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42 Nakagamot diha ni Kristo
Ni Elder L. Whitney Clayton
Jesukristo ang yawe ngadto sa 
abunda nga kinabuhi. Ang pag-
palambo og espirituhanong mga 
gamut diha Kaniya maghimo nato 
nga magmadaugon ug sa pagkap-
lag og kalinaw taliwala sa atong 
mga pagsulay.
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Ni Kathy Kipp Clayton
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mahangturon ninyo nga katas- on.
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Ni Miriam Bay
Human sa pagkuha og klase  
sa self- reliance nga gitanyag sa 
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gamit sa gymnastics nga malukso- 
luksohan] aron makabenipisyo 
ang iyang komunidad.

58 Mga Pangutana ug mga Tubag
Duna koy usa ka higala kinsa 
mibati nga siya walay bisan usa 
nga higala sa simbahan gawas 
kanako. Unsay akong ikatabang 
kaniya?
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Ni Elder Timothy J. Dyches
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nga gihatag sa iyang lolo kaniya 
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ka semana human gilubong ang 
iyang uyoan.
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ug usa ka Pahiyum
Ni Laura Goodrich
Si Lydia gustong mahimo nga 
matahum sama sa iyang mama, 
apan wala siyay lipstick. Gisul-
tihan siya sa iyang mama kon 
asa maggikan ang tinuod nga 
katahum.
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kaayo ang mga pamilya?
Ni Elder D. Todd Christofferson
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Mga Ideya sa Family Home Evening

ANAA PAY DAGHAN SA INTERNET
Ang Liahona ug ubang mga materyal sa Simbahan anaa sa daghang pinulongan diha  
sa languages.lds.org. Bisitaha ang facebook.com/liahona.magazine (anaa sa pinulo-
ngang English, Portuguese, ug Spanish) sa pagpangita og makadasig nga mga mensahe, 
mga ideya sa family home evening, ug materyal nga mahimo nimong ipakigbahin sa 
imong mga higala ug pamilya.

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

Basahon ni Mormon, 12, 
63, 74, 75, 76

Buhat sa templo, 4, 50
Calling, mga, 13
Diosnong kinaiya, 26, 59
Doktrina ni Kristo, 26
Espiritu Santo, 26, 54, 

66, 68
Family history, 50
Gugma, 4, 70
Hugot nga Pagtuo, 16, 

38, 42, 60, 80
Ikapulo, 79
Jesukristo, 12, 16, 42, 73, 

75, 76

Kabatan- onan, 24
Kasulatan, mga, 32
Katakus, 63
Mga higala, 58, 64
Mga milagro, 80
Pag- ampo, 32, 60, 64
Pagkakabig, 32, 64
Pagkamasulundon, 10, 42
Pagpamatuod, 63, 74
Pagpangandam sa  

emerhensya, 36
Pagpaningkamot sa 

Kaugalingon [Self- 
Reliance], 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 54

Pagsimba, 50, 66
Pagtipig og pagkaon, 40
Pagtudlo, 13, 24
Pag- ula, 4, 16, 42
Pamilya, 4, 7, 50, 72
Panalangin sa Priesthood, 

mga, 16, 80
Panarbaho, 38
Pisikal nga Kahimsog, 16, 37
Pornograpiya, 63
Pulong sa Kaalam, 37, 63
Seminary, 64
Serbisyo, 13, 54, 70
Teknolohiya, 53
Utang, 39

“Napulo ka mga Rason nga Ganahan 
ko sa Basahon ni Mormon,” pahina 12: 
Human og basa niining artikulo isip pamil-
ya, mahimo nimong dapiton ang matag 
sakop sa pamilya sa paglista sa mga rason 
nga sila ganahan sa Basahon ni Mormon. 
Ikonsiderar nga ang matag tawo mopakig-
bahin sa ilang lista ug sa ilang paborito nga 
kasulatan gikan sa Basahon ni Mormon. 
Makahimo ka og tumong aron sa pag-
pangita og dugang nga mga rason nga 
ganahan sa Basahon ni Mormon samtang 
kamo nag- uban og basa niini kanunay.

“Pagpahimutang Kon Asa Kita Angay,” 
pahina 66: Mahimo ninyong basahon ang 
mga kasinatian si Elder Funk sa pagpili 
sa pagbarug diha sa balaan nga dapit ug 
dayon mobuhat sa mga kalihokan diha sa 
pahina 67. Hunahunaa ang paghisgot isip 
pamilya kon sa unsang paagi nga mahi-
mong balaan ang usa ka dapit ug kon sa 
unsang paagi nga ang tawo makabarug sa 
balaan nga mga dapit, bisan dili kini sulod 
sa simbahan o sa templo. Hisguti ang 
importansya ug ang tahas sa espiritu Santo 
sa pagtabang kanato nga makabarug sa 
balaang mga dapit.

Kini nga isyu naglangkob og mga artikulo ug mga kalihokan nga magamit alang sa family 
home evening. Ang mosunod mao ang duha ka mga ehemplo.
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Sa tanang mga gasa nga nahatag sa atong mahigugma-
ong Langitnong Amahan ngadto sa Iyang mga anak, 
ang labing mahinungdanon mao ang kinabuhing 

dayon (tan- awa sa D&P 14:7). Kana nga gasa mao ang 
pagpuyo sa presensya sa Dios nga Amahan ug sa Iyang 
Pinalanggang Anak hangtud sa kahangturan diha sa mga 
pamilya. Diha lamang sa kinatas- an nga gingharian sa Dios, 
ang celestial, nga ang mahigugmaong mga pagbugkos sa 
kinabuhi sa pamilya magpadayon.

Kitang tanan naglaum alang sa kalipay sa pagpuyo diha sa 
mahigugmaong mga pamilya. Para sa pipila kanato, mao kini 
ang pagbati nga wala pa nato nasinati—usa ka pagbati nga 
nasayud kita nga posible apan wala pa maamguhi. Mahimong 
makita kini diha sa kinabuhi sa uban. Alang sa uban nato, ang 
gugma sa pamilya nga ingon og mas tinuod ug bililhon kon 
ang kamatayon mobulag kanato gikan sa usa ka anak, inahan, 
amahan, igsoon nga lalaki, igsoon nga babaye, o usa ka mahi-
gugmaon ug mapinanggaon nga apohan.

Kitang tanan mibati sa paglaum nga ugma damlag kita 
mobati pag- usab sa mainiton nga pagbati nianang sakop 
sa pamilya nga atong gihigugma pag- ayo ug nangandoy 
karon nga pag- angkon pag- usab.

Ang atong mapinanggaon nga Langitnong Amahan nasa-
yud sa atong mga kasingkasing. Ang Iyang katuyoan mao ang 
paghatag kanato og kalipay (tan- awa sa 2 Nephi 2:25). Ug 
busa gihatag Niya ang gasa sa Iyang Anak aron mahimong 
posible ang hingpit nga kalipay sa pagbugkos sa pamilya 
nga magpadayon sa kahangturan. Tungod kay gibugto 
sa Manluluwas ang higot sa kamatayon, kita mabanhaw. 
Tungod kay Siya miula sa atong mga sala, mahimo kitang 
takus sa celestial nga gingharian, pinaagi sa atong hugot nga 
pagtuo ug paghinulsol, diin ang mga pamilya pagabugkoson 
diha sa paghigugma hangtud sa kahangturan.

Ang Manluluwas mipadala ni Propeta Elijah ngadto ni 
Joseph Smith sa pagpahiuli sa mga yawe sa priesthood 
(tan- awa sa D&P 110). Uban niadto nga mga yawe miabut 
ang gahum sa pagbugkos, paghatag og labing nindot nga 
gasa sa Dios sa Iyang mga anak—kinabuhing dayon sa 
mga pamilya mahiusa hangtud sa kahangturan.

Usa kini ka tanyag nga maangkon sa matag anak sa  
Dios nga moabut sa kalibutan. Ang ikatulong bahin sa 
Iyang espiritung mga anak misalikway sa Iyang tanyag did-
to sa kalibutan sa espiritu. Gumikan sa kakulang sa igong 
hugot nga pagtuo ug dayon dayag nga pagsukol, sila mipili 
nga dili gayud masayud sa hingpit nga kalipay sa gasa nga 
mahangturon nga pamilya sa Langitnong Amahan.

Kanato kinsa mipasar sa importanting pagsulay didto 
sa premortal nga kalibutan sa espiritu ug sa ingon mik-
walipay sa pagdawat sa gasa sa mortal nga mga lawas, 
ang mahinungdanong mga pagpili sa kinabuhing dayon 
kita gihapon ang maghimo. Kon kita napanalanginan nga 
makaplagan ang gipahiuli nga ebanghelyo, makapili kita 
sa paghimo ug paghupot sa mga pakigsaad uban sa Dios 
nga mokwalipay sa kinabuhing dayon. Sa atong paglahutay 
diha sa kamatinud- anon, ang Espiritu Santo mokumpirmar 
sa atong paglaum ug pagsalig nga kita anaa sa dalan sa  
kinabuhing dayon, aron makapuyo diha sa mga pamilya  
sa kahangturan sa celestial nga gingharian.

Alang sa uban, kana nga walay katapusan nga kalipay 
ingon og huyang o gani nagkaawop nga paglaum. Mga 
ginikanan, mga anak, mga igsoong lalaki ug babaye naghi-
mo og mga pagpili aron dili mokwalipay sa kinabuhi nga 
dayon. Mahimo gani kamong maghunahuna kon kawalipi-
kado ba kamo pinaagi sa Pag- ula ni Jesukristo.

Ang propeta sa Dios sa makausa mitanyag kanako og 
tambag nga naghatag kanako og kalinaw. Nabalaka ko nga 

Ni Presidente  
Henry B. Eyring
Unang Magtatambag sa 
Unang Kapangulohan

ANG PAGLAUM NGA  

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

adunay Gugma sa 
Mahangturong Pamilya
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PAGTUDLO NIINI NGA MENSAHE

Ikonsiderar ang magsugod pinaagi sa pagsulti niadtong 
inyong gitudloan sa usa ka higayon sa dihang nagma-

pasalamaton ka alang sa paglaum sa mahangturong mga 
pamilya. Dapita sila sa pagpamalandong sa mga higayon 
nga sila mibati og kamapasalamaton sa mahangturong 

pamilya. Pangutan- a sila kon ganahan sila nga mopa-
kigbahin. Mahimo nimo silang dapiton sa paghunahuna 
sa mga pamaagi sa pagpalambo ug pagsunod nga mas 
takus sa celestial nga gingharian aron ang propetikan-
hon nga saad sa “kahimtang sa pamilya . . . mas nindot 
kaysa inyong mahunahunaan”. . . nga mahimong ilaha.

ang pagpili sa uban makahimo niining 
imposible alang sa among pamilya 
aron magkauban sa kahangturan. Siya 
miingon, “Imong gikabalak- an ang 
sayop nga problema. Kinahanglan 
lang nga magpuyo nga takus sa celes-
tial nga gingharian, ug mas monindot 
pa ang kahimtang sa imong pamilya 
kay sa imong mahunahunaan.”

Sa tanan niadtong kansang per-
sonal nga kasinatian o kaminyoon 
ug mga anak—o ang pagkawala 

niana—mikunhod ang ilang mga pag-
laum, motanyag ko sa akong pagsaksi: 
Ang Langitnong Amahan nakaila ug 
nahigugma kaninyo isip Iyang espiritu 
nga anak. Samtang kamo uban Kaniya 
ug sa Iyang Pinalangga nga Anak sa 
wala pa niining kinabuhia, Ilang gibu-
tang diha sa inyong kasingkasing ang 
paglaum sa kinabuhing dayon. Uban 
sa gahum sa Pag- ula ni Jesukristo sa 
pakigtambayayong sa Espiritu Santo 
nga naggiya, inyong mabati karon ug 

mabati sa umaabut nga kalibutan ang 
gugma sa pamilya nga gusto kaayo 
sa inyong Langitnong Amahan ug sa 
Iyang Pinalanggang Anak nga inyong 
madawat.

Ako mopamatuod nga samtang 
kamo magpuyo nga takus sa celesti-
al nga gingharian, sa propetikanhon 
nga saad nga “mas monindot pa ang 
kahimtang sa imong pamilya kay sa 
imong mahunahunaan” mahimong 
mainyo. ◼
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Ang mga Pamilya Mahangturon

Tungod sa Pag- ula ni Jesukristo ug sa pagpahiuli sa 
mga yawe sa priesthood, gahum alang sa pag-seal 

sa mga pamilya, kita makapuyo uban sa atong mga 
pamilya hangtud sa kahangturan! Unsay imong gana-
han sa imong pamilya? Sunda kini nga mga instruksyon 
sa paghimo niining kadena nga papel sa pagsaulog sa 
imong pamilya.

1. Piloa ang usa ka piraso nga papel sa tunga og 
kaduha aron aduna kay taas nga gilis.

2. Pagdrowing og usa ka tawo nga ang mga kamot 
miabut sa gipilo nga mga ngilit.

3. Subaya paggunting ang tawo. Ayaw guntinga ang 
dapit diin ang mga kamot naghikap sa mga ngilit.

4. Bukha kini. Isulat o idrowing ang usa ka butang 
nga imong ganahan kabahin sa matag sakop sa 
pamilya.

5. Ihiusa pag- tape ang daghang mga kadena kon 
ikaw adunay mas dakong pamilya!

Pagpakigbahin og Mahangturon  
nga Kalipay

Usa sa labing maayong mga butang mahitungod sa 
ebanghelyo mao ang kahibalo sa plano sa kaluwasan. 

Kita adunay talagsaong oportunidad nga makauban ang 
atong pamilya sa kahangturan. Kana nga kahibalo nagta-
bang kanato nga makabaton og paglaum kon kita mobati 
nga nasanapan sa kalibutan. Si Presidente Eyring nagtudlo, 
“Ang atong mahigugmaong Langitnong Amahan nasayud 
kon unsay anaa sa atong mga kasingkasing. Ang Iyang 
katuyoan mao ang paghatag kanato og kalipay (tan- awa sa 
2 Nephi 2:25). Ug busa gihatag Niya ang gasa sa Iyang Anak 
aron mahimong posible ang hingpit nga kalipay sa pagbug-
kos sa pamilya nga magpadayon sa kahangturan. . . . Usa kini 
ka tanyag nga mahimong maangkon sa matag anak sa Dios 
nga moanhi sa kalibutan.”

Kana nga panalangin magamit nato kinsa buhi karon ug 
niadtong kinsa namatay na—apan pinaagi lamang sa atong 
tabang. Ang atong mga katigulangan anaa sa kalibutan sa 
espiritu karon, naghulat kanato nga andamon ang ilang 

KABATAN- ONAN

MGA BATA

mga ngalan aron ang mga ordinansa sa templo mapahiga-
yon alang kanila. Apan usahay mahimong lisud ang pag-
himo sa buhat alang kanila. Tingali kita busy kaayo, o kita 
nagpuyo nga layo ra kaayo sa templo aron kanunay nga 
makaadto.

Swerte lang, adunay laing mga paagi nga makatabang 
kita sa atong mga katigulangan, sama sa paghimo sa buhat 
sa family history, pag- index, o sa pagbantay sa bata alang sa 
atong mga ginikanan samtang sila moadto sa templo. Pina-
agi sa pagtabang, kita nagserbisyo sa Ginoo ug makahatag 
og paglaum sa mahangturong mga pamilya niadtong anaa 
sa pikas nga bahin sa tabil.

1

3

5

2

4
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Nag- uban sa  
Pag- alima sa 
Pamilya

Ang “bana ug asawa adunay  
ligdong nga kapangakohan sa 

paghigugma ug pag- amuma sa usag 
usa ug alang sa ilang mga anak.” 1 
“Ang panimalay kinahanglang mahi-
mong dapit diin makat- unan nato ang 
gugma ug pagserbisyo,” miingon si 
Presidente Russell M. Nelson, Presi-
dente sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles.

“Ang atong Langitnong Amahan 
gusto nga ang mga bana ug mga asawa 
magmatinud- anon sa usag usa ug sa 
pagtagad ug pagtratar sa ilang mga 
anak isip panulundon gikan sa Ginoo.” 2

Diha sa Basahon ni Mormon, mii-
ngon si Jacob nga ang gugma sa mga 
bana ngadto sa mga asawa, ug ang 
gugma sa mga asawa ngadto sa mga 
bana, ug ang ilang gugma para sa 
ilang mga anak mao ang ubang rason 
nganong ang mga Lamanite sa usa ka 
panahon mas matarung kay sa mga 
Nephite (tan- awa sa Jacob 3:7).

Usa sa pinakamaayong paagi 
nga madapit ang paghigugmaay ug 

paghiusa sa atong panimalay mao ang 
mabination nga pagsultihanay sa mga 
sakop sa atong pamilya. Ang mabinati-
ong pagsultihanay magdala sa Espiritu 
Santo. Si Sister Linda K. Burton,  
kinatibuk- ang presidente sa Relief 
Society, mihangyo nga atong hunahu-
naon nga: “Kapila man natong tuyoon 
ang paglitok sa ‘maayong pulong 
atong gamiton’?” 3

Dugang nga mga Kasulatan
Mga Taga- Roma 12:10; Mosiah 4:15; 
Doktrina ug mga Pakigsaad 25:5

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 imong hugot nga pagtuo sa Dios ug mopanalangin niadtong 
imong giamumahan pinaagi sa visiting teaching? Alang sa dugang nga impormasyon, adto 
sa reliefsociety.lds.org.

Buhi nga mga Sugilanon
Si Elder D. Todd Christofferson 

sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles mipakigbahin og 
usa ka kasinatian sa iyang pagka-
bata nga nasilsil diha kaniya ang 
kaimportante sa paghigugma sa 
pamilya. Dihang siya ug ang iyang 
mga igsoon puro lalaki, ang ilang 
mama gioperahan tungod sa kan-
ser diin sakit kaayo para niya ang 
paggamit sa tuo niya nga kamot. 
Tungod kay mga lalaki ang iyang 
pamilya, daghan kaayo og plan-
sahunon, apan sa pagpamalansa 
sa iyang mama, siya sa kasagaran 
mohunong ug mosulod sa kwarto 
sa paghilak hangtud nga mawala 
na ang sakit.

Dihang nabantayan sa papa ni 
Elder Christofferson ang nahitabo, 
sekreto siyang nag- antus nga dili 
maniudto hapit usa ka tuig aron 
makatigom og kwarta aron maka-
palit og makina nga makapasa-
yon sa pagpamalansa. Tungod 
sa iyang gugma ngadto sa iyang 
asawa, iyang napakita ang usa ka 
ehemplo sa pag- alima sa pamilya 
para sa iyang mga anak nga puro 
lalaki. Gumikan niining malumo 
nga inter- aksyon, miingon si Elder 
Christofferson, “wala ko masayud 
sa gihimo nga sakripisyo sa akong 
amahan para sa akong mama 
niadtong higayuna, apan karon  
nga nasayud na ko, nakaingon  
ko sa kaugalingon, ‘Katalagsaon 
nga Amahan.’” 4

Ikonsiderar Kini
Sa unsang paagi ang paghi-
gugma ug pag- atiman sa usag 
usa magdapit sa Espiritu diha 
sa atong mga panimalay?

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. Russell M. Nelson, “Kaluwasan ug Kahima-

yaan,” Liahona, Mayo 2008, 8.
 3. Linda K. Burton, “Magdungan Kitag Saka,” 

Liahona, Mayo 2015, 31.
 4. D.Todd Christofferson, “Magpakalalaki Kita,” 

Liahona, Nob. 2006, 46.

Hugot nga  
Pagtuo, Pamilya, 
Kahupayan



8 L i a h o n a

NOTEBOOK SA ABRIL 2016 NGA KOMPERENSYA
“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).

Kahangturan
“Ang akong mensahe karong 
gabhiona usa ka pagsulay sa 
paghulagway . . . unsay kinahang-
lan gayud natong buhaton aron 
mahimong kabahin nianang plano 
sa kalipay nga giandam sa atong 
Langitnong Amahan alang nato. 
Sa wala pa kita natawo, nagpuyo 
kita sa usa ka pamilya kauban ang 
atong nahimaya ug mahangturon 
nga Langitnong Amahan. Naghimo 
Siya og plano nga makapauswag 
ug makapalambo nato aron mahi-
sama Kaniya. Iya kining gibuhat 
tungod sa Iyang gugma alang nato. 
Ang katuyoan sa plano mao ang 
pagtugot nato nga makabaton 
sa pribilehiyo nga magpuyo sa 
kahangturan sama sa pagpuyo sa 
atong Langitnong Amahan. Kining 
plano sa ebanghelyo mitanyag nato 
og kinabuhi sa pagkamortal diin 
pagasulayan kita. Usa ka saad ang 
gihatag nga pinaagi sa Pag- ula ni 
Jesukristo, kon mituman kita sa 
mga balaod ug mga ordinansa sa 
priesthood bahin sa ebanghelyo, 
makabaton kita og kinabuhing 
dayon, ang labing mahinungdanon 
sa tanan Niyang mga gasa.”

Samtang kamo magribyu sa kinatibuk- ang komperensya sa Abril 2016 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.

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

Kapasayloan sa Atong mga Sala
“Ang mga ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod, ang pagpandong  
sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo, ug ang sakrament mga pang-
hitabo nga may kalabutan ug dili bulag; kini mga elemento diha sa kone-
ktado ug pangdugang nga sumbanan sa makatubos nga kalamboan. Ang 
matag sunod- sunod nga ordinansa mopataas ug mopadako sa espirituhanon 
natong katuyoan, tinguha, ug gibuhat. Ang plano sa Amahan, ang Pag- ula 
sa Manluluwas, ug ang mga ordinansa sa ebanghelyo naghatag sa grasya 
nga atong gikinahanglan aron makapadayon ug molambo lagda human sa 
usa ka lagda ug pagtulun- an human sa usa ka pagtulun- an sa mahangturon 
natong destinasyon.”

Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan, “Mahangturong 
mga Pamilya,” Liahona, Mayo 2016, 81.

Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Kanunay nga Magbaton  
og Kapasayloan sa Inyong mga Sala,” Liahona, Mayo 2016, 62.

P R O P E T I K A N H O N  N G A  S A A D
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Ang pagkamasulundon 
maoy naghatag og 

kalig- on sa pagtuo.”
Presidente Dieter F. Uchtdorf,  

Ikaduhang Magtatambag sa Unang  
Kapangulohan, “Pas- anon Ka Niya  
sa Iyang Abaga ug Dad- on Pauli,”  

Liahona, Mayo 2016, 103.

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.

• Unsa ang koneksyon tali sa magnolia blossoms ug sa unsang paagi nga ang 
gugma dunay luna alang sa uban sa atong mga kinabuhi? —Tan- awa sa 
Neill F. Marriott, “Unsay Atong Buhaton?” 10.

• Nganong si Elder Hales magpabilin human sa kompernsya sa stake conference 
aron makiglamano sa tanan? —Tan- awa sa Robert D. Hales, “Ang Espiritu 
Santo,” 105.

• Sa edad nga 11, si Yvette Bugingo usa ka refugee kansang amahan napatay 
ug kansang tulo ka mga isgoon lalaki nangawala. Sa unsang paagi natapos 
ang iyang istorya? —Tan- awa sa Linda K. Burton, “Nadumuluong Ako,” 13.

• Unsa ang ikadasig niining mga istorya sa mga bata nga Santos sa Ulahing mga 
Adlaw gikan sa mga panimalay sa dili mga miyembro? —Tan- awa sa Neil L. 
Andersen, “Bisan Kinsa nga Magadawat Kanila, Magadawat Kanako,” 49.

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

Balaang mga Tahas sa mga Lalaki
Daghang mga mamumulong usahay mamulong sa samang mga hilisgu-

tan sa ebanghelyo. Ania ang tulo ka mga mamumulong nga naghisgot 
kabahin sa balaang mga tahas sa mga lalaki:

• Basa: “Tagdon ninyo ang inyong asawa . . . sa paagi sa pagtagad sa  
Langitnong Amahan ninyo. “Mahangturong mga Pamilya,” 83.

• Tighupot sa priesthood: “Magmahimong takus sa [inyong] mga pribilehiyo 
isip mga naghupot sa priesthood. Sa umaabut nga adlaw kadto, lamang 
mga tawo nga seryusong migamit sa priesthood, nga makugihong pagti-
nguha nga matudloan sa Ginoo Mismo, ang makapanalangin, makagiya, 
makapanalipod, makalig- on, ug makaayo sa uban.” —Russell M. Nelson, 
“Ang Bugti sa Gahum sa Priesthood,” 67–68.

• Amahan: “Ang tahas sa amahan naggikan sa balaanong kagikan, nagsugod 
sa usa ka Amahan sa Langit ug, niining mortal nga kalibutan, kauban ni 
Amahang Adan. . . .

“. . . Ang pagka- amahan nagkinahanglan og sakripisyo. . . .
“Ang paghigugma sa inahan sa iyang mga anak—ug pagpakita niana 

nga gugma—maoy duha sa labing maayong mga butang nga mabuhat sa 
usa ka amahan alang sa iyang mga anak. Kini nagmatuod ug naglig- on sa 
kaminyoon nga maoy pundasyon sa kinabuhi ug seguridad sa pamilya.” 
—D. Todd Christofferson, “Mga Amahan,” 94, 95.

Sa pagbasa, pagtan- aw, o pagpaminaw sa mga 
pakigpulong sa kinatibuk- ang komperensya, 
bisitaha ang conference.lds.org.
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“Ang mga kinaiya nga kaniadto 
gikonsiderar nga dili angayan ug imo-
ral sa pagkakaron wala lamang itugot 
apan gitan- aw na sa kadaghanan 
gayud nga madawat ra. . . .

“Bisan tuod ang kalibutan nausab, 
ang mga balaod sa Dios nagpabiling 
mao lang gihapon. Wala kini mausab; 
kini dili mausab. Ang Napulo ka mga 
Sugo mao gayud kana—mga sugo. 
Kini dili mga sugyot. Kini sa matag 
tipik mga gikinahanglan gihapon 
karon sama sa paghatag niini sa Dios 
kaniadto sa mga anak sa Israel.” 1

Dili kita mosulti og bati sa uban 
tungod sa dili pagsunod sa mga sugo. 
Hinoon, kita motan- aw sa atong 
kaugalingong mga kinabuhi ug mode-
terminar kon unsa ka maayo natong 

Ang Napulo ka mga Sugo makita 
diha sa Daang Tugon (tan- awa sa 

Exodo 20:1–17), apan ang mga San-
tos sa Ulahing mga Adlaw nasayud 
nga kadto nga mga sugo magamit sa 
tanang kapanahonan, dili lamang sa 
panahon sa Daang Tugon. Si Abinadi 
mitudlo sa Napulo ka mga Sugo diha 
sa Basahon ni Mormon (tan- awa sa 
Mosiah 12:33–36; 13:13–24), ug ang 
Ginoo mipadayag niini pag- usab 
ngadto ni Propetang Joseph Smith 
alang sa atong panahon (tan- awa sa 
D&P 42:18–29; 59:5–13).

Bisan tuod ang mga katawhan sa 
daghang mga katilingban karon miba-
liwala niini nga mga sugo, kita nagtuo 
nga kini gipatuman gihapon. Si Presi-
dente Thomas S. Monson mipasabut:

MITUO KITA SA PAGTUMAN  
SA NAPULO KA SUGO

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

“Ang kasugoan sa 
Dios wala gihatag 
aron sa pagpugong 
kanato o aron 
mahimong mga 
babag sa atong 
kalipay. Ang bali 

maoy tinuod. Siya nga naglalang 
kanato ug nahigugma kanato hingpit 
nga nasayud kon sa unsang paagiha 
kita magpakabuhi aron maangkon 
ang labing dakong kalipay kutob sa 
mahimo. . . .

gisunod ang balaan nga mga instruk-
syon nga gihatag kanato.

Ang Napulo ka mga Sugo nagrepre-
sentar sa sukaranan nga mga sumba-
nan sa kinaiya nga mahimong bahinon 
sa duha ka grupo: giunsa nato pagtra-
tar ang Dios ug giunsa nato pagtratar 
ang uban. Aron sa pagtabang kanato 
nga mapabilin ang Dios diha sa sentro 
sa atong mga kinabuhi, Siya nagsugo 
kanato nga dili mosimba og laing mga 
dios, nga mobalaan sa adlaw nga Igpa-
pahulay, ug molikay sa pagpasipala ug 
pag- ampo sa mga dios- dios. Aron sa 
pagtabang kanato nga mohigugma sa 
mga anak sa Dios, Siya nagsugo kana-
to nga motahud sa atong mga ginika-
nan ug nga dili mangawat, mopatay, 
mamakak, maibug, o manapaw.

Tungod sa nagpadayon nga pag-
padayag sa Dios ngadto sa Iyang 
mga propeta, nakakat- on pa kita og 
dugang mahitungod sa unsay Iyang 
gilauman gikan kanato, apan ang 
Napulo ka mga Sugo nagpabilin nga 
maayong sinugdanan sa atong paning-
kamot nga magmasulundon. “Ang 
mga sugo [sa Dios] mao ang pagpakita 
sa Iyang gugma alang kanato, ug ang 
pagkamasulundon ngadto sa Iyang 
mga sugo usa ka pahayag sa atong 
gugma alang Kaniya.” 2 ◼
“Unsa man ang dakong sugo sa kasugoan?” 
Tan- awa ang tubag sa Manluluwas sa Mateo 
22:37–40.
MUBO NGA MGA SULAT
 1. Thomas S. Monson, “Barug sa Balaan nga 

mga Dapit,” Liahona, Nob. 2011, 82, 83.
 2. Carole M. Stephens, “Kon Nahigugma Kamo 

Kanako, Inyong Pagatumanon ang Akong 
mga Sugo,” Liahona, Nob. 2015, 120.

“Ang atong Langitnong Amahan  
nahigugma gayud kanato aron 
moingon: Dili ka mamakak; dili ka 
mangawat; dili ka manapaw; higug-
maa ang imong silingan sama sa 
imong kaugalingon; ug uban pa. Kita 
nasayud sa kasugoan. Siya nakasabut 
nga kon atong sundon ang kasugo-
an, ang atong kinabuhi mas malipa-
yon, mas makatagbaw, ug dili kaayo 
komplikado.”
Presidente Thomas S. Monson, “Sunda  
ang Kasugoan,” Liahona, Nob. 2015, 83.

ANG MGA SUGO GIHIMO ALANG SA ATONG KALIPAY
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“Dili ka magbaton og lain 
nga mga dios sa atubangan 
ko” (Exodo 20:3). Samtang 
kadaghanan sa mga tawo 
dili matintal karon aron sa 
pagsimba sa usa ka bulawanon 
nga baka, kinahanglang dili kita 
mosimba og mga “dios- dios” 
sama sa kabantugan o materyal 
nga kabtangan (tan- awa sa 
2 Nephi 9:30).

“Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, 
aron sa pagbalaan niini” (Exodo 20:8). Ang 
pagbalaan sa adlawng Igpapahulay makatabang 
kanato nga makakat- on sa pagbaton og 
katuyoan nga “usa ngadto sa . . . himaya  
[sa Dios]” (D&P 88:67).

“Dili ka magpanapaw” (Exodo 20:14). Ang 
pagbaton og putli nga mga hunahuna 
nagtabang kanato sa pagsunod niini nga 
sugo (tan- awa sa D&P 42:23).

Ania ang pipila ka mga 
ehemplo sa pagsunod sa 
mga kasugoan karon:
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“Tahuron mo ang imong 
amahan ug ang imong 
inahan” (Exodo 20:12). Kini 
naglakip sa pagtahud sa 
atong mga katigulangan, 
sa atong mga ginikanan, 
ug sa atong langitnong 
mga ginikanan.

“Dili ka maibug” (Exodo 20:17). Ang 
pagkaibug moresulta ngadto sa, gawas 
sa ubang mga butang, pagkawalay 
katagbawan ug kagul- anan.
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Ganahan ko sa Basahon ni Mormon.  
Sa kinatibuk- an, ganahan ko niini 

kay kini dunay gahum nga modala 
sa mga tigbasa nga “maduol sa Dios 
pinaagi sa pagsunod sa iyang mga 
lagda, kay sa bisan hain nga basahon.” 
Tingali mao kana nganong si Propeta 
Joseph Smith nagpasabut niini isip ang 
“sukaranan sa atong tinuohan” ug “ang 
labing tukma sa bisan hain nga basa-
hon dinhi sa yuta.” 1

Apan ganahan ko sa basahon sa 
piho nga mga rason usab. Ania ang 
10 sa daghang mga rason:

Ang Basahon ni Mormon . . .

1. Nagrekord sa usa ka panahon sa 
kasaysayan aron magamit sa mga 
tigbasa ngadto sa lain—sa atong 
panahon. Tan- awa sa Mormon 
8:16, 34–35.

2. Tataw nga naghulagway sa 
pamaagi ni Satanas sa pagpang-
samok sa katapusang mga adlaw. 
Tan- awa sa 2 Nephi 28:3–29.

3. Nagpahayag nga ang tawhanong 
kahuyang usa ka oportunidad 
nga mahimong lig- on, uban sa 
pagpaubos sa pagduol kang 
Kristo isip maoy rekisito. Tan- 
awa sa Ether 12:27.

4. Nagpasabut sa gugmang putli 
isip ang tiunay nga gugma ni 
Kristo ug ang balaanong gasa 
diin kita makahimo og pihong 
mga lakang aron kini maangkon. 
Tan- awa sa Moroni 7:43–48.

5. Naghatag og katin- awan nga 
ang oposisyon gikinahanglan 
sa tanang butang. Tan- awa sa 
2 Nephi 2:11–13.

6. Naglista sa klarong pamaagi sa 
mga sitwasyon diin ang kalooy 
motagbaw sa mga gipangayo 
sa kaangayan. Tan- awa sa Alma 
34:11–30.

7.  Nagrekord sa duha ka grupo  
sa mga tawo nga gihatagan 
og piho nga mga instruksyon 
sa pagtuon sa mga pulong ni 
Isaias, ang usa niini mao kita. 
Tan- awa sa 2 Nephi 25:4–8; 
Mormon 8:23.

NAPULO KA MGA RASON NGA GANAHAN 
KO SA BASAHON NI MORMON
Ni David Fullmer

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

Isip ikaduha nga saksi ni Jesukristo, kining talagsaon nga basahon nagtudlo sa mga 
konsepto ug mga doktrina nga dili makita bisan asa.

8. Nagserbisyo isip usa ka kau-
ban nga saksi sa Biblia bahin sa 
relasyon sa Dios ngadto sa tawo, 
sumala sa gipanagna sa Daang 
Tugon. Tan- awa sa Ezequiel 
37:15–20; 2 Nephi 28:29; 29:3–8.

9. Naglangkob sa usa ka saad nga 
kon kita mobasa ug mag- ampo 
mahitungod niini nga kinasing-
kasing, adunay hugot nga pagtuo 
kang Kristo, ang Ginoo mopada-
yag kanato nga kini Iyang pulong. 
Tan- awa sa Moroni 10:4–5.

10. Nagtudlo nga ang pag- antus sa 
Manluluwas mihatag Kaniya og 
hingpit nga pagsabut sa atong 
mga pagsulay ug sa abilidad sa 
pagtabang kanato samtang nang-
limbasug kita niini. Tan- awa sa 
Alma 7:11–13.

Labaw sa tanan, ganahan ko sa 
Basahon ni Mormon tungod sa klaro 
nga pagpamatuod niini nga si Jesus 
mao ang Kristo. Ganahan ko sa mga 
saad niini nga ang Ginoo sa katapu-
san motubos sa tanang balay ni Israel 
samtang sila mohimo ug mosunod sa 
sagradong mga pakigsaad uban Kani-
ya. Ang Basahon ni Mormon mao ang 
milagro sa modernong panahon—usa 
ka gasa sa gugma para kanato gikan 
sa Dios Mismo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Atol sa akong katapusang tuig  
sa Primary aduna mi bag- ong 

magtutudlo: si Brother Reynolds. 
Ubanon na ang iyang buhok ug naa 
nay mga kunot, ug siya nag- istorya 
mahitungod sa Depresyon ug sa iyang 
pagserbisyo sa militar sa U.S. atol sa 
Ikaduhang Gubat sa Kalibutan. Sa 
sinugdanan wala nako masabti ang 
iyang giistorya—makalaay ug dugay 
na kining nahitabo.

Makausa ang akong mga higala ug 
ako nagpabadlong sa klase. Gikuha 
ko ni Brother Reynods ug direkta nga 
miistorya nako. Yano siyang mihang-
yo nako nga buhaton ang mas maayo 
ug misulti nako nga gusto niya ang 
labing maayo alang nako. Kaniadto, 
akong mga higala ug ako wala nag-
hatag og dakong pagtagad. Apan sa 
wala madugay among nahibaloan ang 
usa ka espesyal nga butang kabahin 
ni Brother Reynolds—siya nagpakaba-
na og maayo mahitungod kanamo, ug 
ang iyang bugtong tumong mao ang 
paghigugma kanamo.

Si Brother Reynolds kanunayng 
mipakigbahin sa iyang pagpamatuod 
sa Manluluwas nga si Jesukristo. Siya 
adunay malipayon nga panagway 
samtang siya nagtudlo kanamo mahi-
tungod sa gahum nga naggikan sa 
pagpuyo og kinabuhi nga nakasentro 
kang Kristo. Ang iyang mga istorya 
nahimong tinuod nga panghitabo nga 
midasig sa among mga hunahuna ug 
mihimo kanamo nga gustong moser-
bisyo sa Ginoo.

Mahinumdom pa gihapon ko sa 
leksyon nga iyang gitudlo mahitungod 

kang Propeta Joseph Smith ug sa 
unsang paagi siya mipamatuod nga 
si Joseph kausa usa ka batang lalaki 
sama kanamo. Inubanan sa iyang 
mga luha, misulti siya kanamo nga 
ang Ginoo milaum og dako kanamo, 
sama nga Siya milaum kang Joseph. 
Si Brother Reynolds miingon nga ang 
matag usa namo makahimo og talag-
saon nga mga butang sa among mga 
kinabuhi, gani mousab sa kalibutan, 
kon kami mahimong sama ni Joseph 
ug magpaduol sa Manluluwas.

Sa pipila ka tuig ang milabay sa 
dihang ang akong mga higala ug 
ako diha pa sa high school, among 
nahibaloan nga si Brother Reynolds 
nagkinahanglan nga mapul- ongan ang 
iyang punoan sa apricot. Malipayon 
kami nga mipul- ong sa mga kahoy, 

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

Si Brother Reynolds dili lang basta nagtudlo kanamo—siya nahigugma kanamo.

nga midangat og pipila ka oras sa 
pagsaka sa hagdan ug mamul- ong. 
Lisud kadto nga trabaho, apan kami 
nasayud nga importante kadto ni 
Brother Reynolds.

Nianang tuiga amo usab nahibaloan 
nga si Brother Reynolds nagkinahang-
lan og bag- ong mga kasulatan. Iyaha 
daan na, lum- it, ug katangtangon na. 
Gitipon namo ang among kwarta ug 
gipalitan siya og usa ka leather quad 
nga naa ang iyang pangalan niini. 
Gihatag namo kini ngadto niya atol 
sa among ward Christmas party. Dili 
gayud nako makalimtan ang iyang 
panagway nga misanag ug ang iyang 
mga mata mikidlap- kidlap nga nag-
hilak ug kahinam nga nagtan- aw 
namong mga lalaki mihimo og butang 
nga makahuluganon kaayo niya.

Paghuman nako sa kolehiyo pipila 
ka tuig ang milabay, akong nahibaloan 
nga si Brother Reynolds namatay na. 
Mibisita ko sa iyang asawa ug pamilya 
aron mopakigbahin sa akong lawom 
nga pagtahud ug pagpasalamat kani-
ya. Sa dihang akong nakita ang iyang 
malipayon nga mga anak ug mga apo, 
ako nakaamgo nga pagkabulahan 
kanako nga masayud niining talagsa-
on nga tawo.

“Siya naghigugma kaninyo mga 
bata” miingon si Sister Reynolds pina-
agi sa mga luha ug uban sa pahiyom. 
“Siya gayud nahigugma kaninyo.”

Sa kalibutan diin lisud ang mag- 
fucos sa husto nga mga butang, si 
Brother Reynolds mipakita kanamo 
nga among relasyon uban sa Langit-
nong Amahan ug sa Iyang Anak 
importante kaayo. Mahimong napul- 
ungan namo ang punoan sa kahoy 
ni Brother Reynolds ug mihatag niya 
og usa ka set sa kasulatan, apan siya 
mihatag kanamo og usa ka gasa nga 
mas labaw pa gayud: ang pagsunod 
sa gugma alang sa Manluluwas, si 
Jesukristo. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa California, USA.PA
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MGA BALITA SA SIMBAHAN

Ang Unang Kapangulohan mipahibalo 
sa mga kausaban sa mga assignment 

sa pagpangulo sa area nga magsugod sa 
Agosto 1, 2016. Ang tanang mga sakop sa 
mga Kapangulohan sa Area mga sakop 
sa General Authority Seventies.

Ang Seventy gitawag pinaagi sa pag-
padayag, ubos sa direksyon sa Unang 
Kapangulohan, aron sa pagtabang sa 

Africa Southeast

Stanley G.  
Ellis

Unang 
Magtatambag

Kevin S. 
Hamilton

Presidente

S. Mark  
Palmer

Ikaduhang 
Magtatambag

AfricaWest

Marcus B.  
Nash

Unang 
Magtatambag

Terence M. 
Vinson

Presidente

Vern P.  
Stanfill

Ikaduhang 
Magtatambag

Asia

Chi Hong (Sam) 
Wong

Unang 
Magtatambag

Randy D.  
Funk

Presidente

David F.  
Evans

Ikaduhang 
Magtatambag

Kapangulohan sa Seventy

L. Whitney 
Clayton

Donald L. 
Hallstrom

Richard J.  
Maynes

Craig C. 
Christensen

Ulisses  
Soares

Lynn G.  
Robbins

Gerrit W.  
Gong

Korum sa Napulog Duha ka mga 
Apostoles sa ilang pagpangalagad 
sa tibuok kalibutan.

Atol sa mortal nga pangalagad 
ni Kristo Siya mitawag og Seventy, 
mitudlo kanila sa paagi nga susama 
sa Napulog Duha ka mga Apostoles, 
ug mipadala kanila sa “pag-una kani-
ya,” mipasabut nga kadtong kinsa 

nakadungog sa ilang mga tingog 
makadungog sa Iyang tingog tan-
awa sa Mateo 10:1, 16-17; Lucas 10.

Sa usa ka pagpadayag nga gihatag 
ngadto ni Propeta Joseph Smith niad-
tong 1835, ang Ginoo mipadayag, sa 
ubang mga butang, “nga nagpakita 
sa kapunongan sa Kapitoan, nga sila 
kinahanglan adunay pito ka mga 
presidente aron magdumala ibabaw 
kanila, napili, gikan sa mga kapitoan” 
(D&P 107:93). ◼

Bag-ong mga Lider sa Area Gi-assign

Motabang sa 
tanang area

North America 
Northwest

North America 
West

North America 
Southeast

Utah North Idaho North America 
Southwest

North America 
NortheastUtah Salt Lake 

City
North America 

Central

Utah South

Bisitaha ang news. lds. org alang sa dugang nga mga balita ug panghitabo sa Simbahan.
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Asia North

Kazuhiko 
Yamashita
Unang 

Magtatambag

Scott D.  
Whiting

Presidente

Yoon Hwan  
Choi

Ikaduhang 
Magtatambag

Brazil

Marcos A. 
Aidukaitis
Unang 

Magtatambag

Claudio R. M. 
Costa

Presidente

W. Mark  
Bassett

Ikaduhang 
Magtatambag

Caribbean

Claudio D.  
Zivic

Unang 
Magtatambag

Walter F. 
González

Presidente

Hugo E. 
Martinez

Ikaduhang 
Magtatambag

Central America

Adrián  
Ochoa

Unang 
Magtatambag

Jose L.  
Alonso

Ikaduhang 
Magtatambag

Kevin R.  
Duncan

Presidente

Europe

Paul V.  
Johnson
Unang 

Magtatambag

Patrick  
Kearon

Presidente

Gary B.  
Sabin

Ikaduhang 
Magtatambag

Europe East

James B. 
Martino
Unang 

Magtatambag

Bruce D.  
Porter

Presidente

Larry S.  
Kacher

Ikaduhang 
Magtatambag

Mexico

Arnulfo 
Valenzuela
Unang 

Magtatambag

Paul B.  
Pieper

Presidente

Rafael E.  
Pino

Ikaduhang 
Magtatambag

Middle East/Africa North

Larry R. 
Lawrence

Wilford W. 
Andersen

Gidumala gikan sa punoang 
buhatan sa Simbahan

Pacific

S. Gifford 
Nielsen
Unang 

Magtatambag

O. Vincent 
Haleck

Presidente

Craig A.  
Cardon

Ikaduhang 
Magtatambag

Philippines

Allen D.  
Haynie
Unang 

Magtatambag

Shayne M. 
Bowen

Presidente

Evan A.  
Schmutz

Ikaduhang 
Magtatambag

South America Northwest

Lawrence E. 
Corbridge
Unang 

Magtatambag

Carlos A.  
Godoy

Presidente

Hugo  
Montoya

Ikaduhang 
Magtatambag

South America South

Allan F.  
Packer

Unang 
Magtatambag

José A.  
Teixeira

Presidente

Mark A.  
Bragg

Ikaduhang 
Magtatambag
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Si Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) usa ka minahal nga disipulo ni Ginoong 
Jesukristo. Siya mialagad isip usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka 
mga Apostoles sulod sa 23 ka mga tuig, gikan sa 1981 hangtud sa 2004. Ang 

espirituhanong gahum sa iyang mga pagtulun- an ug sa iyang ehemplo sa matinud- 
anong pagkadisipulo nakapanalangin ug nagpadayon sa pagpanalangin sa talagsa-
ong mga paagi sa mga miyembro sa gipahiuli nga Simbahan sa Manluluwas ug sa 
mga katawhan sa kalibutan.

Niadtong Oktubre 1997, si Sister Bednar ug ako miabi- abi nila ni Elder ug Sister 
Maxwell sa Brigham Young University–Idaho (kaniadto Ricks College). Si Elder 
Maxwell mamulong ngadto sa mga estudyante, kawani, ug magtutudlo sa usa ka 
debosyonal nga panagtapok.

Sayo nianang tuiga, si Elder Maxwell mipaubos sa 46 ka adlaw ug gabii sa 
makapaluya nga chemotherapy tungod sa leukemia. Ang iyang rehabilitasyon 
ug padayon nga therapy positibong naglambo sa mga bulan sa tingpamulak ug 
ting- init, apan ang pisikal nga kusog ug resistensya ni Elder Maxwell limitado sa 
dihang mibiyahe siya ngadto sa Rexburg. Human motimbaya nila ni Elder ug Sister 
Maxwell sa airport, si Susan ug ako midala nila sa among balay aron makapahulay 
ug makapaniudto sa dili pa ang debosyonal.

Nangutana ko ni Elder Maxwell unsa nga mga leksyon ang iyang nakat- unan 
tungod sa iyang sakit. Mahinumduman gyud nako kanunay ang eksakto ug maka-
patuhop niyang tubag. “Dave,” miingon siya, “Nakat- unan nako nga ang dili pag- 
atras mas importante pa kay sa pagpatunhay sa kinabuhi.”

Ni Elder  
David A. Bednar

Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 

mga Apostoles

Pagdawat sa 
Kabubut- on ug  

Panahon sa Ginoo
Ang lig- on nga pagtuo diha sa Manluluwas mao ang  

maaghup nga pagdawat sa Iyang kabubut- on ug tukmang 
panahon diha sa atong mga kinabuhi—bisan og ang  
sangputanan dili mao ang atong gilauman o gusto.
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Ang iyang tubag sa akong pangutana usa 
ka baruganan nga siya nakaangkon og hala-
pad nga personal nga kasinatian panahon sa 
iyang chemotherapy. Niadtong Enero 1997, 
sa adlaw nga siya nakaiskedyul nga mosu-
god sa iyang unang hugna sa pagpatambal, 
si Elder Maxwell mitan- aw sa iyang asawa, 
mikab- ot sa iyang kamot, miginhawa og 
lawom, ug miingon, “Dili gayud nako gusto 
nga moatras.”

Sa iyang mensahe sa kinatibuk- ang kom-
perensya sa Oktubre 1997, si Elder Maxwell 
nagtudlo uban sa dakong katinuod: “Sam-
tang atong sagubangon ang atong kaugali-
ngong . . . mga pagsulay ug kalisdanan, kita 
usab makahangyo ngadto sa Amahan, sama 
sa gibuhat ni Jesus, nga kita ‘unta dili . . . 
mobiya’— nagpasabut nga moatras o mosi-
bug (D&P 19:18). Ang dili pag- atras mas 
importante kay sa pagpatunhay sa kinabuhi! 
Dugang pa, ang pag- ambit sa mapait nga 

kopa nga dili mahimong masuk- anon kaba-
hin usab sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus.” 1

Ang mga kasulatan mahitungod sa pag- 
antus sa Manluluwas samtang Iyang gihalad 
ang walay katapusan ug mahangturong mau-
laong sakripisyo nahimong mas makatandog 
ug makahuluganon ngari kanako.

“Kay tan- awa, Ako, ang Dios, nag- antus 
niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila 
unta dili mag- antus kon sila maghinulsol;

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kina-
hanglan gayud nga mag- antus sama kanako;

“Kansang pag- antus nakapahimo sa akong 
kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halang-
don sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, 
ug sa pag- agas sa dugo sa matag lungag sa 
panit, ug sa pag- antus sa lawas ug sa espiritu—
ug buot nga Ako unta dili moinom sa mapait 
nga kopa, ug mobiya—

“Bisan pa niana, himaya ngadto sa Amahan, 
ug Ako nakaambit ug nakahuman sa akong 
mga pagpangandam alang sa mga katawhan.” 
(D&P 19:16–19).

Ang Manluluwas wala mobiya didto sa 
Gethsemani o sa Golgotha.

Si Elder Maxwell usab wala mobiya. 
Kining bantugang Apostol mipadayon sa 
unahan nga nagmakanunayon ug napana-
langinan og dugang nga panahon sa pagka- 
mortal sa paghigugma, sa pagserbisyo, sa 
pagtudlo, ug sa pagpamatuod. Kadtong hina-
pos nga mga tuig sa iyang kinabuhi mao ang 
dugang nga mga ehemplo sa mahalaron nga 
pagkadisipulo—pinaagi sa iyang mga pulong 
ug mga binuhatan.

Nagtuo ko nga kadaghanan nato tinga-
li maghandom sa usa ka tawo nga dunay 
espirituhanong kapasidad, kasinatian, ug 
pagkatawo ni Elder Maxwell nga moatubang 
og seryoso nga sakit ug kamatayon uban sa 
pagsabut sa plano sa Dios sa kalipay, uban 
sa kasiguroan ug grasya, ug uban sa digni-
dad. Apan magpamatuod ko nga ang ingon 
nga mga panalangin wala ireserba nga alang 
lamang sa mga General Authority o alang 
sa pipila ka pinili nga mga miyembro sa 
Simbahan.

Sukad sa pagkatawag nako ngadto sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles,  
ang akong mga buluhaton ug mga pag-
biyahe nagtugot kanako nga makaila sa 

Ang akong pagtuo 
mas nilig-on pa 
sa dihang akong 
nasaksihan kining 
magtiayon nga 
mitugot nga ang ilang 
lig-on ug salabtunon 
nga mga pangandoy 
aron mamaayo nga 
“gituhop ngadto 
sa kabubut-on 
sa Amahan” 
(Mosiah 15:7).
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matinud- anon ug maisugon nga mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw sa tibuok kalibutan. Gusto kong mosulti ninyo 
kabahin sa usa ka batan- ong lalaki ug babaye kinsa nakapa-
nalangin sa akong kinabuhi ug diin ako nakat- on og espiri-
tuhanong mga leksyon kabahin sa dili pag- atras ug kabahin 
sa pagtugot sa atong indibidwal nga kabubut- on nga “[ma]
tuhop ngadto sa kabubut- on sa Amahan” (Mosiah 15:7).

Ang istorya tinuod, ug ang mga karakter tinuod. Hinoon, 
dili ko mogamit sa mga ngalan sa mga tawo nga nalambigit. 
Mogamit ko nga adunay pagtugot sa pinili nga mga pama-
hayag gikan sa ilang personal nga mga journal.

“Dili ang Akong Pagbuot Maoy Matuman kondili  
ang Imo”

Si John usa ka takus nga tighupot sa priesthood ug 
matinud- anong nagserbisyo isip full- time nga misyonaryo. 
Pagpauli niya gikan sa iyang misyon, nakig- date siya ug 
nakigminyo sa usa ka matarung ug talagsaong batan- ong 
babaye, si Heather. Si John nag- edad og 23 ug si Heather 
20 sa adlaw nga sila nabugkos alang karon ug sa kahangtu-
ran sa balay sa Ginoo.

Mga tulo ka semana human sa ilang kaminyoon sa tem-
plo, nadayagnos si John nga may kanser sa bukog. Tungod 
kay ang mga bugon sa kanser nakit- an usab sa iyang mga 
baga, ang iyang tsansa nga maulian dili maayo.

Si John misulat sa iyang journal, “Mao kini ang labing 
makahahadlok nga adlaw sa akong kinabuhi. Dili lamang 
tungod kay gisultihan ko nga duna koy kanser, apan tungod 
usab kay bag- o ko nga naminyo ug ingon og mibati nga 
pakyas ko isip usa ka bana. Ako ang tig-
sangkap ug tigpanalipod sa among bag- ong 
pamilya, ug karon—tulo ka semana niana 
nga tahas—gibati nako nga napakyas ko.”

Si Heather mitimaan: “Makapakugang 
kadto nga balita, ug nahinumdom ko kon 
sa unsang paagi nga nakapausab kadto sa 
among panglantaw. Diha ko sa hulatanan 
nga kwarto sa ospital nagsulat og mga sulat- 
pasalamat sa mga regalo sa among kasal 
samtang naghulat mi sa mga resulta sa mga 
pagtesting ni John. Apan human mahibalo 
sa kanser ni John, ang mga gamit sa kusina 
nga among nadawat sa among kasal ingon 
og dili na kaayo importante. Mao kini ang 
pinakagrabe nga adlaw sa akong kinabuhi, 
apan nahinumdom ko nga mihigda sa katre nianang gabhi-
ona nga mapasalamaton sa among pagkabugkos sa templo. 
Bisan og ang mga doktor mihatag ni John og 30 porsyento 
lang nga tsansa nga maluwas, nasayud ko nga kon kami 
magpabilin nga matinud- anon ako dunay 100 ka porsyento 
nga tsansa nga makig- uban kaniya sa kahangturan.”

Paglabay sa mga usa ka bulan nagsugod na si John 
sa chemotherapy. Iyang gihulagway ang iyang kasinatian: 
“Ang mga pagtambal mas nakapasakit hinoon nako sukad 
sa akong kinabuhi. Naupaw ko, miubos og 41 ka libra, ug 
ang akong lawas ingon og mabungkag. Ang chemotherapy 
nakaapektar usab nako sa emosyonal, mental, ug espiri-
twal nga paagi. Ang kinabuhi sa mga bulan sa chemo sama 
sa usa ka rollercoaster nga adunay nindot kaayo nga mga 
panahon, bati kaayo nga mga panahon, ug bisan unsa diha 
sa tunga- tunga. Apan bisan niining tanan, si Heather ug ako 
mipadayon sa hugot nga pagtuo nga ang Dios moayo nako. 
Nakahibalo gyud mi niini.”

Si Heather misulat sa iyang mga hunahuna ug mga 
pagbati: “Dili ko makabuhat nga pasagdan si John nga mag- 
inusara sa gabii diha sa ospital, mao nga matulog ako kada 
gabii sa gamay nga sofa sa iyang kwarto. Daghan kami og 
mga higala ug pamilya nga mobisita sa adlawan, apan ang 
mga gabii mao ang pinakalisud. Motutok ako sa kisame ug 
maghunahuna unsay plano sa Langitnong Amahan alang 
namo. Usahay ang akong hunahuna maglatagaw sa mangit-
ngit nga mga dapit, ug ang akong kahadlok nga mawala si 
John hapit na makabuntog nako. Apan nasayud ako nga 
kini nga mga hunahuna dili gikan sa Langitnong Amahan. 
Ang akong mga pag- ampo alang sa kahupayan nagpirme 
na, ug ang Ginoo mihatag nako sa kalig- on sa pagpadayon.”

Paglabay sa tulo ka bulan, gioperahan si John aron sa 
pagkuha sa dako nga tumor sa iyang tiil. Duha ka adlaw 
human sa operasyon, gibisitahan nako si John ug Heather 
sa ospital. Naghisgot kami sa unang higayon nga akong 

nahimamat si John didto sa misyon, sa ilang 
kasal, sa kanser, ug sa mahangturong mga 
importanting leksyon nga among nakat- unan 
tungod sa mga pagsulay sa pagka- mortal. 
Sa among pagtapos sa panahon sa panag- 
uban, mihangyo si John kon makahatag ba 
ko niya og panalangin sa priesthood. Mitu-
bag ko nga akong ikalipay nga mohatag sa 
mao nga panalangin, apan kinahanglan usa 
nakong mangutana.

Dayon akong gipangutana ang mga 
pangutana nga wala nako planoha nga 
ipangutana ug wala gikonsiderar sa sayo 
pa: “John, aduna ka bay hugot nga pagtuo 
nga dili mamaayo? Kon kabubut- on sa atong 
Langitnong Amahan nga ikaw mabalhin 

pinaagi sa kamatayon sa imong pagkabatan- on ngadto sa 
kalibutan sa espiritu aron sa pagpadayon sa imong panga-
lagad, ikaw ba adunay hugot nga pagtuo nga modawat sa 
Iyang kabubut- on ug nga dili maayo?”

Kasagaran diha sa mga kasulatan, ang Manluluwas o  
ang Iyang mga sulugoon migamit sa espirituhanong gasa  

Usa sa labing dako 

nga mga panalangin 

sa pagka- mortal 

mao ang dili pagbiya 

ug sa pagtugot sa 

atong indibidwal 

nga kabubut- on nga 

“[ma]tuhop ngadto sa 

kabubut- on sa Amahan.”
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sa pag- ayo (tan- awa sa 1 Mga Taga- Corinto 
12:9; D&P 35:9; 46:20) ug nakabantay nga ang 
usa ka indibidwal adunay hugot nga pagtuo 
aron mamaayo (tan- awa sa Mga Buhat 14:9; 
3 Nephi 17:8; D&P 46:19). Apan samtang 
si John ug Heather ug ako nagtinambagay 
ug naghunahuna niini nga mga pangutana, 
nag- anam kami pagkasabut nga kon kabubut- 
on sa Dios nga mamaayo kining buotan nga 
batan- ong lalaki, nan kana nga panalangin 
madawat lamang kon kining maisugong mag-
tiayon aduna unay hugot nga pagtuo nga dili 
mamaayo. Sa laing pagkasulti, kinahanglang 
buntugon nila ni John ug Heather, pinaagi sa 
Pag- ula ni Ginoong Jesukristo, ang kalagmitan 
sa “kinaiyanhon nga tawo” (Mosiah 3:19) nga 
anaa natong tanan sa pagpangayo nga walay 
pasensya ug pagpamugos kanunay sa mga 
panalangin nga gusto nato ug gituohan nga 
angay nato.

Atong giila ang usa ka baruganan nga 
magamit sa matag mapahinungurong disi-
pulo: ang lig- on nga pagtuo diha sa Manlu-
luwas mao ang manunuton nga pagdawat 
sa Iyang kabubut- on ug tukmang panahon 
diha sa atong mga kinabuhi—bisan kon ang 

sangputanan dili mao ang atong gilauman 
o gusto. Siyempre, si John ug Heather mag-
tinguha, mangandoy, ug mangamuyo aron 
mamaayo sa tanan nilang gahum, hunahuna, 
ug kusog. Apan mas importante, sila kina-
hanglang “mauyunon sa pagdawat sa tanan 
nga mga butang diin ang Ginoo makakita 
nga angay ipahamtang nganha [kanila], 
bisan ingon sa usa ka bata nga motugyan 
sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang ama-
han” (Mosiah 3:19). Sa pagkatinuod, sila 
kinahanglang andam nga “ihalad ang [ilang] 
tibuok nga mga kalag ingon nga usa ka 
paghalad ngadto kaniya” (Omni 1:26) ug 
mapainubsanong mag- ampo, “Amahan, kon 
buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: 
hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matu-
man, kondili ang imo” (Lucas 22:42).

