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“Nasayud ba ikaw sa kahulugan sa kahoy nga 
nakita sa imong amahan?
“Ug ako mitubag kaniya, nag- ingon: Oo, mao 
kini ang gugma sa Dios, nga makatag sa tibuok 
kalibutan diha sa mga kasingkasing sa mga anak 
sa mga katawhan; busa, mao kini ang labing 
madanihon sa tanan nga mga butang.”

1 Nephi 11:21–22
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Mga Ideya sa Family Home Evening

SA INYONG PINULONGAN
Ang Liahona ug ubang mga materyal sa Simbahan anaa sa daghang pinulongan sa 
languages.lds.org.
Bisitaha ang facebook.com/liahona.magazine sa pagpangita og mga ideya sa family home 
evening, mga tabang sa leksyon sa Dominggo, ug mga sulod nga mahimo ninyong ipakig-
bahin sa mga higala ug pamilya. [Tighubad: sa mga pahina sa Facebook anaa na sa English, 
Spanish, Portuguese, aron kamo makalakip o maka-delete niining mga linya nga gitinguha.]

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

Basahon ni Mormon, 14, 
18, 43, 44, 60, 70, 72, 74, 
75, 76

Buhat sa templo, 13, 22, 
28, 44, 54

Ehemplo, 62, 68, 80
Espiritu Santo, 32, 60, 65
Family history, 22
Gugma, 10, 36
Hingpit nga kalipay, 22, 

44, 64
Hugot nga Pagtuo, 4, 12, 

28, 41, 54, 64

Igpapahulay, 62, 66
Institute, 50
Jesukristo, 4, 10, 12, 14
Kalisdanan, 4, 10, 12, 

28, 54
Kaminyoon, 7, 36
Mga Kasulatan, 10, 14, 

18, 72
Misyonaryo nga buhat, 

13, 40, 41, 42, 65, 68, 70
Pag- ampo, 28, 54, 74
Pagkamasulundon, 12, 

44, 64, 68

Paglaum, 28, 54
Pagpamatuod, 40, 43, 70
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Pagsimba, 62, 66
Pagtudlo, 32
Pagtuon sa kasulatan, 10, 

14, 54
Pailub, 12, 36
Pamilya, 7, 22, 36, 41, 44, 

66, 79
Pulong sa Kaalam, 68
Serbisyo, 13, 66, 68, 80
Trabaho, 44, 56

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

“Ang Hingpit nga Kalipay sa Buhat sa 
Family History,” pahina 22: Si Elder Cook 
nagdapit kanato sa pagsugod sa buhat sa 
family history pinaagi sa pagpahigayon og 
usa ka “Family Tree Gathering.” Alang sa 
inyong family home evening, ikonsiderar 
ang paggamit sa FamilySearch.org aron 
sa pagrekord og mga impormasyon, mga 
istorya, ug mga litrato sa inyong pamilya. Si 
Elder Cook nagsaad nga “kon ikaw molan-
taw lapas sa mga higot sa panahon ug sa 
pagka- mortal ug pagtabang niadtong kinsa 
dili makatabang sa ilang mga kaugalingon, 
kamo mapanalanginan uban sa dugang 
nga kasuod ug hingpit nga kalipay diha sa 
inyong pamilya ug uban sa balaang protek-
syon nakahatag niadtong kinsa matinud- 
anon sa Iyang pagserbisyo.”

“Bahandi sa Pagpamatuod,” pahina 
70: Sa dihang si Sabrina nakaamgo nga 
ang iyang pagpamatuod usa ka bahandi, 
gusto niyang mopakigbahin niini sa tanan. 
Ikonsiderar ang pagtabang sa inyong 
pamilya sa pag- ila sa ilang kaugalingong 
“mga bahandi sa pagpamatuod” pinaagi 
sa paghisgut kon ngano nga sila nahi-
gugma sa ebanghelyo ni Jesukristo, kon 
unsay ilang gibati niini, o sa unsang paagi 
kini magamit sa ilang pang- adlaw- adlaw 
nga kinabuhi. Mahimo nimong iparekord 
sa matag tawo ang iyang mga tubag niini 
nga mga pangutana pinaagi sa pagsu-
lat niini o pinaagi sa paggamit og audio 
recorder. Ikonsiderar nga ang matag tawo 
mopili og usa ka tawo niining semanaha 
kinsa ilang mapaambitan sa ilang bahandi 
sa pagpamatuod.
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Dili pa lang dugay ang akong asawa, si Harriet, ug 
ako anaa sa airport nga nagtan- aw sa maanindot 
nga mga eroplano nga motugpa. Kadto usa ka 

adlaw nga kusog ang hangin, ug ang mapintas nga hangin 
mihampak og maayo sa nagsingabut nga eroplano, maoy 
hinungdan nga ang matag usa mosaliring ug mokilog atol 
sa pagtugpa.

Samtang kami nakamatikod niining panlimbasug tali sa 
kinaiyahan ug sa makina, nahinumdom ko sa akong kau-
galingong training sa pagpalupad og eroplano ug sa mga 
baruganan nga akong nakat- unan didto—ug wala madugay 
mitudlo sa ubang mga piloto atol sa training.

“Ayaw pugsa pagkontrol ang eroplano sa unsay inyong 
gusto atol sa kusog nga hangin,” ako kanunayng mosulti 
kanila. “Magpabiling kalma; ayaw pasubrahi ang reaksyon. 
I- focus ang inyong panan- aw sa linya sa tunga sa tugpaha-
nan. Kon kamo mosimang gikan sa inyong gitinguha nga 
agianan sa pagtugpa, paghimo og dinalian apan pinahi-
mutang nga mga koreksyon. Salig sa potensyal sa inyong 
eroplano. Padayon sa paglupad hangtud mohunong ang 
kakusog sa hangin.”

Ang sinati nga mga piloto nakasabut nga sila dili ka-
nunayng makapugong sa mga butang nga mahitabo libut 
kanila. Dili sila makapahunong sa kakusog sa hangin. 
Dili sila makapahanaw sa ulan o snow. Dili sila makapa-
hunong sa paghuros sa hangin o sa pag- usab sa direk-
syon niini.

Apan nakasabut usab sila nga usa kini ka sayop nga ma-
hadlok sa kakusog sa hangin—ug ilabi na nga dili maka-
lihok tungod niini. Ang paagi sa luwas nga pagtugpa kon 

ang kondisyon dili maayo mao ang pagpabilin sa husto 
nga dalan kutob sa mahimo.

Samtang nagtan- aw ko sa usa ka eroplano human sa 
lain nga motugpa ug nahinumdom sa mga baruganan nga 
nakat- unan gikan sa akong katuigan isip usa ka piloto, 
naghunahuna ko kon wala bay leksyon diha niini alang 
sa atong inadlaw- adlaw nga kinabuhi.

Dili kita kanunayng makapugong sa mga kalisdanan nga 
atong masinati sa kinabuhi. Usahay ang mga butang dili 
mahitabo sa paagi nga gusto nato. Kita mahimong mobati 
nga nahasol sa kalisdanan sa kasagmuyo, pagduda, kahad-
lok, kasub- anan, o kakapoy.

Niadtong mga panahona, sayon ra nga maapil sa tanang 
butang nga sayop ug sa paghimo sa atong mga kalisda-
nan nga maoy sentro sa atong hunahuna. Ang tintasyon 
mao ang pag- focus sa mga pagsulay nga atong giatubang 
imbis nga sa Manluluwas ug sa atong pagpamatuod sa 
kamatuoran.

Apan dili kana mao ang pinakamaayong paagi sa pagla-
wig agi sa atong mga hagit sa kinabuhi.

Sama sa usa ka sinati nga piloto nga mo- focus dili sa 
mga unos kondili sa sentro sa tugpahanan ug sa husto nga 
katugpahan sa eroplano, kinahanglan usab kita nga mo- 
focus diha sa sentro sa atong pagtuo—sa atong Manlulu-
was, sa Iyang ebanghelyo, ug sa plano sa atong Langitnong 
Amahan—ug sa atong katapusang tumong—nga maka-
pauli nga luwas ngadto sa atong langitnong destinasyon. 
Kinahanglan kitang mosalig sa Dios ug mo- focus sa atong 
mga paningkamot sa paghimo sa mga butang nga kina-
hanglang himuon sa usa ka disipulo. Kinahanglan natong 

President  
Dieter F. Uchtdorf
Ikaduhang  
Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan

LUWAS NGA 
PAGTUGPA  

TALIWALA SA KUSOG 
NGA HANGIN

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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PAGTUDLO GIKAN NIINI NGA MENSAHE

Si Presidente Uchtdorf mitambag kanato nga “mosalig sa Dios ug mo- focus 
sa atong mga paningkamot sa paghimo sa mga butang nga kinahang-

lang himuon sa usa ka disipulo.” Ikonsiderar ang pagpangutana niadtong 
inyong gitudloan kon sa unsang paagiha sila pabiling nag- focus “sa atong 
katapusan nga langitnong destinasyon ug sa kalipay sa paghimo sa mga 
butang nga kinahanglang himuon sa usa ka disipulo” sa panahon dihang sila 
nakasinati og mga pagsulay. Mahimo ninyo silang pahunahunaon og mga 
paagi nga sila maka- focus sa ilang pagpamatuod ug kang Kristo sa lisud nga 
mga panahon ug mainampuong modesisyon kon unsaon sa pagtuman sa usa 
o daghan pa niadto nga mga ideya diha sa ilang kinabuhi.

i- focus ang atong panan- aw, mga 
tinguha ug hunahuna diha sa pagpa-
kabuhi sa paagi nga atong nasayran 
nga kinahanglan natong buhaton.

Ang pagpakita sa atong hugot nga 
pagtuo ug pagsalig sa Langitnong 
Amahan pinaagi sa malipayong pag-
sunod sa Iyang mga sugo makahatag 
kanato og kalipay ug himaya. Ug kon 
magpabilin kita sa dalan, malabyan 

ra nato ang bisan unsang gikusgon 
sa hangin—bisan unsa kini kakusog 
tan- awon—ug makabalik nga luwas 
ngadto sa atong langitnong panimalay.

Hawan man ang kalangitan nga 
naglibut nato o puno sa mga panga-
nod nga naghulga og kusog nga unos, 
isip mga disipulo ni Jesukristo, kita 
mangita og una sa gingharian sa Dios 
ug sa Iyang pagkamatarung, nasayud 

nga kon ato kining buhaton, tanan 
natong gikinahanglan sa katapusan 
ihatag ra (tan- awa sa Mateo 6:33).

Unsa ka importante nga leksyon 
sa kinabuhi!

Kon mas mag- focus kita sa atong 
kalisdanan, panlimbasug, pagduha- 
duha, ug sa atong kahadlok, mas 
mahimong lisud ang mga butang sa 
umaabut. Apan kon mas mag- focus 
kita sa atong katapusan nga langit-
nong destinasyon ug sa kalipay sa 
paghimo sa mga butang nga kina-
hanglang himuon sa usa ka disipulo—
paghigugma sa Dios, pagserbisyo sa 
atong silingan—mas malampuson 
kitang makalahutay sa panahon sa 
kasamok ug sa kakusog sa hangin.

Minahal kong mga higala, bisan 
unsa pa kalisud ang atong kinabuhi, 
ang ebanghelyo ni Jesukristo kanu-
nayng motanyag sa labing maayo  
nga dalan aron makab- ot ang atong 
tumong sa gingharian sa atong  
Langitnong Amahan. ◼IM
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Usa ka Pundasyon sa Akong 
Pagpamatuod
Ni Jennifer Weaver

Sa dihang nag- edad pa ko og 16, usa ka higala miabut sa 
among panimalay kuyog sa mga misyonaryo. Sulod sa usa 

ka bulan sa unang panaghisgutan, ang tanan nakong pangu-
tana nahatagan og katin- awan. Akong nabati ang Espiritu 
Santo nga mipamatuod sa katinuod sa mga mensahe mahitu-
ngod saPagpahiuli. Walay bisan unsang butang nga akong na-
bati nga sama niadto, ug nasayud ko nga kining tanan tinuod.

Bisan pa niana, nakasinati ko og mas daghang pagsa-
likway ug oposisyon kay sa kaniadto. Mibati ko nga nag- 
inusara, gikapoy ug naglibug. Kon ako nagbuhat sa hustong 
butang, nganong nakasugat man ko og daghan kaayong 
kalisdanan? Dili nako masabtan kon sa unsa nga paagi nga 
ang akong mga pagsulay alang sa akong kaayohan. Ang 
mga misyonaryo mitudlo nako nga pagpuasa ug pag- ampo, 
bisan og anaa pa sa klase sa ting- eskwela. Sa dihang dili 
na madala ang mga panghitabo akong ibubo tibuok kong 

KABATAN- ONAN

MGA BATA

kasingkasing sa pag- ampo ug 
diha diha dayon mabati ang pag-
hupay sa Espiritu.

Sa semana sa akong bunyag puno sa mga pagsulay. Ang 
akong boss mihulga nga paphaon ko sa trabaho kon dili ko 
mopalta sa akong bunyag aron mopuli sa usa ka tawo sa 
trabaho, milandig ko sa ospital tungod sa bato sa pantog, ug 
ang akong mga ginikanan mipapahawa kanako sa among 
panimalay. Uban sa daghan kaayong mga kakulian, ang bug-
tong butang nga akong mahimo mao lang ang pagdangup 
ngadto sa Ginoo.

Matag usa niadto nga mga pagsulay nahimong kaayohan 
alang nako. Nakatabang kini nako nga makat- on mahitu-
ngod sa mga doktrina sa ebanghelyo, nga nakahatag nako 
og pundasyon alang sa akong pagpamatuod.
Ang tagsulat nagpuyo sa Idaho, USA.

Siya Mogiya Kanato 
sa Pagpauli

Kon kita mosunod sa ehemplo 
ni Jesukristo, sama ra kini sa 

pagsubay sa usa ka tul- id nga da-
lan paingon ngadto Kaniya! Kita 
mahimong luwas ug malipayon, 
sama sa eroplano nga luwas nga 
molanding diha sa runway. Giyahi 
ang eroplano subay sa maze balik 
sa runway!
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Ang Kaminyoon 
Gi- orden sa Dios

Ang mga Propeta, mga apostoles 
ug mga lider padayon nga “balaa-

nong namahayag nga ang kaminyoon 
tali sa lalaki ug babaye gi- orden sa 
Dios ug nga ang pamilya mao ang 
labing mahinungdanon sa plano sa 
Tiglalang.” 1

Si Elder D. Todd Christofferson 
sa Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles miingon: “Ang pamilya nga 
gitukod diha sa kaminyoon sa lalaki 
ug babaye nagsangkap sa labing 
maayo nga kahimtang aron ang plano 
sa Dios molambo. . . .

“. . . Ni kita o laing mortal ma-
kausab niining balaang han- ay sa 
kaminyoon.” 2

Si Bonnie L. Oscarson, kinatibuk- 
ang presidente sa Young Women, 
miingon: “Ang tanan, walay pagsapa-
yan sa ilang sitwasyon sa kaminyoon 
o gidaghanon sa mga anak, makapa-
nalipod sa plano sa Ginoo nga gihu-
lagway diha sa pamahayag bahin sa 
pamilya. Kon kini plano sa Ginoo, 
kinahanglan nga ato usab kini nga 
plano!” 3

Si Elder Christofferson mipadayon: 
“Ang uban ninyo nahikawan sa pa-
nalangin sa kaminyoon sa mga rason 

nga naglakip sa kakulang sa takus nga 
kaminyuan, pagkaibug sa sama nga 
sekso, pisikal o mental nga kakula-
ngan, o kahadlok nga mapakyas. . . . 
O tingali naminyo mo, apan kana nga 
kaminyoon natapos. . . . Ang uban 
ninyo nga naminyo dili makaanak. . . .

“Bisan pa, . . . ang tanan maka-
tampo sa pagpadayag sa balaang 
plano sa matag henerasyon.” 4

Dugang nga mga Kasulatan
Genesis 2:18–24; 1 Mga Taga- Corinto 
11:11; Doktrina ug mga Pakigsaad 
49:15–17

Tun- i sa mainampuong paagi kini nga materyal ug tinguhaa nga masayud unsay angay nga 
ipakigbahin. Sa unsang paagi nga ang pagsabut sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto 
sa Kalibutan” mopalambo sa inyong hugot nga pagtuo sa Dios ug mopanalangin niadtong 
inyong giamumahan pinaagi sa visiting teaching? Alang sa dugang nga impormasyon, adto sa 
reliefsociety.lds.org.

Buhi nga mga Istorya
Si Brother Larry M. Gibson, 

kaniadto unang magtatambag sa 
kinatibuk- ang kapangulohan sa 
Young Men, nakahinumdom nga 
si Shirley, karon ang iyang asawa, 
miingon:

“‘Ako nahigugma kanimo 
tungod kay ako nasayud nga 
nahigugma ka sa Ginoo nga 
labaw pa sa imong paghigugma 
kanako.’ . . .

“Kana nga tubag miigo sa 
akong kasingkasing. . . .

“. . . [Ug] gusto ko nga siya 
mobati kanunay nga gihigugma 
nako ang Ginoo labaw sa 
tanan.” 5

Si Elder David A. Bednar sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles mitudlo: “Ang Gino-
ong Jesukristo mao ang sentro 
sa pakigsaad nga relasyon sa 
kaminyoon. . . . [Hunahunaa] ang 
pagkabutang sa Manluluwas sa 
kinatumyan niini nga triangulo, 
ang babaye anaa sa ubos sa usa 
ka suuk ug ang lalaki sa ubos sa 
laing suuk. Karon hunahunaa 
unsay mahitabo sa relasyon 
tali sa lalaki ug babaye kon sila 
tagsa- tagsa ug makanunayon 
nga ‘moduol ngadto kang Kristo’ 
ug maningkamot nga ‘mahingpit 
diha Kaniya’ (Moroni 10:32). Tu-
ngod sa Manluluwas, ang lalaki 
ug babaye magkasuod.” 6

Hugot nga Pagtuo, 
Pamilya, Kahupayan

Ikonsiderar Kini
Sa unsang paagi nga ako sa kauga-
lingon ug sa kanunay naningkamot 
sa “pagduol ngadto kang Kristo”?

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

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

sa Kalibutan,” Liahona, Nob. 2010, 129.
 2. D. Todd Christofferson, “Ngano nga  

Kaminyoon, Ngano nga Pamilya,” Liahona, 
Mayo 2015, 52.

 3. Bonnie L. Oscarson, kinatibuk- ang presi-
dente sa Young Women, “Mga Tigpanalipod 
sa Pamahayag bahin sa Pamilya,” Liahona, 
Mayo 2015, 15.

 4. D. Todd Christofferson, “Ngano nga  
Kaminyoon, Ngano nga Pamilya,” 52.

 5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal 
Destiny,” Ensign, Peb. 2015, 21–22.

 6. David A. Bednar, “Ang Kaminyoon  
Mahinungdanon sa Iyang Mahangturong 
Plano,” Liahona, Hunyo 2006, 54.
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NOTEBOOK SA KOMPERENSYA SA OKTUBRE 2015
“Unsa nga Ako ang Ginoo namulong Ako namulong; . . . bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga 
tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon kini managsama ra” (D&P 1:38).

“Ang pagbalaan sa Igpapahulay usa ka 
matang sa pagkamatarung nga mopa-
nalangin ug molig- on sa mga pamilya, 
magsumpay nato ngadto sa atong Tig-
lalang, ug modugang sa kalipay. Ang 
Igpapahulay mopalayo kanato gikan 
sa mga walay pulos, dili angay, o imo-
ral. Magtugot kini nga kita maanaa sa 
kalibutan apan dili iya sa kalibutan. . . . 

Ang tinuorayng pagbalaan sa adlawng 
Igpapahulay usa ka kadangpan gikan 
sa mga unos sa kinabuhi. Usa usab 
kini ka timaan sa atong debosyon 
ngadto sa atong Amahan.”
Elder Quentin L. Cook sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles, “Sama sa Barko ug Sama sa 
Bristol: Pagpakatakus sa Templo—sa Maayo ug 
Lisud nga mga Panahon,” Liahona, Nob. 2015, 
41–42.

P R O P E T I K A N H O N  N G A  S A A D

D O K T R I N A  N G A  G I H A T A G A N  O G  G I B U G -  A T O N

Samtang kamo magribyu sa kinatibuk- ang komperensya sa Oktubre 2015, inyong magamit 
kining mga pahina (ug mga Notebook sa Komperensya sa umaabut nga mga isyu) aron sa 
pagtabang kaninyo sa pagtuon ug paggamit sa bag- o nga mga pagtulun- an sa buhi nga 
mga propeta ug mga apostoles ug ubang mga lider sa Simbahan.

Siya Nakadayeg 
sa Inyong 
Serbisyo
“Bisan unsa pa ang inyong cal-
ling . . . , siguro usahay mobati mo 
nga ang Langitnong Amahan wala 
magpakabana kaninyo. Mahimo 
mong mag- ampo aron masayud 
sa Iyang kabubut- on, ug uban sa 
matinuorong tinguha sa pagbuhat 
sa bisan unsa nga Iyang ipabuhat 
kaninyo, makadawat mo og tubag.

“Ang Langitnong Amahan mo-
tugot nga mobati mo nga Siya na-
kaila ninyo, nga Siya nagpasalamat 
sa inyong serbisyo, ug nga kamo 
nagkahimong takus sa pagtimbaya 
gikan sa Ginoo nga ganahan kaayo 
ninyong madungog: ‘Maayong pag-
kabuhat, maayo ug kasaligan nga 
ulipon; sa diyutay kasaligan ka diay, 
sa daghan pagapiyalan ko ikaw: 
dumuyog ka sa kalipay sa imong 
agalon.’” [Mateo 25:23].
Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan, “Wala Kamo 
Mag- inusara sa Buluhaton,” Liahona,  
Nob. 2015, 82.

Pagtahud sa Igpapahulay
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Alang sa mga Miyembro nga Single Adult
M G A  S U S A M A  O G  K A H U L U G A N

Sa pagbasa, pagtan- aw, o pagpaminaw sa mga pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya 
bisitaha ang conference.lds.org.

MGA ISTORYA GIKAN SA KOMPERENSYA
Unsay nakadapit sa atong pagtagad mas maayo pa ba sa talagsaong istorya? 
Ang mosunod mao ang upat sa daghang mga istorya nga gipaambit atol sa 
komperensya.

•  Unsay ikatudlo ni Cloe ug sa iyang lingkuranan sa sakyanan kanato mahitu-
ngod sa gugma ug sa pagsunod sa mga sugo? —Tan- awa Carole M. Stephens, 
“Kon Nahigugma Kamo Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong mga 
Sugo,” 118.

•  Sa unsang paagi kita, sama sa amahan ni Pablo, makatabang sa atong mga 
anak nga makasabut sa ebanghelyo? —Tan- awa sa Bradley D. Foster, “Walay 
Sayo Gayud Kaayo ug Walay Ulahi na Gayud Kaayo,” 50.

PAGSUNOD 
SA MGA  
SUMBANAN 
SA GINOO
“Mga sister, si 
Satanas mipaga-
was og sama kang 

Korihor nga bandila sa atong pana-
hon. Unsa man ang uban saiyang 
mga himan? Matintalon nga mga 
nobela sa gugma, mga salida sa TV, 
minyo nga mga babaye ug mga 
uyab sa una nga nalambigit diha sa 
social media, ug pornograpiya. . . . 
Dili kita pwedeng makigdula sa 
nagdilaab nga pana ni Satanas 
ug dili mapasu. . . .

“Kon malambigit kita sa 
pagtan- aw, pagbasa, o pagsinati 
og butang nga ubos sa mga sum-
banan sa atong Langitnong Ama-
han, makapahuyang kini kanato. 
Bisan unsa pa ang atong edad, 
kon ang atong gitan- aw, gibasa, 
gipaminaw, o gipili nga buhaton 
wala mahisubay sa mga sumba-
nan sa Ginoo sa Alang sa Kalig- on 
sa Kabatan- onan, palunga kini, 
gisi- a kini, ilabay kini, ug ayaw 
kini panumbalinga.”
Linda S. Reeves, ikaduhang magtatambag 
sa kinatibuk- ang kapangulohan sa Relief 
Society, “Angayan sa Gisaad Kanato nga 
mga Panalangin,” Liahona, Nob. 2015, 10.

Pag- ula, Siya nagtanyag sa kalig- on aron mapas- an 
kini.” —Elder Dallin H. Oaks, “Nalig- on pinaagi sa 
Pag- ula ni Jesukristo,” 63.

•  “Pagmapailubon Paghulat sa Ginoo. Mopamatuod ko 
nga ang Ginoo nasayud sa inyong mga tinguha ug 
nahigugma kaninyo tungod sa inyong matinud- anong 
debosyon ngadto Kaniya. Siya dunay plano para 
ninyo, dinhi man niining kinabuhia o sa sunod. Pa-
minaw sa Espiritu. . . . Niini nga kinabuhi o sa sunod, 
ang Iyang mga saad matuman.” —Elder Robert D. 
Hales, “Pagdawat ug Pagbuntog sa mga Hagit sa  
Kalibutan Karon,” 46.

Ania ang tulo ka mga mamumulong nga naghisgot kabahin 
sa pagka- single:

•  “Karon kabahin sa kahangturan. Dili lamang kini 
magsugod human sa atong kamatayon! Ang hugot 
nga pagtuo ug paglaum mobukas sa imong mga 
mata ngadto sa kalipay nga naa sa imong atubangan.”  
—Presidente Dieter F. Uchtdorf, “Usa ka Summer 
uban  ni Tiya Rose,” 19.

•  “Laing kasakit mao ang kahimtang sa pagkadili minyo. 
Kadtong nag- antus niini nga kahimtang kinahanglang 
mahinumdom nga ang atong Manluluwas nakasinati 
usab niining matang sa sakit ug nga, pinaagi sa Iyang 
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Sa dihang nagbuhat ko og butang 
nga dili nako pamilyar, nag- 

atubang sa diborsyo nga dili nako 
gusto, ako nakasinati og kasakit ug 
pagsalikway nga wala pa gayud nako 
mabati kaniadto. Mga 45 na ko, nag- 
inusara sa pagpadako sa akong mga 
tin- edyer, dunay full- time nga trabaho, 
ug nagbayad sa datahan. Ako nabug- 
atan, gikapoy, ug nabalaka, apan 
kasagaran napuno sa labihan gayud 
kasakit nga akong gibati sukad.

Tungod sa akong pundasyon sa 
ebanghelyo ug sa akong tinguha sa 
pagpuyo nga matarung, nasayud ko 
nga kinahanglan ko nga mopasaylo 
sa akong kanhi bana. Nasayud ko nga 
importante nga dili gayud manaway 
kaniya sa atubangan sa mga bata, 
apan unsaon man nako pagbuntog 
kadtong mga pagbati sa pagsalikway 
nga nakapahimo kanako sa paghilak 
sa kasakit?

Matag adlaw sa akong kasakit, ako 
midangop sa mga kasulatan, nangita 
og direksyon gikan sa Espiritu. Maku-
gihon kong nagsiksik adlaw ug gabii. 
Ako kinahanglan nga masayud kon 
unsa ang personal nakong mahimo 
niining panahon sa importante nga 

gisulat sa akong notebook ang mga 
kalisdanan ug mga pagsulay nga gia-
tubang sa Ginoo ug giunsa Niya kini 
pagbuntog.

Sa kadugayan akong nakita nga 
ang Iyang kasakit mas grabe pa kay 
sa akoa, apan gipasaylo Niya kadtong 
nakapasakit Kaniya. Siya mao ang 
hingpit nga ehemplo. Kana nga note-
book, nga puno sa mga leksyon gikan 
sa kinabuhi sa Ginoo, nahimong usa 
ka tinubdan sa dako nga kalig- on 
ngari kanako. Importante kaayo 
kadto alang kanako aron malampu-
song makabangon. Sa pagsunod sa 
Iyang ehemplo, ako determinado sa 

K I T A  N A G H I S G O T  K A N G  K R I S T O

PAGPASAYLO SA AKONG KANHI BANA
Pangalan gipugngan

mga desisyon sa akong kinabuhi sa 
pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas, 
sa pagsunod sa Iyang tawag sa pagsu-
nod Kaniya.

Samtang nagtuon ko sa mga ka-
sulatan, akong gisulat ang matag 
kinaiya ni Jesukristo nga gitinguha 
nakong palambuon sa akong kau-
galingong kinabuhi. Akong girekord 
ang mga pagtulun- an gikan sa mga 
istorya ug mga sambingay nga Iyang 
gipakigbahin atol sa Iyang mortal nga 
pangalagad. Akong gihinumduman 
ang mga butang nga gipamulong 
sa akong kasingkasing mahitungod 
sa pagpasaylo. Makugihon nakong 

PAGPASAYLO: ANG MAHINUNGDANONG  
BAHIN SA EBANGHELYO
“Ang diwa sa pagpasaylo ug ang kinaiya sa gugma 
ug kalooy ngadto niadtong kinsa nakasala kanato mao 
ang labing mahinungdanon nga bahin sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. Ang matag usa kanato adunay pangina-
hanglan niini nga diwa. Ang tibuok kalibutan nangina-
hanglan niini. Ang Ginoo mitudlo niini. Gipakita Niya 
kini ingon nga walay laing tawo nga mipakita niini.”
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008), “Of You It Is Required 
to Forgive,” Ensign, Hunyo 1991, 2.

Ang pagtuon sa ehemplo ni Kristo sa paghigugma ug pagpasaylo nakatabang kanako 
sa pagbuntog sa kasakit nga akong gibati human sa akong diborsyo.
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paglahutay sa akong pagsulay kutob sa akong 
mahimo. Ako andam nga mopadayon bisan pa 
man sa akong kasakit.

Misalir kini! Karon pipila ka tuig na ang 
milabay, napanalanginan ko og usa ka maayo 
nga relasyon uban sa akong kanhi bana. Bisan 
tuod nga siya nagminyo og usab, ang among 
relasyon isip mga ginikanan sa among mga 
anak nindot ug gawasnon sa kasakit. Pinaagi 
sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo sa dili 
pagpanaway kaniya, akong nabuntog ang 
negatibong mga pagbati sa kasakit ug pagsalik-
way. Ako makahimo sa paghigugma!

