones (1811–62), Welsh nga kinabig, uban ni Gng. 
Williams ug uban pang miyembro sa Simbahan, milawig 
ngadto sa Estados Unidos niadtong 1849:

“Si Gng. Williams, sa Ynysybont duol 
sa Tregaron [Wales], nagkagrabe ang sakit, 
ug may mga timaan nga hapit na siyang 
mamatay. . . . Siya miingon ang labing taas 
nga pasidungog nga iyang nadawat mao 
ang mamiyembro sa tinuod nga Simbahan 
sa Anak sa Dios, nga wala siya mahadlok 
sa pikas nga kinabuhi ug ang iyang relihi-
yon mas nagpakita gyud sa kalig-on niini. 
. . . Siya kinasingkasing nga mitambag  
sa iyang mga anak nga magpadayong  
matinud-anon hangtud sa kamatayon aron sila makaang-
kon uban kaniya og kahimayaan. . . . Nagpabilin siyang 
maayo og panghunahuna sa tibuok gabii, ug sa alas kwa-
tro kawarenta y singko sa buntag siya namatay, nga may 
pahiyom sa iyang ngabil.” 5

Presidente John Taylor (1808–87):
“Makahupay kaayo kini niadtong kinsa nagbangutan 
sa pagkawala sa ilang minahal nga mga higala tungod 

sa kamatayon, sa pagkasayud nga kita mag-
kauban pag-usab uban kanila! Makadasig 

kaayo ngadto sa tanan kinsa nagpuyo 
sumala sa gipadayag nga mga baruga-
nan sa kamatuoran, tingali mas labaw 
pa niadtong kansang mga kinabuhi 
gigamit sa katarung, kinsa nag-antus  
ug milahutay sa katapusan, masayud 

nga sa dili madugay kita mobangon gi-
kan sa lubnganan, ug mogawas nga buhi 

ug imortal nga mga kalag, aron sa pagpa-
himulos sa panag-uban sa atong nasulayan ug kasaligan 
nga mga higala, dili na gyud mag-antus sa kamatayon,  
ug sa paghuman sa buhat nga gihatag sa Amahan nga 
atong buhaton!” 6

Sa tuo: 
Presidente 
John Taylor.  
Sa ibabaw:  
Dan Jones.



16 L i a h o n a

Si Andrew Jenson (1850–1941), Danish nga imigrante nga 
mibiyahe uban sa Andrew H. Scott wagon company gikan 
sa Nebraska, USA, ngadto sa Utah niadtong 1866:

“Dihang among nasaksihan nga gilu-
bong ang mga patayng lawas sa among 
kaubang mga tigbyahe diha sa yuta, sa 
kamingawan, kaming tanan nakahilak, 
o kahilakon; kay ang paghunahuna sa 
paagi sa paglubong, nga biyaan ni dayon 
sa ilang mga higala ug paryente, nga 
walay paglaum nga makabisita pa niining 
lubnganan pag-usab, makaguol ug lisud 
gayud. . . . Apan makit-an ra ang ilang 
lubnganan kon si Gabriel mopalanog sa 
iyang trumpa sa buntag sa unang pag-
kabanhaw. Kini sila namatay samtang 
paingon sa Zion. Gikuha na sila sa Ginoo sa wala pa sila 
makaabut sa ilang destinasyon; sila wala makakita sa Zion 
dihang buhi pa; apan sila makadawat og kahimayaan ug 
magmalipayon sa sunod kinabuhi; sila namatay samtang 
naningkamot sa pagsunod sa Dios ug sa iyang kasugoan, 
ug bulahan kadtong namatay diha sa [Ginoo].” 7

Presidente Wilford Woodruff (1807–98):
“Kon wala pa ang ebanghelyo ni Kristo ang panagbu-

lag pinaagi sa kamatayon maoy usa sa labing masulub- 
ong hilisgutan nga posibling mahinuktukan; pero  

sa dihang naangkon nato ang ebanghelyo ug  
nakat-on sa baruganan sa pagkabanhaw  

ang kasubo, kaguol, ug pag-antus nga  
miabut tungod sa kamatayon, sa kasaga-
ran nawala. . . . Ang pagkabanhaw sa 
mga patay nagpakita sa nalamdagan  
nga hunahuna sa tawo, ug siya adunay 
pinuy-anan nga kapahulayan sa iyang 

espiritu. Mao kana ang pagtuo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw karon. Na-

kahibalo gayud kita, dili kita mga ignorante 
niining butanga; ang Dios mipadayag niini kanato  
ug nakasabut kita sa baruganan sa pagkabanhaw sa  
mga patay, ug nga ang ebanghelyo makahatag og kina-
buhi ug pagkawalay kamatayon gidala niya ngadto sa 
kahayag.” 8

Aron mabasa, pipila sa mga spelling, punctuation, 
ug pagkapital gi-estandard.

Boy Emigrant,” Deseret News, Mar. 12, 1921, 
4:7; anaa sa lds.org/churchhistory/library/
pioneercompanysearch.

 2. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Joseph Smith (2007), 62.

 3. Joseph W. Young, Journal, Mar. 6, 1853, 
Church History Library, Salt Lake City,  
Utah; anaa sa internet sa mormonmigration 
.lib.byu.edu.

 4. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 

Sa wala: 
Presidente 
Wilford 
Woodruff. Sa 
ibabaw: Andrew 
Jenson.
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Si William Driver (1837–1920), pioneer nga mibiyahe  
gikan sa England ngadto sa New York, 
USA, niadtong 1866:

“Si Willie, akong pinanggang anak, nag-
masakit pag-ayo tibuok gabii hangtud alas-
7:30 sa buntag, dihang nawala na iyang 
kasakit. Anaa na sa Dios ang iyang kalag. 
Hilabihan siyang nag-antus. Siya namatay 
tungod sa pagkaguba sa karomata ni Mis-
ter Poulter sa St. Ann’s Hill, Wandsworth, 
Surrey, England. Hilabihan akong kaguol 
niining kalisdanan. O Ginoo, tabangi ko 
pinaagi sa imong gahum nga madawat ko 
kini ug hatagi ko og kalig-on aron mas madungganon ug 

matinuorong magserbisyo Kanimo, ug magpakabuhi ko 
nga andam sa pakigkita niya pag-usab nga mas malipa-

yon ug sa mas maayong kalibutan uban sa iyang 
igsoon, si Elizabeth Maryann, ug sa pagka-

banhaw sa matarung unta anaa ko aron 
makauban nila.” 9

Presidente Lorenzo Snow (1814–1901):
“Sa sunod nga kinabuhi ang atong 

lawas mahimong mahimayaon ug dili 
na masakit ug mamatay. Matahum kaayo 

ang tawo sa nabanhaw ug mahimayaong 
kahimtang. Walay mas nindot pa kaysa 

makauban nato ang atong asawa ug mga 
anak ug higala niini nga kahimtang.” 10 ◼

Simbahan: Brigham Young (1997), 315.
 5. “A Letter from Capt. D. Jones to the Editor  

of Udgorn Seion,” sa Ronald D. Dennis,  
The Call of Zion: The Story of the First  
Welsh Mormon Emigration, vol. 2 (1987), 
164–65; anaa sa mormonmigration.lib 
.byu.edu.

 6. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 

Simbahan: John Taylor (2001), 61–62.
 7. Andrew Jenson, Journal, Ago. 20, 1866, sa 

Journal History of The Church of  
Jesus Christ of Latter-day Saints, 
Okt. 8, 1866, Church History Lib-
rary, Salt Lake City, Utah, 6; anaa 
sa lds.org/churchhistory/library/
pioneercompanysearch.

 8. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Wilford Woodruff (2004), 88-–89.

 9. Frank Driver Reeve, ed., London to Salt  
Lake City in 1866: The Diary of William  
Driver (1942), 42; anaa sa mormonmigration 
.lib.byu.edu.

 10. Lorenzo Snow, sa Conference Report, Okt. 
1900, 63.

Sa tuo: 
Presidente 
Lorenzo Snow. 
Sa ibabaw: 
William Driver.
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Isip usa sa “talagsaon nga mga saksi sa ngalan ni Kristo sa tibuok kalibutan”  
(D&P 107:23), nagtuo ko nga makaserbisyo ko og maayo kon motudlo ug mopa-
matuod ko Kaniya. Sa pagsugod, pangutan-on ta mo sama sa Iyang gipangutana 

ngadto sa mga Pariseo: “Unsa may inyong paghunahuna mahitungod kang Kristo? 
Kang kinsa man siyang anak?” (Mateo 22:42).

Kanunay ko maghunahuna niining mga pangutanaha samtang makighimamat ko 
sa mga lider sa gobyerno ug sa ubang relihiyon. Ang pipila miila nga “Si Jesus ban-
tugang magtutudlo.” Ang uban miingon, “Siya propeta.” Ang uban yanong wala gyud 
kaila Niya. Dili kita matingala pag-ayo. Total, pipila lang ang nasayud sa kamatuoran 
sa gipahiuli nga ebanghelyo. Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gamay lang nga minoridad sa tanang miangkon 
nga Kristiyano.

Ang atong kahimtang karon napanan-awan ni Nephi mga siglo nang milabay:
“Ug nahinabo nga ako nakakita sa simbahan sa Kordero sa Dios, ug ang iyang 

gidaghanon diyutay ra . . . ; bisan pa niana, ako nakakita nga ang simbahan sa  
Kordero, kinsa mao ang mga Santos sa Dios, diha usab sa ibabaw sa tibuok yuta;  
ug ang ilang mga kamandoan diha sa ibabaw sa yuta gamay ra. . . .

“Ug nahinabo nga ako, si Nephi, nakakita sa gahum sa Kordero sa Dios, nga  
kini mikunsad diha sa mga Santos sa simbahan sa Kordero, ug diha sa mga kataw-
han sa pakigsaad sa Ginoo, kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta;  
ug sila gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga himaya” 
(1 Nephi 14:12, 14).

Kana nga katarung, gahum, ug himaya—sa tinuoray, tanan natong mga panala-
ngin—nagagikan sa atong kahibalo, pagkamasulundon, ug pasalamat ug gugma 
alang sa Ginoong Jesukristo.

Ni Elder  
Russell M. Nelson
Sa Korum sa Napulog  
Duha ka mga Apostoles

Ang labing maayo nga ebidensya sa atong pagsimba  
ni Jesus mao ang pagsunod Kaniya.

Misyon ug Pagpangalagad ni 
JESUKRISTO

Ang  
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Atol sa Iyang mubong panahon dinhi sa 
mortalidad, ang Manluluwas nakatuman sa 
duha ka labing mahinungdanong tumong. 
Ang usa mao ang Iyang “buhat ug ang [Iyang] 
himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal 
ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 
1:39). Ang ikaduha yano Niyang gipahayag: 
“Kay usa ka panig-ingnan akong gihatag 
kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan 
magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo” 
( Juan 13:15).

Ang una niyang tumong nga atong nasay-
ran mao ang Pag-ula. Kini ang Iyang halang-
dong misyon sa mortalidad. Sa katawhan sa 
karaang Amerika, ang nabanhaw nga Manlu-
luwas mipahayag sa Iyang misyon:

“Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron sa 
pagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan, 
tungod kay ang akong Amahan mipadala 
kanako.

“Ug ang akong Amahan mipadala kanako 
nga Ako unta ituboy nganha sa krus; ug 
human niana nga Ako matuboy diha sa krus, 
nga Ako unta makadala sa tanan nga mga 
tawo ngari kanako” (3 Nephi 27:13–14).

Sa pagpadayon sa Iyang wali, Iyang gipa-
hayag ang Iyang ikaduhang tumong—ma-
himo natong ehemplo: “Kamo nasayud sa 
mga butang nga kamo kinahanglan gayud 
nga mobuhat . . . ; kay ang mga buhat nga 
kamo nakakita nga Ako mihimo kana kamo 
mobuhat usab” (3 Nephi 27:21).

Ang Iyang unang tumong, akong gihulag-
way isip Iyang misyon. Ang Iyang ikaduhang 
tumong, akong ihulagway isip Iyang pagpa-
ngalagad. Atong ribyuhon kining duha ka 
bahin sa Iyang kinabuhi—Iyang misyon ug 
Iyang pagpangalagad.

Ang Misyon ni Jesukristo—ang Pag-ula
Ang iyang misyon mao ang Pag-ula. Kana 

nga misyon para lang gyud sa Iyaha. Natawo 
sa usa ka mortal nga inahan ug imortal nga 
Amahan, Siya ra ang bugtong makahimo sa 
paghalad sa Iyang kinabuhi ug sa pagbawi 
niini pag-usab (tan-awa sa Juan 10:14–18). 
Ang mahimayaong sangputanan sa Iyang 

Pag-ula mahangturon. Iyang gikuha ang ikos 
sa kamatayon ug gitemporaryo ang kaguol 
diha sa lubnganan (tan-awa sa 1 Mga Taga-
Corinto 15:54–55). Nasayran na ang Iyang 
responsibilid sa Pag-ula sa wala pa ang Pagla-
lang ug Paglaglag. Wala lang ni gihimo alang 
sa pagkabanhaw ug imortalidad sa tanang 
katawhan, para usab ni nga mapasaylo sa 
atong mga sala—sumala sa mga kondisyon 
nga Iyang gi-establisar. Busa ang Iyang Pag-
ula makapahimo kanato nga mahiusa usab 
Niya ug sa atong mahangturong pamilya. 
Kini nga panglantaw, atong gikonsiderar nga 
kinabuhing dayon—ang labing mahinungda-
nong gasa sa Dios ngadto sa tawo (tan-awa 
sa D&P 14:7).

Walay laing tawo makahimo sa Pag-ula. 
Walay laing tawo, bisan ang pinakadatu ug 
pinakagamhanan, ang makaluwas og usa ka 
kalag—bisan iya mismong kalag (tan-awa sa 
Mateo 19:24–26). Ug walay indibidwal ang 
gikinahanglan o gitugutan sa pagpaagas og 
dugo alang sa mahangturong kaluwasan sa 
laing tawo. Gihimo kini ni Jesus “sa makausa 
ra” (Mga Hebreohanon 10:10).

Bisan tuod ang Pag-ula nahitabo atol sa 
Bag-ong Tugon, ang mga panghitabo diha 
sa Daang Tugon kasagaran nagpahayag sa 
kaimportante niini. Sila si Adan ug Eva gi-
sugo sa paghalad og mga sakripisyo isip “usa 
ka pagkasama sa sakripisyo sa Bugtong Anak 
sa Amahan” (Moises 5:7). Giunsa? Pinaagi sa 
pagpaagas og dugo. Gikan mismo sa ilang 
kasinatian ilang napamatud-an ang kasulatan 
nga “ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo” 
(Levitico 17:11).

Ang mga doktor nasayud nga kon dili na 
moagi ang dugo ngadto sa usa sa organ sa la-
was, may problema. Kon dili kaagi ang dugo 
sa paa, magkakanggrina. Kon dili kaagi ang 
dugo sa utok, ma-stroke. Kon dili kaagi ang 
dugo sa coronary artery, atakihon sa kasing-
kasing. Ug kon ang hemorrhage dili mapug-
ngan, mahimong ikamatay.

Sila si Adan, Eva ug ang misunod nga 
mga henerasyon nasayud nga kon magpa-
agas sila og dugo sa hayop, mamatay kini. 

Ang Man-
luluwas 
misugod 

sa pagpaagas sa 
Iyang dugo para sa 
tanang katawhan 
dili sa krus, diin 
natapos ang paghi-
ngutas sa Pag-ula, 
apan sa Tanaman 
sa Getsemani.
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Para sa ilang ihalad nga sakripisyo, dili lang bisan  
unsa ni nga hayop. Kinahanglan kinamagulangang  
hayop ug walay ikasaway (tan-awa, pananglitan sa, 
Exodo 12:5). Kini nga mga panginahanglanon mga sim-
bolo usab sa himoonong sakripisyo sa walay sala nga 
Kordero sa Dios.

Sila si Adan ug Eva gimandoan: “Busa, ikaw mobuhat  
sa tanan nga imong buhaton diha sa ngalan sa Anak, ug 
ikaw maghinulsol ug motawag sa Dios diha sa ngalan  
sa Anak hangtud sa kahangturan” (Moises 5:8). Sukad  
adtong adlawa hangtud sa tunga-tunga sa kapanahonan,  
ang pagsakripisyo sa hayop nagpadayon nga usa ka ma-
tang ug simbolo sa mahitabong Pag-ula sa Anak sa Dios.

Sa dihang natuman na ang Pag-ula, kana nga dako ug 
katapusang sakripisyo mituman sa balaod ni Moises (tan-
awa sa Alma 34:13–14) ug mitapos sa pagsakripisyo sa 
hayop, nga mitudlo nga “ang kinabuhi sa unod [anaa] sa 
dugo” (Levitico 17:11). Gipasabut ni Jesus kon sa unsang 
paagi ang mga elemento sa karaang sakripisyo wala na 
gikinahanglan tungod sa Pag-ula ug nabag-o sa simbolo 
nga paagi diha sa sakrament. Bantayi pag-usab ang mga 
paghisgut sa kinabuhi, unod, ug dugo:

“Busa si Jesus miingon kanila, Sa pagkatinuod, sa pagka-
tinuod, magaingon ako kaninyo, Gawas kon mokaon kamo 
sa unod sa Anak sa tawo, ug moinom sa iyang dugo, wala 
kamoy kinabuhi nga dayon.

“Siya nga mokaon sa akong unod ug moinom sa akong 
dugo may kinabuhi nga dayon, ug pagabanhawon ko siya 
sa kaulahian nga adlaw” ( Juan 6:53–54).

Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, ang tanang kataw-
han—kutob sa buot—matubos. Ang Manluluwas misugod 
sa pagpaagas sa Iyang dugo para sa tanang katawhan dili 
sa krus apan sa Tanaman sa Getsemani. Didto Iyang gidala 
ang gibug-aton sa mga sala sa tanang natawo. Sa kabug-at 
niini, migawas ang dugo sa matag lungag sa Iyang panit 
(tan-awa sa D&P 19:18). Ang paghingutas sa Pag-ula nata-
pos diha sa krus sa Kalbaryo.

Ang kaimportante sa Pag-ula gisumada ni Propeta  
Joseph Smith. Siya miingon, “Ang sukaranan nga mga  
baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa 
mga Apostoles ug mga Propeta, mahitungod ni Jesukristo, 
nga Siya namatay, gilubong, ug mibangon sa ikatulong 
adlaw, ug mikayab ngadto sa langit; ug ang ubang mga 
butang nga may kalabutan sa atong relihiyon mga sumpay 
lamang niini.” 1

Uban niana nga katungod ug dakong pasalamat,  
nagtudlo ug nagpamatuod ko Kaniya.
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Ang Pagpangalagad ni Jesukristo— 
ang Ehemplo

Ang ikaduhang mahangturong tumong sa 
Ginoo sa mortalidad mao ang magserbisyo 
isip ehemplo nato. Ang Iyang sulundon 
nga kinabuhi naglakip sa Iyang mortal nga 
pagpangalagad. Kini naglakip sa Iyang mga 
pagtulun-an, sambingay, ug wali. Kini nag-
lakip sa Iyang mga milagro, mahigugmaong 
pagbati, ug pagkamainantuson ngadto sa 
mga katawhan (tan-awa sa 1 Nephi 19:9). 
Kini naglakip sa Iyang maloloy-ong paggamit 
sa awtoridad sa priesthood. Kini naglakip sa 
Iyang matarung nga kasuko dihang Iyang 
gipahingmaraut ang sala (tan-awa sa Mga 
Taga-Roma 8:3) ug dihang Iyang gipangba-
lintuwad ang mga lamesa sa tingpangilis og 
kwarta (tan-awa sa Mateo 21:12). Kini nag-
lakip sa Iyang mga kasubo. Siya gibiay-biay, 
gilatigo, ug gisalikway sa Iyang kaugalingong 
mga katawhan (tan-awa sa Mosiah 15:5)—
gani gibudhian sa usa ka disipulo ug gilimud 
sa lain (tan-awa sa Juan 18:2–3, 25–27).

Bisan tuod talagsaon ang Iyang pagpa-
ngalagad, dili na kini bag-o Kaniya. Walay 
kinutuban ang gidaghanon sa mga tawo nga 
mahimong mosunod sa ehemplo ni Jesus. 
Susamang mga buhat ang gihimo sa Iyang 
mga propeta ug apostoles ug sa uban Niyang 
mga sulugoon. Daghan ang nag-antus sa 
pagpanggukod alang Kaniya (tan-awa sa  
Mateo 5:10; 3 Nephi 12:10). Sa atong pana-
hon, nakaila kamo og mga kaigsoonan nga 
nanlimbasug—bisan pa sa grabeng kalisud—
sa pagsunod sa ehemplo sa Ginoo.

Mao gyud ni ang angay. Kini Iyang pag-
laum alang kanato. Ang Ginoo mihangyo 
nato sa pagsunod sa Iyang ehemplo. Ang 
Iyang hangyo klaro kaayo:

•  “Unsa nga matang sa mga tawo kamo 
mahisama? . . . Gani sama nga Ako 
mao” (3 Nephi 27:27; tan-awa usab sa 
3 Nephi 12:48).

•  “Sumunod kamo kanako, ug himoon 
ko kamong mga mangingisdag tawo” 
(Mateo 4:19).

•  “Kay usa ka panig-ingnan akong gi-
hatag kaninyo, aron nga kamo usab 
kinahanglan magabuhat sama sa akong 
gibuhat kaninyo” ( Juan 13:15; tan-awa 
usab sa Juan 14:6).

Kini ug ang ubang susamang mga kasula-
tan wala gisulat isip mga sugyot. Kini balaa-
nong mga sugo! Kita kinahanglang mosunod 
sa Iyang ehemplo!

Aron mapasayon ang atong tinguha sa 
pagsunod Kaniya, makakonsider ta og lima ka 
aspeto as Iyang kinabuhi nga atong sundon.
Gugma

Kon mangutana ko kon unsa nga kinaiya 
sa Iyang kinabuhi ang inyong ilhon og una, 
siguro inyong itubag ang gugma. Kana mag-
lakip sa Iyang kalooy, kamabination, gug-
mang putli, debosyon, pagpasaylo, kalooy, 
hustisya ug daghan pa. Si Jesus nahigugma 
sa Iyang Amahan ug Inahan (tan-awa sa 
Juan 19:25–27). Iyang gihigugma ang Iyang 
pamilya ug ang mga Santos (tan-awa sa Juan 
13:1; 2 Mga Taga-Tesalonica 2:16). Iyang gihi-
gugma ang makasasala apan gipanghimaraut 
ang sala (tan-awa sa Mateo 9:2; D&P 24:2). 
Ug Iyang gitudlo unsaon nato pagpakita sa 
atong gugma Kaniya. Siya miingon, “Kon 
nahigugma kamo kanako, inyong pagatu-
manon ang akong mga sugo” ( Juan 14:15). 
Dayon, aron paghatag og gibug-aton nga ang 
Iyang gugma walay gipili, Siya midugang, 
“Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, 
magpabilin kamo sa akong gugma; maingon 
nga gituman ko ang mga sugo sa akong 
Amahan, ug nagapabilin ako diha sa Iyang 
gugma” ( Juan 15:10; tan-awa usab sa D&P 
95:12; 124:87).

Laing pagpahayag sa gugma sa atong 
Manluluwas mao ang Iyang pagserbisyo. Siya 
miserbisyo sa Iyang Amahan, ug sa mga tawo 
nga Iyang gikauban ug gikatrabaho. Niining 
duha ka paagi kita mosunod sa Iyang ehem-
plo. Kita moserbisyo sa Dios, “paglakaw sa 
tanang mga dalan niya, ug ang paghigugma 
kaniya” (Deuteronomio 10:12; tan-awa usab 
sa 11:13; Josue 22:5; D&P 20:31; 59:5). Ug 

Ang butang 
[feature] nga 
nakapalahi 

sa pagtulun-an sa 
Manluluwas labaw 
pa sa ubang mag-
tudtudlo mao nga 
Siya nagtudlo og 
mga kamatuoran 
nga may mahang-
turong importan-
sya. Siya lamang 
ang makapadayag 
sa atong katuyoan 
sa kinabuhi.
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kita mohigugma sa atong silingan pinaagi sa pagserbisyo 
kanila (tan-awa sa Mga Taga-Galacia 5:13; Mosiah 4:15–16). 
Sugdan nato sa atong pamilya. Ang gugma nga nagbugkos 
sa mga ginikanan sa ilang mga anak mamugna pinaagi sa 
pagserbisyo nila sa panahon nga hingpit pa silang magsa-
lig. Sa kaulahian ang buotang mga anak may kahigayonan 
sa pagsukli nianang gugma kon sila moserbisyo sa ilang 
tigulang nga mga ginikanan.
Mga Ordinansa

Ang ikaduhang aspeto sa sulundong kinabuhi sa Manlu-
luwas mao ang Iyang paghatag og gibug-aton sa sagradong 
mga ordinansa. Atol sa Iyang mortal nga pagpangalagad 
Iyang gipakita ang importansya sa mga ordinansa sa kalu-
wasan. Siya gibunyagan ni Juan sa Suba sa Jordan. Gani si 
Juan nangutana, “Ngano?”