Ang unsay daw makalibug nga mga pangu-
tana sa sinugdanan ngadto ni John, Heather, ug 
kanako nahimong kabahin sa usa ka hugpong 
sa daw nagkasumpaki nga mga baruganan 
sa ebanghelyo. Ikonsiderar ang pahimangno 
sa Manluluwas: “Ang makakaplag sa iyang 
kinabuhi kawagtangan hinoon niini: apan 
ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod 

Nalipay ko uban 
sa pasalamat ug 
pagdayeg samtang 
akong nasaksihan 
kining batan- ong 
magtiayon nga 
miatubang sa 
pinakagrabe sa tanang 
espirituhanong 
pakigbisog—ang 
manunutong 
pagtugyan sa ilang 
kabubut- on ngadto sa 
kabubut- on sa Dios.
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kanako makakaplag ra niini” (Mateo 10:39). Mipahayag usab 
Siya, “Apan daghan ang nagauna karon nga unya mangulahi, 
ug ang nangulahi karon nga unya manag- una” (Mateo 19:30). 
Ug ang Ginoo mitambag sa Iyang mga disipulo sa ulahing 
mga adlaw, “Pinaagi sa imong pulong daghan nga mga 
mapahitas- on pagadad- on sa ubos, ug pinaagi sa imong 
pulong daghan nga anaa sa ubos pagabayawon” (D&P 
112:8). Busa, ang pagbaton og hugot nga pagtuo nga dili 
mamaayo ingon og mihaum ngadto sa usa ka gamhanang 
hugpong sa daw nagkasumpaki nga mga baruganan sa 
ebanghelyo nga nagkinahanglan kanato nga mangutana, 
mangita, ug manuktok aron makadawat kita og kahibalo 
ug salabutan (tan- awa sa 3 Nephi 14:7).

Human mogahin sa gikinahanglang panahon sa pagpa-
malandong sa akong mga pangutana ug sa pagpakigsulti 
sa iyang asawa, si John miingon nako: “Elder Bednar, dili 
ko gustong mamatay. Dili nako gustong biyaan si Heather. 
Apan kon ang kabubut- on sa Ginoo mao ang pagbalhin 
nako ngadto sa kalibutan sa espiritu, nan ok ra ko niana.”

Nalipay ko uban sa pasalamat ug pagdayeg samtang 
akong nasaksihan kining batan- ong magtiayon nga miatu-
bang sa pinakagrabe sa tanang espirituhanong pakigbisog—
ang manunutong pagtugyan sa ilang kabubut- on ngadto sa 
kabubut- on sa Dios. Ang akong pagtuo nalig- on samtang 
akong nasaksihan kini nga magtiayon nga mitugot sa ilang 
kusganon ug masabut nga mga tinguha nga “[ma]tuhop 
ngadto sa kabubut- on sa Amahan” (Mosiah 15:7).

Gihulagway ni John ang iyang reaksyon sa among 
panagsultihanay ug sa panalangin nga iyang nadawat: 
“Si Elder Bednar mipakigbahin kanamo sa 
hunahuna ni Elder Maxwell nga mas maayo 
pa nga dili moatras kay sa magpatunhay sa 
kinabuhi. Si Elder Bednar dayon nanguta-
na kanamo, ‘Nasayud ko nga kamo adunay 
hugot nga pagtuo nga mamaayo, apan kamo 
ba adunay hugot nga pagtuo nga dili mama-
ayo?’ Lahi kini nga konsepto alang nako. Sa 
sukaranong paagi nangutana siya nako kon 
duna ba koy hugot nga pagtuo nga modawat 
sa kabubut- on sa Dios kon Iyang kabubut- 
on nga ako dili mamaayo? Kon hapit na ang 
panahon alang nako sa pagsulod sa kalibutan 
sa espiritu pinaagi sa kamatayon, andam ba ako sa pagtug-
yan ug pagdawat?

Si John mipadayon: “Ang pagbaton og hugot nga pag-
tuo nga dili mamaayo ingon og wala mahiuyon sa unsay 
sagad nga mahunahuna, apan kana nga panglantaw miu-
sab sa paagi sa paghunahuna sa akong asawa ug kanako 
ug nagtugot kanamo nga hingpit nga mosalig sa plano sa 
Amahan alang kanamo. Among nakat- unan nga kinahanglan 
namong makabaton og hugot nga pagtuo nga ang Ginoo 

ang nagdumala bisan unsa pay sangputanan, ug mogiya Siya 
kanamo kon asa kami karon ngadto sa kon asa kami angay. 
Samtang kami nag- ampo, ang among pangamuyo nausab 
gikan sa ‘Palihug ayoha ko’ ngadto sa ‘Palihug hatagi ako og 
hugot nga pagtuo sa pagdawat sa bisan unsa nga sangputa-
nan nga imong giplano alang nako.’

“Nakasiguro ako nga tungod kay si Elder Bednar usa ka 
Apostol, iyang panalanginan ang mga elemento sa akong 
lawas nga mahan- ay og maayo, ug nga ako molukso gikan 
sa akong higdaanan ug mosugod sa pagsayaw o mobuhat 
og makaikag nga butang nga sama niana! Apan sa iyang 
pagpanalangin nako nianang adlawa, nahingangha ko nga 
ang mga pulong nga iyang gisulti hapit magkapareha sa 
pulong sa akong amahan, sa akong ugangan nga lalaki, ug 
sa akong presidente sa misyon. Nakaamgo ko nga dili na 
importante kang kinsa nga mga kamot ang gipandong sa 
akong ulo. Ang gahum sa Dios dili mausab, ug ang Iyang 
kabubut- on ipahibalo kanato sa tinagsa ug pinaagi sa Iyang 
gitugutan nga mga sulugoon.”

Si Heather misulat: “Kining adlawa napuno sa nag-
kasagol nga mga emosyon alang kanako. Nakombinser 
ako nga si Elder Bednar mopandong sa iyang mga kamot 
sa ulo ni John ug hingpit nga moayo kaniya sa kanser. 
Nasayud ako nga pinaagi sa gahum sa priesthood mama-
ayo siya, ug gusto gyud kaayo nako nga mahitabo kana. 
Human kami tudloi niya bahin sa hugot nga pagtuo nga 
dili mamaayo, nahadlok ako. Hangtud nianang puntoha, 
wala pa gayud nako hunahunaa ang kamatuoran nga ang 
plano sa Ginoo mahimong maglakip sa pagkawala sa 

akong bag- ong bana. Ang akong hugot nga 
pagtuo nagdepende sa mga sangputanan  
nga akong gusto. Sa laing pagkasulti, kini  
walay gilawumon. Bisan og makahahadlok  
sa sinugdanan, ang paghunahuna nga maka-
baton og hugot nga pagtuo nga dili mamaayo 
sa katapusan nakapawala sa akong kahadlok. 
Nakahatag kini nako og hingpit nga pagsa-
lig nga ang akong Langitnong Amahan mas 
nakaila nako kay sa akong pag- ila sa akong 
kaugalingon, ug Iyang buhaton ang labing 
maayo alang kanako ug ni John.”

Gihatagan nako si John og priesthood  
blessing, ug ang mga semana, mga bulan, ug mga tuig mila-
bay. Ang kanser ni John milagrosong nagkaanam pagkawa-
la. Nakompleto niya ang iyang pag- eskwela sa unibersidad 
ug nakakuha og maayong trabaho. Gipadayon ni John ug 
Heather ang pagpalig- on sa ilang relasyon ug pagtagamtam 
sa kinabuhi nga magkauban.

Wala madugay nakadawat ko og sulat gikan ni John ug 
Heather nga nagpahibalo kanako nga ang kanser mibalik. 
Gibalik ang chemotherapy ug gi- iskedyul ang operasyon. 

Bisan kon kita 

adunay lig- on nga 

pagtuo, daghang mga 

kalisdanan ang dili 

tangtangon. Ug dili 

tanan nga masakiton 

ang mamaayo.
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Mipasabut si John: “Wala lamang makapasagmuyo kini nga 
balita ngadto ni Heather ug kanako, apan napalibog kini 
kanamo. Aduna bay wala namo makat- uni sa sinugdanan? 
Nagdahum ba ang Ginoo og lain pa gikan kanamo?

“Mao nga misugod ko sa pag- ampo alang sa katin- awan 
ug aron ang Ginoo motabang nako nga makasabut ngano 
nga mibalik ang kanser. Usa ka adlaw niana samtang nag-
basa ko sa Bag- ong Tugon nakadawat ko sa akong tubag. 
Nagbasa ko sa istorya ni Kristo ug sa Iyang mga Apostoles 
nga didto sa dagat sa dihang miabut ang bagyo. Nahadlok 
nga malunod ang barko, ang mga disipulo miduol sa Man-
luluwas ug mihangyo, ‘Magtutudlo, wala ka ba lang mag-
kabana nga mangalumos kita?’ Mao gyud kini ang akong 
gibati! Wala ka ba magpakabana nga ako adunay kanser? 
Wala ka ba magpakabana nga kami gusto nga magsugod 
og pamilya? Apan sa akong pagpadayon sa pagbasa sa 
istorya, akong nakaplagan ang akong tubag. Ang Ginoo 
mitan- aw nila ug miingon, ‘O mga tawong diyutayg pag-
salig,’ ug Iyang gituyhad ang Iyang mga 
kamot ug gipakalma ang dagat.

“Nianang gutloa kinahanglang mangu-
tana ko sa akong kaugalingon, ‘Mituo ba 
gayud ako niini? Mituo ba gayud ako nga 
Iyang gipakalma ang dagat nianang adlawa? 
O usa lang kini ka nindot nga istorya nga 
basahon?’ Ang tubag mao: Mituo ako, ug 
tungod kay ako nasayud nga iyang gipa-
kalma ang dagat, diha- diha nasayud ako 
nga Siya makaayo kanako. Hangtud niining 
puntoha, naglisud ako sa pagpahaum sa 
panginahanglan sa akong hugot nga pag-
tuo diha ni Kristo uban sa dili kapugngan 
Niyang kabubut- on. Nakita nako sila nga 
duha ka managlahi nga mga butang, ug 
usahay akong gibati nga ang usa misumpa-
ki sa usa. ‘Nganong magbaton man ako og  
hugot nga pagtuo kon ang Iyang kabubut- 
on mao ang matuman,’ nangutana ko?  
Human niini nga kasinatian, nasayud ko 
nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo—
diha sa akong kahimtang—dili mao ang pagkahibalo nga 
siya moayo kanako, apan nga Siya makaayo kanako. Kina-
hanglang kong motuo nga Siya makaayo, ug dayon kon kini 
mahitabo man anaa ra Kaniya.

“Samtang akong gitugutan kadtong duha ka mga ideya 
nga dungan nga maanaa sa akong kinabuhi, ang nakatu-
mong nga hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo ug hing-
pit nga pagtugyan ngadto sa Iyang kabubut- on, nakakaplag 
ako og mas dakong kahupayan ug kalinaw. Talagsaon 
kaayo nga makakita sa kamot sa Ginoo sa among mga kina-
buhi. Ang mga butang napahimutang ra sa iyang lugar, ang 

mga milagro nahitabo, ug padayon kaming napaubos aron 
makakita sa plano sa Dios nga gipakita alang namo.”

Ang pagkamatarung ug hugot nga pagtuo sa tinud- anay 
gikinahanglan aron sa pagtangtang sa mga kalisdanan—
kon ang pagtangtang sa mga kalisdanan makatuman sa 
mga katuyoan sa Dios ug sumala sa Iyang kabubut- on. 
Ang pagkamatarung ug hugot nga pagtuo sa tinud- anay 
gikinahanglan sa pag- ayo sa masakiton, bungol, o bakol—
kon ang ingon nga pag- ayo nagtuman sa mga katuyoan sa 
Dios ug sumala sa Iyang kabubut- on. Busa, bisan kon kita 
adunay lig- on nga pagtuo, daghang mga kalisdanan ang 
dili tangtangon. Ug dili tanan nga masakiton ang mamaa-
yo. Kon ang tanang oposisyon gipugngan, kon ang tanang 
balatian gikuha, niana ang unang mga katuyoan sa plano 
sa Amahan mapakyas.

Kadaghanan sa mga leksyon nga atong makat- unan sa 
mortalidad madawat lamang pinaagi sa mga butang nga 
atong masinati ug usahay maantus. Ug ang Dios nagpaabut 

ug nagsalig nato nga moatubang sa tempora-
ryong mortal nga kalisdanan uban sa Iyang 
tabang aron kita makat- on unsay atong kina-
hanglang makat- unan ug sa katapusan mama-
himo sa unsay angay nato nga mamahimo sa 
kahangturan.

Ang Kahulugan sa Tanang mga Butang
Kini nga istorya mahitungod ni John ug 

Heather ordinaryo ug dili ordinaryo. Kining 
batan- ong magtiayon nagrepresentar sa minil-
yon nga matinud- anon, nagtuman sa pakigsaad 
nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibu-
ok kalibutan kinsa nagpadayon subay sa higpit 
ug pig- ot nga dalan uban sa makanunayong 
hugot nga pagtuo diha kang Kristo ug hingpit 
nga kahayag sa paglaum (tan- awa sa 2 Nephi 
31:19–20). Si John ug Heather wala magserbisyo 
og tag- as nga mga katungdanan sa Simbahan, 
sila walay kabanay nga mga General Authority, 
ug usahay sila adunay mga pagduha- duha ug 
kahadlok. Sa daghan niini nga mga aspeto, ang 

ilang istorya ordinaryo.
Apan kining batan- ong lalaki ug babaye gipanalanginan 

sa dili ordinaryong mga paagi sa pagkat- on sa importante 
nga mga leksyon alang sa kahangturan pinaagi sa kasakit 
ug kalisud. Akong gipakigbahin kini nga istorya kaninyo 
tungod kay si John ug Heather, kinsa sama sa kadaghanan 
ninyo, nakasabut nga ang dili pag- atras mas importante 
kay sa pagpatunhay sa kinabuhi. Sa ingon, ang ilang kasi-
natian dili mahitungod sa pagpakabuhi ug pagkamatay; 
hinoon, mahitungod kini sa pagkat- on, pagpakabuhi, ug 
pagkahimo.

Ang Dios nagpaabut 

ug nagsalig nato 

nga moatubang sa 

temporaryong mortal 

nga kalisdanan uban 

sa Iyang tabang aron 

kita makat- on unsay 

atong kinahanglang 

makat- unan ug sa 

katapusan mamahimo 

sa unsay angay nato 

nga mamahimo sa 

kahangturan.
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Alang sa kadaghanan kaninyo, ang ilang 
istorya mao o mahimong maoy inyong istorya. 
Kamo nag- atubang, nakaatubang, o mag- 
atubang og susama nga mga hagit sa inyong 
mga kinabuhi uban sa sama nga kaisug ug 
espirituhanong panglantaw sama ni John ug 
Heather. Wala ko kahibalo ngano nga ang 
ubang mga tawo makat- on sa mga leksyon sa 
kahangturan pinaagi sa pagsulay ug pag- antus 
—samtang ang uban makat- on sa susamang 
mga leksyon pinaagi sa pagluwas ug pagka-
ayo. Wala ko kahibalo sa tanang mga rason, 
sa tanang mga katuyoan, ug wala ko kahibalo 
sa tanan kabahin sa panahon sa Ginoo. Uban 
ni Nephi, kamo ug ako makaingon nga kita 
“wala masayud sa kahulugan sa tanan nga 
mga butang” (1 Nephi 11:17).

Apan ang ubang mga butang nakahibalo 
gyud ko. Nasayud ko nga kita espiritung 
anak nga mga lalaki ug mga babaye sa atong 
Langitnong Amahan. Nasayud ko nga ang 
Amahan sa Kahangturan mao ang tigpasi-
ugda sa plano sa kalipay. Nasayud ko nga 
si Jesukristo mao ang atong Manluluwas 
ug Manunubos. Nasayud ko nga si Jesus 
mipatuman sa plano sa Amahan pinaagi 

sa Iyang walay katapusan ug mahangturon 
nga Pag- ula. Ako nasayud nga ang Ginoo, 
kinsa “gibun- og, gibalian, [ug] gisakit alang 
kanato”,2 makatabang ug makalig- on sa 
“iyang mga katawhan sumala sa ilang mga 
kahuyang” (Alma 7:12). Ug ako nasayud nga 
usa sa labing dako nga mga panalangin sa 
pagka- mortal mao ang dili pag- atras ug sa 
pagtugot sa atong indibidwal nga kabubut- 
on nga “[ma]tuhop ngadto sa kabubut- on sa 
Amahan” (Mosiah 15:7).

Bisan og wala ko masayud sa tanang mga 
butang kabahin kon unsaon ug kanus- a ug 
asa ug ngano nga kini nga mga panalangin 
mahitabo, nasayud ko nga kini tinuod. Ug 
ako nasayud nga sa inyong pagpadayon sa 
inyong mga kinabuhi uban sa makanunayon 
nga hugot nga pagtuo diha kang Kristo, kamo 
makabaton sa kapasidad nga dili moatras. ◼
Gikan sa debosyonal sa Church Educational System, “That 
We Might ‘Not . . . Shrink,’” gihatag didto sa University of 
Texas sa Arlington niadtong Marso 3, 2013.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Neal A. Maxwell, “Apply the Atoning Blood of Christ,” 

Ensign, Nob. 1997, 22.
 2. “Jesus of Nazareth, Savior and King,” Hymns, no. 181.

Kadaghanan sa mga 
leksyon nga atong 
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lamang pinaagi sa 
mga butang nga atong 
masinati ug usahay 
maantus.
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Ang mga kabatan- onan kinahanglan nga makatudlo. 
Giklaro kini sa Ginoo dihang gilista Niya ang mga 
katungdanan sa usa ka priest:

“Ang katungdanan sa [priest] mao ang pagpamulong, pag-
tudlo, pagpatin- aw, pag- awhag, ug pagbunyag, ug pagpa-
ngalagad sa sakramento.” (D&P 20:46; emphasis gidugang).

Mga pipila lang ka bersikulo human niana gihatag sa 
Ginoo ang katungdanan ngadto sa mga [teacher] ug mga 
[deacon] ang pagtudlo ug pagpatin- aw (tan- awa sa D&P 
20:58–59). Ang tinuod mao nga tanan sa atong mga batan- 
ong lalaki ug batan- ong mga babaye nagkinahanglan sa 
oportunidad nga makatudlo panagsa.

Ang mga Benipisyo para sa Kabatan- onan  
nga Makatudlo og Laing Batan- on

Si Jesukristo mao ang hingpit nga magtutudlo. Ang pag-
tudlo makatabang sa mga kabatan- onan nga makasunod sa 
ehemplo sa Manluluwas ug mamahimong labaw nga sama 
Kaniya. Ang pagtudlo mag- andam usab nila nga mahimong 
mga misyonaryo, mga ginikanan, ug mga lider sa Simbahan. 
Kon magtudllo ang mga batan- on, kinahanglan silang mag-
tuon sa ebanghelyo ug mobuhat niini. Kinahanglan usab 
nga anaa kanila ang Espiritu aron makatudlo (tan- awa 
sa D&P 42:14). Agig resulta, ang mga magtutudlo sa mga 
kabatan- onan kasagaran mas makakat- on og daghan ug 
makabaton og mas lig- ong pagpamatuod sa hilisgutan kay 
sa mga sakop sa klase.

Agig dugang, ang mga kabatan- onan nga magtudlo maka-
baton og pagsalig, makakat- on og mga kahanas sa pagtudlo, 
ug magsugod sa pagkahibalo unsay wala nila mahibaloi. 
Ang mga kabatan- onan nga adunay oportunidad nga mahi-
mong mga magtutudlo makakat- on usab nga mahimong 
mas maayong mga estudyante ug mga sakop sa klase.

Ang labaw niini, ang mga kabatan- onan nga gitudlo-
an mapanalanginan usab. Ang mga kabatan- onan sagad 
nga mas maminaw ug moapil kon ang ilang kaedad ang 

magtudlo. Ang panaghigalaay malig- on 
kon ang kabatan- onan maghisgot sa 
mga hilisgutan sa ebanghelyo uban sa 
Espiritu nga anaa. Ug ang mga kabatan- 
onan kanunay mas maayong motabang 
sa usag usa sa pagsulbad sa kasagarang 
mga problema.

Sa unsang paagi ang Hingkod nga 
mga Lider Makatabang sa mga 
Kabatan- onan nga Molampus?

Kon motudlo ang kabatan-onan, ang mga hingkod nga 
lider mao ang responsable nga masiguro kon unsay angay 
nga pamatasan og espirituhanong kahimtang.

Ang hingkod nga mga lider mosunod sa Espiritu kon 
magdapit og mga kabatan- onan nga magtudlo.1 Ang 
ubang mga kabatan- onan dili andam nga motudlo, ug 
kinahanglang tinguhaon sa mga lider nga komportable 
ang pagbati niining mga batan- on. Ang ubang mga kaba-
tan- onan mahimong andam nga motudlo og kabahin 
lamang sa leksyon, samtang ang uban mahimong motud-
lo sa tibuok nga leksyon. Samtang ang kabatan-onan 
kinahanglan motudlo sa ka bahin sa kadaghanan sa mga 
leksyon, kinahanglang dili sila motudlo sa matag leksyon. 
Sa ginagmayng klase, siguroon sa mga lider nga ang 
mga kabatan- onan dili hangyoon nga kanunayng maoy 
motudlo. Dugang pa, ang ubang leksyon, ilabi na niadtong 
dunay lisud nga mga hilisgutan, mas maayo nga itudlo sa 
mga hingkod na. Labaw pa, nga ang mga kabatan-onan 
kinahanglang makakita sa mga hingkod nga lider nga 
mopakita sa saktong mga prinsipyo sa pagtudlo.

Ang hingkod nga mga lider o mga ginikanan mahimong 
makigtrabaho sa tinagsa ka batan- on aron matabangan sila 
sa pag- andam sa ilang mga leksyon. Kini nga tabang mag-
lakip sa paghangyo sa mga kabatan- onan sa pagbasa sa 
leksyon pinakaminos usa ka semana sa dili pa ang klase,2 
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tambag, Kinatibuk- 
ang Kapangulohan 
sa Sunday School

PAGTABANG SA MGA 
KABATAN- ONAN  

Ang mga kabatan- onan kinahanglan nga makatudlo,  
ug uban sa pipila ka tabang, makatudlo sila og maayo.

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

nga Makatudlo
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pagsuporta pinaagi sa pagtuon daan 
sa mga materyal sa leksyon ug pag- 
ampo kon unsaon nga mas mataba-
ngan nila ang batan- ong magtutudlo.

Ang mga Kabatan- onan  
Makatudlo, ug Maayong Motudlo

Bag- o lang gihangyo ko nga mopu-
li og tudlo sa nag- edad og 12 ngadto 
sa 13 nga klase sa Sunday School sa 
akong ward. Gihangyo nako ang 13 
anyos nakong anak, si Jacob, nga 
tabangan ko niya sa pagtudlo. Kaming 
duha ang naghimo sa lesson plan. Si 
Jacob ang mihatag sa unang katunga 
sa leksyon, mipakita og mubo nga 
video, mipakigbahin og mga kasu-
latan nga may kalabutan sa among 
hilisgutan, ug nangutana og makapa-
hunahuna nga mga pangutana. Gipa-
ngutana sab ni Jacob ang mga sakop 
sa klase unsay ilang gibati ug nakata-
bang sa ilang pag- ila sa Espiritu Santo.

Sa katunga nga bahin sa klase, ang 
mga sakop sa klase maoy akong gipa-
tudlo sa Unang Panan- awon. Dayon 
gidapit namo sila nga ilang itudlo ang 

Unang Panan- awon ngadto sa family home evening sa ilang 
mga pamilya. Human sa klase among gipadala ang email 
ngadto sa mga ginikanan nga nagpahibalo kanila sa among 
imbitasyon.

Dihang gipangutana nako si Jacob unsay iyang gibati 
mahitungod sa leksyon, miingon siya, “Maayo kaayo. Nasa-
yud ko nga didto ang Espiritu tungod kay wa ko magtuo 
nga makatubag ang akong mga classmate sa atong mga 
pangutana, apan nakatubag sila.”

Kinahanglan ang mga kabatan- onan motudlo, ug kamo 
makatabang nila sa paglampus. Kon buhaton nila kini, 
molambo ang ilang pagpamatuod, ug mas maandam sila 
nga mahimong mga misyonaryo, mga ginikanan, ug mga 
lider sa Simbahan. Labaw sa tanan, mahimo silang mas 
mahisama sa Manluluwas. ◼

Palihug tan-awa ang bag-ong manwal, Pagtudlo diha sa Pamaagi sa 
Manluluwas, sa pagtudlo.lds.org alang sa daghan pang pamaagi sa 
pagpalambo sa pagtudlo.

MUBO NGA MGA SULAT
 1. Ang mga presidente sa korum sa Aaronic Priesthood makigtambag 

sa ilang hingkod nga mga lider sa paghukom kon kinsa ang batan- on 
nga patudloon sa moabut nga mga leksyon (tan- awa sa Handbook 2: 
Administering the Church [2010], 8.3.2).

 2. Tungod kay ang pagpadayag moabut man nga “pagtulun- an sa usa ka 
pagtulun- an, lagda human sa usa ka lagda” (2 Nephi 28:30), ang pag-
basa sa leksyon pinakaminos usa ka semana nga advance maghatag sa 
mga magtutudlo og panahon nga makadawat og pagpadayag.

magsugyot nga mag- ampo sila aron mahibalo unsay gus-
to sa Langitnong Amahan nga ilang itudlo, maghimo og 
lesson plan, ug praktisan nilang duha ang pagtudlo sa 
leksyon. Samtang makadawat og pagpadayag ang mga 
kabatan- onan atol niining proseso sa pagpangandam,  
ang mga lider makatabang nila sa pag- ila niini.

Ang hingkod nga mga lider makatabang sa mga mag-
tutudlo sa kabatan- onan sa paghimo og mga pangutana 
nga makamugna og diskusyon, makadapit og inspirasyon 
sa Espiritu Santo, ug makatabang sa mga estudyante nga 
madiskubrihan nila mismo ang kamatuoran. Ang mga lider 
makatabang usab sa mga kabatan- onan nga makat- on sa 
paghilum human makapangutana aron mahatagan ang mga 
sakop sa klase og panahon nga makadawat og pagpadayag.

Atol sa leksyon, ang hingkod nga mga lider mahimong 
mopakigbahin og personal nga mga kasinatian ug mga 
pagpamatuod nga makatabang sa mga kabatan- onan 
sa pagkakita nga sila wala mag- inusara sa ilang mga 
hagit ug mahatagan sila og paglaum sa pagbuntog nii-
ni. Gikinahanglan sa mga kabatan- onan ang kaalam ug 
kasinatian nga gitanyag sa hingkod nga mga lider. Ang 
mga lider kinahanglan usab nga moklaro sa doktrina kon 
gikinahanglan.

Likayan sa hingkod nga mga lider nga dili sila mopuli 
sa leksyon bisan og nanglimbasug ang batan- on nga mag-
tutudlo. Hinoon, ang mga lider mahimong mangandam sa 
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Mosaysay ko 
gikan sa akong 
kasinatian nga 

ang akong 
kinabuhi 

makalipay ug 
madungganon 

ug maayo 
gayud isip 

usa ka babaye 
tungod sa 

ebanghelyo ni 
Jesukristo.
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Ni Sharon Eubank
Direktor sa LDS Charities

Daghang tuig nang milabay, ang akong higala ug iyang bana nag-
himo og leadership training sa balangay sa Ghana, ug usa ka 
babaye miduol kaniya pagkahuman ug misulti nga emosyonal 

kaayo, “Simbahan kini nga maayo para sa usa ka babaye.” Gipangutana 
sa akong higala ang babaye unsay buot niyang ipasabut. Miingon siya, 
una sa tanan, “Aduna kitay bantugan nga Relief Society, nga nagtudlo 
kanato mahitungod sa espirituhanong mga butang ug mga butang sa 
matag adlaw nga mopanalangin sa atong pamilya ug kanato. Ug sa 
samang higayon ang imong bana naa sa tupad nga kwarto nagtudlo 
sa among mga bana nga kinahanglan nilang tagdon ang ilang asawa 
ug mga anak uban sa kamabination ug kaaghup. Aduna kitay templo, 
aron ang akong mga anak nga patay na maakoa sa hangtud. Tanan 
nga akong gusto akong nakita niini nga simbahan. Kini nga simbahan 
maayo para sa usa ka babaye.”

Kini nga simbahan maayo ba para sa usa ka babaye? Uban sa mada-
nihong mga eksepsyon, ang personal nakong kasinatian usa ka butang 
nga dako og impluwensya. Mao nga imbis akong tubagon ang inyong 
pangutana, mosalig lang ko og unsay akong nasaksihan sa tibuok kali-
butan. Dili ko eskolar, wala ko mag- focus sa intelektwal nga pagtuon, 
o usa ka tigpamaba sa Simbahan. Apan gusto kong mosaysay gikan sa 
akong kasinatian nga ang akong kinabuhi makalipay ug madungganon 
ug maayo gayud isip usa ka babaye tungod sa ebanghelyo ni Jesukristo 
ug sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

 Layo sa pag- inistrikto ug pagpugong, ang doktrina sa Simbahan 
bahin sa mga tahas sa kababayen- an diha sa pamilya, Simbahan, 
komunidad, nasud, ug templo—ug sa unsang paagi ang mga 
lalaki ug babaye magkatambayayong—mao ang pinakaordinar-
yo, puno sa impluwensya, sanag, ug makapalagsik nga doktrina 

nga sukad akong nadungog. Mao nga moingon ko sa akong mga 
kaigsoonang babaye nga ang butang nga inyong gitinguha isip usa ka 
babaye, isip Kristiyano, isip intelektwal, isip mahangturong binuhat 
ania dinhi sa doktrina ni Jesukristo ug sa pagsunod niana nga doktri-

na sa Simbahan.

Ako Isip usa  
USA KA MAHANGTURONG 

PANGLANTAW

ka Babaye   



Ako Isip usa  ka Babaye   
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Ang doktrina sa Dios Nagbutang  
sa mga Lalaki ug mga Babaye nga 
Parehong May Tulubagon

Ang ebanghelyo ni Jesukristo magamit 
sa mga lalaki ug mga babaye, ug ang dok-
trina sa Dios nagbutang kanila nga pare-
hong may tulubagon, nga may usa ra ka 
sumbanan. Wala motugot ang Dios og por-
nograpiya, pagpanapaw, pagpang- abuso, 
kawalay pagpakabana, pagkadili- patas, o 
pagpanglupig, ma- babaye ka man o lalaki.

Kini nga doktrina naghatag sab kanato 
og kahibalo kon diin kita gikan, nganong 
nia kita dinhi, ug kon asa kita paingon. 
Naghatag kini kanato og panabut sa atong 
pagkababaye ug pagkalalaki ingon man sa 
atong mga tahas isip anak nga mga baba-
ye ug anak nga mga lalaki, mga igsoong 
babaye ug lalaki, mga asawa ug bana, ug 
mga inahan ug amahan.1

Si Elder D. Todd Christofferson sa 
Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles 
mitudlo nga, “Ang mga propeta mipadayag 
nga kita unang nabuhi isip mga espiritu 
nga binuhat ug kita gihatagan og porma, 
o espiritu nga lawas, pinaagi sa Dios, sa 
ingon nahimong Iyang espiritu nga mga 
anak—mga anak sa langitnong ginika-
nan.” 2 Ang salabutan kanunay nga anaa 
(tan- awa sa D&P 93:29).

