


 

B2 L i a h o n a

makakita sa 
propeta sa Ginoo, 
pero daghan 
kaayong tawo 
nga nagtapok 
sa gawas sa 
pultahan.
 Pinaagi sa 
tabang sa akong 
mga igsoong 
lalaki akong 
gikatkat ang taas nga paril libut sa 
temple square ngadto sa dapit diin 
makakita ko ni President McKay 
dihang migawas siya sa pultahan sa 
Tabernacle. Dihang migawas siya 
akong nakita sa unang higayon 
sa akong kinabuhi ang usa sa 
mga propeta sa Ginoo. Mihangad 
siya nako ug mipahiyum; dayon 
mikaway siya nako. Sa pagbawos 
nako og kaway, gibati dayon nako 
ang usa ka espesyal nga pagbati. 
Ako nasayud ug mibati nga siya 
usa ka propeta sa karong panahon.
 Sukad niana duna koy daghang 
oportunidad nga maatubang ang 
mga propeta ug apostoles sa Ginoo 
sa karong panahon. Sa matag 
usa niining mga okasyon mibati 
ko og espesyal nga pagbati. Ang 
Espiritu misaksi ngari nako nga sila 
gitawag sa Dios sa pagpamatuod sa 
kamatuoran sa ebanghelyo niining 
ulahing mga adlaw.
 Niadtong Pebrero 3, 2012 
gitawag ko nga moserbisyo isip 
sakop sa Unang Korum sa Seventy. 
Gipaluyohan ko atol sa Sesyon sa 
Sabado sa Hapon sa Kinatibuk-ang 
Komperensya nga gipahigayon 
pagka-Marso 31, 2012. Wala 
madugay gi-assign ko sa pagkuyog 
sa mga sakop sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles 
sa mga komperensya sa stake sa 
Estados Unidos aron matudloan 
ko nila unsaon pagpangulo sa usa 
ka komperensya sa stake. Usa ka 
higayon naglingkod ko sulod sa 

eroplano tupad 
ni Elder Neil 
L. Andersen 
sa among 
pagbiyahe gikan 
sa Salt Lake 
City ngadto 
sa Portland, 
Oregon. Iya 
kong gitudloan 
bahin sa 

kaimportante sa pagbusog sa 
mga pulong ni Kristo. Iya kong 
gitambagan bahin sa kaimportante 
sa paghimo og inadlaw nga 
pagtuon sa kasulatan.  Mikab-ot 
dayon siya sa iyang briefcase ug 
mikuha og kopya sa Ensign nga 
magasin nga naglangkob sa mga 
pakigpulong nga gihatag atol 
sa kinaulahiang Kinatibuk-ang 
Komperensya. Akong nabantayan 
nga dunay lahi sa iyang kopya 
sa magasin. Iyang gikoloran ang 
matag pakigpulong sa 15 ka 
propeta ug apostoles. Ang usa ka 
kolor gigamit aron markahan ang 
mga pakigpulong sa mga sakop sa 
Unang Kapangulohan ug ang laing 
kolor alang sa Korum sa Napulog 
Duha.
 Si Elder Andersen miabli dayon 
sa Ensign nga magasin ug mipakita 
nako nga iyang gi-highlight 
ang importanting mga pulong 
sa mga pakigpulong gamit ang 
pangkolor nga marker. Miingon 
siya: “Kinahanglan kong masayud 
kon unsay gustong isulti sa Ginoo 
nato pinaagi sa tingog sa Iyang 
mga propeta.” Dihang iya kining 
gisulti nakapatandog kini nako. 
Nakaamgo ko nga kinahanglan 
kitang maminaw sa tingog sa 
atong mga propeta ug human 
niana kinahanglan kitang mobasa 
ug mobalik og basa sa ilang 
naimprinta nga mga pulong. Sa 
pagbuhat niini atong mapun-an 
ang atong kahibalo sa mga pulong 