Si Jesus mipasabut, “Itugot lang kini karon, kay angay 
kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok 
pagkamatarung” (Mateo 3:15; emphasis gidugang). Dili 
lang ang ordinansa mahinungdanon, ang ehemplo nga 
gipakita ni Jesus ug Juan mahinungdanon usab.

Sa wala madugay gipasiugda sa Ginoo ang ordinansa sa 
sakrament. Iyang gipasabut ang simbolo sa sakrament ug 
gipahigayon ang sagradong mga simbolo ngadto sa Iyang 
mga disipulo (tan-awa sa Mateo 26:26–28; Marcos 14:22–
24; Lucas 24:30).

Ang atong Langitnong Amahan mitudlo usab kabahin sa 
mga ordinansa. Miingon Siya: “Ikaw kinahanglan pa ma-
tawo pag-usab ngadto sa gingharian sa langit, sa tubig, ug 
sa Espiritu, ug malimpyohan pinaagi sa dugo, gani sa dugo 
sa akong Bugtong Anak; nga ikaw mabalaan gikan sa tanan 
nga sala, ug motagamtan sa mga pulong sa kinabuhi nga 
dayon niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibu-
tan nga moabut, gani sa imortal nga himaya” (Moises 6:59).

Human sa mortal nga pagpangalagad sa Manluluwas, ang 
mas taas nga ordinansa para sa kahimayaan gipadayag (D&P 
124:40–42). Siya mihatag ining mga ordinansa sa Iyang ba-
laang mga templo. Sa atong panahon, ang paghugas, pagdi-
hog, ug endowment [pagtuga] ihatag sa mga indibidwal nga 
hustong naandam (tan-awa sa D&P 105:12, 18, 33; 110:9; 
124:39). Sa templo, ang indibidwal mabugkos sa iyang bana 
o asawa, ginikanan, ug kaliwatan (tan-awa sa D&P 132:19). 
Ang atong Agalon usa ka Dios sa balaod ug kahusay (tan-
awa sa D&P 132:18). Ang Iyang pag-focus sa mga ordinansa 
usa ka gamhanang parte sa Iyang ehemplo kanato.
Pag-ampo

Ang ikatulong aspeto sa sulundon nga pangalagad sa 
Manluluwas mao ang pag-ampo. Si Jesus nag-ampo sa 
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Iyang Amahan sa Langit ug nagtudlo nato unsaon sa pag-
ampo. Kita mag-ampo sa Dios nga Mahangturong Amahan 
sa ngalan sa Iyang Anak, si Jesukristo, pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo (tan-awa sa Mateo 6:9–13; 3 Nephi 13:9–13; 
Joseph Smith Translation, Matthew 6:9–15). Ganahan kaayo 
ko sa Pangaliya nga Pag-ampo sa Ginoo nga narekord sa 
Juan, kapitulo 17. Dinhi ang Anak bukas nga nakig-istorya 
sa Iyang Amahan alang sa Iyang mga disipulo, kinsa Iyang 
gimahal. Kini ang sundanan sa epektibo ug manggiloy-ong 
pag-ampo.
Kahibalo

Ang ikaupat nga aspeto sa ehemplo sa Manluluwas mao 
ang paggamit sa Iyang balaang kahibalo. Sama sa gihisgu-
tan kaganina, daghang dili Kristiyano miila nga si Jesus usa 
ka bantugang magtutudlo. Sa tinuoray, Siya gyud. Apan 
unsay nakapalahi sa Iyang pagtulun-an? Siya ba hanas nga 
tigtudlo sa engineering, mathematics, o science? Isip Tigla-
lang niini ug sa ubang kalibutan (tan-awa sa Moises 1:33), 
siguradong makahimo gyud Siya. O, isip Tigsulat sa kasula-
tan, Siya maayong makatudlo unsaon sa pagsulat.

Ang nakalahi sa Iyang pagtulun-an labaw pa sa ubang 
magtutudlo mao nga Siya nagtudlo og mga kamatuoran nga 
may mahangturong importansya. Siya lamang ang makapa-
dayag sa atong katuyoan sa kinabuhi. Pinaagi lang Kaniya 
nga atong masayran ang atong kinabuhi sa wala pa dinhi 
sa yuta ug ang atong potensyal sa sunod nga kinabuhi.

Kausa ang Gamhanan nga Magtutudlo miingon sa Iyang 
nagduha-duhang tigpaminaw nga sila may tulo ka saksi 
Kaniya:

•  Juan Bautista.
•  Ang mga nahimo ni Jesus.
•  Ang pulong sa Dios, ang Mahangturong Amahan  

(tan-awa sa Juan 5:33–37).

Dayon naghatag Siya sa ikaupat nga saksi: “Kamo na-
gasusi sa mga kasulatan; kay nagahunahuna man kamo 
nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon: 
ngani kini mao nagapanghimatuod mahitungod kanako” 
( Juan 5:39).

Ang pulong nga hunahuna nianang hugpong sa mga 
pulong ingon og wala sa lugar. Apan mahinungdanon ni 
sa kahulugan nga gustong ipasabut sa Manluluwas. Siya 
nasayud nga daghan sa Iyang mga tigpaminaw naghuna-
huna gyud nga ang kinabuhing dayon anaa sa kasulatan. 
Apan nasayop sila. Ang kasulatan lang dili makahatag og 
kinabuhing dayon. Siyempre adunay gahum sa kasulatan, 
apan kana nga gahum gikan Mismo ni Jesus. Siya mao 

ang Pulong: Logos. Ang gahum sa kinabuhing dayon anaa 
Kaniya, kinsa “sa sinugdanan mao na ang Pulong, ug ang 
Pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong” ( Juan 1:1; tan-
awa usab sa 2 Nephi 31:20; 32:3). Dayon, tungod sa katig-a 
sa mga nagduhaduha Kaniya, Siya mibadlong kanila: “Dili 
kamo moari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi 
[nga dayon]” ( Juan 5:40).

Ang Agalon makapasanap nato sa Iyang langitnong 
kahibalo, apan wala Niya gibuhat. Siya mitahud sa atong 
kabubut-on. Siya mitugot nato sa kalipay sa pagdiskobre. 
Siya nag-awhag nato sa paghinulsol sa atong kaugalingong 
mga sayop. Siya mitugot nato sa pagsinati sa kagawasan 
nga moabut gumikan sa atong kaandam sa pagsunod sa 
Iyang balaang balaod. Oo, ang paagi sa paggamit sa Iyang 
kahibalo naghatag kanato og ehemplo.
Paglahutay

Ang ikalima nga aspeto sa pagpangalangad sa Manlu-
luwas mao ang Iyang pasalig sa paglahutay sa katapusan. 
Wala gyud Siya moundang sa Iyang buluhaton. Bisan tuod 
nakasinati Siya og pag-antus nga dili nato masabtan, walay 
Siya mohunong. Bisan pa sa grabeng mga pagsulay mila-
hutay Siya sa Iyang buluhaton: sa pag-ula sa mga sala sa 
tanang katawhan. Ang iyang katapusang pulong samtang 
gilansang Siya sa krus mao ang, “Tapos na” ( Juan 19:30).

Paggamit niini sa Atong Kinabuhi
Kining lima ka aspeto sa Iyang pangalagad magamit 

sa atong kinabuhi. Sigurado nga ang labing maayo nga 
ebidensya sa atong pagsimba ni Jesus mao ang pagsunod 
Kaniya.

Kon kita makaamgo kon si kinsa si Jesus ug unsa ang 
Iyang nabuhat alang kanato, kita makasabut sa pipila ka 
matang, sa rason sa una ug dako nga sugo: “Higumaa ang 
Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug 
sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa 
tibuok mong kusog” (Marcos 12:30). Buot ipasabut, ang 
tanan natong hunahunaon, buhaton ug isulti, kinahanglang 
tugub sa atong paghigugma Kaniya ug sa Iyang Amahan.

Pangutan-a inyong kaugalingon, “May gimahal ba kong 
labaw pa sa Ginoo?” Dayon ikompara ang inyong tubag 
niining mga sumbanan nga gihan-ay sa Ginoo:

•  “Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa 
kanako, dili takus kanako.”

•  “Ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak 
nga babaye nga labaw pa kanako, dili takus kanako” 
(Mateo 10:37). N
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Ang gugma alang sa pamilya ug mga higala, matalag-
saon man kini, mas molawom kon nakaangkla sa gugma 
ni Jesukristo. Ang gugma sa ginikanan para sa anak mas 
makahuluganon dinhi ug sa sunod kinabuhi tungod Niya. 
Ang tanang relasyon sa gugma molambo diha Kaniya. Ang 
gugma sa atong Amahan sa Langit ug ni Jesukristo makaha-
tag og lamdag, inspirasyon, ug kadasig sa paghigugma sa 
uban sa mas halangdong paagi.

Ang mga ordinansa makapa-focus sa pagserbisyo nga 
may mahangturong bili. Ang mga ginikanan mokonsiderar 
unsa nga ordinansa ang sunod nga gikinahanglan sa kada 
bata. Ang mga home teacher mohunahuna sa tukmang 
ordinansa nga sunod nga gikinahanglan sa kada pamilya 
nga ilang giserbisyohan.

Ang ehemplo sa Manluluwas sa pag-ampo nagpahi-
numdon nato nga ang personal nga pag-ampo, pag-ampo 
sa pamilya, ug mainampuong pagbuhat sa atong mga 
buluhaton sa Simbahan kinahanglang mahimong kabahin 
sa atong kinabuhi. Ang pagkasayud ug pagbuhat sa kabu-
but-on sa Amahan naghatag og talagsaong espirituhanong 
kalig-on ug pagsalig (tan-awa sa D&P 121:45). Diha sa 
kiliran sa Ginoo nga kita gustong maanaa.

Ang kahibalo “sa mga butang ingon nga sila gayud mao, 
ug sa mga butang ingon nga sila gayud mahimo unya” 
( Jacob 4:13) nagtugot kanato sa pagbuhat base sa tinuod 
nga mga baruganan ug doktrina. Kana nga kahibalo mo-
palambo sa atong batasan. Ang mga lihok nga resulta sa 
kahakog ug emosyon mailisan og mga lihok nga giniyahan 
sa rason ug katarung. 

Ang pasalig nga molahutay sa katapusan nagpasabut 
nga dili kita magpa-release sa calling. Kini nagpasabut 
nga kita molahutay sa pagtinguha og angay nga tumong. 
Kini nagpasabut nga dili kita mawad-an og paglaum sa 
mga minahal nga nahisalaag. Ug kini nagpasabut nga 
kanunay natong imanggad ang mahangturong relasyon 
sa pamilya, bisan sa lisud nga mga panahon sa kasakit, 
kakulangan, o kamatayon.

Kinasingkasing kong nag-ampo nga ang makapausab 
nga impluwensya sa Ginoo makahimo og kalainan sa in-
yong kinabuhi. Ang Iyang misyon ug Iyang pagpangalagad 
makapanalangin kanato karon ug sa kahangturan. ◼
Gikan sa pakigpulong sa debosyonal niadtong Agosto 18, 1998, sa  
Brigham Young University. Alang sa kompleto nga teksto sa Iningles,  
adto sa speeches.byu.edu.

MUBO NGA SULAT
 1. Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith, 

(2007), 58.

Ang su-
lundong 
kinabuhi sa 

Ginoo naglakip  
sa Iyang mortal 
nga pagpangala-
gad. Kini naglakip  
sa Iyang mga  
pagtulun-an, sam-
bingay, ug wali. 
Kini naglakip sa 
Iyang maloloy- 
ong paggamit 
sa awtoridad sa 
priesthood.
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Ang atong Manluluwas nga si Jesukristo mituman sa Pag-ula—
nga naglakip sa Iyang pag-antus sa Getsemani, Iyang Paglansang 
sa Krus sa Golgota, ug Iyang Pagkabanhaw gikan sa lubnganan—
atol sa katapusang semana sa Iyang kinabuhi.

Sa Konseho sa Langit sa wala pa gimugna ang kalibutan, gi-
presentar sa Langitnong Amahan ang Iyang plano alang nato, 
Iyang mga anak. Kita misinggit sa kalipay dihang ang Langit-
nong Amahan mipili ni Jesus sa pagpatuman sa plano 
sa kaluwasan (tan-awa sa Job 38:7 ug Abraham 3:27). 
Gipanganak ni Maria sa Bethlehem, si Jesus nagpaka-
buhi nga walay sala. Tungod sa Iyang Pag-ula, kita 
makabalik sa pagpuyo uban sa atong Langitnong 
Amahan ug makadawat og kinabuhing dayon. 
Si Jesukristo mobalik pag-usab uban sa gahum 
ug himaya aron mopuyo sa kalibutan atol sa 
Milenyum, ug Siya ang Maghuhukom sa ta-
nang tawo sa ulahing adlaw.

Ang mosunod mga litrato gikan sa Bible 
videos nagpakita sa katapusang semana sa 
kinabuhi sa Manluluwas. Ikonsiderar ang 
pagbasa sa mga bersikulo nga gilista sa 
matag litrato. Alang sa kompletong pagka-
sunod-sunod sa panghitabo, pag-refer sa 
tsart sa kasulatan sa upat ka Ebanghelyo 
sa Bible Dictionary o sa Giya ngadto sa 
mga Kasulatan. Ang mga Bible video 
anaa sa biblevideos.lds.org.

Semana sa Pasko  
sa Pagkabanhaw 
[Easter]
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Sa ikalima nga ad-
law sa wala pa ang 

Paglabay [Passover], 
si Jesus nagsakay og 

asno padulong sa 
Jerusalem sama sa 

gipanagna. Ang mga 
tawo miila Kaniya isip 

ilang Hari, misyagit 
og “Hosanna,” ug 
mibutang sa ilang 

mga sinina ug lukay 
sa yuta atubangan sa 

asno. (Tan-awa sa  
Mateo 21:1–11;  

Marcos 11:1–11;  
Zacarias 9:9.)

Sa ikaduhang higayon atol sa Iyang mortal nga pagpangalagad, gilimpyo-
han ni Jesus ang hawanan sa templo. “Ang akong balay pagatawgon nga 
balayng ampoanan; apan gihimo ninyo kini nga langub sa mga tulisan,” 
Iyang giingnan ang mga tigpangilis og kwarta (Mateo 21:13). Dayon daghan 
sa mga buta ug bakol ang miadto Niya sa templo, ug sila Iyang gipang-ayo. 
Apan dihang nakita sa halangdong mga pari ug mga eskriba ang Iyang  
mga milagro, nasuko sila ug nagtinguhang patyon Siya. (Tan-awa sa  
Mateo 21:12–17; Marcos 11:15–19.)

Si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa 
Amahan, nagpakig-angay [conde-
scended] dinhi sa yuta aron luwa-
son ang tanang katawhan gikan sa 
Pagkapukan. (Tan-awa sa 1 Nephi 
11:16–22, 26–33; Alma 7:10–13.)



Sa tibuok semana, ang Manluluwas namulong  
sa pipila sa Iyang labing mahinumduman nga 
mga wali, lakip sa Iyang pagtulun-an sa diyot  
sa biyuda. (Tan-awa sa Marcos 12:41–44;  
Lucas 21:1–4.)

Sa Tanaman sa Getsemani, 
ang Manluluwas nagluhod 

ug nag-ampo, ang Iyang 
paghingutas sa mga sala sa 

kalibutan nakapahimo Kaniya 
“sa pagkurog tungod sa ka-

sakit, ug sa pag-agas sa dugo 
sa matag lungag sa panit, ug 
sa pag-antus sa lawas ug sa 

espiritu” (D&P 19:18). Sa wala 
madugay si Judas Escariote 

ug pundok sa armadong mga 
tawo misikop kang Jesus,  

ug ang tanang disipulo  
mibiya sa Ginoo. (Tan-awa 
sa Mateo 26:36–56; Marcus 
14:32–50; Lucas 22:39–53.)

Atol sa Iyang katapusang panihapon,  
si Jesus misaad sa Iyang mga apostoles 
nga ilang madawat ang Maghuhupay, 
o Espiritu Santo, kon Siya mawala na. 
Siya mitudlo kanila sa paghinumdom 
Kaniya pinaagi sa pag-ambit sa sakra-
ment. Sa dayong tapos sa kagab-
hion, si Jesus mihalad sa Ampo sa 
Pangaliya, diin nag-ampo Siya 
nga ang mga disipulo mag-
kahiusa. (Tan-awa sa  
Mateo 26:17–30;  
Marcus 14:12–26;  
Lucas 22:14–32;  
Juan 13–17.)
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Human sa ilegal nga pagtaral ug bangis nga 
paglatigo, mitugot si Jesukristo nga ilansang 
Siya sa krus, nagtuman sa “mahinungdanon ug 
katapusan nga sakripisyo” nga naghimo sa kalu-
wasan nga posible alang sa tanang anak sa Dios 
(tan-awa sa Alma 34:14–15). Sa wala pa mogabii, 
gitangtang sa mga sumusunod ni Jesus ang  
Iyang lawas sa krus, giilisan ug gipahumotan,  
ug gilubong. (Tan-awa sa Mateo 27; Lucas 23; 
Marcos 15; Juan 19.)

Pagkakaadlawon sa Dominggo, si Maria Magdalena ug ubang  
matinud-anon nga mga babaye miadto sa lubnganan aron dihogan 
pa ang lawas ni Jesus. Ilang nakita nga ang giali nga bato nabalhin ug 
duha ka anghel mahimayaong mideklarar: “Wala na Siya dinhi: Kay Siya 
nabanhaw” (Mateo 28:6). Ang nabanhaw nga Manluluwas nakabuntog 
sa pisikal nga kamatayon ug nakapahimo nato nga mabuhi pag-usab: 
“Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon 
man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi” (1 Mga Taga-Corinto 
15:22). (Tan-awa sa Mateo 28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 20). ◼
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Nila ni Jessica Larsen ug Marissa Widdison
Mga Magasin sa Simbahan

Ang pagkabata mao ang panahon sa mga unang 
malipayong mga higayon. Unang higayon sa 
pagbisikleta, pag-eskwela, o pagtilaw og bag-

ong pagkaon mao ang pipila sa kulbahinam nga pang-
hitabo nga mohulma sa kinabuhi sa bata. Isip mga 
hamtong kita adunay oportunidad sa pagtabang sa mga 
bata diha sa dalan sa pagdiskobre. Isip mga hamtong sa 
Simbahan, kita may oportunidad usab sa pagtabang ka-
nila nga motubo sa ebanghelyo (tan-awa sa D&P 68:25). 
Unsay atong buhaton aron masiguro nga ang bunyag sa 
bata—ang unang pakigsaad nga himoon sa tawo ngadto 
sa Langitnong Amahan—mamaayo ug makahuluganong 
panghitabo?

“Kini ang sukaranang katuyoan niining Simbahan sa 
pagtudlo sa kabatan-onan: una diha sa panimalay ug da-
yon sa simbahan,” mitudlo si Presidente Boyd K. Packer.1

Sa mosunod nga mga ehemplo, ang mga ginikanan 
nagpakigbahin giunsa nila pag-andam ilang anak alang 
sa sagradong mga ordinansa ug pakigsaad sa bunyag ug 
kumpirmasyon.

Kita Magsugod sa Bata pa
“Ang tuig nga mag-siyete anyos ang bata panahon sa 

pagsaulog,” miingon si Lori, inahan og upat. Siya ug ang 
iyang bana nagtudlo sa ilang mga anak kabahin sa bun-
yag sugod sa pagkatawo nila. Hinoon, kon ang matag 
bata mag-siyete anyos, ilang pamilya magsugod og mas 
pihong pagpangandam. Ilang leksyon sa family home 
evening kada bulan maglakip og hilisgutan kabahin sa 
bunyag, sama sa pakigsaad ug ehemplo ni Jesus. 

Si Lori miingon nga ang mga leksyon atol sa bulan nga 
mag-otso anyos ang bata mahinungdanon kaayo. Iyang 
ipakita ilang sinina dihang gihatagan sila og pangalan ug 
panalangin, ug siya maghisgut sa adlaw nga gipahigayon 
kadto nga ordinansa.

“Kini ang tukmang higayon nga mag-focus sa mga 
panalangin sa pakigsaad sa templo,” gihatagan og gibug-
aton ni Lori. “Among ipasabut og maayo nga ang pag-
pabunyag mao ang unang lakang sa pagpangandam sa 
pagdawat sa mga panalangin sa templo.”

Himoon Natong Kalihokan sa Pamilya
Si Monica, inahan sa upat ka anak, mirekomendar  

sa pagpaapil sa mga maguwang sa pagtabang sa  
mga manghud nilang igsoon kutob sa mahimo.  
“Kon makadungog sa ilang tin-edyer nga igsoon nga  
mopamatuod ug mopakigbahin mas makapaepektibo  
gayud,” siya miingon. Si Lori midugang nga usahay  
ilang hangyoon ang mga bata nga nag-andam sa bun-
yag sa pagtudlo sa ilang mga manghod unsay ilang 
nakat-unan.

Pagtabang sa mga Bata  
SA PAGPANGANDAM ALANG SA BUNYAG
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Gamiton Nato Kini isip Himan sa Misyonaryo
Dihang nag-otso anyos ang anak ni Daniel, siya nasayud 

nga ang iyang anak ganahang mopakigbahin sa iyang bun-
yag ngadto sa iyang mga higala nga dili mga miyembro sa 
Simbahan. Busa mihukom sila nga imbitaron ang mga higala 
ni Allison sa eskwelahan ug kasilinganan sa iyang bunyag. 
Kini nga mga higala gihangyo sa pag-andam sa ilang pa-
boritong bersikulo sa Biblia. Human sa bunyag, gilinyahan 
ni Allison ang mga bersikulo sa iyang bag-ong kasulatan ug 
gisulat ang ngalan sa iyang mga higala diha sa margin.

“Siyempre, isip iyang pamilya, nalambigit gayud mi 
niadtong adlawa. Apan amo siyang gipasagdan nga uban 
sa iyang mga higala ug maghisgut kanila kon unsay iyang 
gibati,” miingon si Daniel. “Nindot kaayo to nga higayon 
nga nakita among anak isip ehemplo.”

Praktison Nato ang Interbyu sa Bishop
Si Kimberly, inahan sa mga bata nga hapit nang 

mabunyagan, nakahinumdon nga misulod sa opisina 
sa bishop alang sa iyang interbyu sa bunyag dihang 
otso anyos pa siya. “Gikuyawan gyud ko!” Miingon si 
Kimberly.

Karon iyang gisiguro nga ang iyang mga anak dili 
makuyawan. Siya ug iyang bana naghisgut ngadto sa ilang 
mga anak kabahin sa interbyu sa bishop ug mangutana 
kanila kabahin sa bunyag nga daw giinterbyu sila. Kini 
nga mga interbyu wala lang magpapamilyar sa mga bata 
sa proseso sa interbyu—nag-awhag usab sila sa ilang mga 
anak sa pagpamalandong kon unsay kahulugan sa bun-
yag ngadto kanila.

Kita Adunay Talagsaong Oportunidad
Kini nga mga ginikanan daling makasulti nga wala 

maghinobra ang ilang gibuhat sa pagpangandam sa ilang 
mga anak sa bunyag ug kumpirmasyon, apan daghan 
kanila migamit sa mga pulong sama sa “kompleto” ug 
“makanunayon” sa paghulagway sa leksyon nga ilang gi-
tudlo sa daghang katuigan. “Among gisiguro nga ang mga 
bata nakasabut nga kini importante nga bahin sa ilang 
kinabuhi, ug kini mahinungdanon,” miingon si Kimberly. 
“Amo usab nga gisiguro nga kami ang nag-andam kanila, 
ug wala lang maglaum nga ang ilang mga magtutudlo 
nagtudlo kanila.”