Unsa ka bililhon nga leksyon ang akong 
nakat- unan atol niining grabe nga pagsulay. 
Mapasalamaton ko sa hingpit nga ehemplo sa 
akong Manluluwas. Siya ang akong kalig- on 
ug pundasyon. Ug wala gayud ako mobati nga 
nag- inusara. Naangkon nako ang Iyang gugma, 
Iyang Pag- ula, Iyang hingpit nga ehemplo, ug 
ang gugma ug mga panalangin sa usa ka mahi-
gugmaong Langitnong Amahan. ◼

SA UNSANG PAAGI NGA ANG PAGTUON  
SA KASULATAN MAKATABANG KANATO 
PANAHON SA MGA PAGSULAY?
“Ang kasulatan makahupay sa nahasol nga kalag, makahatag 
og kalinaw, paglaum, ug pagpahiuli sa pagsalig sa abilidad 
sa usa ka tawo sa pagbuntog sa mga hagit sa kinabuhi. Kini 
dunay kusog nga gahum nga moayo sa emosyonal nga mga 
hagit kon dunay hugot nga pagtuo sa Manluluwas” (Richard G. 
Scott, “Ang Gahum sa Kasulatan,” Liahona, Nob. 2011, 6).

Hunahunaa ang pagbuhat unsa ang gihimo niini nga sister 
nga nakasugakod sa iyang pagsulay: pagtuon sa kasulatan 
sa pagpangita og mga kinaiya sa Manluluwas ug sa ubang 
matinud- anon nga mga tawo. Ang ilang mga ehemplo maka-
tabang kaninyo sa inyong mga hagit o mga pangutana. Kon 
kamo nasayud sa hilisgutan nga gusto ninyong tun- an—sama 
pananglit, “Lahutay,” “Pasaylo”, o “Pailub”—ang Giya ngadto 
sa mga Kasulatan mahimong mosugyot og pipila ka mga  
kasulatan sa pagsugod.
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Niadtong Hunyo 23, 2009, ang Pilipi-
nas nakasinati og bagyo. Nianang 

hapuna, ang mga tawo sa among dapit 
gipasidan- an nga usa ka grabe nga 
bagyo ang moabut. Sa tibuok niana 
nga adlaw ug ngadto na sa gabii, 
nakadungog mi og usa ka butang nga 
naglamba- lamba sa among atup. Sa 
dihang ang akong anak nga lalaki na-
ngutana kon unsa kadto, giingnan nako 
siya nga ang amo kadtong punoan sa 
santol nga gihampak sa hangin.

Nagmahay ko nga wala nako 
gipu- po ang tam- is nga bunga sa san-
tol sa miaging adlaw, sama sa akong 
giplanuhan. Apan ang akong inahan 
misulti nako nga ang bunga hilaw pa 
ug pasagdan lang kini.

Pagka- alas 5:00 sa buntag miga-
was ko aron tan- awon ang punoan, 
nahadlok nga makita nga ang tanang 
bunga nangatagak. Dili nako makita 
ang punoan—ngitngit pa sa gawas—
apan nakakita ko og upat ka gag-
mayng bunga nga nagkatag libut sa 
among luyo.

Usa ka oras ang milabay gitan- aw 
nako pag- usab ang punuan. Sa akong 
kalipay akong nakita ang daghang 
dagko, yellow- green nga bunga nga 
nagbitay gihapon sa mga sanga. Na-
nguha niadtong nangahulog, akong 
namatikdan nga duha niini may daut 
sa ubos nga bahin. Ang itom nga 
batik- batik miusab sa kolor sa usa, 
ug ang katapusan nausab ang 
porma ug dunay burot- burot.

Akong gipaabut nga ang mas 
dako, mas bug- at nga bunga ang 
natagak; kaduha ang gidak- on 

niini sa akong nakuha. Apan tua naa 
pa gihapon: lig- on nga nagpabilin sa 
kahoy.

Samtang naghunahuna ko mahi-
tungod sa kasinatian, nakaingon ko 
nga kita susama ra sa duha ka matang 
sa mga bunga sa santol—ang nanga-
tagak ug ang nagpabilin. Kita usab 
mahulog kon hampakon sa kusog 
nga hangin sa pagsulay sa kinabuhi 
kon kita dili lig- on nga magpabilin sa 
kahoy sa kinabuhi, ang atong Man-
luluwas nga si Jesukristo (tan- awa sa 
1 Nephi 8:10; 11:8–9, 20–23).

Ang mga bunga nga nahulog 
gikan sa atong punoan nga santol 
nahuyang tungod sa sakit, wala ma-
kahimo sa pagbuntog sa hangin. Ang 
nagpabilin sa punoan nakalingkawas 
tungod kay kini himsog ug lig- on. 
Kon dili nato ipabilin ang atong 
kaugalingon nga lig- on ug himsog 
sa espirituhanong paagi—magkat- on 
gikan sa mga kasulatan ug sa buhing 

ANG LEKSYON SA PUNOAN SA SANTOL
Ni Irene Taniegra

M G A  P A G P A M A L A N D O N G

Susama kita sa prutas nga santol diha sa usa ka unos.

mga propeta, magsunod sa mga 
sugo, magserbisyo sa uban—kita 
mahimo usab nga mapukan kon ang 
kaaway magdala na sa iyang mga 
pwersa batok kanato.

Sa higayon nga ang linghod nga 
mga bunga mohunong sa paggamit 
sa kalig- on sa kahoy nga santol, ang 
pagkahingkod niini mohunong. Mao 
usab sa higayon nga kita magpalayo 
gikan ni Kristo, ang tinuod nga pu-
noan, ang atong espirituhanong pag- 
uswag mohunong (tan- awa sa Juan 
15:1; 1 Nephi 15:15).

Usahay kita usab kinahanglan nga 
monunot sa hangin. Ang mga pagsu-
lay kabahin sa pagkamortal, ug ang 
usa ka mapainubsanon nga espiritu 
motabang kanato sa pagdawat sa 
kabubut- on sa Dios sa panahon sa ka-
lisud. Ang pagkamapainubsanon ma-
katabang kanato nga maghinulsol sa 
atong mga sala, mopasaylo sa uban, 
ug makalimot sa mga kalapasan.

Kauban sa pagkamapainubsa-
non mao ang pagpailub. Kon kita 
mapailubon sa atong mga pagsulay, 
kon mohupot kita sa atong hugot 
nga pagtuo og taas- taas og diyutay, 
ang mga tubag nga atong gitinguha 

mahimong moabut. Sa madugay o 
madali ang Manluluwas mopakalma 

sa unos. Ang kalinaw ug kaluwasan 
moabut. Kon magpabilin kita nga 
magmasulundon ug magmatinud- 
anon, walay makapabulag kanato 
gikan sa gugma sa Dios (tan- awa 
sa Mga Taga- Roma 8:38–39). ◼

Ang tagsulat nagpuyo sa San Jose, 
Philippines. PA
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AMONG GIPILI NGA MOSERBISYO
Ni Irmgard Meissner

P A G S E R B I S Y O  D I H A  S A  S I M B A H A N

Ang akong bana nanlimbasog batok sa kanser, apan among gidawat sa walay 
pagduha- duha ang tawag nga moserbisyo sa Templo sa Frankfurt Germany.

Niadtong Enero 2, 1995, mibiya 
kami alang sa among misyon. Sa 
kalit akong naamguhan kon unsa ang 
akong gibiyaan: ang akong inahan, ang 
akong mga anak, ang akong mga apo, 
ang akong trabaho, ang akong balay, 
ug ang akong garden. Apan pagkasu-
nod adlaw didto na kami sa among 
dapit sa Templo sa Frankfurt, diin usa 
ka mangitngit nga gabii ang nahimong 
usa ka hayag nga bag- ong adlaw alang 
kanamo. Tanang kakapoy sa matag ad-
law nga pagpakabuhi mibiya kanamo.

Niining balaan nga dapit among 
nakita ang gugma, kahayag, paglaum, 
kalipay, pagsalig, kainit sa pagbati, ka-
siguroan, proteksyon, ug ang kalinaw 
nga nagdan- ag gikan sa atong Man-
luluwas. Samtang kami nagserbisyo, 
kami nakahimamat og talagsaon nga 
mga tawo gikan sa daghang mga na-
sud. Bisan tuod kon lain- lain ang ilang 
mga pinulongan, ang pinulongan sa 
gugma mao ang mibugkos kanamo. 
Ang among pagserbisyo sa templo 
nakapalipay kaayo kanamo.

Ang diwa sa templo ug ang kalig- on 
sa Dios mao ang mipatunhay sa akong 
minahal nga bana sulod sa 26 ka 
bulan. Usa ka adlaw sa wala madugay 
human mi na- release sa among calling 
sa templo, si Gerhard miadto sa ospital 
alang sa naandan nga pagpatambal. 
Niining higayuna ang mga doktor 
mipabilin na kaniya didto. Pipila ka 
bulan ang milabay siya namatay.

Kon akong hinumduman, akong 
nakita kadtong mga tuig sa pagser-
bisyo sa templo isip usa ka gasa gikan 
sa langit—nagserbisyo kauban sa 
akong bana diha sa balay sa atong ma-
higugmaong Amahan samtang kami 
mituman sa among saad nga kaubang 
magserbisyo og misyon. Mapasalama-
ton ko sa tibuok nakong kasingkasing 
alang niana nga kasinatian. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Bavaria, Germany.

moserbisyo, ang akong boss nangu-
tana, “Ako ka bang mapabilin kon 
akong patas- an ang imong sweldo?”

“Dili, kinahanglan kami nga mo-
adto,” mitubag ko, nagsulti kaniya 
nga kami misaad sa Ginoo nga mo-
serbisyo mi og misyon. “Nagtinguha 
mi nga moserbisyo sulod sa duha ka 
tuig, apan wala ako masayud kon ang 
akong bana buhi pa ba kaha nianang 
higayuna.”

Sa dihang si Gerhard napaubos sa 
regular nga pag- eksamin walay duha 
ka semana human niana, ang doktor 
misulti kaniya, “Dinhi ra ka; taas ang 
risgo nga mamatay ka.”

Iyang kahimtang mas migrabe. 
Kami nahugno ug dili namo mahuna-
huna kon unsaon namo sa pagtuman 
ang among calling, apan kami napuno 
sa hugot nga pagtuo, paglaum, ug 
kasiguroan. Among gisalig ang tanan 
diha sa kamot sa Ginoo. Kon Siya 
adunay buluhaton alang kanamo, 
Siya mohimo og paagi aron matuman 
namo kini.

Niadtong Disyembre 12, 1994, na-
kadawat mi og tawag sa telepono 

gikan sa Siyudad sa Salt Lake. Usa ka 
mahigalaon nga tingog ang misulti 
kanamo nga si Presidente Thomas S. 
Monson, nga nianang higayuna nag-
serbisyo isip Ikaduhang Magtatambag 
sa Unang Kapangulohan, gusto nga 
makigsulti kanamo.

“Ang presidente sa Templo sa 
Frankfurt Germany ganahan nga mo-
tawag kanimo nga mahimong iyang 
magtatambag ug ang imong asawa 
nga mahimong assistant sa temple 
matron,” si Presidente Monson misulti 
sa akong bana, nga si Gerhard. Dayon 
si Presidente Monson mipahayag og 
kabalaka mahitungod sa panglawas 
sa akong bana.

Si Gerhard nakigbatok sa chronic 
lymphocytic leukemia sulod sa 11 ka 
tuig. Bisan pa niana nga hagit, ang 
Ginoo mitawag kanamo, ug kami 
mitando sa walay pagduha- duha.

Sa dihang mi- resign ko sa akong 
trabaho agig pagpangandam nga 
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Panahon sa ilang panaw diha sa kamingawan, si Lehi 
ug ang iyang pamilya nakakaplag og “usa ka malingin 
nga bola nga katingalahan ang pagkahimo” diha sa 

yuta usa ka buntag sa ilang pagmata. Kini adunay duha 
ka mga buburan, ang usa nagtudlo “sa agianan diin [sila] 
kinahanglan moagi” (1 Nephi 16:10).

Ang Liahona, o bola, nagpakita usab og “usa ka bag- o nga 
sinulat” nga mihatag kanila “sa panabut mahitungod sa mga 
pamaagi sa Ginoo.” Kini nga sinulat “giusab matag karon ug 
unya, sumala ngadto sa hugot nga pagtuo ug kakugi diin 
[sila] mihatag ngadto niini” (tan- awa sa 1 Nephi 16:28–29).

Si Lehi ug ang iyang pamilya nakaangkon na sa mga 
palid nga tumbaga, nga naglangkob sa mga sinulat ug mga 
panagna sa daghang mga propeta sa Daang Tugon. Ang 
mga palid nga tumbaga ug ang Liahona naglangkob sa 
ilang mga kasulatan, ug ang mga tawo ni Lehi gilauman 
nga magtuon ug magsunod niini sa kanunay. Kon sila mi-
buhat sa ingon, sila miuswag sa ilang panaw; kon dili nila 
buhaton, sila nalangay diha sa kamingawan ug gisakit uban 
sa kagutom ug kauhaw.

Unsa man ang gusto nga itudlo sa Ginoo—ug kanato—
pinaagi sa mga kalihokan sa Liahona?

Usa sa nag- unang katuyoan sa mga kasulatan mao ang 
pagtabang kanato nga makahibalo, makasabut, ug ma-
hisama sa Manluluwas (tan- awa sa 3 Nephi 27: 27). Ang 
kanunay nga pagtuon sa mga kasulatan nagtabang kanato 
nga mapatutok ang atong mga mata, mga hunahuna, ug 
kasingkasing ngadto Kaniya. Samtang atong gamiton ug 
sundon ang mga pagtulun- an nga anaa sa mga kasulatan, 
kita mas mahimong sama Kaniya. Samtang kita mas mahi-
mong sama Kaniya, kita mahimong mga kandidato alang 
sa kinabuhing dayon (tan- awa sa Juan 5:39).

Ang kanunay nga pagtuon sa mga kasulatan nagtabang kanato nga  
mapatutok ang atong mga mata, mga hunahuna, ug kasingkasing ngadto sa 

Manluluwas, ug samtang atong gamiton ug sundon ang mga pagtulun- an 
nga anaa sa mga kasulatan, kita mas mahimong sama Kaniya.
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GUNIT OG MAAYO  
SA GUNITANAN

Ang Damgo ni Lehi
Sa damgo, o panan- awon, ni Lehi upat ka grupo sa 

mga katawhan ang girepresentar. Ang unang tulo ka mga 
grupo misulod sa dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. Ang 
ganghaan sa dalan mao ang bunyag (tan- awa sa 2 Nephi 
31:17–18), busa mga miyembro sa Simbahan ang gipasabut 
diha sa unang tulo ka mga grupo.

Dili ko maghisgut sa ikaupat nga grupo—kadtong mi-
deretso ngadto sa dako ug lapad nga gambalay. Samtang 
kita maghunahuna sa ubang tulo ka mga grupo, hinoon, 
tingali mahimo kamong motimbang- timbang sa kaugali-
ngon sa pagtino kon asa kamo nga grupo nahisakop ug 
pangutan- a ang inyong kaugalingon kon asa nga grupo 
ninyo gustong mahisakop.
Grupo 1

“Ug ako nakakita og dili maihap nga mga pundok sa 
mga katawhan, kadaghanan kanila mipadayon paingon 
ngadto sa unahan, nga unta sila makaabut sa dalan pai-
ngon ngadto sa kahoy diin ako nagbarug.

“Ug nahinabo nga sila miduol, ug misugod sa pagsubay 
sa dalan paingon sa kahoy.

“Ug nahinabo nga dihay mitungha nga usa ka gabon sa 
kangitngit; oo, gani hilabihan ka dako sa gabon sa kangit-
ngit, hangtud nga sila kinsa misugod sa pagsubay sa agi-
anan, nangawala sa ilang agianan, nga sila nangasaag ug 
nangawala” (1 Nephi 8:21–23).

Ang mga sakop niini nga grupo tataw nga wala mo-
basa o magtuon sa kasulatan, maminaw o motan- aw 
sa kinatibuk- ang komperensya, mobasa sa Liahona, o 
motambong sa mga miting sa Dominggo, diin ang tanan 
nagtanyag sa pulong sa Dios. Agi og sangputanan, sila 
nahisalaag.

Ni Elder  
Daniel L. Johnson
Sa Seventy



PA
G

HU
LA

G
W

AY
 P

IN
AA

G
I N

I J
. K

IR
K 

RI
CH

AR
DS



16 L i a h o n a

Grupo 2
“Ug nahinabo nga ako nakakita nga ang 

uban mipadayon paingon sa unahan, ug sila 
miduol ug migunit sa tumoy sa gunitanan 
nga puthaw; ug sila mipadayon paingon sa 
unahan lahus sa gabon sa kangitngit, nang-
gunit sa gunitanan nga puthaw, hangtud nga 
sila miabut ug mikaon sa bunga sa kahoy. . . .

“Ug human sila makatilaw sa bunga sila 
nangaulaw, tungod niadto nga nagbugal- bugal 
kanila; ug sila nangahulog ngadto sa gidili nga 
mga dalan ug nangawala” (1 Nephi 8:24, 28).

Timan- i nga kini nga grupo nakahupot ug 
migunit sa gunitanan nga puthaw. Sila migunit 
hangtud sila miabut sa kahoy sa kinabuhi ug 
mikaon sa bunga niini. Apan ilang gikaulaw 
ang ebanghelyo ni Jesukristo, mihunong sa 
pag- focus sa Manluluwas, ug nabalda sa mga 
kalingawan, mga tintasyon, ug mga katigayu-
nan sa kalibutan. Dayon sila usab nangawala.

Ang yawe sa pagsabut niini nga mga 
bersikulo mao ang mga pulong nga “nang-
gunit sa gunitanan nga puthaw.” Matandi 
nako ang pulong nga nanggunit ngadto sa 
usa ka “namuti ang buko sa mga tudlo” nga 
kasinatian. Kon nakasulay na kamo og white- 
water rafting, makahinumdom kamo nga 
namuti ang mga buko sa inyong mga tudlo 

sa inyong pagpanggunit og maayo sa balsa. 
Dayon, sa dihang miabut na kamo sa kalma 
nga mga tubig, unsa ang inyong gibuhat? 
Namuhi kamo!

Sa ebanghelyo nga kahulugan, kini mahi-
tabo kon kamo hangyoon sa pag- andam og 
pakigpulong o kon kamo nag- atubang og 
kalisdanan, sama sa usa ka kamatayon diha 
sa pamilya o sa panagbulag sa usa ka relas-
yon. Mangita kamo og mga pakigpulong sa 
kinatibuk- ang komperensya nga panagsa ra 
ninyong paminawon o mokonsulta sa mga 
kasulatan nga kasagaran inyong gibaliwala. 
Nagtinguha kamo og espirituhanong giya ug 
suporta tungod sa inyong espirituhanon nga 
kahuyang. Dayon, kon ang krisis mahuman 
na, mamuhi kamo! Imong ibutang og balik 
diha sa estante ang mga kasulatan, mobalik 
sa karaang mga binuhatan nga panagsa ra 
nga motambong sa Simbahan, ug mobiya sa 
inadlaw nga pag- ampo—hangtud nga ang 
sunod nga krisis, o makaputi sa buko sa mga 
tudlo nga kasination, moabut. Sa laing pag-
kasulti, modangup lang kamo sa Manluluwas 
alang sa tabang kon moabut ang dakong 
panginahanglan imbis nga kanunay.

Ang mga sakop niini nga grupo nabun-
yagan, ug daghan tingali ang na- orden sa 

ARON MAKAANG-
KON OG HUGOT 
NGA PAGTUO
"Aron makaangkon ug 
mapabilin ang hugot 
nga pagtuo nga 
atong gikinahanglan, 
importante nga kita 
mobasa ug magtuon 
ug mamalandong sa 
kasulatan."
Presidente Thomas S. Monson, 
“Pagpakita og Ehemplo ug  
Kahayag,” Liahona,  
Nob. 2015, 87.
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priesthood, nakadawat og mga ordinansa sa templo, na-
kaserbisyo og full- time nga misyon ug naminyo sa templo. 
Apan sila namuhi! Mihunong sila sa kanunay nga pag-
basa sa kasulatan, nahulog ngadto sa gidili nga mga dalan, 
ug nangawala.

Maayo na lang, kadaghanan sa mga young adult ug mga 
returned missionary nagpabilin nga matinud- anon ngadto 
sa mga kamatuoran sa ebanghelyo nga ilang nakat- unan ug 
gipakigbahin. Ila usab nga gi- focus ang ilang mga kinabuhi 
ngadto sa Manluluwas pinaagi sa inadlaw nga pagtuon sa 
kasulatan ug pag- ampo. Mapasalamaton kami alang kanila 
ug sa ilang pagkamatinud- anon. Sila mao ang kaugmaon sa 
Simbahan ug umaabut nga mga ginikanan niadtong kinsa 
modala sa Simbahan sa unahan.
Grupo 3

“Tan- awa, [si Lehi] nakakita sa uban nga pundok sa 
mga katawhan nga mipadayon paingon sa unahan; ug sila 
miabut ug migunit sa tumoy sa gunitanan nga puthaw; ug 
sila mipadayon sa ilang agianan paingon sa unahan, nga 
sa kanunay naggunit sa gunitanan nga puthaw, hangtud 
nga sila miabut ug natumba [miyukbo] ug mikaon sa bunga 
sa kahoy” (1 Nephi 8:30).

Timan- i ang mga pulong nga “kanunay naggunit sa 
gunitanan nga puthaw.” Kini nga grupo nagbasa sa mga 
kasulatan kanunay. Sila nagpadayon sa ilang pag- focus 
sa Manluluwas kanunay.

Ang mga kasulatan mao ang labing importante nga 
butang nga atong matun- an. Kini kinahanglan labaw pa 
sa chemistry, physics, accounting, sayaw, musika, sports, 
o bisan unsang ubang sekular nga pagtuon o kalihokan.

Sugdi ang matag adlaw uban sa mga kasulatan. Ang 
pag- ampo ug pagtuon sa kasulatan mag- uban. Sila 
manag- uban nga dili mahimong bulagon. Ang kanunay 
nga pag- ampo mogiya kaninyo ngadto sa mga kasula-
tan, ug ang padayon nga pagtuon sa kasulatan mogiya 
kaninyo sa pag- ampo. Ang duha magpabilin kaninyong 
naka- focus sa Manluluwas ug mohatag kaninyo og access 
ngadto sa mga pagpadayag ug sa kalinaw nga moabut  
lamang kon “kanunay naggunit sa gunitanan nga put-
haw.” Ang pag- ampo ug pagtuon sa kasulatan mogiya 
kaninyo ngadto sa templo. Kini makahimo kaninyo nga 
gustong ibalaan ang adlawng Igpapahulay. Kini mota-
bang kaninyo sa paglikay ug pagbuntog sa mga tintasyon 
sa kaaway.

Karon akong dad- on ang inyong pagtagad ngadto sa 
mga pulong nga “sila miabut ug natumba ug mikaon sa 
bunga sa kahoy.” Ang yawe aron sa pagsabut niini nga mga 
pulong makita sa 1 Nephi kapitulo 11:

“Ug nahinabo human ako makakita sa kahoy, ako mi-
ingon ngadto sa Espiritu: Ako nakakita sa imong gipakita 
ngari kanako nga kahoy nga bililhon labaw sa tanan.

“Ug siya miingon ngari kanako: Unsa ang imong 
gitinguha?

“Ug ako miingon ngadto kaniya: Aron masayud sa kahu-
lugan niina.”

Ang anghel mitubag, “Tan- awa!” Dayon si Nephi naka-
kita sa panan- awon sa Birhen nga si Maria, kinsa giila sa 
anghel isip “ang inahan sa Anak sa Dios.” Sunod, si Nephi 
nakakita ni Maria nga nagkugos og bata—“ang Kordero sa 
Dios”—sa iyang mga bukton.

Karon tan- awa ang bersikulo 24: “Ug ako mitan- aw, ug 
ako nakakita sa Anak sa Dios nga miadto taliwala sa mga 
katawhan; ug ako nakakita sa daghan nga miyukbo sa 
iyang tiilan ug misimba kaniya” (tan- awa sa 1 Nephi 11:9–
24; emphasis gidugang).

Ang kahoy nagrepresentar sa gugma sa Dios, sama sa 
gipakita pinaagi sa Iyang Anak, Si Jesukristo (tan- awa sa 
1 Nephi 11:21–22). Kadtong anaa sa Grupo 2 kinsa mia-
but sa kahoy wala miyukbo, ingon man kadtong anaa sa 
Grupo 3. Posible ba nga maanaa sa presensya sa Anak 
sa Dios ug dili masayud niini? Kinahanglan lang ninyong 
basahon ang Bag- ong Tugon aron makakita sa tubag. Ang 
Manluluwas nangalagad sulod sa tulo ka tuig, nagtudlo 
ug naghimo og mga milagro, apan pipila lang ang nakaila 
Kaniya kon si kinsa gayud Siya.

Siksika ang mga Kasulatan
Pangutan- a ang inyong kaugalingon niini:

•  Unsay akong mahimo aron sa pagsiguro nga ako 
kanunay mogunit sa gunitanan nga puthaw aron nga 
kon ako moabut sa kahoy sa kinabuhi, ako makaila 
sa Manluluwas ug moyukbo ug mosimba kaniya?

•  Unsay akong mabuhat aron ang akong mga mata, 
hunahuna, ug kasingkasing nakatutok sa Manluluwas?

•  Unsay akong mahimo aron mas mahimong sama sa 
Manluluwas?

Ang tubag sa tulo ka mga pangutana makita diha sa mga 
kasulatan. “Kamo nagasusi sa mga kasulatan,” ang Manlulu-
was miingon, “kay nagahunahuna man kamo nga pinaagi 
niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon: ngani kini 
mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako” ( Juan 
5:39). Kon magtuon kamo sa mga kasulatan matag adlaw 
sa inyong kinabuhi, kamo adunay kalig- on sa batok sa 
grabe nga kalapasan; mas importante, mas makaila kamo 
sa Manluluwas. Makahimo kamo sa pagtutok sa inyong 
mga mata, hunahuna, ug kasingkasing ngadto Kaniya.

Samtang makaila kamo ni Jesukristo, mogamit sa Iyang 
mga pagtulun- an, ug mosunod sa Iyang ehemplo, kamo 
mahimong sama Kaniya. Samtang kamo mahimong sama 
Kaniya, kamo mahimong kandidato nga makapuyo sa 
kahangturan diha sa Iyang presensya. ◼

Gikan sa usa ka debosyonal nga pakigpulong, “Sa Kanunay Naggunit sa 
Gunitanan nga Puthaw,” nga gihatag sa Brigham Young University–Idaho 
niadtong Mayo 12, 2015. Alang sa kompleto nga teksto sa Iningles, bisitaha 
ang web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.



Ni John L. Sorenson
Professor Emeritus sa Anthropology, Brigham Young University

Sa dihang nakita ni Mormon nga ang 
iyang katawhan nga Nephite hapit na mahu-
rot og kamatay, siya misugod sa “[pag]sulat og 

usa ka gamay nga minubo” sa ilang mga rekord 
(Mormon 5:9). Kini nga proyekto nagsugod 
sa katapusang dapit diin ang mga Nephite 
nagkampo sa wala pa sila nagpundok sa 
katapusan sa yuta sa Cumorah. Ang mga 
kahimtang sa pagpuyo nga giantus sa mga Nephite 
lisud kaayo; ang katawhan milalin nga walay sigu-
radong tinubdan sa pagkaon, sinina, ug kapasilo-
ngan. Ang pagsulat ni Mormon milungtad tingali 
ngadto sa upat ka tuig nga panahon sa pagpangan-
dam alang sa katapusang gubat nga giuyonan 
sa Lamanite nga komander, apan hinoon ang 
gipamub- an nga kasaysayan nakompleto 
na ug ang rekord dugay na nga nalu-
bong sa Bungtod sa Cumorah sa wala 
pa ang katapusang gubat (tan- awa sa 
Mormon 6:6).

ANG MILAGROSO  
NGA BASAHON NI 

Gibuhat ni Mormon ang makapa-
luya nga tahas sa pagpamubo sa 
mga rekord sa Nephite sa epektibo 
ug milagroso nga paagi.

Mormon 
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Tataw nga ang pagmugna sa Basahon ni Mormon 
usa ka malisud nga buhat, ilabi na sa mga kondisyon 
panahon sa gubat nga si Mormon nagtrabaho ug sa 
iyang ubang mga katungdanan sa pagpangulo sa 
iyang kasundalohan samtang nangandam sila alang sa 
katapusang gubat. Ug masabot lang, ang nahuman nga 
produkto dili maingon nga walay mga kasaypanan.1

Ang mga Limitasyon sa Buhat ni Mormon
Ikonsiderar ang pipila sa mga limitasyon nga giatu-

bang ni Mormon aron matuman ang iyang tumong:

1.  Ang gidak- on sa iyang bag- ong rekord kinahang-
lan nga limitahan og maayo. Ang basahon kina-
hanglang igo ra nga madala- dala nga mabitbit 
ra kini ni Moroni ngadto sa luwas nga dapit.

2.  Ang pisikal nga produkto kinahanglan nga mo-
lungtad og daghang mga siglo.

3.  Sa mga sistema sa pagsulat nga posibleng maga-
mit ni Mormon, usa lamang ang mubo ra aron 
mohaum sa basahon.

4.  Ang asoy kinahanglan nga igo- igo ang gitas- on, 
matinud- anon sa mga kamatuoran sa kasaysa-
yan diha sa rekord nga iyang gi- summarize, ug 
gihan- ay sa paagi nga iyang gihunahuna nga 
maoy angay.

5.  Ang iskedyul sa pagtrabaho mubo ra. Si Mormon 
adunay sobra lang og gamay sa tulo ka tuig sa 
pagbuhat sa tanang paghugpong ug pagsulat 
sa kapin sa 600 ka tuig nga kasaysayan. Wala 
gani siguro siyay panahon sa pagbasa sa tanang 
rekord nga iyang gihuptan, ug siguradong walay 
panahon alang sa pabalik- balik nga pagribyu ug 
pag- usab aron nindot ang pagkasulat.

Base niining tanang limitasyon, giunsa ni Mormon 
pagpili kon unsa nga impormasyon ang ilakip ug unsa 
ang tangtangon?

Sa pipila ka mga paagi ang iyang dinasig nga ka-
lampusan sa paghimo sa Basahon ni Mormon sama ka 
makatingala ug dalaygon sa nabuhat ni Joseph Smith 
sa kaulahian sa paghubad sa rekord sa ingon ka mubo 
nga panahon.

Pagpili sa usa ka Sistema sa Pagsulat
Ang teksto sa Basahon ni Mormon nagreport sa pi-
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paghimo sa asoy ni Mormon. Giangkon niya sa ma-
kadaghan ang iyang pagsalig diha sa “sumala sa [kang 
Alma] nga talaan” (Alma 5:2; kapitulo 7, ulohan; 35:16). 
Gigamit usab niya ang “mga talaan ni Helaman” ug “sa 
iyang mga anak nga lalaki” (pasiuna sa basahon ni  
Helaman), ug ato usab nga mabasa ang “talaan ni  
Nephi” (3 Nephi 5:10).