ni Jesukristo nga anaa sa mga 
kasulatan, sa mga pagtulun-an sa 
mga propeta sa karong panahon.
 Sa Seksyon 21 sa Doktrina ug 
mga Pakigsaad kita gitudloan 
nga ang mga pulong nga gihatag 
ngari nato pinaagi sa mga propeta 
ug mga apostoles ni Jesukristo 
importante kaayo. Nagpasabut 
ngadto ni propeta Joseph Smith, 
ang bersikulo 5 ug 6 nag-ingon: 
“Kay ang iyang pulong ikaw 
makadawat, ingon og gikan sa 
akong kaugalingon nga ba-ba, sa 
tanan nga pagpailub ug hugot nga 
pagtuo. Kay pinaagi sa pagbuhat 
niini nga mga butang ang mga 
ganghaan sa impyerno dili 
makabuntog batok kanimo; oo ug 
ang Ginoong Dios mopatibulaag 
sa mga gahum sa kangitngit gikan 
sa imong atubangan, ug mohimo 
sa mga langit sa pagkurog alang 
sa imong kaayohan, ug himaya sa 
iyang ngalan.”
 Nagpuyo kita sa makalilisang 
nga panahon diin ang 
kaaway gustong molingla ug 
mopahisalaag nato gikan sa atong 
dalan paingon sa kinabuhing 
dayon ug kahimayaan. 
Kinahanglan kitang magtuon sa 
mga kasulatan, ug maminaw ug 
mosunod sa mga pulong sa atong 
mga propeta ug mga apostoles sa 
karong panahon.
 Sa umaabut nga Abril 2014 nga 
Kinatibuk-ang Komperensya ako 
nag-ampo nga ang mga miyembro 
sa Pilipinas maminaw og maayo 
sa ipamulong sa kaigsoonan ug 
dayon mobasa ug mobalik og 
basa sa ilang mga pakigpulong 
kon kini maimprinta na diha sa 
Liahona. Kinahanglan gayud kita 
nga “magbusog sa mga pulong ni 
Kristo” pinaagi sa pagpaminaw, 
pagbasa ug pagtuon, ug dayon 
pagsunod sa tingog sa atong mga 
propeta karon. 
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paagi dili kita maulaw sa 
atubangan sa Dios ug kita 
makadapit sa Espiritu Santo.”

Shien T., 17 anyos
ButuanPhilippines Stake

“Ang Espiritu Santo mao ang kanunay 
natong kauban kon kita putli sa 

sekswal nga paagi. Makapalambo kita 
og pagsalig sa pag-atubang sa ubang 
tawo. Ug kon inyong makita ang inyong 
mahangturong kauban makasulod kamo 
sa templo ug maminyo didto.  Makadawat 
kita sa mga ordinansa sa templo ug ang 
inyong pamilya magpuyo 
nga magkauban sa 
kahangturan sa umaabut nga 
adlaw. Magmahiyason nga 
batan-ong babaye.”

Ellen Mae J., 16 anyos
ButuanPhilippines Stake

Sa Dili Pa 
Moingon og Oo
Ni Ma. Teresa Canadalla-Pangilinan

“Himoa ninyo nga ang panagtiayon 
makabaton sa pagtahud sa tanan, 

ug himoa ninyo nga ang higdaanan sa 
panagtiayon dili mahugawan, kay ang Dios 
magasilot ra sa mga makihilawason ug 
mga mananapaw.” (Hebreohanon 13:4)
 
 Sa kalibutan karon,ang pagkaputli sa 
sekswal nga paagi usa na lang ka kinaraan 
nga ideya. Kini nga ideya gigamit ni 
Satanas, ilabi na sa kabatan-onan o gani 
sa minyo o duna nay kabilinggan nga mga 
indibidwal.  
 Si President Spencer W. Kimball 
miingon nga ang pagpakita sa atong 
gahum sa pagpasanay makapahimuot 
sa Dios, apan siya mimando nga 
buhaton lamang kini sulod sa relasyon 
sa kaminyoon. Si President Spencer W. 
Kimball mitudlo nga ‘sa kahimtang sa 