Katalagsaon sa oportunidad nga makatabang sa  
pag-andam sa mga bata nga among gimahal alang  
sa bunyag ug kumpirmasyon! Samtang mainampuon 
nato ning buhaton, ang Ginoo maanaa nato sa pag-
hulma niining unang kasinatian sa paghimo og pa-
kigsaad ngadto sa epektibong pundasyon alang sa 
espiritwal nga paglambo. ◼

Ang mosunod nga duha ka pahina nagtubag sa  
pipila ka pangutana sa mga bata kabahin sa bunyag  
ug kumpirmasyon.
MUBO NGA SULAT
 1. Boyd K. Packer, “Teach the Children,” Liahona, Mayo 2000, 16.M

G
A 

PA
G

HU
LA

G
W

AY
 S

A 
LIT

RA
TO

 P
IN

AA
G

I N
ILA

 
N

I J
O

HN
 LU

KE
, C

RA
IG

 D
IM

O
N

D,
 U

G
 C

O
DY

 B
EL

L

SA PAGPANGANDAM ALANG SA BUNYAG



32 L i a h o n a

Pagsabut sa Bunyag
Ni Marissa Widdison
Mga Magasin sa Simbahan

MGA BATA

Kinahanglan 
ba kong iunlod 
sa tubig aron 
mabunyagan?

Si Jesus nabun-
yagan pinaagi sa 
pagpaunlod, buot 
pasabut giunlod 
Siya sa tubig ug 
dayon gipabarug 
(tan-awa sa  
Mateo 3:16). Kini 
ang paagi nga 
kamo mabunya-
gan. Ang pag-
pabunyag ining 
paagiha nagpahi-
numdom kanato 
nga biyaan nato 
ang atong ka-
raang kinabuhi 
ug magsugod og 
bag-ong kinabuhi 
nga ipahinungod 
sa pagserbisyo sa 
Dios ug sa Iyang 
mga anak.

Kinsa ang  
mobunyag nako?

Ang mobunyag 
kanimo kinahang-
lang naghupot sa 
priesthood—ang 
gahum sa paglihok 
sa ngalan sa Dios. Sa 
dihang buot ni Jesus 
nga magpabunyag, 
Siya miduol kang 
Juan Bautista, kinsa 
naghupot sa pries-
thood (tan-awa sa 
Mateo 3:13).

Ang tawo nga 
mobunyag nimo 
mokuha og pag-
tugot sa inyong 
bishop o presidente 
sa branch.

Unsa ang mga saad nga akong  
himoon kon magpabunyag ko?

Kon kamo bunyagan, kamo 
naghimo og pakigsaad, o saad 
sa usag usa, uban sa Langitnong 
Amahan. Kamo nagsaad Kaniya 
nga kamo mobuhat og piho nga 
mga butang,ug Siya nagsaad sa 
pagpanalangin kaninyo. Kini nga 
pakigsaad gihulagway diha sa mga 
pag-ampo sa sakrament nga iampo 
matag Dominggo (tan-awa sa D&P 
20:77–79). Kamo nagsaad:

•  Sa paghinumdom ni Jesukristo.
•  Sa pagsunod sa Iyang mga 

sugo.
•  Sa pagdala sa ngalan ni Kristo, 

kini nagpasabut nga unahon 
ninyo sa inyong kinabuhi ang 
Iyang buhat ug sundon ang 
Iyang gusto imbis ang gusto  
sa kalibutan. 

Kon inyong tumanon kini nga 
saad, ang Langitnong Amahan 
nagsaad nga ang Espiritu Santo ma-
anaa kaninyo ug ang inyong sala 
mapasaylo.

LITRATO © DYNAMIC GRAPHICS; PAGHULAGWAY SA LITRATO PINAAGI 
NILA NI DAVID STOKER, MATTHEW REIER, UG SARAH JENSON
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Unsa ang Espiritu Santo?
Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang usa sa labing 

bililhong gasa sa Langitnong Amahan. Ang inyong 
bunyag dili makompleto hangtud hatagan kamo og 
panalangin sa pagdawat sa Espiritu Santo niadtong 
mga lalaki nga naghupot sa Melchizedek Priesthood 
(tan-awa sa  Juan 3:5).

Ang Espiritu Santo sakop sa Dios nga Kapangulo-
han. Siya nagpamatuod sa Langitnong Amahan ug  
ni Jesukristo ug nagtabang nato nga ma-
sayud unsa ang tinuod. Siya nagtabang 
nato nga malig-on sa espirituhanong 
paagi. Siya magpasidaan kanato sa kaku-
yaw. Siya nagtabang kanato nga makat- 
on. Ang Espiritu Santo makatabang ka-
nato nga mobati sa gugma sa Dios. 

Kon kamo makumpirmahan isip  
miyembro sa Simbahan, ang Espiritu 
Santo maanaa kanunay ninyo kon  
kamo mopili sa matarung.

Nganong otso anyos man gyud  
ko aron mabunyagan?

Ang Ginoo nagtudlo nga ang 
mga bata dili mabunyagan hang-
tud dili sila igong makasabut sa 
kalainan tali sa eksakto ug sayop, 
diin mabasa sa kasulatan nga otso 
anyos (tan-awa sa Moroni 8:11–12; 
D&P 29:46–47; 68:27).
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Sa wala pa ko gitawag isip sakop as Ikaduhang Korum  
sa Seventy, ang akong asawa ug ako migahin og pipila 

ka tuig sa pagserbisyo sa mga Templo sa Campinas ug São 
Paulo Brazil. Sa duha ka templo, kasagaran mahingangha 
ko nga ang mga tawo nga makaagi sa templo madani niini  
nga sila mohunong, mosulod ug mangutana.

Inig sulod nila, amo silang pahibaloon nga dili na sila 
makapadayon pa kon walay hustong pagpangandam. Da-
yon among ipasabut ang katuyoan sa templo, ipakigbahin 
ang sukaranang mga doktrina sa ebanghelyo, ug dapiton 
sila sa pakighimamat sa mga misyonaryo. Alang sa buotang 
mga tawo, ang templo mismo talagsaon nga misyonaryo 
tungod kay nagdasig kini og pagbati nga motuhop dayon 
sa kasingkasing.

Ang akong asawa, si Elizabeth, ug ako mismo nasayud 
sa gahum niini nga pagbati. Dul-an sa 40 ka tuig ang mi-
labay, usa ka buotang higala ug kauban sa trabaho, usa 
ka miyembro sa Simbahan, nag-istorya namo kabahin sa 
ebanghelyo sa kaswal nga paagi. Sa daghang mga higayon, 
iyang pabisitahon ang mga misyonaryo namo. Ganahan mi 
sa mga misyonaryo ug miuyon nga magpatudlo, apan dili 
mi tinud-anay nga interesado sa ilang gitudlo.

Ni Elder  
Jairo Mazzagardi
Sa Seventy

Alang sa daghang buotang mga tawo, ang 
templo makadasig og pagbati nga motuhop 
dayon sa kasingkasing.

Nadani sa  Templo
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Kana nausab niadtong Oktubre 1978, diha 
ang akong kauban sa trabaho midapit sa pi-
pila ka higala, lakip namo, sa open house sa 
Templo sa São Paulo Brazil. Miabang siya og 
pipila ka bus nga iyang kaugalingong gasto 
aron ang iyang mga higala makauban niya  
sa templo, mga 50 ka milya (80 km) kalayo.

Sa dihang misulod si Elizabeth sa bun-
yaganan, may gibati siya nga wala pa niya 
masinati sukad, nga sa wala madugay iyang 
naila nga Espiritu Santo. Ang pagbati mao 
ang hingpit nga kalipay sa iyang kasing-
kasing. Niadtong higayona siya nasayud 
nga ang Simbahan tinuod ug gusto niyang 
magpamiyembro.

Susama nga pagbati akong nasinati sa 
dayong tapos sa open house, sa dihang 
kami giubanan sa sealing room ug gitudloan 
sa doktrina sa mahangturong mga pamilya. 
Kana nga doktrina nakatandog nako. Nag-
malampuson ko sa akong propesyon, apan 
mibati ko og kahaw-ang sa akong kalag.  
Wa ko masayud unsay makapuno niining 
kahaw-ang, apan mibati ko nga may kala-
butan ni sa akong pamilya. Didto, sa sealing 
room, ang mga butang nahimong makahulu-
ganon sa akong hunahuna ug kasingkasing.

Sulod sa pipila ka adlaw, ang mga mis-
yonaryo mikontak namo pag-usab. Niining 
higayona interesado na kaayo mi sa pagpa-
minaw sa ilang mensahe.

Ang mga elder nag-awhag namo nga 
matinguhaon nga mag-ampo sa kamatu-
oran. Mihukom ko nga mao lang ni ang 
paagi nga ako makaampo. Nasayud ko nga 
dili ko makahimo og pasalig nga magpami-
yembro sa Simbahan kon walay tinuod nga 
pagpamatuod. Nabalaka ko sa pagpangayo 
og kumpirmasyon sa kamatuoran sa Langit-
nong Amahan, apan sa samang higayon, 
sigurado ko nga Iya kong tubagon. Gipa-
kigbahin nako Niya ang dakong tinguha sa 
akong kasingkasing ug mihangyo Kaniya 
sa pagsiguro nako nga saktong dalan ang 
magpamiyembro sa Simbahan.

Pagkasunod semana sa Sunday School, 

ang among higala nga midapit namo sa open 
house sa templo naglingkod sa akong luyo. 
Siya mipaduol ug miistorya nako. Ang mga 
pulong nga iyang gisulti mao gyud ang tubag 
sa akong giampo nga masayran. Wala ko 
magduha-duha nga ang Langitnong nakig-
sulti nako pinaagi niya. Niadtong panahona, 
ako strikto, tig-a nga tawo, apan natandog 
ang akong kasingkasing ug nakahilak. Di-
hang nahuman na og istorya akong higala, 
gidapit niya akong asawa ug ako nga magpa-
bunyag. Among gidawat.

Niadtong Oktubre 31, 1978, wala maka-
abut og usa ka buwan human sa among 
kasinatian sa Templo sa São Paulo, kami 
nabunyagan ug nakumpirmahan. Pagkasu-
nod adlaw miapil mi sa ikaduhang sesyon 
sa pagpahinungod sa Templo sa São Paulo 
Brazil. Usa ka tuig ang milabay mibalik 
mi sa templo uban sa among mga anak 
aron mabugkos isip pamilya. Tanang tulo 
ka okasyon nindot, dili malimtan nga mga 
kasinatian. Gipadayon namo sa paglambo 
kadtong mga pagbati uban sa kanunay nga 
pagsimba diha sa templo sulod sa katuigan.

Bayente otso ka tuig human sa among 
bunyag, ang akong asawa ug ako nagbarug 
sa Templo sa São Paulo Brazil. Bag-ohay 
lang kong gitawag isip presidente sa templo. 
Makatandog nga kasinatian alang namo nga 
maglakaw sa hawanan sa balay sa Ginoo ug 
mabati pag-usab ang malumong pagbati nga 
nahimong instrumento sa among pagkakabig.

Ang templo nagpadayon sa paghatag sa 
akong asawa ug nako og dakong kalipay. 
Kon makakita mi og batan-ong mga magti-
ayon nga magpabugkos diha sa templo isip 
mahangturong pamilya, modako among 
paglaum.

Daghang mga tawo sa tibuok kalibutan 
andam nga maminaw sa mensahe sa ebang-
helyo. Sila giuhaw sama sa akong gibati sa  
30 ka tuig na ang milabay. Ang templo ug 
ang mga ordinansa niini naay igong gahum 
sa pagtagbaw niana nga kauhaw ug pun-on 
ang kahaw-ang niini. ◼



Usa ka gabii samtang gipadagan 
nako sa runway ang akong erop-

lano nga puno sa pasahero, mibati 
ko nga may problema sa steering 
system niini. Sa pagsiguro sa akong 
espiritwal nga impresyon, migawas 
ko sa taxiway ug mihimo og pipila ka 
360-degree nga pagtuyok. Ingon og 
wala may problema.

Naghunahuna ko, “Paluparon ba ni 
nako ug dalhon ang mga pasahero sa 
ilang destinasyon sa saktong oras, o 
ibalik nako sa gate?” Nasayud ko ang 
pagbalik makalangan pag-ayo. One 
way ra ang taxiway; kinahanglang 
paabuton nako ang ground control sa 
paghimo og lugar aron makapadagan 

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

ko pabalik. Dayon paabuton pa 
namo ang tigmintenar nga susihon 
ang eroplano. Ang kalangay maka-
hatag og mga problema sa airline 
ug sa mga pasahero nga may mga 
tawo nga sugaton ug mga connecting 
flights nga himoon. Naghunahuna 
pud ko kon unsay reaksyon sa main-
tenance department sa akong report 
nga ang eroplano may problema nga 
wala koy ikapakita gawas lang sa 
kusog nga pagbati.

Isip kapitan sa eroplano, respon-
sable ko sa among kaluwasan  
[safety], mao nga mihukom ko  
nga sundon akong impresyon  
ug mobalik.

Sa among pag-abut sa gate, giing-
nan nako ang mekaniko nga akong 
gibati nga may problema ang eroplano 
apan wala masayud kon unsa kini. 
Wala siya motuo nga may problema.

“Siguro basa lang ang taxiway,” 
miingon siya. “Dangog lang siguro 
ang aspalto.” Bisan pa niana, miuyon 
siya, nga susihon ang steering gear sa 
pangunahan nga ligid. Human sa pag-
susi niini, siya mihangyo nga ang mga 
pasahero pakanaugon aron masulayan 
niya og padagan ang eroplano.

Sa iyang pagbalik human sa 30 ka 
minutos, nabalaka siya pag-ayo. Atol 
sa pagtesting, nakadungog siya og 
nagbalik-balik nga daw nagkagot nga 
tingog. Dihang nag-brake siya sa iyang 
pagtuyok balik sa gate, nawad-an siya 
og kontrol sa eroplano ug hapit nala-
pas sa taxiway.

Nakit-an sa pag-inspeksyon nga 
wala matarung ang maintenance sa 
mga brake sa miaging gabii. Inig- 
landing sa eroplano gikan sa paglu-
pad, dili mokupot pag-ayo ang mga 
brake, ug dili na nako makontrolar 
ang eroplano.

Gihatagan ko og laing eroplano 
nga paluparon, ug luwas nga gidala 
nako ang mga pasahero sa ilang desti-
nasyon nga nalangay og tulo ka oras.

Mapasalamaton kong naminaw 
sa mga paghunghong sa Espiritu. 
Nasayud ko nga ang Espiritu mopahi-
matngon kanato kon tinguhaon nato 
ang paggiya sa Ginoo ug maminaw sa 
mga pagdasig niini. ◼
Craig Willie, Utah, USA

NAGKAPROBLEMA ANG AKONG EROPLANO

Naghunahuna ko unsay reaksyon sa 
maintenance department sa akong 

report nga ang eroplano may problema 
nga wala koy ikapakita gawas lang sa 
kusog nga pagbati. M
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Kausa nagbasa ko sa pakigpulong 
sa kinatibuk-ang komperensya 

ni Elder Richard G. Scott sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles. 
Bisan tuod nakadungog ug naka-
basa nako niini, usa ka hugpong sa 
mga pulong ang nakakuha sa akong 
atensyon ug nagpabilin sa akong 
hunahuna.

Pipila ka oras ang milabay ang 
akong anak, kinsa nagpuyo sa usa ka 
apartment uban sa iyang mga higala, 
mibisita kanamo. Siya nakaserbisyo 
og full-time nga misyon ug nakatam-
bong og pipila ka semester sa kole-
hiyo. Dili siya sigurado unsay iyang 
eskwelahan ug unsa nga trabaho 
iyang sudlan. Tungod kay nasag-
muyo siya ug mibati nga ang pag- 
eskwela, sa karon, usik sa panahon 
ug kwarta, wala usa siya moeskwela 
ug mitrabaho og full time.

Siya miingon nako nga usa 
sa iyang mga higala misugyot 
nga moadto sila sa isla sa Baha-
mas o sa Caribbean, magtrabaho, 
ug maglingaw-lingaw sa pipila 
ka bulan. Naghinam-hinam akong 
anak niini nga ideya. Nakita dayon 
nako ang kamadanihon niana nga 
kasinatian nga walay kabalaka alang 
sa usa ka batan-ong lalaki.

Diha dayon, akong nahinumduman 
ang nindot nga mensahe ni Elder 
Scott. Gikuha nako ang Ensign ug 
gibasa ang mosunod sa akong anak: 
“Anaa kamo dinhi sa kalibutan alang 
sa balaanong katuyoan. Dili aron ma-
hangturong malingaw o kanunayng 
mangita og kahayahay. Anaa kamo 
dinhi aron masulayan, pagprobar sa 
inyong kaugalingon aron madawat 
ninyo ang dugang panalangin Dios. 
Gikinahanglan ang pailub aron sa 
pagpugong” (“Finding Joy in Life,” 
Ensign, Mayo 1996, 25).

PAGKAKAPLAG OG KALIPAY SA KINABUHI
Walay gisulti, gikuha sa akong anak 

ang magasin, milakaw, ug gibasa ang 
tibuok pakigpulong. Sa wala madugay 
gisulti niya nga dili siya modayon sa 
paglingaw-lingaw sa isla.

Sa igong panahon misulod siya sa 
police academy, dalan nga naggiya ka-
niya nga makaila ang iyang umaabot 
nga asawa. Sila nagminyo sa Templo 
sa Mesa Arizona ug karon nagpadako 
og tulo ka talagsaong mga bata. Ni-
adtong 2010 nahuman niya ang iyang 
bachelor’s degree ug sa tinuoray “na-
kakaplag og kalipay sa kinabuhi.”

Ang gusto sa akong anak nga mag-
lingaw-lingaw mahimong maayo nga 
kasinatian; apan sa laing bahin, kini 

mahimong makadaut sa espiritwal. 
Matag higayon nga mamalandong ko 
ining kasinatian, ang Espiritu motan-
dog sa akong kasingkasing.

Mapasalamaton ko sa mga pulong 
sa propeta ug nga nadasig ko sa pag-
hinumdom sa pagkigpulong nga na-
kahatag nako og giya. Mapasalamaton 
sab ko nga ang akong anak naminaw 
sa mensahero sa Ginoo ug mitugot 
nga mainpluwensyahan sa Espiritu. 
Nasayud ko nga daghang panalangin 
ug malumong kalooy ang moabut  
kon kita maminaw ug mosunod sa 
mga pagtulun-an sa Manluluwas ug  
sa Iyang mga sulugoon. ◼
Karen Rockwood, Idaho, USA

Dihang ang akong anak 
miingon nako nga usa sa 

iyang higala misugyot nga 
maglingaw-lingaw sila sa 

Bahamas o sa Caribbean, 
nakahinumdom ko  

sa mensahe ni  
Elder Scott.
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Niadtong Marso 1997, samtang 
nagpuyo sa Russian nga siyudad 

sa Rostov-on-Don, ang akong bana ug 
ako nabunyagan sa Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.

Samtang nagtuon ko sa mga dok-
trina sa Simbahan, daghan sa akong 
pangutana natubag. Makapainteres 
ang pagkat-on kabahin sa plano sa 
kaluwasan, lakip na ang buhat sa 
bunyag alang sa patay. Natingala 
ko sa pagkasayud nga kita mabun-
yagan para sa atong namatay nga 
katingulangan.

NAPALONG ANG TELEPONO
Usa ka tuig human sa among bun-

yag, ang presidente sa misyon midapit 
namo sa pagpangandam sa pagsulod 
sa templo. Isip kabahin sa among pag-
pangandam, nagsiksik mi sa among 
family history. Usa ka adlaw samtang 
naghunahuna ko sa pagbuhat niini, 
mikiring ang telepono. Ang akong 
ugangang babaye kini. Mihangyo ko 
kaniya kon makapadala siya nako og 
listahan sa nangamatay nga katingula-
ngan sa akong bana. Siya nahibulong 
ug miingon nako ang bunyag alang 
sa patay dili doktrina ni Kristo apan 
hinimo-himo lang sa mga Mormon. 

Dili ko sigurado unsaon sa pagtubag 
niya kay dili ko pamilyar sa mga paki-
sayran sa kasulatan nga misuporta sa 
doktrina.

Samtang naghunahuna ko og itu-
bag, napalong ang telepono. Sa mu-
bong higayon dili ko sigurado unsay 
nahitabo, apan gibutang nako ang 
telepono ug miadto sa kwarto. Gikuha 
nako ang Bag-ong Tugon, miluhod 
aron sa pag-ampo, ug mihangyo sa 
Langitnong Amahan sa pagpakita 
nako sa tubag sa pangutana.

Pagkahuman sa akong pag-ampo, 
giablihan nako ang Biblia. Mibati ko 
nga may miingon nako nga basahon 
ang ika-29 nga bersikulo sa pahina 
nga akong naabli. Kini ang ika-15 nga 
kapitulo sa 1 Mga Taga-Corinto, nga 
naghisgut sa doktrina sa bunyag sa 
patay.

Natandog ug nasurprisa ko nga ang 
Langitnong Amahan mitubag sa akong 
pag-ampo diha-diha dayon. Nindot 
kaayo ang pagbati. 

Namalandong ko niining kasina-
tian sa dihang mikiring ang telepono 
pag-usab. Ang akong ugangang ba-
baye kini, nangutana nako nganong 
napalong ang telepono. Giingnan 
nako siya nga wala ko kahibalo ug 
gihangyo nako siya sa pag-abli sa 
iyang Biblia ug basahon ang 1 Mga 
Taga-Corinto 15:29.

Pipila ka adlaw ang milabay usa  
ka listahan sa patay nga mga paryente 
anaa sa akong lamesa. Ang akong 
ugangang babaye mibasa sa kasulatan 
ug mituo na nga ang Manluluwas, 
pinaagi ni Apostol Pablo, mitudlo sa 
doktrina sa bunyag alang sa patay.

Ang Dios misaad og dakong pa-
nalangin niadtong mobuhat niining 
makatubos nga buhat. Nasayud ko 
nga tinuod ni. ◼
Seda Meliksetyan, Armenia

Ang akong 
ugangang babaye 

miingon nako ang bunyag 
alang sa patay dili doktrina 
ni Kristo apan hinimo-himo 
lang sa mga Mormon.



 A b r i l  2 0 1 3  39

Samtang nagbiyahe uban sa akong 
pamilya sa Nevada, USA, ngadto 

sa Alaska, USA, nakaistorya nako ang 
taas, gwapa, mahigalaong babaye sa 
atbang sa agianan.

Siya nangutana nako kon asa ko 
padulong, ug gitubag siya nga padu-
long mi sa Juneau, Alaska, sa pagbi-
sita sa among anak ug iyang pamilya. 
Miingon siya nako nga gikan siya sa 
Las Vegas. Dayon, nahimong emos-
yonal, misulti siya nga moadto siya  
sa Juneau aron bisitahon iyang mga 
in-law aron mopahigayon og memo-
rial service para sa iyang bana, nga 
iyang nakauban sulod sa 20 ka tuig. 
Bag-o lang siyang namatay tungod  
sa kanser.

Mitan-aw ko sa atbang ug naghu-
nahuna kon unsa ko ka swerte nga 
nasayud sa plano sa kaluwasan ug 
nahimong temple worker sa Templo 
sa Las Vegas Nevada. Naghunahuna 
ko unsay akong mahimo sa paghupay 
kaniya.

Sa kalit lang, klaro kaayo, nakahi-
numdon ko sa kutlo ni Propeta Joseph 
Smith nga akong gihatag sa Relief 
Society. Dihang iyang giorganisar ang 
Relief Society, iyang naobserbahan 
nga ang mga sister “magdali-dali sa 
paghupay sa estranghero; mobu-bu 
nila og lana ug bino sa nasamdan nga 
kasingkasing sa naglisud; mopauga 
sila sa luha sa nailo ug himoon nga 
malipayon ang kasingkasing sa mga 
biyuda” (Mga Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simbahan: Joseph Smith 
[2007], 547).

Mitan-aw ko pag-usab sa atbang. 
Nakita nako ang estranghero nga 

ASA KO 
MAKAKUHA  
OG MAGASIN 
SAMA NIINI?

naglisud, biyuda nga nagsubo. Na-
kahinumdom ko nga nakabasa ko sa 
Hulyo 2011 nga Ensign sayo nianang 
buntag. Kini adunay makapadasig nga 
mga artikulo nga naghunahuna ko 
nga makadasig ug makahupay niya.

Nagmaisugon ko, giablihan ang ar-
tikulo diha sa magasin, ug mihangyo 
niya nga basahon kini. Gitan-aw 
nako siya pag-ayo ug natingala nga 
gibasa gyud niya ang tanang linya—
sa matinguhaon nga paagi. Dihang 
nahuman siya, nagbasa siya og laing 
artikulo.