Usahay si Mormon nagsalig usab sa ubang orihinal 
nga mga sinulat, diin ang uban wala niya klaro nga 
gipaila. Pipila sa posible nga dugang nga mga rekord 
naglakip sa:

•  Ang teksto sa nindot kaayo nga pakigpulong ni 
Haring Benjamin (Mosiah 2:9–Mosiah 5).

•  Ang rekord sa mga palid ni Zeniff (Mosiah 9–22).
•  Ang pagsangyaw ni Alma sa Zarahemla, Gideon, 

ug Melek (Alma 5, 7, ug 8).
•  Ang istorya sa mga kasinatian ni Alma ug Amulek 

sa Ammonihah (Alma 9–14).
•  Ang detalyado nga asoy sa pagpangalagad sa mga 

anak ni Mosiah ug sa ilang mga kauban taliwala sa 
mga Lamanite (Alma 17–27).

•  Ang pakigpulong ni Alma ngadto sa iyang mga 
anak nga si Helaman, Shiblon, ug Corianton  
(Alma 36–42).

Si Moroni usab naglakip sa iyang paghubad ug pag- 
summarize sa kasaysayan ni Ether sa mga Jaredite, gi-
andam ug gilakip ni Moroni isip ang basahon ni Ether, 
ingon man usab ang mga kinutlo sa mga pagtulun- an 
ug mga sulat gikan sa iyang amahan, si Mormon  
(Moroni 7–9).4

Ang labing importante nga sagradong mga rekord 
gisulat sa metal aron pagsiguro nga molungtad kini sa 
kahangturan; ang mga istorya nga tipigan sa mas daling 
madugta nga mga butang, ilang gihunahuna, dili na 
mabasa paglabay sa panahon (tan- awa sa Jacob 4:2). 
Ang paggamit og mga kopya sa kasulatan diha sa papel 
alang sa matag adlaw nga paggamit gipasabut diha sa 
pagsunog niadtong gihuptan sa mga kinabig ni Alma 
sa Ammonihah (tan- awa sa Alma 14:8; itandi sa Mosiah 
2:8; 29:4; ug Alma 63:12). Ang mga palid nga metal dili 
sayon nga himoon (tan- awa sa Mormon 8:5) ug kuliton, 
mao nga limitado ang suplay niini.

Gigamit ang lain- laing mga materyal nga mahimo 
niyang magamit, si Mormon misulat sa iyang kasay-
sayan “sumala sa kasayuran ug sa salabutan nga ang 

sa ilang mga pamahayag (tan- awa sa Jacob 4:1; Mormon 
9:33; Ether 12:23–25, 40). Si Mormon miingon, “Adunay 
daghan nga mga butang diin, sumala sa atong pinulongan, 
kami wala makasulat” (3 Nephi 5:18). “Atong pinulongan” 
niini nga pagkagamit klarong nagpasabut sa ilang sistema 
sa pagsulat, dili sa ilang sinultihan. Si Moroni dugang nga 
nagsulti kanato nga “unta dili makabaton og kasaypanan” 
(Mormon 9:33) kon sila migamit og Hebreohanon nga 
pagsulat, usa ka sistema sa alpabeto.

Ang “mga titik” nga gigamit sa pagsulat gitawag sa 
Nephite nga mga tigsaysay og “inusab nga Ehiptohanon” 
(Mormon 9:32). Kini nga sistema naglakip sa “kinaadman 
sa mga Judeo ug sa pinulongan sa mga Ehiptohanon” 
(1 Nephi 1:2). Ang mga Ehiptohanong mga titik usahay 
gigamit sa karaang Palestina sa pagsulat sa mga tono sa 
Hebreohanong mga pulong.2 Gikan sa mga sampol nga 
mga titik diha sa “the Anthon Transcript,” 3 nga gipakai-
ngon nga mga kopya sa mga titik gikan sa mga palid nga 
gihubad ni Joseph Smith, klaro nga wala kini direktang 
gibase sa Ehiptohanong pagsulat nga gigamit matag adlaw 
sa panahon ni Lehi. Makita kini nga daw mga simbolo sa 
heiratic nga Ehiptohanon, usa ka mas karaan, laing sistema 
sa simbolo nga gigamit gihapon nila kon mogamit sila og 
brush ug tinta imbis nga ikulit sa bato.

Ang pinakatay nga sistema mas mubo kay sa sinulatan 
gamit ang Hebreohanong alpabeto apan mas dili klaro 
usab, kay ang kadaghanan sa mga titik narepresentar og 
tibuok, komplikadong mga morpheme o mga pulong 
(karon gitawag og logogram) kay sa mga tono nga gisulat 
aron moporma og mga pulong sama sa alpabeto. Ang ka-
hulugan sa matag logogram kinahanglan nga sag- ulohon. 
Kini nga dili pagkaklaro posibleng kabahin sa problema sa 
“pagpahimutang sa among mga pulong” (Ether 12:25) nga 
gihisgutan ni Moroni.

Usa ka dugang nga hinungdan sa “mga kasaypanan” 
posible nga tungod kay ang hieratic nga Ehiptohanon 
kasagaran gigamit sa pagsulat og pinakatay, ang paggamit 
niini sa pagkulit og rekord sa mga palid nga metal nagpa-
sabut nga ang ginagmay lang nga sipyat sa mga kamot sa 
tigkulit nga walay epektibong “papas” aron makahimo og 
mga koreksyon mahimong moresulta sa sayop nga pag-
basa sa mga titik.

Daghang Hugpong sa mga Rekord
Agig dugang sa dagko nga mga palid ni Nephi, dugang 

nga mga dokumento gigamit sa pipila ka mga punto sa 
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iyang kaugalingong 
dinasig nga pagsa-
but ngadto sa unsay 
iyang gisaysay. Kini 
nga paagi kasagaran 
masabtan pinaagi sa 
mga pulong sama sa “ug 
sa ingon kita makakita” 
(sama pananglit, sa Alma 
42:4, 7, 14; Helaman 3:23–31; 
6:34–40).

Si Mormon ug Moroni nagpre-
sentar sa ilang “mubo” nga rekord 
ngadto sa ilang umaabut nga mga tigbasa isip usa 
ka talagsaong matang sa pagpasabut sa kasaysayan. 
Ilang gisulat ang ilang rekord alang sa kalibutan 
dili sama sa paagi nga ang usa ka tigsaysay mosulat 
sa kasaysayan apan isip usa ka gamhanang moral 
nga mensahe nga gitumong aron sa pagtudlo sa 
mga mambabasa sa mga leksyon nga nakat- unan 
sa duha ka tawo sa dugay, lisud nga pagserbisyo sa 
ilang katawhan ug sa Dios. Ilang gigamit ang labing 
maayo nga mga tinubdan nga anaa alang sa labing 
epektibong paagi nga nasayran nilang buhaton. 
Ang paghago ug dedikasyon nga gipakita sa ilang 
buhat gituyo alang sa kaayohan sa tanang tawo 
sa atong panahon.

Dako ang akong pasalamat kanila. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Sama pananglit, ang gagmay nga mga sayop (ang katugbang 

sa modernong “typos”) mahimong lakip sa “mga sayop” nga 
gipasabut ni Moroni sa ulohang pahina sa Basahon ni Mormon 
nga mao “ang mga sayop sa mga tawo.” Kini naglakip sa sayop 
nga mga report kabahin sa pagkabihag sa dakbayan sa Nephi-
hah (Alma 51:26; ikumpara sa Alma 59:5) ug sa usa ka sayop 
diin ang sama nga hitabo gisulti sa usa ka tudling nga nahitabo 
sa ika- 26 nga tuig sa mga maghuhukom (Alma 56:9) ug sa lain 
sa ika- 28 nga tuig (Alma 53:22–23). Ang ingon nga mga sipyat 
nagpakita sa tawhanong aspeto sa tahas sa mga tigsaysay, bisan 
tuod dili kini kinahanglang makamugna og seryoso nga prob-
lema sa pagbasa sa istorya.

 2. Tan- awa sa John A. Tvedtnes ug Stephen D. Ricks, “Jewish and 
Other Semitic Texts Written in Egyptian Characters,” Journal 
of Book of Mormon Studies, vol. 5, no. 2 (1996), 156–63; ug 
John A. Tvedtnes, “Linguistic Implications of the Tel- Arad 
Ostraca,” Newsletter and Proceedings of the Society for Early 
Historic Archaeology, no. 127 (1971).

 3. Tan- awa sa B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 vols. 
(1909), 2:93–104.

 4. Alang sa dugang pa kalabut sa lain- laing mga tinubdan sa 
talaan, tan- awa ang “Usa ka Mubo nga Pagpasabut mahitungod 
sa Basahon ni Mormon” diha sa Basahon ni Mormon.

Dios” mihatag kaniya (Mga Pulong ni Mormon 1:9). 
Ang balaang tabang usahay direkta ug piho, sama sa 
dihang ang Ginoo misugo kaniya nga dili maglakip 
og mas taas nga pagtagad sa mga pagtulun- an ni 
Jesus ngadto sa mga Nephite (tan- awa sa 3 Nephi 
26:6–12), apan walay gihatag nga timailhan nga 
adunay dugang nga impormasyon sa kasaysayan 
nga gipadayag kaniya.

“Ug sa Ingon Kami Makakita”
Si Mormon miingon sa makadaghang higayon nga 

ang iyang pagpamubo dili makalakip og sobra sa 
tipik lang sa materyal sa kasaysayan nga makita sa 
dagkong mga palid ni Nephi (tan- awa sa Mga Pulong 
ni Mormon 1:5; 3 Nephi 5:8; 26:6; tan- awa usab sa 
Jacob 3:13–14; 4:1). Nan, giunsa man niya pagpili 
sa mga materyal?

Ang iyang nag- unang basihanan pabalik- balik 
nga maklaro sa iyang basahon. Ang tumong mao 
ang pagsiguro nga ang iyang mambabasa, ilabi na 
sa umaabut nga mga lumulupyo sa yuta nga saad sa 
Amerika ug ilabi na sa mga kaliwat ni Lehi, masabut 
sa kaimportante alang kanila sa saad ug panagna 
nga gihatag ngadto ni amahang Lehi: “Ingon nga 
kamo naghupot sa akong mga sugo kamo mous-
wag diha sa yuta” ( Jarom 1:9). Sa tinuoray, kini ang 
negatibo nga bersyon ni Amaron sa pamahayag ni 
Lehi nga gihatagan og pagtagad ni Mormon: “Ingon 
nga kamo dili maghupot sa akong mga sugo kamo 
dili mouswag diha sa yuta” (Omni 1:6; empasis 
gidugang).

Ang mga leksyon ni Mormon naghulagway pag- 
ayo sa kalainan tali sa maayo ug dautan. Ang mga 
tawo sa iyang rekord naghatag og gibug- aton sa 
pagkamasulundon ug hiyas sa usa ka bahin batok 
sa pagkadautan sa pikas bahin. Iyang gihulagway 
ang mga dautang tawo nga mga dautan kaayo ug 
angayan sa ilang kapalaran; iyang gihulagway ang 
mga bayani nga dalaygon sa hapit tanang aspeto. 
Ang mga tawo nga dili kaayo maayo o dautan ha-
los wala matagad. Gusto ni Mormon nga walay 
gamayng pagduhaduha sa mga hunahuna sa iyang 
mambabasa nga ang maayo ug dautan hingpit nga 
magkaatbang (tan- awa ang kaugalingong mga 
pulong ni Mormon bahin niana nga kalainan sa 
Moroni 7:5–19). Si Mormon midugang og pipila sa 
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A yaw gayud kalimti nga ang family history—ug ang mga ordinansa sa 
templo nahimo pinaagi niini—maoy usa ka mahinungdanon nga bahin 
sa buhat sa kaluwasan ug kanang pag- apil niining sagrado nga bu-
hat alang sa patay nagpanalangin sa mga kinabuhi sa mga buhi. Kini 

magpalig- on sa atong pagtuo ug sa pasalig sa ebanghelyo, magtabang kanato 
sa pagbuntog sa tintasyon, makasuod sa atong mga pamilya, ug magpalig- on sa 
atong mga ward ug stake.

Gusto nakong hatagan og gibug- aton ang “pagpangita, pagdala ug ang pagtudlo” 
sa buhat sa family history. Pinaagi sa pagpangita, nagpasabut atong gamiton ang 
FamilySearch website o ang Akong Pamilya: Stories That Bring Us Together booklet 1 
sa pagpangita sa usa o mas daghan pa nga pangalan sa inyong mga katigulangan o 
sa ilang mga kaliwatan. Dayon dal- a kini nga mga ngalan ngadto sa templo, o ipag-
pakigbahin kini ngadto sa uban aron sila makadala kanila. (Kon mahimo, moadto 
sa templo isip usa ka pamilya.) Sa katapusan, tudloi ang inyong pamilya ug dayon 
tudloi ang uban sa pagbuhat sa ingon.

Ang plano sa Atong Amahan mao ang mahitungod sa mga pamilya, nagsimbolo 
sa usa ka dako nga kahoy. Aron ang usa ka kahoy nga mabuhi ug motubo, nagki-
nahanglan kini sa mga gamot ug mga sanga. Kita usab kinahanglan nga makone-
ktar ngadto sa atong mga kagikan—atong mga ginikanan, apohan, ug uban pang 
mga katigulangan—ingon usab ang atong mga sanga—ang atong mga anak, apo, 
ug uban pang mga kaliwat. Pipila ka makapatandog nga mga kasulatan migamit sa 
susama nga sugilanon sa usa ka kahoy nga may mga gamot ug sanga nagrepresen-
tar sa pamilya (tan- awa sa Isaias 11:1; Jacob 5).

Ni Elder  
Quentin L. Cook
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

ANG HINGPIT NGA 

Ang giklaro diha sa saad 
ni Elijah nga ang matag- 
usa kanato adunay ob-
ligasyon ngadto sa mga 
henerasyon nga nag- una 
kanato ug ngadto sa he-
nerasyon nga mosunod 
kanato.
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Ang Misyon ni Elijah
Ang propeta nga si Malaquias, sa katapu-

sang basahon sa Daang Tugon, nanagna sa 
usa ka panahon nga si Elijah ang propeta 
mobalik dinhi sa yuta “sa dili pa moabut ang 
dako ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo . . . 
[aron] iyang pabalikon ang kasingkasing sa 
mga amahan ngadto sa mga bata, ug ang ka-
singkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga 
amahan, tingali unya [Siya] moabut ug sama-
ran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghima-
raut” (Malaquias 4:5–6).

Sa dihang si anghel Moroni mipakita sa 
17 anyos nga si Joseph Smith niadtong 1823, 
siya mikutlo niining sama nga mga bersikulo 
gikan sa Malaquias apan gihimo kini nga 
lahi. Si Moroni miingon niana nga gabii sa 
Septyembre:

“Tan- awa, Ako mopadayag nganha ka-
ninyo sa Pagkapari, pinaagi sa kamot ni 
Elijah ang propeta, sa dili pa moabut ang 
mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw 
sa Ginoo.

“. . . Ug siya motanom diha sa mga ka-
singkasing sa anak sa mga saad nga gihimo 
ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasing-
kasing sa mga anak mobati ngadto sa ilang 

mga amahan. Kon dili pa ingon niini, ang 
tibuok kalibutan pagalaglagon sa hingpit sa 
iyang pag- abut.” ( Joseph Smith—Kasaysayan 
1:38–39.)

Upat ka higayon nga si anghel Moroni 
mibalik- balik sa mga pulong ni Malaquias 
ngadto sa batang lalaki nga si Joseph.

Hunahunaa kon ang tanan natong nasayran 
mahitungod niining talagsaon nga propeta 
nga si Elijah maoy nahibaloan ni Joseph Smith 
gikan sa Biblia. Gikan niana nga basahon sa 
kasulatan atong nahibaloan nga si Elijah nag-
puyo sa usa ka panahon sa kagubot, hapit 900 
ka tuig sa wala pa ang pagkatawo ni Kristo. 
Ang duha ka dautan nga sila si Ahab ug  
Jezebel mihari sa Israel diha sa kadautan isip 
hari ug mga reyna, midasig sa mga ulipon sa 
pagsimba sa mini nga dios nga Baal ug mi-
buno sa mga propeta sa Ginoo, lakip sa uban.

Si Elijah usa ka talagsaon nga propeta. 
Mga Kristiyano ug mga Judeo sa tibuok 
kalibutan midawat sa asoy sa Daang Tugon 
bahin ni Elijah.

Narekord sa mga kasulatan kon sa un-
sang paagi nga ang kinabuhi ni Elijah 
milagrong napreserbar ug giunsa niya sa 
pagluwas ang usa ka balo gikan sa kagutom 

Uban ni Moises, 
si Elijah mipakita 
ngadto sa Manlu-
luwas ug ni Pedro, 
Santiago, ug Juan 
didto sa Bukid sa 
Transpigurasyon 
sa tunga- tungang 
panahon.
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ug mipabangon sa iyang anak nga namatay (tan- awa sa 
1 Mga Hari 17). Si Elijah mihulagway kon sa unsang paagi 
nga “ang usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog” mipa-
salig pag- usab kaniya nga siya wala nag- inusara sa iyang 
debosyon ngadto sa Ginoo (tan- awa sa 1 Mga Hari 19:4–
14). Sa katapusan, si Elijah nahimaya ug gidala ngadto 
sa langit nga wala makatilaw og kamatayon (tan- awa sa 
2 Mga Hari 2:7–12).

Pinaagi lamang sa modernong pagpadayag nga ang 
hingpit nga tahas ni Elijah gipadayag. Siya ang katapusang 
propeta nga naghupot sa gahum sa pagbugkos sa Melchi-
zedek Priesthood sa wala pa ang panahon ni Jesukristo. 
Uban ni Moises, siya mipakita ngadto sa Manluluwas ug 
nilang Pedro, Santiago, ug Juan didto sa Bukid sa Trans-
pigurasyon sa tunga- tungang panahon (tan- awa sa Mateo 
17:1–4; Marcos 9:2–5). Isip usa ka mahinungdanon nga 
elemento sa Pagpahiuli, si Elijah mipakita kang Joseph 
Smith ug Oliver Cowdery niadtong 1836 didto sa Templo 
sa Kirtland. Didto, iya usab nga gipahiuli ang mga yawe 
sa gahum sa pagbugkos, niining higayona alang sa pag-
bugkos sa mga pamilya niini nga dispensasyon agi og 
katumanan sa panagna ni Malaquias (tan- awa sa D&P 
110:13–16). Tungod kay si Elijah gipadala niini nga dis-
pensasyon, ang kahingpitan sa kaluwasan anaa na alang 
sa mga buhi ug sa mga patay.

Ang misyon ni Elijah makatabang pinaagi sa usahay 
gitawag og ang espiritu ni Elijah, nga, sama sa gitudlo ni 
Presidente sa Russell M. Nelson, Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha Ka mga Apostoles, mao ang “pagpakita sa 
Espiritu Santo nga nagsaksi sa balaanong kinaiya sa pa-
milya.” 2 Mao nga kasagaran atong gitawag ang mga pagpa-
kita sa Espiritu Santo nga may kalabutan sa buhat sa family 
history ug templo ang espiritu ni Elijah.

Kadtong mga nangamatay nga nauna kanato, atong 
mabasa sa Doktrina ug mga Pakigsaad nga “kita kon 
wala sila dili mahimo nga hingpit; ni sila kon wala kita” 
(D&P 128:18). Unsa man ang buot ipasabut niini? Atong 
makita- an ang tubag diha sa kasulatan:

“Ug karon, akong hinigugma nga mga igsoon nga mga 
lalaki ug babaye, mopasalig ako kaninyo nga kini mao ang 
mga baruganan kalabut sa mga patay ug sa mga buhi nga 
dili kahatagan og gamay lamang nga pagtagad, ingon kala-
but sa atong kaluwasan. Kay ang ilang kaluwasan gikina-
hanglan ug mahinungdanon sa atong kaluwasan, sama sa 
gisulti ni Pablo mahitungod sa mga amahan—nga sila kon 
wala kita dili mahingpit—ni kita kon wala ang atong mga 
patay mahingpit” (D&P 128:15; emphasis gidugang).

“Ang ilang kaluwasan gikinahanglan ug mahinungda-
non sa atong kaluwasan” nagpasabut nga ang kaluwasan 
sa tibuok tawhanong pamilya nagsalig sa usag usa ug 
sumpay- sumpay—sama sa mga gamot ug sanga sa usa 
ka dako nga kahoy.

Magpahigyon og Tigum alang sa  
Paghisgut sa Family Tree

Ang mga pasalig sa pamilya ug mga pagdahum ki-
nahanglan maoy una sa lista sa mga prayoridad. Kini 
mopanalipod sa atong balaanon nga kapadulngan. Aron 
makasugod ang mga pamilya sa ilang buhat sa family 
history, ako mohagit kanila sa pagpahigayon sa akong 
gitawag og “Magpahigyon og Tigum alang sa Paghisgut sa 
Family Tree.” Kinahanglang pabalik- balik kini nga paning-
kamot. Ang tanan mahimong magdala og unsay anaa na 
nga mga family history, mga istorya, ug mga litrato, lakip 
ang inampingan nga mga kabtangan sa mga apohan ug 
ginikanan. Ang My Family nga booklet mahimong gamiton 
sa pagrecord sa impormasyon sa pamilya, mga istorya, ug 
mga litrato nga ma- upload ngadto sa Family Tree diha sa 
FamilySearch.org.

Hinoon, kini dili mahimong kausa lang nga paningka-
mot. Nagkinahanglan kini og kakugi sa tibuok kinabuhi. 
Alang niadtong nangita og mas mabungahon nga mga pa-
agi sa pagsunod sa adlawng Igpapahulay isip pamilya, ang 
pagpadali niining sagrado nga buhat mao ang epektibong 
paagi sa pagbuhat sa ingon.

Ang sentro sa family history mao ang panimalay. Ki-
nahanglan natong tabangan ang atong kabatan- onan nga 
molambo ang gugma alang niini nga buhat. Daghan sa 
atong kabatan- onan mipabalik na sa ilang mga kasingka-
sing ngadto sa ilang mga amahan. Ang atong kabatan- onan 
naghinamhinam makat- on kabahin sa kinabuhi sa mga 
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sakop sa pamilya—asa sila gikan ug unsa ang kahimtang sa 
ilang pagpuyo. Ang pipila nalingaw kaayo mahitungod sa 
buhat nga wala na sila makabantay sa oras nga milabay ug 
masagmuyo kon sila mohunong.

Ang kabatan- onan ganahan og mga istorya ug mga 
litrato, ug karon masayon nalang ang ilang pag- access 
sa mga teknolohiya aron sa pagpreserbar niadto nga 
mga panumduman sa Family Tree sa FamilySearch.org. 
Ilang makaplagan ang ilang mga sakop sa pamilya kinsa 
nagkinahanglan sa mga ordinansa sa templo pinaagi 
sa bag- ong gipagawas nga “record- hinting” experience 
FamilySearch.org.3

Kini nga mga record hint mahitungod sa mga sakop 
sa pamilya nahimo pinaagi sa mga paningkamot sa mga 
miyembro sa indexing sa Simbahan sa tibuok kalibutan. 
Kini nga mga rekord—ug adunay mga minilyon niini—nga 
makatabang sa inyong pagpangita og dugang pa nga mga 
katigulangan kinsa tingali dili na konektado sa inyong 
pamilya ug kinsa nanginahanglan og mga ordinansa nga 
ipahigayon alang nila diha sa mga templo. Ang ubang 
mga rekord gikan sa tibuok kalibutan nga dunay hinting 
technology diha sa mga website naglakip sa Ancestry.com, 
Findmypast.com ug MyHeritage.com, diin ang tanang mga 
miyembro sa Simbahan maka- access nga libre.

Bisan tuod ang sentro sa family history mao ang pani-
malay, ang Simbahan mopadayon sa pagsankap og mga 
sentro sa family history diin mag- uban silang makakaplag 

sa ilang mga katigulangan ug makaaccess sa Internet kon 
kini wala pa sa panimalay.

Tanang takus nga mga miyembro sa Simbahan nga nag- 
edad og 12 ug pataas makakuha og recommend sa templo 
sa may kinutuban nga gamit sa pagpahigayon og mga bun-
yag alang sa mga patay human sa usa ka interbyu uban sa 
usa o duha ka eklesiastikanhong mga lider. Kini naglakip 
sa tanang bag- ong mga kinabig.

Ang pag- angkon og usa ka pinirmahan nga recom-
mend nga inyong ikapakita sa bisan asa nga templo mao 
ang hingpit nga kalipay. Ang reccomend nagdala usab og 
sagrado nga mga panalipod. Isip Presidente sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles, si Presidente Boyd K. 
Packer (1924–2015) miingon:

“Walay buhat nga mas labaw pa nga panalipod ngadto 
niini nga Simbahan kay sa buhat sa templo ug sa pagsiksik 
sa family history nga nagsuporta niini. Walay buhat nga 
mas labaw pa ka makalimpyo sa espirituhanong paagi. 
Walay buhat nga atong gihimo nga mas naghatag kanato 
og dugang gahum Walay buluhaton nga nagkinahanglan 
og labaw ka taas nga sumbanan sa pagkamatarung.

“Ang atong mga gipangtrabaho diha sa templo motabon 
kanato og usa ka taming ug usa ka panalipod, sa indibid-
wal nga paagi ug isip usa ka katawhan.” 4

Ang atong Obligasyon ngadto sa  
Atong mga Katigulangan

Ang family history usa ka relasyon sa pamilya, apan dili 
tanan nga mga sakop sa pamilya nag- atubang sa sama nga 
sitwasyon. Daghan sa atong mga katigulangan namatay nga 
wala maminyo o makabaton og mga anak. Ang uban nag-
kabulag, ug naminyo og pipila ka mga higayon. Adunay 
daghan nga mga bata kinsa adunay kakulangan o kinsa 
namatay nga batan- on. Ang tanan adunay usa ka istorya.

Matag kalag, buhi o patay, kinsa mao ang manubag sa 
iyang mga binuhatan nagkinahanglan og mga panalangin 
sa sagrado nga mga ordinansa, ug kita makatabang sa mga 
sakop atong pamilya nga makadawat niini. Dili igsapayan 
kon kamo dili minyo, kon ang inyong bana o asawa dili 
kaayo aktibo, o kon kamo mismo dili kaayo aktibo o gani 
usa ka miyembro sa Simbahan, kamo usab makatabang sa 
kaluwasan sa mga kalag. Mahimong wala nay laing mas 
importante, makatagbaw o mahimayaong buhat.

Ang pangulo niini nga buhat mao ang atong Ginoo 
ug Manluluwas, Si Jesukristo. Human sa Iyang kamatayon, 
Siya miabli sa pultahan sa bilanggoan nga mibihag sa 
mga patay:

“Siya mihan- ay sa iyang pundok ug mitudlo ug mga 
sinugo, sinul- uban uban sa gahum ug pagtugot, ug gitug-
yan kanila ang paglakaw ngadto ug pagdala sa kahayag 
sa ebanghelyo ngadto kanila nga anaa diha sa kangitngit, 
bisan ngadto sa tanan nga mga espiritu sa mga tawo. . . .
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“Ug pinili nga mga sinugo miadto ngadto 
sa pagpahayag sa adlaw nga ikahimuot sa Gi-
noo ug gipadayag ang kalingkawasan sa mga 
binilanggo kinsa ginapos, bisan ngadto kinsa 
maghinulsol sa ilang mga sala ug modawat sa 
ebanghelyo.” (D&P 138:30–31).

Ang atong mensahe yano, apan kini la-
wom. Wala kini magkinahanglan makahi-
ngangha nga mga pinulongan o lisud nga 
mga doktrina. Kini mao ang pagbaton og usa 
ka masulub- on nga kasingkasing ug mahinul-
sulon nga espiritu ug usa ka pasalig sa pag-
sunod sa atong Manluluwas.

Isip usa ka Apostol ni Ginoong Jesukristo,  
ako mosaad nga kon inyong ipalapas ang 
inyong panlantaw sa panahon ug sa pagka- 
mortal ug motabang niadtong kinsa dili 
makatabang sa ilang mga kaugalingon, 
kamo mapanalanginan uban sa dugang nga 
kasuod ug hingpit nga kalipay sa inyong 
pamilya ug uban sa balaang proteksyon 
nga ihatag niadtong kinsa matinud- anon 
sa Iyang pagserbisyo.

Ang giklaro sa saad ni Elijah nga ang 
matag- usa kanato adunay obligasyon ngadto 

sa mga henerasyon nga nag- una kanato ug 
ngadto sa henerasyon nga mosunod kanato. 
Hinaut kamo mga ginikanan, kabatan- onan 
ug mga kabataan makakaplag og hingpit 
nga kalipay ug mabulahan sa matag aspeto 
sa inyong kinabuhi samtang kamo nagtu-
man sa mga obligasyon nga gipadala gikan 
sa langit sa pag- apil sa sagrado nga buhat 
alang sa mga patay. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong, “Our Father’s Plan Is 
about Families,” [Ang Plano sa Atong Amahan Mao ang 
mahitungod sa mga Pamilya] nga gihatag didto kompe-
rensya sa RootsTech 2015 Family History sa Siyudad sa 
Salt Lake, Utah, niadtong Pebrero 14, 2015. Bisitaha ang 
RootsTech.org aron makat- on og dugang mahitungod sa 
komperensya sa 2016 RootsTech.
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Ni Robin Zenger Baker

Mga semana ang milabay sukad ang akong hamtong 
nga anak nga babaye mibalhin ngadto sa usa ka 
bag- ong siyudad, ug matag Dominggo nga siya dili 

makasimba naghatag kanako sa sama nga kabalaka. Moba-
lik pa ba kaha siya sa simbahan? Gisulayan nako ang tanan 
nakong mahunahunaan aron makasimba siya: pag- awhag, 
pangatarungan, pangamuyo, pagkahimong personal niya 
nga alarm clock, pag- ampo, pagpuasa, bisan ang pagtawag 
sa iyang bishop. Tungod kay 2,000 ka milya (3,220 km) ang 
among gilay- on sa usag- usa, lisud alang kanako nga mo-
simba kuyog niya, apan gisulayan ko pa gani kana!

Kanunay akong naghunahuna nga kon makausab lang 
ko og gamay sa sitwasyon, ang akong anak nga babaye 
makasugod pag- usab sa paghimo og maayong mga pagpili. 
Akong gibati nga gikinahanglan lamang nako ang sakto 
nga tawo—iyang visiting teacher, iyang bishop, usa ka hi-
gala o sakop sa pamilya—nga masuod niya aron makasulti 
o makabuhat sa gikinahanglang butang aron magiyahan 
siya pabalik. Apan walay miepekto. Nabalaka na kaayo 
ko, ug mibati ko og kahasol ug kasubo nga napakyas nako 
siya isip ginikanan.