Usa ko ka babaye. Tungod sa pagkaba-
baye ug sa pagkalalaki namugna ang piho 
nga mga kinaiya ug mga responsibilidad.

Usa ko ka anak nga babaye. Kini nga 
tahas nagpasabut kon si kinsa ako ug unsay 
akong relasyon sa Dios. May balaanon 
akong mga ginikanan ug may katungod, 
isip anak nga babaye, nga makigsulti sa 
Langitnong Amahan pinaagi sa pag- ampo 
ug makadawat og pagpadayag pinaagi sa 
Espiritu Santo.3

Usa ko ka igsoong babaye. Kini nga 
tahas nagpasabut nga usa ko ka Kristiyano, 
miyembro sa Simbahan, igsoon sa ebang-
helyo, disipulo, ug nga mihimo ko og mga 
pakigsaad nga ako mosakripisyo ug mopa-
hinungod ug moserbisyo ug mogiya.

Mahimo usab nga may oportunidad 
ko nga mahimong asawa—kon dili man 
niining kinabuhia, nan labing siguro sa 

sunod nga kinabuhi. Kini nga tahas nag-
pasabut kon si kinsa ako ug unsay akong 
relasyon ngadto sa pinili nga katugbang 
nga kaparis, usa ka bana. Bisan og kami 
dili magkaparehas—tungod kay walay tawo 
ang may kombinasyon sa mga gasa ug mga 
kinaiya nga anaa kanako o anaa kaniya—
among gigamit ang tagsa- tagsa namo ka 
kinaiya aron mapaningkamutan nga mahi-
mong usa. Ang pulong nga pag- seal usa 
ka maayo kaayo nga deskripsyon bahin sa 
makahiusa sa kahangturan nga potensyal sa 
usa ka kaminyoon nga gihimo sa awtoridad 
sa priesthood sulod sa templo.

Ang tahas sa inahan nagpasabut kon 
si kinsa ako ug unsay akong relasyon sa 
akong mga kaliwatan. Bisan makab- ot man 
nako sa aktwal kini nga tahas dinhi sa mubo 
nga panahon sa kalibutan o pagkahuman 
dinhi, ang saad sa mahangturong pamilya 
gihimo ngadto sa mga tawo kansang kamin-
yoon gi- seal sulod sa templo ug sa Balaang 
Espiritu sa Saad (tan- awa sa D&P 132:19).

Lahi ang atong doktrina dinhi sa kalibu-
tan, ug usa kini ka bahin sa Pagpahiuli sa 
ebanghelyo ni Jesukristo. Hunahunaa kon 
unsay ipasabut kon masabtan ug tuohan 
nimo kini nga doktrina. Para nako naghatag 
kini og mahangturong panglantaw sa tanan 
nga akong gibuhat.

Ang Simbahan Mao ang Dapit Diin  
Kita Mogamit sa Doktrina sa Dios

Mituo ako nga sa akong pagkamiyembro 
sa Simbahan nahimo ko nga kabahin sa usa 
sa pinakamaayong mga programa sa kalam-
boan nga gidensinyo sukad. Ang hingpit ug 
klaro nga kurikulum sa personal nga kalam-
boan, paghatag og katungod, ug pagpangulo 
sa mga babaye mahitabo pinaagi sa paghi-
mo sa mga butang nga gibuhat sa tanang 
miyembro nga: pagpangulo, pagpamulong 
sa publiko, paghimo og mga desisyon, maka-
awhag nga mga diskusyon, pag- budget, pag- 
impluwensya, pagserbisyo sa komunidad, 
literasiya, pagsiksik, pagpalambo sa kapangu-
haan, pagpananom, pagpreserbar og pagka-
on, kahimsog sa pamilya—ug daghan pa.

Mituo ako nga ang sayop nga mga pana-
but mahitungod sa tahas sa mga babaye 

“Ang maayong 
mga babaye . . . 

mapaduol 
sa Simbahan 

sa tumang 
kadaghan . . . 

sa kahimtang 
nga ang . . . 

mga babaye sa 
Simbahan makita 

nga talagsaon 
ug lahi—sa 

malipayong 
paagi—gikan sa 
mga babaye sa 

kalibutan.”
Presidente 

Spencer W. Kimball
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motumaw kon dunay diskoneksyon tali sa doktrina ug sa 
paggamit sa doktrina. Hinoon, pinaagi sa padayong pag-
padayag gikan sa Dios ngadto sa Iyang mga propeta ug 
ngari kanato pinaagi sa Espiritu Santo, makapadayon kita 
sa pag- ila ug pagwagtang sa sayop nga mga panabut nga 
motumaw.

Sama pananglit, ang mga Apostoles ug mga propeta 
padayon nga mihatag og katin- awan sa mga konsepto nga 
atong gituohan sukad:

• Si Elder M. Russel Ballard sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles miingon nga “kon ang mga lalaki ug 
mga babaye moadto sa templo, sila tugahan og samang 
gahum, nga nagpasabut nga gahum sa priesthood.” 4

• Si Elder Dallin H. Oaks sa Korum sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles mipahayag, “Wala kita maanad nga 
mosulti bahin sa kababayen- an nga dunay awtoridad sa 
priesthood diha sa ilang mga calling sa Simbahan, apan 
unsa man diay kanang laing awtoridad?” 5

• Si Presidente James E. Faust (1920–2007), Ikaduhang 
Magtatambag sa Unang Kapangulohan, mipasabut nga, 
“Ang matag usa ka amahan mao ang patriyarka sa pamil-
ya ug ang matag usa ka inahan mao ang matriyarka isip 
tugbang nga kaparis sa tinagsa- tagsa nilang mga tahas.” 6

1. Palapdi ang Inyong Panabut
Mahimo ba ko nga mohimo og tulo ka sugyot nga 

makatabang nato sa atong paggamit sa doktrina? Ang una 
nakong sugyot mao nga ibutang sa atong hunahuna ang 
lapad nga panabut nga anaa sa doktrina ni Jesukristo.

Kaniadto, isip direktor sa LDS Charities, mitambong ko 
og miting dihang nakadawat ko og dinaliang tawag nga 
hangyo bahin sa gipugos sa pagpalayas nga Kristiyano nga 
mga refugee gikan sa Mosul, Iraq, sa pwersa sa Islamic 
State ug nangadto sa Kurdistan. Ang Anglican nga ministro 
sa Baghdad dunay 5,000 ka nagdasok nga mga tawo sa 
tugkaran sa iyang simbahan, ug wala silay pagkaon. Ang 

managtiayong humanitarian nga 
misyonaryo nga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw naghangyo og mga 
pundo nga pang- emerhensya para ipalit og bugas, mga 
batong, mantika, ug mga habol, ug dali dayon namong 
gisanong aron may ikapanihapon nianang gabhiona.

Tungod sa akong trabaho, mao kini kanunay ang 
akong masugatan matag adlaw. Kay mapugos ko kanunay 
sa pagpalapad sa akong panabut, nakapangutana ko sa 
akong kaugalingon, unsa man ang pinakamaayong pag-
gamit sa akong kusog? Samtang nagtinguha kita og mga 
tubag, siksikon nato ang mga doktrina sa ebanghelyo. 
Ang “pagtan- aw lapas sa tumong” ( Jacob 4:14) o hilabi-
hang kabalaka sa usa ka pangutana o usa ka naandang 
buhaton sa kasagaran makausab sa atong focus ug pana-
hon sa pagpakabuhing takus sa ebanghelyo.

Si Bonnie L. Oscarson, kinatibuk- ang presidente sa Young 
Women, namulong bahin sa pagpabiling lig- on sa ebanghel-
yo samtang magtinguha kita og mga tubag: “Mahimo kitang 
mopili kon padayon ba natong sundon o dili ang butang 
nga ato nang gibati. Dili tanang pangutana may tubag, apan 
mopili kita kon magmatinud- anon ba kita sa unsay atong 
gibati gikan sa Espiritu Santo. Ipadayon nato ang paghi-
mong mas maayo sa mga butang, apan sa atong pagbuhat 
niini ipadayon nato ang atong kamatinud- anon.” 7

Ang atong mga kinaiya padayon nga magkausab sa 
Simbahan samtang kita magkat- on sa paggamit sa doktrina 
sa mas maayo ug mas hingpit nga pamaagi. Manghinaut ko 
nga ang sunod nga henerasyon mas makiangayon ug patas 
sa ilang pagsunod sa ebanghelyo. Apan mituo sab ako nga 
ang dagkong bato nga pundasyon maayo sa pagkahimu-
tang ug igo na kini nga makaalima sa atong pagtuo ug sa 
atong mga pagpamatuod.

2. Padayong Magmatinud- anon Bisan sa Oposisyon
Ang oposisyon wala kinahanglana nga usa ka dautan. 

Mituo ko nga ang oposisyon makalig- on usab kanato. 
Dihang mibisita ko sa Huntington Botanical Gardens sa 
San Marino, California, USA, akong namatikdan nga ang 
dagko kaayong mga electric fan diha sa exhibit nagpakita 
padayong paghuros sa hangin nga maoy makalig- on sa 
mga kahoy aron makasugakod sa posibling mga bagyo. 
Mipadala kanato ang Ginoo o mitugot og kada adlaw nga 
“huros sa hangin” pinaagi sa mga problema ug pagpa-
kigbatok aron malig- on ang atong mga gamot ug dili kita 
dali nga mabali. Ang ingon nga mga hagit sa tinuod usa 
ka gasa.

Ang mosunod nga duha ka sugilanon gikan sa kasaysa-
yan sa Simbahan maghatag kanato og panglantaw bahin sa 
oposisyon:
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Ang unang sugilanon mao 
ang pag- abut ni Brigham  
Young sa Walog sa Salt  
Lake niadtong 1847, sigun 
sa gihulagway ni Presidente  
Gordon B. Hinckley (1910– 
2008): “Wala pa kini maagii 
og daro nga midugmok  
sa yuta. Walay ideya si  
[Brigham Young] unsa  
katambok kini nga yuta,  
sa kahimtang sa panahon, 
sa kainiton, kabugnawon 
sa tingtugnaw, sa posibili-
dad nga dunay mohugpa 
nga mga insekto. [Ang nag- 
unang mga tigsuhid] si Jim Bridger ug Miles 
Goodyear walay ikasulti nga maayo bahin 
niining dapita. Si Sam Brannan mihangyo 
kaniya nga mangadto na lang sa California. 
Wala niya sila paminawa. Iyang gidala ang 
iyang katawhan niining mainit ug ingon og 
labihan ka hilit nga dapit. Sa iyang pag- abut, 
gianinaw niya kining lapad nga kayutaan sa 
kasadpan sa salt lake ug miingon, ‘Mao kini 
ang eksaktong dapit.’” 8

Ang ikaduhang sugilanon mao ang  
paghinumdom ni Wilford Woodruff sa  
usa ka pamahayag ni Propeta Joseph  
Smith. Ang propeta namulong sa nag- 
unang mga adlaw sa Pagpahiuli sa usa 
ka gamayng panagpundok sa mga lider 
mahitungod sa labihan ka dakong kahibalo 
nga nagpaabut alang kanila: “Napalig- on 
kaayo ako ug natudloan sa inyong mga 
pagpamatuod dinhi karong gabhiona, apan 
gusto ko nga mosulti kaninyo sa atubangan 
sa Ginoo, nga wala kamoy mas labaw pa 
nga nahibaloan kabahin sa mga kapalaran 
niini nga Simbahan ug sa gingharian kaysa 
usa ka gamay nga bata diha sa sabakan sa 
inahan. Wala ninyo kini masabti.” 9

Akong gipakigbahin kining duha ka 
sugilanon tungod kay naghulagway kini 
kon unsay akong gibati. Ang pagkaanaa 
sa hustong dapit o pagkabaton sa hustong 
doktrina wala magpasabut nga walay mga 
makabuta nga mga butang ug hut- ong sa 
itom nga mga gangis o makamatay nga 
snow o mga tawo nga mopawala sa kadasig, 

apan mao kini ang hustong dapit og hustong 
doktrina. Ug kinahanglang magpadayon kita. 
Atong nasabtan sama sa nahibaloan sa usa 
ka bata nga gisabak sa inahan kon unsa ang 
gihimo sa Ginoo sa mga lalaki ug mga babaye 
ug sa priesthood. Apan ang Ginoo kontento 
sa pagtudlo kanato kon kita makahimo, kon 
kita molambo, kon kita mangayo. Samtang 
molambo ang atong panabut, mabuhat nato 
ang sama sa giingon ni Sister Oscarson nga, 
“Ipadayon nato ang atong kamatinud- anon.”

3. Tinguhaa ang Espiritu Santo
Ang pagpangutana ug pagpangita og 

mga tubag maoy basihan sa pagkaangkon 
og usa ka pagpamatuod sa doktrina sa Dios. 
Ang Espiritu Santo mopamatuod kon ang 
usa ka butang tinuod pinaagi sa malina-
won ug mainitong mga pagbati. Si Linda K. 
Burton, kinatibuk- ang presidente sa Relief 
Society, miingon bahin niini nga proseso: 
“Adtoon nato ang hustong mga tinubdan sa 
mga tubag. Nganong tuohan man nato ang 
Internet ug dili ang mga propeta? Mahu-
lagway nato kon unsaon sa pagpangutana 
sa paagi nga makamugna og kooperas-
yon ug mahisgutan ang tinuod nga mga 
problema. . . . Apan magmapailubon ug 
magmapainubsanon.” 10

Si Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa 
Napulog Duha ka mga Apostoles mitudlo  
kanato sa kalainan sa impluwensya gikan  
ni Satanas ug sa mga tubag gikan sa Dios: 
“Kinsa ang naghunghong og [mga bakak] 

Ang Balaang 
Espiritu mobiya 

sa panahon nga 
ang lalaki ug 

babaye magsugod 
sa pagsunod sa 

dili matarung 
nga kamandoan 

ug mapakyas 
sa pagpangulo 

uban sa kaaghop, 
gugma, ug 

kaputli.
Tan- awa sa  
D&P 121:37
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nga malipaton sa atong dalung-
gan? . . . Kamo ug ako nahibalo kon 
si kinsa ang naghimo niini—kana 
mao ang amahan sa tanang bakak. 
Si Lucifer, kaaway natong tanan.” 11

Si Propeta Joseph Smith, kinsa 
dunay mas daghang kasinatian sa 
pagkadawat og pagpadayag kay ni 
bisan kinsa niini nga dispensasyon, 
naningkamot sa pagtudlo kanato nga 
ang mga pangutana kinahanglang 
mahatag uban sa pasalig sa pagka-
hiusa ug pagtahud. Magdapit kini sa 
Espiritu Santo. Niadtong 1839, gisulat 
ni Joseph gikan sa Bilanggoan sa 
Liberty nga “ang katungod sa pag-

kapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit” ug kana 
nga gahum kinahanglang ipadayon pinaagi “sa pagdani, sa 
pagka- mainantuson, sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay 
nga paghigugma” (D&P 121:36, 41). Ang Propeta mitudlo 
og susamang mga baruganan ngadto sa Relief Society:  
“Kaaghop, gugma, kaputli—kini mao ang mga butang  
nga kinahanglang mopatigbabaw [kanato].” 12

Gipamulong ni Joseph Smith ang mahitungod sa kalumo 
ug kaaghop isip pamaagi sa pagbatyag sa Espiritu Santo ug 
pagsunod sa matarung nga impluwensya. Iya kining gisulti 
ngadto sa mga lalaki ug mga babaye tungod kay nakaapektar 
kini sa katunga sa pormula sa kaminyoon ug sa Simbahan. 
Ang tanang awtoridad ug balaang pagtugot ma- inbalido 
(tungod kay ang Balaang Espiritu mobiya) sa panahon nga 
ang lalaki ug babaye magsugod sa pagsunod sa dili mata-
rung nga kamandoan (tan- awa sa D&P 121:37) ug mapak-
yas sa pagpangulo uban sa kaaghop, gugma ug kaputli.

Ang mga Butang nga Gitinguha sa mga  
Kababayen- an Anaa sa Atong Doktrina

Adunay mga butang nga gitinguha sa atong mga 
kababayen- an dinhi sa kalibutan nga mahatagan og bili, 
nga makita ang katuyoan sa ilang mga kusog, nga makakita 
og mga lalaki nga gustong motukod og mga pamilya ug 
magmatinud- anon.

Kausa nakahimamat ko og usa ka British nga dancer sam-
tang nagbiyahe ko sakay sa tren sa Finland. Malipayon ming 
duha nga nag- istoryahay nga nag- iningles, ug sa among pag- 
istoryahanay nagpangutan- anay kami: Unsay imong gibuhat 
sa Finland? Unsay imong gituohan? Sa pagkahibalo sa akong 
gituohan, nangutana siya, “Dili ka manabako o moinom?  
Dili ka motuo sa premarital sex?” Ug sa tibuok namong pag- 
istoryahanay, kanunay niyang gibalik- bailk kini nga hilisgu-
tan, ug naintriga. “Tingali kon makig- date ka og mga lalaki 

nga mibati sa samang paagi, tingali 
pwede kini,” miingon siya. Dayon 
pagkataud- taod: “Duna bay mga lalaki 
nga mibati og sama niana?” Mabiay- biayon siya sa sinugda-
nan apan nakapanghinuktok ra sa katapusan. May gitinguha 
siya nga butang nga iyang nadungog sa atong doktrina.

Ang panumduman sa among panagkita sa tren wala 
gayud nako kalimti ug kanunay nga nagpahinumdom nako 
sa naila kaayo nga pamahayag ni Presidente Spencer W. 
Kimball (1895–1985): “Ang dakong pagtubo nga moabut  
sa Simbahan sa katapusang mga adlaw moabut tungod kay 
daghang buotang mga babaye sa kalibutan . . . mapaduol sa 
Simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang 
nga ang mga babaye sa Simbahan moaninaw sa pagkamata-
rung ug sa ilang pagkamaayo og abilidad sa pagpahayag sa 
ilang mga kaugalingon ug sa kahimtang nga ang mga babaye 
sa Simbahan makita nga talagsaon ug lahi––sa malipayong 
paagi––gikan sa mga babaye sa kalibutan.” 13

Ang doktrina sa kaugalingong ilhanan ug sa tahas sa 
mga kababayen- an nagrepresentar sa kinadak- ang tinguha 
sa akong kasingkasing. Ang pagsunod sa doktrina sa Dios 
nga gihimo sa mga miyembro dili hingpit, apan makianga-
yon, buhi, puno sa paglaum ug maayong intensyon. Kami 
nagtuo sa tanan nga ang Dios, “mopadayag pa og daghan 
nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa 
Gingharian sa Dios” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9). 
Mahimo kitang mopili sa pagsunod niana nga doktrina.

Mao nga mangutana ako pag- usab: Kini nga simbahan 
maayo ba para sa usa ka babaye? Ang akong tubag yano 
lamang nga ibasi sa kaugalingon nakong kasinatian sa 
tibuok kalibutan. Oo. ◼
Gikan sa usa ka pakigpulong nga gihatag atol sa FairMormon Conference  
sa Provo, Utah, USA, niadtong Agosto 8, 2014.
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Niadtong Hulyo 29, 1977, si Sister Cook ug ako bag- o lang nahuman sa among 
pagbisita sa Bolivia Santa Cruz Mission isip kabahin sa akong assignment sa 
akong pagkasakop sa Seventy dihang mihunong mi sa airport sa Cochabamba,  

Bolivia, sulod sa lima ka oras. Gipangkapoy kaayo mi, mao nga nalipay kami nga 
dunay pipila ka oras nga makapahulay. Sa dihang nakatulog na ko, duna koy kusog 
nga impresyon nga kinahanglan kong momata ug isulat ang pipila ka ideya nga misu-
lod sa akong hunahuna.

Nagsulat ko sulod sa mga tulo ka oras, nagsulbad sa pipila ka mga problema sa 
organisayon nga akong giatubang sa kaugalingon nakong area sa mission sulod na 
sa mga katuigan. Gibati nako ang kusog kaayo nga pagbu- bu sa Espiritu ug mahi-
namong gisulat ang matag dinasig nga hunahuna.

Sa katapusan milarga na mi para sa La Paz, Bolivia. Mabination nga misugat namo 
si President ug Sister Chase Allred sa airport ug misakay sa ilang van padulong sa mis-
sion office. Among gi- lock ang van, gibilin ang among mga kargamento ug briefcase 
sa sulod, nagtugon si Sister Allred og usa ka elder nga motan- aw sa van.

Sa pagsulod namo sa office, ang presidente gisugat og usa ka babaye kansang 
bana himatyon. Ako ug ang presidente mitabang nga makalma siya ug matabangan 
sa iyang mga gikinahanglan. Sa samang higayon, si Sister Cook ug si Sister Allred 
miadto na sa mission home.

Ni Elder  
Gene R. Cook
Nagserbisyo isip 
General Authority 
Seventy sugod 
1975 hangtud 
2007

Ang Dios maminaw gayud ug motubag sa atong 
mga pag- ampo kon atong gamiton ang atong pagtuo 

Kaniya ug sa Iyang Anak.
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Dihang ang presidente ug ako mibalik sa van, ang tanan 
namong gamit wala na. Akong gihunahuna nga gidala na ni 
Sister Cook ang mga butang ngadto sa mission home. Apan 
samtang nagbiyahe mi pauli, akong namatikdan nga ang 
tuong bahin sa gamayng bintana guba na ug nagsugod ko 
og kabalaka nga basin gipangkawat ang among mga gamit.

Sa among pag- abut sa mission home, among nahibaloan 
nga ang tanan namong gamit nakawat. Ang pagkawala sa 
mga sinina nakamugan og temporaryo lamang nga proble-
ma. Ang makasubo kaayo mao nga ang akong mga kasulatan 
naa sulod sa gikawat nga briefcase dala ang dinasig nga mga 
ideya nga bag- o lang nakong nadawat didto sa Cochabamba. 
Gidaug ko sa kasagmuyo, kasuko, ug mga pagbati nga wala 
nay mahimo.

Human sa pag- ampo namong tanan aron makuha og 
balik ang among mga kabtangan, gipaningkamutan namong 
malingaw sa panihapon apan wala gayud. Ang akong mga 
kasulatan hinatag ngari nako sa akong mga ginikanan, 
nga dunay sagradong mensahe para nako gikan sa akong 
mama ug papa sa wala pa sila mamatay. Mga liboan na ka 
oras ang akong nagahin sa pagmarka, pag- cross reference, 
ug paghigugma sa bugtong kabtangan sa yuta nga sukad 
akong gikonsiderar nga dako kaayo’g bili.

Bisan og si Presidente Allred ug ako dunay daghang 
angay hisgutan, mibati ko og kusog nga impresyon nga 
kinahanglang buhaton namo ang tanan aron mauli ang 
akong mga kasulatan. Mao nga pagkahuman sa paniha-
pon ang tanan nga didto nangluhod sa pag- ampo sa usa 
pa ka higayon. Nangaliyupo kami sa Ginoo nga ang mga 
kasulatan mauli, nga unta ang mga tawo nga mikuha niini 
makamatngon sa dili maayo nilang gihimo ug maghinulsol, 
ug unta ang pag- uli sa mga basahon mahimong paagi nga 
makadala og tawo sa tinuod nga Simbahan.

Among gihukman nga mangita sa duol nga dapit sa mis-
sion office ug sa duol nga luna, nanghinaot nga ang kawa-
tan o mga kawatan mikuha ra sa mga item nga pwedeng 
mahalin ug gilabay ra ang English nga mga basahon.

Mga 10 kami ang nanakay sa van nga nagdala og mga 
flashlight ug sinina nga pagtugnaw. Miadto sa mga kada-
lanan, gisuhid ang bakanting mga lote ug nakig- istorya 
og mga tawo hangtud nga nahurot ang tanang posibling 
kahimoan. Walay tawo nga nakakita o nakadungog bahin 
niini. Sa katapusan namauli mi nga nanagsubo. Si Presidente 
Allred ug ako nahuman sa among buluhaton sa lawom nang 
gabii, ug sa pagkasunod adlaw si Sister Cook ug ako namau-
li sa among balay sa Quito, Ecuador.

Sulod sa misunod nga pipila ka semana, ang mga mis-
yonaryo sa Bolivia padayon sa pagpangita. Sa labihang 

kasagmuyo, nakahukom sila nga magbutang og pahibalo 
sa duha ka inadlawng newspaper nagtanyag og ganti.

Sa samang higayon, didto sa Quito, naglisud ko. Wala 
ko katuon sa mga kasulatan sukad gikawatan ko. Naning-
kamot ko sa pagtuon, apan sa matag basa nako og usa ka 
bersikulo, gamay ra ang akong mahinumduman sa daghang 
gi- cross reference nga akong gihimo sulod sa kapin nga 20 
ka tuig. Nasubo ko, naluya, ug wala nay tinguha sa pagbasa. 
Nag- ampo ko sa daghang higayon nga makit- an ang akong 
mga kasulatan. Ang akong asawa ug gagmay pang mga anak 
padayon usab nga nag- ampo matag adlaw sulod sa tulo ka 
semana, nag- ingon nga, “Langitnong Amahan, palihug iuli 
ang mga kasulatan ni Papa.”

Human sa mga tulo ka semana mibati ko kusog nga 
espirituhanong impresyon: “Elder Cook, hangtud kanus- a 
ka dili magbasa ug dili magtuon?” Nakatandog kaayo ang 
mga pulong, ug akong gidesisyunan nga kinahanglan kong 
magmapainubsanon ug matugyanon sa pagsugod og balik. 
Gamit ang mga kasulatan sa akong asawa, nagsugod ko 
sa pagbasa gikan sa Genesis sa Daang Tugon, ug uban sa 
iyang pagtugot, nagmarka ug nag- cross reference na usab.

Niadtong Agosto 18, usa ka empleyado sa Simbahan, si 
Brother Eb Davis, miabut sa Ecuador gikan sa Bolivia nga 
may dalang package gikan sa mission president sa La Paz. 
Iyang gibutang sa akong lamesa ang akong mga kasulatan 
kauban sa akong mga gisulat atol sa akong espirituhanong 
mga impresyon.

Ang kalipay nga akong nasinati dili mahulagway. Ang 
kahibalo nga ang Ginoo, sa pipila ka milagrusong paagi, 
misapnay sa basahon gikan sa La Paz, usa ka siyudad nga 
may 700,000–800,000 ka mga tawo, gikan sa kamot sa 
mga kawatan ug giuli kini nga mao ra gihapon—walay 
natangtang bisan usa ka pahina, walay gisi, o buling—lisud 
gihapon nakong mahunahuna. Nianang adlawa misaad ko 
sa Ginoo nga gamiton nako sa mas maayong paagi ang 
akong panahon ug akong mga kasulatan kay sa akong 
gihimo sa una.

Sa wala madugay akong nahibaloan nga usa ka babaye 
ang didto sa taboan—usa sa gatusan sa La Paz—nakakita 
sa hubog nga tawo nga nagwara- wara og usa ka itom nga 
basahon. Miyembro siya sa protestante nga simbahan ug 
mibati og kusog nga espirituhanong impresyon nga dunay 
balaang butang nga napasipad- an. Giduol niya ang tawo 
ug gipangutana kon unsa kana. Wala siya masayud unsa 
apan gipakita ra ngadto niya ang basahon. Nangutana siya 
kon duna pa bay lain. Mikuha siya og laing itom nga basa-
hon. Nangutana siya kon duna pa bay lain. Mikuha siya og 
usa ka folder nga puno sa papel nga iya kunong sunugon. 

Ang babaye mibati og kusog 
nga impresyon nga dunay balaang 

butang nga napasipad- an.
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Mihangyo ang babaye nga iyang paliton, diin miuyon siya, 
sa kantidad nga 50 pesos (mga U.S. $2.50).

Pagkahuman, wala siya kasiguro nganong gipalit niya 
ang mga basahon. Iningles kini, apan di man siya kahiba-
lo og Iningles. Ug mahal pa gyud—hapit 10 porsyento sa 
binulan niyang kinitaan. Walay laing rason nganong gipa-
lit niya ang mga basahon gawas lang sa espirituhanong 
impresyon. Diha dayon gisugdan niya ang pagpangita sa 
simbahan nga ang ngalan naa sa atubangan sa mga basa-
hon: Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing 
mga Adlaw.

Human maadto ang pipila ka mga simbahan, sa kata-
pusan miabut ra siya sa mission office sa Simbahan sa La 
Paz. Wala siya mahibalo mahitungod sa ganti o wala siya 
makakita nga duna diay kini gipahibalo sa newspaper, nga 
mogawas na nianang adlawa. Wala siya mangayo og bayad, 
bisan uli lang sa 50 pesos nga iyang gibayad. Gidawat sa 
mga elder ang mga basahon uban sa kalipay ug sa gihapon 
ilang gihatag ang ganti.

Giingnan sa babaye ang mga misyonaryo nga sakop 
siya sa Pentecostal nga sekta apan naminaw siya og maayo 

samtang gisultihan siya sa mga misyonaryo mahitungod 
sa ebanghelyo. Nahinumdom siya nga nabasa niya ang 
mahitungod ni Joseph Smith gikan sa usa ka pamphlet nga 
iyang napunitan sa karsada mga duha o tulo ka tuig nang 
milabay. Gidawat niya ang mga leksyon sa misyonaryo, 
ug pagkahuman sa ikaduhang leksyon, mipasalig siya nga 
magpabunyag. Mga duha ka semana human niadto, pagka- 
Septyembre 11, 1977, Dominggo sa hapon sa usa ka branch 
sa La Paz, Bolivia, si Maria Cloefe Cardenas Terrazas ug ang 
iyang anak nga lalaki si Marco Fernando Miranda Cardenas,  
nga 12 anyos, nabunyagan.

Ang Ginoo miusab sa mga pagbati nga midat- og kanako 
nga ako wala nay mahimo dihang nawala ang mga kasula-
tan ngadto sa mga pagbati sa kalipay nga makita ang pagpa-
dayag sa Iyang gahum. Miingon ang Ginoo, “Busa sultihan 
ko kamo, nga bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa 
pag- ampo, tuohi nga inyo na kini nga nadawat, ug kamo 
magadawat niini” (Marcos 11:24).

Ang Dios maminaw gayud ug motubag sa atong mga  
pag- ampo kon atong gamiton ang atong pagtuo Kaniya  
ug sa Iyang Anak. ◼
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Ang pagpaningkamot sa kaugalingon nagkinahanglan og daghang matang. Uban sa tabang sa Ginoo, 
kita molambo diha sa lawas, hunahuna, ug espiritu—ug tabangan ang uban nga mobuhat sa ingon. Ang 
mosunod nga unom ka mga istorya nagpakita kon sa unsang paagi ang mga miyembro napanalanginan 
pinaagi sa pagkahimong mas mapaningkamuton sa kaugalingon.