Klaro nga may nakatandog sa 
iyang kasingkasing. Iyang giga-
kos pag-ayo ang magasin sa iyang 

dughan ug gipahiran ang luha sa 
iyang mata.

“Asa ko makakuha og magasin 
sama niini?” nangutana siya. Giingnan 
nako siya nga iyaha nato. Dayon nag-
padayon siya sa pagbasa.

Dihang miabut mi sa Juneau, iyang 
gigunitan akong kamot, mitutok sa 
akong mata, ug miingon, “Salamat.”

Nakakat-on ko og dakong leksyon 
gikan niadtong kasinatian. Kita napa-
libutan og mga estranghero nga nag-
subo kinsa nanginahanglan og pulong 
sa pagdasig ug nanginahanglang ma-
sayud unsa atong nasayran isip mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw. ◼
Sharon Rather, Nevada, USA

Naghunahuna ko unsay akong mahimo sa pahupay niining babaye, kansang bana 
bag-ohay lang namatay.
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Ni Matthew D. Flitton
Mga Magasin sa Simbahan

Usa ka adlaw si Zoltán Szücs sa 
Szeged, Hungary, misurprisa sa 
iyang coach sa kayaking sa pag-

sulti nga dili siya moadto sa Germany 
para sa kompetisyon.

“Natunong kini sa adlaw sa akong 
bunyag, maong mibalibad ko,” mii-
ngon si Zoltán.

Sa edad nga 17, si Zoltán kadaghan 
nang nakadaog sa kompetisyon sa 
kayaking. Kini sikat nga sport sa  
Hungary, ug si Zoltán maayo niini—
maayo nga igong mahimong propes-
yonal niini. Labaw pa sa pagdesisyon 
nga dili makaapil og usa ka kom-
petisyon, si Zoltán sa dili madugay 
moundang na sa kayaking. Aduna 
siyay mas importanting buhaton.

Nahimong panalangin ang ka-
yaking ni Zoltán. Sa daghang tuig 
uban sa giya sa iyang coach, siya 
nakakat-on og pagpugong sa kauga-
lingon, pagmasulundon, ug pagkugi. 
Si Zoltán nakakat-on usab sa pag-
likay sa mga butang ug buhat nga 
makadaut sa iyang pagdula. Dili kini 
sayon nga kinabuhi; mingaw, ug ang 
pagka-propesyal mas nanginahang-
lan og daghang oras. Ang mga pro-
pesyonal magpraktis og 12 ka oras 
matag adlaw ug makigkompetinsya 
og Dominggo.

“Mas daghang oras akong iga-
hin sa kayaking,” miingon si Zoltán. 

“Panatiko ko niini. Tungod niini, dag-
hang butang akong napasagdan.”

Maong mihukom si Zoltán nga 
dili niya mapahinungod ang iyang 
kaugalingon sa ebanghelyo ug kaya-
king. Niadtong 2004 iyang giingnan 
iyang coach nga moundang na siya 
sa kayaking.

Sa sayong bahin niadtong tuiga ang 
mga misyonaryo nagtudlo sa mama 
ni Zoltán. Wala pa siya moapil sa 
leksyon. Siya napugos lang sa pag-
tambong sa bunyag sa iyang inahan. 
Apan natandog iyang kasingkasing 
dihang misulod siya sa simbahan. Mi-
sugot si Zoltán nga makigkita sa mga 
misyonaryo, tungod kay daw may 
panagsama siya nila.

“Ang mga misyonaryo nakapainte-
res nako kay normal silang mga tawo 
apan nagsunod og taas nga sumba-
nan,” siya miingon.

Tungod sa taas nga sumbanan 
nga gisunod ni Zoltán isip kayaker, 
dali niyang nadawat ang mga pagtu-
lun-an sa ebanghelyo nga bililhon. 
Human sa duha ka bulan nabunya-
gan siya.

Sa sinugdanan nagtuo siya nga ma-
kapadayon siya og kayaking nga dili 
makigkompentinsya ma-Dominggo. 
Apan tungod siya usa ka matang sa 
tawo nga, kon may pasalig sa usa ka 
kalihokan, tarungon gyud ni niya, siya 

PAGPILI SA 

Usahay kinahanglang isakri-
pisyo ninyo ang usa ka bu-
tang alang sa mas maayo.

mipili nga hingpit nga moundang og 
kayaking.

Kausa gihimo niyang kalingawan 
ang kayaking human sa iyang bunyag. 
Dihang iya ning gibuhat, mihangyo 
ang coach niya sa pagtudlo sa uban 
ug pag-organisar og mga biyahe kay 
dili man siya moapil sa kompetinsya. 
Apan dili siya gusto nga mopasalig 
sa kayaking—o bisan unsa nga ka-
lihokan—nga makababag sa iyang 
pagkadisipulo.

Busa gibitay ni Zoltán iyang bug-
say ug gipahinungod iyang kauga-
lingon sa pagserbisyo sa Simbahan 
sama sa gibuhat ni Presidente  
Howard W. Hunter (1907–95) dihang 
nagminyo siya. Si Presidente Hunter 
usa ka malampusong musikero  
kinsa makatugtog og daghang in-
strumento. Matag gabii motugtog 
siya sa orchestra, apan ang estilo 
sa kinabuhi sa iyang mga kauban 
nasukwahi sa mga baruganan sa 
ebanghelyo. Busa, gihipos ni Presi-
dente Hunter iyang mga instrumento 
ug ipagawas lang ni kon manganta 
ang pamilya.1

Gimingaw si Zoltán sa kayaking, 
apan nakaamgo siya nga ang iyang 
gugma para sa kayaking dako kaayo 
nga basin mosobra pa kaysa iyang 
gugma para sa Ginoo kon nagpabilin 
siya sa sport.

Mas Maayong BAHIN
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Si Zoltán Szücs, sa 
Szeged, Hungary, 
miundang sa kayaking 
aron mas mogahin 
og panahon para sa 
ebanghelyo.

Susama nga baruganan ang ma-
gamit sa bisan unsang kalihokan nga 
makapalayo nato kon unsay gusto sa 
Ginoo kita mamahimo. Alang kanato 
mas maayong magpakabuhi nga wala 
nianang pihong mga butang—bisan 
kini maayo nga mga butang—kaysa 
irisgo ang atong kinabuhing dayon sa 
pag-angkon niini.

“Ang Simbahan nahimo nakong 
kinabuhi,” miingon si Zoltán. “Nasa-
yud nga ang kayaking dili mahimong 
panginabuhian kon gusto ko nga ma-
aktibo ug igo ra ning kalingawan, mas 
sayon ang pag-undang niini. Hinoon, 
gusto nako ang Langitnong Amahan 
maoy akong focus.”

Si Zoltán nagsugod sa pagtuon 
sa ebanghelyo sa samang kadasig 
sa mga butang nga iyang gustong 
maangkon. Siya naghimo og tumong 
nga mag-misyon. Siya ganahang 
magpabilin sa iyang nasud ug mag-
tudlo sa uban.

Siya miserbisyo sa Hungary ug 
karon nagtrabaho isip high school 
English teacher. Padayon niyang 
unahon ang ebanghelyo. “May mga 
butang nga atong hunungon kay 
nakababag ni sa dalan sa Dios,” siya 
miingon. “Daling hunungon ang bati 
kon nasayud ta nga kinahanglan 
natong hunungon. Kasagaran dili ta 
makaamgo kon kanus-a isakripisyo 
ang usa ka butang para sa mas ma-
ayo. Maghunahuna ta nga tungod 
dili ni bati, makapadayon ta niini 
ug magsunod gihapon sa plano sa 
Dios.” Apan si Zoltán nasayud nga 
atong hunungon ang maayo kon kini 
nakapugong nato sa pagsunod sa 
plano sa Dios alang nato. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Tan-awa sa Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), 81.SA
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“Unsaon nako sa pagpasabut 
sa akong higala ngano ang 
pagsupak sa balaod sa ka-
putli dili maayo nga ideya?”

A ng Langitnong Amahan gusto nga kita magmali-
payon ug takus sa Iyang Espiritu, mao nga giha-
tagan kita Niya og mga sugo sa pagtabang nato 
sa pagbantay sa atong mga hunahuna, pulong, ug 
aksyon nga dili molapas sa angayng mga utlanan. 

Ang balaod sa kaputli makatabang sa gahum sa paglalang nga 
anaa lamang sulod sa mga sa kaminyoon. Usa ka rason nga 
Siya misugo nga ang gahum sa paglalang himoon lamang tali 
sa bana ug asawa tungod kay “ang mga anak adunay katu-
ngod nga matawo sulod sa talikala sa kaminyoon.” 1

Mahimo mong mopakigbahin og kopya sa Alang sa 
Kalig-on sa Kabatan-onan sa inyong higala. Naghatag kini 
og daghang mga rason nganong maayo ang pagsunod sa ba-
laod sa kaputli: “Kon putli kamo, inyong giandam ang inyong 
kaugalingon sa paghimo ug pagtuman sa sagrado nga mga 
pakigsaad diha sa templo. Inyong giandam ang inyong kau-
galingon sa pagtukod og lig-on nga kaminyoon ug sa pagdala 
og mga anak nganhi sa kalibutan isip kabahin sa mahangturon 
ug mahigugmaong pamilya. Inyong gipanalipdan ang inyong 
kaugalingon sa espirituhanon ug emosyonal nga kadaot nga 
moabut gikan sa pagpakiglambigit og lain gawas sa kamin-
yoon. Gipanalipdan usab ninyo ang inyong kaugalingon gikan 
sa makadaot nga mga sakit. Ang pagpabilin nga putli makata-
bang ninyo nga masaligon ug malipayon ug makapalambo sa 
inyong abilidad sa paghimo og maayong mga desisyon karon 
ug sa umaabut.” 2

Kaminyoon ug Pamilya
Giawhag kita nga mag-
maputli aron takus 
kitang makasulod sa 
templo ug makatuman 
sa sagrado nga mga 
pakigsaad. Kon sundon 

nato ang balaod sa kaputli, makahimo 
ta og lig-on nga kaminyoon ug pa-
milya sa umaabut. Anaa kanunay si 
Satanas nga motintal nato, apan pina-
agi sa pag-ampo, mga kasulatan, ug 
maayong mga higala, makabuntog  
kita niini.
Resty M., edad 16, Philippines

Negatibo nga mga Sangputanan
Adunay daghang negatibo nga mga 
sangputanan sa pagsupak sa balaod 
sa kaputli, apan dili tanan niini inyong 
makat-unan sa klase sa panglawas. 
Ang pagsupak sa balaod sa kaputli 
makaabug sa Espiritu sa inyong kina-
buhi, makapasakit sa inyong minahal, 
ug mobati mo og dili maayo sa inyong 
kaugalingon. Mosugyot ko nga motan- 
aw sa Mormon Messages video nga 
gitawag og “Chastity: What Are the 
Limits?” [sa youth.lds.org sa English, 
Portuguese, ug Spanish].
Matthew T., edad 17, Utah, USA

Kaputli ug Pagtahud
Pinaagi sa pagsunod sa balaod sa 
kaputli, magpabilin kita nga putli 
sa panan-aw sa Dios, atong gitahud 
ang atong kaugalingon, ug gitaba-
ngan ang uban sa pagtahud usab 
nato. Kon mosunod kita sa balaod sa 
kaputli, atong gipakita nga kita mga 
anak sa Dios ug nga kita nagsunod 
og taas nga mga sumbanan. Atong 
likayan ang pagmahay. Samtang 
magsunod kita sa atong Langitnong 
Amahan, ilabi na mahitungod niini 
nga balaod, mas magmalipayon kita 
dinhi sa kalibutan ug sa kalibutan 
nga moabut.
Alyana G., edad 19, Philippines

M G A  P A N G U T A N A  U G  M G A  T U B A G

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

Ang Templo
Ang atong Langitnong Amahan adunay balaan nga 
katuyoan alang natong tanan, ug kana nga katuyoan 
matuman diha sa templo. Kinahanglang takus kita nga 
mosulod sa templo aron ang atong mga pamilya ma-
bugkos sa kahangturan. Magpuyo kita uban sa atong 
Langitnong Amahan pag-usab, ug labing importante 

makabaton kita og walay katapusan nga kalipay, nga dili maangkon 
sa dili takus.
Alofa M., edad 18, Samoa
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Usa ka Sagrado nga Gasa
Kon ang gasa sa paglalang og ki-
nabuhi sayon-sayunon lang, kining 
bililhon nga gasa gikan sa Dios mata-
gad nga ordinaryo lang nga butang. 
Ang paghatag og gasa dili mabati nga 
magantihon kon ang tawo nga inyong 
gihatagan wala maghunahuna niini 
nga espesyal. Kinahanglang tagdon 
ang paglalang sa kinabuhi nga sa-
grado; kay kitang tanan mga templo 
sa Dios ug kinahanglang magpabilin 
nga limpyo ug putli sama sa templo.
Jaron Z., edad 15, Idaho, USA

Ang Espiritu uban Nato
Kon magpabilin kamong 
limpyo gikan sa sala, 
mas magmalipayon ug 
mapanalanginan kamo. 
Ang atong mga lawas 
sama sa mga templo, ug 

ang Langitnong Amahan “dili mopuyo 
sa dili balaan nga mga templo” (Alma 
7:21). Mao nga kon magpabilin nga 
limpyo gikan sa sala, ang Espiritu 
mopuyo uban nato.
Maryann P., edad 14, Arkansas, USA

Importante nga mga Pangutana
Tubaga ang mga pangutana sa inyong 
mga higala pinaagi sa pagpangutana: 
“Unsa kaha kon ang inyong umaabut 
nga kapikas nagtan-aw ninyo karon?” 
Ang tanang mga tawo nga akong 
nadunggan nga nakasupak sa balaod 
sa kaputli nagbasol niini. “Unsa kaha 
kon ang inyong umaabut nga anak 
mangutana kon nakasupak ba kamo 
sa balaod sa kaputli?” Ang inyong 
mga higala kinahanglang makasabut 
unsa ka importante ang balaod sa 
kaputli karon, sa dili pa ang anak 
mangutana niana nga pangutana. 
Kinahanglan kamong limpyo ug putli 
aron magpuyo og malipayon, himsog 
nga kinabuhi nga wala makasupak sa 
sagrado nga balaod.
Robyn K., edad 13, Utah, USA

ANG PAGSUPAK 
SA BALAOD  
SA KAPUTLI 
MAKAHIMO  
OG GRABE NGA 
KADAOT
“Sulod sa malahutayon 

nga pakigsaad sa kaminyoon, ang Ginoo 
mitugot sa bana ug asawa sa ekspresyon 
sa sagradong gahum sa paglalang og 
kinabuhi sa ilang tanang pagminahalay 
ug katahum sulod sa utlanan nga Iyang 
gihatag. . . .

“Bisan pa niana, kadtong linawas 
nga mga buhat gidili sa Ginoo sa gawas 
sa malahutayong pasalig sa kaminyoon 
tungod kay kini makadaot sa Iyang 
mga katuyoan. Sulod sa sagrado nga 
pakigsaad sa kaminyoon, ang mao nga 
relasyon nagsubay sa Iyang plano. Kon 
himoon sa bisan unsang laing paagi, su-
pak kini sa Iyang kabubut-on. Makahimo 
kini og grabing kadaot sa emosyon ug 
espirituhanon. Bisan og ang mga parti-
sipante wala makaamgo nga nahitabo 
kini karon, makahibalo ra sila unya. Ang 
sekswal nga imoralidad makababag sa 
impluwensya sa Balaan nga Espiritu.”
Elder Richard G. Scott sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles, “Making the Right 
Choices,” Ensign, Nob. 1994, 38

Hiyas ug Kaputli
Ang Ginoo nahimuot sa 
hiyas ug kaputli, ug ang 
tanan kinahanglang 
mahitabo sa eksakto nga 
panahon. Ang balaod sa 
kaputli usa ka sugo sa 

Ginoo. Ang pag-ampo ug pagpakig-
uban sa Espiritu mao ang hingpit nga 
kombinasyon nga makahibalo nga ang 
pagkaputli usa ka panalangin.
Selene R., edad 18, Nicaragua

Diha sa Kaminyoon
Akong ipasabut sa akong higala nga 
ang pagsupak sa balaod sa kaputli dili 
maayo nga ideya tungod kay ang ga-
hum sa paglalang og kinabuhi himoon 
lamang alang sa legal nga naminyo 
nga mga magtiayon. Kon makasupak 
kita sa balaod sa kaputli, mawala sa 
atong kinabuhi ang Espiritu Santo.
Augustina A., edad 15, Ghana

MUBO NGA MGA SULAT
 1. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto  

sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.
 2. Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan 

(booklet, 2001), 35.

Ipadala ang tubag inig ka Mayo 15 ngadto sa 
liahona@ldschurch.org o pinaagi sa koreyo ngadto sa:

Liahona, Questions & Answers 5/13
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 kinahang-
lan gayud nga ilakip sa inyong e-mail o sulat: (1) kom-
pleto nga pangalan, (2) petsa sa pagkatawo, (3) ward 
o branch, (4) stake o district, (5) ang inyong sinulat nga 
pagtugot, ug, kon kamo ubos sa 18 anyos, ang sinulat 
nga pagtugot sa inyong ginikanan (ang e-mail dawaton) 
aron sa pagmantala sa inyong tubag ug litrato.

UMAABUT NGA 
PANGUTANA

“Unsay akong buhaton 
kon sa eskwelahan 
gihisgutan ang hilis-
gutan nga supak sa 
mga pagtulun-an sa 
ebanghelyo, sama sa 
aborsyon?”
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“Ang pagkahibalo nga ang Ginoo anaa sa 
akong kiliran makatabang nako nga makahi-

numdom nganong nagmisyon ko. Sa 
pagserbisyo sa Ginoo ug pagdala sa 

uban ngadto sa atong Manluluwas, 
nga si Jesukristo. Nasayud ko nga 
dili Niya ako ibutang sa bisan unsa 

nga dili nako mahimo samtang 
anaa ko sa akong 

misyon.”
Dilan M.,  
Utah, USA

Nakapamalandong ba kamo sa 
bili sa kalag sa tawo? Naghu-
nahuna ba kamo sa potensyal 

nga anaa sa matag usa nato?
Nakatambong ko og komperensya 

sa stake diin ang akong kanhi pre-
sidente sa stake nga si Paul C. Child 
miabli sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
18 ug nagsugod sa pagbasa: “Hinum-
dumi ang bili sa mga kalag ma-
hinungdanon sa panan-aw sa Dios” 
(bersikulo 10).

Nangutana dayon si Presidente 
Child, “Unsa ang bili sa kalag sa 
tawo?” Naglikay siya nga motawag 
og bishop, presidente sa stake, o 
high councilor para sa tubag. Hinoon, 
mipili siya sa presidente sa elders 
quorum.

Ang nakuratan nga tawo dugay 
kaayo nga wala katubag ug dayon 
mipahayag, “Ang bili sa kalag sa tawo 
mao ang iyang kapasidad nga mahi-
mong Dios.”

Ang tanang nanambong namalan-
dong niana nga tubag. Mipadayon si 
Presidente Child sa iyang mensahe, 

UNSAON SA  
PAGSERBISYO  
SA MGA 
CALLING SA 
PRIESTHOOD

apan nagpadayon ko sa pagpama-
landong nianang makapadasig nga 
tubag.

Ang pagtabang, pagtudlo, pag-
tandog sa bililhong mga kalag nga 
giandam sa Amahan alang sa Iyang 
mensahe usa ka dako nga buluha-
ton. Ang kalampusan talagsa ra nga 
yano. Sa kasagaran giunhan ni og 
mga luha, pagsulay, pagsalig ug 
pagpamatuod.

Ang mga sulugoon sa Dios nagsalig 
sa kahupayan gikan sa kasiguroan sa 
Ginoo: “Ako magauban kaninyo sa 
kanunay” (Mateo 28:20). Kining talag-
saong saad makatabang ninyo mga 
kaigsoonan sa Aaronic Priesthood 
kinsa gitawag sa mga katungdanan 
diha sa mga korum sa mga de-
acon, teacher, ug priest. Nag-
awhag kini ninyo sa inyong 
pagpangandam sa pagserbisyo 
sa misyon. Makahupay kini 
ninyo sa panahon sa pagkahiga-
wad, nga moabut sa tanan.

“Busa, ayaw pagluya diha 
sa maayo nga buhat,” 
miingon ang Ginoo, “kay 
kamo nagpahimutang sa 
tukuranan sa usa ka ma-
hinungdanon nga buhat. 
Ug gikan sa gagmay nga 
mga butang magagikan 
ang mga dagko.

Tan-awa, ang Gi-
noo nagkinahanglan sa 
kasingkasing ug usa ka 
andam nga hunahuna” 
(D&P 64:33–34). Ang ma-
kanunayong pagtuo, pa-
dayon nga pagsalig, ug 
mainitong tinguha maoy 
ikahulagway niadtong nag-
serbisyo sa Ginoo uban sa 
ilang tibuok kasingkasing.

Kon si bisan kinsa nga kaigsoonan 
nga maabut sa akong tingog mobati 
nga dili andam, gani dili makatubag 
sa tawag sa pagserbisyo, sa pagsak-
ripisyo, sa pagpanalangin sa mga 
kinabuhi sa uban, hinumdomi ang 
kamatuoran: “Kon kinsa ang taw-
gon sa Dios, ang Dios mohimo 
kaniyang takus.” ◼
Gikan sa Abril 1987 nga pakigpulong sa  
kinatibuk-ang komperensya.

Ni Presidente 
Thomas S. Monson
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PAKIGTAMBAG UBAN 
SA GINOO

Sa 15 anyos pa ako, naka-
gusto ko sa usa ka babaye sa 

akong klase sa eskwelahan ug 
gustong makig-date niya. Mada-
nihon siya, pero naghunahuna 
ko kon mohangyo ba ko niya 
sa dili pa ko mag-edad og 16. 
Nahinumdom ko sa Alma 37:37 
nga nag-ingon,” Pakigtambag sa 
Ginoo sa tanan nimo nga bu-
haton, ug siya moagak kanimo 
alang sa imong kaayohan.” Ug 
mao kana ang akong gihimo. 
Nag-ampo ko ug naghulat og pi-
pila ka adlaw sa tubag sa Ginoo 
sa wala pa mohimo og desisyon.

Usa ka adlaw niana sa simba-
han, ang akong bishop mitawag 
nako ug miimbitar nako sa pag-
hatag og pakigpulong sa sunod 
Dominggo. Tag-ana kon unsa 
ang hilisgutan? Ayaw pagpakig-
date hangtud kamo moabut og 
labing minus 16 anyos. Gibati 
nako nga mao kini ang tubag sa 
Ginoo nako, ug ang tubag dili. 
Unsaon nako sa pagtudlo og 
butang nga wala nako buhata?

Tungod kay nagpakitambag 
ako sa Ginoo, akong nahibaloan 
ang kabubut-on sa Ginoo alang 
sa akong kinabuhi ug usab sa 
paglikay gikan sa tintasyon. Na-
sayud ko nga kon kita magpa-
kitambag sa Ginoo, mosulti Siya 
nato sa Iyang kabubut-on ug 
mapanalanginan kita pag-ayo.

Eduardo Oliveira, Ceará, Brazil

ANG AKONG PABORITO  
NGA KASULATAN
DOKTRINA UG MGA PAKIGSAAD 24:8.
Kini nga kasulatan makahatag nako og maayong pagbati kon ako 
adunay pagsulay tungod kay miingon kini, “Ako anaa uban kanimo, 
gani ngadto sa katapusan sa imong mga adlaw.” Nagpasabut kini 
nako nga, kon ako magtinguha Kaniya, ang Langitnong Amahan 
anaa kanunay uban nako hangtud sa katapu-
san sa akong kinabuhi.
Alex Ortiz, Nuevo Casas Grandes, Mexico

Samtang gipakigbahin kini 
sa mga misyonaryo, duna koy 
kusog nga pagbati nga nagma-
tuod nako nga tinuod kini, ug  
nakahukom ko nga magpa-
miyembro sa Simbahan.

Dayon nakahukom ko nga 
magmisyon kay gusto kong 
motabang sa uban nga masa-
yud niining talagsaong gasa. 
Pinaagi sa pagtudlo ug pag-
pakigbahin sa Pag-ula, akong 
nakita ang uban nga nausab 
ngadto sa bag-o nga dalan sa 
kinabuhi. Ang kompleto nga 
kausaban miabut, dili lang sa 
pagpaminaw kabahin sa Pag-
ula apan sa paggamit niini 
usab sa akong kinabuhi.