gitugutan sa balaod nga kaminyoon, ang 
kasuod sa sekswal nga relasyon sakto 
ug gitugutan sa kahitas-an...dili dautan o 
makapakunhod ang sekswal mismo, kay 
niana nga paagi ang mga lalaki ug mga 
babaye gihiusa sa proseso sa paglalang 
ug pagpahayag sa gugma.(The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball, 1982, p.311).
 Atong paminawon kon unsay gibuhat sa 
batan-ong managpares nga nag-date nga 
mahimong putli ug balaan sa atubangan 
sa Manluluwas ug sa samang higayon mas 
nalig-on ang ilang relasyon:

 Isip managpares nga nag-andam sa 
celestial nga kaminyoon, naghimo kami 
og mga tumong aron mahimong putli sa 
sekswal nga paagi pinaagi sa kanunay nga 
pag-ampo ug pagtuon sa mga kasulatan 
nga magkauban. Nindot kaayo nga 
makakat-on og bag-ong mga hunahuna 
gikan sa inyong kapares. Makatabang 
gayud kini kaninyo nga mapalig-on ang 
inyong relasyon. Ang pagkanta og mga 
awit sa simbahan makadapit gayud sa 
espiritu sa matag higayon 
nga kami magkauban. Ang 
kanunay nga pagbisita 
sa templo dako usab nga 
tabang!

Francis Jared B. Garcia
Tarlac Philippines Stake

 “Sa 1 Timoteo 4:12 “...alang sa mga 
magtotoo, pagkinabuhi ingon nga panig-
ingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa 
gugma, sa pagtuo, sa kaputli.” Ang akong 
girlfriend ug ako nagpakita sa among 
gugma ug pagtahud pinaagi sa among mga 
pulong ug sa among panag-istoryahanay. 
Alang namo, ang among mga hisgutan, 
ang mga ideya nga among gipakigbahin 
ug ang pagpili sa mga pulong nga among 
gamiton mga paagi nga kami mahimong 
putli ug limpyo sa sulod ug gawas. Ang 
among mga pulong nagpakita kon si 
kinsa kami. Ang maayong komunikasyon 
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Kabahin sa Pagpadali 
sa Buhat
Ni MaritesManjares
Legazpi Philippines Stake

Sa dihang nabunyagan ko, nakahukom 
ko nga gusto nakong ipakita 

sa Langitnong Amahan kon 
unsa ko kamapasalamaton sa 
Iyang gugma ug sa panalangin 
nga mahimong kabahin sa 
Iyang Simbahan.  Nakahukom 
ko nga makatabang ko sa Iyang 
buhat pinaagi sa pagtrabaho 
uban sa mga misyonaryo.
 Isip inahan sa upat ka mga 
anak, na-busy ko sa buluhaton 

sa balay apan determinado ko nga 
motrabaho uban sa mga sister missionaries 
kon moabut ang oportunidad. Usahay 
among ihan-ay ang among iskedyul 
atol sa sinemana nga ward coordination 

meeting ug usahay mo-text 
sila nako kon magkinahanglan 
sila og mo-fellowship sa mga 
investigator nga ilang gitudloan. 
Uban sa akong isigka-sister sa 
Relief Society, magsugod kami 
og trabaho uban nila sa buntag 
ug magpadayon hangtud nga 
moabut ang mga bata gikan 
sa eskwelahan. Ang among 
ward dunay dako nga lugar ug 
usahay magsige kami og lakaw. 