Daghan pang uban nga sama nako og kasinatian. 
Kon ang mga bata mobiya sa dalan sa ebanghelyo, mahi-
mong lisud kaayo alang sa mga ginikanan nga nagpabiling 
matinud- anon sa pag- atubang sa sitwasyon. Usa ka inahan 
naguol kaayo sa mga gibuhat sa iyang anak nga miingon 
siya nga sakit ang pagginhawa. Usa ka amahan mipakig-
bahin nga gibati niya ang iyang mga anak nga misalikway 
kaniya ug sa iyang pamaagi sa kinabuhi. Usa ka batan- ong 
inahan nabalaka nga basin unya ang iyang kaugalingong 

mga anak daghan og mga pangutana mahitungod sa Sim-
bahan nga mobiya sila niini.

Unsaon nato sa pagsagubang niining sakit nga mga pag-
bati kon ang mga sakop sa pamilya mobiya sa Simbahan? 
Adunay pipila ka mga butang nga mahimo natong buhaton.

Pagkat- on gikan sa Uban Kinsa Nanlimbasug
Ang pipila sa labing matarung nga mga pamilya diha sa 

mga kasulatan nanlimbasug sa masinupakong mga anak. 
Si Sariah ug Lehi adunay mga anak kinsa mibiya sa mga 
pagtulun- an sa ilang mga ginikanan (tan- awa sa 1 Nephi 
2:8–12). Mao usab si Adan ug Eva (tan- awa sa Genesis 4:8). 
Bisan ang atong langitnong mga ginikanan nasagmuyo 
sa dihang ang ikatulo nga bahin sa ilang mga anak nga 
espiritu mipili og laing dalan (tan- awa sa D&P 29:36). Ang 
plano sa kalipay naglakip sa kabubut- on. Ug kana nagpa-
sabut nga bisan ang mga miyembro sa matarung nga mga 
pamilya mahimong mopili sa pagsalikway sa mga baruga-
nan sa ebanghelyo. Makaangkon kita og kahupayan gikan 
sa mga istorya sa nanlimbasug nga mga pamilya diha sa 
mga kasulatan. Makaangkon kita og mas maayong pagsa-
but sa kabubut- on ug kalooy, ug kana nga pagsabut maka-
tabang kanato nga mamaayo ug makapadayon sa unahan.

Ilha ang Atong mga Anak nga Anak Usab sa Dios
Sa dihang ang iyang tin- edyer nga anak nga lalaki mi-

sugod sa pagpangutana sa iyang mga gituohan, usa ka 
inahan nasanapan sa pagbati sa kahasol sa konsensya ug 
kapakyasan. Samtang naghunahuna kon unsa unta ang 
lahi niya nga gibuhat isip ginikanan, siya nakadawat og 
maloloy- ong impresyon: “Siya dili lamang imong anak. 

Kon ang usa ka Bata 

Kita makadawat sa baruganan nga ang atong mga anak napanalanginan og kabubut- on, 
bisan kon gamiton nila kini sa paghimo og mga pagpili nga dili kita kauyon.

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I I

KE
R 

AY
ES

TA
RA

N

Mobiya  
sa Simbahan



 P e b r e r o  2 0 1 6  29

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I I

KE
R 

AY
ES

TA
RA

N



30 L i a h o n a

Mas nagmahal ako kaniya kay kanimo, ug wala ako batia 
og kahasol sa konsensya mahitungod kaniya o ni bisan 
kinsa sa uban nakong nahisalaag nga mga anak.” Sukad 
niana, kini nga inahan mipawagtang sa kahasol sa konsen-
sya ug nagtutok hinoon kon unsa ka matahum nga anak 
sa Dios ang iyang anak nga lalaki.

Pagtutok sa Kalampusan
Usahay ang mga ginikanan manlimbasug tungod kay 

wala sila hingpit nga makasabut sa pagtulun- an nga “wa-
lay laing kalampusan ang makapuli sa kapakyasan sa pa-
nimalay.” 1 Ang kalampusan ug kapakyasan dili sayon nga 
ihulagway. Sama sa gipasabut ni Elder John K. Carmack, 
kanhi sakop sa Seventy, “Tungod kay kini nga pamahayag 
gituyo aron sa pagdasig sa mga ginikanan nga mamahimo 
o magpabilin nga magpakabana sa ilang mga anak, wala 
gipasabut nga ang mga ginikanan kinsa migahin og mahi-
nungdanong panahon, paningkamot, ug sakripisyo diha 
sa pagkaginikanan, apan wala pa makaani sa gitinguha 
nga mga ganti, napakyas.” 2 Kinahanglang atong isaulog 
ang maayo nga mga kinaiya sa atong mga anak ug sa ma-
lipayon nga mga higayon nga atong giambitan. Kinahang-
lang hingpit natong dawaton ang baruganan nga ang mga 
sakop sa atong pamilya napanalanginan og kabubut- on, 
bisan unsaon pa nila kini sa paggamit.

I- adjust ang Atong mga Gilauman
Samtang naglaum kita nga ang mga sakop sa pamilya 

mosunod sa mga dalan nga atong gipili, kinahanglang 
mopili sila sa ilang mga kaugalingon sa pagdawat sa mga 
panalangin sa ebanghelyo. Si Elder Carmack nagsugyot nga 
imbis nga kontrahon kini nga reyalidad, ang mga ginikanan 
kinahanglan nga “mo- adjust sa ilang kasamtangan nga mga 
gilauman ug pamaagi, modawat sa mga butang kon unsa 
kini karon kay sa magpadayon diha sa kasamok.” 3

Usa ka inahan mibati og kasagmuyo ug magul- anon 
samtang siya nakaamgo nga ang iyang anak nga lalaki dili 
magmisyon. Sa katapusan siya nakaamgo nga kinahanglan 
niyang buhian ang hunahuna nga kinahanglang magmisyon 
ang iyang anak nga lalaki aron siya magmalipayon. “Ako 
nakaamgo sa katapusan, dili kini mahitungod kanako,” siya 
miingon. “Ang kinabuhi sa matag bata ilang kinabuhi. Ako 
lang ang ilang inahan. Wala ako manag- iya kanila.”

Pag- angkon og Panabut
Daghang mga ginikanan ang nakakaplag og kahupa-

yan ug nakapadayon og panglantaw sa pag- ampo, pag-
tuon sa kasulatan, ug sa pagtambong sa templo. Usa ka 
ginikanan mipakigbahin nga ang iyang kasinatian sa pag- 
ampo mitudlo kaniya sa paghinumdom unsa ka bililhon 
ang iyang anak ngadto sa Langitnong Amahan, nga na-
katabang sa pagwagtang sa iyang kasakit. Ang pag- ampo 
makahatag og makatabang nga mga panabut ngadto sa 

unsay buhaton ug isulti. Kini usab makatabang kanato 
nga makakaplag og kahupayan.

Ang mga Kasulatan nagsaysay og mga istorya sa mga 
tawo kinsa nakahimo og bati nga mga pagpili ug giunsa 
pag- atubang niini sa mga sakop sa pamilya. “Maayo kaayo 
nga ang mga kasulatan dili puno sa mga istorya mahitu-
ngod sa hingpit nga mga pamilya kay mawad- an gayud 
kita sa paglaum bisan lang sa pagsulay!” usa ka ginikanan 
mipakigbahin. Ang istorya ni Alma ang Batan- on mipani-
guro kanato nga ang matarung nga mga pag- ampo sa mga 
ginikanan pagadunggon (tan- awa sa Mosiah 27:14). Ang 
sambingay sa nawala nga anak nagtudlo kanato sa hingpit 
nga kalipay nga atong mabati kon ang usa ka tawo nga 
nawala mobalik (Lucas 15:20–24).

Ang pagtambong sa templo makatabang usab kanato sa 
pagbaton og mapuslanon nga mga ideya sa pag- atubang sa 
mga problema sa pamilya. “Ako nagtuo nga ang busy nga 
tawo . . . makasulbad sa . . . mga problema nga mas ma-
ayo ug mas dali diha sa balay sa Ginoo kay sa bisan asa,” 
miingon si Elder John A. Widtsoe (1872–1952) sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles. “Sa labing wala damha 
nga mga higayon, sa sulod o gawas sa templo moabut . . . 
isip usa ka pagpadayag, ang solusyon [sa] mga problema 
nga nagsamok [sa atong mga kinabuhi].” 4 Samtang ang mga 
ginikanan motambong sa templo, ang ilang mga kasingka-
sing ug hunahuna mahimong mas nakapokus sa kalinaw 
nga ilang gitinguha.

Padayon sa Pagpakita og Gugma
Si Lehi ug Sariah walay pagduha- duha nga nahigugma 

ni Laman ug Lemuel ingon nga sila nahigugma nila ni Sam, 
Nephi, Jacob, ug Joseph. Samtang mas sayon nga magka-
sinabtanay sa mga sakop sa pamilya nga sama kanato og 
mga tinuohan ug pamaagi sa kinabuhi, mahinungdanon 
gihapon alang kanato nga makat- on sa pagpakita sa atong 
gugma alang sa uban nga dili sama kanato.

Usa ka babaye kinsa mihunong sa pagsimba sa batan- on 
pa nga edad mipakigbahin sa mosunod nga kasinatian kon 
sa unsa nga paagi nga ang iyang pamilya mipadayon sa 
paghigugma kaniya. Sa iyang dako nga pamilya nga LDS, 
ang pagserbisyo og mga misyon gisaulog sa dayag nga 
paagi. Mga litrato sa tanan nga mga misyonaryo diha sa 
pamilya miadorno sa bong- bong sa sala sa iyang lola. Kini 
ang “sentro sa uniberso sa among pamilya,” siya miingon. 
Siya nasayud nga siya dili gayud moserbisyo og misyon, 
ug mibati siya nga bisan unsa pa nga kaayohan ang iyang 
mabuhat sa kalibutan, dili gayud siya makakuha og luna 
sa bong- bong sa iyang lola.

Sa edad nga 30 nakahukom siya nga moserbisyo diha 
sa United States Peace Corps. Mibiyahe siya ngadto sa 
Madagascar ug gihalad ang tanan niyang kusog sa pagser-
bisyo didto. Sa tungang bahin sa iyang kasinatian, iyang 
nasayran nga ang iyang lola milakip sa iyang litrato diha 
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sa bong- bong. Sa dihang natapos na ang termino sa Peace 
Corps, ang lola ug ang apo naggakos ug nanghilak. “Ang 
importante kay nagserbisyo,” mipasabut ang iyang lola. 
Bisan kon aduna o wala kitay misyonaryo nga bong- bong 
sa atong mga panimalay, daghan gihapon ang mga paagi 
nga kita makapakita sa tanan nga sakop sa atong pamilya 
nga sila gihigugma ug gimahal.

Hupot og Maayo sa Paglaum
Kon magpadayon kita sa paghigugma sa atong mga 

minahal kon unsa sila karon, kita makahupot gihapon sa 
paglaum nga sila mobalik ngadto sa usa ka kinabuhi nga 
nakasentro sa ebanghelyo. Kasagaran ang mga sakop sa 
pamilya mobalik ra human sa panahon sa pagkahisalaag. 
Sama sa nawala nga anak, sila makaamgo nga ang ilang 
kanhi nga mga kinabuhi midala kanila og maayo nga mga 
mensahe ug mga baruganan, ug sila mohangup pag- usab 
niadto nga mga mithi. Sa pagkatinuod, ang mga propeta 
misaad nga ang mga sakop sa pamilya kinsa gi- sealed 
ngadto sa mga ginikanan mobati sa pagbira sa ilang ma-
tarung nga paagi sa pagpadako ug mobalik sa umaabut.5 
Ang ingon nga mga saad naghatag kanato og dakong pag-
laum alang sa atong kaugalingong mga minahal.

Pagbaton og Mahangturon nga Panglantaw
Kinahanglan natong hinumduman nga wala gayud kita 

masayud kon unsa ang mahitabo sa atong mga minahal. 
Usa ka amahan sa masinupakong mga tin- edyer mipa-
kigbahin nga iyang nakat- unan nga bisan tuod ang iyang 
mga anak nga lalaki wala magpuyo sa matarung nga paagi 
karon, dili niya angay nga hunahunaon nga ang katalag-
man taliabut. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Ikaduhang 

Magtatambag sa Unang Kapangulohan, 
nagsugyot nga usahay kita nagtuo nga ang 
katapusan sa istorya gisulat na, dihang ang 
tinuod, anaa pa lamang kita sa tunga- tunga 
nga mga kapitulo.6 Ang pagkonsiderar sa 
Dios sa panahon lahi kaayo sa atoa, ug 
wala kita masayud kon unsa ang katapusan 
sa istorya sa matag tawo.

Kon kita nasayud nga ang atong mga 
sakop sa pamilya sa katapusan mobalik, 
makausab ba kana kon unsaon nato sa 
pagbuhat ang atong mga istorya karon? 
Ako nagtuo nga kita magpuyo uban sa 
mas taas nga lebel sa kalinaw, gugma, ug 
pagdawat. Samtang kita maningkamot sa 
paghimo sa atong kinabuhi nga mamaayo 

ra, makatabang ang paghinumdom nga kita makapili sa 
pagtagad sa atong mga minahal gikan sa usa ka dapit sa 
kalinaw ug gugma kay sa kasuko ug kahadlok. Sama sa 
gisulat ni Pablo, “Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa 
katalaw kondili sa espiritu sa gahum, ug sa gugma ug sa 
pagpugong sa kaugalingon” (2 Timoteo 1:7). Sama sa pag- 
awhag ni Elder Carmack: “Ayaw gayud paghunong Kon 
daw dili ninyo maabut ang inyong anak nga babaye o anak 
nga lalaki karon, kamo makapadayon sa pagpaningkamot 
ug makapadayon sa paghigugma kanila. . . . Ayaw pag-
padala sa makaparalisar nga mga pagbati sa kahasol sa 
konsyensya ug kawalay paglaum. Pagtinguha sa espiritu-
hanong tabang ug kalinaw. Magmalig- on ug Magmaisugon 
Makalahutay kamo niini.” 7

Ang akong anak nga babaye wala pa mobalik sa sim-
bahan. Apan ang among mga tumong klaro; kaming duha 
naninguha nga magpabiling suod. Kanunay kaming mag- 
istorya, ug ako nasayud nga ang pagpadako kaniya sa LDS 
nga paagi nakatabang kaniya nga mahimong mabination, 
disiplinado ug manggihunahunaon. Samtang dili gayud ako 
mopili alang kaniya nga mosubay sa dalan nga iya karong 
gibaktas, mapasalamaton ako sa mga leksyon nga among 
nakat- unan. Ug ako nakakaplag og kalinaw samtang akong 
gidawat ang among talagsaon nga mga posisyon sa among 
mga panaw sa pagpauli. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Massachusetts, USA.
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 6. Tan- awa sa Dieter F. Uchtdorf, “Tan- awa ang Katapusan Gikan  
sa Sinugdanan,” Liahona, Mayo 2006, 42–45.

 7. John K. Carmack, “When Our Children Go Astray,” 10, 13.

Kon magpadayon kita sa paghigugma sa atong mga minahal 
kon unsa sila karon, kita makahupot gihapon sa paglaum 
nga sila mobalik ngadto sa usa ka kinabuhi nga nakasentro 
sa ebanghelyo.



PAGPAHIGAYON OG USA  
KA MAAYONG  

Panag- istoryahanay  
sa Grupo
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Ni Dustin West
Mga Seminary ug Institute

Kon inyong giyahan ang usa ka panaghisgutan sa 
ebanghelyo, tingali makatabang ang pag- isip sa 
imong kaugalingon nga usa ka conductor sa usa 

ka orchestra. Kadtong inyong gitudloan dili ang mga tu-
matan- aw sa konsyerto. Sila anaa sa orchestra, naghimo 
sa ilang bahin aron makatukar og musika. Ang conductor 
makigtambayayong sa mga musikero, makatukar og labing 
maayo sa matag usa, ug magtabang sa ilang musika nga 
mahimong usa ka dinasig nga buhat sa arte.

Makahuluganon nga panaghisgut mahimong sama sa 
matahum nga musika. Usa ka maayo nga mga diskusyon 
moresulta sa usa ka lawom nga pagsabut sa mga dok-
trina sa ebanghelyo nga gihisgutan ingon man sa usa ka 

Makahuluganon nga 
mga panaghisgutan sa 
ebanghelyo mahimong 
sama sa pagpahigayon 
og maanindot nga 
musika. Usa sa mahi-
nungdanong tahas sa 
magtutudlo mao ang 
pagdumala sa mga 
panaghisgutan aron 
ang tigkat- on adu-
nay oportunidad nga 
mobati sa Espiritu ug 
makadiskobre sa mga 
kamatuoran sa ilang 
kaugalingon.

tim- os nga tinguha sa paggamit sa mga kamatuoran sa 
ebanghelyo.

Aniay pipila ka mga baruganan nga mopalambo sa pa-
naghisgutan nga inyong gigiyahan:

Tudloi ang mga tawo, dili lang magtudlo sa mga lek-
syon. Kadtong imong gitudloan mahimong mas andam 
sa pag- apil sa panaghisgutan kon sila mobati nga kamo 
nagpakabana kanila kay sa maningkamot nga mahuman 
lang ang leksyon. Ang mga tigkat- on gusto nga mobati nga 
kamo nag- andam sa imong kaugalingon sa pagpalig- on ug 
pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo sa Ginoo, kay sa 
pag presentar lang sa mga kamatuoran. Ang mga tigkat- on 
kinsa mobati og gugma pinaagi sa ilang mga magtutudlo 
ug sa ubang sakop sa klase mahimong mas andam nga 
mopakigbahin og mga ideya ug mga kasinatian.

Pagdapit og inspirasyon. Ang panahon sa panagpundok 
mao ang oportunidad alang kanimo ug niadtong imong 
gitudloan aron madawat ang pagpadayag, dili lamang usa 
ka kahigayunan alang kanimo aron ipakigbahin ang unsay 
imong nahibaloan. Usa sa mahinungdanong tahas sa mag-
tutudlo mao ang pagdumala sa mga panaghisgutan aron 
ang tigkat- on adunay oportunidad nga mobati sa Espiritu 
ug makadiskobre sa mga kamatuoran sa ilang kaugalingon. 

NGADTO SA MGA MAGTUTUDLO  
“MAPAIGO BA NAKO KINING TANAN?”

Ang mga materyal sa leksyon, ang mga kapitulo sa kasu-
latan, ang mga panabut nga imong naangkon samtang 

ikaw nagtuon—maayo kaayo ang tanan, apan imong oras 
sa pagtuon sa kasagaran dili masubli sa gitakda nga pana-
hon. Imong tahas dili ang pagpakigbahin sa tanan nimong 
nakat- unan apan sa pagdumala sa oras sa klase sa paagi nga 
ang mga tigkat- on mismo ang makadiskobre sa mga kama-
tuoran—sama sa imong kaugalingong pagpangandam sa 
imong kaugalingon. Pag- ampo alang sa panabang, ug ang 
Espiritu Santo motudlo kanimo kon unsa ang imong tutu-
kan. Samtang imong gitutukan ang pipila ka mga kamatu-
oran, mahimo nimong itugot ang pipila ka mga hilisgutan 
nga madulot ngadto sa mga kasingkasing niadtong imong 
gitudloan.
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Kon nadawat ang pagpadayag, ang tanan nakadawat og 
kaayohan—mga magtutudlo ug tigkat- on—ug maglipay 
nga maghiusa (tan- awa sa D&P 50:22). Mahimo ninyong 
masayran nga ang inyong diskusyon nakapalig- on kon 
kamo nagkat- on gikan sa Espiritu ingon man usab sa pag-
tudlo pinaagi sa Espiritu.

Dapita ang tanan sa pag- apil. Ang pag- apil wala magpa-
sabut nga ang tanan kinahanglan nga motubag og kusog 
sa pangutana. Ang pipila mas ganahan nga moapil pinaagi 
lang sa pagpaminaw o sa pagsulat. Ang uban andam sa 
pagpakigbahin sa ilang mga hunahuna hangtud nga sila 
adunay panahon sa pagpamalandong ug pagpangandam. 
Mahimo nimong kontakon og sayo ang pipila niadtong 
imong gitudloan ug hangyoon sila nga mangandam nga 
mopakigbahin sa ilang mga hunahuna sa usa ka partikular 
nga hilisgutan.

Adunay mga pipila ka laing mga paagi sa pagtabang sa 
mga tigkat- on nga moapil sa panaghisgutan. Sama panang-
lit, ikaw makahimo nga:

•  Hangyoon sila sa pagpamalandong kon unsaon nila 
pagtubag ang pangutana sa dili pa nimo pangayoon 
ang mga tubag.

•  Hangyoa sila nga isulat ang ilang mga tubag sa usa ka 
nga papel. Dayon mahimo nimo silang hangyoon sa 
pagpakigbahin sa ilang mga tubag ngadto sa uban.

•  Dapita sila sa pagtubag sa mga pangutana sa tawo 
tupad nila o sa ginagmay nga grupo.

Usahay mahimong adunay miyembro sa grupo nga mo-
dominar sa hilisgutan. Kon kini mahitabo, mahimo nimong 
isulti nga, “Atong paminawon ang wala pa mipakigbahin.” 
Sa pipila ka mga sitwasyon mahimong istoryahan kini nga 
tawo sa pribado aron pasalamatan siya sa iyang pagpakig-
bahin ug ipasabut ang kaimportante sa pag- awhag sa uban 
nga mga partisipante sa pagpakigbahin.

Ayaw kahadlok sa kahilom. Ang kahilom, sama sa lu-
nong [lull] sa inyong panaghisgutan, apan sa mga tigkat- on 
bililhon kini nga panahon sa pagpamalandong.

Pangutana og makahuluganon nga mga pangutana. 
Ipangutana kanang makadasig sa tigkat- on sa paghuna-
huna og maayo mahitungod sa kahulugan sa mga tudling 
sa kasulatan ug mga baruganan sa ebanghelyo. Samtang 
ikaw nag- andam sa imong leksyon, hunahunaa ang mga 
pangutana nga makatabang niadtong imong gitudloan nga 
makasabut ug makagamit sa mga kamatuoran nga ilang 
kat- unon. Pipila ka maayong pagkapangutana makahimo 
og dakong kalainan.

Paminaw og Maayo Ang mga magtutudlo kanunay 
mabalaka kaayo kon unsay sunod nilang isulti nga dili na 
sila maminaw og maayo sa mga komentaryo. Kon sinsero 
ka nga naminaw niadtong imong gitudloan, mobati sila nga 
dunay bili ug mas ganahan moapil. Presidente Thomas S. 
Monson “[Ang matag usa] adunay sugilanon. Ang pagpa-
minaw importanting elemento samtang kita motudlo ug 
magkat- on” (“Mga Ehemplo sa Banggiitan nga mga Magtu-
tudlo,” Liahona, Hunyo 2007, 76).

Ang mga tigkat- on 
kinsa mobati og 
gugma pinaagi sa 
ilang mga magtutudlo 
ug sa ubang sakop sa 
klase mahimong mas 
andam nga mopakig-
bahin og mga ideya 
ug mga kasinatian.
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NGADTO SA TIGKAT- ON ANG IMONG  
KOMENTARYO MAHINUNGDANON

Ang pagbaton og maayong panaghisgutan mahitungod sa 
ebanghelyo mao ang usa ka responsibilidad nga imong 

ipakigbahin uban sa mga magtutudlo. Ania ang pipila ka 
sitwasyon nga mahimong imong gihunahuna:

Aduna koy ikasulti, apan ang akong magtutudlo wala 
mangayo og mga komentaryo. Kinahanglan ba nga akong 
baldahon?

Tingali imong hulaton ang tukmang higayon nga makuha 
ang pagtagad sa magtutudlo ug mosinyas nga kamo andam 
sa pagsalmot. Kon kamo mobati og kadasig sa pagpakigba-
hin, buhata ang tanan nga molihok niana nga pag- aghat.

Dili ko sigurado nga ang akong mga komentaryo bililhon, 
mao nga kinahanglan ba nakong ipataas ang akong kamot?

Kamo adunay usa ka panglantaw ug mga kasinatian nga 
mahimong wala sa uban. Samtang ikaw nangandam alang sa 
klase, makaangkon ka og personal nga mga ideya nga mahi-
mong panalangin ngadto sa ubang mga tigkat- on.

Si Elder Richard G. Scott (1928–2015) sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles mitudlo nga kon kita mopataas sa 
atong mga kamot atol sa usa ka panaghisgutan sa ebang-
helyo, kita “mipaila ngadto sa Espiritu Santo sa [atong] 
kaandam sa pagkat- on.” Busa kon ang inyong komentaryo 

Pangutana og follow- up nga mga pangutana. Kon ang 
tigkat- on mopakigbahin og mga ideya ug mga kasinatian, 
tingali imong mabati nga aduna pa silay dugang nga ipa-
kigbahin. Hunahunaa ang pagpangutana og follow- up nga 
mga pangutana sama niini: Unsa man ang importante alang 
kaninyo? Kanus- a ninyo nakita kini sa inyong kinabuhi? 
Unsay kahulugan niini alang kanato karon? Kinsa pa man 
ang dunay ikasulti mahitungod niini? Kinsa may adunay 
hunahuna kalabut sa diskusyon nga gusto nilang ipakigba-
hin? Unsa ang ubang mga tudling sa kasulatan nga nag-
tudlo niini nga kamatuoran?

Ilha ang mga tubag. Kon ang usa ka tawo naghatag og 
tubag, kini kinahanglan nga ilhon sa pipila ka mga paagi. 
Matuman kini pinaagi sa mapasalamaton nga mga komen-
taryo bahin sa mga tubag o pinaagi sa pagpangutana og 
follow- up nga pangutana.

Ipabilin nga lunsay [pure] ang doktrina. Hinumdumi 
nga ang nag- unang tumong sa pagtudlo sa ebanghelyo 
dili lang aron dunay maayong mga panaghisgutan. 

tukma sa hilisgutan ug gitugot sa oras, mahimo kamong 
mopakigbahin niini. Si Elder Scott mipasabut, “ang Pag- apil 
nagtugot sa mga indibidwal sa pagsinati nga gigiyahan sa 
Espiritu” (“To Learn and to Teach More Effectively” [Brigham 
Young University Education Week devotional, Aug. 21, 2007], 
5, speeches.byu.edu).

Nahadlok ko nga mamulong atubangan sa daghan kaa-
yong mga tawo. Unsa man ang akong buhaton?”

Samtang magbuhat kamo sa pagbuntog niini nga kahad-
lok, kamo tingali magsugod og gamay. Sulayi ang pagbo-
luntaryo sa pagbasa sa kasulatan o sa usa ka kinutlo. Dayon 
pangita og mga oportunidad sa pagtubag sa mga pangutana 
o pagpakigbahin sa mga ideya. Samtang inyong gipakita ang 
inyong kaandam sa pag- apil, kamo mapanalanginan uban 
sa kaisug sa pagsulti ug sa mga pulong nga isulti. Kon kita 
“moabli [atong] mga ba- ba,” atong makita nga “kini mahimo 
nga mapuno” (D&P 33:10).

Kon sayon ra nimo ang pagkomentaryo, mahimo nimong 
pangutan- on ang imong kaugalingon kon, imbis sa pagpa-
kigbahin sa imong kaugalingong mga hunahuna pag- usab, 
adunay paagi nga imong maawhag ang usa sa imong isigka 
tigkat- on nga mokomentaryo.

Hinoon, mao ang pagkat- on sa mga doktrina aron ang 
atong mga kasingkasing mausab ug kita makabig. Atol 
sa panaghisgutan, kabahin sa imong responsibilidad 
mao ang pagsiguro nga tinuod nga doktrina mao ang 
matudlo.

Kon ang usa ka tawo mopakigbahin og sayop nga  
doktrina, aduna kay responsibilidad nga isulti ang husto 
nga doktrina. Mahimo nimong basihan ang husto nga 
bahin sa mga tubag, pagpakigbahin og mga kasulatan 
o mga pagtulun- an gikan sa kinatibuk- ang komperensya, 
o ihatag ang imong pagpamatuod.

Ang paggamit niini nga mga ideya, makabaton kanimo 
og pipila ka talagsaong mga panaghisgutan sa ebanghelyo. 
Ayaw gamita ang panaghisgutan aron lang sa pagpalabay 
sa oras. Makagiya ka og mga epektibo nga mga panag-
hisgutan aron ang mga tigkat- on makadawat og personal 
nga pagpadayag, mapalambo ang panaghiusa sa usag 
usa, ug mapalawman ang ilang panabut sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. ◼
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Ni Heidi Eljarbø Morrell Andersen

Ang diborsyo wala gayud sa akong bokabolaryo 
hangtud nga kini tinud- anayng nahitabo ngari  
kanako. Sulod sa dugay nga panahon mibati  

ko og kaulaw sa pulong sa matag higayon nga 

Maminyo pag- usab   
Usa ka Adventure sa Pagpailub ug Gugma

Ang pagsagol sa duha ka pamilya nagkina-
hanglan og doble nga pailub. Apan mahimo 
usab nga kaduhaon ang gugma nga ma-
mugna niini.

pangutan- on ko bahin sa 
kahimtang sa akong kaminyoon. 
“Usa ko ka diborsyada.” Ingon og lisud kaayo 
litukon og kusog  ang mga pulong—nga daw militok 
ko sa bati nga mga pulong.

Bisan pa niana, mao kini ang kahimtang sa akong  
kinabuhi, ug naglisud ko sa pagpahiangay. “Maka-
tagbo ra ka og usa ka tawo,” maoy isulti sa akong 
mga higala. Apan dili ko interesado ug wala nay ti-
nguha nga maminyo pag- usab. Igo na ang akong ka- 
busy sa akong upat ka anak.

Hangtud sa usa ka adlaw, wala lang damha o planoha 
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Ang Yawe sa Pagsinabtanay
“Maingon og kami dili kanunayng managsama ang  

mga opinyon kabahin sa mga butang,” si Arnfinn miingon 
sa usa ka adlaw. Kwarenta ka tuig nga mga kinaiya ug sa 
pagbuhat sa mga butang sa imong kaugalingon nga paagi 
maoy mohimo niana. 19 pa lang ko sa unang higayon  
nga naminyo, ug ang mga naandan ug mga tradisyon  
naumol paglabay sa panahon. Nahibaloan ni Arnfinn  

ug nako nga ok lang ug gani mas  
maayo nga dunay labaw sa usa ka 
opinyon. Wala kini nagpasabut nga 
ang usa husto ug ang lain sayop. 
Ang mga opinyon mahulma pinaagi 
sa daghang butang sa kinabuhi, ug 
pagtahud ug pagpaminaw nahimong 
importanteng mga pulong sa pagsabut 
sa ubang tawo.