Nasayud ko nga ang Pag-
ula tinuod. Kon modapit kita 
sa impluwesnya niini sa atong 
mga kinabuhi, bisan unsa pa 
nga sirkumstansya ang atong 
atubangon, ang tanan ma-
maayo ra ug mobati kita og 
kalipay.
Ioriti Taburuea, Kiribati

ANG GAHUM  
SA PAG-ULA

Sa dihang gitudloan ko sa 
mga misyonaryo, ang im-

portanting bahin sa ilang mga 
leksyon kanunay si Jesukristo 
ug ang Iyang Pag-ula. Gipasa-
but nila nga ang Pag-ula usa 
ka gasa gikan ni Jesus alang 
sa matag usa nato. Gasa kini 
nga atong magamit sa atong 
inadlaw nga mga kinabuhi 
kon kita mag-atubang og 
mga pagsulay o kon kita  
makasala. Ang gahum sa  
Pag-ula makabayaw, maka-
ayo, ug makatabang nato 
padulong sa higpit ug pig-ot 
nga dalan nga padulong sa 
kinabuhing dayon.
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NGANONG NAGKINAHANGLAN KITA SA  

Ang ubang mga tawo tingali ma-
ngutana ninyo nganong nagki-
nahanglan kita sa Basahon  

ni Mormon nga duna na man kitay 
Biblia. Gani, si Jesukristo mipama-
tuod nga mahitabo kini (tan-awa sa  
2 Nephi 29:3). Adunay daghang mga 
rason ngano nga ang Basahon ni 
Mormon importante sa atong pana-
hon (pananglit tan-awa sa 2 Nephi 
29:7–11). Aniay pipila lang ka mga 
rason nganong importante kini.

Laing Saksi ni Jesukristo
Ang mga kasulatan nagpakita nato 

sa sumbanan sa paggamit og daghang 
mga saksi sa pag-establisar sa kama-
tuoran sa Simbahan ni Kristo. Ang 
Basahon ni Mormon nagdugang og 
ikaduhang saksi sa Biblia isip pag-
pamatuod ni Kristo. Si Elder Mark E.
Petersen (1900–84) sa Korum sa 

DUHA KA SAKSI
“Ang Biblia usa ka saksi ni Jesukristo; ang Basahon ni Mormon 
lain nga saksi. Ngano nga ang ikaduhang saksi importante 
kaayo? Ang mosunod nga paghulagway makatabang: Pila ka 
tul-id nga linya ang inyong ma-drowing agi sa usa ka tuldok 

diha sa papel? Ang tubag walay katapusan. Sa makadiyot, ibutang ta nga ang usa 
ka tuldok nagrepresentar sa Biblia ug ang gatusan ka tul-id nga linya nga madro-
wing agi niana nga tuldok nagrepresentar sa lain-laing paghubad sa Biblia ug ang 
kada hubad nagrepresentar og laing simbahan.

“Unsay mahitabo, kon nianang piraso sa papel adunay ikaduha nga tuldok nga 
nagrepresentar sa Basahon ni Mormon? Pila man ka tul-id nga linya ang inyong 
madrowing tali niining duha ka mga tuldok: ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon? 
Usa lang. Usa lang ka hubad sa mga doktrina ni Kristo ang makuha sa pagpama-
tuod niining duha ka mga saksi.

“Pabalik-balik nga ang Basahon ni Mormon maoy mokumpirma, moklaro,  
mohiusa nga saksi sa doktrina nga gitudlo sa Biblia.”
Elder Tad R. Callister sa Kapangulohan sa Seventy, “Ang Basahon ni Mormon—usa ka libro 
gikan sa Dios,” Liahona, Nob. 2011, 75.

BASAHON NI 
MORMON
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Balaan nga Biblia

Ang Basahon ni Mormon
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Napulog Duha ka mga Apostoles sa 
makausa miingon, “Ang importanting 
rason nga kita aduna sa Basahon ni 
Mormon mao nga sa ba-ba sa duha o 
tulo ka mga saksi ang tanang mga bu-
tang maestablisar. (Tan-awa sa 2 Mga 
Taga-Cor. 13:1.) Kita adunay Biblia, 
kita usab adunay Basahon ni Mormon.
Naglangkob kini sa duha ka tingog—
duha ka libro sa kasulatan—gikan sa 
duha ka nagkalagyo nga karaang mga 
tawo, nagpamatuod sa pagkabalaan 
ni Ginoong Jesukristo.” 1 Si Presidente 
Ezra Taft Benson (1899–1994) midu-
gang, “Kinahanglang dili kita makali-
mot nga ang Ginoo mismo mihatag sa 
Basahon ni Mormon isip Iyang impor-
tanting saksi.” 2

Ang Kahingpitan sa Ebanghelyo
Nasayud kita nga ang “yano ug 

bililhon nga mga butang . . . gikuha 
gikan” sa Biblia (1 Nephi 13:40). Ang 
Basahon ni Mormon nagklaro sa dok-
trina ni Kristo ug nagdala pag-usab sa 
kahingpitan sa ebanghelyo dinhi sa 
yuta (tan-awa sa 1 Nephi 13:38–41). 
Pananglit, ang Basahon ni Mormon 
nagtabang nato sa pagkahibalo nga 
ang bunyag ipahigayon pinaagi sa 
pagpaunlod (tan-awa sa 3 Nephi 
11:26) ug nga ang gagmay nga mga 
bata dili kinahanglang bunyagan  
(tan-awa sa Moroni 8:4–26).

Importante ngadto sa  
Gipahiuli nga Simbahan

Si Joseph Smith nagmatuod nga 
ang Basahon ni Mormon mao “ang 
sukaranan sa atong tinuohan.”3 Su-
kad nakahibalo ta niini, ingon og dili 
sulagma lang nga Ang Simbahan ni 
Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw na-organisar niadtong 
Abril 6, 1830, nga 11 ka adlaw human 

gisugdan pagbaligya ang Basahon ni 
Mormon niadtong Marso 26, 1830. 
Ang Simbahan wala maorganisar 
hangtud ang sukaranang kasulatan 
anaa na alang sa mga miyembro.

Usa ka Panalangin sa  
Atong mga Kinabuhi

Kabahin sa Basahon ni Mormon, 
mitudlo si Joseph Smith nga “ang 
tawo labi nga maduol sa Dios pina-
agi sa pagsunod sa iyang mga lagda, 
kay sa bisan hain nga basahon.” 4 Kini 
adunay gahum sa pag-usab sa mga 
kinabuhi—lakip sa inyong kinabuhi 
ug niadtong inyong gihatagan sa 
Basahon ni Mormon. Si Presidente 
Henry B. Eyring, Unang magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan, mipa-
matuod, “Ang epekto sa Basahon ni 
Mormon sa inyong kinaiya, gahum  
ug kaisug nga mahimong saksi alang 
sa Dios sigurado. Ang doktrina ug  
ang maisugong mga ehemplo niana 
nga libro mobayaw, mogiya, ug  
moawhag ninyo. . . . Ang mainampo-
ong pagtuon sa Basahon ni Mormon 
makapalig-on sa pagtuo diha sa Dios 
nga Amahan, sa Iyang Hinigugmang 
Anak, ug sa Iyang ebanghelyo. Maka-
lig-on kini sa inyong pagtuo sa mga 
propeta sa Dios, karaan ug moderno. 
. . . Makapaduol kini kaninyo ngadto 
sa Dios kay sa bisan hain nga basa-
hon. Makausab kini og kinabuhi alang 
sa maayo.” 5 ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Mark E. Petersen, “Evidence of Things  

Not Seen,” Ensign, Mayo 1978, 63.
 2. The Teachings of Ezra Taft Benson  

(1988), 204.
 3. Joseph Smith, sa pasiuna sa Basahon ni 

Mormon.
 4. Joseph Smith, sa pasiuna sa Basahon ni 

Mormon.
 5. Henry B. Eyring, “Usa ka Saksi,” Liahona, 

Nob. 2011, 69–70.

MORMON
PAG-APIL SA PAG- 
ISTORYAHANAY

Sa tibuok Abril magtuon kamo mahi-
tungod sa Apostasiya ug sa Pagpa-

hiuli sa inyong mga korum sa priesthood 
ug sa mga klase sa Young Women ug 
Sunday School (kon ang inyong ward o 
branch adunay bag-o nga mga leksyon 
sa inyong pinulongan). Ang pagtungha 
sa Basahon ni Mormon usa ka impor-
tante nga bahin sa Pagpahiuli. Human 
makabasa niini nga artikulo, hunahunaa 
kon unsa ka lahi ang inyong kinabuhi 
tungod kay kamo adunay Basahon ni 
Mormon. Isulat ang inyong mga pagbati 
sa inyong journal ug hunahunaa ang 
pagpakigbahin niini ngadto sa uban pi-
naagi sa pagpamatuod sa inyong balay, 
sa simbahan, o sa sosyal nga media.

MGA LEKSYON  
SA DOMINGGOAng Hilisgutan Niining Bulana: 

Ang Apostasiya ug  
ang Pagpahiuli



48 L i a h o n a

UGANDAPAGTUBO DIHA SA 

TAMBOK NGA YUTA: 

MATINUD-ANONG 

KABATAN-ONAN SA 

Ni Cindy Smith

UGANDA
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Sa ilang pagdawat ug pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo, ang kabatan-onan sa 
Uganda nakakita sa hugot nga pagtuo ug paglaum nga milambo sa ilang palibut.

Sa tunga-tunga sa East Africa, ang 
matahum nga nasud sa Uganda 
dunay nindot kaayo nga mga 

kabungturan sa mga tubo ug punoan 
sa saging—ug uban sa kabatan-onan 
nga andam sa pagdawat ug pagpuyo 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang unang stake sa Uganda na- 
organisar niadtong 2010. Ang Sim-
bahan kusog nga mitubo, nga dunay 
daghang mga batan-ong lalaki ug 
babaye sa kada ward ug branch.

Pagpakayab og Bandera,  
Ang Pagkaehemplo

Ang batan-ong mga babaye sa usa 
ka ward nadasig sa mga pagtulun-an 
ni Sister Elaine S. Dalton, Kinatibuk-
ang Presidente sa Young Women, 
kabahin sa hiyas: “Karon mao ang 
panahon alang sa matag usa kanato  
sa pagtindog ug pagpakayab og  
usa ka bandera ngadto sa kalibutan 
magtawag sa pagbalik ngadto sa  
pagkahiyasnon.” 1 Ang batan-ong  
mga babaye nagbaktas sa bungtod 
nga nag-umbaw sa lungsod ug mipa-
tindog og bulawan nga mga bandera 
nga nagsimbolo sa ilang panumpa 
nga mahimong ehemplo sa hiyas. 
Silang tanan nanganta og “High on  
the Mountain Top” (Hymns, nu. 5).

Kining batan-ong mga babaye 
mipatindog sa ilang personal nga mga 
sumbanan sa pagkamatarung. Ang 
ilang pagkamasulundon nakapalig-on 
sa ilang mga pagpamatuod ug na-
kaimpluwensya sa uban. Miingon si 
Sister Dalton, “Kamo dili mopaubos 
sa gahum sa inyong matarung nga 
impluwensya.” 2 ug sama sa bandera, 
ang ehemplo niining batan-ong mga 
babaye nagkayab sa tibuok kalibutan.

Sama sa daghang batan-ong mga 
babaye sa Uganda, si Sandra mag-
lakaw og sobra sa usa ka milya pa-
dulong sa simbahan, motabang sa 
paglimpyo sa meetinghouse sa matag 
Biyernes, ug matag sabado motam-
bong og seminary. Sa semana, mo-
bangon siya sa wala pay alas 5:00 sa 
buntag aron sa pagbasa sa mga libro 
sa eskwelahan, ug dayon molakaw 
padulong sa eskwelahan, mopauli 
pagka alas 6:00 sa gabii. Nakaundang 
siya sa pag-eskwela og usa ka tuig  
tungod sa kalisud sa kwarta apan 
iyang giatubang ang mga hagit uban 
sa positibo nga kinaiya. “Ang ebang-
helyo nakatabang gayud nako nga 
magpabilin nga makanunayon ug  
dili matarug.”
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Si Sandra mao lang ang miyembro 
sa ilang balay, apan ang iyang mga 
ginikanan nagsuporta niya sa iyang 
pagserbisyo sa Simbahan, sama sa 
pagtabang kon ang ward manglimpyo 
sa nataran sa usa ka lokal sagupanan. 
Nakakita ang iyang pamilya kon sa 
unsa nga paagi nga ang ebanghelyo 
nakatabang niya nga magmalig-on, 
bisan kon mag-atubang og wala ma-
sulbad nga mga problema. Namalan-
dong sa tinubdan niana nga kalig-on, 
miingon si Sandra, “Kon moadto ko sa 
simbahan, akong gibati nga nagsul-ob 
sa hinagiban sa Dios” (tan-awa sa Mga 
Taga-Efeso 6:11–17).

Usa ka bag-o pa kaayo nga kina-
big, si Susan, ganahan sa Simbahan. 
Sa una gikan sa South Sudan, ang 
iyang pamilya miikyas sa kalisud ug 
napanalanginan sa pagdawat sa mga 
misyonaryo sa Uganda. Isip usa ka 
refugee, nakakaplag siya og kalinaw 
ug proteksyon sa ebanghelyo. Sa mga 
Dominggo iyang dad-on ang iyang 
mga manghud ngadto sa simbahan, 
ingon man ang laing 10 ka mga bata 
nga dili mga miyembro sa Simbahan. 
Human sa wala damha nga kamata-
yon sa usa ka sakop sa pamilya, mi-
balik siya ngadto sa South Sudan, diin 
siya naghulat nga maestablisar ang 
Simbahan sa iyang dapit. Sila si Susan 
ug Sandra nag-atubang og mga hagit, 
apan misalig sila sa Dios ug nakata-
gamtam sa mga bunga sa pagsunod 
sa ebanghelyo ni Jesukristo (tan-awa 
sa Alma 32:6–8, 43).

Pagsakripisyo aron  
Moserbisyo og Misyon

Ang batan-ong mga lalaki sa 
Uganda nagsugod sa pagdula og foot-
ball sa mga bata pa, naggamit og ma-

ayo kaayo pagkalingin nga mga 
sanga para sa bola. Sukad pa 

sa iyang pagkabata,  

Sa ibabaw: Ang kabatan-
onan nanambong og stake 
fireside.

Sa ibabaw: Si Susan (tunga), 
usa ka refugee sa Uganda, 
nakakaplag og kalinaw sa 
ebanghelyo ug midala sa iyang 
mga igsoon ug ubang mga bata 
ngadto sa simbahan.

Sa tunga: Ang batan-ong 
mga babaye niini nga ward na-
lingaw sa paghimo sa Personal 
nga Kauswagan.

Sa tuo: Gibiyaan ni Dennis 
ang iyang lugar sa propesyonal 
nga team sa football aron sa 
pagsangyaw sa ebanghelyo. 
Siya ug ang ubang batan-ong 
mga lalaki sa iyang korum sa 
mga priest nagsakripisyo ug 
mibuntog sa mga hagit sa  
pagsebrisyo og mga  
misyon.
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si Dennis adunay talento sa sport, ug 
ang iyang high school mihatag niya 
og scholarship sa pagdula alang sa 
ilang team. Human makakompleto sa 
high school, usa ka propesyonal nga 
team mitanyag niya og sweldo, libring 
balay ug pagkaon. Damgo kadto nga 
natinuod, apan nasayud si Dennis nga 
kini makababag sa iyang mga plano 
sa pagmisyon nianang tuiga.

Ang tinguha ni Dennis unsay 
gusto sa iyang Langitnong Amahan 
nga iyang buhaton kusog kaayo nga 
dili gani siya gusto nga matintal nga 
magpabilin sa team kon ang panahon 
moabut na niya nga moserbisyo og 
misyon. Daghang mga tawo ang misa-
way sa iyang pagpili, apan si Dennis 
sigurado nga siya nakahimo og ek-
sakto nga desisyon—alang sa iyang 
kaugalingon ug sa uban. “Ang akong 
duha ka mga manghud nga lalaki ug 
manghud nga babaye bag-o lang na-
bunyagan,” miingon siya. “Wala gyud 
ko magtuo nga ang akong igsoong 
babaye maminaw sa ebanghelyo. Sa 
dihang nakita ko nga ang Dios naghi-
mog mga milagro sa akong pamilya, 
nakahatag kini nako og hayag nga 
paglaum sa akong umaabut.”

Sa ward ni Dennis ang batan-ong 
mga lalaki magtuon sa Isangyaw ang 
Akong Ebanghelyo kada semana. Na-
himo silang team, nakigtambayayong 
sa full-time nga mga misyonaryo 

ug sa pagdala og mga higala diha 
sa mga miting sa Dominggo ug sa 
ubang mga kalihokan, lakip sa bas-
ketball ug football nga mga dula 
niana nga semana. Ang mga priest 
mibunyag sa mga higala ug ang uban 
mitabang sa pagtudlo uban sa mga 
misyonaryo. Sulod sa daghang mga 
tuig, kining team sa batan-ong  
mga lalaki nakapalig-on sa tibuok 
ward, ug upat nila lakip ni Dennis, 
nakadawat og tawag ngadto sa Kenya  
Nairobi Mission.

Ilang gisunod ang tambag ni Elder 
David A. Bednar sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles nga “mahi-
mong mga misyonaryo bisan dugay 
pa ninyong isumiter ang inyong pape-
les sa misyon.” 3 Ila kining gibuhat isip 
korum, ang team nga mas maayo pa 
kay sa bisan unsa.

Ang tanang upat ka mga misyo-
naryo mibuntog sa mga hagit aron 
makaserbisyo. Si Wilberforce mipa-
sabut, “Hapit ako mawagtangi og 
paglaum sa pagmisyon [tungod sa 
galastuhan], apan nakabasa ko sa 
Mateo 6:19–20: ‘Ayaw kamo pagtigum 
og mga bahandi alang kaninyo dinhi 
sa yuta . . . hinonoa pagtigum kamog 
mga bahandi alang kaninyo didto sa 
langit.’ Mao nga uban sa kakugi ug 
pasalig, nakahimo ko sa pagtuman 
sa akong tumong sa pagserbisyo og 
full-time nga misyon. Ganahan ko nga 
magserbisyo og misyon. Walay laing 
mas maayo kay sa pagpangita pag-
una sa gingharian sa langit.”

Paglaum alang sa Umaabut
Ang mga batan-on sa Uganda nagta-

bang sa pagtukod sa gingharian sa Dios 
dinhi, uban sa dakong paglaum alang 
sa umaabut. Bisan og wala pay tem-
plo sa East Africa, ang mga batan-on 
nagpaabut sa panahon nga sila manga-
minyo didto sa layo nga templo. Usa ka 
kalihokan sa stake nag-focus sa pagpa-
ngandam sa pagsulod sa templo, ug sa 

pagtapos niini, usa ka sakop sa kapa-
ngulohan sa stake ang mipamatuod. 
“Ang Dios nahigugma kaninyo. Kamo 
ang umaabut sa Simbahan sa Uganda.” 
Kining matarung nga kabatan-onan 
aduna nay dako nga impluwensya.

Ang batan-ong mga lalaki ug ba-
baye sa Uganda nagsakripisyo sa mga 
butang sa kalibutan alang sa mga 
panalangin nga molungtad sa ka-
hangturan. Ilang gitanom ang liso sa 
hugot nga pagtuo ug nag-amuma niini 
(tan-awa sa Alma 32:33–37). Sama sa 
kahoy nga daghan og bunga (tan-awa 
sa Alma 32:42), ang kabatan-onan mi-
pakigbahin sa kalipay sa ebanghelyo 
niining tambok nga yuta. ◼
Si Cindy Smith nagpuyo sa Uganda 
samtang ang iyang bana nagtrabaho 
didto, ug sila nagpuyo na karon sa 
Utah, USA.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Elaine S. Dalton, “Usa ka Pagbalik sa  

Pagkahiyasnon,” Liahona Nob. 2008, 80.
 2. Elaine S. Dalton, Liahona, Nob. 2008, 80.
 3. David A. Bednar, “Pagkahimong usa ka 

Misyonaryo,” Liahona, Nob. 2005, 45.
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Ang kahulugan sa usa ka higala 
nausab karon sa kalibutan nga 
naglambo sa teknolohiya. Ka-

ron tingali kita naghunahuna nga kita 
adunay daghang mga “higala.” Tinuod 
kini: malingaw kita nga mahibalo 
ug magpabilin nga mahibalo unsay 
nahitabo sa mga kinabuhi sa atong 
daghang mga kaila ingon man usab 
sa karon ug kanhi nga mga higala ug 
gani sa mga tawo nga wala nato mahi-
mamat sa personal nga atong gitawag 
nga mga higala.

Sa sitwasyon sa social media, ang 
termino nga “higala” sa kasagaran 
gigamit sa paghulagway nga mga 
kontak kay sa mga relasyon. Kamo 
adunay abilidad sa pagpadala og 

Unsa ang Tinuod 
nga Higala?

kinabuhi. Ang iyang kahulugan adu-
nay malungtarung epekto sa akong 
kinabuhi. Miingon siya, “Ang mga 
higala mao ang mga tawo kinsa ma-
kahatag og kasayon sa pagsunod sa 
ebanghelyo ni Jesukristo.” 1 Niini nga 
pagsabut, ang pagtinguha sa labing 
maayo sa laing tawo mao ang diwa 
sa tinuod nga panaghigalaay. Kini 
mao ang pag-una sa laing tawo. Kini 
mao ang pagkamatinuoron, maunu-
ngon, ug maputli kaayo sa tanang 
lihok. Tingali ang pulong pasalig ang 
nag-abli sa tinuod nga kahulugan sa 
panaghigalaay.

Sa dihang ang akong anak nga 
babaye, si Emi, nag-edad og 15, na-
kahimo siya og desisyon kon unsang 
matanga sa mga higala ang iyang 
pangitaon. Usa ka buntag niana 
akong namatikdan ang iyang kopya 
sa Basahon ni Mormon nga naabli 

sa Alma 48. Iyang gimarkahan ang 
mga bersikulo nga naghulagway 
ni Kapitan Moroni: “Si Moroni usa 
ka kusgan ug gamhanan nga tawo; 
usa ka tawo nga hingpit ang salabu-
tan. . . . Oo, ug siya usa ka tawo nga 
malig-on diha sa hugot nga pagtuo 
kang Kristo” (mga bersikulo 11, 
13). Diha sa kilid iyang gisulat 
ang, “Gusto kong makig-date ug 
maminyo sa usa ka tawo sama 
ni Moroni.” Samtang ako nag-

bantay ni Emi ug sa matang sa batan-
ong mga lalaki nga iyang gikauban ug 
gika-date sa dihang nag-edad siya og 
16, akong makita nga siya ehemplo 

Ni Elaine S. Dalton
Kinatibuk-ang Presidente sa Young Women

mensahe sa inyong “mga higala,” apan 
dili kini sama sa pagbaton og relasyon 
sa maong tawo.

Usahay ang atong hilig mao ang 
pagbaton og mga higala. Tingali kina-
hanglan kitang mo-focus nga mahi-
mong usa ka higala.

Dunay daghang mga kahulugan 
unsay gipasabut nga mahimong usa 
ka higala. Dili gyud ko makalimot nga 
nakadungog ni Elder Robert D. Hales 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles nga naghisgot mahitungod 
kon unsay ipasabut nga mahimong 
usa ka higala ug sa gamhanang implu-
wensya sa mga higala sa atong mga 
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niadtong mga hiyas ug nagtabang sa 
uban sa pagtuman sa ilang pagkatawo 
isip anak nga mga lalaki sa Dios, mga 
tighupot sa priesthood, ug umaabut 
nga mga amahan ug mga lider.

Ang tinuod nga mga higala nag- 
impluwensya niadtong ilang ikauban 
sa “pagbarug nga mas taas [ug] mas 
maayo.” 2 Makatabang kamo sa usag 
usa, ilabi na sa batan-ong mga lalaki, 
mag-andam ug magserbiyso og ha-
langdon nga mga misyon. Makatabang 
kamo sa usag usa nga magpabilin 
nga limpyo sa moral nga paagi. Ang 
inyong matarung nga impluwensya ug 
panaghigala adunay mahangturong 
epekto dili lamang sa mga kinabuhi 
niadtong inyong ikauban apan usab 
alang sa mga henerasyon nga moabut.