Ipakigbahin ang Ebanghelyo
ug Luwasa ang Usa

Philippines Area Goals
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Dihang ang edad sa pagmisyon gipaubsan 
ug kami dunay tulo ka parisan sa mga 
misyonaryo sa among ward, nagsugod ko 
og trabaho kanunay. Kay ang area sa mga 
sister mas nagkagamay man, ang 2 ngadto 
sa 3 ka oras matag semana mas sayon ra 
kay ang mga tawo nga gitabangan nako 
og tudlo karon silingan ra namo. Mas 
sayon nakong ma-follow up ang mga tawo 
nga among gitudloan, bisan kon dili ko 
mokuyog sa mga misyonaryo. 
 Ang akong pamilya napanalanginan sa 
ebanghelyo, ug nakaangkon ko og dugang 
nga mga panalangin sa akong pagtrabaho 
uban sa mga misyonaryo. Usahay ikuyog 
nako ang akong mga anak nga babaye 
ug napanalanginan usab sila. Ang akong 
ikaduhang anak nga babaye nga si Astrid 
17 na karon ug milambo ang iyang 
panabut bahin sa ebanghelyo. Ang akong 
kamanghuran nga anak nga babaye nga 
si Jade hapit na mag-otso ug naghinam-
hinam na siya nga mabunyagan.
 Nahibalo ko nga kon gahinan nato og 
panahon ang pagtabang sa misyonaryo 
nga buhat, atong mabantayan nga posible 
diay nga mahimong kabahin sa pagpadali 
sa buhat sa kaluwasan, makabaton kita og 
panahon nga atong gikinahanglan ug kita 
mapanalanginan. 

Tabang nga Miabut Bisan 
Mao Pa ang Among 
Pag-ingon
Elder Masula ug Elder Smith 
Quezon City Philippines Mission

Gi-assign kami sa mission office ug 
usahay maglisud sa paggawas ug 

pagtudlo human sa ka-busy sa tibuok 
adlaw sa opisina. Usa ka adlaw nakadawat 
kami og referral nga bisitahan ang usa ka 
gulangon nga lalaki nga nagpuyo duol sa 
balay sa usa ka miyembro. Wala pa namo 
siya mabisitahi apan samtang paingon 
kami sa gikasabut usa ka Dominggo sa 
hapon, among nahimamat ang usa ka 
returned missionary nga among higala. 

Giaghat kami sa pagbisita sa gulangon nga 
lalaki nga gi-refer ngari namo sa miaging 
semana. Pinaagi sa pag-aghat, among 
gihangyo ang returned missionary nga 
mokuyog namo sa pagbisita sa referral ug 
dali siyang miuyon.
 Among nakit-an ang among referral 
nga nagtan-aw og dula sa basketball diha 
sa iyang balay ug makapatingala, iya 
kaming gipadayon ug nagsugod kami og 
istoryahanay bahin sa Simbahan. Kay busy 
man, iya kaming gihatagan og 10 minutos 
sa pagtudlo niya. Morag usa kadto ka 
hagit sa sinugdanan, ug dihang nagsugod 
na kami og sulti bahin sa pamilya, 
nagsugod siya sa pagpangutana bahin sa 
mga pinadayag nga nadawat ni Propeta 
Joseph Smith. Ang among istoryahanay 
sa katapusan misangko sa templo ug sa 
kalabutan niini sa pamilya, kay among 
gibati nga iya gayung gihatagan og bili ang 
iyang pamilya ug gusto nga makauban 
sila pag-usab. Hapit na kami molapas sa 
oras nga iyang gitakda ug miuyon siya 
nga ipadayon. Isip mga misyonaryo, dili 
kami makatubag sa tanan niyang mga 
pangutana. Hinoon, ang miyembro nga 
kauban namo mitabang pagtubag sa 
iyang mga pangutana alang namo. Ang 
among higala nga returned missionary 

  