Nasulayan usab namo nga ang 
pagsabut unsaon paghiusa sa among 
kinabuhi—asa mamuyo, unsaon sa 
pag- atubang sa ekonomiya sa pa-
milya, ug unsa nga mga tradisyon sa 
holiday ang sundon. Aduna pay pipila 
ka kalisdanan nga angay hapsayon 
sa umaabut, apan ang nahitabo, ang 
uban ingon og dili na importante ka-
ron. Ang panag- uyon ug gugma sa pa-
nimalay mao ang among gipontariya.

Ang pagbaton og lain nga mga 
inahan nga maapil sa among pamilya 
lisud alang nako. Ang kanhi asawa 
ni Arnfinn usa ka talagsaon nga 
inahan ug nagpakabana sa kaayohan 
sa iyang mga anak. Mga pagbakasyon 
ug sa katapusan sa semana iyang gip-

lano, ug usahay mibati ko nga wala koy ikasulti sa akong 
kaugalingong kinabuhi.

Apan ang mga kausaban tingali mas mahagiton sa ha-
big ni Arnfinn, kinsa mitipon ngadto sa panimalay uban sa 
upat ka anak, duha kanila mga batan- on na—ang mga bata 
mas sabaan kaysa naandan nga lahi ang pagkamatuto.

Lain- laing mga Dalan, Managsama ang mga Tubag
Dayon usa ka gabii, lawom nang gabii nga dili nako 

makahunahuna og tarong, si Arnfinn mihagit kanako og IQ 
test. Milingkod siya sa pikas bahin sa lamesa ug misugod sa 
paghimo og mga mathematical nga pormula aron matubag 

niini ni Arnfinn, ug nagminyo mi didto sa Stockholm  
Sweden Temple sa tinglarag sa 1997.

Ang bag- ong makasal nga hapit na 40 anyos dili 
sama sa unang higayon nga maminyo. Ang paghi-
gugma sama gihapon ang talagsaon nga kahinam, ug 
ang kalipay sa bag- ong pakigrelasyon susama ra giha-
pon, apan karon duha na ang among kanhi kapikas, 
usa ka badlungon nga iro, saba nga langgam ug si-
yam ka mga anak, nag- edad og 3 ngadto sa 17. Swerte 
lang nga, ang kabag- o sa among gugma igo na nga 
makapalahutay kanamo sa mahagiton nga mga adlaw 
sa unahan.LIT
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Usa ka Adventure sa Pagpailub ug Gugma

ang umaabut, akong nahimamat si Arnfinn, ug sa 
akong katingala nga maayo kaayo ang among panag- 
istoryahanay ngadto- ngadto nalingaw kaayo ko sa iyang 
pakig- uban. Siya utokan, ambungan, ug mahiligon sa 
dula. Sa dihang siya mitanyag, wala ko kahibalo unsay 
anaa sa umaabut, apan kahibalo ko nga gusto nako kana 
nga umaabut nga uban kaniya. Migahin kami og panahon 
aron sa “paghapsay sa mga kalisud,” sumala pa sa tawag 



38 L i a h o n a

ang mga pangutana. Diha ko sa pikas bahin sa lamesa nag-
drowing ug mga hulagway sa pagsulbad sa mga problema 
nga gipresentar. Nahuman namo ug gitandi ang among 
mga tubag sa pasulit, nasuta namo nga ang among mga 
tubag managsama ra. Diha nako nakaamgo nga ang pasulit 
sama ra sa among mga kinabuhi.

Tuguti ko sa pagpasabut: Buhaton niya ang mga bu-
tang sa usa ka paagi, ug ako mobuhat niini sa lain. Apan 
managsama ra ang among tumong, bisan og managlahi sa 
pamaagi. Pagkab- ut nianang tumong sama sa pasulit sa IQ: 
samtang naghimo siya so mga equation ug nagdrowing ko 
og mga hulagway, nakuha gihapon namo ang samang tubag.

Nasayud ko nga dili ko kahimo sa iyang trabaho isip 
abogado, ug sigurado ko nga lisuran siya sa akong linya 
sa trabaho nga usa ka manunulat ug artist sa water- 
color. Ang mga nakaayo nga nindot siyang tan- awon kon 
magbuhat siya sa mga butang sa lahi nga paagi kaysa 
mapungot. Ang kalainan mahimong makalingaw nga ka-
sinatian kon ato kining itugot. Akong giingnan si Arnfinn 
usa ka adlaw, “Kon imoha kong tudloan sa ubang butang 
ug tingali matudloan ko ikaw sa uban, usa ka adlaw OK 
nata.” Kaming duha kinahanglan katudloan, ug kini usa 
ka padayon nga proseso. Ang pagdayeg nahimong usa 
ka importanteng pulong.

Kon si Mama ug Papa managlahi sa daghang paagi, 
sigurado gayud nga ang duha ka parisan nga mga anak 
mahimong dagko usab og kalainan. Mihukom mi nga mo-
trabaho og maayo ug atubangon ang mga problema kada 
adlaw sa nagkalain laing kinaiya sa pagpangaon, estilo sa 

panamit, pagpangtulog, ug mga gimbuhaton, sa paghisgut 
sa pipila. Sulod sa dugayng panahon sa mga bata nga giu-
lohan og “akoa” ug “imoha” ug dili kanunayng gihunahuna 
nga ang pagsagol sa duha ingon diay niana ka nindot.

Ang kinamagulangan mipahibalo nako nga sa dili madu-
gay siya maglain na ug gusto niya nga malipay ko; ang su-
nod nga duha ka babaye dili ganahan sa usag usa; ug usa sa 
mga lalaki mihatag sa iyang kwarto ug adto matulog sa sofa 
inig tapos sa semana kon moabut ang iyang mga igsoon sa 
gawas nga mga lalaki. Wala gayud siya magreklamo mahitu-
ngod niana, panalanginan ang iyang kasingkasing.

Pagtagana og Lugar alang sa  
Niadtong Atong Gimahal

Kanunayng adunay usa nga lugar niadtong inyong gima-
hal. Among gihan- ay pag- usab ang parlor sunod sa sala isip 
usa ka dangpanan ug ang sa taas ang mga kwarto sa mga 
bata. Ang duha ka telebisyon ug duha ka banyo nahimong 
panginahanglan imbis luho [luxury]. Pipila ka adlaw lang 
kausa sa usa ka tuig alang sa mga ginikanan nga bag- ong 
minyo usa usab ka importante nga puhunan sa among 
umaabut isip usa ka pamilya.

Ang katapusan sa semana ug ubang mga kalihokan 
nga giplano nang daan; mga kalan- on, mga dula, ug mga 
kalihokan kinahanglan nga ipahiangay sa kadaghanan sa 
mga anak. Lima sa mga anak ni Arnfinn nagpuyo uban sa 
ilang inahan sa kada adlaw, ug gusto nakong respetuhon 
ang iyang pangandoy ingon man usab sa pagsiguro nga 
ang mga bata malingaw sa ilang pagbisita sa ilang papa. 

Kana nagpasabut nga kinahang-
lan nga magpakahilom bahin 
sa ginagmayng kapungot ug 
magtutok hinoon sa unsay mas 
importante aron malingaw sila 
sa ilang pag- istar. Migamit ko og 
pailub ug gugma—dayon du-
gang pailub, agig dugang sa usa 
ka baldi nga pasiaw.

Ang kasamok sa buntag sa 
Dominggo usa ka dakong pagsu-
lay. Naningkamot mi nga mag-
pahiluna ang kahimtang uban 

Pagpaburot og bula uban sa tulo 
sa among mga apo. Ang among 
mga anak nagtubo ug mibalhin, 
apan sila nasayud nga sila anaa 
kanunayng welcome sa pagbisita.
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sa maanindot nga klasikal nga 
musika samtang magiya sa mga 
bata sulod ug gawas sa duha ka 
banyo sa dili pa tingbagting alang 
sa lamian nga pamahaw. Pagsulay 
lang gihapon, ang pagpagawas 
sa tanan ug pagpasakay ngadto 
sa minivan aron makaabut sa 
simbahan sa hustong oras usa ka 
pagsulay sa paghupot sa espiritu 
sa Igpapahulay kada Domiggo. Inig pangabut na sa balay 
ug natagamtam na ang lami nga panihapon, makalma na 
mi igo nga malingaw nga magdula- dula.

Adunay daghang kaalam sa mga programa ug mga 
leksyon nga natudlo kanamo sa simbahan. Pag- ampo sa 
pamilya, family home evening, ug sa paghisgot sa mga ba-
ruganan sa ebanghelyo mao ang angay ug paningkamutan. 
Ang ebanghelyo naghatag kanamo og kalipay ug nakata-
bang kanamo nga makasabut kon unsa ka mas importante 
ug kabililhon ang mga pamilya.

Nakahimo mi og daghang bag- o nga mga tradisyon 
apan gipadayon usab ang uban nga gikan sa kanhi nga 
mga kinabuhi. Matag summer dad- on namo ang kutob sa 
madala ngadto sa Stockholm Sweden Temple. Moistar mi 
sa kampinganan sa habagatan nga bahin sa templo. Na-
himo na kining usa ka tradisyon nga among nalingawan 
ug bisan ang mga anak nga minyo na gihimo kini ngadto 
sa ilang mga pamilya.

Kon ang among mga anak karon moduol aron mag-
patambag mahitungod sa pakig- date ug kaminyoon, ako 
mosulti kanila nga dili importante kon ang usa ka tawo 
ganahan og jogging ug ang lain ganahan og sayaw nga 
ballet. Ang labing importante nga butang mao nga ang 
samang kadasig alang sa pagserbisyo sa atong Manluluwas 
ug determinasyon sa pagpaningkamot ngadto sa tumong 
nga mahimong mahangturong pamilya.

Doble ang Pagpailub, Doble ang Panalangin
Kon ako makahimamat og mga magtiayon kinsa adunay 

oportunidad sa kaminyoon, mahimuot ko alang kanila, 
malipay nga sila makabaton og kauban ug suod nga higala 
nga ikauban. Apan nakahinumdom usab ko nga sa unang 

pipila ka tuig ang pagpahimutang sa duha ka pamilya dili 
gayud pulos kalipay ug kamaya. May kantidad kini, ug 
dunay mga adlaw maghunahuna mi nganong mahagiton 
man kaayo.

Karon, ang among mga anak nga babaye kinsa wala 
gayud ganahi sa usag usa isip mga tin- edyer ang duha 
mga inahan na ug nalingaw sa pagtandi sa ilang mga 
gipangsulat atol sa mga panihapon sa pamilya ug gani 
migahin pa og panahon sa pagbakasyon diha sa family 
cabin. Makadasig nga mga sulat gipadala ngadto sa mga 
lalaki nga nagserbisyo sa mga misyon ug ang pipila sa 
among mga anak nakabisita sa usag usa samtang na-
muyo sa gawas sa nasud. Kanunay silang malingaw nga 
mag- abut alang sa dakong panihapon sa holiday ug 
magmaya kon adunay bag- ong ipahibalo nga bag- ong 
pag- umangkon nga babaye o lalaki.

Si Arnfinn nalang ug ako ang naa sa balay karon. Aduna 
mi makalingaw nga iro ug usa ka bag- ong langgam nga ga-
may. Ang mga bata kanunayng naa sa ilang kwarto taliwala 
sa pag- eskwela ug pagtukod og bag- o nga mga panimalay. 
Sila nasayud nga sila kanunay nga welcome ug mapakaon 
ug panggaon kon sila mohapit.

Pagsagol sa duha ka pamilya nagkinahanglan og doble 
nga paghigugma ug doble nga pagpailub. Adunay panag-
luto ug daghan labhanan, apan angay lang kini. Gihigugma 
namo ang among dakong pamilya. Ang mga panalangin 
sa pagbaton og kaduhaon kadaghan nga tawo nga higug-
maon kaduhaon usab ang kanindot.

Ug ang among pamilya nagtubo pa. Adunay bag- o nga 
henerasyon sa matahum nga mga bata, ug sila among 
mga apo! ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Norway.

Usa sa among tradisyon mao ang 
pagtambong sa Stockholm Sweden 
Temple matag ting- init sa ingon ka 
daghan sa among mga anak kutob 
sa mahimo. Sa miaging tuig kami 
mibyahe og 10 ka oras aron ang 90 
anyos nga inahan ni Arnfinn moa-
but kanamo ug ma- sealed ngadto 
sa iyang mga ginikanan.
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Dihang nahuman 
na ang negosyo 

sa kiosk, ang boss 
miingon ni Alice 
nga ilabay ang 
basahon. Apan si 
Alice nakuryuso 
ug nangutana kon 
pwedeng iyahon 
na lang ni.

Sa pagtubag nako sa telepono, akong 
nadungog ang naghinam- hinam nga 

tingog sa usa sa lokal nga mga full- time 
nga misyonaryo misulti nako bahin sa 
usa ka bunyag nga himoon sa pipila 
ka adlaw. Ang mga bunyag, siyempre, 
sa kanunay maoy rason sa kahinam sa 
mga misyonaryo, apan dili pamilyar 
nako ang ngalan sa sister nga bunya-
gan. Apan ang mga elder miinsister 
nga motambong ko sa bunyag kay 
may surprisa nga naghulat nako.  
Wala na siya mosulti pa og dugang.

Sa adlaw sa bunyag, misayo ko sa 
simbahan aron mahibaloan kon unsa 
ang surprisa. Apan wala ko kaila sa 
batan- ong sister—si Alice—nga bun-
yaganan, ug wala siyay gipakita nga 
nakaila siya nako.

Human ang matam- is, puno sa 
Espiritu nga bunyag, gigunitan ni 

GIBASA NIYA ANG AKONG PAGPAMATUOD
Alice ang Basahon ni Mormon sam-
tang siya mipamatuod sa katinuod 
niini ug mipahayag og pasalamat sa 
mga pagtulun- an niini, ilabi na sa 
pagsaksi niini sa Manluluwas. Sa iyang 
pagpamatuod, iyang gisugilon kon sa 
unsang paagi ang libro miabut kaniya. 
Nagtrabaho siya sa usa ka kiosk sa 
usa ka lokal nga shopping mall. Usa 
ka adlaw usa ka babaye ang miagi ug 
mihatag sa basahon ngadto sa iyang 
boss. Ang boss dili interesado ug 
gibutang ra kini sa estante.

Sa wala madugay, dihang nahuman 
na ang negosyo sa kiosk, ang boss mi-
ingon ni Alice nga ilabay ang basahon. 
Apan nakuryuso si Alice, gitan- aw og 
kadiyot ang basahon, ug nangutana 
kon pwedeng iyahon na lang ni.

Gidala ni Alice pagpauli ang  
Basahon ni Mormon, gibasa kini 

sulod sa pipila ka semana, ug nakom-
binser sa katinuod niini. Apan wala 
siya masayud unsay buhaton. Pipila 
ka bulan ang milabay nakakita siya 
og laing trabaho, diin siya nagtrabaho 
kauban sa usa ka Santos sa Ulahing 
mga Adlaw. Iya siyang gipangutana 
bahin sa Basahon ni Mormon ug 
sa Simbahan, ug siya ug ang iyang 
asawa midapit niya sa pakighimamat 
sa mga misyonaryo.

Dayon kini nga sister miingon nga 
ganahan siyang mobasa sa pagpama-
tuod nga gisulat diha sa atubangan 
sa iyang Basahon ni Mormon. Ang 
pagpamatuod gikan nako. Gisulat ko 
kini sa wala pa nako ihatag sa boss 
ni Alice didto sa kiosk.

Ang mga elder napuno sa pagmaya 
og pahiyom. Usa kini sa pinakatam- is 
nga surprisa nga akong nasinati su-
kad sa akong kinabuhi! Human sa 
bunyag, ang akong bag- ong sister sa 
ebanghelyo nagdali- dali aron moga-
kos nako.

Nalipay kaayo ko nga misaksi sa 
bunyag ni Alice ug maminaw sa iyang 
mapaubsanong pagpamatuod, nga  
naangkon gumikan sa pagbasa sa 
Basahon ni Mormon ug pag- ampo 
sigun sa tambag ni Moroni: “Kon kamo 
mangutana sa kinasingkasing, uban sa 

tinuod nga katuyoan, may 
hugot nga pagtuo diha 
kang Kristo, siya mopakita 
sa kamatuoran niini nganha 
kaninyo” (Moroni 10:4).

Puno gihapon ko sa 
dakong pasalamat nga 
nahimo kong usa ka 
gamayng bahin sa pagta-
bang og usa ka anak sa 
Dios nga makadawat sa 
panalangin sa ebanghelyo 
ni Jesukristo. ◼
Faith Watson, Utah, USA

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
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Daghang katuigan ang milabay, 
dihang usa ako ka single nga 

inahan, nabug- atan sa pag- amuma 
ug pagsuporta sa akong upat ka mga 
anak, usa ka dako- dako nga gasa gikan 
sa akong inahan ug igsoong lalaki 
nagtugot kanako nga makaeskwela og 
balik sa kolehiyo. Sa akong pagdrayb 
padulong sa eskwelahan, maghuna-
huna ko sa akong mga pangandoy ug 
damgo alang sa akong mga anak. Usa 
ko ka kinabig sa Simbahan. Ang akong 
gihambin nga tinguha mao nga sila 
adunay oportunidad sa pagtudlo sa 
ebanghelyo ngadto sa uban ug pagdala 
kanila sa kalipay nga akong gibati.

Usa ka buntag, samtang nagdrayb 
ko paingon sa eskwelahan, naghuna-
huna ko sa akong duha ka kinama-
gulangang anak nga mga lalaki, kinsa 
adunay 22 ka mga bulan ang gintang 
sa edad. Kon sila magserbisyo, ang ki-
namagulangan mahuman na sa iyang 
misyon sa dayong pagsugod sa iyang 
igsoon. Naglibog ko og maayo niini ug 
naghunahuna unsaon nako nga ma-
katabang kanila sa pagbayad sa ilang 
mga misyon. Dili ako sigurado nga 
makakita og kwarta nga mapadala sa 
nahauna, wala pay labot ang ikaduha.

Kini nga kahasol nagpadayon sulod 
sa upat ka adlaw, samtang nag- ampo 
ko alang sa tubag. Sa ikalima nga ad-
law miabut ang tubag: “Pagpadako og 

PAGPADAKO OG TAKUS NGA MGA ANAK NGA LALAKI
takus nga mga anak nga lalaki. Sayon 
ra makit- an ang kwarta; ang takus nga 
mga anak nga lalaki dili.”

Napuno sa kalinaw ang akong 
kasingkasing. Ang tubag layo ra kaayo 
sa akong mga problema sa kwarta 
nga nakalitan ko. Ang akong tra-
baho mao ang pagpadako og takus 
nga mga anak. Magpahigayon ko og 
family home evening, motambong sa 
simbahan, mopatambong sa akong 
mga anak sa seminary, ug motabang 
sa akong mga anak sa mga kaliho-
kan sa Young Men. Makahimo ko sa 
pag- ampo, pagpuasa, ug pagbasa sa 
kasulatan nga kabahin sa among kina-
buhi sa pamilya. Nasayud ko nga kon 
akong gibuhat ang akong bahin, ang 
akong mga anak makabaton og opor-
tunidad sa pagserbisyo og misyon.

Agig dugang sa among buluhaton, 
kami adunay usa ka talagsaon nga 
home teacher kinsa nahigugma sa 
among pamilya. Siya ug ang iyang 
asawa matinud- anong mobisita matag 
bulan. Siya mitudlo og mga leksyon 
sa akong mga anak, mihatag kanila 
og mga panalangin, ug mitambong 
sa ilang mga kalihokan sa sports. 
Ang mga higala midala sa akong mga 
anak ngadto sa mga miting sa pries-
thood sa stake ug tibuok gabii nga 
pagkamping. Dihay mga miyembro 
sa stake kinsa mihatag nila og mga 

oportunidad sa pagtrabaho ug pangita 
og kwarta, mga silingan nga sama sa 
dugang nga parisan sa mga ginikanan, 
ug mga magtutudlo sa eskwelahan 
kinsa mitudlo kanila og disiplina ug 
pagkamakanunayon pinaagi sa akade-
mik, musika, ug sa sports.

Sa dihang ang akong kinamagu-
langan nga anak nga lalaki nag- 19, 
adunay kwarta alang sa iyang misyon. 
Ang resulta, adunay kwarta aron ang 
upat ka mga anak makaserbisyo. Sila 
miserbisyo sa Mexico ug Brazil ug sa 
South Carolina ug Virginia, USA. Ang 
duha ka kamanghuran nagkadungan 
pa gani sa pagserbisyo!

Kana nga kasinatian kanunay mag-
pahunahuna kanako sa mga pulong 
sa Ginoo diha sa Isaias: “Kay akong 
mga hunahuna dili mao ang inyong 
mga hunahuna, ni ang inyong mga 
dalan akong mga dalan” (Isaias 55:8).

Ang mga pag- ampo matubag kon 
kita mosunod sa tambag nga atong na-
dawat, ug magsunod kanunay ang mga 
panalangin. Ako nasayud nga ang ser-
bisyo nga gihatag sa akong mga anak 
ngadto sa Ginoo miusab sa ilang mga 
kinabuhi ug sa mga kinabuhi niadtong 
ilang gitudloan. Ang ilang pagserbisyo 
nakapanalangin sa among panimalay 
ug magpadayon sa pagbuhat sa ingon 
sa umaabut nga mga henerasyon. ◼
Janness Johnson, California, USA

Naglibog ko kon 
unsaon nako 

nga makatabang sa 
akong mga anak sa 
pagbayad sa ilang 
mga misyon.
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Samtang nagserbisyo ko isip pre-
sidente sa Misyon sa Siyudad sa 

Guatemala Guatemala, nakadawat 
mi og pipila ka bag- ong full- time 
nga mga misyonaryo. Samtang ako 
mipaila- ila sa akong kaugalingon 
niini nga mga misyonaryo, ako silang 
gisuginlan sa akong pagkakabig ug 
pagbunyag.

Ako misugilon nga sila si Elder 
Tree ug Wayne Matthews mitudlo 
nako sa ebanghelyo sa dihang 
nuybe anyos pa ko ug nagpuyo sa 
Glendive, Montana, USA. Ang duha 
ka mga misyonaryo ug usa ka mi-
yembro sa Glendive Branch mihatud 
nako sa Williston, North Dakota, 
USA, nianang mabugnawng adlaw 
sa tingtugnaw niadtong 1957 aron ko 

Atol sa among panag- istoryahanay, 
Akong gipakita niya ang Basahon ni 
Mormon—uban sa mensahe ug mga 
saad nga iyang nasulat—nga iyang 
gihatag kanako sa adlaw nga ako 
nabunyagan.

Ang inahan ni Elder Pixton miingon 
niya nga ang iyang amahan wala 
maghisgut kaayo mahitungod sa iyang 
misyon. Siya mibati nga wala kaayo 
siya magmalampuson tungod kay 
duha lang ka tawo ang iyang nabun-
yagan: usa ka single nga babaye ug 
usa ka nuybe anyos nga batang lalaki.

Agig pasalamat miingon ko niya 
nga tungod sa iyang mga paningka-
mot, ang tanan sa akong pamilya sa 
katapusan mipasakop sa Simbahan 
ug ang akong igsoong lalaki ug ako, 

DUHA LANG KA BUNYAG?

Duha ka mga misyonaryo ug usa ka 
miyembro sa Glendive Branch 

mihatud nako sa Williston, North 
Dakota, USA, nianang mabugnawng 
adlaw sa tingtugnaw niadtong 1957 
aron ko mabunyagan didto sa font 
sa usa ka balay tigumanan.

mabunyagan didto sa bunyagan sa 
usa ka balay tigumanan.

Paghuman nako og istorya sa 
akong sugilanon ug nakighinabi sa 
bag- ong mga misyonaryo, usa nila, si 
Elder Benjamin Pixton, miingon nako 
nga iyang lolo si David Tree. Pagkaa-
nindot nga surprisa! Si Elder Tree adu-
nay gibunyagan nga sa usa ka nuybe 
anyos nga batang lalaki sa Glendive, 
Montana, ug dul- an sa 50 ka tuig ang 
milabay kanang batang lalaki gitawag 
isip presidente sa misyon sa iyang apo 
nga lalaki.

Sa dihang ang mga ginikanan ug 
mga apohan ni Elder Pixton miabut 
aron sa pagkuha kaniya sa pagkahu-
man sa iyang misyon, nalipay ko nga 
nahimamat pag- usab si David Tree. PA
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Niadtong 1960 nakahimamat ko og 
batan- ong lalaki sa usa ka party 

nga misulti nako nga si Jesukristo 
mibisita sa Amerika human sa Iyang 
Pagkabanhaw. Akong nakita nga 
madanihon kini nga ideya ug gusto 
kong masayud pa og dugang, busa 
gisugdan nako ang pagsiksik sa mga 
library ug nangutana sa lain- laing mga 
relihiyusong pundok sa akong lung-
sod sa San Miguel, El Salvador.

Nagsiksik ko hapit sa tulo ka tuig 
apan walay makita. Sa dihang akong 
gisulti ngadto sa mga lider sa relihi-
yon nga nakadungog ko nga si Kristo 
miadto sa Amerika, miingon sila nga 
nalingla ko. Tungod kay ang akong 
pagsiksik walay gidulngan, sa katapu-
san nakatuo ko nga husto sila.

Usa ka adlaw, duha ka misyonaryo 
gikan sa Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
miabut sa akong balay ug miingon 
nga sila dunay importante nga 
mensahe alang sa akong pamilya. 
Diha- diha dayon nangutana ko nila, 
“Nahibalo ba mo nga si Jesukristo 
miadto sa Amerika?”

Usa kanila miingon, “Kami mopa-
matuod niana.”

Nianang higayona akong gi-
bati ang tumang kahinam sulod sa 
akong hunahuna ug kasingkasing 
ug nangutana, “Giunsa ninyo pagka-
hibalo niana?”

Gikuha niya ang usa ka basahon 
sa iyang bag ug miingon, “Kami nasa-
yud nga si Kristo mianhi dinhi tungod 
niini nga basahon, ang Basahon ni 
Mormon.”

Ang gitudlo sa mga misyonaryo 
nako sa unang diskusyon nakalibug 
nako, ug nagduha- duha ko sa istorya 
bahin sa unang panan- awon ni Prope-
tang Joseph mahitungod sa Amahan 
ug sa Anak.

PAG- AMPO UBAN SA TINUOD  
NGA KATUYOAN

Hinoon, naintriga ko sa Basahon 
ni Mormon, ug ang mga misyonaryo 
nagpadayon sa pagtudlo nako. Usa ka 
hapon nangutana sila nako, “Ikaw ba 
nag- ampo na aron mahibalo kon ang 
among gitudlo nimo tinuod?”

Giingnan nako sila nga nag- ampo 
ko apan walay tubag.

“Kinahanglang mag- ampo ka uban 
sa tinuod nga katuyoan,” miingon sila.

Akong gibasa ang Basahon ni Mor-
mon sulod sa pipila ka gabii. Akong 
nabasa ug mituo ko nga mipakita si 
Jesukristo sa mga Nephite. Apan dili 
gihapon ko makadawat sa panan- 
awon ni Joseph Smith. Ang akong 
pakigbisog hilabihan.

Usa ka gabii miluhod kong nag- 
inusara ug giablihan ang akong 
kasingkasing ngadto sa Dios. Gi-
ingnan nako Siya nga kinahanglan 
kong masayud kon Siya Mismo 
mipakita ba gyud ni Joseph Smith. 
Kon tinuod man, misaad ko Kaniya 
nga magpabunyag ko sa Simbahan 
ug moserbisyo Kaniya sa tibuok 
nakong kinabuhi.

Dihang mibangon ko sa sayo sa 
buntag, ang tubag miabut kanako 
pinaagi sa Espiritu Santo. Gihawanan 
ang akong hunahuna ug napuno sa 
kalinaw ang akong kasingkasing.  
Sukad niadtong higayuna hangtud 
karon, wala na koy pagduha- duha 
nga si Joseph Smith tinuod nga pro-
peta sa Dios, nga ang Basahon ni 
Mormon lain nga tugon ni Jesukristo, 
ug nga si Jesukristo ang atong  
Manluluwas ug Manunubos. Ako 
nasayud nga si Kristo miadto sa 
Amerika human sa Iyang Pagkaban-
haw. Ang akong kalag nahimuot diha 
niining talagsaon nga kahibalo nga 
gitudlo ngari nako pinaagi sa gahum 
sa Espiritu Santo. ◼
Carlos Rene Romero, El Salvador

uban sa among siyam ka mga anak 
nga lalaki, nagserbisyo og full- time 
nga misyon. Tungod sa iyang mis-
yonaryo nga pagserbisyo, miingon 
ko, dili na maihap ang natudloan 
sa ebanghelyo ug mipasakop sa 
Simbahan.

Daghang maayo, takus, mahala-
ron nga mga tighupot sa priesthood 
miamuma nako sa panahon sa akong 
pagkabata ug pagka- ulitawo, sugod 
ni Elder Tree ug sa iyang kauban nga 
si Elder Mathews. Ako kanunay nga 
mapasalamaton nga sila mitudlo ka-
nako sa ebanghelyo ni Jesukristo ug 
midala kanako ngadto sa gingharian 
sa Ginoo, diin Siya mipanalangin 
kanako nga dili masukod. ◼
Thomas R. Coleman, Kansas, USA
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Ni Hank R. Smith
Magtutudlo sa Religious Education,  
Brigham Young University

Si Lehi mitudlo sa iyang anak 
nga si Jacob, “Ang mga tawo  
naingon, nga unta sila makaba-

ton og hingpit nga kalipay” (2 Nephi 
2:25).

Kitang tanan gusto nga magmali-
payon. Kita sa kasagaran nangandoy 
gayud alang sa kamaya, kalinaw, ug 
katagbawan nga atong nakita sa mga 
sakop sa atong pamilya ug mga higala 
kansang kinabuhi ingon og napuno sa 
kalipay. Ang tanan mibati og kakulang 
sa kalipay sa ilang kinabuhi sa usa 
ka panahon o sa lain. Ang pipila gani 
tingali naghunahuna, “Magmalipayon 
pa kaha ko?”