Ang Manluluwas mitawag sa Iyang 
mga tinun-an nga Iyang mga higala. 
Siya miingon:

“Kini mao ang akong sugo, nga 
kinahanglan maghigugmaay kamo 
ang usa sa usa, sama sa akong paghi-
gugma kaninyo.

“Walay bisan kinsa nga may gugma 
nga labaw pa niini, nga ang usa ka 
tawo naghalad sa iyang kinabuhi sa 
pagpakamatay alang sa iyang mga 
higala.

“Kamo mga higala nako, kon maga-
tuman kamo sa akong isugo kaninyo.

“Dili ko kamo nganlan nga mga 
ulipon; kay ang ulipon dili masayud 
sa ginabuhat sa iyang agalon: apan 
ginganlan ko kamo nga mga higala; 
kay ang tanan nga nadungog ko gikan 
sa akong Amahan, kini gipahibalo ko 
man kaninyo” ( Juan 15:12–15; empa-
sis gidugang).

Samtang kamo magpakabuhi ug 
magpaambit sa ebanghelyo ni Jesu-
kristo, makadani kamo og mga tawo 
nga gustong mahimo ninyong mga 
higala—dili lang usa ka kontak sa usa 
ka social media site apan sa matang 
sa higala nga gipakitaan og ehem-
plo sa Manluluwas pinaagi sa Iyang 
mga pulong ug sa Iyang ehemplo. 

Samtang kamo maningkamot nga 
mahimong usa ka higala ngadto sa 
uban ug sa pagdan-ag sa inyong 
kahayag, ang inyong impluwensya 
makapanalangin sa kadaghanan nga 
inyong gikauban. Nasayud ko nga 
kon kamo mo-focus nga mahimong 
higala ngadto sa uban, sumala sa 
gisulti sa mga propeta ug sa mga 
ehemplo sa mga kasulatan, mag-
malipayon kamo ug mahimo 
kamong impluwensya alang 
sa maayo sa kalibutan ug 
moabut ang adlaw nga 
makadawat kamo og 
mahimayaon nga saad 
nga gihisgutan sa 
mga kasulatan mahi-
tungod sa tinuod nga 
panaghigalaay. “Ug 
kana nga panag-uban 
nga ania kanato dinhi 
maanaa kanato didto, 
lamang kini pagaubanan 
sa walay katapusan nga 
himaya.” (D&P 130:2). ◼
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Robert D. Hales, “This Is the 

Way; and There Is None Other 
Way,” sa Brigham Young Univers-
ity 1981–82 Speeches (1982), 67.

 2. Gordon B. Hinckley, “The Quest 
for Excellence,” Liahona, Sept. 
1999, 8.

IMPORTANTE NGA MGA 
IDEYA MAHITUNGOD  
SA PANAGHIGALAAY

“Pilia ang mga higala kinsa nakig-
bahin sa inyong mga hiyas aron kamo 
makalig-on ug makaawhag sa usag usa 
sa pagpuyo sa taas nga mga sumbanan.

“Sa pagbaton og maayo nga mga hi-
gala, pagminaayo nga higala sa uban. . . .

“Kon maninguha kamo nga mahimong 
usa ka higala sa uban, ayaw ipaubos ang 
inyong mga sumbanan.”
Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan 
(booklet, 2011), 16.
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Ni Emerson José da Silva

Isip usa ka batan-ong lalaki, mibisita ko og daghang mga de-
nominasyon ug nalibug tungod kay ang kada usa nagtudlo og 
lain-laing mga interpretasyon sa mga kasulatan. Dili maayo ang 

akong gibati sa akong nakita nga ang pipila kanila walay tahud, 
mao nga miundang ko sa pagpangita og kasimbahan.

Paglabay sa pipila ka tuig usa ka higala nako, si Cleiton Lima, 
nabunyagan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw. Wala siya maghisgot niini nako bisan og 
kami suod nga mga higala, apan sa paglabay sa panahon, akong 
nakita ang iyang mga kausaban. Sa mga Dominggo kasagaran 
moadto ko sa iyang balay sa buntag aron magdula mi og foot-
ball, apan wala siya sa balay. Nahitabo ni sa duha o tulo ka 
Dominggo nga nagsunod. Sa katapusan gisultihan ako ni Cleiton 
nga dili na siya makadula og football sa mga Dominggo kay 

G I U N S A  N A K O  S A  P A G K A S A Y U D

Ang Akong Imbitasyon  
sa Kaluwasan
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nagbalaan na siya sa adlaw sa Ginoo. 
Giingnan nako siya, “Nahimo kang 
panatiko niini nga simbahan.”

Dayon giimbitar ko ni Cleiton nga 
mosimba. Mibalibad ko tungod kay 
nadismaya gihapon ko sa relihiyon. 
Sulod sa 10 ka bulan, gidala ni Cleiton 
ang mga misyonaryo aron sa patudlo 
nako, apan mibalibad ko kanunay  
o misulti nga ako busy kaayo. Apan 
wala siya moundang.

Usa ka adlaw sa Hunyo, giimbitar 
ko niya sa pagtambong og sayaw sa 
Simbahan. Gikomedyahan nako siya, 
“Duna bay libreng pagkaon ug dag-
hang mga babaye?” Nagkatawa, mii-
ngon siya oo!

Moangkon ko nga pilde gyud ko sa 
akong tiyan. Mibisita ko sa simbahan 
ug giganahan niini. Giabi-abi ko sa 
tanan, mikaon ko og daghan, ug na-
interesado sa pagtambong og miting. 
Sa akong pag-abut sa simbahan sa 
Dominggo, nakahimamat ko og dag-

hang tawo ug nakadungog 
sa ilang mga pagpama-

tuod. Dili ko pamil-
yar sa Basahon ni 

Mormon, apan 
akong gibati 

ang Espiritu sa Ginoo sa dihang ang 
daghang mga miyembro sa Simbahan 
mipamatuod, “Ako nasayud nga ang 
Basahon ni Mormon tinuod, nga kini 
mao ang Simbahan ni Jesukristo, ug 
nga si Joseph Smith propeta nga gita-
wag sa Dios.” Wala ako sukad mibati 
og hilabihan kanindot. Dili gihapon 
ko gustong makigkita sa mga misyo-
naryo, apan kadtong miting sa pag-
pamatuod nakatandog nako.

Pagkasunod semana, giimbitar na 
sad ko ni Cleiton sa pagsimba. Wala 
ko makahimo kay duna koy laing 
obligasyon. Akong makita ang kasubo 
sa iyang nawong sa dihang gisultihan 
nako siya nga dili ko makaadto.

Hinoon, sa buntag sa Dominggo 
mimata ko nga dunay tinguha nga  
mosimba. Mibangon ko sa pagka- 
6:50, nga lisud alang nako, ug na-
ngandam ko ug naghulat nga mo-
abut si Cleiton. Nasurprisa siya sa 
dihang nakita ko niya nga nagsinena 
ug naghulat. Nianang Dominggoha 
ang bishop mitudlo mahitungod sa 
priesthood. Kusog nakong nabati 
ang Espiritu ug dunay impresyon 
nga maminaw sa mga leksyon sa 
misyonaryo. Pagkahuman sa miting 
sa Young Men, nasayud ko nga ako 
magpabunyag.

Pagkahuman sa simba, akong 
giingnan si Cleiton, “Gusto kong 

magpabunyag!”
Nagtuo siyang nango-
medya ko. Apan siya 

miingon, “kon akong tawgon ang  
mga elder, makigsulti ka nila?” Mitu-
bag ko og oo.

Gitudloan ko sa mga elder. Sa 
dihang nakadungog ko sa mensahe 
sa Pagpahiuli, nakadawat ko og mas 
dako nga kumpirmasyon nga ako 
kinahanglang magpabunyag. Apan 
gusto kong masayud sa akong kauga-
lingon sa pagkatinuod sa Basahon ni 
Mormon. Ang mga elder mimarka sa 
Moroni 10:3–5 sa akong Basahon ni 
Mormon ug miimbitar nako sa pag-
ampo ug pagpangutana sa Dios kon 
kini tinuod ba.

Pagkasunod gabii nahinumdom ko 
nga wala pa ko makabasa sa Basahon 
ni Mormon. Sa akong pagsugod sa 
pagbasa, gibati nako ang espiritu nga 
kusog kaayo. Nag-ampo ko, ug sa 
wala pa ako mahuman, nasayud ko 
nga ang Basahon ni Mormon tinuod. 
Mapasalamaton ko sa Dios sa pagtu-
bag sa akong pag-ampo. Nabunyagan 
ko niadtong Hulyo 2006.

Sa wala madugay nagserbisyo ko 
isip misyonaryo sa Brazil Cuiabá Mis-
sion, ug akong higala nga si Cleiton 
nagserbisyo sa Brazil Santa Maria Mis-
sion. Among gibuhat unsay gihimo ni 
Cleiton kanako: nag-imbitar sa mga 
tawo sa pagduol ngadto ni Kristo ug 
sa pagtabang nila sa pagdawat sa 
gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa 
pagpakita og hugot nga pagtuo diha 
kang Jesukristo, paghinulsol, pag-
pabunyag, ug pagdawat sa gasa sa 
Espiritu Santo. Mao gayud kini ang 
dalan sa kaluwasan.

Imbitaron nato kanunay ang atong 
mga higala ug mga paryente sa  
pagkat-on sa ebanghelyo, kay ang 
Manluluwas miimbitar sa tanan sa 
dihang Siya miingon, “Umari kanako” 
(Mateo 11:28). Nasayud ako nga kini 
ang Simbahan ni Jesukristo ug nga ka-
ron mao ang panahon sa pag-imbitar 
sa tanan sa pagduol ngadto Kaniya. ◼
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Ni Tyler Orton

Akong nakat-unan sa miting sa priesthood nga ang 
usa sa mga katuyoan sa Aaronic Priesthood mao ang 
pagtabang nato nga “makabig ngadto sa ebanghelyo 

ni Jesukristo ug magsunod sa mga pagtulun-an niini.” 1 
Wala ko makasiguro unsay gipasabut sa “makabig ngadto 
sa ebanghelyo ni Jesukristo.” Akong gipangutana ang 
akong mga ginikanan ug ubang mga igsoon unsay gipasa-
but niini, ug among gihisgutan ang pipila ka mga paagi nga 
inyong makita kon kamo nakabig ba.

Tingali duna pay lain, apan ania ang 10 ka mga paagi 
nga among nakab-ot. Tungod kay ang pagkakabig usa ka 
proseso sa tibuok kinabuhi, dili kinahanglang mahingpit 
kita niini nga bahin karon, apan kini makatabang nato nga 
makahibalo kon kita nag-uswag ba.

1. Kon kamo nakabig, dili lang kamo makahibalo un-
say inyong buhaton apan kamo usab magtinguha sa 

pagbuhat sa matarung nga mga butang. Dili igo ang pagli-
kay sa paghimo og sayop tungod kay kamo mahadlok nga 
madakpan o masilotan. Kon tinud-anay nga nakabig, gusto 
gayud kamo nga mopili sa matarung.

2. Laing timailhan nga nakabig mao nga kamo wala nay 
tinguha sa pagbuhat og sayop. Ang Anti-Nephi-Lehies 

mao ang dakong ehemplo niini. Sa dihang nakabig sila sa 
ebanghelyo ni Jesukristo, sila “misulod ngadto sa usa ka 
pakigsaad uban sa Dios sa pag-alagad kaniya, ug paghupot 
sa iyang mga sugo.” (Mosiah 21:31). Sama sa mga Nephite 
nga gitudloan ni Haring Benjamin, sila “wala nay hilig sa 
pagbuhat og dautan” (Mosiah 5:2). Nahimo silang tinuod 

NAPULO KA MGA PAAGI ARON  
MAKAHIBALO NGA KAMO  

NAKABIG
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nga nakabig ngadto sa ebanghelyo ni 
Kristo, ug ang mga tintasyon ni Satanas 
wala nay gahum ibabaw nila.

3. Kon kamo nakabig, mas maba-
laka kamo unsay gihunahuna 

sa Dios kay sa unsay gihunahuna sa 
uban bahin nimo. Sa akong eskwela-
han sa Indonesia, ang mga estudyante 
magsige og inom. Usahay makatintal 
nga mouban sa party kon ang tanan  
nagbuhat niini ug magbiaybiay nimo 
nga dili mokuyog. Ang akong igsoong 
lalaki giimbitar sa pag-inom ug sa 
party makadaghan, apan wala gayud 
siya—mibarug siya sa unsay iyang 
gituohan. Lisud kadto, ug migahin  
siya og daghang mga gabii nga 
nag-inusara. Sa dihang ang mga 

estudyante nanamilit sa iyang grad-
wasyon, daghang mga tawo misulti 
niya nga sila natingala kaayo nga siya 
nakabuntog sa pagpamugos sa bar-
kada ug nagmatinud-anon sa iyang 
mga sumbanan. Gisultihan nila siya 
unsa ka taas ang ilang pagtan-aw niya 
tungod niini. Nagpakita siya nga siya 
nakabig pinaagi sa pagpakigbatok sa 
pagpamugos sa barkada.

4. Kon makabig, maningkamot 
kamo kanunay sa pagsunod 

sa ebanghelyo—dili lang sa mga 
Dominggo o kon kini sayon apan 
sa tanang higayon. Ang inyong mga 
aksyon dili mausab depende kon 
kinsa inyong kauban o kinsa ang 
nagtan-aw ninyo. Kon ang inyong 

ka-edad magbinuang sa pagkomedya 
o gustong manan-aw og bastos nga 
sine, dili mo mokuyog niini tungod 
kay walay nakakita; hinoon mobarug 
kamo unsay inyong gituohan.

5. Kon kamo nakabig, mas mabi-
nation ug maloloy-on kamo sa 

pagpakigsandurot sa uban. Dili kamo 
mohukom o manaway o manglibak. 
Mas makahibalo kamo sa mga pagbati 
sa uban, ug mahimong natural ang 
pagpangita og mga paagi sa pagser-
bisyo ug pagtabang. Kon kamo nagla-
kaw sa inyong eskwelahan ug dunay 
nahulgan og mga libro, dili na gani 
mo kinahanglang maghunahuna pa 
unsay buhaton. Awtomatik kamong 
motabang.

SIGURADO NGA  
DALAN SA KALIPAY
“Gusto sa Ginoo nga ang mga 
miyembro sa Iyang Simbahan 
hingpit nga makabig sa Iyang 
ebanghelyo. Kini ang siguradong 

paagi nga dunay espirituhanong kaluwasan karon  
ug kalipay sa kahangturan.”
Elder Donald L. Hallstrom sa Kapangulohan sa Seventy, 
“Nakabig sa Iyang Ebanghelyo pinaagi sa Iyang Simba-
han,” Liahona, Mayo 2012, 15.

Sa pagpakita nga sila nagmati-
nud-anon sa ilang pakigsaad sa 
pagsunod sa ebanghelyo, ang 
nakabig nga mga Lamanite mi-
lubong sa ilang mga hinagiban 
(tan-awa sa Alma 24).

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 S
A 

LIT
RA

TO
 ©

 IR
I; 

AN
G

 A
N

TI-
N

EP
HI

-LE
HI

ES
 M

ILU
BO

N
G

 S
A 

ILA
N

G
 M

G
A 

ES
PA

DA
, N

I D
EL

 PA
RS

O
N

 ©
 IR

I



 

7.

10.

9.

58 L i a h o n a

6. Kon kamo nakabig, ang in-
yong tinguha sa pag-ampo 

magkadako ug kamo mobati nga 
kamo tinud-anay nga nakigsulti sa 
Dios kon kamo mag-ampo. Mogahin 
gyud kamo og panahon sa pag-
ampo bisan unsa pay inyong gibati 
o unsay nahitabo sa inyong kina-
buhi. Si Presidente Ezra Taft Benson 
(1899–1994) misulti nato, “Kon kita 
dili gusto nga mag-ampo, nan kina-
hanglan kitang mag-ampo hangtud 
nga mobati na kita nga ganahan nga 
mag-ampo.” 2

7. Kon kamo makabig, maghandom 
kamo sa Dominggo tungod kay 

kini ang Igpapahulay. Kon moabut na 
ang Dominggo, imbis maghunahuna, 
“Oh, adlaw kini nga dili ko kakuyog 
sa akong mga higala o manan-aw og 
sine,” kamo maghunahuna, “Maayo, 

usa ka adlaw nga ako makasimba ug 
maka-focus sa espirituhanong mga 
butang ug mogahin og panahon uban 
sa akong pamilya!”

8. Kon nakabig, inyong sundon 
ang mga sugo ug dili kamo 

mamalibad, mangatarungan sa kina-
iya, o mangitag ikarason sa pagsupak 
og sugo. Dili kamo molapas sa utla-
nan; sundon ra ninyo ang mga sugo 
tungod kay nakahibalo kamo nga kini 
mao ang mas maayong paagi.

9. Kon nakabig, gusto kamong 
mobayad sa inyong ikapulo. 

Giisip ninyo kini nga pribelihiyo ug 
mobati nga ang 10 porsyento dili 
dako, ilabi na itandi sa mga pana-
langin ug katagbawan nga inyong 
naangkon. Kini nga mga panalangin 
mas bililhon pa kay sa kwarta nga 
inyong gibayad.

10. Kon kamo nakabig, kamo 
adunay dakong tinguha 

sa pagtabang sa uban nga makahi-
balo sa kamatuoran ug sa kalipay 
nga inyong nakaplagan. Ang nindot 
nga ehemplo sa kasulatan mao ang 
damgo ni Lehi, diin siya adunay 
dakong tinguha sa pagpakigbahin 
sa lamian nga bunga sa kahoy sa 
kinabuhi uban sa iyang pamilya. Sa 
dihang mikaon siya sa bunga, ang 
iyang unang nahunahunaan mao ang 
dili pagkuha alang sa iyang kauga-
lingon apan sa pagpangita sa iyang 
pamilya aron sila makaambit usab 
sa bunga ug makabaton og samang 
kalipay (tan-awa sa 1 Nephi 8:12).

Sa pag-summarize, nasayud kamo 
nga kamo nakabig kon kamo mag-
sugod sa pagsunod sa mas taas nga 
balaod, ang ebanghelyo ni Jesukristo. 
Nagsunod kamo sa espiritu sa balaod 
ingon man usab sa letra sa balaod. 
Nagsunod kamo sa ebanghelyo sa 
tanang mga aspeto sa inyong kina-
buhi. Inyong gisunod ang ebanghelyo 
sa hingpit, dili tungod kay gikina-
hanglan apan tungod kay gusto ninyo. 
Mas malipayon ug mas buotan kamo 
nga tawo, ug gusto kamong mahi-
mong tawo nga gusto sa Langitnong 
Amahan nga kamo mahimo. Gusto 
kamong mahisama ni Jesukristo ug 
sa pagsunod sa Iyang ehemplo. Kon 
ingon ana na kamo nga tawo, sa 
tinud-anay nakabig na kamo. ◼
Si Tyler Orton nagpuyo sa Java, Indonesia.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 8.1.3.
 2. Ezra Taft Benson, “Pray Always,” Liahona, 

Hunyo 1990, 4. SA
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(Tan-awa sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan [booklet, 2011], 40-41.)

Matingala ka sa imong mabuhat  
kon maningkamot ka.

MAHINUNGDANON 
GAYUD 
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Ni Emília Maria Guimarães Correa
“Kon ang tawo mamulong pinaagi 
sa gahum sa Espiritu Santo ang  
gahum sa Espiritu Santo modala 
niini ngadto sa mga kasingkasing  
sa katawhan” (2 Nephi 33:1).

Si Vitor nagpuyo uban sa iyang 
inahan ug igsoong babaye 
sa balay sa iyang Lola Deny. 

Ang lola ni Vitor nasakit ug dili 
makabangon sulod sa daghang 
mga semana. Mingaw siya sa iyang 
kwarto.

Nakahukom si Vitor nga iyang ku-
yugan iyang Lola Deny. Kada adlaw 
inig uli niya gikan sa eskwelahan, 
magdala siya og kopya sa Liahona 
ngadto sa kwarto ni Lola ug mobasa 
niya og mga istorya gikan sa mga 
pahina sa mga bata.

Human niya mabasa ang tanang 
mga kopya sa Liahona nga naa 
sa iyang pamilya, gisugdan niya 
pagbasa ang Basahon ni Mormon 
ug ang Biblia ngadto kaniya. Si 
Lola Deny dili miyembro sa Simba-
han, apan ganahan siyang mami-
naw ni Vitor nga mobasa kaniya. 
Malipayon siyang nakat-on sa 
ebanghelyo.

Nangutana og daghan si Lola. 
Kon si Vitor wala makahibalo sa 
mga tubag, mangutana siya sa 

magtutudlo sa Primary o mangita 
diha sa mga kasulatan. Gitawag ni 
Lola si Vitor nga iyang gamay nga 
misyonaryo.

Giingnan ni Lola Deny si Vitor 
nga nakat-on siya og daghan gikan 
niya. Misaad siya nga mosimba  
uban niya kon maayo na siya. Ang 
iyang nakat-unan maoy nakadasig 
niya nga mamaayo ug magtuon pa 
sa ebanghelyo.

Sa dihang naayo na si Lola, 
iyang gituman ang iyang saad. 
Misimba siya uban ni Vitor aron 
makat-on pa sa unsay iyang gi-
tudlo kaniya. Wala madugay na-
bunyagan ug nakumpirmahan si 
Lola. Nakatabang si Vitor kaniya 
nga makat-on nga ang ebang-
helyo tinuod.

Pagdako ni Vitor, nahimo 
siyang full-time misyonaryo sa 
Boston Massachusetts Mission.  
Sa wala pa siya mobiya, 
miadto siya sa  
templo—uban ni 
Lola Deny. ◼
Si Emília Maria Guimarães 
Correa nagpuyo sa Federal 
District, Brazil.

Ang  
Gamay 
nga  

MGA LITRATO SA MAAYONG KABUBUT-ON 
NI EMILIA MARIA GUIMARÃES CORREA

Misyonaryo 

ni Lola Deny
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Si Jesukristo Mismo ang miha-
tag og pangalan sa Simbahan 
(tan-awa sa Doktrina ug mga 

Pakigsaad 115:4).
Ang mga pulong nga Simbahan 

ni Jesukristo nagpahayag nga kini 
Iyang Simbahan. 

Sa Ulahing mga Adlaw nagpasabut 

Ngano nga ang 
Simbahan  

adunay taas kaayo 
nga pangalan?

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

Ni Elder M. Russell Ballard
Sa Korum sa Napulog Duha  
ka mga Apostoles
Ang mga sakop sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles 
gitawag nga mga linain nga  
saksi ni Jesukristo.
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nga pareho ra kini nga Simbahan sa 
Simbahan nga gitukod ni Jesukristo 
atol sa Iyang mortal nga pangalagad 
apan gipahiuli niining ulahing mga 
adlaw.

Mga Santos nagpasabut nga kita 
mosunod Kaniya ug maningkamot 
sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

Ang atong mga miyembro gi-
tawag og Mormons tungod kay 
nagtuo kita sa Basahon ni Mormon, 
apan kinahanglang gamiton nato 
ang tibuok pangalan sa Simbahan 
kutob sa mahimo. ◼
Gikan sa “Ang Importansya sa Pangalan,” 
Liahona, Nob. 2011, 79–82.
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Ni Darcie Jensen

Sa dihang ang Templo sa Salt 
Lake nakompleto niadtong 
1893, nalipay ang mga Santos 

sa Ulahing mga Adlaw. Milungtad 
og 40 ka tuig ang ilang pagtukod sa 
templo. Tungod kay ang mga bata 
miamot og kwarta aron sa pag-
tabang sa pagtukod sa templo, si 
Presidente Wilford Woodruff naka-
hukom sa pagpahigayon og lima sa 
espesyal nga mga sesyon sa pagpa-
hinungod aron makatambong ang 
mga bata.

Karon ang mga templo anaa sa 
tibuok kalibutan, ug ang mga bata 
nagtabang gihapon sa pagsaulog  
sa pagkakompleto sa mga templo. 
Tan-awa giunsa sa mga bata ang 
pag-apil kaniadto ug karon. ◼
Si Darcie Jensen nagpuyo sa California, USA.

Labaw sa 12,000 ka mga bata ang miadto sa  
Templo sa Salt Lake alang sa pagpahinungod. 
Kini nga mga bata gikan sa Sugar House Ward  
misakay og tren.

Pagsaulog sa mga  
Templo!