Sa siyam pa lang ka bulan ang akong 
edad, ang akong mga ginikanan— 

bag- o lang nga magtiayon, nga may 
tulo ka anak ug may gimabdos pa—
naigo sa usa ka linog nga may gikus-
gon nga 7.5 sa Argentina. Dihang 
nagsugod og katumpag ang among 
balay, gipangkuha dayon mi ni papa 
ug mama ug midagan. Human sa 
pagsiguro nga OK na mi, ilang gisusi 
ang palibut sa mga nangaguba. Diha 
dayon gisubay sa akong papa ang mga 
kadaot, ug nahibaloan nga wala mi 
limpyong tubig nga makuha gikan sa 
suplay sa gobyerno. Wala gani igong 

PAGPANGANDAM ALANG SA EMERHENSYA: 
MGA LINOG UG MGA BOTELYA

tubig nga ihugas sa mga abug gikan  
sa nangalumpag nga balay!

Sa paghunong sa linog, gikuha  
ni papa ang iyang bisikleta ug gisusi 
ang iyang mama, nga nagpuyo pila 
lang ka eskina ang gilay- on. Sa iyang 
pag- abut sa nalumpag nga balay sa 
iyang mama, ningliput siya sa luyo  
ug didto ang iyang mama naglingkod 
nga dunay gamay rang mga pangos.

Mihangyo ang akong lola kang 
papa nga panguhaon ang ubang 
mga butang, ug samtang gihimo niya 
kini, nakakita siya og duha ka botel-
ya (dagkong botelya nga sudlan sa 

baligya nga ilimnon nga mosulod og 
5 hangtud 15 ka galon [20 ngadto sa 
60 litros]) nga puno sa mainom nga 
tubig. Wala kini maunsa.

Pipila ka bulan sa wala pa ang 
linog, si Presidente Spencer W. Kimball 
(1895–1985) mitudlo nga ang mga 
Santos sa tibuok kalibutan magtipig 
og pagkaon ug tubig. Ang akong lola, 
bag- o nga nakabig ug gipaminaw kini. 
Gumikan niadtong duha ka Botelya, 
nahatagan namo ang among pamilya 
sa duha ka adlaw namong kinahangla-
non sa wala pa moabut ang tabang sa 
emerhensya.

Kini nga ehemplo sa kamasulun-
don sa akong lola usa ka pagpama-
tuod sa akong papa, nga sa wala 
madugay nakabig siya sa ebanghelyo. 
Ang among pamilya sukad niadto na- 
seal sa templo. Mapasalamaton kaayo 
ko sa hugot nga pagtuo sa akong lola 
ug sa iyang pagsunod sa panawagan 
nga mangandam. ◼
Ricardo Sosa, Santa Lucia, Argentina

Ang akong lola naminaw sa propeta ug gipuno ang 
duha ka botelya og mainom nga tubig, nga nakahatag 

sa gikinahanglan sa among pamilya sa wala pa moabut ang 
tabang sa emerhensya.
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Sa akong 60 kapin nga edad, magli-
sud na ko sa akong paglihok- lihok. 

Nagtimbang ko og hapit 300 ka libras 
(136 kg). Minos ang akong kalagsik ug 
kusog ug mikuha pa gani og parking 
permit alang sa handicapped aron 
maka- park ko nga duol sa mga tinda-
han kutob sa mahimo.

Nakahukom ko nga panahon na 
nga magpakunhod og timbang. Mida-
ngup ko sa Doktrina ug mga Pakig-
saad 89 ug nag- ampo sa Langitnong 
Amahan, “Tabangi ko nga makasabut 
kon unsa gayud ang gisulti niini kana-
ko.” Sa kadugayan ang matag bersi-
kulo, matag pulong adunay bag- ong 
kahulugan. Bisan tuod dili ko moinom 
og alkohol, tsa, o kape, ug dili ko 
manigarilyo, wala gayud nako masabti 
ang kinatibuk- ang mensahe. Nasayud 
ko nga ang Pulong sa Kaalam usa ka 
giya sa maayong panglawas, apan 
wala gayud nako sukad mahunahuna 
kini nga usa ka paagi sa pagpakabuhi.

Sa unang higayon ako tinud- anay nga 
mibati nga akong mausab ang akong 
kinabuhi. Naghimo ko og makab- ut 

nga tumong nga 

PISIKAL NGA KAHIMSOG: PAGPAKUNHOD 
SA TIMBANG UG ANG PULONG SA KAALAM

mokunhod og 50 ka libras (23 kg) 
sulod sa 50 ka semana.

Akong girekord ang calories ug mga 
sustansya sa akong mga gikaon. Akong 
gisiksik ang mga benepisyo sa pangla-
was sa tanan nga akong gikaon. Sam-
tang nagkaon ko og mas makahimsog 
nga mga pagkaon, mibati ko og katag-
bawan. Wala koy mga kahidlaw. Ang 
akong lawas ingon og nasayud unsay 
gikinahanglan niini. Dili na ko ganahan 
sa dili makahimsog nga mga pagkaon 
nga ganahan nako kaniadto. Mihunong 
na ko sa pagkaon og mga pagkaon nga 
adunay asukar. Paglabay sa panahon, 
mihunong ko sa pag- ihap sa mga calo-
ries ug mikaon og mga pagkaon nga 
gikan sa mga tanom, sama sa gisulti  
sa Pulong sa Kaalam: “kana nga namu-
nga, bisan diha sa yuta o sa ibabaw sa 
yuta” (D&P 89:16). Akong nakab- ot ang 
akong tumong ug sobra pa. Lapas lang 
gamay sa 23 ka bulan nakapakunhod 
ko og sobra sa katunga sa timbang sa 
akong lawas. 12 kana ka mga gidak- on 
sa sinina [dress sizes] nga mas gamay! 
Namintinar nako kana nga timbang sa 
sobra na sa tulo ka tuig karon.

Mibati ko og kahimsog. Wala  
na koy problema sa pagmintinar sa 
akong blood sugar kon gutumon ko, 
ug dili na ko makahinumdom sa kata-
pusang higayon nga gilabdan ko sa 
ulo. Dili na ko kinahanglang motumar 
og mga tambal. Samtang ang pagkun-
hod sa timbang nakatampo sa akong 
kinatibuk- ang pagbati sa kahimsog, 
ang akong bag- ong estilo sa pagpaka-
buhi nakatampo usab.

Ang pagkontrolar sa mga butang 
nga akong kan- on usa ka bahin sa 
pagbuntog sa kinaiyanhon nga tawo 
(tan- awa sa Mosiah 3:19). Isip resulta, 
nagpalambo kini sa akong espirituha-
nong pag- ila, nga nagtugot kanako nga 
madawat ang saad nga ako “makakita 
og kaalam ug dako nga mga bahandi 
sa kahibalo, gani ang mga tinago nga 
mga bahandi” (D&P 89:19). Ang pag- 
undang sa pagkaon og fastfood alang 
sa kaalam usa ka maayo nga pagbaylo.

Mapasalamaton kaayo ko sa usa ka 
mahigugmaong Langitnong Amahan 
nga midungog sa akong yano nga 
hangyo ug mihatag kanako og pana-
but sa Pulong sa Kaalam. Nasayud ko 
nga ang Pulong sa Kaalam pinadayag. 
Nasayud ko nga makausab kini og 
mga kinabuhi. ◼
Carol E. Wolf, Utah, USA
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Sa dihang ang akong asawa ug ako 
nagminyo, wala koy trabaho. Diyu-

tay ra ang among mga gamit sa balay, 
apan kami adunay dakong gugma ug 
dakong pagtuo.

Sa dihang sa katapusan nakatrabaho 
na ko, nagkinahanglan kini nga motra-
baho ko matag hapon sa Dominggo.  
Misaad ko sa Ginoo nga dili ko motra-
baho sa Iyang adlaw. Apan ako giha-
pon ang responsable sa pagsangkap 
alang sa akong pamilya. Bisan pa nia-
na, ang saad nga akong gihimo wala 
mawala sa akong hunahuna.

Ang tubag miabut sa sunod  
Dominggo samtang nagkanta  
og “Welcome, Welcome, Sabbath  
Morning” (Hymns, nu. 280) ug naka-
amgo sa importansya sa adlawng 
Igpapahulay. Human masayud nga 
dili ko makahangyo og bag- ong 
iskedyul, miundang ko sa akong 
trabaho. Mipadayon mi sa 
among kinabuhi, nagtuo 

PANARBAHO: USA KA DAKONG PAGTUO, 
DIYUTAY NGA MGA GAMIT SA BALAY

nga ang Ginoo moatiman kanamo. 
Ang akong asawa mitrabaho aron sa 
pagsuporta kanamo, ug nakabaton mi 
sa among unang anak nga babaye, si 
Saria. Sa laing bahin, mieskwela ko 
og electronic mechanics, gamit ang 
Perpetual Education Fund. Apan wala 
gihapon ko makatrabaho.

Ang akong asawa kinahanglang 
mobalik sa pagtrabaho tulo ka bulan 
human matawo si Saria, apan si Saria 
mingawon kaayo niya. Nag- ampo 
mi aron masayud unsay buhaton ug 
nakahukom nga moundang siya sa 
pagtrabaho. Daw dili kini maalamon, 
apan gibati namo nga kini ang angay 
namong buhaton. Kami adunay upat 
ka bulan nga insurance alang sa pag-
kawalay trabaho aron makapangita 

ko og trabaho, ug sa tukma nga 
panahon nakakita ko og tempo-
raryo nga trabaho.

Sa dihang natawo ang 
among ikaduhang anak nga 

babaye, si Amanda, sa katapusan 
nakaangkon ko og teknikal nga app-
renticeship, apan nagpabiling lisud 
ang among kahimtang. Diyutay ra 
gihapon ang among mga gamit sa 
balay ug walay permanenteng traba-
ho. Kaduha ko mikuha sa professional 
self- sufficiency course nga gitanyag sa 
Simbahan. Gibuhat nako ang akong 
labing maayo, bisan kon ang gamay 
nakong kinitaan dili makaigo sa nag- 
una namong mga panginahanglan.

Kinse ka bulan human ko nag-
sugod sa akong apprenticeship, 
nadawat ko sa akong trabaho karon. 
Usa ako karon ka technician sa elec-
trical energy measurement sa usa ka 
dakong shopping center. Nagtrabaho 
ko sa Lunes hangtud Biyernes, nga 
akong gikonsiderar nga usa ka mila-
gro niini nga industriya. Ang tanan 
nakong mga kaubanan nagtrabaho 
matag Dominggo ug sa mga holiday. 
Kami adunay health insurance ug  
mga gamit sa balay! Nasayud ko  
nga ang Ginoo ug ang Perpetual 
Education Fund nakahimo niini nga 
posible alang kanako. Nasayud ako 
nga kon atong buhaton ang atong 
bahin, ang Ginoo kanunay nga mobu-
hat sa Iyang bahin, ug makahimo kita 
nga magpabilin nga makabarug sa 
kaugalingon. ◼
Lenine Santiago Duarte Nazareno, 
Salvador, Bahia, Brazil
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Misaad ko sa Ginoo nga 
dili ko motrabaho sa 

Iyang adlaw. Miundang ko sa 
akong trabaho, nagtuo nga 
Siya moatiman kanamo.
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Ang gi- eskwelahan sa akong bana mahalon, busa 
kami naglaum nga makakuhag trabaho nga maka-

tabang kanamo nga makabayad sa among mga utang. 
Gitanyagan kami og daghang mga posisyon apan gana-
han kaayo mi bahin sa pagkapropesor didto sa Hawaii. 
Apan, sa dihang miabut ang kontrata, ang sweldo mas 
ubos kay sa among nahisgutan. Gipahibalo kami nga 
adunay bag- ong mga polisiya ug dili opsyon ang pakig-
sabut. Nakasiguro nami sa among nabati mahitungod sa 
bag- ong trabaho, mao nga amo gihapon nga gipirmahan 
ang kontrata.

Ganahan mi sa Hawaii, ang akong bana ganahan 
sa iyang trabaho, ug napanalanginan mi isip pamilya. 
Maayo ra ang tanan uban sa among pagbayad sa utang 
sa pag- eskwela hangtud ang kompanya sa credit card 
mipahibalo namo nga ang among bag- ong interest rate 
mahimo nang 14 porsyento imbis sa amo karon nga 
3 porsyento. Nakiglalis kami nga perming untop ang 
among pagbayad ug naka- impas na og daghang utang. 
Apan ang kompanya nagmagahi.

Una, gibuhat namo ang ubang mamugnaong paagi 
sa paggahin og kwarta, gibalhin ang among utang sa 
lain- laing credit card nga walay interes. Dayon misu-
god kami sa pagdaginot. Kalit namong gikunhoran ang 
badyet sa among pagkaon, sinina, ug mga diaper alang 
sa among pamilya sa pito ka tawo. Nagpakabuhi mi 
sa among tinipigang pagkaon. Matag buntag mangaon 
mi og oatmeal; matag hapon mangaon mi og hinimo 
namo nga pan; ug matag gabii mangaon mi og humay 
ug batong. Walay luho sama sa mantikilya, presko nga 
gatas o juice. Human namo og bayad sa ikapulo ug 
sa nag- unang mga galastohan, tanan namong kinitaan 
ibayad ngadto sa among credit card.

Unom ka bulan ang milabay, among nabayaran ang  
90 porsyento sa among utang! Ang Ginoo mipilo- pilo  
sa among kinitaan sa milagrosong paagi. Naimpas namo 
dayon ang nahibilin nga utang, ug mapasalamaton kaayo 
kami. Ang akong anak nga babaye magreklamo gihapon 
kon magkaon siya og oatmeal kada buntag, apan ako 
nasayud nga pinaagi sa pagbayad sa among ikapulo ug 
sa pagsunod sa propeta, kami gipanalanginan sa pinan-
syal ug sa temporal nga paagi. ◼
Ang ngalan gipugngan, Hawaii, USA

PINANSYAL: OATMEAL, PAN, 
UG HUMAY UG BATONG
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Maayo ra ang tanan 
uban sa among 

pagbayad sa utang sa 
pag- eskwela hangtud 
ang kompanya sa credit 
card mipahibalo namo 
nga ang among bag- ong 
interest rate misaka.
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Dihang naminyo ko, gisugdan nako 
ang pagkugi sa pagtipig og pag-

kaon. Ang akong bana ug ako gusto 
nga makatigom og daghang suplay, 
apan dili makapalit sa tanan diha- diha 
dayon, mao nga mihukom kami nga 
mamalit lang og ekstra sa matag sema-
na. Mangita mi og dunay mga special 
offer sa mga butang nga kanunay 
namong paliton, ilabi na sa mga linata 
nga pagkaon.

Ganahan kong magtan- aw sa 
akong aparador nga makita nga ang 
diyutay nakong tinipigan nag- anam 
og kadaghan. Kon masipyat mi sa 
pagpamalit og dili lami nga linata nga 
keso, ang akong bana magmaisugon 

PAGTIPIG OG PAGKAON: LINATA NGA 
KESO UG ANG DATAHAN SA BALAY

sa pagkaon og usa ka lata kada 
semana hangtud nga mahurot kini. 
Dihang nakatigom na mi og igo- igo 
nga gidaghanon sa among pagtipig 
og pagkaon, nagsugod mi sa pagka-
on gikan niini, nakahunahuna nga 
ilisan namo og duha ang usa nga 
among makaon.

Wala madugay ang among apa-
rador hapit na mapuno, namalit mi 
og mga pagkaon nga tipigan para sa 
among iro ug mga iring. Nagsugod 
sab mi og tipig og mga dahon ug mga 
lamas, trigo, tubig ug softdrinks, ug 
bisan unsa nga gigamit namo kada 
adlaw nga dili pagkaon, sama sa 
sabon, pahumot, ug mga panglaba.

Dayon nagpalit mi og balay, ug  
sa hapit na gyud makompleto ang  
pagbayad, ang datahan taas kaayo  
og tubo. Kinahanglan kami nga 
mabuhi pinaagi sa maong gitipigan 
nga pagkaon sulod sa hapit usa ka 
tuig aron dili mawala kanamo ang 
among balay.

Ang pagtipig og pagkaon usa na 
lamang ka bahin sa kinatibuk- ang pag- 
atiman sa panimalay karon. Nagamit 
namo kini ug napanalanginan gumikan 
niini sa matag adlaw. Nagpasalamat 
ko nga naminaw mi sa tambag gikan 
sa mga propeta sa Ginoo tungod kay 
nagpasabut kini nga karon mahimo na 
kong motan- aw sa palibut nga mapa-
salamaton sa kainit ug hayahay nakong 
panimalay. ◼
Yvonne Aston, Channel Islands,  
United Kingdom

Ang akong bana 
ug ako gusto 

nga makatigom og 
daghang suplay 
nga tinipigan nga 
pagkaon, mao nga 
mihukom kami nga 
mamalit lang og 
ekstra sa matag 
semana.
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PAG- USWAG NGADTO SA MAS DAKONG  
PANINGKAMOT SA KAUGALINGON
Nahimo ba kamong mas mapaningkamuton sa kaugalingon matag adlaw?

Gradohi ang inyong kaugalingon 
pinaagi niining mga pamaha-

yag aron makakuha og ideya kon 
asa na kamo diha sa panaw sa pag-
paningkamot sa kaugalingon.

Kini nga pagtimbang- timbang 
dili komprehensibo nga lista sa mga 
lagda. Samtang ikaw ug ang imong 
pamilya mainampoong magtuon 
niining hilisgutan ug pagtinambagay 
sa usag usa, ang Espiritu mahimong 
moaghat ninyo nga masayud kon 
unsaon sa pagpalambo.

Human makompleto ang pag-
timbang-timbang sa kaugalingon, 
ikonsiderar ang paghimo og mga 
tumong sa mga bahin nga gamay 
ang imong mga score.
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Pagpangandam
		 1. Naglain ko og kwarta aron maga-

mit panahon sa emerhensya.
		 2. Nagpundo ko sa balay og mga 

suplay pang- emerhensya (sama 
sa mga habol, mga kandila, mga 
flashlight).

		 3. Nagtipig ko sa importanting  
mga dukomento diha sa luwas 
nga dapit, ug ang akong pamilya 
ug ako nasayud kon hain kini.

		 4. Regular kong mangumpra ug 
magpundo og sobra nga pagka-
on ug tubig.

		 5. Gamiton nako ang food storage 
nga naa nako ug pulihan kini sa 
bag- ong pagkaon aron dili kini 
mahupas.

Panarbaho
		 1. Naningkamot ko aron mapalam-

bo ang akong mga kahanas ug 
kamapuslanon pinaagi sa mga 
seminar ug gi- sponsoran nga 
mga klase.

		 2. Maayo kong makigtambayayong 
ngadto sa uban, ug sila makasa-
lig nako.

		 3. Sa dili pa mangita og trabaho, 
magtinguha ko og feedback sa 
akong resume ug akong mga 
kahanas sa interbyu.

		 4. Mainampoon ko ug positibong 
samtang mangita og trabaho.

		 5. Mangita ko sa mga oportunidad 
sa paghimo og bag- ong kontak 
nga may potensyal sa pagdala 
ngadto sa pagpanarbaho.

Mga Pinansyal
		 1. Mangita ko og mga paagi sa 

pagtigum og kwarta pinaagi sa 
pagminus sa wala kinahanglana 
nga mga gasto.

		 2. Regular ko nga maggahin og 
kwarta sa savings ug investment 
nga account.

		 3. Likayan nako ang pagpangutang.
		 4. Nagbayad ko og matinuoron 

nga ikapulo ug mihatag og 
ubay- ubay nga halad sa puasa.

		 5. Giampingan nako ang akong 
mga butang aron kini molung-
tad og dugay.

Pisikal nga Kahimsog
		 1. Naningkamot ko nga kanunayng 

mag- exercise.
		 2. Mokaon ko ug mga himsog nga 

mga pagkaon ug moinom og 
igong tubig kada adlaw.

		 3. Nagsunod ko sa Pulong sa  
Kaalam ug mag- awhag sa uban 
sa pagbuhat sa ingon.

		 4. Likayan nako nga maadik sa 
makadaot nga mga butang.

		 5. Matulog ko og husto ug magli-
kay sa sobrang pagkatulog.

Edukasyon
		 1. Magtinguha ko og pormal ug 

impormal nga mga oportunidad 
sa pagkat- on.

		 2. Kon ang pagtinguha nga  
makaangkon og dugang nga 
edukasyon, mangita ko og  
mga kapanguhaan sama sa  
mga scholarship o Perpetual 
Education Fund.

		 3. I- welcome nako ang pagkaban-
tang sa mga panlantaw ug mga 
opinyon nga lahi kay sa akong 
opinyon.

		 4. Tinguhaon nako ang Espiritu 
nga motabang kanako pag- ila  
sa kamatuoran ug magpabilin  
sa akong nakat- unan.

		 5. Ilakip nako ang pagtuon sa 
ebanghelyo matag adlaw isip 
kabahin sa akong edukasyon.

Importanteng Tubag  
1=Dili Gayud, 2=Usahay, 3=Kasagaran, 4=Hapit Kanunay, 5=Kanunay
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Usa sa makaguol kaayo nga 
talan- awon sa tanang kasulatan 
narekord sa Basahon ni Juan. 

Nahitabo kini human ang Manlulu-
was miantus og dili matugkad nga 
paghingutas alang sa atong mga sala 
ug mortal nga mga kahuyang sa Tana-
man sa Getsemani (tan- awa ang D&P 
19:15–18).

Kini nga talan- awon nasundan 
usab sa pagluib Kaniya ug pagdakup 
ug nahitabo human sa gabii sa mga 
pagpakaulaw ug pisikal nga pag- abuso 
nga Iyang giantus sa mga kamot sa mga 
lider sa Hudeo. Ang misunod niini, Siya 
brutal nga gikastigo sa mga sundalo sa 
Roma nga milihok ubos sa direksyon 
ni Pontio Pilato. Nahitabo kini human 
sa pagpurong- purong sa mga tunok 
nga giduot diha sa Iyang ulo.

Si Pilato mitapos nga si Jesus walay 
nabuhat aron angayng ilansang sa 
krus. Siya mimando nga ipakastigo si 
Jesus, usa ka grabe apan kasagaran 
dili makapatay nga pisikal nga silot. 
Tingali si Pilato naglaum nga pinaagi 
sa pagpaantus ug pagpakaulaw sa 
Manluluwas, iyang mahaylo ang mga 
lider sa mga Judeo nga si Jesus natud-
loan na og grabe kasakit nga leksyon 
ug gihimo nang ehemplo sa publiko. 

Tingali siya naglaum nga makapu-
kaw og gamayng kalooy diha kanila. 
Mao nga, pagkahuman sa pagkastigo, 
mimando si Pilato nga ipakita sa pub-
liko si Jesus.

“Tan- awa, ania ra ang Tawo!”
“Ug si Jesus migula nga sinul- oban 

sa purongpurong nga mga sampinit ug 
sa kupo nga mapula. Ug si Pilato mii-
ngon kanila, Tan- awa, ania ra ang tawo!

“Sa pagkakita kaniya sa mga sacer-
dote nga punoan ug sa mga polis, 
sila misinggit nga nanag- ingon, Ilan-
sang mo siya sa krus! Ilansang mo 
siya sa krus! Si Pilato miingon kanila, 
Kuhaa ninyo siya ug kamoy maglan-
sang kaniya sa krus, kay wala akoy 
nakitang ikasumbong batok kaniya” 
( Juan 19:5–6).

Bisan kon importante kaayo ang 
sumpay sa istorya, ug importante gayud 
kini, mohunong ko sa mga pulong ni 
Pilato nga “Tan- awa, ania ra ang tawo!”

Ang hangyo ni Pilato sukwahi kaa-
yo. Ang lawas ni Jesus nianang higayu-
na nagusbat, wala pay tawo hangtud 
niana, o sukad, ug walay si bisan kinsa 
nga lalaki o babaye kinsa mas angayan 
pang “tan- awon.” Ang Iyang kinabuhi 
hingpit. Siya walay sama. Walay tawo 
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Niini nga artikulo ug sa 
sunod, si Elder Clayton  
ug ang iyang asawa,  

si Kathy, nagpamatuod  
sa Manluluwas ug 

sa Iyang abilidad sa 
pagtabang sa mga anak 

sa Dios sa pagkab- ot  
sa ilang mahangturon 

nga potensyal.

Nakagamot  
diha ni Kristo

Ni Elder L. Whitney 
Clayton
Sa Kapangulohan  
sa Seventy
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nga nabuhi sama sa Iyang pagpakabu-
hi. Walay laing makahimo niana. Nag-
baton Siya sa matag hiyas sa hingpit 
nga matang niini.

Ang Manluluwas adunay tanang 
gahum sa pagkontrolar sa kaugali-
ngon. Ang Iyang mga pagbati hingpit, 
sama sa Iyang mga hunahuna. Ang 
Iyang panabut walay kinutuban. Siya 
lamang ang tinud- anay nga takus nga 
sud- ungon—gikan sa matag anggulo 
—ug sa pagsusi, pagsukod, ug pag-
simba. Walay pagtan- aw ngadto sa 
iyang hunahuna, kasingkasing, ug 
mga pagbati ang makasagmuyo. Bisan 
kon ang Iyang panagway wala mag-
pakita niini kaniadto, apan si Jesus 
ang hingpit nga ehemplo sa abunda 
nga kinabuhi.

Busa, dili ang Iyang panagway nia-
nang higayon sa pag- antus nga angay 
natong unahon sa paghinumdom ug 
una sa tanan. (tan- awa sa Isaias 53:2). 

Kon unsa Siya sa sulod nianang gisa-
kit nga lawas mao ang labing impor-
tante alang kanatong tanan. Kon unsa 
Siya mao ang nakahimong posible 
sa unsay Iyang nahimo. Ang Iyang 
kahalangdon kon unsa Siya mao ang 
pagdapit sa atong pagtagad.

Ang angay natong makita sam-
tang kita “nagtan- aw sa tawo” mao 
ang Iyang naglambo nga kadaugan 
batok sa mga pwersa sa dautan, bisan 
kon dili kini makita nga kadaugan 
kaniadto. Kadtong Iyang hingpit nga 
kakalma taliwala sa labing pintas nga 
unos nga maantus sa usa ka tawo. 
Ang tanang dautang himan nga naim-
bento sa kaaway gigamit o pagaga-
miton batok Kaniya. Iyang gilupig ug 
gibuntog kining tanan. Siya mibarug 
sa atubangan ni Pilato sa hingpit nga 
kalinaw ug kakalma.

Ang Iyang kagamhanan batok sa 
pisikal nga mga elemento sa kalibutan 

ug sa tawhanong mga kahimtang 
namatud- an lapas pa sa pagduha- 
duha. Namandoan Niya ang dautan 
nga mga espiritu. Naayo Niya ang 
masakiton ug nahatagan og panan- aw 
ang buta ug pandungog ang bungol. 
Napahiuli Niya ang patay ngadto sa 
pagkabuhi, lakip ang mga bata naba-
lik ngadto sa ilang mga ginikanan. 
Nabasa Niya ang mga hunahuna ug 
mga pagbati sa tanan. Napasaylo Niya 
ang mga sala ug milimpyo sa mga 
sanlahon. Nadala Niya ang palas- anon 
sa mga sala, kasakit, balatian, ug mga 
kapakyasan sa tanang katawhan sa 
gabii sa wala pa kining sitwasyon 
uban ni Pilato. Sukwahi kaayo, giantus 
pa gani Niya ang mga sala niadtong 
nagdagmal Kaniya nga diha gayung 
higayuna.

“Tan- awa ang tawo” gayud. Siya 
ang Anak sa buhi nga Dios. Siya ang 
panig- ingnan sa kinabuhi, ang Usa 
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nga gipadala aron mopakita sa agia-
nan ug aron mahimo nga Dalan. Siya 
“ang dalan, ang kamatuoran, ug ang 
kinabuhi”. ( Juan 14:6) alang kanatong 
tanan. Uban niadtong tulo ka mga 
pulong, “tan- awa ang tawo,” si Pilato  
wala masayud ug wala tuyoa nga mipa-
hayag sa yanong pormula aron makab- 
ot ang labing taas nga mga katuyoan 
sa kinabuhi.

Sa dihang nangutana si Pilato sa 
mga Hudeo sa pagtan- aw sa Manlu-
luwas, siya mitudlo kanila ug ngari 
kanato ngadto sa Usa, ang bugtong 
anak, kinsa makapahimo sa atong 
mga kaugalingon nga abunda ug ang 
atong “hingpit nga kaluwasan.” 1 Mao 
nga anaa ang sugo nga “Tan- awa nga 
ikaw mohangad ngadto sa Dios ug 
magpakabuhi” (Alma 37:47).

Ang angay natong hinumduman 
kon kita motan- aw Kaniya mao nga 
tungod Kaniya, ug sa tanan Niyang 
nabuhat ug sa tanan kon unsa Siya 
kanhi ug karon, kita usab magmada-
ugon. Makabuntog usab kita. Mahimo 
kitang magpuyo nga abunda taliwala 
sa mga pagsulay. Kon kita mopili sa 
“pagtan- aw” Kaniya ug modawat ug 
mogamit sa Iyang makaluwas nga 
ebanghelyo, Siya moluwas kana-
to. Siya moluwas kanato gikan sa 
mga epekto sa atong napukan nga 
kahimtang ug kahuyang, ug moluwas 
kanato gikan sa sala, gikan sa espi-
rituhanong pagkaubos, ug gikan sa 
katapusan, mahangturong kapakya-
san. Siya molimpyo, molunsay, mopa-
nindot, ug sa katapusan mohingpit 
kanato. Siya mohatag kanato og hing-
pit nga kalipay ug kalinaw. Siya ang 
yawe ngadto sa abunda nga kinabuhi.

Ang Wali sa mga Liso
Ang akong asawa, si Kathy, ug 

ako nagpuyo diha sa bungtod. Usa 
ka matang sa kahoy—ang scrub nga 
tugas—mitubo didto. Dili sama sa 

dagkong mga tugas, ang scrub nga 
tugas dili gayud managko, apan gahi 
kini ug maanindot.

Pipila ka tuig ang milabay mibu-
tang kami og dako nga kaang sa dalan 
padulong sa pultahan sa among balay. 
Gitanum namo ang mabulukon nga 
mga bulak diha sa kaang, nga nahi-
mutang ubos sa mga sanga sa kahoy 
sa scrub nga tugas. Sa dihang nausab 
ang panahon ug misugod na ang ting-
larag, ang pipila ka mga liso, o mga 
acorn, nangahulog diha sa kaang.

Usa ka adlaw sa tinglarag naka-
matngon ko nga ang pipila ka mga 
liso nanurok na. Wala mi laing gusto 
kundili ang mga bulak diha sa kaang, 
busa gisugdan nako sa pagpang- ibut 
ang mga nanurok diha sa yuta sa 
kaang. Sa akong katingala, ang gitas- 
on sa mga gamot miabut na og katulo 
o kaupat kapilo kay sa imong makita 
sa ibabaw sa yuta.