Si Presidente Henry B. Eyring, 
Unang Magtatambag sa Unang Ka-
pangulohan, miingon: “Gibutang sa 
Ginoo diha [sa Basahon ni Mormon] 
ang Iyang mensahe nganha kaninyo. 
Sila si Nephi, Mormon, ug Moroni 
nasayud niana, ug kadtong kinsa 
mihugpong niini mibutang sa mga 
mensahe alang kaninyo.” 1 Tungod 

kay ang Dios nagtinguha nga ang ta-
nan Niyang mga anak malipay niining 
kinabuhia, Siya adunay gibutang nga 
mahangturong mga baruganan sa 
kalipay diha sa Basahon ni Mormon. 
Bisan og kamo makakita niini nga 
mga baruganan sa tibuok basahon, 
ilabi na ang duha ka mga kapitulo— 
2 Nephi 5 ug 4 Nephi 1—naglang-
kob sa klaro nga mga sumbanan nga 
mogiya kanato ngadto sa dugang 
nga kalipay kon kita andam sa pagsu-
nod niini.

2 Nephi 5
Sa wala madugay human sa kama-

tayon ni Lehi, ang Ginoo mipasidaan 
ni Nephi nga sila si Laman ug Lemuel 
mosulay sa pagpatay kaniya. Ang 
Ginoo misulti kang Nephi sa pag-
dala niadtong kinsa mouban kaniya 
ug molayas ngadto sa kamingawan. 
Bisan tuod og siguradong dihay 
mga kalisdanan niini nga pagbiya 
ug sa pag- establisar og usa ka bag- 
ong komunidad, sa 2 Nephi 5:27, 
si Nephi mipasabut, “Ug nahinabo 
nga kami mipuyo subay sa matang 

sa pagkamalipayon.” Kini nga ka-
pitulo nagbutang og sundanan sa 
kalipay nga mahimo natong sundon 
sa atong kinabuhi.
Pagpadayon sa Makapadasig nga 
mga Panag- uban

Si Nephi nagsulti kanato nga kadto 
kinsa milayas ngadto sa kamingawan 
uban kaniya mao kadto kinsa “mituo 
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Pito ka mga baruga-
nan nga atong ma-

sabtan gikan sa duha 
ka mga kapitulo sa 
Basahon ni Mormon 
nagtudlo kanato kon 

unsa ang gikinahanglan 
aron tinud- anay nga 

magmalipayon.

Unsa ang Matudlo sa  
Basahon ni Mormon ngari 

kanato mahitungod sa Kalipay?
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sa mga pasidaan ug mga pagpadayag 
sa Dios” (bersikulo 6). Usa ka mahi-
nungdanon nga tinubdan sa kalipay 
mao ang pundok sa atong mga higala. 
Importante alang kanato nga moga-
hin og panahon sa uban kinsa mituo 
sama sa atong gituohan ug kansang 
presensya makapadasig. Agig dugang 
sa paggahin og panahon uban sa mga 
sakop sa pamilya, kita makabaton og 
makapadasig nga pakig- uban sa mga 
higala nga makapalig- on sa atong 
pagtuo. Kadtong pakiglambigit ug 
pakig- uban adunay dakong epekto 
sa atong kalipay. Si Christine Carter, 
usa ka sociologist sa University of 
California, Berkeley, misulat, “Ang 
gidaghanon ug kalidad sa sosyal nga 
mga koneksyon sa usa ka tawo—mga 
panaghigalaay, mga relasyon uban sa 
mga sakop sa pamilya, kasuod ngadto 

sa mga silingan, ubp.—dunay dakong 
kalabutan ngadto sa kahimtang ug 
personal nga kalipay nga ang duha 
dunay lig- on gayud nga relasyon.” 2

Pagpahiangay sa Lihok ngadto 
sa Pagtuo

Sa bersikulo 10, si Nephi misulat 
nga ang iyang mga katawhan misu-
nod sa “mga sugo sa Ginoo.” Ang pag-
sunod sa mga sugo usa ka importante 
nga bahin sa pagpuyo og malipayon 
nga kinabuhi. Si Haring Benjamin 

miawhag sa iyang mga katawhan 
nga “maghunahuna sa bulahan ug 
sa malipayon nga kahimtang niadto 
nga naghupot sa mga sugo sa Dios” 
(Mosiah 2:41). Lisud alang kanato nga 
magmalipayon kon kita mituo sa mga 
sugo sa Dios apan wala mosunod ni-
ini. Ang pagkamasulundon nagdala og 
kalinaw sa hunahuna ug kalinaw sa 
tanlag. Ginaingon nga ang taga- India 
nga espirituhanon ug politikal nga 
lider nga si Mahatma Gandhi misulat, 
“Ang kalipay mao ang higayon nga 
unsay inyong gihunahuna, unsay 
inyong gisulti, ug unsay inyong gibu-
hat nagkauyon.” Kon ang atong mga 
gituohan ug mga lihok dili pareho, 
ang paghinulsol mao ang yawe aron 
maestablisar og usab ang panag- uyon 
diha sa atong mga kinabuhi.
Paglampus sa Pagtrabaho og Maayo

Sa mga bersikulo 11 ug 15 sa  
2 Nephi 5, si Nephi misulat nga ang 
iyang mga katawhan mitanom ug 
miani og mga lagutmon, nagbuhi 
og mga hayop, mitukod og mga 
building, ug nagtrabaho gamit ang 
nagkalain- lain nga mga oro. Siya 
miingon, “Ako, si Nephi, miawhag sa 
akong mga katawhan sa pagmakugi-
hon, ug sa paghago ginamit ang ilang 
mga kamot” (bersikulo 17). Gikan 
niini nga mga bersikulo yano natong 
makita nga ang pagtrabaho usa ka 
kritikal nga aspeto sa pag- angkon og 
kalipay. Ang matag adlaw nagdala 
og mga oportunidad sa pagtrabaho 
sulod sa atong mga panimalay, libut 
sa atong mga panimalay, sa atong 
komunidad, o sa atong panarbaho. 
Si Presidente Thomas S. Monson 
miingon: “Wala humana sa Dios ang 
kalibutan aron magamit sa tawo ang 
iyang kahanas. Gipabilin Niya ang 
kuryente diha sa panganod, ang 
lana diha sa yuta. Wala Niya butangi 
og tulay ang mga suba ug ang mga 

Ang pagbati sa 
kalampusan nga 

sa kasagaran 
nag- uban sa 

pagtrabaho og 
maayo nagdala 

og kalipay.
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kahoy sa kalasangan wala pamutla 
ug ang mga dakbayan wala tukura. 
Ang Dios mihatag sa tawo sa hagit 
sa hilaw nga mga materyal, dili sa ka-
sayon sa nahuman nga mga butang. 
Gipasagdan Niya nga ang mga hu-
lagway wala makolori ug ang musika 
wala makanta ug ang mga problema 
wala masulbad, aron ang tawo unta 
masayud sa hingpit nga kalipay ug 
himaya sa paglalang.” 3 Sa ato pa, ang 
kahimuot sa pagkamamugnaon ug 
ang pagbati sa kalampusan nga sa 
kasagaran nag- uban sa pagtrabaho 
og maayo nagdala og kalipay.
Pag- focus diha sa Templo

Si Nephi nagsulti usab kanato nga 
siya ug ang iyang mga katawhan 
migahin og panahon sa pagtukod og 
templo (bersikulo 16) samtang sila 
mitukod sa ilang bag- ong komuni-
dad. Ang mga panalangin sa templo 
ug ang kalipay dili mabulag. Ang 
templo nagtudlo kanato sa plano 
sa kaluwasan ug nagpahinumdom 
kanato nganong ania kita dinhi sa 
yuta. Atong nakat- unan nga kita mga 

anak sa mahigugmaong Langitnong 
Amahan ug ang atong kinabuhi adu-
nay dakong katuyoan diha sa Iyang 
plano. Sulod sa templo kita mobati 
nga mas duol Kaniya; kita mobati sa 
Iyang presensya, sa Iyang gahum, ug 
sa Iyang pagtugot. Bisan kon kita dili 
makatambong kanunay sa templo, 
ang pagbaton og rekomend sa templo 
ug pagbaton og usa ka litrato sa tem-
plo sa atong mga panimalay makapa-
hinumdom kanato sa mga kasinatian 
sa templo nga atong nabatunan ug 
sa mga kamatuoran nga atong nakat- 
unan didto.

4 Nephi 1
Sa 4 Nephi, ang propeta- historian 

nga si Mormon nagsulti kanato kon 
unsay nahitabo sa mga tawo human 
ang Manluluwas mibisita sa mga 
katawhan ni Nephi. Samtang iyang 
gihulagway kini nga mga tawo, siya 
miingon, “Wala nay mga katawhan 
nga labaw pa ka malipayon sa tanan 
nga mga katawhan nga gilalang sa 
kamot sa Dios” (4 Nephi 1:16).

Pagpakigbahin sa Unsay  
Anaa Kanato

Sa bersikulo 3, nagsulat si Mormon 
nga kining mga tawhana aduna sa 
“tanan nga mga butang alang kanilang 
tanan” ug “walay adunahan ug kabus.” 
Samtang kita nagtinguha og kalipay 
sa atong kaugalingong kinabuhi 
karon, importante alang kanato nga 
makakat- on sa pagpakigbahin kon 
unsay anaa kanato ngadto sa uban.

Daghang mga pagtuon ang nag-
pakita nga ang panahon nga gigahin 
sa pagserbisyo ug ang kwarta nga 
gigahin alang sa uban dunay direkta 
nga epekto sa atong kalipay.4 Dili 
ikatingala, nga nianang higayuna, 
si Haring Benjamin misulti sa iyang 
mga katawhan, “Ako manghinaut nga 
kamo kinahanglan mohatag sa inyong 
kabtangan ngadto sa mga kabus, 
matag tawo sumala sa unsa ang anaa 
kaniya, ingon sa pagpakaon sa gi-
gutom, pagsinina sa hubo, pagduaw 
sa mga masakiton ug pag- alagad sa 
ilang kahupayan, sa espirituhanon 
ug lawasnon, sumala sa ilang mga 
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sa kaminyoon” (4 Nephi 1:11). Ang 
pagkaminyo ug pagpadako sa mga 
anak (tan- awa sa bersikulo 10) ma-
himo nga usa ka talagsaong tinubdan 
sa kalipay alang niadtong kinsa aduna 
niining mga oportunidad. Si Presi-
dente James E. Faust (1920–2007), 
Ikaduhang Magtatambag sa Unang 
Kapangulohan, miingon, “Ang kalipay 
diha sa kaminyoon ug pagkaginikanan 
mahimong molabaw pa sa liboan ka 
higayon kay sa bisan unsang kalipay.” 6

Apan dili kita kinahanglan nga ma-
minyo o adunay mga anak nga atong 
kaugalingon aron makabaton og 
relasyon uban sa mga sakop sa pa-
milya nga makahatag og kalipay. Ang 
mga single adult, mga kabatan- onan, 
ug mga bata makaapil usab niining 
mga panalangin. Aron makabaton 
og kalipay sa kinabuhi sa pamilya, 
kita kinahanglang maningkamot sa 
paghalad ngadto sa matag sakop sa 
pamilya sa atong pakighigalaay, pag-
sabut, ug gugma. Ang mga pamilya 
makahatag og emosyonal ug pisikal 
nga kaluwasan ug usa ka pagbati nga 

panginahanglan” (Mosiah 4:26). Kita 
adunay daghang mga oportunidad sa 
pagtabang niadtong nanginahanglan 
pinaagi sa pagserbisyo, mga halad 
sa puasa, ug uban pang nagkalain- 
laing mga pundo nga gidumala sa 
Simbahan.

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
miingon: “Sa tibuok kasaysayan, ang 
kakabus usa sa kinadak- ang hagit sa 
tawhanong kaliwat. Tataw nga ang 
pag- antus kasagaran pisikal, apan ang 
espiritwal ug emosyonal nga kadaut 
nga dala niini tingali mas grabe pa. Sa 
tanang sitwasyon, ang halangdong Ma-
nunubos wala mosugo kanato og mas 
labaw pa kay sa pagtabang Kaniya sa 
pagpas- an niining palas- anon gikan sa 
katawhan.” 5 Samtang kita mohatag og 
dugang nga paningkamot, panahon, 
ug pamaagi sa pagtabang sa uban, kita 
makakita og dugang sa atong kaugali-
ngong kalipay.
Pagkasakop sa usa ka Pamilya

Si Mormon nagsulti kanato nga kini 
nga mga tawo “naminyo, ug sinayuran 

nahisakop, nga mahinungdanon sa 
pagsinati og kalipay.
Ang Pagkahimong Tigpasiugda 
sa Kalinaw

Upat ka mga higayon sa tibuok 
4 Nephi, si Mormon nagsulti kanato 
nga kini nga mga tawo “walay pa-
nagbingkil” diha kanila (tan- awa sa 
mga bersikulo 2, 13, 15, ug 18) “tu-
ngod sa gugma sa Dios nga anaa sa 
mga kasingkasing sa mga katawhan” 
(bersikulo 15). Ang panagbingkil ug 
kalipay magkaatbang gayud—ang usa 
mopalayo gikan sa lain. Ang Manlu-
luwas mipasidaan sa mga Nephite sa 
kakuyaw sa panagbingkil sa dihang 
Siya miingon, “Siya nga may espiritu 
sa panagbingkil dili gikan kanako, 
apan gikan sa yawa, kinsa mao ang 
amahan sa panagbingkil” (3 Nephi 
11:29). Kinahanglan natong siguradu-
hon nga kita mohimo og dakong pa-
ningkamot nga dili mobuhat o mosulti 
og bisan unsa nga magdala og espiritu 
sa panagbingkil ngadto sa atong mga 
trabahoan, mga eskwelahan, ug mga 
panimalay. Hinoon kita kinahanglang 
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mobuhat sa tanan natong mahimo 
sa pagpalambo og gugma sa Dios sa 
atong mga kasingkasing.

Kasagaran ang panagbingkil moa-
but tungod sa kawalay pailub. Uban 
sa tabang sa Espiritu, kita makausab 
sa atong kinaiya ug mahimo nga mas 
mapailubon. Si Presidente Dieter F. 
Uchtdorf, Ikaduhang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan, miingon: “Ang 
pagka- dili mapailubon . . . usa ka 
tilimad- on sa pagkahakog. Kini usa 
ka kinaiya sa pagka maako- akohon. 
Naggikan kini sa hilabihan ka komon 
nga kahimtang sa sakit nga gitawag 
og ‘pinakaimportante nga butang sa 
kalibutan’, diin nagdani sa mga tawo 
sa pagtuo nga ang kalibutan nagtu-
yok libut kanila ug ang uban mga tig-
suporta lamang nga bahin sa dakong 
entablado sa pagkamortal diin sila 
lamang ang dunay pinakaimportante 
nga papel.” 7

Dunay mas maayo pa nga paagi. Si 
Presidente Gordon B. Hinckley (1910–
2008) midapit kanato sa “pag- ugmad 
sa kinaiya sa malumo nga tubag. 
Kini mopanalangin sa inyong pani-
malay, kini mopanalangin sa inyong 
kinabuhi.” 8

Usa ka Pagdapit sa Pagpangita 
og Kalipay

Ang Basahon ni Mormon naglang-
kob sa mga baruganan sa kalipay. 
Nahisgutan nato mao ang bahin la-
mang sa unsay makita niining duha ka 
mga kapitulo. Unsa ang atong makita 
sa nahibilin sa tibuok nga basahon? 
Maalamon ang pagsugod sa atong 
kaugalingong pagsiksik sa Basahon 
ni Mormon alang sa dugang pa nga 
mga giya ngadto sa mas malipayon 
nga kinabuhi. Si Presidente Ezra Taft 
Benson (1899–1994) misaad sa mga 
Santos: “Sa higayon nga sugdan ninyo 
ang tinuoray nga pagtuon sa Basahon 

ni Mormon . . . kamo makabantay nga 
ang kinabuhi mas mabungahon.” 9 
Ang Ginoo mihatag kanato niining 
talagsaon nga himan. Kita makakat- on 
sa paggamit niini sa pagpanalangin sa 
atong kaugalingong kinabuhi ug sa ki-
nabuhi niadtong atong gihigugma. ◼
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Ni Matthew Porter Wilcox
Seminaries and Institute

“Unsay atong gikinahanglan 
karon mao ang labing ma-
ayong henerasyon sa mga 

young adult sa kasaysayan sa Simba-
han,” matud ni Elder M. Russell Bal-
lard sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles ngadto sa mga young 
adult sa kinatibuk- ang komperensya 
sa Abril 2015. “Mga young adults 
kinahanglan mo- enroll sa institute of 
religion. Ang mga klase sa Institute . . . 
mobalanse sa inyong kinabuhi ug mo-
dugang sa inyong edukasyon nga dili 
espirituhanon pinaagi sa paghatag ka-
ninyo sa uban nga mga oportunidad 
sa paggahin og panahon sa pagtuon 
sa mga kasulatan ug mga pagtulun- an 
sa mga propeta ug mga apostoles.” 1

Aron mapalawman pa ang panabut 
sa mga young adult sa ebanghelyo, 
palig- unon ang ilang mga pagpama-
tuod ug pasalig ngadto kang Jesu-
kristo, ug makakaplag og personal 
nga giya alang sa ilang mga kinabuhi, 
ang programa sa institute mihatag 
og gibug- aton sa panginahanglan 
sa pagbayaw sa pagkat- on alang sa 
matag young adult. Kini nga pag-
lambo mapakita sa dag-kong mga 
paagi: pinaagi sa pagtanyag sa upat ka 
bag- o nga cornerstone nga kurso ug 
pinaagi sa pagbutang og mas dakong 
importansya sa pagradwar sa institute, 
ug pinaagi sa pag-imbitar sa tanang 

estudyante nga mokuha og mas ak-
tibo nga katungdanan sa ilang espi-
rituhanon nga pagkat-on pinaagi sa 
pagkompleto sa gi-assign nga pagbasa 
ug mga assessment sa pagkat-on.

Unsa man ang upat ka mga  
bag- ong cornerstone classes?

Samtang ang klase sama sa Daang 
Tugon, Bag- ong Tugon, Basahon ni 
Mormon, ug ang 
Doktrina ug mga 
Pakigsaad padayon 
nga itanyag, upat 
ka bag- ong mga 
cornerstone classes 
karon magsilbing 
sentro nga gituto-
kan sa institute. Kini 
naglakip sa (1) Si 
Jesukristo ug ang 
Walay Katapusan 
nga Ebanghelyo, 
(2) Mga Pundas-
yon sa Pagpahiuli, 
(3) Ang Mahangtu-
ron nga Pamilya, ug 
(4) Mga Pagtulun- an 
ug mga Doktrina sa 
Basahon ni Mor-
mon. Samtang ang 
ngalan nagpasabut, 
kining mga corners-
tone classes may 

Imong mapalambo  
ang pagkat- on sa 

ebanghelyo samtang 
motambong kamo 
sa upat ka bag- ong 

cornerstone institute 
classes.

Nganong Mahinungdanon 

kalabut sa sukaranang mga doktrina, 
kasaysayan, ug mga pagtulun- an sa 
ebanghelyo, ingon nga makita diha 
sa mga kasulatan ug sa mga pulong 
sa buhing mga propeta.

“[Kining bag- ong cornerstone 
classes] mahimong mosangput 
ngadto sa mas halawom nga pag-
tuon sa kasulatan kay sa kurso sa 
halapad nga survey- type nga mga 

Paggradwar ang  

sa Institute



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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UNSAY ANGAY NAKONG  
BUHATON ARON 
MOGRADWAR?

Gihangyo kamo sa paghimo sa 
inisyatibo ug iprayoridad ang pag-
gradwar sa institute ug himoa kini 
nga kabahin sa inyong pundas-
yon sa ebanghelyo. Agig resulta, 
inyong mapalambo ang inyong 
kahibalo ug mapalawman ang 
inyong pagkakabig samtang mag- 
angkon kamo sa gikinahanglang 
14 mga kridito.* Sa pag- angkon 
niining mga kridito, kamo kina-
hanglan nga:
•  Mokuha sa kada usa sa duha ka 

kridito sa mga cornerstone class 
nga nalista sa ubos.
1.  Si Jesukristo ug ang Ma-

hangturon nga Ebanghelyo
2.  Pundasyon sa Pagpahiuli
3.  Ang Mahangturong Pamilya
4.  Ang mga Pagtulun- an ug 

ang Doktrina sa Basahon ni 
Mormon

•  Pagdugang og unom pa ka mga 
kridito pinaagi sa pagkuha og 
laing klase nga inyong mapilian.

•  Agig dugang, kinahanglan 
inyong madawat ang eklesias-
tikanhong pag- endosar gikan 
sa inyong bishop o branch 
president.

*  Aron makadawat og grado sa klase, 
kamo kinahanglan motambong og 
dili mominos sa 75 porsyento sa 
mga sesyon sa klase, nakakompleto 
sa gi- assign nga basahunon, ug 
nakakompleto sa assessment sa 
pagkat- on sa kurso.

kurso sa nangagi,” miingon si Brent L. 
Top, dean sa religious education sa 
Brigham Young University. Si Chad 
Webb, ang tigdumala sa Seminaries 
and Institutes of Religion, midugang, 
“Ang  mga kasulatan may kalabutan 
sa usag usa, ug samtang sila magdu-
ngan sa paglambo, adunay mga pang-
lantaw ug panabut ug kalig- on nga 
moabut gikan sa pagtuon sa tanan 
nga sumbanan nga mga kasulatan.” 2

Kining batan- ong babaye miuyon: 
“Naghunahuna ko kon unsa gayud 
kadako ang akong makat- unan kaba-
hin sa Pagpahiuli nga wala pa nako 
masayri, apan akong nakita ang akong 
kaugalingon sa pagsabut sa mga 
baruganan nga wala pa nako masi-
nati sukad pa. Ang kurso naglakip sa 
mga hilisgutan sama sa dinaghan nga 
kaminyoon, sa priesthood ngadto sa 
tanang takus nga mga lalaki, ug sa 
Mountain Meadows massacre. Kini 
nga mga hilisgutan naghatag kanako 
og impormasyon nga nakagamot diha 
sa hugot nga pagtuo kay sa pagduha- 
duha. Ang kurso usab naglambigit sa 
Pagpahiuli ngadto sa kasamtangang 
mga panghitabo, busa ako moangkon 
nga sa pagkatinuod usa ako ka tipik 
sa Pagpahiuli. Dili lang kini sa Pro-
petang si Joseph Smith, si Presidente 
Brigham Young, ug uban nga mga 
pioneer. Ako usab!

Nganong kinahanglan man ko 
nga mohimo og tumong sa  
paggradwar sa institute?

Ania ang pipila ka gisulti sa 
ubang estudyante mahitungod 

sa paggradwar sa institute:
“Naghimo ko og tumong nga 

mogradwar sa institute, ug bisan 
og daghan ang akong gisakripisyo, 
nagantihan ko uban sa salabutan, 
kinaadman, ug usa ka mas lig- on 
nga pagpamatuod.”

“Human sa gradwasyon akong 
gibati nga mas nalig- on ug andam 
na alang sa bag- o nga mga kasina-
tian. Mo- awhag usab ko sa uban sa 
paggradwar.”

“Ang paggradwar mao ang usa 
ka espirituhanong kalampusan 
nga nakauswag nako paingon sa 
akong tumong sa mahangturong 
kaluwasan.”

Sa inyo usab nga pagpalambo 
sa inyong nakat- unan pinaagi sa 
pagpaningkamot nga makagradwar, 
kamo makat- on nga hatagan og 
prayoridad ang pagtuon sa ebang-
helyo ug pagpalambo sa inyong 
mga pagka- eskolar sa ebanghelyo. 
Kamo makakita niini nga mga ka-
matuoran gisapid ngadto sa usa ka 
maanindot nga kurtina sa pagpa-
matuod. Human sa tanan, ang pag-
gradwar sa institute mahitungod ra 
gayud sa inyong espirituhanon nga 
pagpalig- on. ◼

MUBO NGA MGA SULAT
 1. M. Russell Ballard, “Ang Labing Maayong 

Henerasyon sa mga Young Adult, Liahona, 
Mayo 2015, 68.

 2. Sa Marianne si Holman Prescott, “Four 
New Classes Added to Curriculum for 
Church Schools,” Church News, Nob. 11, 
2014.

Ang mga cornerstone class  
mahimong anaa sa mga 30 ka 
mga pinulongan.
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“Ayaw tuguti ang uban sa pagkumbinser ninyo nga kamo limitado  
sa unsay inyong mahimo. Tuohi ang inyong kaugalingon ug dayon  
magpuyo aron makab- ut ang unsay mahimo ninyong kab- uton.”

Presidente Thomas S. Monson, “Pagpuyo og Abunda nga Kinabuhi,” Liahona, Ene. 2012, 5.

HUNAHUNAA  
OG MAAYO



ANG IMONG  
HUGOT NGA  

Elder Neil L. Andersen
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 

Oktubre 2015 nga kinatibuk-ang komperensya

PAGTUO MOLAMBO  
dili sulagma, apan  
PINAAGI SA PAGPILI.



Ni Sara N. Hall

Sa 17 anyos pa 
ko nahibaloan 
sa akong mama 

nga siya dunay kanser 
sa totoy. Ang pagka- 

shock milukop sa akong 
pamilya ug mihatud nako 

sa pagluhod sa lawom 
nga pag- ampo. Mihilak ko 

hapit usa ka oras, nangu-
tana sa Dios kon nganong 

gitugutan Niyang mahitabo 
kini ug kon moayo ba Siya sa 

akong mama. Ang kahupayan 
misugod sa pag- abut pipila ka 

adlaw dihang ang mga miyem-
bro sa ward, kaparyentihan, mga 

higala, ug mga silingan nakadu-
ngog sa balita. Naa dayon sila aron 

motabang. Mga pagkaon miabut, 
mabinationg mga pulong ug buhat 

nahimo, kamahunahunaon ug simpa-
tiya gihatag. Ang gugma nga among 

gibati gikan niini hilabihan.
Apan bisan kon nakadawat mi og 

daghang tabang, grabe ang akong 
depresyon. Wala na ko magsapayan 

kon unsay nahitabo nako. Mihunong ko 
sa pagbuhat sa butang nga akong gana-

han. Mitapul ko ug wala nay pagtagad sa 
mga buluhaton, sa buluhaton sa eskwe-

lahan, ug sa akong calling sa Simbahan. 
Akong nakita nga ang akong sitwasyon ug 

dugang responsibilidad usa ka dakong palas- 
anon. Akong gibati nga mabuhat ra nako ang 

tanan nga ako ra ug wala magkinahanglan og 
tabang sa uban.

MGA LEKSYON 

SA DOMINGGO

Hilisgutan niining bulana:

Ang Plano  

sa Kaluwasan
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Si Satanas naningkamot ilabi na gyud nako, giingnan 
ko nga kinahanglan kong mobati nga nabug- atan, nga 
ang Dios gusto nga dili ko malipay, ug nga dili ko es-
pesyal. Subo nga, sa makadiyot nagtuo ko niini. Wala 
koy makita nga kahayag bisan asa. Dili nako makita ang 
akong kaugalingon nga usa ka anak sa Dios. Ang kalibug 
mibuta kanako, ug dili nako makita ang daghang panala-
ngin. Dili gani ko motan- aw sa samin. Akong gibati ang 
kasakit ug kasubo.

Salamat na lang, usa ka suod nga higala migahin og 
daghang panahon sa pagtabang nako, ug gisuportahan sab 
ko sa akong mga igsoon. Mas bukas na ko ngadto sa akong 
mga ginikanan, kinsa usab nahimong mas bukas ngari 
nako. Apan naglisud gihapon ko.

Ang akong mama sa kasagaran mohupay nako kon 
magsubo ko. Kon bation nako nga wala nay paglaum ang 
tanan, kaanindot nga dunay makig- istorya nako ug mota-
bang. Samtang gitambalan moanhi siya sa balay ug plan-
sahon ang among mga sinina, mag- andam og pagkaon, 
ug motanyag og kahupayan ug tambag. Nahingangha ko 
giunsa niya sa paglahutay ang maong mga pagsulay ug 
gani sa walay paghinakog.

Dihang gihisgutan nako ang akong depresyon uban 
niya sa usa ka adlaw, giingnan ko niya nga dili tungod kay 
mihilak ko ug midawat nga nagkinahanglan ko og tabang 
nagpasabut nga huyang ko. Iya kong giatiman nga siya 
unta ang akong atimanon.

Human sa daghan niya nga pag- opera, ang akong mama 
diha sa kwarto alang sa pagpaayo. Nianang higayuna, di 
ko kapugong sa paghunahuna nga ako nagkinahanglan og 
kaugalingong kwarto alang sa pagpaayo. Wala akoy ideya 
kon asa nako sugdan ang proseso sa pagpaayo, apan kina-
hanglang may buhaton ko.

Mao nga akong gisugdan sa pagbag- o ang akong mga 
talento ug abilidad ingon man sa pagpalambo og bag- o. 
Nagluto ko ug nanglaba. Mas gidugangan nako ang akong 
lakaw aron may oras ko sa paghunahuna. Mokanta ko 
nga ako ra. Gidugangan nako ang pagtukar og clarinet 

ug piano ug mas maayo na kong motukar. Mibasa ko og 
mas daghang libro. Nagsugod ko nga maminaw og maka-
bayaw nga musika. Gilibutan nako ang akong kaugalingon 
og mga tambag gikan sa mga lider sa Simbahan ug ubang 
bililhong mga kapanguhaan. Mas naduol ko sa Dios ug 
sa akong Manluluwas pinaagi sa personal nga pag- ampo, 
pagpuasa, ug pagtuon sa kasulatan.

Sa gihapon akong gibati nga temporaryo lang ang akong 
kalinaw. Lisud kadto sa dihang gusto kong magmalinawon 
sa ubang mga adlaw, ug hinoon kasubo ang akong gibati. 
Ang mga kausaban mas nagkalisud. Ingon og ang akong 
panaw alang sa kalinaw mao pay pagsugod.

Dayon miadto ko sa templo aron magpabunyag alang 
sa mga patay uban sa akong klase sa Young Women. Nag-
hunahuna ko sa akong mga problema samtang didto ko 
sa templo ug nagpakli- pakli sa mga pahina sa akong mga 
kasulatan. Akong nakita nga nagbasa na ko bahin sa Man-
luluwas sa Isaias 53:4, “Sa pagkamatuod siya mipas- an sa 
atong mga kagul- anan, ug kasub- anan.”

Pipila ka minutos ang milabay, ang kalibug nga mibuta 
kanako ug misakit kanako sa hilabihan hingpit nga nawala. 
Ang Ginoo mibugto sa kangitngit ug sa nawalang paglaum 
sa akong kasingkasing ug hinoon gibilin ang kalinaw sa Es-
piritu. Akong gibati ang katin- awan ug kalipay nga nawala 
kanako sa dugayng panahon. Akong nakita ang daghang 
panalangin nga akong nadawat ug ang daghang nahimo 
sa uban ngari nako ug sa akong pamilya. Akong nakita 
nga mas nasuod ko sa akong pamilya, ug mga higala. 
Akong nakita ang akong kaugalingon nga usa ka tinuoray 
nga matahum nga anak sa Dios.