Kini nga tiket nakapatugot sa mga bata hangtud sa edad 
nga 16 sa pagtambong sa espesyal nga mga tulumanon 
sa pagpahinungod alang sa Templo sa Salt Lake. 
Ang mga Apostoles ug mga sakop sa Unang Kapangulo-
han namulong ngadto sa mga bata sa sulod sa templo.

Kada semana samtang ang Templo sa Gilbert Arizona gitukod, ang mga bata  
sa Primary gikan sa Gilbert Arizona Highland Stake naghimo og mga tumong sa 
pagserbisyo og usa ka tawo sa ilang mga ward.

Usahay ang mga templo 
ipahinungod pag-usab hu-
man kini ayoha. Ang mga 
bata sa Primary mikanta 
ug midala og mga suga sa 
mga pasundayag nga nag-
saulog sa pagpahinungod 
pag-usab sa Templo sa 
Anchorage Alaska.

Sa dihang ang Templo  
sa San Diego California 
gitukod, ang mga bata sa 
Primary gikan sa Mexico mi-
himog mabulukong carpet 
alang sa templo. Ang mga 
General Authority mibarug 
sa carpet atol sa tuluma-
non sa pagpahimutang 
sa bato sa pamag-ang sa 
pagpahinungod.
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Ang mga bata sa Primary sa 
Manitoba, Canada, nagbiyahe og 
tulo ka oras ngadto sa Templo sa 
Regina Saskatchewan aron sa 
paghikap sa mga bong-bong ug 
mipasalig nga moabut ang adlaw 
nga mosulod sa templo.

Sa open house sa Templo sa 
Kyiv Ukraine ang mga bata 
sa Primary miabi-abi sa mga 
bisita pinaagi sa pagkanta og 
“I Love to See the Temple.”

Labaw sa 800 ka mga bata sa  
Primary gikan sa West Africa mi-

kanta sa “I Am a Child of God [Ako 
Anak sa Dios]” sa kasaulogan sa 

kultura sa wala pa ipahinungod ang  
Templo sa Accra Ghana.

Ang mga bata sa Primary 
mikanta alang ni Presidente 

Gordon B. Hinckley sa dihang 
miabut siya sa pagpahinungod 
sa Templo sa Aba Nigeria.

Ang kada templo adunay bato sa pamag-ang nga nagpakita sa 
tuig nga kini gipahinungod. Sa pagpahinungod, ang mga General 
Authority mosilyo sa bato sa pamag-ang ginamit ang mortar. Si 
Isaac B., edad 9, mitabang sa pagbutang sa mortar diha sa bato 
sa pamag-ang sa Templo sa Kansas City Missouri.
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Ngano nga kita adunay  
mga templo?

Ang mga Templo sa Ang Simba-
han ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw mao ang balaan 
nga mga dapit diin kita makat-on 
sa mga kamatuoran ug moapil sa 
sagrado nga mga ordinansa.

Unsay bation sa sulod sa templo?
Ang templo usa ka malinawon, 

balaan, ug matahum nga lugar. Ang 
tanan sa sulod sa templo limpyo ug 
hapsay. Ang tanan nagsul-ob og puti 
ug mag-istorya og hinay.

Unsay mahitabo sa sulod sa  
mga templo?

Ang usa ka asawa mabugkos 
ngadto sa iyang bana, ug ang mga 
anak mabugkos ngadto sa ilang mga 
ginikanan. Ang pagbugkos makapa-
himo sa mga pamilya nga mag-uban 

sa kahangturan. Sa templo, ang mga 
lalaki ug babaye makadawat usab og 
gasa sa espirituhanong mga pana-
langin nga gitawag og endowment. 
Makadawat usab sila sa endowment 
ug mabugkos alang niadtong na-
matay nga wala makahimo og mga 
pakigsaad sa templo.

Unsa pay mahitabo sa sulod  
sa mga templo?

Gawas sa pagbugkos ug sa en-
dowment, ang ubang mga ordinansa 
gihimo diha sa mga templo. Ang 
mga tawo mahimong bunyagan ug 
makumpirmahan alang niadtong 
kinsa wala mamiyembro sa Simba-
han sa buhi pa sila. Kon mag-edad 
na mo og 12 ug takus nga mosulod 
sa templo, duna moy kahigayunan 
nga magpabunyag ug magpakum-
pirma alang niadtong namatay nga 
walay ebanghelyo.

Mga Pangutana ug mga  
Tubag sa Templo

“Akong batan-ong mga higala . . . , 
itumong kanunay ang inyong panan- 
aw sa templo. Ayaw pagbuhat  
og bisan unsa nga makapugong  
ninyo sa pagsulod ug pag-ambit 
sa sagrado ug mahangturong mga 
panalangin didto.”
Presidente Thomas S. Monson, “Ang 
Balaan nga Templo—ang Suga sa  
Kalibutan,” Liahona, Mayo 2011, 93.

Unsa man kon ang akong pamilya 
wala makaadto sa templo?

Ang Langitnong Amahan nakaila 
ug nahigugma kaninyo ug sa inyong 
pamilya. Gusto Siya nga ang tanan 
makabaton sa mga panalangin sa 
mga ordinansa sa templo. Pagpakata-
kus sa pagsulod sa templo. Paghimo 
og tumong karon nga kamo moda-
wat sa endowment ug magminyo 
sa templo sa umaabut. Ang inyong 
Langitnong Amahan mopanalangin 
kaninyo ug sa inyong pamilya. ◼
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Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud
Mga pulong pinaagi ni Ruth Muir Gardner

Musika pinaagi ni Vanja Y. Watkins

Mga pulong ug musika © 1980 IRI. Gihan-ay © 2012 IRI. Tanang mga katungod gigahin.
Kini nga kanta mahimong kopyahan alang sa panagsa nga higayon, dili pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o sa panimalay.

(Gihimong Yano)

Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud
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Hunahunaa nga nangita kamo  
og bahandi. Asa kamo mangita  
og bahandi? Unsaon ninyo sa  

pagpangita niini? Aduna bay kahon  
sa bahandi? Unsa ang naa sa sulod?

Ang ubang mga kahon sa bahandi 
adunay nindot nga alahas ug mahalon 
nga mga sensilyo. Apan isip miyembro 
sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita adu-
nay bahandi nga mas bililhon pa: ang 
ebanghelyo ni Jesukristo.

Daghang mga tawo ang wala ma-
sayud niini nga bahandi, mao nga usa 
sa atong mga katungdanan mao ang 
pagpakigbahin niini sa daghang mga 
tawo kutob sa mahimo

Pagkamatay ni Jesus ug sa Iyang 
mga Apostoles, ang ubang impor-
tante nga mga pagtulun-an ug mga 
ordinansa sa ebanghelyo nawala o 
nausab, lakip sa bunyag, awtoridad sa 
priesthood, mga templo, buhi nga mga 
propeta, ug ang sakrament.

Kining tanan nga mga bahandi sa 
ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni Pro-
peta Joseph Smith. Ang Langitnong 
Amahan ug si Jesukristo nagpakita 
ngadto ni Joseph Smith didto sa Sa-
grado nga Kakahoyan sa dihang 
nag-ampo siya aron masayud sa 
kamatuoran.

Unya nadawat ni Joseph ang bula-
wan nga mga palid ug gihubad kini 
ngadto sa Basahon ni Mormon. Ang 
Basahon ni Mormon naglakip sa mga 
pagtulun-an nga atong gibahandi 
tungod kay kini nagpasabut sa mga 
kamatuoran nga sa makausa nawala. 
Makadawat kita og daghang mga pana-
langin tungod kay ania nato ang mga 
kamatuoran sa ebanghelyo.

Pagkabililhon niini nga mga  
bahandi! ◼

Gipahiuli ni Jesukristo ang Iyang 
Simbahan sa Ulahing mga Adlaw

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 A Y

Inyong magamit kini nga leksyon ug kaliho-
kan aron makat-on og dugang kabahin sa 
tema sa Primary karong bulana.
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•  Doktrina ug mga Pakigsaad 35:17.
•  “The Sacred Grove,” Children’s 

Songbook, 87 (o laing kanta 
mahitungod sa Pagpahiuli sa 
ebanghelyo)

MAGSULTI TA
Ipakigbahin kon sa unsa nga paagi  
nga ang mga bahandi sa ebanghelyo 
ni Jesukristo nakapanalangin sa inyong 
pamilya.
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PAGHIMO OG  
KAHON SA  
BAHANDI SA 
EBANGHELYO
Guntinga ug pil-a kining kahon sa 
bahandi sama sa dayagram sa ubos. 
Guntinga ang mga sensilyo nga 
naglista sa pipila ka mga bahandi 
nga gihatag sa ebanghelyo ninyo 
ug ibutang kini sa sulod sa kahon. 
Tan-awa ang mga bahandi diha 
sa kahon kanunay aron sa pagpahi-
numdom ninyo sa mga panalangin 
sa ebanghelyo.

MGA BAHANDI

Bunyag ug 
kumpirmasyon

Priesthood Mga Templo

Buhi nga mga  
propeta

Mga kamatuoran  
sa ebanghelyo

Sakrament

Basahon ni  
Mormon

MGA BAHANDI



Ni Jan Pinborough
Mga Magasin sa Simbahan

Uban namo sa pagsuhid sa 
importanting dapit sa kasay-
sayan sa Simbahan!

Diin Maorganisar 
ang Simbahan

D I H A  S A  D A L A N
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Si Propeta Joseph Smith nagpuyo 
uban sa pamilyang Whitmer niad-
tong 1829. Ang orihinal nga balay 
wala na karon, apan kining log 
cabin anaa sa samang lugar.

Ang building sa simbahan ni  
Maggie ug Lily adunay visitor’s 
center nga nagpakita sa panimalay 
sa Whitmer ug sa espesyal nga mga 
butang nga nahitabo dinhi. ◼

K on si Maggie ug si Lily E. 
gustong makakita kon diin 
unang naorganisar ang  

Simbahan, dili na kinahanglang ma-
ngita sila sa layo. Anaa kini tupad  
sa chapel sa Fayette, New York, diin 
sila magsimba kada Dominggo!

Ang Simbahan wala maorganisar 
sa usa ka building sa simbahan, 
apang sa usa ka balay nga troso.  

1. Nahuman ni Joseph Smith ang paghu-
bad sa Basahon ni Mormon dinhi.
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BUNYAG KANIADTO 
UG KARON

Si Maggie, 11, ug si Lily, 9, gibunyagan 
sa usa ka bunyaganan duol sa dapit diin 
bunyagi ang unang mga miyembro sa 
Simbahan.

Ang duha ka batang babaye ganahan 
kaayo nga bunyagan. Sa dihang si Lily na 
ang bunyagan, giinterbyu siya sa iyang 
bishop. “Nangutana siya nako kon ako 
aduna bay pagpamatuod sa propeta ug 
kon ako nagbayad ba sa akong ikapulo,” 
miingon si Lily.

Ang duha ka batang babaye adunay 
nindot nga mga handumanan sa adlaw sa 
ilang bunyag. “Sa dihang mikawas ko sa 
tubig, gibati nako nga makahimo sa pag-
buhat og bisan unsa,” miingon si Maggie.

Ang duha ka batang babaye adunay 
mga journal nga kasulatan sa ilang mga 
pagbati mahitungod sa espesyal nga  
mga adlaw.
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2. Sa gawas, dili layo 
sa balay, tulo ka tawo 
nakakita ni anghel Moroni 
ug sa bulawan nga mga 
palid. Gitawag sila og ang 
Tulo ka mga Saksi tungod 
kay nakasaksi sila, o naka-
kita, sa mga palid. Makita 
ninyo ang ilang mga pag-
pamatuod sa atubangan 
sa Basahon ni Mormon.

3. Niadtong Abril 6, 1830, mga 60 ka tawo 
ang mianha sa usa ka espesyal nga miting. 
Opisyal nga giorganisar ni Joseph Smith 
ang Simbahan, ug ang sakrament gipanala-
nginan ug gipaambit. Mao kini ang unang 
sakrament miting!

4. Pagkahuman sa miting, ang mga gini-
kanan ni Joseph Smith ug pipila ka laing 
mga tawo gibunyagan sa gawas.
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P A R A  S A  G A G M A Y N G  M G A  B A T A

Andam si Max nga magdula og 
superhero. Gisul-ob niya ang iyang 
pula nga t-shirt. Iyang gisul-ob ang 
iyang kapa sa superhero. Dayon 
miadto siya sa kwarto sa iyang 
manghud nga babaye.

Ni Chris Deaver, Texas, USA
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Si Max ug si Mia Nakahimo  
og Kaayohan

“Dali, Mia,” miingon si Max. “Maghimo na ta og kaayohan!”
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Si Max ug si Mia mitabang 
ni Mama sa pagpilo sa mga 
sinina ug mihipos niini.

Dayon nakakita si Max og 
basura diha sa salog. “Puni-
ton nato ang tanang basura,” 
miingon si Max. “Dayon mag-
himo na ta og kaayohan.”

Si Max ug si Mia miadto sa 
sala. Nakakita sila og basket 
nga puno sa mga sinina.

“Makatabang ba mo 
nako?”nangutana si Mama.

“OK,” miingon 
si Max. “Dayon 
maghimo na mi 
og kaayohan.”
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“Karon maghimo na ta 
og kaayohan,” miingon 
si Max.

Mitan-aw si mama sa 
palibut sa limpyo nga  
balay. Dayon iyang 
gigakos si Max ug Mia. 
“Sa akong pagtuo nahimo  
na ninyo!” ◼

Si Max ug si Mia milibut sa balay. 
Ilang gilabay ang tanang basura nga 
ilang makit-an.

Ilang nakita si Mama nga nanil-
hig sa salog sa kusina. “Makata-
bang mi nimo,” miingon si Max.

Gigunitan ni Mia ang dust-
pan samtang nanilhig si Max 
sa salog.
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SI JESUS NAGLAKAW SA TUBIG
“Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang mga 

tinun-an nangalisang ug nanag-ingon, naay abat; ug naniyagit sila sa kalisang.
“Apan diha-diha kanila misulti si Jesus nga nag-ingon, Salig kamo; ako kini; 

ayaw kamo kalisang” (Mateo 14:26–27).
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MGA BALITA SA SIMBAHAN
Bisitahi ang news.lds.org alang sa dugang balita ug panghitabo sa Simbahan

Tibuok Kalibutan nga Pagbansay  
sa Pagpangulo—Bag-ong Paagi

Sa umaabut nga mga bulan, ang mga miyembro 
sa Simbahan sa tibuok kalibutan moapil sa ma-

kadasig nga bag-ong paagi sa Tibuok Kalibutan 
nga Pagbansay sa Pagpangulo.

Dili sama sa nangaging mga miting sa pag-
bansay, ang Tibuok Kalibutan nga Pagbansay  
sa Pagpangulo karong tuiga dili isibya nga ka-
usa lang alang sa mga lider sa ward ug stake. 
Hinoon, gibahin kini ngadto sa siyam ka mugbo 
nga mga bahin—sa DVD ug sa LDS.org—nga 
makapaawhag og diskusyon sa tanang mga lider, 
mga miyembro, ug mga pamilya niining umaabut 
nga tuig ug sa mosunod.

Ang focus sa pagbansay mao ang “Paglig-on sa 
Pamilya ug sa Simbahan pinaagi sa Priesthood.” 
Sa pagbansay, ang mga sakop sa Unang Kapa-
ngulohan ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles, uban sa laing mga General Authority 
ug kinatibuk-ang mga opisyal, mohatag og dina-
sig nga intruksyon sa:

• Sa unsa nga paagi nga ang mga pamilya ma-
kakaplag og kalig-on ug kalinaw pinaagi sa 
gahum sa priesthood.

• Unsaon sa pagtabang sa kada pamilya nga 
makasinati sa mga panalangin sa priesthood.

• Sa unsa nga paagi nga kadtong naghupot sa 
mga yawe sa priesthood makapalig-on sa mga 
panimalay ug mga pamilya.

• Unsaon sa pagpangalagad sa Kristohanong 
mga paagi.

• Unsaon sa pagpadako sa mga anak diha sa 
kahayag ug kamatuoran

Ang tanang mga unit sa Simbahan makada-
wat og mga kopya sa DVD, ug ang mga ward 
ug stake council gihangyo sa pagtan-aw niining 
tanan. Magtinambagay dayon sila kon unsaon  
sa pagtabang ang mga miyembro sa ward 
ug stake nga makabenepisyo gikan niini nga 
instruksyon.

Sa mga miting ug sa mga klase, ang mga  
miyembro makatan-aw ug makahisgot sa  
indibidwal nga mga bahin sa DVD. Ang mga  
pamilya ug mga indibidwal makatan-aw sa  
mga bahin, uban sa dugang nga mga kapangu-
haan aron sa pagpalambo sa ilang pagtuon, sa 
wwlt.lds.org.

Sa matag kahimtang, ang labing gamhanang 
bahin sa pagbansay mahitabo pagkahuman  
sa usa ka bahin ug ang diskusyon magsugod.  
Samtang ang mga lider, mga miyembro, ug  
mga pamilya mamalandong, mopaambit, ug  
mopamatuod sa unsay ilang nakat-unan ug  
gibati, ang Espiritu Santo modasig ug motudlo  
nila unsaon sa paggamit sa intruksyon sa ilang  
kaugalingong kahimtang. Pinaagi niini nga  
mga kasinatian, kining Tibuok Kalibutan nga 
Pagbansay sa Pagpangulo makatabang sa pagpa-
lig-on sa mga pamilya ug sa Simbahan sa tibuok 
kalibutan. ◼

Nagtindog sa balay ni Mary Fielding Smith sa  
This Is the Place Heritage Park, sila Elder M. Russell 
Ballard, Linda K. Burton, Elder Ronald A. Rasband, 
Elaine S. Dalton, Rosemary M. Wixom, ug Bishop 
Gary E. Stevenson mohisgot sa mga panalangin  
nga adunay priesthood sa kada panimalay.

Elder L. Tom 
Perry, Elder  
Donald L.  
Hallstrom, ug 
Bishop Dean M. 
Davies modu-
mala sa panel 
discussion sa 
kaimportante 
sa paggamit sa 
mga yawe sa 
priesthood.
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PAGTUBAG SA TAWAG SA DUGANG NGA MGA MISYONARYO: 

Si Bishop Victor Nogales sa Parque 
Chacabuco Ward, Buenos Aires 

Argentina Congreso Stake, naglingkod 
sa atubangan sa bulletin board nga 
napuno sa mga litrato sa 37 ka batan-
ong mga lalaki ug mga babaye sa 
iyang ward. Kon dunay usa nila nga 
magmisyon, magbutang siya og mubo 
nga sulat duol sa litrato niini.

“Ang akong kabatan-onan mada-
sig kaayo kon sila mosulod sa akong 
opisina ug makakita sa mga litrato ug 
mga mubo nga sulat,” miingon siya. 
“Nagdasig kini nila sa pagpangandam 
alang sa ilang kaugalingong mga 
misyon.”

Kini nga ward sa Buenos Aires 
mipabati sa espiritu sa misyonaryo 
nga buhat. Sa unang unom ka bulan 
sa 2012, 19 ka kabatan-onan—14 nila 
mga kinabig—mibiya sa ilang pani-
malay aron moserbisyo og full-time 
nga misyon sa walo ka mga nasud. 
Sobra sa 80 porsyento sa kabatan-
onan ang mipasalig nga moserbisyo 
og mga misyon.

Karong bag-o ang mga lider sa 
Simbahan nanghangyo nga daghang 
mga batan-on ang moserbisyo og 
mga misyon.

Atol sa Abril 2005 nga kinatibuk-
ang komperensya, human dayon 
gipagawas sa Simbahan ang Isang-
yaw ang Akong Ebanghelyo: Usa ka 
Giya sa Misyonaryo nga Pangalagad, 
si Elder M. Russell Ballard sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitambag sa mga pamilya ug mga 
lider sa pagpalambo og misyonaryo 

nga espiritu ug moandam og dag-
hang batan-ong mga lalaki ug mga 
babaye sa pagserbisyo nga madung-
ganon pinaagi sa pagtabang nila nga 
makasabut kinsa sila ug pinaagi sa 
pagtudlo sa doktrina kanila (tan-awa 
sa “Usa Pa,” Liahona, Mayo 2005, 69).

Si Presidente Thomas S. Monson 
mipahibalo atol sa Oktubre 2012 nga 
kinatibuk-ang komperensya nga ang 
edad sa misyonaryo paubsan nga na-
himong laing pahinumdom nga ang 
Ginoo nagdali sa Iyang buhat.

Karon daghang mga pamilya ug 
mga lider sa Simbahan nagseryoso 
niini nga mensahe ug nag-establisar 
og nindot nga tradisyon sa misyo-
naryo nga pagserbisyo sa ilang mga 
dapit.

Pagtabang sa Kabatan-onan  
nga Makasabut Kinsa Sila

Sa pagtubag sa pangutana, “Giunsa 
man nimo sa pag-andam sa daghan 
kaayo nimong kabatan-onan nga 
andam nga magmisyon?” Si Bishop 
Nogales mitubag, “Sa dihang gitawag 
ko sa pagka-bishop, ang una nakong 
gitagad mao ang mga batan-on sa 
akong ward, ug akong giklaro sa 
ubang mga lider sa ward nga kina-
hanglang mahimo kaming kabahin  
sa ilang mga kinabuhi.”

Sama pananglit, ang tanang  
Chacabuco nga mga misyonaryo 
adunay mga calling sa ward sa wala 
pa sila molarga. Sa kasagaran ang 
bag-ong mga kinabig ug dili kaayo 
aktibo nga mga miyembro giimbitar 

sa pagserbisyo isip mga magtutudlo, 
nga nakatabang nila sa pagpangandam 
sa pagtudlo sa ebanghelyo.

Si Bishop Nogales usab nakigsabut 
sa kabatan-onan aron makaandam 
sa espirituhanong paagi alang sa 
misyon pinaagi sa pagpakuyog nila 
sa lokal nga mga full-time nga mga 
misyonaryo.

Samtang ang lokal nga mga lider ug 
mga miyembro sa Simbahan mipasalig 
sa ilang mga kaugalingon ngadto sa 
kabatan-onan sa ward, gigantihan sila 
nga nakakita nga mitubo pag-ayo ang 
diwa sa misyonaryo.

Pamilya nga Missionary-Minded 
[Misyonaryo og panghunahuna]

Si Garth ug Eloise Andrus sa  
Draper, Utah, USA, nakahibalo unsay 
gipasabut sa pamilya nga misyonaryo 
og panghunahuna. Sila dunay 17 ka 
mga apong lalaki nga nakaserbisyo og 
mga misyon, ug sila mismo nakaser-
bisyo og unom ka mga misyon.

Ang pagpalambo og diwa sa mis-
yonaryo nga pagserbisyo sa inyong 
pamilya maoy butang nga magsugod 
gikan sa panahon nga ang mga bata 
gagmay pa, miingon si Brother Andrus.

Miuyon si Sister Andrus. “Dili ninyo 
pasagdan nga hilom lang nga paabu-
ton ang pagserbisyo og misyon, apan 
sultihan ninyo ang inyong mga anak ug 
mga apo mahitungod niini nga dili na 
kini usa pa ka pangutana—sa imong 
pag-adto sa imong misyon, dili kon” 
miingon siya.

Ang pagtudlo sa kabatan-onan kinsa 
sila pinaagi sa pagpakita og ehemplo 
sa misyonaryo nga pagserbisyo impor-
tante usab. Si Brother ug Sister Andrus 
midawat sa ilang unang tawag niad-
tong 1980, sa pagbiya gyud sa ilang 
kinamanghurang anak nga lalaki sa 
misyon.

Usa ka apo nga lalaki ang misu-
lat nila human makadawat og regalo 
nga ilang gipadala aron sa pagtabang 

Pagpalambo og Misyonaryong  
Panghunahuna diha sa Panimalay  
ug sa Simbahan
Ni Heather Whittle Wrigley
Balita ug mga Panghitabo sa Simbahan
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niya sa pagpangandam alang sa iyang 
misyon. “Nagpasalamat siya namo [sa 
regalo], apan siya miingon, ‘Ang mas 
importante mao ang pagpasalamat 
kaninyo sa ehemplo nga inyong gipa-
kita,’” miingon si Sister Andrus.

Pagtudlo sa Doktrina.
“Ang atong kabatan-onan adunay 

katungod sa pagdahum nga ang ilang 
mga ginikanan ug mga lider ug mga 
magtutudlo sa Simbahan mosiguro nga 
sila nasayud ug nakasabut sa ebang-
helyo ni Jesukristo,” miingon si Elder 
Ballard. “Ang Espiritu Santo mokumpir-
mar sa kamatuoran diha sa ilang mga 
kasingkasing ug modagkot sa Kahayag 
ni Kristo sa ilang mga kalag. Ug dayon 
kamo adunay usa pa ka hingpit nga 
andam nga misyonaryo” (M. Russell 
Ballard, “Usa Pa,” 71).