Didto sa Utah, USA, init ang 
summer, nga dunay ginagmayng 
pag- ulan, ug bugnaw sa tingtugnaw, 
inubanan sa hangin ug snow. Apan 
ang lintunganay sa mga gamot sa 
scrub nga tugas dali rang milapos 
sa yuta. Tungod niini mas daghang 
mga gamot ang makasuyop og umog 
ug sustansya sa gikan sa yuta. Ang 
lawom nga mga gamot lig- on nga 
mikapot sa mga kahoy nga makapu-
gong niini ug lig- on diha sa hangin, 
magsugod sa gagmay pa kaayo kini. 
Ang lawom nga mga gamot maka-
pasayon sa pagkabuhi sa mga scrub 
nga tugas. Samtang ang mga nanurok 
motubo ngadto sa ilang hingpit nga 
gitas- on niini, ang mga gamot niini 
padayon sa pag- amuma, pagpanali-
pod, ug pagsustiner niini.

Makakuha kita og usa ka leksyon 
gikan sa scrub nga tugas. Kitang tanan 
adunay mga kasinatian nga sama sa 
kainit sa summer ug kabugnaw sa 
tingtugnaw. Aduna kitay mga sayon 

ug malisud nga mga panahon, kalam-
pusan ug kapakyasan, panahon sa 
kapiskay ug balatian, mga panahon 
sa kalipay ug mga higayon sa kasubo. 
Ang kinabuhi wala mag- urong. Dili 
kini sayon.

Ang kinabuhi susama ra usab sa 
laing mga paagi. Kitang tanan gilibutan 
sa kultura ug mga tradisyon sa atong 
lumad nga mga komunidad ug kana-
suran. Pipila niadtong mga impluwen-
sya mga maayo, ug ang uban ngil- ad. 
Ang uban mobayaw nato, ang uban 
mopakunhod ug makapaubos nato. 
Ang atong mga panimalay mahimong 
mapanalanginan sa kahayag sa ebang-
helyo o madaut sa kapakyas sa pag-
sunod sa mga sugo sa Dios. Ang mga 
ehemplo sa mga higala mahimong 
maayo kaayo o ngil- ad kaayo. Walay 
usa kanato nga nasayud asa gayud kita 
dad- on sa kinabuhi. Dili kita hingpit 
nga makatag- an sa atong umaabut 
nga panglawas o katigayunan. Dili 
kita makapanagna sa impluwensya sa 
gubat o kahimtang sa panahon. Ang 
nagkadaiyang mga kahimtang nga dili 
nato makontrolar nagmugna og mga 
hagit alang kanatong tanan.

Apan dili sama sa mga kahoy, 
makapili kita nga tuyuon sa pagpa-
lambo ang espirituhanong estraktura 
nga mga gamot sa atong kinabuhi. 
Makahukom kita kon asa molintunga-
nay ug unsa ka lawom ang pagdulot 
niini ngadto sa yuta. Ang inadlaw 
natong mga desisyon naghimo og 
gagmay, hapit dili mamatikdan nga 
mga kalainan diha sa mga gamot sa 
atong hugot nga pagtuo, nga ang 
epekto mahimong pundasyon.

Nakagamot diha sa Manluluwas
Tungod kay wala kita masayud 

kanus- a o sa unsang paagi moabut ang 
atong kaugalingong mga hagit, o unsa 
ka dugay molungtad ang atong perso-
nal nga mga panahon sa tingtugnaw 
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o ting- init, kinahanglang ipalawum 
gayud nato ang atong mga gamot 
kutob sa mahimo ngadto sa bugtong 
matuod nga tinubdan sa pag- amuma 
alang sa atong mga kalag, si Ginoong 
Jesukristo. Gusto Niya nga ang atong 
kinabuhi abunda. Nagdapit Siya nato 
sa pagduol ngadto Kaniya. Siya mii-
ngon, “Pagkat- on kanako, ug paminaw 
sa akong mga pulong; lakaw diha sa 
kaaghup sa akong Espiritu, ug ikaw 
makabaton og kalinaw ngari kanako” 
(D&P 19:23).

Nagpalig- on kita sa kalag sa pagsa-
gubang sa mga unos sa atong kinabuhi 
pinaagi sa pagkat- on Kaniya. Nagkat- 
on kita pinaagi sa pagtuon ug pinaagi 
sa pag- ampo. Nagkat- on kita pinaagi 
sa pagtan- aw sa matarung nga mga 
ehemplo. Nagkat- on kita samtang nag- 
alagad kita sa uban aron sa pag- alagad 
Kaniya (tan- awa sa Mateo 25:40). 
Nagkat- on kita samtang nagtinguha 
kita sa pagsunod Kaniya sa bisan 
unsang paagi nga atong mahimo.

Ang pagpaminaw nagpasabut sa 
pagpatalinghug, dili lamang sa pagka-
dungog. Maminaw kita Kaniya diha sa 
pribado nga pagtuon sa mga kasulatan. 
Maminaw kita diha sa miting sa sak-
rament ug diha sa templo. Makadu-
ngog kita Kaniya sa “malinawon nga 
diyutayng tingog” (1 Mga Hari 19:12). 
Maminaw kita Kaniya diha sa tingog sa 
buhing mga propeta ug mga apostoles.

Ang mainampingong pagpaminaw 
nagpahinumdom kanato nga ang “tawo 
mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili 
sa matag pulong nga magagula sa ba- 
ba sa Dios” (Mateo 4:4). Nagpalig- on 
kita sa atong mga gamot uban sa anam- 
anam, usa ka lakang sa matag higayon 
nga paglambo. Samtang kita maminaw, 
kita nagsunod sa dalan nga Iyang gila-
kawan. Siya mao ang dalan nga modala 
ngadto sa abunda nga kinabuhi, ug 
Siya ang kahayag nga nagdan- ag niini 
(tan- awa sa Juan 8:12).

Sunda ang mga Kasugoan
Walay sekreto, walay ikatingala 

sa unsay atong mahimo ug angay 
buhaton sa pagpalambo sa atong mga 
gamot: kita motuman sa mga sugo sa 
Dios. Ang atong abilidad sa pagbuhat 
sa Iyang kabubut- on motubo samtang 
nagbuhat kita sa Iyang kabubut- on. 
Kini nahimong mas sayon kay kita 
nagtubo diha sa konbiksyon ug pag-
tuo. Kon kita matinud- anon magpa-
dayon sa paggamit sa mga sukaranan 
sa ebanghelyo sa atong kinabuhi, 
ang Ginoo mopanalangin kanato og 
dugang nga kalig- on sa kaugalingon.

Ang takus, mahunahunaong pag-
simba naghimo og importante nga 
kontribusyon sa kalawmon sa atong 
espirituhanong mga gamot. Ang mati-
nahurong pagtambong sa miting sa 
sakrament ug pag- ambit sa sakrament 
uban sa tinuod nga katuyoan naghimo 
sa adlaw nga Igpapahulay nga labaw 
pa kay sa lain na sab nga Dominggo. 
Dili gayud kita makapalawom sa atong 
mga gamot gawas kon kita “kanunay 
mohinumdom Kaniya” (D&P 20:77, 
79). Kon kita mangandam sa atong 
kaugalingon sa wala pa ang atong mga 
miting, ang adlaw nga Igpapahulay 
mahimong usa ka nindot nga kasinati-
an alang kanato. Samtang kita mama-
landong sa atong panginahanglan 
sa pagpasaylo ug sa panalangin nga 
makabaton kanunay sa Iyang Espiritu 
nga maanaa kanato, kita magsugod 
sa pagkakita sa chapel ingon nga usa 
ka sangtuwaryo ug sa sakrament isip 
panahon sa pagkabalaan.

Tungod niana nga rason, adunay 
pipila ka mga butang nga kanunay 
natong dad- on kon moadto kita sa 
simbahan. Ang labing usa niini mao 
ang usa ka masulub- on nga kasing-
kasing ug mahinulsulon nga espiritu. 
Kinahanglang moadto kita nga andam 
nga magtinguha ug mobati sa mga 
panalangin sa Pag- ula sa Manluluwas. 

Sa samang paagi, kinahanglang kanu-
nay natong ibilin sa panimalay ang 
pipila ka mga butang. Ang mga huna-
huna sa sport, trabaho, kalingawan, 
ug pagpamalit kinahanglang ihiklin 
diha sa atong mga panimalay nga 
pagatagdon lamang sa ubang adlaw 
gawas sa adlaw nga Igpapahulay. Ang 
tinuod nga pagsimba nagpasiugda og 
tinuod nga pagkakabig. Kini maka-
tabang nga ipalawum og maayo ang 
mga gamot sa atong hugot nga pag-
tuo, diin kita makakaplag og usa ka 
espirituhanong tigumanan, nga “diha 
sa sulod [kanato] usa ka tubod sa 
tubig nga magatubo ngadto sa pagka-
kinabuhing dayon” ( Juan 4:14).

Si Pablo misulat:
“Busa, maingon sa inyong pagda-

wat kaniadto kang Kristo Jesus ang 
Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi 
diha kaniya:

“Nga mga pinagamot ug pinatubo 
diha kaniya ug linig- on diha sa pag-
tuo, ingon nga niini gitudloan kamo” 
(Mga Taga Colosas 2:6–7).

Kon dili nato masinati ang pipila  
ka personal nga mga unos ug pipi-
la ka hulaw, ang atong mga gamot 
walay kahigayunan nga malig- on. 
Sukwahi lang, ang kahapsay sa kina-
buhi usa mismo ka pagsulay—ug 
lisud nga pagsulay. Ang pagkawalay 
problema makapahuyang kanato kon 
dili kita mag- amping. Mahimong kita 
dili “magbantay sa [atong mga kau-
galingon], ug sa [atong] mga hunahu-
na, ug sa [atong] mga pulong, ug sa 
[atong] mga buhat, ug magbantay sa 
mga sugo sa Dios, ug magpadayon 
diha sa hugot nga pagtuo” (Mosiah 
4:30) kon walay pagsulay nga mopa-
luhod kanato ug molihok diha sa 
atong mga kasingkasing.

Ang kinabuhi adunay paagi sa pag-
dala og mga kasakit kanatong tanan, 
bisan kon atong gibuhat ang atong 
labing maayo. Gawas kon mohimo 
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kita og ngil- ad nga mga pagpili, nga 
kanunayng mosangput sa trahed-
ya, kita kasagaran dili makapili kon 
kanus- a o sa unsang paagi ang mga 
problema sa kinabuhi moabut kana-
to. Apan sigurado nga makahukom 
kita kada adlaw kon unsaon nato sa 
pagpangandam alang kanila. Sa ingon 
ang pahinumdom ni Josue: “Magpili 
kamo niining adlawa kon kinsa ang 
inyong alagaron” ( Josue 24:15).

Ania pay lain nga ehemplo.
“Sumulod kamo agi sa pultahan 

nga masigpit; kay daku ang pultahan 
ug sangkad ang dalan nga padulong 
sa kapildihan, ug daghan ang nagasu-
lod agi niini:

“Kay masigpit ang pultahan ug hik-
tin ang dalan nga padulong sa kinabu-
hi, ug diyutay ra ang mga nakatultol 
niini.” (Mateo 7:13–14).

Dili kita angay nga matingala  
kon mag- antus kita og kapakyasan  

sa hugot nga pagtuo kon kita magla-
kaw diha sa mga daplin sa higpit ug 
pig- ot nga dalan. Ang unsay atong 
buhaton ug dili buhaton importante 
gayud tungod kay ang mga buhat 
adunay mga sangputanan, ug ingon 
man ang walay buhaton. Kon kita 
dili magtagad sa ginagmay, inadlaw, 
balik- balik apan mahinungdanong 
mga buhat sa pagtuo, atong gipahu-
yang ang atong mga gamot. Paglabay 
sa panahon hinay- hinay kitang nag-
palayo sa Dios.

Sa ingon, ang atong pagpakigsulti 
sa usag usa, ang mga libro ug artikulo 
nga atong gibasa, ang mga salida sa 
tv ug sinehan nga atong gitan- aw, ang 
mga butang nga wala nato basaha 
ug tan- awa, ang mga komedya nga 
atong gisulti o gipili nga dili pamina-
won, o atong sublion, tanan nagpakita 
kon asa kita sa higpit ug pig- ot nga 
dalan—sa tunga ba o sa daplin. Dili 

kita makaangkon nga nag- amuma sa 
atong mga gamot kon ang atong mga 
gipangbuhat ug wala buhata nga mga 
butang dili makahimo nato nga mas 
maayo nga mga Santos. Ang kahilwa-
san makaplagan lamang diha sa tunga- 
tunga sa higpit ug pig- ot nga dalan.

Ang Dalan padulong sa Kalinaw
Walay mas maayo nga sumbanan sa 

kinabuhi bisan asa, walay mas sigura-
dong paagi sa pagkakaplag og kalinaw 
ug sa dalan padulong sa unahan, kay 
sa pagsunod ni Ginoong Jesukristo. 
Ang Iyang ngalan mao lamang ang 
bugtong ngalan gihatag ubos sa langit 
nga adunay gahum sa paghimo sa 
atong mga kinabuhi nga mas langit-
non (tan- awa sa 2 Nephi 31:21; Moises 
6:52). Walay laing tawo nga mahimo 
natong “tan- awon” nga adunay maka-
luwas, makabag- o, makapausab nga 
gahum sa Manluluwas.



48 L i a h o n a

Mga pulong ni Judas makuha  
sa dili kapugngan nga kahaw- ang  
sa kinabuhi nga sa katapusan moputos 
niadtong ni bisan kinsa o bisan unsa 
gawas sa Manluluwas: “mga panganud 
nga walay dalang ulan, nga ginataral  
sa hangin; kini sila larag nga mga 
kahoy nga walay mga bunga, maka-
duha pil- a ang pagkapatay, nangaibot” 
( Judas 1:12).

Ang atong mga kalag kinahanglang 
nakagamot og maayo kang Kristo nga 
kita makahimo sa paglahutay sa bisan 
unsang hagit, mobuntog sa bisan unsa 
nga kasakit, makasagubang sa bisan 
unsang pag- ataki sa atong hugot nga 
pagtuo, ug mamahimong sama sa mga 
kahoy nga tugas—lig- on, dili matarug, 
ug makanunayon. Kana nga matang 
sa pagkagamot molungtad og dugay 
ug molahutay sa matag kaaway, bisan 
ang mga labing maliputon, dili makita, 
ug mga malimbungon.

Atong nakat- unan gikan ni Helaman 
kon sa unsang paagi ang saad sa sama 
sa bato nga kalig- on mag- agad sa atong 
pagpalambo sa atong mga kinabuhi 
sa Manunubos, “usa ka tukuranan diin 
kon ang mga tawo magtukod dili sila 
mapukan” (Helaman 5:12). Gipasabut 
ni Isaias sa pipila lang ka mga pulong 
kon unsay gipasabut nga nakagamot 
diha ni Ginoong Jesukristo ug sa 
pagpabunga diha sa atong mga kalag 
sa mga kinaiya sa Manluluwas. Siya 
misulat “Ug ang Ginoo magamando 
kanimo sa kanunay ug mobusog sa 
imong kalag sa mga dapit nga mama-
la, ug magapalig- on sa imong mga 
bukog ug ikaw mahisama sa usa ka 
pinatubigan nga tanaman, ug sama sa 
usa ka tubod sa tubig, kansang mga 
tubig walay paghubas” (Isaias 58:11).

Ang Manluluwas, si Jesukristo, mao 
ang panig- ingnan sa matag hiyas. 
Siya lamang ang bugtong hingpit nga 

tawo nga sukad nabuhi. Miula Siya 
sa atong mga sala. Pinaagi sa Iyang 
Pag- ula mamahimo kitang mga baba-
ye ug lalaki ni Kristo. Malimpyohan 
kita, mausab, mamaayo, ug malunsay. 
Ang atong mga kalag mahimong mga 
butang sa katahum.

Hinaut nga kita “motan- aw sa 
tawo” nga mas hingpit. Hinaut nga 
mas mainampoon kita sa pagsundog 
Kaniya. Hinaut nga mas madasigon 
kita sa pagsunod Kaniya. Hinaut nga 
atong ipalawom pag- ayo ang atong 
mga gamot sa yuta sa kaluwasan 
hangtud nga kita makapahulay diha 
Kaniya, ang lig- ong sukaranan sa 
atong Manunubos. Hinaut nga anam- 
anam natong matagamtam ang pana-
langin sa abunda nga kinabuhi nga 
Iyang gitanyag. ◼

MUBO NGA SULAT
 1. Tan- awa sa “O God, the Eternal Father,” 

Hymns, nu. 175.
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KAMO MGA HARIANON
Ni Kathy Kipp Clayton

Pagpakabuhi nga takus sa inyong mahangturong kapasidad.

Samtang ang among pamilya anaa sa Argentina 
tungod sa buluhaton sa Simbahan, ang among 

anak nga lalaki ug ako kanunayng mobisita og maka-
paikag nga mga dapit sa among libreng panahon. Usa 
kanila mao ang zoo nga lahi sa bisan unsang zoo nga 
among nakit- an sukad.

Imbis nga maglabay- labay sa mga tangkal sa  
katulugon nga mga hayop, ang mga bisita gidapit 
sa pagsulod sa mga tangkal ug ihapuhap ang mga 
hayop. Nagsunod sa tigbansay, misulod kami sa usa 
ka tangkal nga giandam alang sa dagkong mga leon 
ug mihapuhap kanila samtang sila daw mibaliwala 
lang kanamo.

Nangutana ko sa mga tigbansay kon giunsa nila 
pagkombinser niadtong dagkong mga hayop nga 
dili mokaon kanamo. Gitudlo nila kanako ang pipila 
ka gagmay nga mga iro nga nagpuyo usab sa mga 
tangkal. Sa dihang gagmay pa ang mga leon, kadtong 
banhaan nga mga iro walay kalooy nga migukod sa 
mga leon ug mipaak sa ilang mga tiil. Ang nati nga 
mga leon naanad na nga mouk- ok sa suok, nahadlok 
sa mga iro.

Sa pagdako sa mga leon, mipadayon sila nga mouk- 
ok sa kahadlok. Sa usa ka witik sa tiil, sayon ra kaa-
yo niining mapalagpot kadto nga mga iro, apan ang 
mga leon wala makakita sa ilang mga kaugalingon 
kon unsa gayud kini. Wala sila makaamgo sa ilang 
harianong kaugalingon ug 
potensyal.

Kitang tanan nag- atubang 
og samukan nga gagmay nga 
mga iro nga mokuha sa atong 
pagsalig ug mopauk- ok kanato 
sa masambingayong mga suok. Akong 
hinganlan ang tulo.

Kakulang sa Pagsalig
Daghan kanato mas mohulagway sa 

atong mga binuhatan pinaagi sa atong 
mga kapakyasan kay sa atong mga 
kalampusan. Kon makakuha ta og 80 
ka saktong mga tubag sa 100 ka mga 
pangutana, magul- anon kitang moang-
kon nga nasayop kita sa 20 ka mga 
pangutana kay sa mapasigarbuhong 
mosulti nga nakakuha kita og 80 ka 

sakto. Ang kakulang sa pagsalig sa atong potensyal 
ug sa atong kaugalingon makapabuta kanato sa atong 
tinuod nga bili ug kapasidad.

Kakulang sa Kahibalo
Si Nephi nakakita og panan- awon kabahin sa inahan 

sa Manluluwas, apan sa dihang gipangutana kon naka-
sabut ba siya sa pagpakig- angay sa Dios, miangkon 
siya nga wala siya masayud sa kahulugan sa tanang 
mga butang. Apan una gideklarar niya ang unsay 
iyang nasayran: “[Ang Dios] nahigugma sa iyang mga 
anak” (tan- awa sa 1 Nephi 11:12–17). Kana ang labing 
mahinungdanong butang nga angayng masayran. Kini 
nagpugong kanato nga matugotan ang samukan nga 
mga iro sa kulang nga kahibalo nga makompromiso 
ang atong pagkasiguro sa katinuod sa Simbahan ug sa 
atong relasyon sa Dios ug sa Iyang dili mapakyas ug 
makahatag og gahum nga gugma alang kanato.

Kawalay Pag- amping o Kawalay Pagtagad
Ang dili maayo nga mga pagpili o pagbaliwala sa 

maayong mga pagpili modaut sa atong panan- aw sa 
reyalidad. Adunay simbolikanhong rason nga ang mga 
anak sa Israel kinahanglang manguha og mana matag 
adlaw (tan- awa sa Exodo 16:4). Ang inadlaw nga obli-
gasyon sa pagpanguha og makaon nakatabang kanila 
sa paghinumdom sa Dios. Karon, ang pagbasa sa kasu-
latan, pag- ampo, pagsimba, ug pagserbisyo sa usag 
usa mao ang atong inadlaw- adlaw nga mana isip mga 

anak sa Dios aron sa pagtabang kanato sa 
paghinumdom sa Ginoo.

Nagsubay sa atong mga kaugatan 
ang espirituhanong mga kinaiya 
nga napanunod gikan sa Dios. 
Kita Iyang mga anak ug Iyang 
mga manununod. Wagtanga ang 
bisan unsang makalimbong nga 
mga mensahe, tinuohan, o mga 
batasan nga maoy hinungdan 
nga mouk- ok kamo sa mga 
suok sa inyong kinabuhi. Ayaw 
tugoti nga kini mosamok kanin-
yo ug makapahimo ninyo nga 

mobati nga mahadlukon o masa-
kitan. Pagpakabuhi nga takus sa 

inyong mahangturong kapasidad. 
Kamo mga harianon. ◼

Gikan sa mga pakigpulong sa Church  
Educational System, “Like a Watered Garden” 

ug “A Regal Identity,” gihatag didto sa New 
York, USA, niadtong Septyembre 13, 2015.
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mangmata mi ug mangadto. Human sa among pag- adto sa 
templo, mogahin mi og panahon nga mag- istorya mahitu-
ngod sa among gibati sa templo ug unsay among hunahu-
na mahitungod niini.

Ang pag- adto sa templo uban ni Tanner nahimong 
espirituhanong butang sa akong semana. Pinaagi sa 
kanunay namong pag- adto sa templo nahimo ming mas 
maayong higala, nga maoy nakalig- on nako labaw kay sa 
akong mahunahuna kon dunay mga pagsulay nga moabut 
kanako. Ang duha namo ka magulang nga babaye mibiya 
sa balay para moeskwela sa kolehiyo ug ang among ward M
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Dihang ang akong igsoon nga si Tanner nag- 12 anyos na, gidapit nako siya nga magsugod og 
tambong sa templo uban nako. Wala kami masayud nga nagkinahanglan kaayo kami sa matag 
usa nga suporta sa misunod nga katuigan.

NALUWAS sa Akong Igsoon

Ni Brittney Ann Harman

Hapit na ko mag- 12 anyos dihang ang Twin Falls  
Idaho Temple gipahinungod. Nadasig kaayo ko 
dihang ang magulang nako nga babaye nangutana 

nako sa unang higayon kon gusto ba kong magsugod og 
adto sa templo kanunay uban niya ug sa iyang higala.

Nalipay ko dihang ang akong manghud nga si Tanner 
nag- 12 anyos na human sa tulo ka tuig tungod kay sa kata-
pusan madapit na nako siya nga motambong sa templo 
kuyog nako.

Sa among pag- adto matag buntag, magtinabangay mi aron 
makabangon ug kon kapoy mi mangomedya si Tanner aron 

USA KA TRADISYON SA PAMILYA  

pag-adto sa templo.

Dihang mibiya ang akong igsoong  babaye para sa kolehiyo ug ang akong  igsoong lalaki nag- 12 anyos na, siya ug  ako magkuyog og adto sa templo.
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bag- o lang nabahin, si Tanner na lang ug ako ang pipila sa 
aktibong batan- on sa among ward.

Kaming duha ni Tanner migahin og mga oras sa pag- 
adto ug pagdapit sa dili kaayo aktibong mga batan- on aron 
moadto sa Simbahan ug sa Mutual. Sa kasagaran daw walay 
paglaum ang paningkamot kay walay bisan usa ang moa-
but bisan unsa kadaghang babaye ang gisulayan nako sa 
pakighigala.

Ang among mga ginikanan naningkamot nga motabang. 
Mohatag sila namo og pagpamatuod kon kami mawad- an 
sa kadasig, ug ila ming pasultihon sa among mga kasagmu-
yo kon mouli mi nga may kahiubos. Bisan pa, wala dayon 
modaghan ang among mga higala sa simbahan, ug ang 
pag- adto nga ako ra ang batan- ong babaye didto mas nag-
kaanam og kalisud. Ang among pag- adto sa templo dili na 
kanunay tungod sa busy namong iskedyul sa eskwelahan.

Migahin kog daghang oras sa pagbasa sa akong mga 
kasulatan ug pagpangamuyo sa Ginoo nga tabangan kong 
malig- on. Nagsubo ko ug naluya—naluya sa pag- inusara, 
naluya sa akong paningkamot nga walay nahimong kalai-
nan, naluya sa panglimbasug sa espiritwal ug sa emosyonal.

Atol niining panahona, nagtrabaho ko isip lifeguard sa 
swimming pool sa siyudad. Mas ganahan ko didto kay sa 

simbahan kay ang mga kauban nako sa trabaho akong 
mga higala ug kanunayng malipay nga makakita nako. 
Usa ka adlaw nakahukom ko nga dili na mobalik og tam-
bong sa Mutual kay mas makalingaw ang trabaho ug mas 
makatabang nako sa pinansyal.

Wala sa akong hunahuna nga dako kining butanga 
hangtud nga akong namatikdan nga nagkaubos ang  
akong mga sumbanan. Wala koy gisulti mahitungod  
sa pagpamalikas sa akong mga higala, ug usa ka adlaw 
nakalitan ko nga sa kalit nakapamalikas ko nga kini  
wala gyud nako mabuhat sukad. Mitan- aw gani ko  
og dili angay nga salida usa ka gabii sa usa ka party  
kauban sa akong mga higala nga mga lifeguard. Lain  
ang akong gibati ug naglibug ko kon unsay akong 
gibuhat.

Sa laing bahin ang akong mga ginikanan misulti nako 
kon unsa ka subo si Tanner sukad nga mihunong ko sa 
pag- adto og Mutual. Matag semana mangutana siya nako, 

Miingon ko nga ang trabaho mas 
makalingaw kay sa Mutual.
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Magul- anon mi sa simbahan.  

Walay laing aktibo nga  

mga batan- on.

Mihunong ko sa pagtambong og  Mutual dihang nakita nako nga mas  nalingaw ko sa trabaho.

Apan akong naamguhan  nga gipaubos nako ang akong mga  
sumbanan dihang nagtrabaho ko  uban sa akong mga higala.

Si Tanner modapit nako sa  

Mutual matag semana.
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“Ate, moadto ka ba sa Mutual unyang gabii?” Kada uli niya 
sa balay gikan sa Mutual, modiretso lang siya sa iyang 
kwarto ug mobasa sa iyang mga kasulatan sulod sa taas 
nga oras. Dili na kaayo siya makig- istorya, ug kon mangu-
tana ko kon OK ba siya, igo ra siyang moingon nga, “Dili” 
ug dayon molakaw.

Usa ka adlaw miuli siya nga naghilak tungod kay gibati 
niya nga nag- inusara.

Diha ko nakahukom nga kinahanglan ko nga mobalik. 
Bahala na og lisud para nako nga mag- inusara; si Tanner 
nagkinahanglan nako.

Mitambong si Tanner og family history course sa sim-
bahan, ug nakahukom ko nga kinahanglan kong mokuha 
niini uban niya. Gusto namong sugdan og balik ang pag- 
adto sa templo nga mas kanunay, ug karon makapangita 
na mi og mga pangalan nga kami ra.

Nalingaw mi sa pagtambong sa klase matag Dominggo. 
Human sa pagsimba, mag- search mi og mga pangalan. Ang 
pinakanindot nga butang sa pagdala sa among kaugali-
ngong mga ngalan sa templo mao nga kaming duha ang 
nakapangita niini, ug ang mas maayo, nakasuporta kami sa 
usag usa sa simbahan ug gani nalipay sa simbahan tungod 
kay kami naghimo sa buhat sa Ginoo.

Ang kakugi ni Tanner sa pagtambong sa Mutual sa 
simbahan usa ka impluwensyal kaayo nga ehemplo ngari 
nako. Duna koy pagpamatuod sa ebanghelyo, apan siya 
nakatabang nako nga makabaton og pagpamatuod nga 
makatambong og mga miting sa simbahan ug sa mga 
kalihokan.

Kaming duha mihupay sa usag usa ug migamit sa among 
pagpamatuod bahin sa templo aron matabangan ang usag 
usa nga malig- on sa Simbahan. Ang gidaghanon sa mga 
batan- on nga mitambong sa simbahan ug sa Mutual wala 
gyud kaayo modaghan, apan si Tanner ug ako nahimong 
lig- on ug mas nakahimo sa pagpas- an sa among palas- anon 
samtang nagtinabangay kami nga makapadayon.

Nalipay kaayo ko nga siya akong gidapit nga mokuyog 
nako ngadto sa templo. Samtang nakasiguro ko nga kini 
nakatabang nako, nahibalo ko nga kini miluwas nako. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Idaho, USA.

Ang among mga pagpamatuod  
bahin sa templo nakatabang namo 

nga malig- on sa Simbahan.

Apan usa ka gabii si Tanner miuli  

gikan sa Mutual nga naghilak tungod  

kay gibati niya nga nag- inusara.

Sa pagkaamgo nga si Tanner  

nagkinahanglan kanako, mihukom  

ko nga mobalik.

Mitambong ko og family history  class dungan niya.

Ang kakugi ni Tanner sa pagtambong  

sa Mutual sa simbahan usa ka impluwensyal 

kaayo nga ehemplo ngari nako.
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Hatagi og pagtagad ang imong pamilya ug mga higala.  
Ang pag- update sa imong status makahulat ra.
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Ang ideya, usa 
ka trampoline, ug 
ang tinguha nga 
makatabang sa 
uban nagdasig sa 
11- anyos nga batang 
babaye ngadto sa 
talagsaong mga 
leksyon mahitungod 
sa self- reliance ug 
pagserbisyo.

Ni Miriam Bay
Mga Pagpangalagad sa  
Self- Reliance sa Simbahan Kadaghanan sa nag- edad og 11 busy na sa eskwelahan, sa buluhaton sa  

balay, ug mga kalihokan kauban sa mga higala. Apan si Alexandra C. 
nga nga gikan sa estado sa Durango, Mexico, lahi nga 11- anyos. Agig 

dugang sa tanang normal nga mga butang nga buhaton sa mga batan- on sama 
niana nga edad, si Alexandra makakwarta na gikan sa kaugalingon niyang 
negosyo ug makaserbisyo sa iyang komunidad.