Didto sa templo nakita nako ang akong kwarto alang 
sa pagpaayo.

Sa paghinumdom niini nga kasinatian, akong nahibaloan 
nga karon mas mobati na ko sa uban ug manggiloy- on na 
sa mga tawo nga dili bulahan kay nako. Nasayud ko kon 
asa ko magpaayo. Ang labing lisud nga tuig sa akong kina-
buhi nahimong labing nindot nga tuig sa akong kinabuhi. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.

ANG AKONG 
KWARTO ALANG  
SA PAGPAAYO
Ang akong mama ang nagkasakit, apan ako nagkinahanglan usab nga mamaayo.
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Gusto ba nimo  
og maanindot nga  

trabaho, pamilya, ug pag-
pamatuod? Makapili kamo 

sa dalan padulong sa  
kalampusan karon!
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Ang paghimo og mga kapilian karon aron makab- ot 
ang inyong mga damgo alang sa kaugmaon ingon 
og mahagiton, apan ang mga maayong desisyon sa 

inyong pagka tin- edyer magbunga ra. Kining paagi nagsu-
nod niini ang tambag gikan sa usa ka propeta: “Ang atong 
inadlaw nga buhat ug pagpili ihaum gayud sa atong mga 
tumong” (Quentin L. Cook, “Maalamong Mopili,” Liahona, 
Nob. 2014, 49).

Kining upat ka mga istorya nagpakita nga bisan unsa 
pa man sa inyong piho nga personal nga mga tumong, 
inyong makab- ot ang kalampusan sa kaugmaon pinaagi 
sa matinud- anon nga mga pagpangandam karon.

Naghulagway sa mga Superhero: Clint Taylor
Si Clint nagtubo sa Utah ug kasamtangan nagtrabaho 

sa California, USA, sa Nickelodeon Studios isip usa ka  
storyboard artist.

Unsa ang pipila ka kalampusan nga ikaw 
mapasigarbuhon?

Nahimo kong direktor sa Warner Brothers Animation, ug 
nakatrabaho sa Disney, Warner Bros., DreamWorks Studios, 
Marvel Comics, ug Sony Pictures Entertainment. Akong 
natrabaho ang kingkoy [animated] nga mga pasundayag 
gikan sa Teenage Mutant Ninja Turtles ug X- Men hangtud 
sa Dora the Explorer.

Giunsa nimo nga nahimo kang maayo sa  
unsay imong gibuhat?

Sa bata pa ko, malingaw ko nga mag- drowing og mga 
litrato nga akong ganahan. Migahin ko og oras sa pag- 
drowing og mga sundalo o superhero o mga hayop o 
bisan unsa lang nga ganahan nako nianang panahona. Sa 
pagsige nako og praktis, mas nahimo akong maayo niini. 
Akong nakita nga ang akong talento milambo pinaagi sa 
pagkugi, obserbasyon, ug paglahutay. Mibati ko nga ang 
Dios mihatag kanako og usa ka talagsaon nga gasa, ug 
gusto ko nga mouswag niini.

Sa unsang paagi nga ang imong misyon miandam 
kanimo alang sa kalampusan sa trabaho?

Ang akong misyon sa Korea ang mahinungdanon kaayo 
nga kini nakatabang kanako sa pagkat- on sa hugot nga 
pagtuo, pagdisiplina sa kaugalingon, ug pasalig sa kama-
ayo. Nahuman ko sa akong misyon uban sa mas dako nga 
pagbati sa pagsalig. Nahimo nako ang butang nga lisud ug 
milampus niini. Kini nakatabang gayud nako nga mahi-
mong mas maayo nga estudyante sa kolehiyo.

Unsa nga bahin sa imong edukasyon nga naka-
tampo sa imong kalampusan?

Human sa akong misyon nagtuon ko sa painting ug sa 
pag- drawing sa University of Utah College sa Fine Arts. Da-
yon migahin ko og laing semester sa gawas sa nasud didto 
sa France sa pagtuon og art ug sa kultura sa Europe, nga 
nakapabukas sa akong mga mata ug mga hunahuna alang 
sa dungang artwork.

Tungod niini nga mga kasinatian, naka-
angkon ko og igo- igong kalapad sa kahibalo 

CLINT

ANG INYONG  
KAUGMAON   

Talagsaon nga Desinyo
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sa artwork. Sa dihang migradwar 
ko gikan sa unibersidad, na-
dawat ko og trabaho sa usa ka 
tawo nga nangita og artist nga 
mobuhat sa Marvel’s Spider- Man 
and His Amazing Friends.

Pagkahimong Eksperto sa Computer:  
Ioana Schifirnet

Si Ioana nagtubo sa Romania ug nag- major sa Informa-
tion systems sa Brigham Young University.

Unsa ang imong gibuhat isip batan- on nga nag- 
andam kanimo alang niini nga trabaho?

Wala mahitabo nga sa pagmata nako maayo na dayon 
ko sa pagprogram o pagdesinyo, nga maoy gisigihan nako 
og buhat karong panahona. Nasayud ko nga makuha nako 
ang trabaho nga akong gibuhat tungod sa dako kaayong 
panahon sa ginagmayng desisyon.

Wala ko mahadlok nga mokuha og lisud nga mga klase, 
ug ako migahin og panahon sa pagsiksik sa lain- laing mga 
natad ug ang mga tawo niini. Miduol usab ko sa mga pro-
pesyonal ug nakakuha og tambag gikan kanila. Sila nasayud 
sa maayo ug sa dautan nga bahin sa mga trabaho ug maka-
tabang sa paghatag kanimo og pipila ka mga direksyon.

Unsa nga mga subject sa eskwelahan nahimong 
labing makatabang?

Sa akong kasinatian, ang labing makatabang nga mga 
hilisgutan sa high school, ug ilabi na sa kolehiyo, adunay 
kalabutan sa teknolohiya. Ang pagkat- on sa langyaw nga 
pinulongan (alang kanako, kini mao ang Iningles) nakata-
bang usab tungod kay kini nagtudlo kanako nga mahimong 
mas masinabtanon ug matinahuron sa ubang mga tawo ug 
mga kultura. Sa langyaw nga pinulongan mahimong dili 
dayon magamit sa usa ka trabaho, apan ang mga employer 
ganahan makakita nga duna kamoy dakong nakamahoan.

Unsa ang pipila ka kahadlok nga imong nasinati?
Sa batan- on pa ko, nahadlok ko nga dili nako ma-

kaplagan ang butang nga makalingaw nako. Dayon kon 
akong nakit- an, nahadlok ko nga wala koy ikasarang nga 
magmalampuson.

Normal lang nga mobati og kahadlok kon ang imong 
gipangitaan ug paagi ang makalingaw nimo, apan ayaw 
kini og pasagdi nga makaparalisar ninyo.

Giunsa nimo pagbuntog ang imong mga kahadlok?
Ang labing maayo nga butang nga nakatabang nako kay 

ang pag- adto ug pag- apil sa makahuluganong mga kaliho-
kan, sama sa online tutorials ug sa pag- apil sa organisasyon. 
Diha miabut ang katin- awan, kahibalo, ug sa pagsalig. Ang 
usa ka grupo sa mga higala o club kansang mga sakop mi-
pakigbahin sa ilang mga hilig mahimong usa ka gamhanan 

nga tinubdan. Ang kalibutan kanunayng nagkausab ug 
kanunayng adunay butang nga bag- ong makat- unan, apan 
kon ikaw aduna usa ka lig- ong sistema sa tabang ug talag-
saong kahanas, ang paghimo niini mahimong makalingaw.

Pagpalambo og Gugma alang sa Ebanghelyo:  
Jess McSweeney

Si Jess, usa ka young adult gikan sa England, naghisgut 
kabahin sa iyang mga paningkamot isip usa ka tin- edyer 
nga magpabiling lig- on sa ebanghelyo.

Sa unsang paagi nga gipalig- on nimo ang imong 
pagpamatuod?

Sa tin- edyer pa ko nagtuon ko sa mga kasulatan tungod 
kay gitambagan ko sa mga lider sa pagbuhat sa ingon. 
Samtang ako nagtuon sa hugot nga pagtuo, naglaum alang 
sa akong pagpamatuod nga molambo, kana gayud ang 
nahitabo.

Karon, isip usa ka young adult, akong nakita nga ang 
akong tinguha nga makat- on ug molambo sa ebanghelyo 
miabut gumikan sa paagi nga ako kining magamit nga 
makaapekto sa uban. Ako nasayud nga ang tanan nakong 
nakat- unan makatabang sa uban ingon man usab ang 
akong kaugalingon.

Mihimo ka ba og mga tumong nga makatabang 
kanimo?

Sa dihang nagseminary ko, mihimo ko og tumong sa 
pagbasa sa mga kasulatan matag adlaw. Hinoon, sa dihang 
ang inadlaw nga pagtuon sa kasulatan nabatasan na, ang 
akong kadasig nga nausab. Misugod ko sa pagbasa dili la-
mang sa pagkab- ot og tumong apan usab tungod kay ako 
nahigugma sa mga kasulatan ug gusto nga malig- on ang 
akong pagpamatuod. Kana nga ganti dili mahikap, apan 
kini usa ka butang nga mahimo nakong sundon hangtud 
sa kahangturan.

Sa unsang paagi nga ang imong gugma 
sa ebanghelyo nakatabang nimo sa imong 
kinabuhi?

IOANA
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Pagpalambo og gugma sa pagkat- on sa ebanghelyo 
mao ang dili lamang kabahin sa pag- angkon og kahibalo; 
kini mao ang pagsabut ug paggamit sa mga baruganan 
sa ebanghelyo. Samtang nag- anad ko sa kinaiya sa pag-
pangutana ug mangita og tubag gikan sa mga kasulatan, 
ako nakabaton og pagpamatuod ingon man usab sa 
pagsalig sa pagpakigbahin sa mga butang nga akong 
nakat- unan sa uban.

Unsa ka importante ang pagtrabaho og maayo 
ug kakugi?

Pag- angkon og kahibalo sa bisan unsa nga mga dapit 
sa kinabuhi nagkinahanglan og panahon ug paningkamot. 
Apan alang kanako, ang pagkat- on sa ebanghelyo ni Jesu-
kristo mao ang usa sa labing importante nga mga butang 
nga trabahoon pag- ayo. Kinahanglan magkat- on diha kang 
Kristo sa pag- angkon og pagpamatuod bahin Kaniya.

Pagmatuto sa Gagmayng Bata: Han Lin
Han Lin natawo ug nagdako sa Taiwan. Siya ug ang 

iyang asawa nabugkos sa Laie Hawaii Temple, ug sila 
karon nagpuyo sa Hawaii, USA, uban sa ilang duha ka 
mga anak.

Unsa ang imong pagpasabut sa usa ka maayong 
amahan?

Ang usa ka maayong amahan dili usa ka hingpit nga 
tawo, apan siya mao ang usa ka tawo nga mapainubsa-
non nga modawat og tambag gikan sa uban ug sa kanu-
nay magtinguha sa pagpalambo sa iyang kaugalingon. 
Ang usa ka maayong amahan mouna sa iyang pamilya 
ug sa ilang mga panginahanglan. Siya ang andam nga 
mosakripisyo sa iyang panahon, personal nga interes, ug 
sa tanang butang aron sa paghimo sa iyang pamilya nga 
mas maayo. Siya maningkamot unsaon sa pagtabang ang 

matag usa sa sakop sa pamilya nga molambo ug mahimong 
sama kang Kristo.

Unsa ang imong gibuhat isip usa ka batan- on nga 
miandam kanimo kon asa ka karon?

Akong gibuhat ang akong labing maayo sa pagsunod 
sa mga sugo ug paghimo og maayong mga desisyon. Ang 
pag- adto sa seminary siguradong nakatabang usab. Kini 
usa ka dako nga pasalig tungod kay ako magmata sa alas 
5:00 sa buntag. Hinoon, sa akong hunahuna nga ang pag-
baton og mga higala nga susama nako og tumong naka-
tabang tungod kay mobayaw kami sa usag usa. Sa akong 
hunahuna ang tanang mga kalihokan nga among gihimo 
isip mga batan- on ug isip grupo sa maayo nga mga higala 
sa Simbahan nakatabang gayud namo.

Unsa nga mga mensahe gikan sa katilingban nga 
imong nabuntog aron mamahimong usa ka maayong 
amahan?

Ang kalibutan nagtudlo sa mga katawhan nga sila kina-
hanglan maglingaw lingaw ug minusan ang responsibilidad, 
apan ang pagtrabaho mahinungdanon aron magmalam-
puson sa bisan unsay imong buhaton. Ang pagkamaayong 
amahan nagkinahanglan sa tanang butang nga inyong ma-
hatag; nagtubo ngadto sa pagkahingpit mao ang tibuok ki-
nabuhi nga proseso—ako nagtubo uban sa akong pamilya.

Unsay imong ikasulti sa imong pagkatin- edyer 
ug sa ubang mga tin- edyer?

Ang tanan nagkinahanglan og mga higala, busa  
pakighigala sa maayo. Pakighigala sa mga tawo kinsa  
“matinguhaon nga moapil sa usa ka maayo nga katuyoan” 
(D&P 58:27). Pagkat- on gikan niining buotang mga hi-
gala, ug kamo maimpluwensya pinaagi sa ilang mga  
ehemplo ug tinguhaa nga mahimong sama kanila ug  
palamboa ang imong kaugalingon.

Buhata ang inyong pinaka-
labing maayo sa tanang butang 
nga gusto ninyong buhaton—
ayaw pugngi ang bisan unsa 
nga butang. Niana nga paagi 
kamo walay pagmahay kon 
kamo molantaw sa nangagi. ◼

JESS

HAN
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Ang Espiritu Santo maka-
tabang kanato sa matag 
bahin sa atong kinabuhi. 

Nakakat- on ko niini sa usa 
ka praktikal nga paagi 

sa dihang ako usa ka 
estudyante sa ko-

lehiyo didto sa 
Brigham Young 

University– 
Hawaii.

Ni Elder  
Chi Hong (Sam) 
Wong
Sa Seventy

Ang Espiritu Santo makata-
bang kaninyo sa eskwe-

lahan, sa pamilya, ug 
sa trabaho ingon man 
usab sa espirituha-
nong mga butang.

Nianang higayuna, ako nagtra-
baho ug dunay puno nga iskedyul sa 
klase. Ang akong asawa ug ako usab 
dunay gamayng anak nga atimanon. 
Sa tanang gipangayo sa akong isk-
edyul, ako walay igong panahon sa 
pagtuon. Ako nag- ampo matag adlaw 
alang sa pagpakig- uban sa Espiritu 
Santo. Nagkinahanglan ko og giya 
nga makatabang nako sa epektibong 
paggamit sa akong panahon. Nagki-
nahanglan ko og tabang nga maka-
sabut sa materyal ingon man usab sa 
paghinumdom niini sa kaulahian atol 
sa eksamin.

Langitnong Tabang alang sa usa 
ka Eksamin sa Eskwelahan

Usa ka adlaw atol sa klase, usa 
ka propesor ang nagsulat og mga 
advanced equation diha sa white-
board aron sa paghulagway sa usa 
ka punto. Kining komplikado nga 
mga equation walay kalabutan niana 
nga klase, apan gusto siyang mag-
hisgot mahitungod niini og kadiyot. 
Human sa pipila ka minuto gipapas 
sa propesor ang gisulat sa pisara.

Ang akong sunod nga klase mao 
ang computer science, ug duna mi 

eksamin nianang adlawa. Kad-
tong eksakto nga mga equa-

tion gikan sa pisara sa akong 
miaging klase anaa sa eksa-

min! Unsa ang tinud- anay 

Tabang pinaagi sa  
Espiritu Santo
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nga katalagsaon mao nga wala gayud 
namo kini matun- i sa una diha sa 
among klase sa computer science. 
Tanan niana akong nahinumduman 
og balik gikan sa lain nga klase nga 
akong gitambungan, ug nakatubag 
ko sa problema.

Sa dihang ang propesor sa com-
puter science migrado sa eksamin, 
siya sigurado gayud kaayo nga walay 
nakatubag og husto nianang piho nga 
problema nga awtomatik niya kining 
gimarkahan og sayop alang sa matag 
estudyante. Apan sa dihang nadawat 
nako og balik ang akong papel, akong 
gipakita niya nga ang tubag nga 
akong gisulat sa papel husto. Talag-
saon kadto.

Ang Espiritu Santo mitabang nako 
nga epektibong magamit ang tanan 
nakong oportunidad sa pagtuon sa 
tibuok panahon sa kolehiyo. Naka-
kuha ko og taas nga mga grado ug 
nakaangkon og mga scholarship, 
nga nakatabang nako sa pagbayad 
sa eskwelahan.

Giya sa Kinabuhi
Hinapos sa akong pagtuon, dag-

han sa akong mga higala ang nag-
plano nga magpadayon sa ilang 
pag- eskwela ug makaangkon og mas-
ter‘s degree. Ganahan ko nga mag-
tuon ug gustong mohimo sa samang 
butang, apan ang Espiritu klarong 
misulti kanako nga ang akong mis-
yon sa Hawaii nahuman na. Panahon 
na kadto nga mobalik ko ngadto sa 
Hong Kong.

Ang akong asawa ug ako misunod 
sa pag- aghat. Nianang higayuna wala 
ko makasabut nganong gigiyahan ko 
palayo sa pagpadayon sa akong edu-
kasyon. Apan usahay kita mosunod sa 
Espiritu nga wala masayud sa tanan 

nga mga detalye. Bisan tuod nga ang 
akong asawa ug ako wala masayud 
unsay mahitabo samtang nangita mi 
og trabaho ug apartment, kami na-
panalanginan ug sa wala madugay 
nagmalampuson.

Samtang ako naghinumdom karon, 
nakasabut ko nganong ang Espiritu 
kusog kaayo sa pag- awhag kanamo 
nga mobalik sa Hong Kong. Ma-
hinungdanon kaayo kini sa akong 
pamilya ug kanako nga malig- on sa 
Simbahan kauban sa mga miyembro 
didto. Nagserbisyo ko isip bishop, 
isip magtatambag sa kapangulo-
han sa stake, ug isip presidente sa 
stake sa wala pa matawag isip Area 

Seventy. Human miretiro sa akong 
propesyon, naangkon nako ang 
master‘s degree. Tanan niadtong 
mga kasinatian nakatabang nako 
sa pagpangandam alang sa akong 
calling karon.

Ako mopamatuod kaninyo nga 
ang pagtinguha ug ang pagsunod sa 
giya sa Espiritu Santo mao kanunay 
ang pinakamaayong paagi sa pag-
plano ug pagpakabuhi. Gihatagan 
na kamo sa gasa sa Espiritu Santo 
sa dihang kamo nakumpirmahan 
isip miyembro sa Simbahan, ug 
kon kamo mogamit niana nga gasa, 
kini mahimong dako nga tabang sa 
tanan ninyong buhaton. ◼

DUHA KA MGA PAAGI ARON MAGPABILING NAHIANGAY
Sa Langitnong Amahan, ang tanan espirituhanon—matag bahin sa 
atong mga kinabuhi. Siya nasayud unsay labing maayo alang kanato 
ug gusto nga motudlo kanato ug mogiya sa atong kinabuhi. Busa 
importante kaayo nga kita magpabiling nahiangay sa espirituhanong 
giya sa Espiritu Santo aron makadawat niana nga paggiya. Ania ang 
duha ka mga paagi nga akong nakita nga makatabang kanako nga 
magpabiling nahiangay sa Espiritu Santo:

1. Basaha ang Basahon ni 
Mormon matag adlaw. Sa 
batan- on pa ko, ang Presidente 
sa Simbahan, nga si Ezra Taft 
Benson (1899–1994), nagtudlo 
sa kaimportante sa pagbasa 
sa Basahon ni Mormon matag 
adlaw. Misugod ko sa pagbuhat 
niana, ug ako kanang nabuhat 
kutob sa akong mahinumdu-
man. Matag adlaw mangita ko 
og hilum nga panahon aron 
mobasa ug mamalandong. Sam-
tang nagbasa ko, daghang mga 
higayon nga ang Espiritu Santo 
nagtudlo kanako og bag- o.

2. Likayi ang kalibutanong mga 
butang nga makabalda. Kamong 
mga batan- on duna gayuy talento 
sa daghan kaayong paagi. Kamo 
utokan kaayo ug mahimo nga 
talagsaon kaayong nahiangay sa 
espirituhanong paagi. Apan ang 
kalibutan naningkamot og maayo 
sa pagbalda kaninyo. Kon kamo 
andam sa paghatag og pagtagad 
ug mobaliwala sa mga pagbalda, 
kamo makadawat dayon sa giya 
nga inyong gikinahanglan gikan 
sa Espiritu Santo.
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“Ang uban nakong mga higala 
naghunahuna nga ang pagsimba 
usik sa panahon. Unsaon nako sa 
pagtabang nila nga makakita nga 
kini mahimong usa ka dako nga 
panalangin?”

Usa ka pagtandi mahimong makatabang sa imong 
mga higala. Mahimo nimong ipasabut nga sama sa 
inyong lawas nga kinahanglang mokaon ug moinom 
ug pagkatulog ug ang inyong hunahuna nga kina-
hanglang makat- on, ang inyong espiritu kinahanglan 

usab nga pakan- on. Ang pagtambong sa simbahan makatabang 
kaninyo nga mapakaon ang inyong espiritu.

Mahimo ninyo kini pinaagi sa pagkat- on sa ebanghelyo ug 
pag- ambit sa sakrament, pagbag- o sa sagrado nga mga saad nga 
inyong gihimo ngadto sa Langitnong Amahan. Kini nga pagpa-
malandong ug pagpasalig makatabang kaninyo nga makadawat 
sa gisaad nga panalangin nga sa “kanunay makabaton sa iyang 
Espiritu uban [kaninyo]” (D&P 20:77). Ang pagbaton sa Iyang 
Espiritu uban kaninyo makapalig- on sa inyong pagtuo ug maka-
tabang kaninyo nga mas mahisama kang Kristo.

Mahimo usab nga makigsulti ka sa imong mga higala ka-
bahin sa ubang mga panalangin nga imong nadawat. Mahimo 
kang mosulti kanila kabahin sa kalinaw nga imong gibati sa 
simbahan, mopakigbahin og usa ka butang nga makatabang 
nga imong nakat- unan sa simbahan, maghisgot mahitungod sa 
usa nimo ka oportunidad nga moserbisyo, o mopamatuod nga 
ang pag- adto sa simbahan makatabang sa paghimo sa adlaw 
nga Igpapahulay nga usa ka kahimut- an (tan- awa sa Isaias 
58:13–14).

Tingali ang labing gamhanan nga paagi sa pagtabang sa 
imong mga higala mao ang pagdapit kanila sa pag- adto ug tan- 
awon nila. Samtang sila motambong sa sakrament miting ug sa 
ubang mga miting kauban nimo, sila mahimong mobati sa ga-
hum sa Espiritu Santo, makakat- on sa ebanghelyo, ug makakita 
sa mga panalangin niini sa kinabuhi sa mga miyembro.

Tuguti ang Espiritu  
nga Mogiya
Mahimo kang mopa-
matuod mahitungod sa 
pag- adto sa simbahan. 
Mahimo kang mopa-

sabut kon sa unsang paagiha kini 
mipabati nimo og nindot ug unsa ka 
espesyal ang mga butang nga imong 
nakat- unan. Samtang mopamatuod ka, 
ang Espiritu motabang nimo nga ma-
hibalo unsay isulti, ug ang imong mga 
higala masayud nga ang imong gisulti 
tinuod. Kon mas daghan sila og nahi-
baloan, mas mahimo silang interesado. 
Mahimo gani nimo silang dapiton nga 
moadto sa simbahan uban nimo.
Mikelle M., edad 13, Utah, USA

Dapita Sila nga Moadto sa Simbahan
Lisud nga dunay mga higala kinsa 
nagtuo nga ang pag- adto sa simbahan 
usik sa panahon, bisan kon kita mo-
bati og kalipay alang kanila samtang 
kita motabang kanila nga masayud 
kon unsa ang giandam sa atong 
Amahan sa Langit alang sa matag usa 
kanila. Makatabang kita kanila pinaagi 
sa pagdapit kanila sa simbahan aron 
sila mobati sa kalipay nga maanaa sa 
usa ka gipahinungod nga meeting-
house ug pinaagi sa pagbaton og 
hugot nga pagtuo nga sila mobati sa 
gugma ngadto sa Langitnong Amahan 
ug makahibalo sa mga panalangin nga 
atong madawat pinaagi sa pagsimba.
Oscar Y., edad 19, Monagas, Venezuela

Magmaisugon
Ikaw makatabang 
kanila nga makasabut 
pinaagi sa yano nga 
pakig- istorya kanila, 
pagdapit kanila, pag-

hatag kanila og mga kasulatan, o 

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

M G A  P A N G U T A N A  U G  M G A  T U B A G
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pagdapit gani sa mga misyonaryo 
ngadto sa ilang balay. Ayaw kaulaw. 
Magmalipayon tungod kay basin mag-
pamiyembro sila sa Simbahan.
David H., edad 12, New Mexico, USA

Buhata ang Imong Bahin
Ang pag- adto sa simbahan dili usik 
sa panahon kon ikaw aktibong mo-
apil ug maningkamot sa pagkat- on 
ug pagsabut kon unsa ang gisulti o 
gitudlo. Mahimo nimong bation ang 
Espiritu, ug usahay makahimamat ka 
og bag- ong mga tawo.
Ethan H., edad 15, Utah, USA

Ipadan- ag ang  
Imong Kahayag
Isip mga miyembro sa 
Simbahan, atong ma-
pakita ang mga butang 
nga atong nakat- unan 

diha sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang 
pagpakita og maayong ehemplo ug 
pagpakita sa imong mga higala nga 
ikaw malipayon sa mga panalangin 
nga imong nadawat pinaagi sa pag- 
adto sa simbahan posibling makatudlo 
kanila nga ang pag- adto sa simbahan 
angay lamang.
Johanna R., edad 20, Surigao del Sur, 
Philippines

Pag- focus sa 
Sakrament
Ang pag- adto sa simba-
han importante tungod 
kay kini mao ang dapit 
diin kita makabag- o 

sa atong pakigsaad sa bunyag ug sa 
tanan natong pakigsaad pinaagi sa 
sakrament. Ang Ginoo misaad nga 
ang Iyang Espiritu kanunay nga ma-
gauban kanato kon kita moambit 
sa sakrament sa takus nga paagi ug 

USA KA ADLAW 
SA KAHIMOT-AN
“Ang mga ward ug branch sa  
Simbahan naghalad og sinemana 
nga panagpundok sa pagpahu lay 
ug pagbag-o, usa ka panahon ug da-
pit nga ihiklin ang kalibutanon—ang 
adlaw nga Igpapahulay. Kini ang ad 
law nga “ikaw magakalipay sa imong 
kaugalingon diha sa Ginoo' [Isaias 
58:14], aron masinati ang espiritu-
hanong pagkaayo nga moabut pi-
naagi sa sakrament, ug sa pagdawat 
sa nabag-o nga saad nga ang Iyang 
Espiritu magauban kanato.”
Elder D. Todd Christofferson sa Korum sa  
Napulog Duha ka mga Apostoles, "Nganong  
Anaa ang Simbahan,” Liahona, Nob. 2015, 109.

UM A ABUT NGA PANGUTANA

motuman sa atong bahin sa pakig-
saad. Ang proteksyon, direksyon, ug 
kahupayan nga atong makuha gikan 
sa Espiritu importante alang sa atong 
inadlaw- adlaw nga kinabuhi. Kining 
talagsaon nga mga panalangin dili 
madawat sa lain nga paagi gawas sa 
pagtungha diha sa simbahan ug pag- 
ambit sa sakrament.
Diana R., edad 16, Oregon, USA

Paghupot og Mahangturon 
nga Panglantaw
Ang pagkasayud nga ang Simbahan 
mao ang gingharian sa Dios dinhi sa 
yuta, kita moadto sa simbahan matag 
Dominggo aron sa paghimo og usa 
ka lakang ngadto sa pagkahingpit ug 
ngadto sa celestial nga gingharian. 
Pinaagi sa pag- adto sa simbahan 
matag Dominggo, mas maduol kita 
sa Langitnong Amahan pinaagi sa 
pagbag- o sa atong mga pakigsaad 
(pag- ambit sa sakrament), ug atong 
timbang- timbangon ang atong kaugali-
ngon aron makita kon unsa ang atong 
kahimtang sa espirituhanong paagi.
Esther M., edad 17, Kasai- Oriental Province, 
Democratic Republic of the Congo

“Unsaon nako paggahin og pa-
nahon alang sa sinemana nga 
mga kalihokan sa kabatan- onan, 
family home evening, ug pa-
milya ug personal nga pagtuon 
sa kasulatan nga ang eskwela-
han ug homework mokuha man 
og dako sa akong panahon?”

Isumiter ang inyong tubag ug, kon ganahan, klaro ka-
ayo nga litrato inig Marso 1, 2016, sa liahona. lds. org, 
pinaagi sa email sa liahona@ ldschurch. org, o pinaagi 
sa koreyo (tan- awa ang address sa pahina 3).

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

Ang mga tubag tingali i- edit alang sa gitas- on o sa 
pagklaro.
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Mga kaigsoonan, tigulang ug batan- on, mohangyo ko sa matag usa ninyo 
hinumdumi nga ang pagkadautan dili gayud mahimo 
nga kalipay ug ang sala makapaalaut. Kabatan- onan, ayaw tinguhaa 

ang kalipay diha sa nagilak- gilak apan mabaw nga mga butang sa kalibutan. Dili 
nato makab- ot ang malungtarong kalipay pinaagi sa pagtinguha sa sayop nga 
mga butang. Usa ka tawo kausa miingon, “Kamo dili gayud makakuha og igo 
gikan sa unsay wala ninyo kinahanglana, kay ang wala ninyo kinahanglana dili 
makatagbaw kaninyo.”

Mga batan- on ug tigulang, ilayo ang inyong mga mata ug inyong 
kasingkasing sa malinglahon nga mga mensahe sa media. 
Walay kalipay diha sa alkohol o mga drugas, pagkaulipon ra. Walay kalipay diha 
sa kabangis, kasakit ug kasub- anan ra. Walay kalipay diha sa sekswal nga mga 
relasyon ug pisikal nga kaanad nga gawas sa higot sa kaminyoon, kondili pag-
kunhod ug mas madali ang pag- angkon og espiritwal nga kamatayon.