Mga 6,000 ka milya (9,600 km)  
gikan sa Buenos Aires, ang rural  
Horseshoe Bend Branch duol sa  

Boise, Idaho, USA, nakakita usab og 
makapadasig nga pagsaka sa misyo-
naryo nga pagserbisyo sa dihang ang 
mga pamilya ug mga lider mipalambo 
sa ilang mga paningkamot sa pag-
tudlo sa ebanghelyo ngadto sa ilang 
kabatan-onan.

Gikan sa gamay nga branch  
sa 75 ka miyembro, siyam ka mga 
batan-on ang nagserbisyo og mga 
misyon.

Si Elder Russell M. Nelson sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mipasabut sa mga rason sa 
pagserbisyo ug benepisyo sa pagser-
bisyo. “Ang tanang mga misyonaryo 
. . . nagserbisyo nga ang bugtong 
paglaum mao ang mas mapaayo ang 
kinabuhi sa ubang tawo,” siya mii-
ngon. “Ang desisyon sa pagserbisyo 
og misyon makahulma sa espiritwal 
nga kapaingnan sa misyonaryo, sa 
iyang kapikas, ug sa ilang kaliwa-
tan nga moabut. Ang tinguha sa 

pagserbisyo mao ang natural nga 
resulta sa pagkakabig, pagkatakus, 
ug pagpangandam” (“Pangutan-a ang 
mga Misyonaryo! Makatabang Sila 
Kaninyo!” Liahona, Nob. 2012, 18).

Si Martin Walker, presidente sa 
Emmett Idaho Stake, miuyon. “Ang 
pagserbisyo og misyon makapabu-
tang sa usa ka batan-on sa saktong 
dalan nga makaapekto sa mga he-
nerasyon,” miingon siya. “Isip usa  
ka stake, gibuhat namo ang tanan  
sa pag-andam sa mga batan-on alang  
sa misyonaryo nga pagserbisyo.”

Kabahin niana nga pagpangandam 
naglakip sa pagtudlo sa kabatan-onan 
sa doktrina. Ang kabatan-onan sa  
Horseshoe Bend Branch makatam-
bong sa sinemana nga klase sa pagpa-
ngandam sa misyonaryo nga gitudlo 
sa kanhi presidente sa misyon—pag-
bansay nga nakadugang sa pagbansay 
sa misyonaryo nga gihimo sa stake  
sa binulan nga miting sa pagpangan-
dam sa misyonaryo ug sa tinuig nga 
Aaronic Priesthood Camp.

Si LaRene Adam—usa sa unom  
ka anak nila ni Brother ug Sister  
Andrus—nagserbisyo dungan sa  
iyang bana, nga si Jim, didto sa  
Copenhagen Denmark Mission gikan 
sa 2007 hangud 2009. Mipamatuod  
siya sa kaimportante sa pagtudlo  
sa mga bata sa ebanghelyo diha  
sa panimalay.

“Usa sa labing importanting  
mga butang nga inyong mahimo  
aron sa pagtabang nga malig-on  
ang pagpamatuod sa inyong mga 
anak sa misyonaryo nga buhat mao 
ang paghimo sa inyong family home 
evening ug pagtuon sa kasulatan isip 
pamilya,” miingon siya. “Kon hatagan 
ninyo sila nianang lig-on nga base-
hanan sa pagtuon sa ebanghelyo ug 
kahibalo sa ebanghelyo, mas ma-
kapangandam sila pag-ayo ug ma-
kahibalo og daghan mahitungod sa 
ebanghelyo.” ◼

Si Bishop Victor Nogales nagbarug diha sa bulletin board nga nagpakita sa tanang 
kabatan-onan sa iyang ward, lakip niadtong nagserbisyo og mga misyon karon.
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Young Church-Service Missionary Nalipay sa Pagserbisyo
Ni Carolyn Carter
Balita ug mga Panghitabo sa Simbahan

Si Elder Ernesto Sarabia nagsul-ob 
og itom nga missionary badge 

kada adlaw sa iyang misyon. Apan 
ang iyang buluhaton sa misyon talag-
saon kaayo gikan sa uban’—Si Elder 
Sarabia nagserbisyo isip usa ka young 
Church-service missionary (YCSM) 
sa opisina sa Mexico Hermosillo 
Mission.

“Among namatikdan nga dili 
maalamon alang sa uban natong 
batan-ong mga lalaki ug babaye sa 
pag-atubang sa mga kalisud ug mga 
hagit sa usa ka full-time nga misyon,” 
miingon si Elder M. Russell Ballard 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles. Apan kini, siya miingon, 

wala magpasabut 
nga dili sila 

makaapil sa 
mga pana-
langin sa 
misyonaryo 
nga pagser-

bisyo (“Usa 
Pa,” Liahona, 

Mayo 2005, 69).
Si Elder  

Russell M.  
Nelson sa Korum 
sa Napulog Duha 
ka mga Apos-
toles miingon, 
“Ang misyon 
usa ka bolun-
taryong buhat 
sa pagserbisyo 
sa Dios ug sa 

katawhan” 

(“Pangutan-a ang mga Misyonaryo! 
Makatabang Sila Kaninyo!” Liahona, 
Nob. 2012, 18), ug adunay daghang 
mga paagi sa paghalad niana nga 
serbisyo.

Alang niadtong madungganon 
apan dili makaserbisyo og prosely-
ting nga misyon, o alang niadtong 
kinahanglang mouli og sayo, ang 
programa sa YCSM makahatag og 
makahuluganong mga kasinatian sa 
misyon.

Mga Kinahanglanon  
sa Pagserbisyo

Ang mga YCSM kinahanglang 
makahimo sa pagbuhat sa mga ka-
tungdanan sa ilang calling sa pisikal, 
sa panghunahuna, sa espirituhanon, 
ug sa emosyonal nga paagi, nga diin 
giayo sa pagpahaum.

Ang mga buluhaton sa YCSM  
magkalahi gikan sa 6 hangtud sa  
24 ka bulan ug mahimong mag-
serbisyo duha ka adlaw sa semana 
hangtud magserbisyo og full time. 
Adunay mga oportunidad sa pagser-
bisyo sa komunidad ingon man usab 
diha sa inyong lugar. Ang potensyal 
nga mga buluhaton sa YCSM magla-
kip sa family history research, infor-
mation technology, mission office 
assistants, bishops’ storehouses, ug 
uban pa.

Suporta sa Pamilya  
ug sa Priesthood

Ang mga ginikanan, mga lider  
sa priesthood, ug mga miyembro  

sa Simbahan makatabang sa po-
tensyal nga mga YCSM sa pagpa-
ngandam sa pagserbisyo og mga 
misyon.

Ang pamilya ni Sister Eliza Joy 

Young misuporta gayud niya, modrayb 
niya padulong ug gikan sa mga opisina 
sa Simbahan sa Sydney, Australia.

Si Elder Michael Hillam, kinsa  
nagtrabaho sa Hong Kong Distribu-
tion Center, miingon, “Ang akong  
mga magtutudlo sa sayo sa buntag  
nga seminary ug ang mga lider sa  
Young Men nakatabang nako sa  
pag-andam.”

Ang Pagsakripisyo Makahatag  
og Panalangin

Gisakripisyo ni Sister Young ang 
iyang mga adlaw nga walay trabaho 
aron sa pagserbisyo og Church-service 
nga mga misyon. Miingon siya, “Gibati 
nako nga mas maduol sa akong Langit-
nong Amahan nga nakahibalo nga ako 
nagtabang Kaniya.”

Dugang pa sa espirituhanong 
mga panalangin, ang pagserbisyo og 
Church-service nga misyon makaha-
tag sa batan-ong mga misyonaryo og 
bililhong sosyal ug propesyonal nga 
mga oportunidad. “Ang akong misyon 
nakapakita nako nga ako makahimo 
sa bisan unsa nga trabaho,” miingon 
si Sister Young. (Nakatrabaho ra siya 
kaniadto nga tinabangan.)

Bisan og dili ang tanang young 
adult kinsa gusto nga moserbisyo 
makahimo, gipaningkamutan pag-
ayo ang paghatag og kahigayunan sa 
tanang takus nga young adult. Ang 
batan-ong mga lalaki ug babaye kinsa 
gustong moserbisyo niining paagiha 
mahimong makig-istorya sa ilang 
bishop o presidente sa branch, kinsa 
makapangita og tukmang mga oportu-
nidad alang nila.

Basaha pa sa news.lds.org pinaagi 
sa pagpangita sa “young church-service 
missionaries.” ◼
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Kinatibuk-ang mga Lider  
sa Young Women ug Relief 
Society Milibut sa Asia
Ni Brenda Frandsen, Asia Area media specialist
Uban sa kontribusyon gikan ni David O. Heaps, Paul Stevens,  
ug Linda Rae Pond Smith

Sulod sa siyam ka adlaw sa Nobyembre 2012 sila, 
Mary N. Cook, unang magtatambag sa kinatibuk-

ang kapangulohan sa Young Women, ug Linda S. 
Reeves, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk-ang 
kapangulohan sa Relief Society, mitudlo ug midasig 
sa mga sister ma-batan-on ug hamtong sa tibuok 
Area.

Ang biyahe mitukma sa pahibalo sa giusab  
nga kurikulom sa kabatan-onan, Come, Follow Me, 
diin ang mga klase sa Young Men, Young Women, 
ug Sunday School sa kabatan-onan magsugod sa 
Enero 2013. Ang bag-ong kurikulom gitumong sa 
pagtabang sa mga magtutudlo nga motudlo sama 
sa pagtudlo sa Manluluwas ug mopalambo og 
lig-on nga koneksyon uban sa mga miyembro  
sa klase.

Human sa pagbisita nila ni Sister Cook ug  
Sister Reeves sa Asia Area, daghang kabatan-onan 
sa Asia ug ilang mga ginikanan namalandong nga 
sila karon mas nadasig sa paglimpyo ug pag-focus 

sa ilang mga kaugalingon ug mahimong ehemplo 
sa ilang lokal nga mga komunidad.

Didto sa Hong Kong, si Sister Reeves misaad sa 
kabatan-onan, “Kon magpabilin kamo nga limpyo 
sa inyong kinabuhi, makabarug kamo nga may 
pagsalig sa atubangan ni bisan kinsa!”

Nadasig sa iyang mga pulong, ang 12 anyos 
nga si Tang Kak Kei mikomentaryo human sa 
miting, “Nasayud ako nga ako kinahanglang 
mobasa sa Basahon ni Mormon kada adlaw. Ang 
pagkat-on sa paghinulsol ug pagpuyo nga ma-
tarung sa unsay gitudlo sa Alang sa Kalig-on sa 
Kabatan-onan kanako aron nga ang Kahayag ni 
Kristo ug tinuod nga kalipay modan-ag pinaagi 
kanako.”

Didto sa India, si Sister Cook nakigkita sa mga 
miyembro sa bag-ong meetinghouse sa Chennai 
India District ug uban sa mga miyembro sa bag-
ong Hyderabad India Stake ug mipahimangno 
sa mga young adult sa pag-andam alang sa uma-
abut. “Kuha og edukasyon kutob sa mahimo,” 
miawhag siya, “uban sa mga kahanas nga maka-
tabang ninyo sa pagtukod sa gingharian. Focus 
sa inyong pamilya ug unsay inyong mahimo sa 
pagpanalangin sa mga sakop sa inyong pamilya, 
ug sa inyong espirituhanong pagpangandam aron 
takus kamo niadtong espirituhanong mga pag-
aghat ug aron nga kamo makahibalo asa kamo 
paingon ug unsay buhaton.”

Didto sa Indonesia, si Sister Reeves miapil  
sa unang komperensya sa stake sa bag-ong  
Surakarta Indonesia Stake. “Gibati namo ang  
ilang mapainubsanon ug mahigugmaong mga  
espiritu. Pagkamatinud-anon nga mga miyem-
bro!” siya miingon.

Mibisita dayon si Sister Reeves sa Malaysia, diin 
iyang gihisgutan uban sa grupo sa mga sister sa 
Relief Society ang labing dinalian nga isyu isip 
usa ka organisasyon diha sa Malaysia ug sa unsa 
nga paagi nga ang Simbahan makahatag og giya 
ug inspirasyon.

Didto sa Taiwan, si Sister Reeves mikomen-
taryo sa kalig-on ug kamahalaron sa lokal nga 
mga miyembro. “Nalipay kaayo mi nga naka-
hibalo sa ilang matinud-anong mga kinabuhi 
ug kanunayng pagtambong sa templo. . . . Ang 
mga miyembro mao ang mahigugmaong mga 
ehemplo sa ilang mga higala ug mga silingan,” 
miingon siya. ◼

Didto sa  
Taiwan, si  
Mary N. Cook 
ug si  Linda S. 
Reeves nakig-
kita sa mga 
area authority 
ug sa mga lider 
sa priesthood 
ug mga miyem-
bro sa Taiwan.
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Panawagan alang sa mga  
Litrato sa Kabatan-onan

Kining tema sa Mutual karong tuiga ang 
“Barug kamo sa balaan nga mga dapit ug 
ayaw pagbalhin” (D&P 87:8). Batan-ong 
mga lalaki ug mga babaye, ang Liahona 
nangita og mga litrato ninyo nga nagbarug 
sa balaan nga mga dapit. Ang mga litrato 
mahimong nagpakita nga kamo nagga-
hin og panahon uban sa inyong pamilya, 
nagserbisyo, naghimo og misyonaryo 
nga buhat, naghimo og art, nagtuon sa 
ebanghelyo, nagsuroy-suroy sa kinaiyahan, 
ug uban pa! Ania kon unsaon ninyo sa 
pagsumiter sa inyong litrato:

•	 Pagpakuha	og	litrato	ninyo	nga	nagba-
rug sa usa ka balaan nga dapit.

•	 I-email	ang	inyong	high-resolution	nga	
litrato ngadto sa liahona@ldschurch.org.

•	 Sulati	og	mensahe	kon	nganong	usa	
kini ka balaan nga dapit alang ninyo.

•	 Sa	inyong	email,	palihug	ilakip	ang	
inyong tibuok pangalan, petsa sa pag-
kahimugso, pangalan sa ward ug stake 
(o branch ug district), ug email address 
sa inyong mga ginikanan.

Ang mga litrato sa kabatan-onan gikan 
sa tibuok kalibutan ipagawas sa umaabut 
nga isyu.

Apostol Mibisita sa Morocco
Niadtong Disyembre 2012, human 

makatukod sa ika-3,000 nga stake sa 

Simbahan didto sa Sierra Leone sa  
Habagatang Africa, si Elder Jeffrey R.  
Holland sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mihimo og espesyal nga 
pagbisita sa usa ka gamay ug layo nga 
branch sa Simbahan sa Rabat, Morocco.

Sa usa ka espesyal nga debosyonal  
sa gabii sa Dominggo, si Elder Holland 
mipakigbahin sa gugma sa mga lider sa 
Simbahan alang sa kada miyembro sa Sim-
bahan sa tibuok kalibutan, bisan unsa pa 
sila ka gamay o ka layo sa ilang dapit.

“Wala kamo kalimti, ug kamo kabahin 
sa kahibulongan nga buhat samtang ang 
Ginoo moila ug mopaspas sa panagpundok 
sa Israel niining importante nga dispensas-
yon,” miingon siya.

Templo sa Tegucigalpa Honduras 
Gipahinungod

Niadtong Dominggo, Marso 17, 2013, 
human sa kasaulogan sa kultura ug tulo 
ka semana nga open house, ang Templo 
sa Tegucigalpa Honduras gipahinungod sa 
tulo ka mga sesyon, nga gisibya ngadto 
sa tanang mga unit sa Honduras ug 
Nicaragua.

Ang mga miyembro sa Honduras,  
kinsa mobiyahe og daghang mga oras  
padulong sa Templo sa Guatemala sa  
Guatemala City, nalipay nga nakakita  
sa unang templo sa nasud nga gipahinu-
ngod. Ang templo unang gipahibalo sa 
sulat sa Unang Kapangulohan niadtong 
Hunyo 9, 2006, ug nag-ground breaking 
sa maong luna niadtong Septyembre 12, 
2009.

Pagbisita ni Presidente Monson  
sa Germany

Sa ulahing bahin sa 2012 si Presidente 
Thomas S. Monson mibiyahe ngadto sa 
Germany aron makighimamat sa mga mi-
yembro sa Simbahan sa Hamburg, Berlin, 
Munich, ug Frankfurt, Germany, ug sa pag-
awhag nila sa pagsunod ni Jesukristo.

“Mitudlo Siya sa pagpasaylo pinaagi sa 
pagkamapasayloon,” iyang giingnan ang 
mga miyembro sa Frankfurt. “Mitudlo Siya 
og kapuangod pinaagi sa pagkamapua-
nguron. Mitudlo Siya og pagkamahalaron 
pinaagi sa paghatag sa Iyang kaugalingon.”

K O M E N T A R Y O

Ang Espiritu Santo  
Nagtudlo Nako

Sukad ang akong pamilya nagpa-
sakop sa Simbahan, akong nakita ang 
gahum nga nagagikan sa pagbasa sa 
Liahona. Pinaagi niining tulugkaron 
nga mga pulong nga ako nadasig 
sa pagserbisyo og misyon. Daghang 
mga hilisgutan ang gihisgutan sa 
magasin, apan unsay importante 
nako mao ang gitudlo sa Espiritu 
Santo nako matag higayon nga 
ako mobasa niini. Sa pagkatinuod, 
mahimo kitang gawasnon—bisan sa 
“teritoryo sa kaaway” (tan-awa sa 
Boyd K. Packer, “Unsaon nga Malu-
was [Survive] sa Teritoryo sa Kaaway,” 
Liahona, Okt. 2012, 24)—samtang 
kita magtuon, magbasa, ug mogamit 
sa mga baruganan nga gitudlo. Buhi 
ang Manluluwas, ang priesthood ania 
sa kalibutan, ug ang Dios atua sa 
kalangitan.
Newton T. Senyange, Uganda

Mga koreksyon
Ang Oktubre 2012 nga Liahona 

nasayop sa paghatag og kredito sa 
mga litrato sa istorya nga “Unang 
Stake sa India Naorganisar” sa mga 
pahina 76–77. Ang mga litrato ki-
nuha ni Sister Gladys Wigg. Pasayloa 
mi sa sayop.

Sa Disyembre 2012 nga Liahona, 
ang pamilyang Vigil, nga gihisgu-
tan sa artikulo “Sagrado nga mga 
Kausaban” sa pahina 24, nabunya-
gan niadtong Hulyo 2010, dili Hunyo 
2011. Usab, si Andrea Vigil natawo 
niadtong Hulyo, dili Agosto, 2012.

Sa Mga Pagtulun-an sa mga  
Presidente sa Simbahan: Lorenzo 
Snow, ang litrato sa pahina 2 nasayop 
pag-marka. Kini ang litrato sa anak 
nga lalaki ni Presidente Snow, si Oliver 
Goddard Snow. Usab, sa kapsyon sa 
pahina 28, nagkabali ang ngalan nila ni 
Brigham Young ug Francis M. Lyman.

Ang kabatan-onan sa 
tibuok kalibutan nagpakita 
giunsa nila sa pagbarug sa balaan  
nga mga dapit.
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Ni Aaron L. West
Editor, Church Publishing Services

Kon maghisgot kita sa kanindot sa mga  
templo, kasagaran atong hisgutan ang  

mga spire, mga bintana, ug mga painting.  
Balaanon kitang maghisgot sa mga bunyaga-
nan, sa mga endowment room, sealing room, 
ug celestial room.

Apan kon ang propeta mopahinungod 
sa templo sa Ginoo, iyang ipahinungod ang 
tibuok building, dili lang ang maanindot nga 
mga bahin nga makita sa tanan. Sa pag-ampo 
sa pagpahinungod alang sa Templo sa Kansas 
City Missouri, si Presidente Thomas S. Monson 
miingon: “Among ipahinungod ang yuta nga 
gibaruganan niini nga templo. Among ipahinu-
ngod ang tanang bahin niining maanindot nga 
estraktura, gikan sa dili makita nga pundasyon 
ngadto sa harianong estatuwa ni Moroni nga 
nagbuntaog kinatumyan.” 1 Sa dihang gilitok 
ni Presidente Joseph Fielding Smith ang pag-
ampo sa pagpahinungod sa Templo sa Ogden 
Utah, iyang gipahinungod “ang pundasyon, 
ang mga bong-bong, ang mga salog, ang mga 
kisame, ang tore, ug ang tanang bahin sa build-
ing,” ug siya nag-ampo alang sa proteksyon “sa 
tanang mekanikal nga mga bahin, sa agianan 
sa mga suga ug mga kagamitan, sa ventilating 
system ug sa mga elevator, ug sa tanan kalabut 
niini nga building.” 2

Mapasalamaton ako nga ang Ginoo mida-
sig sa Iyang mga propeta sa pagpahinungod 
sa kada bahin sa matag templo. Bisan og 

ang bisagra sa pultahan o kagamitan sa suga 
dunay gamay nga natampo kay sa altar sa 
sealing room, ang maong gamay nga bahin 
nakatampo sa importante ug mahimayaong 
katuyoan sa templo.

Usa niining gamay nga bahin nakatabang 
nako nga makat-on og malungtarong leksyon. 
Didto ko sa Templo sa Salt Lake usa ka adlaw 
niana, nag-andam nga mogawas sa dressing 
room human moapil sa usa ka ordinansa 
alang sa mga patay. Nakakita og imnanan, 
nakaamgo ko nga giuhaw diay ako, maong 
miinom ko. Usa ka mensahe ang misulod sa 
akong hunahuna:

Miinom ka niining tubig dinhi sa templo, 
apan miinom ba ikaw sa buhi nga tubig nga 
ania dinhi?

Dili kadto grabe nga paghukom—malumo 
lang nga pagbadlong ug makapatuhop sa ka-
lag nga pangutana.

Ang akong tubag niadto nga pangutana 
wala. Wala ako sa hingpit moinom sa buhi 
nga tubig sa templo. Akong gidawat nga 
akong hunahuna naglatagaw sa akong pag-
dawat sa mga ordinansa alang sa mga patay. 
Bisan og nakahimo ako og maayong buhat 
alang sa mga tawo kinsa nagkinahanglan sa 
akong tabang, wala nako tuguti ang akong 
kaugalingon sa pagdawat sa tanang tabang 
nga akong gikinahanglan.

Karon, kada adto nako sa templo, mangita  
ko sa tinubdan nga imnanan ug moinom. 
Akong gipangutana ang akong kaugalingon kon 
unsa ka lawom ako moinom gikan sa tinubdan 
sa buhing tubig. Ang akong tubag: Dili gihapon 
kaayo lawom. Apan ako nagkauhaw. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Thomas S. Monson, sa “Kansas City Missouri Temple: 

‘Beacon of Divine Light’—an Offering of Hands and 
Hearts,” Church News, Mayo 12, 2012, ldschurchnews 
.com.

 2. Joseph Fielding Smith, sa “Ogden Temple Dedicatory 
Prayer,” Ensign, Mar. 1972, 12.
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Si Jesukristo 
mao ang  
tinubdan sa 
buhi nga tubig.



Si Wilford Woodruff nagmisyon didto sa Great Britain niadtong mga 1840.  
Tungod sa iyang pagserbisyo, labaw sa 1,000 ka mga tawo ang nabunya-
gan. Dayon si Wilford Woodruff nagserbisyo isip presidente sa Templo sa 
St. George Utah. Isip Presidente sa Simbahan, naningkamot siya nga ang 
Utah mahimong estado. Nakadawat usab siya og pagpadayag ug miisyu sa 
Opisyal nga Pahayag 1 nagsugo sa mga Santos sa paghunong sa dinaghan 
nga kaminyoon.
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Gipakita sa mga artista ang kina-
buhi ni Jesukristo diha sa online 
videos nga matan-aw diha sa 

biblevideos .lds .org; pipila ka mga eksena 
gikan sa katapusang semana sa kinabuhi 
sa Manluluwas mabasa sa artikulo sa 
pahina 26. Sa “Ang Misyon ug Pagpanga-
lagad ni Jesukristo” (pahina 18), si Elder 
Russell M. Nelson nagtudlo og lima ka 
mga aspeto sa pagpangalagad sa Manlu-
luwas nga mahimong sundon sa atong 
kinabuhi.
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