Nan, giunsa kaha sa usa ka batang babaye sa pagsugod og kaugalingon 
niyang kompanya?

Nagsugod sa usa ka Ideya
Nagsugod kini dihang si Alexandra nakadungog bahin sa klase nga gitan-

yag sa Simbahan nga makatabang sa mga tawo nga mahimong self- reliant. Ang 
grupo sagad nga para sa nanag- edad og 18 pataas, apan si Alexandra determina-
dong moapil. Ganahan siya sa ideya nga makakat- on unsaon nga makatrabaho 
o makasugod og kaugalingong negosyo.

Posible kaha nga siya nga usa ka bata nga naa pa sa elementarya, wala lang 
mohulma sa kaugalingon niyang kaugmaon apan mitabang usab og mga tawo 
kinsa mas naglisud pa kay kaniya? Bisan pa sa tanan, kadaghanan sa mga miyem-
bro sa Simbahan nga iyang nailhan sa iyang balangay dunay gamay ra nga edu-
kasyon ug gamayng kapanguhaan.

Miapil si Alexandra sa grupo nga gitawag og “Starting and Growing My 
Business [Pagsugod ug Pagpalambo sa Akong Negosyo],” usa sa tulo ka mga 
hilisgutan nga gitanyag. Imbis tudloan sa usa ka magtutudlo, ang grupo pangu-
lohan kini sa usa ka facilitator—usa ka kaubanang miyembro sa grupo nga 
mogiya sa ubang mga miyembro hangtud mahuman ang kurso ug moawhag 
og diskusyon. Si Alexandra makigkita sa iyang grupo matag semana sulod sa 
tulo ka bulan.

Dihang nakat- unan ni Alexandra kon unsaon nga mahimong self- reliant sa 
temporal ug sa espiritwal, gisugdan niya ang pagsusi kon unsay panginahanglan 
sa iyang dapit. Iyang namatikdan nga walay igong pangkalingawan nga kaliho-
kan para sa mga bata sa iyang lungsod, mao nga nagtigom siya og kwarta ug 
nagpalit og gamayng trampoline. Si Alexandra mibutang sa trampoline sa usa 
ka publikong dapit ug gipaabangan kini, gamit ang mga ideya nga iyang nakat- 
unan mahitungod sa pagpamaligya ug sa pinansyal nga iyang kurso.

Ang trampoline nahimong popular sa iyang komunidad.

ANG PAGPANGANDAM 
ALANG SA IYANG KAUGMAON
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Mga Panalangin sa Pagserbisyo ug Pagkugi sa Trabaho
Gisugdan sab ni Alexandra ang paggamit sa iyang mga kahanas sa uban pang 

mga paagi. Tungod kay mipakita siya og talagsaong pagrespeto sa tanang sakop 
sa iyang grupo ug mi- follow up sa tanan niyang mga pasalig, si Alexandra gisali-
gan nga mo- facilitate og bag- ong grupo—sa posisyon nga sagad huptan sa tawo 
nga 18 anyos o pataas.

Dihang nahimo nga facilitator si Alexandra, siya ang pinakabata sa unom ka 
mga partisipante sa iyang grupo. Mainampingon niyang gitun- an ang mga mater-
yal sa dili pa magmiting ang grupo aron mahibalo siya unsaon nga mas makata-
bang siya sa kaubang mga sakop sa grupo. Tinuoray niyang gituman ang iyang 
bag- ong tahas. “Mabalaka siya kon ang iyang grupo dili moabut sa oras o kon 
ang video dili mosalida,” miingon ang iyang papa, si David.

Nakakat- on si Alexandra unsaon sa pagbalanse ang iyang homework, ang 
negosyo nga trampoline, ug ang pagka- facilitator sa maayo kaayong paagi. Ug 
sa iyang hunahuna igo gayud ang balus sa paghimo niini. “Gipanalanginan 
ako sa Dios dihang gihimo ko niya nga facilitator,” miingon siya. Alang niya, 
ang usa ka panalangin mao ang pagkat- on unsaon sa paghigugma ang imong 
giserbisyuhan.

Nakakat- on si Alexandra 

unsaon sa pagbalanse 

ang iyang homework, ang 

negosyo nga trampoline, 

ug ang pagka- facilitator sa 

maayo kaayong paagi.

MGA PANALANGIN  
SA PAGTRABAHO
“Ang pagpalambo sa kapasidad sa  
pagtrabaho makatabang kanimo nga  
makatampo sa kalibutan nga imong 
gipuy- an. Magdala kini kanimo og 
katagbawan ug usa ka pagbati sa 
bili sa kaugalingon. Mopanalangin 
kini kanimo ug sa imong pamilya, sa 
karon ug sa umaabut. . . .

“Aron mahimong tinuoray 
nga [self- reliant], kinahanglan 
kamong makat- on kon unsaon sa 
pakig- uban og trabaho sa lain ug 
moduol sa Ginoo alang sa Iyang 
tabang ug kalig- on.”

Alang sa Kalig- on sa mga Kabatan- onan 
(2011), 40, 41.
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Kana nga paghigugma misangput nga tabangan niya ang iyang grupo uban 
sa tinuod nga tinguha nga sila molampus. Sama pananglit, sa matag higayon nga 
magkita sila, ang mga sakop sa grupo mohimo og sinemana nga mga komit-
ment nga gamiton unsay ilang gitun- an sa ilang mga negosyo ug dayon tudloan 
ang ilang mga pamilya sa mga baruganan sa ebanghelyo nga ilang nakat- unan. 
Kon ang mga partisipante sa grupo ni Alexandra dili makakab- ot sa ilang mga 
tumong o dili makatambong sa klase, iya kining bisitahan ngadto sa ilang mga 
balay aron masusi kon maayo ba sila ug awhagon sila sa paghimo sa ilang mga 
pasalig. “Ganahan kong mobisita sa mga sakop sa akong grupo,” miingon siya.

Midugang ang papa ni Alexandra, “Natingala ko nga magtan- aw sa akong 
gamayng anak sa dako kaayo niyang pagbati mahitungod sa kaayohan sa 
mga tawo nga nanginahanglan. Dako kaayo ang iyang pagbati sa iyang mga 
giserbisyuhan.”

Karon nga usa ka Beehive sa Young Women, si Alexandra dunay mga plano 
nga padak- an ang iyang negosyo nga trampoline ngadto sa silingan nga komu-
nidad. Sa pagkat- on nga mahimong mas self- reliant ug pagtabang sa uban sa 
paghimo sa ingon, miingon siya nga nagsugod na siya og kakita sa mga kausa-
ban sa iyang kaugalingon ug sa bag- o niyang mga higala sa iyang grupo. “Ang 
akong pagpamatuod kang Kristo milambo,” miingon si Alexandra. “Gibati nako 
ang kasigurado sa akong kaugalingon, ug gusto kong moserbisyo.”

Nakaingon si Alexandra niana gumikan niini nga training nga kurso, mas 
nakaila na siya kon si kinsa gayud siya ug unsaon niya sa pagserbisyo. “Akong 
nahibaloan nga akong mapalambo ang akong kaugalingon. Ug ganahan kong 
makakita sa tanang sakop sa grupo nga maglambo. Nahibalo ko nga mas maa-
yo na sila karon, ang ilang mga negosyo molambo. Nasayud ko nga ang Dios 
mitawag og propeta ug nga ang self- reliance nga training usa ka pagpadayag 
gikan Kaniya.”

Para ni Alexandra, ang iyang pagpamatuod, kaugalingong bili, ug pagserbis-
yo sa uban mga butang nga takus buhaton. ◼

“Akong nahibaloan nga 

akong mapalambo ang 

akong kaugalingon. . . . 

Nasayud ko nga ang Dios 

mitawag og propeta ug 

nga ang self- reliance 

nga training usa ka 

pagpadayag gikan Kaniya.”

Sa pagkat- on og dugang mahitungod sa mga klase 
sa self- reliance bisitaha ang lds.org/go/816000.
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“Duna koy usa ka higala kinsa mibati  
nga wala siyay laing mga higala sa 
simbahan gawas kanako. Unsay akong 
mabuhat sa pagtabang kaniya?”

Niining sitwasyona, siya tingali mibati nga gibalewala, nag- 
inusara, o huyang. Maayo gani, tungod sa imong pakig-
higala, adunay daghang mga butang nga imong mahimo 
sa pagdasig kaniya:

•  Tabangi siya nga makighigala sa ubang kabatan- onan. Ipaila- 
ila siya kanila, ilakip siya sa imong pakig- istoryahanay kani-
la, ug sugyot og mga kalihokan alang sa kabatan- onan sa 
imong ward nga mas magkaila ang usag usa. Usab, mahimo 
ka nga makigsulti sa imong presidente sa Young Women 
aron siya ug ang ubang mga lider makatabang.

•  Tabangi siya sa pag- ila sa iyang balaanong bili. Mahimo nimo 
siyang sultihan sa pipila sa mahinungdanon nga mga kinaiya 
nga imong nakita kaniya.

•  Tabangi siya sa paghinumdom sa gugma sa Manluluwas 
ug sa imong gugma. Ang Manluluwas miingon, “Ako mao 
ang maayong magbalantay sa mga karnero, ug ako nakaila 
sa mga ako, ug ang mga ako nakaila kanako” ( Juan 10:14). 
Bisan kon mibati siya nga walay usa nga nakasabut, ang 
Ginoo nasayud gayud kon unsa ang iyang gibati. Pag- ampo 
alang kaniya, ug siyempre ipakita ang imong gugma alang 
kaniya pinaagi sa paglakip kaniya sa mga kalihokan ug 
pakig- istorya kaniya diha sa simbahan.

•  Isugyot nga modangup siya ngadto sa mga kasulatan ug 
mag- ampo aron sa paglig- on sa iyang relasyon sa Langit-
nong Amahan ug ni Jesukristo.

•  Labaw sa tanan, awhaga siya nga motambong kanunay sa 
simbahan, bisan kon kini lisud alang kaniya. Pahinumdu-
mi siya sa kaimportante sa pag- ambit sa sakrament ug sa 
pagkat- on sa ebanghelyo diha sa mga miting sa Simbahan.

Kon ang imong mga ideya wala dayon moepekto, padayon nga 
anaa alang sa imong higala ug awhaga siya sa pagbuhat sa mata-
rung nga mga butang.

Mahimong  
Mas Lig- on  
nga Mag- uban
Awhaga ug tabangi 
siya sa pagduol sa 
ubang kabatan- onan. 

Lig- on kita sa tagsa- tagsa, apan mas 
lig- on kita kon mag- uban. Sultihi ang 
imong mga higala nga mas maayo 
siya nga makatabang sa pagpalambo 
sa gingharian sa Dios kon aduna siyay 
mas daghang mga higala nga molig- 
on kaniya, magmahimong suporta sa 
iyang kinabuhi, ug motabang kaniya 
sa paghigugma ni Jesukristo ug sa 
Iyang ebanghelyo!
Scarlet M., edad 16, Cautín Province, Chile

Dapita Siya sa mga Kalihokan
Sa dihang namiyembro ko sa Simba-
han, akong gibati nga nag- inusara, 
bisan og ang pipila sa mga kabatan- 
onan naningkamot nga makig- istorya 
kanako. Miadto ko sa mga kalihokan 
sa Mutual ug mas miapil sa ilang mga 
pag- istoryahanay. Naminaw ko kanila 
ug mihatag sa akong tampo. Mipahi-
yum ko kanila ug mipakita og tinuo-
ray nga interes diha kanila. Ang akong 
tambag mao nga tabangi ang imong 
higala nga mopakigbahin sa iyang 
mga hunahuna ug pagbati. Tabangi 
siya sa pag- apil sa bisan unsang kali-
hokan sa Simbahan, ug siya mosugod 
sa pagtagamtam sa pakig- uban sa 
daghang mga higala.
Faith O., edad 17, Abia, Nigeria

Ilakip Siya
Maningkamot ko sa 
pagtabang nga ilakip 
ang imong higala sa 
mga pag- istoryahanay 
ug sa mga kalihokan 

uban sa ubang kabatan- onan sa sim-
bahan. Ang pakig- istorya sa ubang 
maayong mga higala kabahin sa gibati 
niini nga higala makatabang. Ang 

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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pagpangayo sa ilang tabang sa pagla-
kip kaniya mahimong makapaamgo 
sa ubang mga higala sa mga pangi-
nahanglan niining tawhana ug maka-
tabang kanila sa paghinumdom nga 
mahimong mas mabination ug mola-
kip kaniya sa mga pag- istoryahanay 
ug mga kalihokan.
Trevor C., edad 14, Idaho, USA

Sultihan Siya Kon Unsa Siya 
Kaimportante Diha Kanimo
Mao usab kana ang akong gibati sa 
dihang mibalhin ko og ward. Lisud 
kana nga sitwasyon. Importante nga 
sultihan ang imong higala kon unsa 
siya ka espesyal, unsa siya kaimpor-
tante diha kanimo, ug sa maayo niya 
nga mga kinaiya aron mobati siya 
nga masaligon ug nga dili siya kina-
hanglan nga mahadlok. Kitang tanan 
importante. Awhaga siya nga makig-
sulti sa usa ka lider, mag- ampo, ug 
mobasa sa mga kasulatan aron masa-
yud nga siya wala mag- inusara.
Sharon G., edad 14, Yucatán, Mexico

Pangandam sa Pagtabang
Makatabang ka kaniya nga makasa-
but nga kitang tanan mga sakop sa 
pamilya sa Dios, mga kaigsoonan, 
ug nga siya kinahanglang mopa-
kita og gugma ug makighinabi sa 
tanan. Usab, pahibaloa siya nga diha 
sa atong dako nga espirituhanong 
pamilya, kita kanunayng andam sa 
pagtabang ug paglig- on sa usag usa. 
Kitang tanan nag- ambit sa samang 
tumong nga atong gipaningkamutan. 
Diha sa ebanghelyo, kita wala gayud 
mag- inusara.
Sister Anna Kaigorodova,  
Russia Moscow Mission

Paminaw sa Giya sa Ginoo
Pag- ampo alang kaniya ug hangyoa 
ang Langitnong Amahan sa pagtabang 
kanimo nga mahibalo unsaon nimo  

USA KA  
TINUOD  
NGA HIGALA
“Kitang tanan  
nagkinahanglan 
og tinuod nga mga 

higala nga mahigugma kanato, nga 
maminaw kanato, nga mogiya kanato, 
ug mopamatuod sa kamatuoran 
ngari kanato aron atong mapadayon 
ang pagpakig- uban sa Espiritu Santo. 
Kinahanglan nga ingon ana kamo ka 
tinuod nga higala.”
Presidente Henry B. Eyring, Unang Magtatam-
bag sa Unang Kapangulohan, “True Friends,” 
Liahona, Hulyo 2002, 32.

UM A ABUT NGA PANGUTANA

sa pagtabang kaniya. Pakigsulti sa  
imong mga lider ug paningkamuti nga 
malakip siya sa mga pag- istoryahanay 
uban sa ubang mga babaye sa simba-
han. Padayon sa pagkahimong iyang 
higala ug buhata ang labing maayo 
nimo nga mahimo, ug ang Ginoo  
motabang kanimo nga masayud  
unsaon sa pagtabang kaniya.
Anastasia B., edad 18, Utah, USA

Pagpasiugda og usa ka Party
Ikaw o siya mahimong mopasiugda 
og usa ka party uban sa pipila lang 
ka mga tawo gikan sa simbahan. Mas 
maayo ang pagpakig- ila- ila sa uban 
kon mas gamay ang grupo.
Trais H., edad 13, Idaho, USA

Sultihi Siya nga 
Wala Gayud Siya 
Mag- inusara
Una, mag- ampo 
kami alang nianang 
batan- ong babaye ug 

modapit kaniya sa matag kalihokan 
o proyekto sa pagserbisyo aron iyang 
bation nga kabahin sa grupo. Kita dili 
makatugot ni bisan kinsa nga mapak-
yas! Ikaduha, sultihan namo siya 
nga wala gayud siya mag- inusara, 
nga ang Langitnong Amahan kanu-
nay nga uban kanato ug nahigugma 

“Unsaon nako sa 
pagtabang ang 
akong mga higala 
nga makabuntog sa 
mga problema sama 
sa pagpamalikas 
ug sobra-sobra nga 
pagduwa og video?”

Isumiter ang imong tubag ug, kon ganahan, klaro 
kaayo nga litrato hangtud Septyembre 15, 2016, 
sa liahona.lds.org (i- click ang “Submit an Article”) o 
pinaagi sa email ngadto sa liahona@ldschurch.org.

Palihug ilakip ang mosunod nga impormasyon: 
(1) kompleto nga pangalan, (2) petsa sa pagkatawo, 
(3) ward o branch, (4) stake o district, (5) imong 
sinulat nga pagtugot, ug, kon ikaw ubos sa 18 anyos, 
ang sinulat nga pagtugot sa imong ginikanan (ang 
email mahimong madawat) aron sa pagmantala sa 
imong tubag ug litrato.

Ang mga tubag tingali i- edit alang sa gitas- on o sa 
pagkaklaro.

kanato pag- ayo ug sa kahangturan. 
Pahinumduman namo siya sa kinut-
lo gikan sa atong propeta: “Usa ka 
adlaw kamo molingi ug motan- aw sa 
inyong kalisdanan, ug inyong mahi-
baloan nga Siya anaa kanunay uban 
kaninyo” (Thomas S. Monson, “Wala 
Kita Mag- inusara,” Liahona, Nob. 
2013, 124).
Yenifer S., edad 18, ug Fernando P., edad 18, 
Tacuarembó, Uruguay
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Ang akong senior year sa high school 
naghatag og usa ka hagit nga wala 
nako damha. Wala madugay human 

sa pagsugod sa eskwela, ang among speech 
teacher mitudlo kanako nga moapil sa deba-
te. Nagtuon, nagpraktis, ug nakigkompeten-
sya mi, ug mapainubsanon kong nakakat- on 
og daghang bililhong mga leksyon.

Paglabay sa mga bulan ug upat ka sema-
na sa dili pa ang state speech competition, 
ang akong magtutudlo yano nga mipahibalo 
kanako nga gilakip usab niya ang akong 
ngalan nga makigkompetinsya sa extempo-
raneous speech. Misugod siya sa pagpasabut 
nga sa unang adlaw gikinahanglan ko nga 
mamulong og dili mominos tulo ka managla-
hi nga pakigpulong nga tag- pito ka minutos 
ang gitas- on diha sa atubangan sa grupo sa 
mga maghuhukom.

Ug dihay laing problema—ang mga hilis-
gutan sa pakigpulong bag- o nga mga isyu 
nga pinasulagma nga i- assign, nga adunay 30 
ka minutos lamang sa pagpangandam. Naka-
litan ko; wala pa gani ko sukad makasaksi og 
extemporaneous speech.

Nangandam sa nahabiling mga semana, 
nagbasa og daghang mga artikulo sa bag- 
ong mga isyu kutob sa akong mahimo, 
gibati gihapon nako ang naghingapin nga 
pagduhaduha sa kaugalingon ug kabalaka. 
Sa adlaw sa kompetisyon, nangutana ko sa 
mga opisyales, “Nakadawat na ko sa akong 
hilisgutan, apan mahimo ba ko nga mosu-
lod ug maminaw sa makadiyot og tawo nga 
naghatag gayud sa iyang pakigpulong?” Sila 
mitubag, “Aduna ra kay 30 minutos. Kon 
gusto nimong igahin kana sa pagpaminaw, 
naa ra na nimo.” DE
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Pagpangayo og Tabang
Nianang una gayud nga higayon, misulod 

ko ug naminaw sulod sa pipila ka bililhong 
mga gutlo. Nasayud ko nga kinahanglan 
kong mag- inusara ug mag- ampo sa akong 
Langitnong Amahan. Nakabantay ko og usa 
ka hilit nga mga kakahoyan sa university 
campus tapad sa usa ka lim- aw diin mahimo 
ako nga mag- inusara, nga magluhod.

Nangamuyo ko sa Langitnong Amahan 
alang sa tabang. Dili kadto usa ka pag- ampo 
aron modaug—usa kadto ka kinasingkasing 
nga pag- ampo alang sa panabang sa Espiritu 
Santo aron makahimo ko og usa ka butang 
nga wala pa nako mahimo sukad ug maka-
lampus niini nga hagit. Nakaamgo ko nga 
nagkinahanglan ko sa tabang sa Dios.

Kon kita moila 
nga kita 
nagdepende sa 
Dios, kita usab 
makaamgo nga 
Siya matinguhaon 
sa pagtabang 
kanato.

Ni Elder 
Timothy J. Dyches
Sa Seventy

UBAN 
SA TABANG SA DIOS

LAMANG  
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Ang Langitnong Amahan mitubag sa akong 
pag- ampo. Akong nahinumduman ang akong 
gitun- an ug nakahimo sa paghan- ay sa mga 
kamatuoran ug mga impresyon. Sa matag bag- 
ong hilisgutan nga madawat, mobiya una ko 
aron mag- ampo. Dayon motrabaho ko. Nasu-
rprisa ko pagkasunod adlaw nga nadala ko sa 
katapusan nga hugna.

Ang akong hugot nga pagtuo sa Dios  
naglambo ngadto sa akong pagpamatuod,  
ug ang akong hugot nga pagtuo mas milig- 
on samtang akong gibati nga anaa Siya sa 
duol. Nagpasalamat ko sa Langitnong Amahan 
alang sa tabang nga akong nadawat, tungod 
kay human nahimo ang tanan nakong mahi-
mo, gitabangan ko Niya nga mas daghan pa 
og makab- ot kay sa akong mahimo nga ako ra 
(tan- awa sa 2 Nephi 25:23).

Sa akong propesyunal nga kinabuhi, usa 
ako ka surgeon sa dunggan, ilong, ug tutun-
lan. Usa ka higayon didto sa Reno, Nevada, 
USA, gitawag ako aron sa pagtabang sa 
pediatric intensive care team sa ospital 
samtang giatiman nila ang usa ka talan-
dugon nga batang lalaki kinsa natawo 
nga sayo ra kaayo. Kanang gamay nga 
bata nakabuntog sa pipila ka lisud 
nga mga hagit sa unang pipila ka 
bulan sa kinabuhi ug nakaangkon 
og igong kusog aron makapauli 
sa panimalay uban sa iyang mga 
ginikanan ug pamilya.

Walay swerte, paglabay sa duha 
ka bulan, nahibalik siya karon sa 
ospital tungod sa usa ka seryuso 
nga impeksyon sa iyang wala nga 
baga, ug dili maayo ang iyang pagres-
ponde sa taas nga dosis sa tambal.

Ang mga espesyalista sa intensive care 
nagduda nga ang bata tingali nakahingus 
og butang nga nasangit sa iyang baga,  
apan dili kini makita sa bisan unsa nga  
X- ray. Tungod sa iyang nagkagrabe nga 
kahimtang, mirekomendar sila nga akong 
hilngon ang iyang mga baga samtang patul-
gon siya sa operating room.

Nianang panahona kami wala pay tekno-
lohiya aron makakita og maayo ngadto sa 
pinakailawum sa gagmay nga mga agianan sa 
hangin sa mga masuso. Samtang naningkamot 
mi nga matangtang ang impeksyon 
sa iyang wala nga baga, sa daklit 

Dili kadto usa 
ka pag- ampo 
aron modaug. 
Usa kadto ka 
pag- ampo nga 
makahimo ko og 
usa ka butang 
nga wala pa nako 
mahimo sukad.



akong nakita kon unsay iyang nahingus—usa 
ka tipak sa yellow kaayo nga krayon, nasuksuk 
nga dili maabut sa bisan unsang mga himan 
nga anaa aron sa pagkuha niini.

Usa ka nurse sa operating suite nakaamgo 
sa kaseryuso sa sitwasyon ug mihisgut nga 
nakakita siya og usa ka taas, nipison nga 
instrumento nga gigamit sa pagtangtang og 
mga bato sa kidney gikan sa pig- ot kaayo nga 
mga dapit. Dali siyang mipagawas og usa, usa 
ka nipison nga pinatuyok nga alambre nga 
basket nga mobadbad kon ayuhon paggamit 
sa pagkuha og gamayng bato nga dili madaut 
ang naglibut nga kaunuran. Apan unsaon nga 
makaabut kini didto?

“Dili Ako Makahimo Niini nga Ako ra”
Mihangyo ko sa anesthesiologist 

nga ipadayon sa makadiyot ang 
pagdumala sa among gamay 
nga pasyente samtang miadto 
ko sa suuk sa operating room. 
“Langitnong Amahan, dili ko 
makahimo niini nga ako ra.” 
Adunay misulod sa akong 
hunahuna: “Buhata ang 
imong labing maayo. 
Mabuhat nato kini.”

Gipraktisan 
nako sa pipila 

ka higayon ang pag- abli ug pagsira sa alam-
bre nga basket diha sa akong kamot sa lain- 
laing mga posisyon. Sa hinay kaayo nga paagi, 
ang nipison nga alambre nga basket gipalusot 
ngadto sa instrumento hangtud ngadto sa kra-
yon. Uban sa mainampingong pagmaniobra, 
gipalapas kini, giablihan, ug dayon hinay nga 
gisirado. Ang agianan sa hangin nahawan ug 
nalimpyo.

Sa nakuha na ang krayon, ang bata dali 
nga naulian ug milagsik. Gipapauli siya gikan 
sa ospital sulod nianang semanaha uban ang 
gamay nga garapon nga gisudlan sa yellow 
kaayo nga handumanan.

Nasayud ko nga nakadawat ko og balaa-
nong tabang, ingon ka tinuod ngari kanako 
nga daw adunay langitnong kamot nga migi-

ya sa akong kaugalingong kamot.
Mohatag ko sa akong mapaubsa-

nong pagsaksi sa tambag ug giya 
nga ihatag sa Langitnong Amahan. 
Adunay mga panahon nga maka-
buhat ka sa unsay gikinahanglan 
nimong buhaton uban lamang  
sa tabang sa Dios. Sa ingon nga 
mga panahon, sa tanang mga pana-
hon, “sa tanan nimong mga dalan 
ilha siya, ug siya magamando sa 

imong mga alagianan” (Mga 
Proverbio 3:6). ◼

Adunay misulod 
sa akong huna-
huna: “Buhata 
ang imong labing 
maayo. Mabuhat 
nato kini.”
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Ako nabuhi og igong gidugayon 
aron masaksihan ang daghang 
kausaban sa mga moral sa kati-

lingban. Diin kanhi ang mga sumbanan 
sa Simbahan ug ang mga sumbanan 
sa katilingban hapit nagparehas, karon 
aduna nay halapad nga bal- ang tali 
kanato, ug kini nagkalapad pa gayud.

Daghang mga salida sa sine ug sa 
telebisyon ang nagpakita sa kinai-
ya nga direktang nahisupak sa mga 
balaod sa Dios. Ayaw ipaubos 
ang inyong kaugalingon sa 
pasumbingay ug dayag nga 
kalaw- ay. nga kanunayng makita 
diha. Ang mga lyric sa mga kanta 
karon anaa na sa samang kategori-
ya. Ang pagpanamastamas nagpa-
sulabi og maayo sa atong palibut 
karon wala gayud unta tuguti sa 
una. Ako mo- awhag kaninyo nga 
ayaw pagsulti o pagbuhat 
og bisan unsa nga dili ninyo 
ikapasigarbo.

Pagpalayo gayud gikan sa 
pornograpiya. Ayaw itugot ang 
inyong kaugalingon nga motan- aw 
niini, bisan kanus- a. Kini namatud- 
an nga makaadik nga lisud kaayong 
buntugon. Likayi ang alkohol 
ug tabako o bisan unsa nga 

mga druga, mga makaadik usab 
nga lisud gayud ninyo kining lupigon.

Unsa man ang mopanalipod 
kaninyo gikan sa sala ug dautan nga 
naglibut kaninyo? Ako moingon nga 
ang usa ka lig- on nga pagpamatuod 
sa atong Manluluwas ug sa Iyang 
ebanghelyo makatabang kaninyo nga 
maluwas sa kakuyaw. Kon wala pa 
ninyo nabasa ang Basahon ni 
Mormon, basaha kini. Kon inyo 
kining buhaton nga mainampuon ug 
uban sa tim- os nga tinguha nga maka-
hibalo sa kamatuoran, ang Espiritu 
Santo mopadayag sa kamatuoran niini 
diha kaninyo. Kon kini tinuod—ug 
kini tinuod gayud —nan si Joseph 
Smith usa ka propeta nga nakakita sa 
Dios nga Amahan ug sa Iyang Anak, 
nga si Jesukristo. Ang Simbahan tinu-
od. Kon kamo wala pay pagpamatuod 
niining mga butanga, buhata kanang 
gikinahanglan aron makabaton niini. 
Mahinungdanon alang kanin-
yo nga adunay inyong kauga-
lingon nga pagpamatuod, kay 
ang mga pagpamatuod sa uban igo 
lang nga moabag kaninyo. Sa higayon 
nga kini maangkon, ang pagpamatuod 
kinahanglan nga lig- onon ug bag- 
ohon pinaagi sa pagkamasulundon 

UNSAON SA  
PAGPABILING TAKUS

Ni Presidente 
Thomas S. Monson

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

sa mga sugo sa Dios ug pinaagi sa 
kanunay nga pag- ampo ug pagtuon 
sa kasulatan. Tambong sa simbahan. 
Tambong sa seminary.

Kon adunay bisan unsa nga dili 
tarung sa inyong kinabuhi, kamo 
adunay paagi sa pagbuntog niini. 
Hunonga ang bisan unsa nga 
dili matarung. Pakigsulti sa inyong 
bishop. Bisan unsa ang problema, 
masulbad kini pinaagi sa tukmang pag-
hinulsol. Kamo mamahimong limpyo 
pag- usab (tan- awa ang D&P 58:42).

Ang Manluluwas sa katawhan 
mihulagway sa Iyang kaugalingon 
nga anaa sa kalibutan apan dili iya sa 
kalibutan. Kita usab mahimong anaa 
sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan 
samtang atong isalikway ang sayop 
nga mga konsepto ug sayop nga mga 
pagtulun- an. Magpabiling matinuoron 
nianang gisugo sa Dios. ◼
Gikan sa Abril 2011 nga pakigpulong  
sa kinatibuk- ang komperensya.
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Ni Ismael Ezequiel Polanco Almonte

Wala pa gyud ko mobati og 
sama kakusog nga pagbati 
sa kalinaw sama sa akong  
nasinati sa una nakong  
pagtambong og seminary.

PAGPANGITA SA DIOS
G I U N S A  N A K O  S A  P A G K A S A Y U D

Mga tuig ang milabay, naluya na 
sa pagpangita, miingon ko, “Walay 
tubag.”