Walay malungtarong kalipay diha sa atong mga naangkon nga butang. Ang 
hingpit nga kalipay moabut kon unsa, siya dili kay kon unsa ang iyang 
mga naangkon o unsa siya nga tan- awon. Kabatan- onan, hupti gayud og 
hugot ang inyong mga sumbanan. Tun- i ug gamita ang makalu-
was nga mga pamplet nga, Alang sa Kalig- on sa Kabatan- onan.

Ang pagkamatarung mougmad og pagkamatarung. Ang mga 
epekto sa matarung nga mga ehemplo bation sa mga henerasyong moabut. Ang 
maayong pagkaginikanan mamunga og mga batan- on nga mahimong maayong 
mga ginikanan. Sama sa kadaghanan nato nga nalig- on tungod sa halangdong 
mga ehemplo sa atong mga katigulangang pioneer sa daghang kayutaan, mao 
usab ang matarung nga mga pagpili ug mga sakripisyo sa atong panahon ma-
kapanalangin sa atong mga pamilya ug sa atong mga higala ug sa atong nasud 
alang sa tanang katuigan nga moabut.

Ako mopamatuod kaninyo mahitungod sa malungtaron ug hingpit nga kali-
pay niadtong mogamit sa hugot nga pagtuo sa Dios ug motuman sa Iyang mga 
sugo. Ako moawhag ninyo nga pangitaon ang hingpit nga kalipay 
nga naggikan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios ug paning-
kamutan ang matarung nga impluwensya alang sa kaayohan niad-
tong atong gihigugma. ◼
Gikan sa Oktubre 1991 nga pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya.

UNSAON SA PAGPANGITA OG  
HINGPIT NGA KALIPAY

Ni Elder  
Dallin H. Oaks
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka  
mga Apostoles

M G A  T U B A G  G I K A N  S A  M G A  L I D E R  S A  S I M B A H A N

GIUNSA NINYO  
KINI SA PAGGAMIT?

Sa miaging tuig sa eskwelahan 
mihukom ko nga sulayan ang pagbu-
hat og mas daghan ngadto sa akong 
mga higala. Apan karon nakaamgo 
ko nga sa tinuod nagsugod ko sa 
pagkakalibutanon ug mi- distansya 
sa akong pamilya ug sa tinuod na-
kong mga higala. Kini nakahatag og 
daghang wala kinahanglanang mga 
kasubo, nga dili nako malikayan. 
Karong tuiga migahin ko og daghang 
panahon sa simbahan. Akong nakita 
ang tinuod ug hingpit nga kalipay 
isip resulta sa pagpaningkamot 
nga molambo ang kamanggiloy- on 
ug Kristohanong mga hiyas. Ako 
nasayud nga kini nga panalangin 
madawat sa tanan kon sila magti-
nguha niini nga makugihon.
Ephream James O., 
edad 17, Australia
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Ang Akong Hapit Mawala nga  
MISYONARYONG 
KASINATIAN

nasabtan ug giingnan siya nga dunay 
laing mga oportunidad sa pagkat- on 
bahin sa Simbahan.

Apan, didto sa open house, naka-
litan ko nga nakita si Brenda didto. 
Giistoryahan diay niya ang iyang 
mama, ug gitugutan siyang moadto. 
Gipaila- ila nako siya sa mga mis-
yonaryo. Gisulod namo ang tanang 
kwarto sa meetinghouse ug naminaw 
sa mubo nga deskripsyon sa matag 
usa nga organisasyon sa Simbahan. 
Sa katapusan, nangadto mi sa cultu-
ral hall ug mikuha og mga pamphlet 
bahin sa Pagpahiuli, family history, 
mahangturon nga kaminyoon, ug 
uban pang mga hilisgutan sa ebang-
helyo. Miingon si Brenda, “Mituo  
ko niini!”

Pagka- Dominggo misimba siya. 
Pagka- Lunes mitambong siya og 
usa ka proyekto sa pagserbisyo sa 
Mormon Helping Hands.

Ang binhi nga natanom sa kasing-
kasing ni Brenda mitubo sa matag 
adlawng milabay. Nagsugod og kau-
sab ang iyang mga kinaiya nga pina-
uyon sa mga sugo ug wala madugay 
nabunyagan.

Karon, pipila ka tuig ang milabay, 
siya sa gihapon mosulti nako nga 
malipayon kaayo siya nga nakakita 
sa tinuod nga ebanghelyo ug mapa-
salamaton nga mitabang ko niya nga 
makit- an kini.

Daghang higayon nga lisud ang 
pakigsulti sa mga tawo mahitungod 
sa ebanghelyo, apan kon kita mag- 
ampo, magtuon sa kasulatan, mami-
naw sa Espiritu Santo, ug andam nga 
makig- istorya sa uban, ang Ginoo 
motabang kanato. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Sergipe, Brazil.

Alang sa usa ka tumong sa 
Personal nga Kauswagan, 
nagsugod ko sa pag- ampo nga 

makaangkon og usa ka misyonaryong 
kasinatian. Naningkamot ko sa pag-
hunahuna kinsa sa akong mga higala 
ang labing andam nga mopasakop sa 
Simbahan.

Mga bulan ang milabay, naghuna-
huna ko nga dili na nako masinati ang 
akong gitinguha—hangtud nga akong 
nahimamat si Brenda. Una kadto niya 
nga tuig sa among eskwelahan.

Sa nagdagan ang tuig, nagkasuod 
mi, apan wala nako siya maimbitar sa 
simbahan hangtud nga usa sa akong 
higala midapit ni Brenda sa iyang 
simbahan. Nakaingon ko nga, “dili ko 
makatuo niini! Ako unta ang nakahu-
nahuna niana.”

Pagkasunod semana miingon si 
Brenda nga nalingaw siya sa pag- adto 
sa simbahan sa among higala ug gus-
tong moadto pag- usab. Nakaingon ko, 
“Nawagtangan ako.” Dili tungod kay 
usa kini ka kompetisyon, apan gusto 
kong modala sa ebanghelyo ngadto 
sa mga anak sa Langitnong Amahan.

Nianang higayuna ang among 
meetinghouse giayo ug giiskedyul 
nga ipahinungod pag- usab sa moa-
but nga pipila ka bulan. Nanghatag 
ang bishop og mga imbitasyon para 
sa open house ug pagpahinungod. 
Gidapit nako ang akong mga higala 
nga nagpuyo duol sa meetinghouse. 
Ang bugtong tawo nga midawat mao 
si Brenda. Nalipay ko.

Pipila ka adlaw sa wala pa ang 
open house, miingon si Brenda nga 
basin og dili siya makaadto kay ang 
iyang mama dili gustong moadto 
siya. Nasagmuyo ko, apan akong 

Gusto kong mopa-
ambit sa ebanghelyo, 
apan kinsa kaha sa 
akong mga higala 
ang interesado?

Ni Anne Laleska
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Gikan sa “Ang Igpapahulay  
Usa ka Kahimut- an,” Liahona, 
Mayo 2015, 129–32.

Unsaon nako paghimo sa  
M G A  T U B A G  G I K A N  S A  U S A  K A  A P O S T O L

Ni Presidente  
Russell M. Nelson
Presidente sa Korum 
sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles
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nga usa ka espesyal  
DOMINGGO  

Kamo nagpakita sa inyong 
gugma alang sa Ginoo 
pinaagi sa mga butang  
nga inyong gipili nga  

buhaton sa Iyang adlaw.

Kita mahimong mas  malipayon kon kita moadto sa simbahan ug moambit sa sakra-ment sa Dominggo.

Ang Dios mihatag kanato 

niining espesyal nga 

adlaw aron mopahulay 

gikan sa trabaho ug 

magpaduol Kaniya.

Ang Dominggo usa ka  

mahinungdanon nga 

adlaw sa paggahin 

og panahon uban sa 

inyong pamilya.

Himoa ang Dominggo nga kahimut- an pinaagi sa pagserbisyo sa uban, ilabi na niadtong mga masakiton o nag- inusara.

nga adlaw?
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Ni Hilary Watkins Lemon
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Hi! Akong  
ngalan mao si 

Isaac.

“DILI” SA TSA
Ang iced tea sikat kaayo sa Switzerland. 
Sa akong birthday party, usa sa akong 
mga higala ang nangayo nako og usa 
ka basong iced tea. Giingnan nako 
siya nga wala kami niana. Nangutana 
siya nako kon ngano. Gipasabut nako 
og maayo nga ang akong pamilya dili 
moinom og tsa.

Nagpuyo ko sa Geneva, Switzerland. Kon ako  
modako na, gusto ko nga mahimong usa  
ka paleontologist o usa ka veterinarian.  
Ganahan kong magdagan- dagan ug  
magdula uban sa akong iro, si Happy.

Ang akong igsoong lalaki ug igsoong babaye 
ug ako mao lang ang miyembro sa Simbahan 
sa among eskwelahan. Duna mi daghang buo-
tan nga mga higala, apan ang uban kanila dili 
pareho og mga sumbanan. Nakahukom ko nga 
kanunayng mosunod ug manalipod sa unsay 
akong gituohan, bisan kon kini dili mao ang 
inila nga mga butang nga buhaton.

Pagpakigbahin sa  
mga Sumbanan
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TIP NI ISAAC ALANG  
SA PAGPUYO NGA  
MATARUNG
Sunda ang inyong mga ginikanan ug  

ang Manluluwas.
Adto sa mga kalihokan sa simbahan.
Adto sa simbahan matag Dominggo ug moambit 

sa sakrament.
Respetuha ang uban. ◼

USA KA MAISUGON  
NGA MISYONARYO
Ang akong igsoong babaye dili ma-
hadlok nga moistorya mahitungod sa 
unsay iyang gituohan. Si Mayla nag-
plano na sa iyang bunyag ug gusto 
nga moimbitar sa iyang mga higala!

MAAYONG  
MGA PULONG

Mohangyo ko sa akong mga 
higala nga dili mogamit og 
ngil- ad nga mga pulong sa 
akong palibut, apan ang 

uban mobuhat gihapon. Usa 
ka batang lalaki ang miagni 
nako sa pagsulti og usa ka 

ngil- ad nga pulong. Ako mi-
ingon, “Dili, ako dili molitok 
niana.” Nasurprisa siya, apan 

wala na siya mosulay nga 
paapilon ko uban niya.

PAGSERBISYO SA AKONG  
IGSOONG BABAYE
Ang akong igsoong babaye, nga si Mayla, du-
nay cerebral palsy. Mogamit siya og wheelchair 
ug usahay nagkinahanglan og tabang aron 
makalingkod o makalibut sa balay. Ganahan ko 
nga motabang niya. Human og eskwela ang 
akong igsoong lalaki, nga si Samuel, ug ako 
modala niya gawas sa eskwelahan aron mouli 
sa balay uban sa among papa.

USA KA MABINATION NGA HIGALA
Ang akong igsoong lalaki, nga si Samuel, usa ka maayong 
ehemplo. Kausa dunay bag- ong batang lalaki nga gingan-
lan og Max nga miabut sa eskwelahan. Moistorya siya og 

Korean ug Iningles, apan dili sa French. Gitabangan ni  
Samuel si Max nga mobati nga giabi- abi ug mitabang 
kaniya sa pagkat- on og French. Karon magkadula na  

sila human sa klase, ug kausa si Max  
miabut sa usa ka kalihokan sa  

Simbahan uban namo.



Ni Leonardo Rodrigues
Gibase sa usa ka tinuod nga istorya

“Ug karon ako nasayud sa akong 
kaugalingon . . . kay ang Ginoong 
Dios mihimo kanila nga makita 
ngari kanako pinaagi sa iyang  
Balaang Espiritu” (Alma 5:46).

Si Sabrina nagtan- aw samtang si 
Mama misulod sa pultahan uban 

sa ilang mga silingan. “Salamat niini 
nga basahon,” miingon ang ama-
han. Naggunit siya og Basahon ni 
Mormon.

“Ma, nganong makig- istorya man 
ka sa tanan bahin sa Simbahan?” Si 
Sabrina nangutana sa wala madu-
gay samtang dungan silang nanghu-
gas og plato.

“Kini tungod kay ang akong 
pagpamatuod sa Simbahan sama sa 
usa ka bahandi,” miingon si Mama. 
“Nakapalipay kini nako. Ug gusto 
kong mopakigbahin niini sa uban 
aron sila magmalipayon usab!”

Bahandi sa Pagpamatuod
Nahunahunaan ni Sabrina ang 

sinaw nga kwentas ni Mama diha sa 
kahon sa iyang alahas. “Unsay buot 
nimong ipasabut nga kini sama sa 
usa ka bahandi?”

“Ang pagpamatuod bililhon ka-
ayo,” miingon si Mama. “Kini usa ka 
gasa gikan sa Langitnong Amahan 
nga makatabang kanato nga masa-
yud kon unsay tinuod.”

“Giunsa man nimo pag- angkon 
niini?” Gusto ni Sabrina nga 
masayud.

Si Mama mitunol kang Sabrina 
og plato nga nagkidlap- kidlap sa ka-
limpyo aron paugahon. “Ako kining 
naangkon sa hinay- hinay. Kon mag- 
ampo o magbasa ko sa mga kasula-
tan, bation nako ang kamalinawon 
ug kainit sa sulod. Sama kini nga 
nagdugang ko sa akong bahandi 
sa pagpamatuod.”
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Unsa nga  
matang sa 

bahandi ang 
motubo kon 
imo kining 

ipakigbahin?
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Bahandi sa Pagpamatuod “Karon ang panahon ug karon mao ang 
adlaw sa pagkat- on . . . sa kaugalingon  
nga tinuod ang ebanghelyo.”
Elder Craig C. Christensen sa Kapangulohan sa 
Seventy, “Ako Nasayud Niini nga mga Butang  
sa akong Kaugalingon,” Liahona, Nob. 2014, 52.

Si Sabrina hinay nga miyango. 
Mahimo ba siya nga makaangkon 
og bahandi sa pagpamatuod?

Pagka- Dominggo, ang magtutudlo 
ni Sabrina sa Primary misaysay og 
istorya mahitungod ni Jesukristo. Si 
Sabrina naminaw og maayo. Si Sister 
Lopez miingon nga si Jesus midapit 
sa tanan nga gagmayng mga bata 
sa pagduol ngadto Kaniya. Siya 
mipanalangin ug mitudlo kanila. 
Sa dihang si Sabrina naghunahuna 
mahitungod ni Jesus, siya misu-
god sa pagbati og kainit sa iyang 
kasingkasing.

Si Sabrina nagdali nga nangita 
ni Mama human sa Primary. “Ma, 
tag- ana kon unsa?” Gisultihan niya 
si Mama kabahin sa mainiton nga 
pagbati.

“Ninduta gud ana,” si Mama mi-
ingon. “Moabut kana nga pagbati 
kon ang Espiritu Santo motandog  
sa atong mga kasingkasing ug mo-
pahibalo kanato nga ang ebang-
helyo tinuod.”

Si Sabrina mipahiyom kang 
Mama. “Mao kana ang nahitabo! 
Nakapalipay kini nako sa sulod.” 
Ang Espiritu Santo hilum kaayo nga 
si Sabrina nasayud nga dili unta siya 
makabantay Kaniya kon siya walay 
balaang pagtahud.

Gigakos siya pag- ayo ni Mama. 
“Karon naangkon na nimo ang 
imong kaugalingong bahandi sa 
pagpamatuod.” Si Sabrina mibawos 
og gakos ni Mama. Siya gusto nga 
mopakigbahin sa iyang bahandi 
ngadto sa tanan—sama sa gibuhat  
ni Mama! Pero unsaon man niya  
sa pagbuhat niana?

Nianang gabhiona nakakita si 
Sabrina og pass- along card nga 
dunay hulagway ni Jesus diha sa 

atubangan. Iyang kining gibutang  
sa iyang backpack.

Pagkasunod adlaw sa dihang pa-
nahon na alang sa recess, nahinum-
dom si Sabrina sa kard. Iya kining 
gikuha ug nangita sa iyang amiga 
nga si Carla. “Ania, Carla, para kini 
nimo,” si Sabrina miingon.

Gigunitan og maayo ni Carla ang 
kard. “Salamat! Ganahan ko og mga 
hulagway ni Jesus.”

Gipakita ni Sabrina si Carla sa 
website diha sa luyo. “Makakat- on 
ka og dugang mahitungod sa  
Simbahan ni Jesus dinhi.”

“Unsa kana nga simbahan?” 
Si Carla nangutana.

“Ang Simbahan ni Jesukristo sa 
mga Santos sa Ulahing Mga Adlaw,” 
si Sabrina miingon. “Ang pag- adto sa 
simbahan ug pagkat- on mahitungod 
ni Jesus makapalipay nako.”

Gibutang ni Carla ang kard sa 
iyang bulsa. “Akong ipakita kini  
nga kard ngadto sa akong mama.”

Pipila ka semana ang milabay,  
midagan si Carla ngadto ni Sabrina 
sa wala pa ang klase. “Duna koy 
isulti nimo!” siya miingon. Mipahi-
yum siya og maayo.

Si Sabrina naghinam- hinam. Unsa 
kaha kini? Si Carla mipahiyom. “Ang 
akong pamilya miadto sa inyong 
simbahan! Ug sama kini sa imong 
giingon—nalipay ko didto.”

“Nahibalo ko nga mobati ka sa 
Espiritu Santo!” Si Sabrina miingon.

“Ug sa akong hunahuna sa dili 
madugay magpabunyag mi!”

Si Sabrina mibarug ug migakos ni 
Carla. Karon mahimo na silang mo-
pakigbahin og dungan sa ilang mga 
bahandi sa pagpamatuod! ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Amazonas, Brazil.
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Sa dihang si Nephi ug ang iyang 
pamilya mibiyahe gikan sa  

Jerusalem (ang “Daang Kalibutan”) 
ngadto sa gisaad nga yuta (ang 
“Bag- ong Kalibutan”), sila nagdala 
og mga kasulatan. Gitawag kini og 
mga palid nga tumbaga. Sa Daang 
Kalibutan, kini nga mga kasulatan 
nahimong kabahin sa Biblia.

Sa gisaad nga yuta, si Nephi 
misulat sa unsay gitudlo sa iyang 
amahan, unsa ang nahitabo sa iyang 
pamilya, unsay iyang nakat- unan 
gikan sa Langitnong Amahan, ug un-
say iyang nakat- unan gikan sa mga 
palid nga tumbaga. Ang mga butang 
nga gisulat ni Nephi nahimong ka-
bahin sa Basahon ni Mormon. ◼

Mga Kasulatan gikan sa 
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Daan ug Bag- ong Kalibutan

BASAHON NI 

MORMON

BAG- ONG KALIBUTAN

Moroni

Mormon

Alma
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MGA PROPETA 
SA LAIN- LAING 
MGA DAPIT
Basaha kining mga kasulatan ug 
itukma kini sa mga propeta diha 
sa mapa.

1. Exodo 19:20

2. 2 Mga Hari 20:14

3. 1 Nephi 2:1–2

4. 1 Nephi 18:22

5. Mosiah 18:7

6. Mga Pulong ni Mormon 1:9

7. Mormon 8:1, 4

Mga Tubag: 1. Moises;  
2. Isaias; 3. Lehi; 4. Nephi; 
5. Alma; 6. Mormon; 7. Moroni

BIBLIA

DAANG KALIBUTAN

Moises

Nephi

Lehi

Isaias
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Si Enos nag- ampo mahitungod sa unsay iyang nabalak- an. Siya usab nag- ampo alang sa uban. Siya  
nag- ampo bisan alang sa iyang mga kaaway! Unsaon ninyo nga mahimong sama ni Enos karong bulana?

Si Enos NAGMAINAMPUON
B A Y A N I  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N
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□  Sag- uloha ang Enos 1:4.
□  Isulat sa inyong journal ang mahitu-

ngod sa panahon nga ang Langitnong 
Amahan mitubag sa inyong mga 
pag- ampo.

□  Tan- awa sa kapitulo 11 sa animated 
nga mga istorya sa Basahon ni  
Mormon scripturestories.lds.org.

□  Akong gihagit ang akong 
kaugalingon sa . . .

Ako Mahimong 
Magmainampoon!

E N O S

Samtang nagbakasyon ang pa-
milya, nagkabulag kami sa among 
papa ug sa akong manghud nga 
lalaki. Ngit- ngit kaayo kadto. Ang 
tanan sa pamilya wala makahi-
balo unsay buhaton. Ako silang 
giingnan nga kinahanglang kami 
nga mag- ampo. Nag- ampo kami, 

ug dayon misugod kami sa pagpanglakaw paingon sa 
uban nga mga tindahan. Mitan- aw mi sa karsada ug 
nakita nako si papa ug ang akong manghud nga lalaki! 
“Nalipay kaayo ko.” Ako nasayud nga ang Dios naghi-
gugma kanamo ug nagtabang kanamo nga makit- an 
ang among papa.
Oliver P., edad 8, São Paulo, Brazil

“Si Enos Nag- ampo” pinaagi ni Amanda F., edad 11, Arizona, USAGuntinga, piloa,  
ug tipigi kining hagit nga kard!



1

1

2

2

2

2

3

4

5

6

7

7

8

8

 P e b r e r o  2 0 1 6  75

M
G

A BATA 

Si Nephi nagtukod og usa ka barko aron ang iyang pamilya ma-
kabiyahe ngadto sa gisaad nga yuta. Basaha ang mahitungod sa 

ilang panaw sa mga pahina 76–78. Sa gisaad nga yuta, ang matarung 
nga mga tawo gitawag og mga Nephite. Ang dautang mga tawo gita-
wag og mga Lamanite. Niini nga mga kapitulo, makakat- on kita gikan 
sa igsoon ni Nephi nga si Jacob ug sa anak ni Jacob, si Enos. Pangita 
og laing hagit sa pagbasa sa sunod nga isyu. ◼

Paglawig ngadto sa Gisaad nga Yuta

Mga Kasulatan Niining Bulana
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Mahimo kamong makaimprinta og dugang nga mga kopya sa liahona.lds.org.

M A K A B A S A  K O  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N

1  1 Nephi 17:7–10, 17–18
2 1 Nephi 18:4–12, 20–23
3  1 Nephi 19:1–6, 18
4  2 Nephi 2:25–28
5  2 Nephi 5:5– 8, 12– 16
6  Jacob 5:3, 58–62
7  Jacob 7:1–2, 13–20
8  Enos 1:4–8, 15–17

Human ninyo mabasa ang usa ka tudling sa 
kasulatan, kolori ang katukma nga ginume-
rohang mga dapit sa barko!
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Ang Pamilya ni  
Nephi Mitabok  

sa Dagat

M G A  I S T O R Y A  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N
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Apan ang ilang panaw wala pa 
mahuman. Ang Langitnong Amahan 
misugo kang Nephi nga maghimo 
og barko. Gipakita niya si Nephi kon 
unsay porma niini. Misaad Siya nga ang 
barko modala kanila ngadto sa usa ka 
maanindot nga bag- ong yuta.

Ang pamilya ni Nephi mibiyahe sa kamingawan sulod sa walo ka tuig. Sa 
katapusan miabut sila sa usa ka matahum nga dapit. Duol kadto sa dagat, 
ug dunay daghang prutas ug dugos nga makaon. Nalipay kaayo ang tanan!
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Sa dihang ang barko nahuman, ang pamilya ni Nephi 
misugod sa ilang biyahe sa kadagatan. Usa ka 

adlaw si Laman ug Lemuel nasuko kang 
Nephi ug gigapos siya. Dakong unos ang 

miabut ug gihuros ang barko pabalik. 
Ang mga igsoon nagbasol, ug si 

Nephi migiya sa barko nga 
luwas sa ilang padulngan.

Gihimo ni Nephi og una ang mga 
himan. Dayon gisugdan niya ang 
paghimo. Mireklamo ang mga igsoon 
ni Nephi nga si Laman ug Lemuel.  
Wala sila motuo 
nga makahimo 
siya og barko.

Nahibalo si 
Nephi nga ang 
ilang pamilya 
makasalig sa 
Langitnong 
Amahan.
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Sa katapusan ang pamilya ni Nephi midunggo sa 
baybayon sa usa ka bag- o nga yuta. Si Nephi ug ang 
iyang pamilya malipayon tungod kay nahibalo sila 
nga ang Langitnong Amahan midala kanila didto.

Ang Langitnong Amahan kanunayng motuman 
sa Iyang mga saad! ◼
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K O L O R A N A N  N G A  P A H I N A
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Espesyal ang 
Atong mga Pamilya
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Kay kita padayon man nga gipakita 
sa kalibutan sa kahulugan sa ka-

lampusan ug kahalangdon, masabtan 
ra nga makakumpara kita kon unsa 
kita ug unsa ang uban, o unsa sila 
sa atong tan- aw, ug usab kon unsay 
naa nato ug unsay naa sa uban. . . . 
Kita sa kasagaran motugot sa dili 
makiangayon ug dili angay nga mga 
pagkumpara sa pagguba sa atong 
kalipay kon kini mopabati kanato nga 
kita wala matagbaw o wala makahimo 
sa angayng buhaton o dili malampu-
son. Usahay, tungod niini nga mga 
pagbati, masayop na hinuon kita, 
ug kanunay kitang maghunahuna sa 
atong mga kapakyasan samtang atong 
mabaliwala ang mga aspeto sa atong 
kinabuhi nga naglangkob sa mga ele-
mento sa tinuod nga kahalangdon. . . .

. . . Sa pagkatinuod kini naglakip sa 
mga butang nga kinahanglan gayud 
nga buhaton aron mahimong usa ka 
maayo nga amahan o usa ka maayo 
nga inahan, apan, sa kinatibuk- an, 
kini mao usab ang liboan ka gagmay 
nga mga binuhatan ug mga buluhaton 
sa pagserbisyo ug pagsakripisyo nga 
naglangkob sa pagtugyan o dili pag-
hunahuna sa kinabuhi sa usa ka tawo 
alang sa uban ug alang sa Ginoo. Nag-
lakip kini sa pag- angkon og kahibalo 

bahin sa atong Amahan sa Langit ug 
sa Iyang ebanghelyo. Naglakip kini sa 
pagdala sa uban nga makabaton og 
pagtuo ug pakigdait sa Iyang gingha-
rian. Kining mga butanga sa kasagaran 
wala makakuha sa pagtagad o pasidu-
ngog sa kalibutan. . . .

Sigurado dili kita kinahanglang 
motan- aw og layo aron makita ang 
wala matagad ug nakalimtan nga mga 
bayani sa inadlaw- adlaw nga kina-
buhi. Namulong ko kabahin niadtong 
inyong kaila ug akong kaila kinsa 
hilum ug padayong mihimo sa mga 
butang nga angay nilang buhaton. 
Naghisgot ko mahitungod niadtong 
kanunay nga anaa ug kanunay nga 
andam. Ang akong gipasabut mao 
ang dili komon nga kaisug sa inahan 
kinsa—kada oras, sa adlaw ug gabii 
—magpabilin ug mag- atiman sa usa 
ka anak nga dunay sakit, o ang du-
nay kakulangan nga nanlimbasug 
ug nag- antus nga wala magbagulbol. 
Akong gilakip kadtong kinsa kanunay 

TINUOD NGA 
KAHALANGDON
Dili kita kinahanglang motan- aw og layo 
aron makita ang wala matagad ug nakalim-
tan nga mga bayani sa inadlaw- adlaw nga 
kinabuhi.

H A N G T U D  S A  S U N O D  N A T O N G  P A N A G K I T A

nga moboluntaryo sa paghatag og 
dugo. . . . Naghunahuna ko niadtong 
kinsa dili mga inahan apan kinsa 
bisan pa niana nahimong “inahan” sa 
mga bata sa kalibutan. Namulong ko 
kabahin niadtong kinsa anaa kanunay 
aron sa paghigugma ug pag- amuma.

Naghisgot usab ako mahitungod 
sa mga magtutudlo ug mga nurse 
ug mga mag- uuma ug sa uban nga 
naghimo sa maayo nga buhat sa 
kalibutan, kinsa nagtudlo ug nagpa-
kaon ug nagsul- ob, apan kinsa usab, 
agi og dugang, naghimo sa buhat sa 
Ginoo—kadtong nagbayaw ug nag-
higugma. Ang akong gipasabut mao 
kadtong mga matinuoron ug mabi-
nation ug makugihon sa ilang inadla-
wng buluhaton, apan mga sulugoon 
usab sa Agalon ug magbalantay sa 
Iyang mga karnero. . . .

Niadtong kinsa naghimo sa ordi-
naryo nga buhat sa kalibutan apan 
naghunahuna mahitungod sa bili sa 
ilang mga kalampusan; niadtong mga 
nagkugi og trabaho niini nga Sim-
bahan, kinsa nagpadayon sa buhat 
sa Ginoo sa daghang mga paagi sa 
hilum apan mahinungdanong mga 
paagi; niadtong mga asin sa yuta ug 
kalig- on sa kalibutan ug sa mahi-
nungdanong mga tigsuporta sa matag 
nasud—kaninyo among ipahayag 
ang among pagdayeg. Kon molahu-
tay kamo sa katapusan, ug kon kamo 
magmaisugon diha sa pagpamatuod 
kang Jesus, inyong makab- ot ang 
tinuod nga kahalangdon ug magpuyo 
didto sa presensya sa atong Amahan 
sa Langit. ◼
Gikan sa “True Greatness,” Ensign, Mayo 1982, 
19–20.

Ni Presidente  
Howard W. Hunter 
(1907–95)
Ika- katorse nga  
Presidente sa Simbahan



MGA IDEYA

“Walay usa nga ang kaminyoon hingpit ; kita magminyo sa potensyal. Ang husto nga kaminyoon dili lamang bahin sa 
unsay akong ganahan; bahin usab kini sa unsay iyang ganahan—ug gusto niya nga ako mamahimo.”

Elder Robert D. Hales sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Pagdawat ug Pagbuntog sa mga Hagit sa Kalibutan Karon,” Liahona, Nob. 2015, 46.

Unsaon man nato pagtan-aw ang atong kapikas?



Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAN- ONAN

PARA SA MGA BATA

Unsa ang Magtudlo Kanato sa Basahon  
ni Mormon ngari Kanato bahin sa 

Kalipay?
Kitang tanan gustong malipay. Kining pito ka 
mga baruganan gikan sa Basahon ni Mormon 
nagpakita kanato kon unsaon.

p. 44

ANG INYONG 
KAUGMAON 

Mga istorya sa tinuod nga kinabuhi nga nagpakita 
unsaon nga mahimo ang gusto ninyong kaugmaon 
nga usa ka talagsaon pinaagi sa pagbuhat niini karon.

p. 56

Bahandi sa 
Pagpamatuod

Ang mama ni Sabrina miingon nga ang 
iyang pagpamatuod sama sa usa ka bahandi. 
Makit- an ba usab ni Sabrina kini nga bahandi?

p. 70

Talagsaon nga Desinyo
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