Nahibalo ko nga 
kon gahinan nato 
og panahon ang 
pagtabang sa 
misyonaryo nga 
buhat, atong 
mabantayan 
nga posible diay 
nga mahimong 
kabahin sa 
pagpadali sa buhat 
sa kaluwasan, 
makabaton kita 
og panahon 
nga atong 
gikinahanglan 
ug kita 
mapanalanginan. 
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ug ang among referral dunay susama 
nga mga kasinatian ug silang duha 
nagkasinabut. Among gibati ang Espiritu 
samtang ang among higala mipakigbahin 
sa iyang pagpamatuod ug kon giunsa niya 
pagkasayud nga ang Simbahan tinuod. 
Ang among 10 minutos nga istoryahanay 
nahimong 30 minutos nga panaghisgutan 
ug ang among referral midapit namo nga 
mobalik pagkasunod Dominggo.
 Tungod kay ang among higala andam 
nga motrabaho uban namo bisan mao 
pa ang among pag-ingon ug tungod 
kay andam siyang mopakigbahin sa 
iyang mga kasinatian ingon nga gidasig 
sa Espiritu, kami duna nay bag-ong 
investigator. Niining mga adlaw diin 
gipadali sa Ginoo ang Iyang buhat sa 
kaluwasan, ang member missionary work 
mahinungdanon. Kami nasayud nga agig 
dugang sa mga referral nga ihatag sa mga 
miyembro sa mga misyonaryo, ang mga 
miyembro ibutang diha sa agianan sa 
mga misyonaryo samtang magpadayon 
sila sa ilang buhat, ug sa pagpili sa 
mga miyembro sa pagpatalinghug sa 
Espiritu, makatabang sila sa pagtuman sa 
mahangturong mga katuyoan sa Ginoo.

Referral sa Valentine
Ni Charisse Mae V. Tibule
Pasig Philippines Stake

Ang Pebrero 14 dili lang ordinaryo nga 
adlaw sa Valentine alang nako, kay 

nagtimaan kini sa sinugdanan sa akong 
bag-ong kinabuhi nga nagpabunyag 
11 ka tuig na ang milabay. Ang tanang 
mga panalangin nga akong nadawat ug 
padayon nga natagamtam karon nagagikan 
niana nga desisyon. 
 Nagsugod kini dihang ang usa ka higala 
ug classmate mipakita nako og ehemplo, 
midala nako sa usa ka kalihokan sa 
simbahan, midapit nako nga motambong 
og klase sa seminary dayon mipaila-
ila sa mga misyonaryo, nakadawat og 
mga leksyon ug dayon human sa usa ka 
bulan nabunyagan. Sa mata sa usa ka 
investigator, ang pagka-Santos sa Ulahing 
mga Adlaw usa ka bag-ong kalibutan. 
Makabaton ka og lahi nga grupo sa mga 

higala, lahi nga mga sumbanan ug ang 
tanan lahi gayud. Apan kon ang usa ka 
tawo sama sa akong higala nga si Divine 
Grace, nga motupad nako atol sa mga 
Sunday service, walay kaluya nga modapit 
nako sa mga kalihokan, sa walay hinakog 
mipakigbahin sa iyang pagpamatuod, 
mipakita nako kon unsaon pa gayud 
paghigugma sa akong pamilya, ug daghan 
pa, nakahimo niining tanan nga usa ka 
mabulukong kalibutan nga angayang 
sudlan.
 Wala gayud nako maamguhi ang kadako 
sa iyang natabang nako nga makakita 
sa kahayag sa ebanghelyo hangtud 
nga nakaserbisyo ko isip full-time nga 
misyonaryo. Sa pagkatinuod, ang mga 
miyembro nga sama niya mga anghel 
nga maoy yawe sa pagpadali sa buhat sa 
kaluwasan dinhi sa yuta. Nasayud ko nga 
ako duna usab niana nga responsibilidad 
nga natabangan og anghel kaniadto. Sa 
higayon nga inyong nadawat kanang 
kahayag, inyo kining obligasyon nga 
motabang usab sa uban. Dayon ang 
kahayag magpadayon sa pagdan-ag 
hangtud ang tanan mahayagan sa mensahe 
sa ebanghelyo. 

Sa higayon nga 
inyong nadawat 

kanang kahayag, 
inyo kining 

obligasyon nga 
motabang usab 
sa uban. Dayon 

ang kahayag 
magpadayon 
sa pagdan-ag 
hangtud ang 

tanan mahayagan 
sa mensahe sa 

ebanghelyo. 

G
ILI

TR
AT

O
HA

N 
NI

 F
EL

VI
R 

O
RD

IN
AR

IO

          