Nagsugod na ko sa pagsunod sa 
gipanghimo sa ubang mga batan- on 
sama sa mga party ug pag- apil sa dag-
hang mga kalingawan. Matag semana 
mas nagkaunlod ko ngadto sa kangit-
ngit kay ang akong mga desisyon dili 
ang pinakamaayo. Ang ngil- ad nga 
mga kinaiya nagpadistansya kanako 
gikan sa akong pamilya nga kanu-
nayng nagsuporta kanako.

Apan sa makausa pa ang tinguha 
sa pagpangutana sa Dios mibalik 
kanako. Nag- ampo ko, “Amahan, ania 
ko naghulat. Nangita ko, ug wala 
ko makakaplag. Ang mga kasulatan 
misaad og mga tubag, apan walay 
miabut. Tan- awa ko. Nag- inusara. 
Gusto kong mahibalo, apan wala ko 

Sa otso anyos pa lang ko, nag-
hunahuna ko kon unsa gyud 
kaha ang kinaiyahan sa Dios. 

Usa ka adlaw nagbasa ang akong 
papa sa kasulatan gikan sa basahon 
ni Santiago nga misaad nga kon kita 
nakulangan og kaalam, kita “maka-
pangayo sa Dios, nga mohatag . . . sa 
madagayaon gayud ug sa walay pag-
pamoyboy; ug kini igahatag kaniya.” 
(Santiago 1:5). Kadto nga mga pulong 

nakapatandog sa akong kasingkasing, 
napatik sa akong hunahuna.

Sa akong pag- inusara sa kwarto,  
nag- ampo ko sa Dios, nangayo Kaniya 
og tabang kon ang simbahan nga akong 
gitambungan mao ba ang eksakto. 
Gusto ko nga Iya dayon kong tuba-
gon. Apan wala kana mahitabo. Wala 
buhata sa Dios ang akong gusto, ug 
naguol ko nga wala ko Niya tubaga 
dayon sa akong pag- ampo. Gusto ko 
nga masayud! Nahimo na nako ang 
akong gituohan nga igo na.

Sa midako na ko, may oportunidad 
ko nga makapangita og tubag ngad-
to sa lain- laing mga simbahan. Sa 
akong pagbuhat niini, mas misamot 
ang akong kalibug. Ang tanan nagka-
sumpaki, ug labyan ra nila ang akong 
mga pangutana bahin sa kinaiyahan 
sa Dios.
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kahibalo unsaon nako sa pagpangita 
Kanimo.”

Niana lamang nga higayon—dili sa 
wala pa ug dili sa pagkahuman, apan 
diha gayud nga gikinahanglan nako 
kini—akong gibati nga miinit sa hila-
bihan ang akong dughan sama sa usa 
bulkan nga naa sa sulod kanako. Dili 
nako kapugngan ang akong mga luha. 
Nasayud ko nga tubag kadto sa akong 
pangutana.

Nianang pagkahapon sa didto 
ko sa eskwelahan, naghunahuna ko 
bahin adto nga tubag dihang ang 
suod nakong higala nangutana nako, 
“Unsay gihunahuna nimo, Ismael?” 
Wala ko motug- an niya sa tinuod, 
gisultihan nako siya nga naghuna-
huna ko sa baybayon ug gusto kong 
moadto aron makita ang pagsubang 
sa adlaw inigka buntag. Gidapit nako 

siya nga mokuyog.
“Di ko kakuyog,” giingnan ko niya, 

nga nagpahiyum.
“Nganong dili man?” Nangutana ko 

niya. “Unsa diay buhaton nimo sa sayo 
kaayo sa buntag?”

“Seminary,” miingon siya.
“Seminary? Unsa man nang semi-

nary?” Nangutana ko niya. Iya kong 
gipasabut nga usa kini ka klase nga 
gihimo sa iyang simbahan.

“Unsa ka dugay ka nang nag- adtoan 
og simbahan?” Nangutana ko niya nga 
nahibulong.

“Sukad pa kaniadto. Miyembro 
ko sa Simbahan ni Jesukristo sa mga 
Santos sa Ulahing mga Adlaw.”

Giingnan nako siya nga gusto kong 
moadto ug mosusi. Sa sulod kanako 
nahibalo ko nga tubag kadto sa dugay 
nang katuigan nako nga pag- ampo.

Pagkasunod adlaw mibangon ko 
og alas 5:30 sa buntag ug miadto ko 
sa seminary. Ang makatingala gayud 
kay nagtuon sila sa Biblia. Makaingon 
ko nga wala pa ko sukad mobati og 
ingon ka kusog nga pagbati sa kalinaw 
sama sa akong gibati dihang misulod 
ko sa building sa branch sa Matancita, 
sa Dominican Republic, diin ang putli 
nga doktrina giambitan, nga tamis para 
sa kalag nga mahinamong nagpangita. 
Ang himno nga gikanta mipuno sa 
akong hunahuna ug kasingkasing sa 
paghunahuna nga: “Kini ang tinuod.”

“Wow,” nakaingon ko, “gusto kong 
mobati niini kada adlaw.” Mihangyo 
ko kon pwede kong motambong 
og balik, ug ang titser nga mama sa 
akong higala, mihatag sab nako sa 
iskedyul sa klase ug midapit nako 
nga moadto usab sa branch inigka 
Dominggo para sa pagsimba.

Sukad niadto, kada Lunes hangtud 
sa Biyernes, mobangon ko og alas 
5:30 aron moadto sa seminary ug sa 
simbahan kada Dominggo. Dili ko 
katugot nga makapalta. Akong nakap-
lagan ang dugay na nakong gipangita.

Subo lang, walay mga misyonar-
yo nga motudlo ug mobunyag nako. 
Paglabay sa usa ka tuig ug tunga ug 
daghang pag- ampo, miabut ang mga 
misyonaryo ug gitudloan ko sa tanang 
leksyon sa misyonaryo sulod sa usa ka 
semana. Akong mahinumduman ang 
panahon sa dihang giunlod ko sa blue 
nga katubigan sa matahum nga bayba-
yon sa akong barangay.

Karon nagtagamtam na ko sa pribi-
liheyo nga dili na usa ka estranghero 
o langyaw (tan- awa sa Mga Taga- Efeso 
2:19) apan igsoon sa tanan nga misu-
bay sa dalan sa Ginoo, sa tul- id ug 
pig- ot nga dalan. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Santiago,  
Dominican Republic.
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Sa nag- edad pa ako og 11, mipuyo 
ko sa Manti, Utah, USA. Sa sinug-

danan sa tuig, ang akong magtutudlo 
sa Primary nagdala og gamay, maa-
nindot nga atsa nga imong magamit 
sa pagbugha og kahoy.

“Kon si kinsa man ang makaad-
to sa Primary og kadaghan niining 
tuiga makaangkon niining atsa,” 
miingon siya. Sukad ato mihukom 
ko nga moadto matag semana. Sa 
katapusan sa tuig, akong naangkon 
ang atsa!

Sa wala madugay miabut ang 
akong ika- 12 nga adlawng nataw-
han. Gi- orden ko nga usa ka 

deacon. Niining panahona, ang 
akong pamilya mibalhin ngadto sa 
Madison, Wisconsin, USA. Gimi-
ngaw ko sa akong mga higala, apan 
malipay kaayo ko nga makaamigo 
og bag- o. Ang Madison mas dako 
kay sa Manti. Dako ang akong 
bag- ong eskwelahan. Walay dag-
hang miyembro sa Simbahan. Usa 
ka adlaw ang pipila ka inila nga 
mga bata midapit kanako sa usa 
ka party. Apan ang party naatol sa 
samang gabii sa kalihokan sa Sim-
bahan. Ako nakat-on base sa akong 
kasinatian sa Primary nga ang mga 
nindot nga butang mahitabo kon 

ako magmatinud-anon sa akong sa 
akong mga meeting sa simbahan. 
Gipasalamatan nako sila sa pagdapit 
nako, ug akong gipasabut nganong 
dili ko moadto.

Sa adlaw human sa party, ang 
tanan sa eskwelahan naghisgot 
mahitungod niini. Sila nag- inom og 
ilimnong makahubog didto sa party, 
ug ang tanan nga mikuyog nalam-
bigit og kasamok! Mapasalamaton 
kaayo ko nga didto ko kon asa ko 
angay magbarug.

Mapasalamaton ko nga miadto  
ko sa Primary ug sa ubang mga 
miting sa Simbahan samtang 

Ni Elder  
Randy D. Funk
Sa Seventy

Pagpahimutang  
Kon Asa Kita 
Angay
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nagtubo ko. Akong nakat- unan 
didto ang importanting mga lek-
syon mahitungod sa ebanghelyo. 
Ug nalingaw ko sa mga kalihokan. 
Ang Langitnong Amahan mopa-
nalangin kanato kon kita maning-
kamot nga maanaa kon asa kita 
angay ug mobuhat sa unsay angay 
natong buhaton. Siya mopalig- on 
sa atong hugot nga pagtuo. Siya 
moprotekta kanato gikan sa tintas-
yon ug sa sala.

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
88:63, Si Jesus miingon, “Paduol nga-
ri kanako og Ako mopaduol nganha 
kaninyo.”

Sa atong pagtambong sa mga 
miting sa simbahan, lakip na 
niana ang sacrament meeting, 
kita nagpaduol sa atong Langit-
nong Amahan ug ni Jesukristo. 
Kita makakat-on og importanteng 
mga kamatuoran nga mogiya sa 
atong mga desisyon sa tibuok 
semana, bisan pa kon wala kita sa 
simbahan o napalibutan sa uban 
nga sama nato og tinuohan. Kon 
kita magpuyo nga matarung, ang 
Espiritu Santo motabang kanato 
aron atong mahibaloan kon asa 
kamo angay og kon unsay kina-
hanglan ninyong buhaton. ◼

4

PADUOL NGADTO NI JESUS
Sa simbahan, kita makakat-on kon unsaon pagpili sa matarung ug mahimong mas maa-
yong manununod ni Jesus. Sulati ang mga blanGko aron matabangan ang mga bata sa 
mga litrato kon unsay angay nga buhaton.

1

3

1. “ _____________ kamo ang usa ngadto sa usa.” (Mga Taga Efeso 4:32)
2. “Bulahan ang mga _____________.” (Mateo 5:9)
3.  “Kon kamo anaa sa _____________ sa inyong mga isig katawo kamo anaa lamang 

sa pag-alagad sa inyong Dios.” (Mosiah 2:17) 
4.  “Kon adunay mga butang nga _____________, matahum, o maayo og dungog o 

_____________, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.” (Mga Artikulo 
sa Hugot nga Pagtuo 1:13)

2
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Ni Ray Goldrup
Gibase sa tinuod nga istorya

“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, 
kaninyo ihatag ko ang akong  
kalinaw” ( Juan 14:27).

Gitutukan ni Gage ang walay  
sulod nga karaang botelya  

ug iyang gigunitan. Gamay kini ug 
may pagka- green, nga dunay sung-
song nga tabon. Si Lolo Russel miha-
tag niini ngadto niya human siya 
gibunyagan.

“Unsa man na?” Nangutana si 
Gage. “Nasayud kong botelya na—
apan wala man nay sulod.”

“Ah, puno kini,” miingon si Lolo.
Giuyog ni Gage ang botelya. “Ah, 

para nako wala gyud ni sulod.”

Mikatawa si Lolo. Iyang gitang-
tang ang sungsong ug gipaduol ang 
gamayng botelya sa dunggan ni 
Gage. “Madungog ba nimo?” mihu-
nghong siya.

“Ang unsa?” Mihunghong sab si 
Gage.

Mipahiyom si Lolo. “Ang kahilum,” 
miingon siya. Dayon gisungsungan 
niyag balik ang botelya. “Sa kalibu-
tan karon, ang kahilum ingon og 
lisud nang pangitaon. Sama kini sa 
medisina, ug ang matag tu- lu niini 
sama kabililhon sa bulawan.”

Salamat miingon si Gage ug gida-
la ang lahi nga gasa sa iyang Lolo 

sa iyang pagpauli. Apan wala kadto 
niya kaayo hunahunaa.

Mga semana ang milabay, ang 
tiyo ni Gage nga si Vince nama-
tay. Human sa lubong, daghang 
paryente nagdasok atubangan sa 
kwarto sa balay nila ni Gage sa 
pag- istoryahanay. Miadto si Gage 
sa iyang kwarto ug gisirad- an ang 
pultahan. Madungog niya og gamay 
ang mga tingog sa iyang ginikanan 
ug mga paryente sa ubos.

Nakita ni Gage ang karaang 
green nga botelya sa lamesa ug iya 
kining gipunit. Iya kining gigunitan. 
Miingon si Lolo nga ang kahilum 

Nganong gihatagan 
man ni Lolo si Gage  

og walay sulod  
nga botelya?

Ang 
Gamayng 
Botelya sa 

Kahilum
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sama sa usa ka medisina. Gusto si 
Gage nga makaangkon og kalinaw 
ug kahupayan human sa lubong ni 
Tiyo Vince.

Gitangtang ni Gage ang sungsong 
sa botelya ug gituwad kini ibabaw sa 
iyang ulo, nagpakaaron ingnon nga 
mabubuan siya og gamayng kahi-
lum. Nahibalo siya nga ang botelya 
dili gayud puno sa kahilum. Apan 
nahibalo siya nga nagkinahanglan 
siya og hilum nga panahon aron 
mobati sa kaduol sa Dios.

Nabatyagan niya nga milugmaw 
ang mga luha sa iyang mga mata. 
Wala na si Tiyo Vince—wala nay 

mga komedya, wala nay makiglayug- 
layog kaniya. Nasakitan ang kasing-
kasing ni Gage nga wala na siya.

Dayon diha sa kahilum, gibati ni 
Gage ang kainit nga nagsugod sa 
iyang kasingkasing ug nahupay ang 
kasakit. Iyang nahinumduman nga si 
Tiyo Vince dili mawala sa hangtud; 
mibalhin lang siya ngadto sa laing 
kalibutan. Tungod kang Jesukristo 
ug sa plano sa kaluwasan, ang tanan 
mabuhi sa hangtud. Nahibalo si Gage 
nga ugma damlag iyang makita og 
usab ang iyang Tiyo Vince.

Dihang gigunitan niya ang  
botelya, gibati ni Gage ang kalinaw 

sa kahiladman. Nahibalo siya nga  
tungod kadto sa Espiritu Santo  
ug dili sa botelya. Ang botelya 
nagpahinumdom lamang kaniya 
sa paghilum aron mabati niya ang 
Espiritu Santo. Iyang gisungsungan 
og balik ang botelya ug gibutang  
sa lamesa.

Mibalik siya ngadto sa atuba-
ngang kwarto aron moipon sa 
iyang pamilya. Mahimo ra niyang 
madala ang kalinaw ug kahupayan 
sa Espiritu Santo diha sa iyang kahi-
ladman bisan mogawas siya sa hilum 
niya nga kwarto. ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Ni Laura Goodrich
Gibase sa tinuod  
nga istorya

Naniid si 
Lydia sa 

iyang Mama 
nga nag- 
andam para 
sa trabaho. 
Iyang Mama 
nang- lipstick 
og pink. 
Gwapa kaayo 
siyang tan- awon.

Mitan- aw si Lydia 
sa samin. Naguol siya. 
“Wala koy lipstick,” mii-
ngon si Lydia. “Nan 
dili ko gwapa.”

Hugot siyang 
gigakos 
sa iyang 
Mama.“Ang 
pagpang-

lipstick dili mao ang 
makapagwapa sa 

mga tawo. Ang 
pagkalig-on ug 
ang pagkama-
bination maoy 
makapagwapa 
sa mga tawo.

“Ikaw lig-on 
ug mabination 

kon ang imong 
mga kamot mag-

himo og maayong 
mga butang sa uban.
Ikaw lig-on ug mabi-
nation kon ang imong 

kasingkasing puno 
sa gugma alang sa 
tanan nga imong 
ikahimamat.

“Ug ikaw lig-
on ug mabi-
nation kon 
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Mga kamot,  
Kasingkasing,  

ug usa ka 
Pahiyum
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ikaw mopahiyum. Kana 
usab ang makapali-
pay sa tanan nimong 
mahimamat.

“Ang imong pagkalig-
on ug pagkamabination 
maghimo nimong gwapa 
sa sulod, dili lang kay sa 
gawas.”

Si Lydia gusto nga  
mahimong lig-on ug 
mabination.

Gigamit niya ang iyang 
mga kamot sa pagdala sa 
sulat para ni Lolo. Gihatag 
niya ang nahibilin nga 
chocolate- chip cookie 
ngadto sa iyang ig- agaw.

Gibati niya ang gugma 
diha sa iyang kasingka-
sing kon makig-
dula siya sa iyang 
bag- ong silingan. Gibati 
niya ang gugma diha sa 
iyang kasingkasing kon 
mohatag siya og sinsil-
yo sa batang babaye nga 
nangolekta og kwarta 
para sa walay mga balay.

Pahiyuman niya ang 
mga tawo nga iyang 

makita. Mobalos pud 
sila og pahiyum.

Nianang gabhiona si 
Lydia misulti ni Mama, 
“Sakto ka mama! Gibati 
nako nga lig-on ug mabi-
nation. Gigamit nako 
ang akong mga kamot 
ug akong kasingkasing 
ug ang akong pahiyom 
karong adlawa.”

Mipahiyum iyang 
Mama.“Ikaw lig-on ug 
mabination, sama sa gus-
to ni Jesus kanimo!” ◼
Ang tagsulat nagpuyo sa Utah, USA.
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Nganong importante  
kaayo ang mga pamilya?
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Ni Elder D. Todd 
Christofferson
Sa Korum sa  
Napulog Duha ka 
mga Apostoles

Ang mga pamilya mao ang  
pinakamaayong paagi aron molampus 

ang plano sa Dios alang sa kalipay.

Ang plano sa Dios gihimo para  
sa mga lalaki ug mga babaye nga 

magminyo ug manganak.

Ang matinud- anong mga pamilya  
motabang sa mga komunidad ug mga  

nasud sa pagkahimong lig- on ug baskug.

Gisultihan sab kita sa Dios nga ang mga  
ginikanan kinahanglang motudlo sa ilang  

mga pamilya nga sundon si Jesukristo.
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ATONG PAHINA

Alang sa usa ka tumong diha sa among booklet nga Hugot nga Pagtuo diha sa Dios,  
nakahukom mi nga mohimo og usa ka modelo sa Templo sa Montevideo Uruguay. Miabut  
og usa ka tuig ang paghimo, apan nindot gayud kini. Kon mag- 12 na mi, ang among tumong 
mao ang pag- adto sa templo.
Samuel O., edad 10, ug Enzo S., edad 11, Rivera Department, Uruguay

Malipayon ko nga nahimong 
usa ka miyembro sa Simbahan. 
Si Jesukristo mao ang akong 
higala ug nagprotekta kanako 
ug sa akong pamilya. Gusto 
kong mobisita sa templo. 
Ganahan ko sa family home 
evening ug sa Primary.
Angel M., edad 11, Colón, 
Panama

Si Jesus sama sa usa ka maayong magbalantay, ug kita ang Iyang  
mga karnero. Gusto Niya nga moatiman kanato.
Victoria P., edad 10, Federal District, Brazil

Aduna akoy maayo nga 
kasinatian sa dihang siyete 
anyos ko. Gusto nakong 
masayran kon tinuod ba 
ang Simbahan. Busa nag- 
ampo ko ug nangutana sa 
atong Langitnong Ama-

han. Nahuman ko sa pag- ampo, ug mihigda 
ko aron matulog. Aduna koy damgo diin 
si Jesukristo misulti kanako, “Kini mao ang 
tinuod nga Simbahan.” Sa dihang mimata ko, 
akong nahinumduman ang akong damgo, 
ug ako nasayud nga anaa ko sa tinuod nga 
Simbahan.
Miranda R., edad 9, Querétaro, Mexico

IMO NANG TURNO!
Mahimo nimong ipakigbahin ang imong kasinatian, pagpamatuod, ug litrato ngadto sa Atong 
Pahina. I- email ngadto sa liahona@ldschurch.org ug ilakip ang pagtugot sa ginikanan, o bisitaha 
ang liahona.lds.org ug i- klik ang “Pagsumiter og Artikulo.”



Si Samuel usa ka propeta kinsa usa ka Lamanite. Ang Langitnong Amahan misulti kang Samuel nga sultihan  
ang dautan nga mga Nephite nga maghinulsol. Ang mga Nephite wala motugot nga mosulod si Samuel sa  

ilang dakbayan, busa mitungtong siya sa paril niini. Sila mibato ug mipana kaniya. Apan ang Langitnong Amahan 
mipanalipod kaniya. Si Samuel misulti sa mga tawo kon unsay gusto sa Langitnong Amahan nga ilang madungog.

Si Samuel Nagpamatuod
M G A  B A Y A N I  D I H A  S A  B A S A H O N  N I  M O R M O N

□ Sag- uloha ang Helaman 14:8.

□ Tabangi ang uban nga mopili sa  
matarung pinaagi sa pagkahimo nga 
maayong ehemplo niining semanaha.

□ Tan- awa ang kapitulo 40 sa mga 
istorya sa Basahon ni Mormon diha 
sa scripturestories.lds.org.

□ Akong gihagit ang akong  
kaugalingon sa . . .

Usa ka higayon nahadlok 
ko tungod kay kinahang-
lan kong mopamatuod. Sa 
dihang mihatag ko sa akong 
pagpamatuod, wala na ko 
mahadlok.
Chase C., edad 6, Arizona, USA

Makapamatuod ko!
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Guntinga, pilo- a, ug tipigi kini nga card sa hagit!

Lauren P., edad 11, Utah, USA
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Usa ka butang nga gisulti ni Samuel ngadto sa mga Nephite 
mao nga si Jesukristo sa dili madugay matawo ug mahimong 

Manluluwas. Usa ka bag- o nga bitoon misanag sa dihang natawo 
si Jesus. Pipila ka tawo nasuko ug misulay nga pasakitan si Samuel. 
Ang uban mituo sa iyang mga pulong ug gusto nga magpabunyag. 
Basaha ang mahitungod sa ilang panaw sa mga pahina 76–78. Ug 
mangita og laing basahonon nga hagit sa sunod nga isyu! ◼
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Mahimo kamong maka- print 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

Ang Bag- ong Bitoon

Mga Kasulatan Niining Bulana
Human ninyo mabasa ang usa ka tudling sa 
kasulatan, kolori ang nagtukma nga ginumero-
hang mga bahin sa litrato!

1 Helaman 10:1–7, 14–18

2 Helaman 13:1–7

3 Helaman 14:2–8

4 Helaman 16:1–5

5 3 Nephi 1:10–17, 21–24

6 3 Nephi 2:1–2

7 3 Nephi 8:2–7, 22–23

8 3 Nephi 11:3–11, 13–17, 37–39

1

2

3

6 65

5

5
5 5

55

4

4
7

7

7 7

8

8
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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

M
G

A 
PA

G
HU

LA
G

W
AY

 P
IN

AA
G

I N
I A

PR
YL

 S
TO

TT

Gitudlo ni Samuel nga 
si Jesus sa dili madugay 
matawo na. Usa ka bag- o 
nga bitoon modan- ag. Ang 
kalangitan magpabilin ang 
kahayag sa tibuok gabii!

Gitudlo niya nga sa 
higayon si Jesus mamatay, 
mongitngit sulod sa 
tulo ka adlaw. Daghang 
siyudad ang mangaguba.

Si Samuel usa ka propeta. 
Siya mikat- kat ngadto sa 
mga paril sa dakbayan aron 
sa pagsangyaw. Gisultihan 
niya ang mga tawo nga sila 
kinahanglang maghinulsol 
ug magbaton og hugot nga 
pagtuo ni Jesukristo.

Samuel Nagtudlo mahitungod  
ni Jesus
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Ang mga katawhan 
kinsa wala motuo 
naningkamot sa 
pagdakop kang 
Samuel. Apan si 
Samuel nakaikyas.

Pipila ka mga tawo 
mituo ug gibunyagan. 
Ang uban dili motuo ug 
nasuko. Ilang gilabay 
og mga bato ug gipana 
si Samuel. Apan ang 
Dios mipanalipod 
kaniya, ug siya wala 
maunsa.



78 L i a h o n a

Lima ka tuig ang milabay, natawo si Jesus. Usa ka bag- ong bitoon  
nagpakita sa kalangitan. Kadto sama sa gitudlo sa Samuel! ◼

Gikan sa Helaman 13–15, 3 Nephi 1:13–15, 21
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Makabayad Ako og Ikapulo



80 L i a h o n a

Kapin lang sa tuig ang milabay usa 
ka magtiayon nga miabut sa akong 

opisina nga nagdala og gamayng bata 
nga lalaki. Miingon kanako ang ama-
han, “Ang akong asawa ug ako nagpu-
asa sulod sa duha ka adlaw, ug gidala 
namo ang among gamayng batang 
lalaki aron mapanalanginan. Ikaw ang 
gidala ngari kanamo.”

Miingon ko, “Unsa man ang nahita-
bo niya?”

Nag- ingon sila nga siya natawo nga 
buta, bungol, ug ang amang, walay 
koordinasyon sa iyang mga kaunuran, 
dili gani makahimong mokamang sa 
edad og lima ka tuig.

Naka- ingon ko sa akong kauga-
lingon, “Mao na kini. ‘Apan kining 
matanga dili mahimo sa pagpagu-
la gawas sa paagi sa pag- ampo ug 
pagpuasa’ [tan- awa sa Mateo 17:21].” 
Aduna koy hingpit nga pagtuo diha 
sa pagpuasa ug mga pag- ampo niadto 
nga mga ginikanan. Gipanalanginan 
nako ang bata, ug pipila ka semana 
ang milabay nakadawat ko og sulat: 
“Brother Cowley, nanghinaut mi nga 
imong makita ang among gamayng 
batang lalaki karon. Nagkamang na 
siya. Kon ilabay namo ang bola sa 
salug iya kining gukuron nga mag-
kamang. Makakita siya. Kon among 

ipakpak ang among mga kamot 
ibabaw sa iyang ulo moambak siya. 
Makadungog siya.”

Ang mga doctor miundang na kay 
wala nay mahimo. Ang Dios mipuli. . . .

Gitawag ako ngadto sa panima-
lay sa usa ka gamay nga balangay 
sa New Zealand usa ka adlaw. Did-
to ang mga sister sa Relief Society 
nag- andam sa lawas sa usa sa atong 
mga Santos. Gibutang nila ang iyang 
lawas diha sa atubangan sa dakong 
balay, sumala sa ilang tawag niini, 
ang balay abutanan sa mga tawo 
aron sa pagminatay ug paghilak, ug 
pagbangutan tungod sa namatay, sa 
dihang nagdali- dali ang igsoon nga 
lalaki sa patay nga tawo. Siya mii-
ngon, “Mangalagad ngadto kaniya.”

MGA MILAGRO
“Ipadala ang mga elder; dili maayo ang 
akong gipamati.”

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

Ug ang batan- ong lumad miingon, 
“Nganong, dili man ikaw ang mobu-
hat niana. Patay na siya.”

“Ikaw ang mobuhat niini!”
. . . Duna koy [usa ka matinud- anong 

tigulang nga Maori] uban kanako. . . . 
Ang lumad nga batan- on nagluhod ug 
iyang gidihugan kining tawo. Dayon 
kining talagsaon nga maalamon nga 
tigulang miluhod ug mipanalangin 
kaniya ug misugo kaniya sa pagbarug.

Kon nakita lang unta ninyo ang mga 
sister sa Relief Society nga nagkatibu-
laag sa pagpanagan. Mibangon siya ug 
miingon, “Paanhia ang mga elder; dili 
maayo ang akong gipamati.” . . . Gisul-
tihan namo siya nga bag- o lang siyang 
gipangalagaran, ug siya miingon, “Oh, 
mao na to.” Miingon siya, “namatay 
na ko. Nabati nako nga ang kinabuhi 
mibalik kanako nga sama sa usa ka 
habol nga gitukas.” Milungtad pa ang 
iyang kinabuhi kay sa iyang igsoong 
lalaki nga miabut ug misulti namo nga 
mangalagad ngadto kaniya. . . .

Ang Dios mao ang nagkontrolar sa 
tanan niining mga elemento. Kamo ug 
ako makatabang, ug kon kini Iyang 
kabubut- on, atong makontrolar kad-
tong mga elemento alang sa Iyang 
mga katuyoan. ◼

Gikan sa “Miracles,” New Era, Hunyo 1975, 
39–44, usa ka artikulo nga gikutlo gikan sa  
usa ka pakigpulong nga gihatag didto sa usa  
ka debosyunal sa Brigham Young University  
niadtong Pebrero 18, 1953. Ang punctuation, 
capitalization, ug mga citation gi- estandard.

Ni Elder  
Matthew Cowley 
(1897–1953)
Sa Korum sa Napulog 
Duha ka mga Apostoles



Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, “Ugma ang Ginoo Mobuhat og Katingalahan diha Kaninyo,” Liahona, Mayo 2016, 127.

“Kon atong ipahinungod ang atong kasingkasing ngadto sa Dios, kon atong gimahal ang Ginoo nga si Jesukristo ug mobuhat kutob 
sa atong mahimo sa pagsunod sa ebanghelyo, dayon ang ugma—ug ang ubang adlaw—mahi mong talagsaon, bisan og dili nato kini 
mailhan sa kanunay nga ingon niini. Ngano man? Tungod kay ang atong Langitnong Amahan gusto nga mahi mo kini! Gusto Niyang 
mopanalangin kanato. Ang magantihon, buhong, ug walay katapusan nga kinabuhi mao gayud ang tumong sa Iyang plano nga puno 
sa kalooy alang sa Iyang mga anak!”

Unsa ang atong rason alang sa Paglaum?
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Anaa Usab Niini nga Isyu
PARA SA MGA YOUNG ADULT

PARA SA MGA KABATAN- ONAN

PARA SA MGA BATA

p. 42

p. 54

p. 66

Naglisud sa pagsugakod sa mga unos sa 
kinabuhi? Si Elder ug Sister Clayton nagsugyot 
og mga paagi nga maestablisar ang atong mga 
kinabuhi diha ni Jesukristo ug makab- ot ang 
atong tinuod nga potensyal.

Unsay koneksyon sa mga trampoline ngadto sa 
pagsugod og negosyo? Himamata si Alexandra, 
usa ka 11 anyos nga gikan sa Mexico. Siya 
makapasabut.

Adunay daghang mga paagi nga kita 
makahimo sa “pagbarug sa balaan nga 
mga dapit.” Unsaon nimo sa pagbarug 
sa balaan nga dapit, bisan asa ka pa?

Nakagamot  
diha ni Kristo

ANG  

Pagpahimutang Kon 
Asa Kita Angay

PAGPANGANDAM 
ALANG SA IYANG KAUGMAON
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